T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

39.
KAZI SONUÇLARI
TOPLANTISI
3. CİLT

22-26 MAYIS 2017
BURSA

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 178/3
Kültür Varlikları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 3551/3

YAYINA HAZIRLAYAN
Dr. Adil ÖZME

22-26 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 39. Uluslararası Kazı,
Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
22-26
Mayıs
2017 tarihlerinde
gerçekleştirilen
39. Uluslararası Kazı,
ve
Uludağ
Üniversitesi’nin
katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir.
Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve
Uludağ Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
Kapak ve Uygulama
Yakup Şahiner, Mehmet Esen, Sibel Gök
Kapak ve Uygulama
Yakup Şahiner, Mehmet Esen, Sibel Gök
Kapak Resmi: Aygün Meriç, İznik Roma Tiyatrosu

Kapak Resmi: Aygün Meriç, İznik Roma Tiyatrosu
ISN: 1017-7655

ISSN: 1017-7655
Kapak Resmi : Aygün MERİÇ
İznik Roma Tiyatrosu

Basım Yeri: Star Matbaacılık / BURSA 2018
Basım Yeri : Star Matbaacılık / BURSA
0224 249 33 20
0224 249 33 20
Sertifika No : 15366

ii

..................................................................................................................

39. ULUSLARARASI KAZI,
ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU BİLİM KURULU
SCIENTIFIC COMMITTEE OF 39th INTERNATIONAL
SYMPOSIUM OF EXCAVATIONS, SURVEYS AND ARCHAEOMETRY
Prof. Dr. Yusuf ULCAY
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
Prof. Dr. Charles Brian ROSE
Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Havva İŞKAN IŞIK
Prof. Dr. Hakkı ACUN
Prof. Dr. İ. Hakan MERT
Prof. Dr. Berna ALPAGUT
Prof. Dr. Nicholas D. CAHILL
Prof. Dr. Aziz NOVRUZLU
Prof. Dr. Marcella FRANGIPANE
Prof. Dr. Miroslav NOVAK
Prof. Dr. Douglas BAIRD
Doç. Dr. Derya ŞAHİN
Doç. Dr. Necmi KARUL
Doç. Dr. Aygün EKİN MERİÇ
Yrd. Doç. Dr. V. Belgin DEMİRSAR ARLI
Yrd. Doç. Dr. Filiz İNANAN

................................................................................................................

iii

YAYIN KURALLARI
Göndereceğiniz bildiri metinlerinin aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmesi, kitabın zamanında basımı ve kaliteli bir yayın hazırlanması
açısından önem taşımaktadır. Bildirilerin yazımında kitaptaki sayfa düzeni esas
alınarak;
*

Yazıların A4 kağıda, üstten 5.5 cm. alttan 5 cm. soldan 4.5 cm. sağdan 3 cm.
lik bir boşluk bırakılarak, 10 punto ile, bir satır aralığı olacak şekilde, Times
New Roman fontu ile en fazla 10 sayfa yazılmalı,
* Başlık 14 punto, büyük harf ve bold olacak şekilde yazılmalı,
* Metinde ana başlıklar büyük harflerle ve italik, alt başlıklar, baş harfleri
büyük ve italik olarak yazılmalı,
* Metin içinde geçen yabancı sözcük ve terimler, örneğin ‚in-situ‛ italik olarak
yazılmalı,
* Metin içinde Milattan Önce gibi çok alışılagelmiş kısaltmalar dışında
kısaltma kullanılmamalı, Milattan Önce ve sonra kısaltması: M.Ö., M.S.
Erken Tunç Çağı: ETÇ olarak kullanılmalıdır.
* Bölge adlarının ilk harfleri, aynı şekilde yer, coğrafya ve kurum adlarının ilk
harfleri büyük yazılmalıdır. Örneğin: Doğu Anadolu, Yakın Doğu, Avrupa,
Akdeniz Bölgesi, Dicle Nehri, Ankara Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu gibi.
* Ölçü ve ağırlıklar m. cm. mm. lt. gr. şeklinde yazılmalı,
* Dipnotların metnin altında ve metin içinde numaraları belirtilerek, 8 puntoda
yazılmalı,
* Dipnot ve kaynakçada (bibliyografya) kitap ve dergi isimleri italik yazılmalı,
* Harita, çizim ve resimler 15 adetten fazla olmamalı, fotoğraflar JPG veya
TlFF olarak gönderilmeli, gönderilen resimlerin çözünürlüğünün en az 300
pixel/ınch olmalı,
* Çizimlere (Çizim: 1), resimlere (Resim: 1), haritalara (Harita: 1) olarak alt yazı
yazılmalı ve kesinlikle levha sistemi kullanılmamalı,
* Yayım için telif anlaşması gerektiren Googleearth gibi görseller
kullanılmamalı,
* Bildirilere, ilk sayfanın altında, dipnotlardan önce bütün yazarların mutlaka
isim, unvan, e-mail ve yazışma adresi yazılmalıdır.

Yayınlanacak bildiri sayışının artması, kitapların zamanında basımını güçleştirdiğinden, bildirilerinizin sempozyum sırasında teslim edilmesi ya da en
geç 1 Ağustos tarihine kadar, yay nlar@kulturturizm.gov.tr e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Yayın kurallarına uymayan ve geç gönderilen bildiriler kesinlikle yayınlanmayacaktır.

iv

..................................................................................................................

PUBLICATION INSTRUCTIONS
The papers presented in the International Symposium of Excavations,
Surveys and Archaeometry will be published as before.
In order to complete a high-quality print in time, we kindly request you
to send the paper texts in the format specified below:
1. Texts should be written in 10 pages on A4 paper, with Times New
Roman and 10 type size within a space of 13.5x19 cm. Line spacing
should be 10 points.
2. Heading should be written in bold with 14 typesize and with 14 points of line space. Main headings should be written with capitals, subheadings with lower letters. Both types of headings should be written
in italics.
3. Footnotes should be placed at the bottom of the pages, with their
numbers indicated in the text. Footnote texts should be written with 8
type size and line space of 8 points.
4. Book and periodical titles in the footnotes and bibliography should be
written in italics.
5. Total number of drawings and photos should not exceed 15. Photos
should be either in JPG or TIFF format with at least 300 dpi solution
and sent in a separate file.
6. Captions should be added to drawings (Drawing: <<<), photos
(Photo: <<<) and maps (Map: <<<). Plate system should not be
used.
7. Authors must indicate their names, titles and contact information in
their papers.
8. Digital text of the paper should be added to the print-out and both
texts should be identical. Otherwise the digital version will be considered default.
As sudden accumulation of papers makes it difficult to complete printing in time, papers should either be submitted during the symposium or
sent to yayinlar@kulturturizm.gov.tr until the 1st of August.
The papers that fail to comply with those instructions or that are sent after the deadline will not be published on no account.

................................................................................................................

v

İÇİNDEKİLER
K. Levent ZOROĞLU, Ramazan BOZKURTTAN, Batuhan ÖZDEMĠR
Kelenderis 2016 Yılı Kazı ve Onarım ÇalıĢmaları ...............................................................1
IĢık ADAK ADIBELLĠ
2016 KırĢehir Kale Höyük Kazısı ......................................................................................17
Sait BAġARAN, Stefan KARWĠESE, Helmut BRÜCKNER, Gülnur KURAP,
Bahar MERGEN, Anca DAN-CRĠSTĠNA
Ainos 2016 Yılı ÇalıĢmaları ...............................................................................................31
Bilal SÖĞÜT
Stratonikeia 2016 Yılı ÇalıĢmaları .....................................................................................53
Stefania MAZZONI, Anacleto D’AGOSTINO, Valentina ORSI
New Results From the Excavations Season 2016 at UĢaklı Höyük (Yozgat) ...................69
Faris DEMĠR
Aigeai Kazısı 2014-2016 ...................................................................................................83
B. Yelda OLCAY UÇKAN, Gökçen KurtuluĢ ÖZTAġKIN, Seçkin EVCĠM
Olympos Kazısı 2016 Yılı ÇalıĢmaları ...............................................................................99
Gregory MCMAHON, Tevfik Emre ġERĠFOĞLU, Sharon R. STEADMAN
Orta Anadolu Platosu’ndaki Çadır Höyük’te 2016 Kazı Sezonu Sonuçları .....................119
S. Yücel ġENYURT, Atakan AKÇAY, Emirhan BULUT
Kurul Kalesi 2016 Yılı Kazı ÇalıĢmaları ..........................................................................133
ġahin YILDIRIM
Tios-Tieion 2016 Yılı Kazı, Restorasyon ve Konservasyon ÇalıĢmaları .........................147
Michael HOFF, Rhys TOWNSEND, Ece ERDOĞMUġ, Birol CAN,
Timothy HOWE, Geraldine DOBOS
Antiochia ad Cragum Excavations: 2015-2016 Season ..................................................169
Rafet ÇAVUġOĞLU, Hanifi BĠBER, Sinan KILIÇ, Hakan YILMAZ
Van ÇavuĢtepe Kalesi 2015-2016 Yılı ÇalıĢmaları .........................................................187
Elif ÖZER
Aizanoi 2016 Sezonu ......................................................................................................207
Musa KADIOĞLU, Canan ÖZBĠL, Mustafa ADAK,
Çiğdem GENÇLER GÜRAY, Özlem VAPUR, Görkem YENĠCE
2016 Yılı Teos Kazı ÇalıĢmaları (7. Sezon) ....................................................................229

vi

..................................................................................................................

Ahmet ÇAYCI, Zekeriya ġĠMġĠR
Gevale Kalesi 2016 Yılı Kazı ÇalıĢmaları .......................................................................251
Mehmet IġIKLI, Oğuz ARAS, AyĢegül AKIN ARAS
Van Ayanis Kalesi 2016 Yılı Kazı ve Onarım ÇalıĢmaları ...............................................263
Eylem ÖZDOĞAN, Mehmet ÖZDOĞAN, ġafak NERGĠZ, Özlem AYTEK,
Hazal AZERĠ, Hilal YUMAKLI
Kırklareli Höyüğü 2016 ....................................................................................................281
Elif Tül TULUNAY et alii
Nif (Olympos) Dağı AraĢtırma ve Kazı Projesi: 2016 Yılı Kazısı .....................................301
Nicholas CAHĠLL
Sardis, 2016 ....................................................................................................................327
Erdal ESER, Muhammed GÖRÜR, Meryem ACARA ESER
Divriği Kalesi: 2016 .........................................................................................................345
Tayfun YILDIRIM, Bülent ARIKAN, Aslı ÜNAR
Resuloğlu 2016 Yılı ÇalıĢmaları .....................................................................................355
Özlem ÇEVĠK, Osman VURUġKAN, CoĢkun SĠVĠL, Kemal SEVĠNDĠK
Ulucak Höyük 2015-2016 Yılı Kazı ÇalıĢmaları ..............................................................365
Remzi YAĞCI, Davut YĠĞĠTPAġA
Soli Pompeiopolis 2016 Kazıları .....................................................................................377
Nurettin ARSLAN, Beate ARSLAN, Caner BAKAN
Assos Kazı 2016 Yılı ÇalıĢmaları ....................................................................................389
Sema ATĠK KORKMAZ
Letoon 2016 ....................................................................................................................405
Nuran ġAHĠN, Onur ZUNAL, GülĢah GÜNATA,
Elçin DOĞAN GÜRBÜZER
Klaros 2016 .....................................................................................................................421
Douglas BAIRD
Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük’ün Öncülleri ..................................................................439
V. Belgin DEMĠRSAR ARLI
Ġznik Çini Fırınları Kazısı 2016 Yılı ÇalıĢmaları ...............................................................445
Mustafa BÜYÜKKOLANCI, Gülgün YILMAZ, Fuat YILMAZ
Ayasuluk Tepesi ve Aziz Yuhanna Kilisesi 2016 Kazı ve Onarım ÇalıĢmaları................461
Gürcan POLAT, Yasemin POLAT, Kahraman YAĞIZ, Rabia AKTAġ,

................................................................................................................

vii

Aslı SAKA, Evren AÇAR, Ecem BAYSU, Ertuğrul KIRAÇ
Antandros 2015-2016 Yılı Kazıları ..................................................................................477
Hüseyin Murat ÖZGEN
Adramytteion (Ören) 2015 - 2016 Yılları Kazı ve Onarım ÇalıĢmaları ............................503
Yusuf ALBAYRAK, S. Ġrem MUTLU
Sogmatar Nekropolü 2016 Yılı Temizlik ÇalıĢmaları .......................................................525
Mirko NOVAK, Deniz YaĢin MEIER
Sirkeli Höyük 2014-2016 Yılları ÇalıĢmaları ....................................................................545
Timothy P. HARRISON, Elif DENEL, Stephen BATIUK
“Tayinat Höyük AraĢtırmaları, 2016” ...............................................................................563
Ünsal YALÇIN, Gönül YALÇIN, Hamza EKMEN, Önder ĠPEK
Derekutugun Eski Maden ĠĢletmeleri ve Madenci YerleĢmesi 2016 ÇalıĢmaları ............573
ġevket DÖNMEZ, Aslıhan YURTSEVER BEYAZIT,
Salih KAYMAKÇI, Burçin ADISÖNMEZ, Fidane ABAZOĞLU
Oluz Höyük Kazısı Onuncu Dönem (2016) ÇalıĢmaları:
Değerlendirmeler ve Sonuçlar .........................................................................................597
E. Emine NAZA-DÖNMEZ, ġeyda ALGAÇ, Tolga AYDIN
Amasya-HarĢena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı 2016 Dönemi ÇalıĢmaları ...................613
Abuzer KIZIL, Taylan DOĞAN
Euromos 2016 Yılı ÇalıĢmaları .......................................................................................623
Ersin ÇELĠKBAġ, Vedat KELEġ, Ertuğ ERGÜRER
Hadrianoupolis 2016 Yılı ÇalıĢmaları ..............................................................................645

viii

..................................................................................................................

KELENDERİS 2016 YILI KAZI VE ONARIM
ÇALIŞMALARI
K. Levent ZOROĞLU*
Ramazan BOZKURTTAN
Batuhan ÖZDEMİR
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Batman Üniversitesinin ortak projesi olarak Mersin İli Aydıncık İlçesi’ndeki Kelenderis’te sürdürülen çalışmalarımız 1 Ağustos-10 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi1. Çalışmalarımızın 1-30 Ağustos tarihleri arasındaki ilk etabı arazideki kazılara ayrıldı, geri kalan dönemde ise kalıntıların ve buluntuların bakımı, onarım ve konsolidasyonu yapıldı.
1. ARAZİDEKİ KAZI ÇALIŞMALARI
Kelenderis’te birkaç yıldır iki alanda kazılara yoğunlaşmış bulunuyoruz.
Bunlardan biri agora bazilikasının kuzey/kuzeybatısındaki toprağın tesviyesi ve buradaki kalıntıların tespiti olarak, diğeri de antik kentin batı nekropolündeki Roma Dönemi mezar yapılarının ortaya çıkarılması şeklindedir. İki ekiple yürütülen bu çalışmalarda yeni bulgular ve kalıntılar tespit
edilmiştir.
1.1. Agora Bazilikasının Kuzeyinde Yürütülen Çalışmalar
Geçen yıllardaki raporlardan da hatırlanacağı gibi, burası KL 111
50mx50m. ölçülerindeki ana plankare içinde yer alan agora bazilikasının
kuzey duvarının dışındaki alandır (Resim: 1). Bu alanda 2015 yılı çalışmaları sırasında küçük bir bölümünü bulduğumuz bir duvarın (Ünit 2049/3435)
desteklediği terasta (Ünit 3505) bir oda ve basit bir kanaldan oluşan kalıntı*
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lar tespit etmiştik. 2016 çalışmaları söz konusu teras duvarının tamamının
ortaya çıkarılması ve bunun niteliklerinin anlaşılması amacına yönelik olarak başlatıldı. Bazilika’nın asıl zeminine göre en az 1 m. daha yüksek seviyede yer alan kalıntıları desteklediği anlaşılan 2049/3435 ünit numaralı duvar ile bazilika arasındaki dolgu yanmış, küllü toprak ve olasılıkla bazilikanın yıkılan duvarına ait moloz taşlardan oluşmaktaydı. Bu nedenle söz
konusu duvarın güneybatı yönde 2015 yılında bulduğumuz yaklaşık 5 m
uzunluktaki bölümünden başlayarak kuzeydoğuya doğru uzanan geri kalan bölümündeki dolgunun kademeli bir şekilde kaldırılmasına başlandı.
Ünit 3602 olarak kodlanan bu dolgu sıfırdan başlayarak giderek genişlemekte olup, en geniş yeri 2.50 m. dolayındadır ve bazilika kuzey duvarını
da kapatmaktadır. 2 haftalık çalışma sonunda söz konusu dolgu tamamen
kaldırıldı ve duvarın 18 m.lik kısmı temel başlangıç seviyesine kadar açığa
çıkmış oldu. Bu haliyle 2049/3435 ünit numaralı bu duvarın 2015 yılında
ortaya çıkan kalıntıların bulunduğu terası destekleyen bir istinat duvarı
olduğu anlaşıldı.
1.1.1. 2049/3435 Ünit Numaralı İstinat Duvarı
Öncelikle bu duvarın bazilikanın dış duvarına hemen hemen paralel şekilde uzandığı anlaşılmıştır. Bu iki duvar arası ortalama 2.50 m. olup, söz
konusu teras duvarının seviyesi bazilika seviyesine göre 0.63 m. kadar daha
yüksektedir. Duvar aynı zamanda önceki yıllarda bulduğumuz, bazilika
duvarının hemen dibinde ve ona paralel olarak uzanan büyük kanala da
paralel olup, onun kabaca 1.10 m. kuzeybatısında yer almaktadır.
Duvarın örgüsünde dikkatimizi çeken durum, temel seviyesinde kabaca
0.40-0.45 m. yüksekliğindeki ilk sırasının büyük ve kaba yontulmuş kireç
taşı blokların kullanılmış olmasıdır (Resim: 2). Kireç-kum harcıyla örülen
bu bölümdeki taş sıraları aynı zamanda biraz da dışa taşmıştır ki, bu durum
söz konusu bu istinat duvarının temelinin örgüsünü oluşturduğunu ve bu
temelin kanal seviyesinde başlamış olduğunu göstermektedir. Duvarın geri
kalan bölümünde daha çok irili ufaklı moloz taşlar ve bağlayıcı olarak da
toprak harcı kullanılmıştır. Bu durum dikkate alındığında söz konusu teras
duvarının iki aşamalı olarak, belki de iki farklı evrede inşa edilmiş, yani bir
onarım geçirmiş olabileceğini göstermektedir. Diğer taraftan temelin kanal
seviyesinde başladığı ve kanalın üzerinin de hiç olmazsa belli kalınlıkta
toprakla kapatılmış olduğu düşünülürse, bu toprağın kalınlığının temeldeki
blokların yüksekliğinden fazla, yani en az 0.50 m. kadar olması gerektiği
ortaya çıkar. Böylece bazilika duvarıyla istinat duvarı arasında kalan ve

2

..................................................................................................................

zemininde oldukça büyük bir kanal bulunan 2.50 m. genişlikteki bu açıklığın bir sokak olma olasılığı gündeme gelmiş bulunmaktadır.
Temelden itibaren ortalama 1-1.10 m. yükseklikte ve 0.55 m. genişlikteki
bu istinat duvarının kuzey ucu oldukça düzgün kesilmiş yumuşak kireçtaşı
bloklarla örülen bir köşe ile tamamlanmıştır (Resim: 3). Bu şekilde şimdilik
18 m.lik bölümü ortaya çıkan 2049/3435 ünit numaralı istinat duvarının
kuzeydoğu ucunun burada sonlandığı anlaşılmıştır. Bu köşeye 2.50 m.
uzunlukta ve doğu-batı yönlü olarak uzanan bir duvar bağlanmıştır. Örgüsünde yine moloz taş ve toprak harcı kullanılan bir duvarın başlangıcı olan
köşedeki bloklardan itibaren batı yönde uzanırken aynı zamanda temel
seviyesinden itibaren yüksekliğinin de azaldığını görüyoruz. Bir başka ifadeyle köşede 0.50 m. yüksekliğe sahip olan bu kısa duvarın alanın batı kesitine girdiği yerdeki 0.10 m.ye kadar düşmüştür. Bunun nedeni söz konusu
bu kısa duvarın inşa edildiği dönemde topografyanın bu şekilde olmasındandır. Zira burada yaptığımız bir tesviye sonunda gördük ki, asıl zemin
yer yer geniş kayrak taşlarıyla kaplanmış sert topraktan oluşmaktadır (Resim: 4). Bu zeminin seviyesi aynı zamanda istinat duvarının temelinin aşağı
yukarı 0.50 m. kadar üstünde bir seviyede olması da dikkat çekicidir. Dolayısıyla şimdilik kesin bir şey söylemek için zaman henüz erken ise de, bu
yer yer taş kaplamalı sert zemin bazilika ile teras duvarı arasındaki yukarıda sözünü ettiğimiz sokağın zemininin devamı olmalıdır (Resim: 5).
Agora alanında 14 iş günü süren bu çalışmalarda birkaç mimari parça,
kaba mutfak kaplarına ait vazo parçalarıyla birkaç adet yoğun korozyona
uğramış sikke bulundu.
1.2. Batı Nekropolünde Yürütülen Çalışmalar
Kelenderis yerleşim alanının güney ve güneybatısındaki KI 108 ana
plankaresi aynı zamanda antik kentin batı nekropolünün başladığı yer olup,
burası önceki kazı dönemlerinde hemen hemen kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan yaklaşık 4 m. genişliğinde, toprak zeminli bir cadde (Ünit
350) ile bunun iki yanına sıralanmış, farklı plan şemalarına sahip mezar
yapılarına ait kalıntılardır. Önceki yıllardaki çalışmalarımızda elde ettiğimiz önemli sonuçlardan biri de, bu mezar yapısı ile birlikte bu alandaki
diğer olası diğer mezar yapılarının tahrip olduğu ve bir süre sonra bunların
onarılarak ve eklemeler ile farklı amaçlar için kullanıldığı, özellikle işliklere
dönüştürülmüş olduğudur. Eldeki veriler, bu işlev değişikliğinin daha çok
Geç Antik Çağda, yani M.S. 6. 7. yüzyıllarda gerçekleşmiş olabileceğini
göstermekteydi
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Bu çerçevede 2015 kazı sezonunda yaptığımız çalışma sırasında in-situ
durumda bir zemin mozaiği (Ünit 877) kalıntısı ortaya çıkmıştı. 2016 kazı
sezonunda içinde bu zemin mozaiğinin bulunduğu yapının tamamını ortaya çıkarmak üzere bu odanın devamının olabileceğini düşündüğümüz batı
ve güney yöne doğru geçen yılki açmayı genişletmeye başladık. Doğu-batı
yönde 4 m, kuzey-güney yönde 8 m olmak üzere başlattığımız kazılarda
Ünit 1200 olarak kodladığımız bu açmada çalışmalar başlatıldı (Resim: 6).
Günümüz seviyesinden kabaca 0.80 m. derinliğe inildikten sonra zemin
mozaiğinin içinde bulunduğu yapının iki uzun yan duvarının devamı ile
bunlara eklenmiş başka duvarlar açığa çıktı. Bundan sonraki aşamada zemin mozaiğinin devamının da olduğu mek}nı dolduran toprak kaldırılmaya başlandı. Ünit 1235 olarak kodladığımız ve aralarında 4 m. kadar açıklık
bulunan ana duvarların arasındaki dolgu mozaik seviyesine indirildi. Çalışmalarımız sonucunda doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı bir
ana yapı ve bunun ek birimleri büyük oranda ortaya çıktı (Resim: 7). Buradaki ana yapının bir mezar yapısı olacağını düşünerek bunu K.16 BN TM I
olarak kodladık.
1.2.1. K.16 BN TM I Numaralı Yapı Hakkında
Yapı dikdörtgen planlı olup, güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanmaktadır. Yapının doğusunu önceki yıllarda açtığımız 545 ünit numaralı cephe
duvarı sınırlamaktadır. Üzerindeki onarımlar ve mozaiğin konumu dikkate
alındığında bunun aslında yapının cephe duvarı olduğunu söylemek mümkündür. Yapının diğer iki uzun duvarı (Ünit 878/1219 ve 879/1252) arasındaki mesafe 4 m. kadardır. Kireç kum harcıyla ve kabaca yontulmuş kireç
taşlarıyla örülmüş olan duvarların genişliği 0.55 m. dolayındadır. Bu aynı
zamanda 545 ünit numaralı duvarın özelliklerine de uymaktadır. Yapının
açma içindeki uzunluğu 5.50-6 m. olup, bu sezon içinde tamamını açamadığımıza göre daha da uzun olmasını bekliyoruz. Açma içinde yüksekliği 0.80
m ile 1.10 m. arasında değişen duvarların dış yüzündeki derz dolguları çok
iyi yapılmış olup bu özellikler K.12 BN ATRM I olarak kodladığımız mezar
yapısı ve Kelenderis’teki inşa edilmiş mezar yapılarından önemli bir gurubu oluşturan tonozlu mezarların örgü özellikleriyle yakın benzerlikler göstermektedir.
Odanın içindeki dolgunun temizliği iki aşamada yapılmıştır. Öncelikle
bir kısmını geçen yıl bulduğumuz zemin mozaiğinin geri kalan bölümünü
kapatan toprak kaldırıldı. Ortaya çıkan haliyle mozaik 545 ünit numaralı
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duvardan itibaren mek}nın batı yönüne doğru 3 m.lik kısmını kapladığı,
yani mekanın tüm zemininde mozaik kaplama olmadığı anlaşıldı (Resim:
8). Odanın geri kalan zemini ise topraktır. Mek}nın mozaikli bölümüyle
geri kalan kısmı arasında zeminde ve duvarlarda ayırıcı bir uygulama söz
konusu olmadığı gibi, toprak zeminli bölümde bir sıva veya kaplama izine
rastlanmamıştır. Buna karşılık her iki duvarın mek}n içine bakan duvar
yüzeylerinin sonradan ve birkaç kez ince taneli kireç kum harcıyla sıvandığı
görülmektedir (Resim: 9). Her iki duvarın iç yüzünde 545 ünit numaralı
doğu duvarından kabaca 2.45 m. mesafede genişliği 0.45 m. olan ve duvar
yüzünde 0.30 m. kadar çıkıntı yapan desteğe benzeyen karşılıklı birer kısa
duvar (Ünit 1258 ve 1276) yapılmıştır. Örgüsünde kireç kum harcı ve oldukça düzgün yassı taşlar kullanılmıştır.
Yukarıda sözünü ettiğimiz sıvaların bu çıkıntı yapan duvarların altında
kalmış olması dikkat çekicidir. Daha da önemlisi, bunların zeminde başladığı yerlerde taban mozaiğinin bu çıkıntıların altında kalmış olması ve mozaiğin yaklaşık 0.50 m. kadar daha uzuyor olması da, bunların sonraki kullanım amacına bağlı olarak yapılmış eklenti olduğuna işaret eder; büyük bir
olasılıkla aşağıda diğer özelliklerini de ele alacağımız sonraki kullanım evresiyle ilgili bir uygulama olduğu düşüncesindeyiz.
Yapıya yapılan eklemeler bu iki çıkıntıyla sınırlı değildir. Bunlardan batı
yönde yaklaşık 2.50 m. mesafede, yine iki ana duvarın mek}n içine bakan
yüzlerine, bu kez mek}nı aralarında bir kapı yeri bırakacak şekilde bağlanmış 1.80 m. ve 1.10 m. ölçülerinde karşılıklı iki bölme duvarı (Ünit 1225 ve
1240) vardır. Dolayısıyla aralarında 1 m. kadar açıklığın olduğu bu duvarlar
yapıyı bir kez daha bölmüş olmaktadır.
Gün ışığına çıkan bu haliyle K.16 BN TM I kodlu bu dikdörtgen planlı
yapının ilk bölümünü zemini mozaik kaplı olan 877 ünit numaralı alan
oluşturmuştur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu bölümün doğu sınırını
belirleyen 545 ünit numaralı duvardan itibaren 3 m. kadar uzunluğa sahiptir. Asıl mezar yapısının bu bölümünün bir ‚ön oda‛ olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki bölüm ise içerisine lahitlerin konduğu asıl mezar odası
olmalıydı. Yukarıda belirttiğimiz gibi, buradaki mezarların tahrip edilmesinden sonraki dönemlerde, buradaki diğer yapılarda da olduğu gibi, bu
yapının da işlev değiştirdiği anlaşılmaktadır ve bu işlev değişikliğine bağlı
olarak bazı eklemeler yapılmıştır. Dikkat çekici olan durum ise mezar yapısının duvarları gibi, yapının ön odasında yer alan mozaiğin de, bu son evrede varlığını kısmen olsa da korunmuş olmasıdır.
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1.2.2. Mozaik Hakkında
K.16 BN TM I kodlu mezar yapısının ön odasında yer alan ve sağlam haliyle yaklaşık 12 m² dolayında bir alanı kaplayan zemin mozaiğinin yapının
son kullanım evresinde güney ve batı bölümünün büyük oranda tahrip
olmuş olmasına karşın, doğu bölümü üzerindeki motiflerin anlaşılabileceği
haliyle korunabilmiştir (Resim: 8). Zeminin tamamen bozulan batı ve güney
bölümünde mozaik taşlarının yerleştirildiği ince taneli harçtan oluşan yatak
tabakası da bozulmuş, bunun altındaki çekirdek (nucleus) tabakası ise yer
yer korunabilmiştir. Bozulmanın nedeni olarak, yapının güney duvarıyla
(Ünit 878/1219) doğu duvarının (Ünit 545) kesiştiği yerde 2015 kazı sezonunda bulduğumuz yassı taşlarla yapının son kullanım evresinde yapılmış
üç basamaklı merdivenin bulunduğu yerde mozaiğin bozulması anlaşılır
bir durumdur. Günümüze nispeten sağlam olarak ulaşan yerler ise, mozaiğin daha az tepelenen yerleriydi. Nispeten sağlam olan çerçevenin doğu
kenarındaki süslerden anlaşıldığına göre, mozaiğin dış çerçevesinde geometrik ızgara motifi ile dalga süsü bulunmaktadır (Resim: 10). Kuzey kenarında ise duvara yakın çerçeve yok olmuş, sonraki dalga süsü ise kısmen
korunmuştur. Bundan sonra yan yana yerleştirilmiş palmet sırasından ancak biri tamdır. Bu çerçevenin içinde kalan alanda, beyaz zemin üzerinde
yan yana dört adet altıgen (hexagon) panonun olduğu anlaşılmaktadır. Panoların siyah renkteki çerçeve çizgileri köşelerde gamalı haç şeklinde birbirine bağlanmıştır. Nispeten sağlam olan panolardan ikisinde içinden sarmaşık dalları çıkan birer vazo (krater/kantharos), diğer ikisinde ise kare şekilli
metoplar içine yerleştirilmiş örgü süsü bulunmaktadır. Arada kalan boşluklar Amazon kalkanı (pelta) ve damalı-üçgen motifleriyle doldurulmuştur.
Bu mozaiğin tarihlenmesi için elimizde fazla veri olmasa da, görülen
süsler ve tessera ölçüleri dikkate alındığında, mozaiğin M.S. 3. veya erken 4.
yüzyılda yapılmış olabileceği söylenebilir.
1.2.3. İşlik Hakkında
Mezar yapısının güney duvarının (Ünit 878) dışında (Ünit 1220) yürüttüğümüz kazılar sırasında (Resim: 7) bu duvarın ortasına sonradan eklenmiş olan kuzey güney yönlü basit bir duvar (Ünit 1232) ortaya çıktı. Toprak
harcı ve moloz taşlarla örülen bu duvarın batısında kalan odanın (Ünit
1233) dolgusunu oluşturan toprağın üst seviyelerinden itibaren, hem yoğun
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kül ve kömür parçaları, hem de çeşitli arkeolojik malzeme ortaya çıktı. Bu
arkeolojik malzeme arasında, dikkat çekici olan bir grup olduğu yerde kırılmış durumdaki pişmiş toprak vazolardır ve bunlardan birkaçı depo vazosu, birkaçı da Geç Roma A (LRA) grubuna ait ticari amphoradır (Resim:
11 a). Aynı seviyede bulduğumuz oldukça küçük bir Korinth başlığı (Resim:
11 b), bir kısmı eriyerek birbirine yapışmış çok sayıda cam vazo parçası
(Resim: 11 c) bazalttan yapılmış olası bir öğütme taşı (Resim: 11 d) ve yine
taştan yapılmış bir pota da diğer buluntular arasındadır (Resim: 11 e). Özellikle bu son buluntu gurubunun herhangi bir malzemeyi öğütme, ezme gibi
işlerde kullanılmış olabilecek olması, bunlarla birlikte kimi ısı gördüğü için
şekli bozulmuş çok sayıda cam parçalarının varlığı, 1233 ünit numaralı mekanın bir cam işliği olabileceğini düşündürmektedir. Fakat oda tam olarak
açılmadığı için bu konuda kesin bir şey söylemek zordur. Diğer taraftan
odanın dolgusunda ve açma kesitinde yüksek ateşten dolayı kiremit rengini
almış, hatta kimi yerde de neredeyse tuğla haline gelmiş toprak tabakalarının olması da, burada yüksek derecede ateş isteyen bir işliğin varlığının
işaretleridir.
1.3. D-400 Karayolu Genişletme Çalışmaları Sırasında Bulunan Mezarların
Temizliği
Aydıncık İlçesinde, Devlet Hastanesi civarındaki devlet genişletilmesi sırasında, 3 adet kaya mezarı açığa çıkmış, bunların ikisinin içinde çeşitli buluntular ele geçmiştir (Resim 12).
1.3.1. K.16 DN I Kodlu Mezarda Yapılan Çalışmalar
Doğu nekropolüne yakın bir noktadaki yol genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkan bir kaya mezarında yapılan çalışmalar sırasında çeşitli
vazolar ele geçirildi. Buluntular arasında yer alan özellikle Attika ithali
malzeme dolayısıyla söz konusu mezarın M.Ö. 5. yüzyılın ikinci yarısına ait
olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 13).
1.3.2. K.16 DN III Numaralı Mezardaki Çalışmalar
Bu mezarda yapılan çalışmalar sırasında da çok sayıda vazo parçaları
bulunmuş olup, bunlardan ancak 1 adet sepet kulplu ticari amphora ile bir
stamnoid pyxis onarıldı. Bunlar mezarın M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllarda kullanılmış
olabileceği söylenebilir (Resim: 14).
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2. ONARIM VE KORUMA ÇALIŞMALARI
2016 yılı kazılarının arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra bu yıl ortaya
çıkan malzemenin temizlik bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü. Bu çalışmalar iki ekip tarafından gerçekleştirilmiş olup, ekiplerden biri depoya
getirilmiş olan seramik ve taş eserlerin onarımlarını gerçekleştirirken, diğeri
agora alanı ve batı nekropolündeki mozaik ve mimari kalıntıların onarımlarını ve koruma çalışmalarını yürütmüşlerdir. Kazı alanlarında yürütülen
bakım ve onarım çalışmalarında öncelikle K.16 BN TM I ünit numaralı mezarın ön odasının zeminindeki taban mozaiğinin geri kalan kısmının açılmış, mozaiklerin yerinde korunması işlemleri gerçekleştirilmiştir (Resim:
15).
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Resim 1: Agora bazilikasının kuzey duvarı dışında kalan alan.

Resim 2: Agorada açığa çıkarılan 3435 ünit numaralı istinat duvarı.
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Resim 3: 3435 ünit numaralı istinat duvarının kuzey köşesi.

Resim 4: Kayrak taşlarıyla kaplı zemin.
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Resim 5: 3435 ünit numaralı istinat duvarı ve güneyindeki sokak ve kanal.

Resim 6: 1200 ünit numaralı alan, çalışma öncesi.
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Resim 7: 1200 ünit numaralı alanda açığa çıkarılan dikdörtgen planlı yapı ve ek birimleri.

Resim 8: 877 ünit numaralı bölüm ve mozaik (güneyden)
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Resim 9: Mekan duvarının içe bakan bölümündeki sıva kalıntısı.

Resim 10: 877 ünit numaralı mozaik.
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Resim 11a: Geç Roma A (LRA) grubuna ait
ticari amphora, 11b: Aynı seviyede bulunan
Korinth başlığı, 11c- Bir kısmı eriyerek
birbirine yapışmış çok sayıda cam vazo
parçası, 11d: Bazalttan yapılmış olası bir
öğütme taşı, 11e- Taştan yapılmış bir pota.

Resim 12: D-400 karayolu genişletmesi sırasında bulunan K.16 DN I ve K.16
DN II kodlu kaya mezarları.
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Resim 13: Attika ithali ayaksız kylix.

Resim 14: Sepetkulplu amphora.
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Resim: 15
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2016 KIRŞEHİR KALE HÖYÜK KAZISI
Işık ADAK ADIBELLİ*
Kırşehir Kale Höyükte kazı çalışmaları bu sene de Kırşehir Müze Müdürlüğü başkanlığında ve bilimsel danışmanlığımız altında 01.08.2016 tarihinde başlamış ve yaklaşık bir ay sürmüştür. Kazı çalışmaları Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ve Ahi Evran Üniversitesinin1 sağladığı maddi ve
lojistik destek ve DÖSİMM’den çıkan ödenek ile gerçekleştirilmiştir.
Kırşehir Kale Höyükte daha önceki senelerde ağırlıklı olarak höyüğün
güney bölümünde ve eteklerinde yer alan G3- G4, H3- H4, I3-I4, J3 ve B10
plankarelerinde ayrıca kuzey etekte yer alan F8 plankaresinde çalışmalar
gerçekleştirilmiş sonuçları yayınlanmıştır. Bunlar arasından 20015 yılında
kazılan I3 ve F8 açmalarının bulguları 2016 yılı çalışmaları ile değerlendirilecektir.
I3 AÇMASI (Çizim: 2, Resim: 1-2)
-10 Metre derinliğindeki J3 plankaresinin kuzeyinde ve hemen dibinde
yer alan açmada 2014 yılında -7 metre kadar derinliğe kadar inilmişti. J3
plankaresi ile aynı seviyeye indirmeyi hedeflediğimiz açmada kazı çalışmaları devam etmiş ve açmalar aynı seviyeye ulaşmıştır. Höyüğün hemen eteğinde yer alan J3açmasında, yoğun tahribat sebebi ile kayda değer mimari
kalıntı ortaya çıkmamış, az sayıdaki Geç Demir Çağına ait çanak çömlek
parçaları ele geçirilmişti2. I3 plankaresi J3 plankaresine göre daha içte kaldığı için bu bölümdeki kalıntıların korunmuş olması öngörülmüştü. Nitekim
açmanın doğusunda -7.26 metre derinlikte, üst bölümü 2014’te belirmeye
başlayan, D7 kodlu duvar kalıntısının kuzeye doğru uzantısının devamı
ortaya çıkartılmıştır. 3.65 metre boyunda, 0.76 metre genişliğindeki duvar
2.06 metre yüksekliğindedir ve moloz taşlarla örülmüştür. Açmanın doğu
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Yrd. Doç. Dr. Işık ADAK ADIBELLİ, Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Kırşehir/TÜRKİYE. E-posta: adakadibelli@hotmail.com
Ahi Evran Üniversitesi kazı çalışmalarına PYO-FEN.4001.15.013 nolu bilimsel araştırma projesi
ile maddi destekte bulunmuş ayrıca lojistik destek, Mekezi Araştırma Laboratuarı 3D tarama
cihazı ve diğer teknik donanımları sağlayarak katkıda bulunmuştur.
Adak Adıbelli 2016, 46.

bölümünü kuzey-güney doğrultusunda kesen duvarın doğusunda oluşan
alan Mekan 3 olarak isimlendirilmiştir. Söz konusu alanda küllü gri toprak
tabakası ve çok sayıda kırık çanak çömlek parçası ele geçirilmiştir. Açmanın
batısında ise -7.60 metre derinlikte D8 olarak kodlanan çok evreli duvar
kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Moloz taşlarla örülmüş duvar kalıntıları kısmen devşirme kırık parçalarla da desteklenmiştir. Bir birinin içine girmiş
kalıntılarından farklı evreleri takip edilebilen duvarların kuzey-güney yönlü ilk evresi 2.08 metre boyunda, 0.3 metre genişliğinde, 0.63 metre yüksekliğindedir ve D8A olarak isimlendirilmiştir. D8B olarak isimlendirilen ikinci
evresi ise doğu-batı yönlüdür, 2.58 metre boyunda 0.4 metre genişliğinde ve
yükseklikleri eşittir. Söz konusu duvarlara sonradan yapıldığı anlaşılabilen
ekleme bölümlerde mevcuttur özellikle D8A’nın batı bölümünde duvarı
doğu batı yönünde kesen küçük bir uzantı mevcuttur. 1.25 metre boyunda
ve 0.25 metre genişliğindeki bu uzantıda devşirme olarak kullanılan kısmen
kırılmış ortası oyuk tekne biçimli iri blok dikkat çekicidir. Söz konusu duvar kalıntıları bu görüntüleri ile üç tarafı çevrili bir mekan oluşturmuştur.
Mekan 4 olarak isimlendirilen alanın Kuzey kesite uzaklığı: 0.75 metre, Batı
kesite uzaklığı: 1.88 metredir. Bu alanda da kırık parçalar halinde karışık
biçimde Geç Demir Çağı pişmiş toprak kap parçaları ele geçirilmiştir. Söz
konusu parçalar daha çok kaba kap parçalarına ait olup farklı boyutlarda
çanak ve çömlek parçaları, pişirme kapları, çapları 0.35/0.55 metre arasında
değişen farklı boyutlarda pithos parçaları ayrıca az sayıda boyalı kap parçalarından oluşmaktadırlar. Boyalı parçalar çoğunlukla açık zemin (krem beyaz) üzerine sadece koyu kahve veya kiremit rengi tonlarda bikrom bazı
parçalarda ise açık zemin üzerine hem koyu kahve hem de kiremit rengi
polikrom bezeme görülmektedir. Süsleme unsurları dalga motifi, içi dolgulu, taralı veya noktalı üçgenler ve eşkenar dörtgenler, şevron, zikzak..vb.
motiflerden oluşmaktadır. Söz konusu parçaların benzerleri Boğazköy3,
Alişar4 kazılarında karşımıza çıkar.
Plankarenin batısında Geç Demir Çağına ait D9, D10B olarak isimlendirilen duvar kalıntıları tespit edilmiştir. D9 duvarı kuzey kesite bitişiktir. Yüksekliği 0.5 metre, boyu 0.94 metre, genişliği 0.20 metredir. D9A duvarı yüksekliği 0.5 metre, boyu 0.65 metre, genişliği 0.2 metredir. D10 duvarı yüksekliği 0.42 metre, boyu 0.5 metre, boyu 0.3 metredir. Söz konusu duvar
kalıntılarının yanı sıra açmanın güneyinde Geç Demir Çağına ait bir çöp
3
4
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çukuru belirlenmiştir. 5014.1 kodlu çukurun tabanı -10 metreye kadar inmektedir. Açmanın doğusunda 5022.1 kodlu ikinci bir çukur daha bulunmuştur. Çukur yoğun küllüdür, içerisinde çok sayıda pişmiş toprak kap5 ve
kemik parçaları ayrıca moloz taşlar, bulunmuştur. Çapı 1.45 metre olan
çukurun tabanı beyaz renktedir.
Derinleşme çalışmaları sırasında askıda kalan D10 kodlu duvar kalıntısının fotoğraflama ve çizim işlemleri yapılmış ve kalıntılar kaldırılmıştır.
Tahribatın yoğun olduğu, moloz döküntülerden, anlaşılan alt katmanda ne
yazık ki belirgin bir mimari tabaka tespit edilememiştir. Söz konusu katmanda toprak yapısında fazla bir değişiklik olmamakla birlikte buluntu
sayısında azalma görülmüştür. Kırık parçalar halinde ele geçen Demir Çağı
seramikleri arasında bulunan boyalı ve çok az sayıda konsantrik daireli
Phyrig6 (Resim: 8) kap parçaları ise tabakaya ait olmayıp çöp çukurları ile
yukarı taşınmış olmalıdır. Çalışmaların ilerleyen safhasında ise kazılan bölüm sınırlandırılarak açmanın batı tarafında 2.5x2.5 metre boyutlarında bir
sondaj oluşturulmuş ve yaklaşık -0.5 metre kadar derinleşilmiştir. İnilen son
noktada toprak yapısında belirgin bir farklılık tespit edilmemiş, az sayıda
kaba kaplara ait Demir Çağı seramik parçaları ve moloz taş döküntü çıkarılmıştır.
F8 AÇMASI (Çizim: 3, Resim: 3-5)
Höyüğün kuzeybatı yamacında, AI alanında F8 açması ile aynı isimli
plankarede, 2014 yılında 6x6 m. ölçülerinde, açılmış ve -2.5 metre derinliğe
inilmişti7. 2015 yılında kuzey-güney yönünde 4 metre daha genişletin açma
10x6 metre ölçülerine getirilmiştir. Yüzey toprağının kaldırılmasının ardından 2004 kodlu alanda -2.55 metre derinlikte, kuzey-güney yönlü uzanan
yan yana 3, üst üste 2 sıra oluşturan kerpiç bloklar ortaya çıkarılmıştır. 2.6
metre uzunluğunda, 1.3 metre genişliğindeki kerpiç kalıntının blokları geçen yıl K1 olarak isimlendirdiğimiz kerpiç platformda kullanılan bloklarla
aynı boyuttadır ancak aralarında -1.1 metre seviye farkı vardır. Bu kalıntı
K1’in aşağı doğru altıncı sırasından sonra başlayıp; K1 ile aynı doğrultuda
ilerlemektedir ve onunla bağlantılı olduğu için K1A olarak isimlendirilmiştir. K1-A’nın 1 metre batısında, -3.15 metre derinlikte, çapı 0.4 metre olan bir
5

6
7

Söz konusu kap parçaları açama genelinde ele geçen ve yukarı tarifleri yapılan çanak çömlek
parçaları ile paraleleiktaşımakatadır.
Bossert 2000, Taf 154 B 254, Taf.155 B 255.
Adak Adıbelli 2016,
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adet ocak kalıntısı ön tarafına yayılan kül katmanı ile belirlenmiştir. Söz
konusu alanın kuzeyinde ise K1 (kerpiç platform) ile doğu kesitte bitişik
şekilde yanyana iki sıra moloz taş örgüden oluşan ve 2014 yılında D2 olarak
isimlendirilen duvarın devamı ortaya çıkarılmıştır.
Açmanın orta bölümünde teras oluşturan 2005 kodlu alanda -3.3 metre
derinlikte sıkıştırılmış topraktan yer yer tahrip olmuştaban kalıntısı ortaya
çıkarılmıştır. Bu taban, kum-kireç karışımından yapılmış olup, kuzey güney
yönde 1.5 metre, doğu batı yönde 6 metre boyutlarında, 0.1 metre yüksekliğindedir ve alanın genelini kaplamaktadır. Bu bölümden karakteristik
Helenistik kap parçaları8 ve taş ağırşak ele geçmiştir. Aynı bölgede -3.36
metrede 0.55 metre çapında ve 2 metre derinliği olan kuyu kalıntısı ortaya
çıkmıştır. Kalıntının çeperi moloz taşlarla düzgün biçimde üst üste altı sıra
oluşturacak şekilde örülüdür.
Yukarda tanımlanan taban kalıntısının alt katmanında, -3.44 /-4.44 metrede, kerpiç platformun (K1) kuzey kesitine bitişik, ağzı yassı taşlarla kapatılmış bir pithos ortaya çıkarıldı. Parçalanmış olan pithosun omuz kısmına
destek amaçlı moloz taşlar yerleştirilmiştir. İçinde herhangi bir buluntuya
rastlanılmayan pithosun etrafında belirlenen 0.04 metre çapında üç adet
oyuk dikkat çekicidir.
Açmanın güney batı tarafında ki genişleme çalışmaları sırasında 1002
kodlu katmanda ise Orta Çağ buluntuları ihtiva eden başka bir çöp çukuru
daha belirlendi. 0.9 metre çapındaki çukur -1.74 metrede başlamış, -4.95
metrede son bulmuştur ve 3.16 metre derinliktedir. İçerisinden çok bozuk
ve okunamayacak durumda on bir adet sikke, az sayıda kırık cam kap parçası, ahşap çivi, iki adet kemik obje, Orta Çağ sırlı kap parçaları ve hayvan
kemikleri ele geçirilmiştir. Bu çukurun kuzey çeperinde ve -4.00 metre derinlikte altı sıra moloz taş örgüsü, taşların altında ise yanık hat tespit edilmiştir. Çukurun doğu kesitinde üst üste üç sıra moloz taş örgüsü, örgünün
de altında, -2.43 metre derinlikte, bir adet kerpiç blok belirlenmiştir. Taşlar
en üstte -1.80 metre derinlikte, altta ise -2.40 metre derinlikte son bulmuştur.
Aynı alandaki 2003 kodlu katmanda, -2.40 metrede, dağınık biçimde, döküntü kerpiç parçaları ve batı kesitle güney kesitin kesiştiği alanda yaklaşık
bir metrekarelik alanı kaplayan küllü bir katman belirlenmiştir. Yaklaşık 0.2

8
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Söz konusu kapların benzerleri için bkz. Rotfoff 1997, fig. 97, 1603-165; pl. 126, 1603, 1604; pl.
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metre kalınlığındaki katman az miktarda kaba seramik parçası içermektedir.
2003 kodlu katmanda devam eden çalışmalarda ise alanın tam ortasında
-3.00 metre derinlikte dağınık bir gurup halinde pişmiş topraktan 25 adet
ağırlık bulunmuştur9. Aynı alanda -2.83metre derinlikte batı kesite bitişik
1.70x1.10 metre ölçülerinde, K1 kodlu platformla aynı özelliklere sahip,
kerpiç sırası belirlenmiş ve K5 olarak isimlendirilmiştir. Yan yana 3 sıra
ilerleyen bu blokların kuzey yüzünde, iki sıra halinde kuzey doğu yönüne
doğru 3.70 metre ilerleyen bir uzantı daha belirdi. K4 olarak isimlendirilen
uzantı alanı ikiye bölecek şekilde ortaya çıkarılmıştır.
K4’ün kuzey tarafında ve hemen bitişiğinde ortaya çıkarılan döküntü
moloz taşların altında bir metrekarelik alanı yayılan yangın tabakası belirlenmiştir öyle ki bu katmana denk gelen K4’ün iki sırasının da yanık olduğu
görülmüştür. Söz konusu tabakadan ele geçirilen buluntular yoluyla Helenistik Döneme tarihlendirdiğimiz bu alanda çok evreli yerleşim mevcuttur.
Söz konusu yerleşimin ilk evresi yangınla tahrip olmuş sonraki evreleri ise
Ortaçağa ait kuyu, çöp çukuru vb. ile tahrip edilmiş, ayrıca kazılan alanın
küçük boyutlu olması sebebi ile çoğunluğu kerpiç kalıntılardan oluşan yapıların işlevi kesin olarak belirlenememiştir.
J7 AÇMASI (Resim: 6-7)
2016 yılının ana çalışma alanı höyüğün orta kısmında yer alan ve 2015
yılında yıkılan eski lise binasının temel çukurunun doğu ucunda gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde 5x8 metre boyutlarında oluşturulan açma A2 alanında ve J7 plankaresi içinde yer aldığı için J7 açması olarak isimlendirilmiştir. Açmada öncelikle kuzey ve batı kesitlerini boydan boya kaplayan
beton harçlı moloz taşlarla örülmüş yakın döneme ait duvar kalıntıları ortaya çıkarılmıştır10. Yaklaşık 0.4/0.5 metre yüksekliğindeki duvarlar açmanın
kuzeybatı kesitinde kesişerek açmayı çevrelemektedir. Söz konusu duvarlar
D1 ortak kodu verilmiş, kuzey kesitteki uzantısı D1A Batı kesitteki ise D1B
olarak isimlendirilmiştir. Açma içinde yapılan kazı çalışmalarında ise daha
önceki yıllarda olduğu gibi önce Ortaçağ tabakası ile karşılaşılmıştır11. Söz

9

10
11

Söz konusu ağırlıkların benzerleri G4 plankaresinde Helenistik tabakada ele geçirilmiştir. Bkz.
Adak Adıbelli 2014,
Söz konusu duvar kalıntıları olasılıkla yıkılmış olan okulun bir önceki evresine aittir.
Adak Adıbelli 2014,299.
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konusu tabakada D1 kodlu duvarın olduğu yerler tahrip edilmiş olup bu
alandan karışık buluntular ve döküntü moloz taşlar ele geçmiştir. Açmanın
iç kısımlarını oluşturan daha güneydeki ve doğuda kalan bölümlerde ise
kısmen korunmuş kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Bunlar arasında D1A’nın
güneyinde ortaya çıkan çöp çukuru Ortaçağ için karakteristik yeşil sırlı seramik parçaları, kaba kullanım çanak çömlek parçaları ve kemik parçaları
içermektedir. Duvarların yaklaşık 0.1 metre kadar alt kodunda ve açmanın
doğu kesitinde ise yan yana hatta üst üste bir birinin içine girmiş çok evreli
ocak- işlik kalıntıları ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6). Söz konusu işliklerin
yapımında üç farklı yöntem kullanılmıştır. İlk uygulamada pişmiş topraktan kalın cidarlı ikincide daha ince çift duvarlı, üçüncüde ise kırık pithosların gövde bölümlerinin, ikinci defa, kullanıldığı görülmektedir. Bu işliklerin
benzerleri daha önceki yıllarda yapılan kazılarda höyüğün güneyindeki
açmalarda da çok sayıda ortaya çıkarılmıştı12. Söz konusu işlikler yaklaşık
1metre yüksekliğinde bir tabakayı kaplamaktadır ve çevrelerinde yoğun
yanıklı küllü katmanlar bulunmaktadır. Açmanın güney tarafında işliklerle
aynı seviyede 1.1metre boyunda 0.35 metre genişliğinde bir duvar kalıntısı
ortaya çıkarılmıştır. D2 olarak isimlendirilen çok fazla tahrip olan duvarın
sadece alttaki tek sırası korunmuştur ve diğer bağlantılarına dair bir iz veya
döküntü tespit edilememiştir bu sebeple duvarın işliklerle bağlantısı olup
olmadığı veya ne amaçla kullanıldığını belirlemek mümkün olmamıştır. Söz
konusu duvar fotoğrafları çekilerek çizimi yapıldıktan sonra kaldırılma
işlemleri sırasında hemen altından 0.35x0.35 metre ölçülerinde başka bir
duvar kalıntısı daha ortaya çıkarıldı. D2 ile aynı özelliklere sahip bu kalıntı
da askıda kaldığı için fotoğraflanıp çizimi yapıldıktan sonra kaldırılmıştır.
Yine açmanın güney batı tarafında 1.35x1.74 metrelik alanda kaplama taşlarla oluşturulmuş zemin veya yol kalıntısını tespit edilmiştir. Söz konusu
zemin kaplamanın taşlarının boyutları farklılık göstermektedir (47x22 cm.,
32x22 cm., 35x29 cm.). devamı tespit edilemeyen zeminin etrafında çok sayıda döküntü taşa rastlanmıştır. Bu alanda 2001.3 kodlu olasılıkla zemini
tahrip eden 0.34 metre yüksekliğinde bir çöp çukuru belirlenmiştir. Çukur
içinden az sayıda Ortaçağ seramikleri, Helenistik Dönem seramik parçaları
ve hayvan kemiği parçaları çıkmıştır. Aynı seviyelerde açmanın güney
batısında açık kiremit renginde dağınık vaziyette eriyik kerpiç döküntüleri
belirlenmiş, kerpiç döküntülerin altında ise yer yer yüzeysel şekilde ve
koyu gri renkte kül tabakalarına ve çok miktarda eriyik kerpice ve kerpiç
12
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topaklarına rastlanmıştır. Ancak bu alandaki aşırı tahribat sebebi ile söz
konusu döküntülerle bağlantılı olabilecek her hangi bir kalıntı tespit edilememiştir.
Kazı çalışmaları sırasında kazılan 2.5 metre kalınlığındaki tabakada yukarıda anlatılan kalıntıların dışında açmanın batı kesitinde 2002 kodlu alanın hemen kuzeyinde kesit düzeltme işlemleri sırasında ve 0.4metre genişliğinde muhtemelen kesitin içine doğru devam eden moloz taşlardan düzensiz bir şekilde örülmüş duvar kalıntısına rastlanmıştır. D3 olarak isimlendirilen kalıntı batı kesitin içine doğru devam ettiği için uzunluğu şu an
için belirlenememiştir. Aynı şekilde duvar alt seviyeye doğru da devam
etmektedir ancak şimdilik ölçülen yüksekliği 1.46 metredir. İlerleyen çalışmalarda duvarın yüksekliği net bir şekilde belirlenebilecektir.
Yukarıda anlatılan çalışmaların ardından J7 açmasında ortaya çıkarılan
işlik ve ocak kalıntılarını ve diğer açmalardaki kerpiçten duvar kalıntılarını
korumaya yönelik killi toprak ve saman karışımı çamur harç ile duvarların
üzeri kaplanmış ayrıca zemin kaplamaların üzeri jeotekstil ve kum ile örtülmüştür.
Sonuç olarak Kırşehir Kale Höyük kazı çalışmaları sırasında 2015 yılında
höyüğün güney ve kuzey yamaçlarında iki plankarede çalışılmış I3 açmasın
da -10 metre derinliğe kadar inilmiş katmanlar halinde çok tahrip olmuş
Geç Demir Çağı tabakası tespit edilmiştir. Ancak kazılan alanın hem çok
dar olması hem de höyüğün eteğinde oldukça tahrip olmuş bir alanda yer
alması sebebi ile belirgin bir tabakaya ait veriler net olarak ortaya çıkarılamamıştır. Kuzey cephede yer alan F8 plankaresindeki açma genişletilerek
10x10 metre boyutlara ulaştırılmış açmada geçen sene ortaya çıkarılan Helenistik Devir kalıntı ve buluntularına paralel bulguların yanı sıra Ortaçağ
bulguları ile de karşılaşılmıştır. 2016 yılında ise eski okul binasının temel
çukurunun küçük bir bölümü olan 5x8 metrelik alanı kaplayan J7 kodlu
açmamızda yaptığımız kazı çalışmaları sırasında yoğun bir şekilde Ortaçağ
bulgularıyla karşılaşılmıştır. Üst sevilerde ortaya çıkan çok evreli işliklerin
ve duvar kalıntılarının altında yine çoğunlukla Ortaçağ buluntuları içeren
bir dolgu tabakası ile karşılaşılmış, son sevilerde yavaş yavaş buluntuların
niteliği değişmeye başlamış ve Helenistik devir buluntuların sayısında artış
gözlenmiştir. Ancak çalışmalara bu sene için son verildiği için daha aşağıdaki muhtemel tabakaların kazısı yapılamamıştır.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına yapılan 2016 yılı Enez kazıları 20 Temmuz- 10 Eylül tarihleri
arasında su terazisi nekropolisi ve Kral Kızı Bazilikası’nda gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarının yanı sıra ören yerlerinin genel temizliği, çevre düzenlemesi, şehrin kuzeyinde jeomorfolojik araştırmalara yönelik karot alma
çalışmaları, Kral Kızı Bazilikası duvarlarında sağlamlaştırmaya yönelik
çalışmalar ve su terazisi nekropolisinde ortaya çıkan iskeletlerin antropolojik açıdan incelemesi yapılmış; kazılardan ele geçirilen küçük eserlerin restorasyon ve konservasyonları gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte Bakanlık Temsilcisi olarak bize eşlik eden Edirne Müzesi uzmanlarından Arkeolog Elif
Çokaman’a güzel çalışmaları için teşekkür ederiz1.
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Ören yeri temizlik çalışmaları 20.07.2016 tarihinde başlamış 10.09.2016
tarihinde sonlandırılmıştır. Kazı başlangıcında üç gün süreyle; Kale içi (Fatih Camii, şapeller, mahzen açması, 4 a-c açması), mozaikli villa alanı, Beylikler Dönemi Hamamı, Pan Mağarası, Taşaltı nekropolisi, pazar yeri kilise
kalıntısı ile Kralkızı Bazilikası‘nda ot temizliği çalışmaları yapılmıştır. Te-
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Yağmur Topaloğlu ve Yakup Yılmaz’ın katıldığı kazı ekibine, maddi ve manevi desteklerini
esirgemediği için Genel Müdürlüğümüze ve dostumuz Enez Belediye Başkanı Sayın Abdullah
Bostancı’ya teşekkür ederiz.

mizlik çalışmaları sırasında; Kaleiçi K4 açmasından pişmiş topraktan bir
lüle (Yüzey Bul. No: 1), mozaik taban döşemeli Roma Dönemi villasından
bir bronz sikke (Yüzey Bul. No: 2), Taşaltı nekropolisinden ise biri bronz
diğeri gümüş olmak üzere iki sikke (Yüzey Bul. No: 3 ve 4) ele geçirilmiştir.
SU TERAZİSİ NEKROPOLİSİ KAZI ÇALIŞMALARI
2016 yılında, su terazisi nekropolisindeki araştırmalar 23 Temmuz-24
Ağustos tarihleri arasında ST41 kodlu açmada yürütülmüştür. Çalışmaların
genelinde 30 m2’lik alan, 102 m3 toprak araştırılmış; 36 mezar, 55 küçük eser
gün ışığına çıkartılmıştır.
C6 plan karesinin kuzeydoğu çeyreğinde yer alan ST41 kodlu açmadaki
çalışmalara 5.00 x 5.00 m. ölçüleriyle başlanmış ancak batı kesitinde ortaya
çıkan kalıntı nedeniyle açma, batıya doğru genişletilerek çalışmaların bitiminde 5x6 m. boyutlarına ulaşmıştır. Ayrıca, kuzey ve doğu kesitlerde görülen ve büyük kısmı açma sınırları içinde kalan mezarları araştırabilmek
amacıyla kuzey profil 2.30 m. kuzeye doğru genişletilmiştir. Genişletilen bu
kısmın genelinde 1 metre derinliğe inilmesi yeterli olmuştur. Açmanın doğu
profilinde ise, 1.00x1.50 m. boyutlarında bir cep açılarak açmanın genel zemin seviyesine kadar inilmiştir. Çalışmaların bitiminde varılan son derinlik
ortalama 2.20 m.dir, bazı kısımlarda kontrol amaçlı 3.00 m. derinliklere
inilmiştir. Bunların yanı sıra, her ne kadar açmanın batıya doğru genişletilerek 5.00x10.00 m. boyutlarına ulaşması hedeflendiyse de, maddi olanaksızlıklardan dolayı bu kesimdeki çalışmalar, mezar seviyelerine ulaşılmadan
1.00 m. derinlikte sonlandırılmıştır. Bu alandaki kazı çalışmalarına 2017
yılında devam edilecektir (Resim: 1).
Açmada Arkaik, Klasik, Hellenistik ve Roma dönemlerine tarihlenen, biri tuğla örme ikisi taş olmak üzere üç sandık, biri taş kapaklı altı kiremit, üç
pişmiş toprak lahit, iki basit, bir kremasyon, 20’si amphora (Resim: 2-3) biri
dinos (?) formunda olmak üzere 21 urneden oluşan ve aşağıda detayları verilen 36 mezar araştırılmıştır.
Açmadaki çalışmalar sonucunda, 12 bronz sikke, yedi lekythos (Resim: 4),
dört p.t. ağırlık, iki p.t. jeton, iki damgalı amphora kulpu, iki stel, bir kaideli
stel, biri gözlü olmak üzere üç p.t. kase, bir bronz kase, iki tek astragalus, 23
taneden oluşan bir astragalus grubu, iki kyliks (Resim: 5-6), iki demir alet, bir
mermer kaide, bir skyphos, bir amphora, bir cam alabastron, bir p.t. kandil
(Resim: 7), bir bronz çivi, bir lebes ayağı, bir lekanis ve kapağı (Resim: 8), bir
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amphoriskos (Resim: 9), bir minyatür olpe, bir grup takı parçası, bir deniz
kabuğu ve bir figürin başı olmak üzere toplamda 55 adet küçük buluntu
günümüze kazandırılmıştır. Bu buluntulardan 19’u mezar içi buluntusudur.
Açmada buluntuların yanı sıra, doğu-batı doğrultusunda uzanan plastik
su borusu tespit edilmiştir. Su altyapısı için yakın tarihlerde kullanılmış
olduğu düşünülen bu boruların yapım aşamasında, üzerinden geçtikleri
mezarların ve buluntuların tahrip edildiği görülmüştür.
Mezar No: 1
Ölçüler: Başucu genişlik: 87 cm; Ayakucu genişlik: 87 cm.; Uzunluk: 208
cm.; Yükseklik: 60 cm.; Et kalınlığı: 32 cm.; İç derinlik: 37 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın güneydoğu köşesinde yer alan
batı–doğu2 doğrultulu mezarın 114x68 cm. boyutlarında, üç adet kireçtaşı
levhadan oluşan kapaklarının doğuda ve ortada bulunanları kırık ve çökmüş durumdadır. Batıdaki kapak da kırıktır ancak çökmemiştir. Mezarın iç
duvar sıvası kireç ve 0,1 ile 0,3 dereceli elenmiş ince kumdan oluşmaktadır.
Kafatası, kaburga, kol ve bacak kemikleri anatomiye uygun şekilde bulunmuştur. Ancak kemikler bütünlüğünü koruyamamış ve parçalanmış durumdadır. Mezarın 60x200 cm. boyutlarındaki tabanı kireç ve ince elenmiş
kum ile çakıl taşlarından oluşan bir harcın sıkıştırılmasıyla oluşturulmuştur. Bizans Dönemine ait mezarın içinde iskelet kalıntısı dışında herhangi
başka bir bulguya rastlanmamıştır.
Mezar No: M2
Ölçüler: Başucu genişlik: 75 cm.; Ayakucu genişlik: 70 cm.; Uzunluk: 265
cm.; Yükseklik: 65 cm.; Et kalınlığı: 28 cm.; İç derinlik: 35 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın kuzeybatı köşesinde 66 cm. derinlikte ortaya çıkan sandık tipi mezar, doğu-batı doğrultuludur ve duvarları irili ufaklı taşlardan oluşmaktadır. Bu duvarların dışına sıva yapılmamıştır, ancak, içe bakan yüzeylerinin küçük çakıl taşları, kum ve kireçten
oluşan sıvası vardır. Mezarda bulunan iskelete ait kemiklerin büyük bir
kısmı dağınık ve parçalanmış durumdadır. Sadece sağ ayak ve alt bacak
(tibia) kemiği ile sol kol (humerus) kemiği sağlam olarak bulunmuştur. Mezar Bizans Dönemine tarihlenmektedir.
2

Metnin tamamında mezarların yönleri belirtilirken başucu ve ağız kenarlarının baktığı yön
önce, ayakucu ve diplerin baktığı yön sonra kullanılmıştır.
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Mezar No: M3
Ölçüler: Başucu genişlik: 71 cm.; Ayakucu genişlik: 71 cm.; Uzunluk: 238
cm.; Yükseklik: 30 cm.; Et kalınlığı: 12cm.; İç Derinlik: 26 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın kuzeybatısında, M2 kodlu
mezarın güneyinde ve bitişiğinde, 60 cm. derinlikte ortaya çıkan, doğu-batı
doğrultulu sandık tipi mezarın örme duvarları 12x27x3 cm. boyutlarında
tuğlalardan, kum ve ince çakıl katkılı kireç harcından oluşmaktadır. İskelet
dağınık ve eksik olup Bizans Dönemine tarihlenmektedir.
Mezar No: M4
Ölçüler: Uzunluk: 185 cm.; Genişlik: 63 cm.; Et Kalınlığı: 2 cm.; Yükseklik: 30 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın doğu profilinde bulunan
kuzey-güney doğrultulu kiremit mezarın 38x68 cm., 42x72 cm., 38x67 cm.
boyutlarında kırık ve eksik durumda kapakları vardır. Yarım elips profilli
altı adet kiremidin üç sıra oluşturacak şekilde çatılmasıyla oluşturulan kapak örtüsünün güney ucundaki iki kiremidi günümüze ulaşmamıştır. İskelet, bütünlüğünü kısmen korumuş durumdadır. Kafatası mezarın kuzey
kısmında yer almaktadır ve ön kısmı eksiktir. Anatomik duruşa uygun
olarak ilerleyen iskeletin ayakları mezarın güney kısmında yer almaktadır.
Kaburga kemikleri bütünlüğünü koruyamamış ve parçalanmıştır. Üst ayak
(femur) ve alt ayak (tibia) sağlam şekilde bulunmuştur. Mezar Roma Dönemine tarihlenmektedir.
Mezar No: M5
Ölçüler: Uzunluk: 80 cm.; Genişlik: 43 cm.; Et kalınlığı: 3 cm.; Yükseklik:
17 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın batısında 82 cm. derinlikte
bulunan kuzey-güney doğrultulu kiremit mezar, M4 kodlu mezarın güneyinde yer almaktadır. Roma Dönemine tarihlenen, 65x 43cm. boyutlarındaki
iki stroterin çatılmasından oluşan kapakları kırık ve eksik durumda
bulunan mezarın içindeki iskelet parçalanmış ve bütünlüğünü koruyamamıştır.
Mezar No: M6
Ölçüler: Başucu genişlik: 44 cm.; Ayakucu genişlik: 48 cm.; Uzunluk: 194
cm.; Başucu pervaz genişliği: 12 cm.; Ayakucu pervaz genişliği: 2.5 cm.;
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Yan duvar pervaz genişliği: 12 cm.; Başucu pervaz kalınlığı: 2 cm. (iç-dış);
Ayakucu pervaz kalınlığı: 2.5 cm.; Başucu yükseklik: 32 cm.
Ayakucu yükseklik: 24 cm.; Et kalınlığı:7.8 cm.; İç Derinlik: 32 cm.
Kapak Ölçüleri: Uzunluk: 55cm.; Genişlik: 40 cm.; Et Kalınlığı: 2 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: 92 cm. derinlikte, M4 kodlu mezarın
hemen batısında yer alan kuzey-güney doğrultulu pişmiş toprak lahdin batı
duvarı tahrip olmuş; kırık ve eksik durumdadır. Mezarın stroter kapakları
zeminin hizasına kadar çökmüş, kırık ve eksiktir. Kapakların üstünde
Doğu-Batı doğrultulu sağ ve sol ayak kemikleri bulunmuştur. Aynı seviyede bir lekythos bulunmuştur. Kapakların altında yer alan, 25-30 yaş
aralığında yetişkin bir erkeğe ait olduğu anlaşılan iskelet eksiktir. Bireyin
kaburga kemikleri bütünlüğünü koruyamamış ve parçalanmıştır. Kaburganın hizasında parçalara ayrılmış şekilde M.Ö. 5. yy.a ait 3 adet lekythos
bulunmuştur.
Mezar No: M7
Ölçüler: Gövde çapı: 38 cm.; Yükseklik: 46 cm.; Et kalınlığı: 0.5 cm.; H3:
28 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın merkezinde 102 cm. derinlikte
ve dikey pozisyonda bulunan amphoranın boyun ve dip kısımları kırık ve
eksiktir, gövdesinde de kırıklar görülmektedir. Urnenin içinde yanık insan
kemikleri ve yanmamış durumda bir bebek kafatası bulunmuştur. M.Ö. 5.
yüzyıla tarihlenmektedir.
Mezar No: M8
Ölçüler: Uzunluk: 164 cm.; Genişlik: 45 cm.; Et kalınlığı: 3 cm. ; Yükseklik: 38 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın güneybatısında 145 cm. derinlikte yer alan batı – doğu doğrultulu kiremit mezarın kapakları yarım elips
profilli dört kiremidin çatılmasıyla oluşturulmuştur. Doğu uçta iki kiremit
parçası daha ek olarak yerleştirilmiş halde bulunmuştur. Yetişkin bir erkeğe
ait olduğu tespit edilen iskeletin kafatası, kaburga kemikleri parçalanmış ve
toprakla karışmış vaziyette, ayak kemikleri ile ayak parmakları ise tüm
şekilde bulunmuştur. M.Ö. 5. yüzyıla aittir.

3

Metnin tamamındaki yükseklik olarak verilen eserin dik durumdaki kendi ölçüsünü, H olarak
verilen ise bulunduğu pozisyondaki yüksekliğini belirtmektedir.
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Mezar No: M9
Ölçüler: Uzunluk: 190 cm.; Genişlik: 54 cm.; Et kalınlığı: 2 cm. ; Yükseklik: 45 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın kuzeydoğu köşesinde 100 cm.
derinlikte bulunan doğu-batı doğrultulu kiremit mezarın 66x40 cm. boyutlarındaki kapakları kırık ve içe göçmüştür. Yarım elips profilli bu dört kapak iki sıra oluşturacak şekilde çatılmış durumdadır. Mezar ve zemin
arasında dağınık ve parçalanmış insan kemiklerinin yanı sıra yanık izlerine
rastlanmıştır. Mezarın zemini kırık durumdaki 3 kiremitten oluşmaktadır.
M.Ö. 5. yüzyıla aittir.
Mezar No: M10
Ölçüler: Ağız çapı: 16.5 cm.; Boyun çapı: 10 cm.; Gövde çapı: 38 cm.; Dip
çapı: 6 cm.; Yükseklik: 68 cm.; Et kalınlığı: 1.5 cm.; H: 35 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın güneybatı köşesinde 150 cm.
derinlikte bulunan doğu-batı doğrultulu amphora kırık fakat formunu korur
durumda bulunmuştur. Mezarın içinde yanık izlerinin yanında, 0-2
yaşlarında bir bebeğe ait kemikler toprakla bütünleşmiş ve parçalanmış
vaziyette bulunmuştur. Mezar M.Ö. 5. yüzyıla aittir.
Mezar No: M11
Ölçüler: Başucu genişlik: 48 cm.; Ayakucu genişlik: 42 cm.; Uzunluk: 113
cm.; Başucu pervaz genişliği: 10 cm.; Ayakucu pervaz genişliği: 10 cm.; Yan
duvar pervaz genişliği: 10 cm.; Ayakucu pervaz kalınlığı: 3 cm.; Başucu
yükseklik : 33 cm.; Ayakucu yükseklik: 33 cm.; Et kalınlığı: 3 cm.; İç derinlik: 30 cm.
Kapak Ölçüleri: Uzunluk:106,44 cm.; Genişlik: cm.; Et kalınlığı: 3 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: M10 kodlu mezarın doğusunda, 130 cm.
derinlikte yer alan, kuzey-güney doğrultulu pişmiş toprak lahdin üç adet
stroterden oluşan kapakları içe doğru çökmüştür. Mezarın pervazları,
güney ve batı duvarları kırıktır. 12-14 yaş aralığındaki bir ergene ait dorsal
pozisyondaki iskeletin kafatası üç parçaya ayrılmış, sağ kol ve kaburga
kemikleri parçalanmış halde bulunmuştur. Sol ayak, sağ ayağın altında
çapraz şekilde yerleştirilmiş durumdadır. Kafatasının sağ yanında bir
lekythos, sağ omzunun üzerinde bir lekanis ve onun hemen altında bir diğer
lekythos, pelvis kemiğinin solunda korozyondan ibaret kalmış bronz bir
kase, bu kasenin içinde ve dışına taşmış durumda 23 adet astragalus
kemiği, sol dizin yanında bir başka lekythos, kafatasının çevresinde bir deniz
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kabuğu ile gümüş ve camdan üretilmiş bir takıya ait parçalar bulunmuştur.
Mezar içindeki lekanise ait olan kapak ise mezarın açılmasından önceki
günlerde başucu duvarının dışına yapışık olarak bulunmuştur. Mezar M.Ö.
5. yy.a aittir. (Resim: 3)
Mezar No: M12
Ölçüler: Gövde çapı: 40 cm.; Dip çapı: 20 cm.; Yükseklik: 45 cm.; Et
kalınlığı: 1 cm.; H: 45 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: M11 kodlu mezarın güney ucunda, 150
cm. derinlikte, dikey konumda bulunan amphora formundaki urnenin büyük
bir kısmı eksik, geri kalanı ise kırık fakat formunu korur durumdadır. Eserin içinde az sayıda kemik parçalarına rastlanmıştır.
Mezar No: M13
Ölçüler: Gövde çapı: 25 cm.; Yükseklik: 35 cm.; Et kalınlığı: 0.5 cm.; H:
20 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: M11 kodlu mezarın doğu duvarının
yanında, 150 cm. derinlikte, dikey konumda bulunan urnenin büyük bir
kısmı eksiktir. Eser içinde yanık izleri ve insan kemiği parçaları bulunmuştur.
Mezar No: M14
Ölçüler: Başucu genişlik: 72 cm.; Ayakucu genişlik: 72 cm.; Uzunluk:191
cm; Başucu pervaz genişliği: 8 cm.; Yan duvar pervaz genişliği:10 cm.;
Ayakucu pervaz kalınlığı: 5.5 cm.; Başucu yükseklik: 43 cm.; Ayakucu
yükseklik: 43 cm.; Et kalınlığı: 3 cm.; İç derinlik: 38 cm.
Kapak Ölçüleri: Et kalınlığı: 3 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın kuzeydoğu köşesinde 134 cm.
derinlikte kuzey-güney doğrultusunda yer alan pişmiş toprak lahdin stroter
formundaki kapakları içe çökmüş durumdadır. Bu kapakların üzerinde
bulunan ayak kemikleri Birey 1 (B1) olarak değerlendirilmiştir. Tekne
kısmının iki ucundaki köşeleri kırık ve eksik olan lahdin pervazları yumurta dizisi friziyle bezelidir. Lahit içinde yer alan ve bir yetişkine ait iskelet
Birey 2 (B2) olarak değerlendirilmiştir. Sırtüstü yatırılmış durumda bulunan
bu iskelet bütünlüğünü korumaktadır. Sol kolunun iç yanında, dirsek hizasında bir adet lekythos bulunmaktadır. Lahit içinde bulunan ve okunmayacak kadar şiddetli bir korozyona uğramış üç bronz sikke ise mezar to-
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prağına karışmış durumda bulunmuştur. Mezar, buluntularından dolayı
M.Ö. 5 yy.ın ikinci yarısına tarihlenmiştir.
Mezar No: M15
Ölçüler: Gövde çapı: 35 cm.; Dip çapı: 5 cm.; Yükseklik: 41 cm.; Et
kalınlığı:1 cm.; H: 24 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: 125 cm. derinlikte, M14 kodlu mezarın
kuzeydoğu ucuna bitişik ve batı-doğu doğrultusunda bulunan urnenin
omuzdan yukarısı ve gövdesinin bir kısmı eksik olup mevcut kısımları ise
kırık fakat formunu korur durumdadır. Mezarın içinde dağınık kemik parçaları bulunmuştur.
Mezar No:M 16
Ölçüler: Uzunluk: 136 cm.; Genişlik: 38 cm.; Et kalınlığı: 2 cm. ; Yükseklik: 36 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın kuzeybatısında 116 cm. derinlikte batı–doğu doğrultusunda yer alan kiremit mezarın hafif bombeli,
66x38 cm. ile 70x38 cm. boyutlarında iki kapağı vardır. Kırık ve çatlak durumdaki bu kapaklar zemine paralel yerleştirilmiştir. Bu kapakların altında
yine aynı şekilde yerleştirilmiş, aynı formda ve boyutlarda iki kiremit daha
yer almaktadır. Bu kiremitlerin arasında herhangi bir buluntu veya kemik
kalıntısına rastlanmamıştır. Kapakların altında yer alan iskelet anatomik
diziliştedir. Alt ayak (tibia) iyi korunmuş durumdadır. İskeletin diğer parçaları tam olarak korunamamış ve parçalanmış durumdadır. M.Ö. 5/4.
yüzyıla aittir.
Mezar No: M17
Ölçüler: Gövde çapı: 40 cm.; Yükseklik: 47 cm.; Et kalınlığı: 0,5 cm.; H:
24 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: 150 cm. derinlikte, M14 kodlu mezarın
batı duvarının merkezine bitişik ve dikey durumda bulunan urnenin büyük
bir kısmı eksik, mevcut kısmı ise kırıktır. Mezarda 2-5 yaş aralığındaki bir
çocuğa ait kemikler parçalı ve dağınık şekilde bulunmuştur. M.Ö. 5. yüzyıla
aittir.
Mezar No: M18
Ölçüler: Gövde çapı: 40 cm.; Dip çapı: 6 cm.; Yükseklik: 54 cm.; H: 16 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: M14 kodlu mezarın doğu duvarının
güney yarısına bitişik durumda, 142 cm. derinlikte, batı-doğu doğrul-
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tusunda bulunan urnenin ağız ve boynunun tamamı, gövdesinin ise bir
kısmı eksiktir. Mevcut kısmı kırık fakat formunu korur durumda
günümüze ulaşmış olan amphoranın içinde az sayıda insan kemiğine ait bir
parça ele geçirilmiştir. Amphora yapım tekniği bakımından M.Ö. 5 yüzyıla
aittir.
Mezar No:M19
Ölçüler: Gövde çapı: 40 cm.; Dip çapı: 5 cm.; Yükseklik: 40 cm.; Et
kalınlığı: 1 cm.; H: 37 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: 122 cm. derinlikte, M14’ün güneydoğu
ucuna bitişik ve dikey durumda bulunan amphoranın üst kısmı eksik, geri
kalanı kırık fakat formunu korur durumdadır. Mezar içinde 0-2 yaş
aralığındaki bir bebeğe ait kemik parçaları ele geçirilmiştir.
Mezar No: 20
Ölçüler: Gövde çapı: 40 cm.; Yükseklik: 30 cm.; Et kalınlığı: 1 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: M14 kodlu mezarın güneybatısında 135
cm. derinlikte dikey durumda bulunan amphoranın üst kısmı eksik, geri
kalanı kırık fakat formunu korur durumdadır. Mezar içinde 2-5 yaş
aralığındaki bir çocuğa ait kemik parçaları bulunmuştur.
Mezar No: M21
Ölçüler: Gövde çapı: 45 cm.; Yükseklik: 55 cm.; Et kalınlığı: 0,5 cm.; H: 20
cm.; Kapak taşı: 15x10 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: M19 kodlu mezarın güneydoğusunda,
140 cm. derinlikte ve dikey durumda bulunan urne yaklaşık 15x10 cm.,
12x13 cm., 16x17 cm., 6x12 cm., 9x15 cm. boyutlarındaki şekilsiz taşlarla
desteklenmiştir. Kırık ve eksik durumdaki mezarın içinde insan kemiği
kalıntıları bulunmuştur. M.Ö. 5. yüzyıldandır.
Mezar No: M22
Ölçüler: Gövde çapı: 32 cm.; Yükseklik: 40 cm.; Et Kalınlığı: 0.5 cm. ; H: 26
cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Batı profilin kuzeyinde açılan cepte 152
cm. derinlikte ve dikey konumdaki urnenin ağız, boyun, dip kısımları
dağılmış durumdadır. Mezarın içinde 0-2 yaşlarında bir bebeğe ait kemik
kalıntıları bulunmuştur.
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Mezar No: M23
Ölçüler: Ağız çapı: 32 cm.; Boyun çapı: 28 cm.; Gövde çapı: 45 cm.; Dip
çapı: 7 cm.; Yükseklik: 54 cm.; Et Kalınlığı: 0,5 cm.; H: 20 cm.; Kapak taşı:
32x25 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: M22 kodlu mezarın doğusunda 159 cm.
derinlikte batı - doğu doğrultusunda yer alan urnenin ağzı 32x25 cm. boyutlarında bir taş ile kapatılmıştır. Kırık durumdaki mezar içinde insan kemiği
parçalarının yanı sıra M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen bir adet İonia tipi kyliks
ortaya çıkmıştır ( Resim: 6).
Mezar No: M24
Ölçüler: Ağız çapı:12 cm.; Boyun çapı:10 cm.; Gövde çapı: 40 cm.; Dip
çapı: 7.5 cm.; Yükseklik: 50 cm.; Et kalınlığı: 1 cm.; H:25 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: M23 kodlu mezarın kuzeyinde,
güneydoğu– kuzeybatı doğrultusunda, 165 cm. derinlikte kırık durumda
bulunan urnenin gövde kısmında eksikleri vardır. Dip kısmı irili ufaklı
şekilsiz taşlarla desteklenmiş olan amphoranın içinde 0-2 yaşlarında bir bebeğe ait kemik parçalarına rastlanmıştır.
Mezar No: M25
Ölçüler: Ağız çapı: 12 cm.; Gövde çapı: 43 cm.; Dip çapı: 4 cm.; Yükseklik: 52 cm.; Et kalınlığı: 0.5cm; H: 38 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın kuzey profilinin batısında 156
cm. derinlikte güney – kuzey doğrultusunda bulunan urnenin boyundan
yukarısı tamamen, omzunun ise bir kısmı eksik, geri kalanı kırıktır. Eser
içinde yanık izleri, insan kemiği parçaları ve bir demir alet bulunmuştur.
Mezar No: M26
Ölçüler: Ağız çapı:10 cm.; Boyun çapı: 14 cm.; Gövde çapı: 40 cm.; Dip
çapı: 4 cm.; Yükseklik: 58 cm.; Et kalınlığı:2 cm.; H: 35 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: M25 kodlu mezarın kuzeyinde, 182 cm.
derinlikte kuzey– güney doğrultusunda bulunan kırık durumdaki amphoranın içinde az sayıda kemik parçası ve yanık toprak kalıntısına
rastlanılmıştır.
Mezar No: M27
Ölçüler: Ağız çapı: 25 cm.; Gövde çapı: 40 cm.; Et kalınlığı: 0.5 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: M14 kodlu mezarın batısında 156 cm.
derinlikte, doğu– batı doğrultusunda yer alan gri renkli, perdahlı ve açık
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ağızlı urnenin (dinos?) dudak kenarının altında, kulpları arasında kabartma
bezemesi mevcuttur. Gövdesi, dibi, ve ağız kısmının yaklaşık olarak yarısı
eksik olan eserin içinde 0-2 yaşlarında bir bebeğe ait kemik parçaları ve
yanık toprak kalıntısı bulunmuştur.
Mezar No: M28
Ölçüler: Gövde çapı: 35 cm.; Dip çapı: 12 cm.; Yükseklik: 28 cm.; Et
kalınlığı: 2 cm.; H: 25 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: 143 cm. derinlikte, M14 kodlu mezarın
batı duvarına bitişik ve dikey konumda bulunan urnenin boyun kısmından
yukarısı eksik, geri kalanı ise kırık fakat formunu korur durumdadır. Mezar
içinde 2-5 yaşlarındaki bir çocuğa ait kemik parçaları bulunmuştur.
Mezar No: 29
Ölçüler: Gövde çapı: 28 cm.; Dip çapı: 10 cm.; Yükseklik: 33 cm; H: 26
cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: M11 kodlu mezarın güney ucunda, 162
cm. derinlikte, doğu – batı doğrultusunda yer alan urnenin çevresi şekilsiz
taşlarla desteklenmiştir. Gövdesinde eksikleri bulunan mezarda yanık toprak ve az sayıda insan kemiği parçalarına rastlanmıştır.
Mezar No: M30
Ölçüler: Uzunluk: 163 cm.; Genişlik: 62 cm.; Et Kalınlığı: 10 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın kuzey profilinin doğusunda
176 cm. derinlikte, batı -doğu doğrultulu olarak bulunan kiremit mezarın
163x62 cm. boyutlarında, kırılarak üç parçaya bölünmüş, levha şeklinde,
kireçtaşı bir kapağı vardır. Bu kapağın çevresi kabayonu taşlarla
desteklenmiştir. Kapağın altında yer alan ve 25-30 yaş aralığındaki yetişkin
bir erkeğe ait olduğu tespit edilen sırtüstü konumdaki iskelet iki adet yarım
elips profilli kiremidin üzerine yatırılmış durumdadır. Kol, kalça ve ayak
kemikleri anatomiye uygun olarak yerleştirilmiş durumdadır. Çene tüm
halde bulunmuştur. Üst çenede dişler dökülmüş ve toprağa karışmıştır.
Kafatası, altında büyük çakıl taşlarıyla destek yapılmış vaziyette bulunmuştur. Sol kol taşların altında kalmış ve zedelenmiştir .Sağ kol tüm
vaziyettedir. Kaburga kemikleri yerinde ve sağlamdır. Kalça kemikleri de
tüm bulunmuştur. Üst ayak (femur) ve alt ayak (tibia) da tüm olarak
bulunmuştur. Ayak parmakları toprakla karışmış, parçalanmış ve
dağınıktır.
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Mezar No: M31
Ölçüler: Ağız çapı: 12 cm.; Boyun çapı:11 cm.; Gövde çapı: 36 cm.;
Yükseklik:40 cm.; Et kalınlığı: 1 cm.; H: 35 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın batı profilinde açılan cebin
kuzeyinde, 145 cm. derinlikte, doğu – batı doğrultusunda bulunan urnenin
ağız kısmı eksik, geri kalanı kırık ve dağınık durumdadır. Mezarın içinde 02 yaş aralığındaki bir bebek iskeletine ait bütünlüğünü korumayan durumda kemik ve kafatası parçaları bulunmuştur.
Mezar No: M32
Ölçüler: Uzunluk:30 cm.; Genişlik: 35 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın kuzey profilinde, 212 cm. derinlikte, M31 kodlu mezarın doğusunda, kuzey– güney doğrultusunda yer
alan basit/kremasyon mezara ait kemikler dağınık durumdadır. 13-14
yaşlarında bir ergene ait iskeletin kafatası ve kol kemikleri dışında başka
parçalarına rastlanılmamıştır. Kemikler üzerinde kremasyon izleri vardır.
Mezar büyük olasılıkla başarısız sonuçlanmış bir kremasyondan arda kalan
kemiklerden oluşmaktadır. Kafatası kalıntılarının üzerinde M.Ö. 6.yy.a tarihlenen gözlü bir kylikse ait parçalar bulunmuştur.
Mezar No: M33
Ölçüler: Uzunluk: 32 cm.; Genişlik: 32 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın kuzeybatı profilinde 220 cm.
derinlikte kuzey- güney doğrultusunda yer alan basit mezar 25-30 yaşlarında yetişkin bir erkeğe ait dağınık kemiklerden ibarettir.
Mezar No: M34
Ölçüler: Ağız Çapı:10 cm.; Boyun Çapı:13 cm.; Gövde Çapı: 40 cm.; Dip
çapı: 8 cm.; Yükseklik: 50 cm.; Et kalınlığı: 1,5 cm.; H: 25 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın doğu profilinde, 150 cm. derinlikte, doğu–batı doğrultusunda yer alan urnenin hemen üzerinde bir
kafatası yer almaktadır. Ağzı ve gövdesinin bir kısmı eksik olan mezarın
içinde kemik parçaları bulunmuştur.
Mezar No: M35
Ölçüler: Uzunluk: 72 cm.; Genişlik: 50 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın batı profilinde, 215 cm. derinlikte yer alan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu basit mezara ait iskeletin
kalça ve omurga kemikleri iyi korunmuş durumdadır. Sırt üstü yatırılmış
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durumdaki bireyin kafatası ve ayak kemikleri bulunamamıştır. Sol kol
kemiği ile kalça kemiği arasına Orta Korinth Dönemine tarihlenen bir minyatür olpe yerleştirilmiştir.
Mezar No: M36
Ölçüler: Ağız çapı: 22 cm.; Boyun çapı: 15 cm.; Gövde çapı: 55 cm.; Dip
çapı: 16 cm.; Yükseklik: 70 cm.; Et kalınlığı: 1 cm.; H: 45 cm.; Kapak taşı:
10x16 cm.
Tanım ve Korunmuşluk Durumu: Açmanın kuzeybatı köşesinde 3.00x1.00
metre boyutlarında açılan cebin güneyinde, 190 cm. derinlikte, ağız kısmı
10x16 cm. boyutlarında şekilsiz bir taşla kapatılmış batı– doğu doğrultulu
urnenin içinde bir çocuğa ait iskelet kalıntıları bulunmuştur. Dibinde,
omzunda ve gövdesinde eksikler bulunan kırmızı astarlı amphoranın boynu,
kulplarının içi ve omuzunun bir kısmı bant şeklinde astarsız bırakılmıştır.
Devetüyü rengindeki boynu, kulplar arasında, gövdede kullanılan astarla
yapılmış, her iki yüzde de yer alan, ikişer çiftli dikey dalga motifleri arasındaki iç içe geçmiş iki halka ile bezenmiştir. Kırmızıdan koyu kızıl kahveye
varan tonlarda astarlı kabın omuz kısmında bant şeklinde astarsız bırakılan
alan, omzu çepeçevre saran, birbirine paralel dört çizgi bezeme ile doldurulmuştur (Resim: 1). Eserin bir yüzünde, boyundan omuz kısmına geçiş
kısmında Grekçe büyük harflerle kazınmış MENEKLEIDO EMI (Menekleido’ya aitim) yazısı yer almaktadır (Resim: 2-3). M.Ö. 7/6. yy.a tarihlenen
amphora İonia tipidir.
KRAL KIZI BAZİLİKASI KAZI ÇALIŞMALARI
Prof. Dr. Stefan Karwiese tarafından yürütülen çalışmalarda narthexin ve
narthexin ayakta duran dış duvarının ortaya çıkarılmasına devam edilmiştir.
Geçmiş yıllarda genellikle kırık halde çok miktarda atriumda ortaya çıkan
mimari parçaların devamının, kazısı yapılmayan dolgu toprakta rastlanması ümidi ile çalışmalar 25.07-09.09. 2016 tarihleri arasında yeniden başlatılmıştır. Ortaya çıkan eserler, bazilikanın eski iç donatımını yansıtmaktadır.
Böylece presbyteriona ait korkulukları ve özellikle ambonun basamaklarını
koruyan yanak panoları, binanın zenginliğini göz önüne getirmektedir.
Aşağıdaki sunduğumuz fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere, bazilikanın
inşasında cömert sponsorların varlığını göstermektedir. Nitelikli mermer
kalıntıların yanı sıra bol miktarda dağınık durumda ortaya çıkan küçük
mermer kakma işi parçaları, cam teseraları ve çok ufak duvar fresk kalıntı-
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ları, muhteşem dekorlu bir iç mekanın varlığına işaret etmektedir. Özellikle kısmen birkaç ton ağırlığında olan büyük postament blokları, muazzam
bir etki bırakmıştır.
Kırık durumda aynı bloğa ait bir çok mermer parçasına, yan yana rastlanmışken, bazı parçalanmış taşlar biri birinden uzakta bulunmuştur. Mermerlerin çoğu eski yerlerinden alınarak atriuma (esas exo-narthex) taşındığı
ya da deprem sırasında üst galeriden yuvarlanmış olabilecekleri sanılmaktadır. Atriumun batı duvarının yanında ortaya çıkan taş blokların, yukarıdan yuvarlanmadıkları ve özellikle üst üste yerleştirilerek depolandıkları
anlaşılmaktadır. Atriumun ikinci katına ilişkin herhangi bir bulgunun henüz çıkmamış olmasına rağmen, ele geçirilen mermerler burada bir üst katın mevcut olabileceğini göstermektedir.
Atriumun batı duvarının uzunluğu, 27 metredir. Bu duvar, kilisenin doğu cephesine göre 3 metre daha kısa olması nedeniyle, binanın güney duvarının eğri olduğunu göstermektedir. Kilisenin ne doğu, ne kuzey ve ne de
batı duvarlarında her hangi bir kapının mevcut olmadığı, girişin ancak
güney duvarında ortaya çıkabileceği sanılmaktadır. Duvarın güneybatı
köşesinden 8.7 metrelik mesafede bu girişin kazı sırasında henüz rastlanmadığından kapının yalnız iç narthexe açıldığı tahmin edilmektedir.
Çok sayıda ortaya çıkan mimari parçalardan, dev postamentler ve korkulukların dışında korniş, pervaz, sütun başlıkları ile arkosol kemerleri ön
plana çıkmaktadır. Böylece kilisenin mükemmel iç donatım sistemini yansıtan bu parçaların yakın gelecekte kağıt üzerinde rekonstrüksiyonları yapılacaktır. Bol miktarda ele geçirilen söz konusu mermer bloklar ve küçük parçalar, duvarların iç süslemelerinin görkemini yansıtmaktadır.
JEOMORFOLOJİ ÇALIŞMALARI
Köln Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Helmut Brückner ve
beraberinde çalışmalara katılan Anca Cristina tarafından Ainos kentinin
kuzeyindeki bataklık araziden karot ile toprak örnekleri alınmış, Meriç
Nehri’ne yakın olan bu alanların jeolojisini ortaya çıkartmak amaçlanmıştır.
Laboratuvar çalışmaları henüz sonuçlandırılmamış olup devam etmektedir.
ANTROPOLOJİ İNCELEMELERİ
Yrd. Doç. Dr. A. Bahar Mergen tarafından Enez kazı evi laboratuvarında
yapılan incelemelerde mekanik temizlik ve onarım çalışmalarının ardından
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öncelikle birey sayısı belirlenmiştir. Bu belirlemenin ardından bireylerin
cinsiyet tayini ve yaş tahmini yapılmıştır. Cinsiyet belirlenirken kemiklerin
genel morfolojik yapılarına, özellikle kafatası ve pelvis kemiklerindeki kriterlerine bakılmış, yaşlandırmada ise, bebek ve çocuklarda dişlerin sürme
zamanına göre geliştirilen dental yaşlandırma metodu ve diyafiz uzunlukları, erişkinlerde epifizlerin kaynaşma durumu, sutural yaşlandırma, diş
aşınması dikkate alınmıştır. Su terazisi nekropolisinin toprak yapısındaki
kilin su tutucu özelliği nedeniyle şişmesi sonucunda toprakla bütünleşen
iskeletlerin birçoğu bütün olarak ele geçirilememiştir. Basit gömülerde genellikle uzun kemikler ve kafatası kısımlarının korunduğu görülmüştür. Bir
iskeleti oluşturan kemiklerin hepsinin bir arada bulunmadığı durumlarda,
kompleks yaşlandırma metodu uygulanamamıştır. Cinsiyetini belirlemek
amacıyla uzun kemiklerden çevre ölçüleri alınmış, bu ölçüler yardımıyla
istatistiksel analizler yapılmıştır. Kafatası kemiklerinin çoğunlukla parçalı
olması sebebiyle genel morfolojik özellikleri dikkate alınmıştır. Özellikle
basit gömü mezarlarda kemikler çok parçalı ve toprakla bütünleşmiş şekilde ele geçmiştir. Bu mezarlarda yaş tahmini ve cinsiyet tayini yapılamamıştır.
ÇEVRE DÜZENLEME VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Enez kalesinin batısında, iç limana giriş kapısının 12 m. güneyinde, Pan
Mağarası yeraltı mezar şapelinin bulunduğu parselin istimlak edilmesinden
sonra, şapelin girişi ve istimlak edilen taşınmazda başlatılan çevre düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Şapelin girişinde 1998 yılında tarafımızca yapılmış olan tuğla örgülü kapı girişi sökülerek yerine kale ve mendirek duvarların görüntüsünü kapatmayan sökülebilir biçimde demir lamadan yapılan kapı yerleştirilmiştir. İç liman kemerli kapısının önünde yer
alan yeraltı şapelinin istimlak edilen çevresiyle ilgili çimlendirme ve düzenleme çalışmalarına devam edilecektir.
Kral Kızı Bazilikası’nda mevcut duvarlarda ve taban döşemesinde sağlamlaştırma çalışmalarına devam edilmiştir.
Kazıdan ele geçirilen buluntuların tümü ile önceki yıllarda ortaya çıkan
ve depoda korunan bazı taşınabilir eserler konservatörler tarafından konservasyon ve restorasyonları yapılmıştır.
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YAYIN ÇALIŞMALARI VE SEMPOZYUMLAR
1) Sait Başaran, ‚Enez’de (Ainos) Ölü Gömme Geleneğinde Pişmiş Toprak Malzemenin Kullanımına Genel Bakış‛, Trakya’da Ticari Ağlar ve Kültürel Bağlar: Seramik Buluntuların Değerlendirilmesi Konulu Uluslararası Trakya Seramikleri Kongresi MSGS
Üniversitesi 26-28 Nisan 2017
2) Sait Başaran "Die Forschungen um die H~fen von Ainos" 3-4 Kasım 2016 yılında
Almanya Mainz şehrinde gerçekleştirilen ‚Mare Thracium‛ kongresinde
3) Gülnur Kurap, ‚Enez Keramiklerin Üretim Yerleri ve Yöntemleri‚, Trakya’da Ticari Ağlar ve Kültürel Bağlar: Seramik Buluntuların Değerlendirilmesi Konulu Uluslararası Trakya Seramikleri Kongresi MSGS Üniversitesi 26-28 Nisan 2017
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Resim 1: Pişmiş toprak lahitler ve urneler.

................................................................................................................

47

Resim 2: Urne amphora M.Ö. 7/6. yy.

Resim 3: Urne amphora detayı.

Resim 4: Lekythoslardan bir örnek,
yerel üretim (M.Ö. 5.yy.)
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Resim 5: İonia tipi kyliks (M.Ö. 6. yy.)

Resim 7: Kandil (M.Ö. 4. yy.)

Resim 6: İonia tipi kyliks (M.Ö. 6. yy.)

Resim 8: Lekanis ve kapağı (M.Ö. 5.yy.)

Resim 9: Amphoriskos (M.Ö. 7. yy.)
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Resim 10: Çalışmalarının bitiminde çekilen genel görünüş.

Resim 11: Batı duvarının görünüşü.

Resim 12. Ambona çıkan basamakların yan kısımlarında yer
alan yanak parçası.

50

..................................................................................................................

Resim 13: Ambonu çevreleyen korkuluk parçaları

Resim 14: Haç motifli korkuluk
direği.

Resim 15: İnce mermerden kesilen kakma işi parçaları
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STRATONIKEIA 2016 YILI ÇALIŞMALARI
Bilal SÖĞÜT*
Muğla İli, Yatağan İlçesi, Eskihisar Mahallesi’nde, Yatağan-Milas karayolunun 7. kilometresinde yer alan Stratonikeia antik kentinde, 2016 yılı çalışmaları kapsamında kazı, konservasyon, restorasyon ve çizim faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir. Bunlara ilave olarak farklı dönemlere tarihlenen yapıların temizliği ve çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmalar da yapılmıştır. Yapılan çalışmalar farklı üniversitelerden öğretim elemanı, uzman ve öğrencilerin yanı sıra işçilerden oluşan bir ekip ile sürdürülmüştür1. Bu yılki çalışmalar, ağırlıklı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi2 tarafından maddi olarak desteklenmiştir. Muğla Valiliği tarafından sağlanan ödenek desteği ile başlayan Hasan Sar Evi’nin restorasyonu tamamlanmış ve kullanıma başlanmıştır. Beylikler Dönemi Selçuk Hamamı’nın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlan-

*
1

2

Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Denizli/TÜRKİYE (bsogut@pau.edu.tr).
Bu yıl Pamukkale, Selçuk, Adnan Menderes, Ankara, Ahi Evran, Muğla Sıtkı Koçman, Anadolu,
Dokuz Eylül, ve Mersin üniversitelerinden Arkeolog, Sanat Tarihçi, Mimar, Epigraf, Kimyager,
Zoolog, Botanikçi, Jeolog ve Antropolog öğretim elemanı, uzman ve öğrenciler katkıda bulunmuşlardır.
Ekip üyeleri Prof. Dr. Halil Kumsar, Doç. Dr. Osman Kunduracı, Doç. Dr. Mehmet Tekocak,
Yrd. Doç. Dr. Murat Aydaş, Yrd. Doç. Dr. Saim Cirtil, Yrd. Doç. Dr. Öncü Başoğlan Avşar, Yrd.
Doç. Dr. Seda Karaöz Arıhan, Öğr. Gör. Dr. Coşkun Daşbacak, Öğr. Gör. Dr. Selda Özgün Cirtil,
Öğr. Gör. Dr. Aytekin Büyüközer, Dr. Zeliha Gider Büyüközer, Öğr. Gör. Koray Alper, Öğr.
Gör. Fatma Şenol, Uzman Ali Yaşar, Arş. Gör. Banu Yılmaz, Arş. Gör. Tunç Sezgin, Arkeologlar:
Nihal Durnagölü, Adil Eker, Emin Sarıiz, Fatma Aytekin, Handan Süzer, Doğukan Karabulut,
Sanat Tarihçiler: Nurcan Bahargülü, Süleyman Güven, Ressam/Restoratör Aydın Erkuş,
Restorasyon Teknikerleri: Öznur Kızılkaya, Mustafa Özgür Kesken, Demet Yağmur İlbay ile
farklı bölümlerden Lisans öğrencileri: Ebru Nur Çerçi, Berkay Aka, Şeyma Gür, Cemre Şevval
Gül, Ece Tınaz, Aysel Yurtçu, Damla Türkyılmaz, Özlem Baysal, Hüseyin Yıldıran, Selin
Keskin, Abdülhamit Önal, Ramazan Toraman, Gamze Başarmış, Saadet Nur Altekin, Tekin
Görecek, Emine Ecem Akar, Gülşen Uygun, Hami Yuluğ, Meryem Yılmaz, Merve Kamber, Dilan Yel, Gizem Birdoğan, Veysel Koçak, Kaan Kahraman, Yavuz İlhan, Cevdet Onur Kılınç,
Rümeysa Kiracı ve Fatma Kayak katılmışlardır. Bakanlık Temsilcisi olarak Denizli Müze
Müdürlüğü’nden Dilek Bor görev almıştır. Kazıya katılan ve emeği geçen tüm ekip üyelerine
tekrar teşekkür ederim.
Çalışmalar Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından
2014KRM006 Numaralı ‚Stratonikeia Augustus Tapınak Terası‛ adlı proje ile desteklenmiştir.
Yakın ilgi ve destekleri için tüm yöneticiler ile idari personele çok teşekkür ederim.

ması ve uygulanmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında çalışmalara
devam edilmiştir. Şaban Ağa Cami’nin restorasyonu ile ilgili olarak Muğla
Valiliği tarafından çalışmalar başlatılmıştır. Bılla Evi’nin restorasyonu için
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Restorasyon Dairesi Başkanlığı tarafından ödenek ayrılmasına karar verilmiştir. Destek ve katkılarından dolayı tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederim3.
2016 yılında Batı Cadde, gymnasion propylonu, latrina, Roma hamamı 1 ve
gymnasionda yapılan kazı ve alan düzenlemelerinin yanı sıra Roma hamamı-1, latrina ve Batı Cadde Kilisesi duvarlarında koruma ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının restorasyonu ve belgelenmesine yönelik olarak rölöve ve restitüsyon çizimlerine
devam edilmiştir. Alandaki bu faaliyetlerin haricinde, kent içinde ve müzelerde Stratonikeia buluntusu eserler ile ilgili katalog çalışmaları sürdürülmüştür4. Ayrıca fırsat oldukça Muğla Müzesi’nde bulunan Stratonikeia
eserlerinin müzedeki yerinde temizlik ve konservasyonu konusunda müze
müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütülmüştür.
Burada, 2016 yılında Stratonikeia’da yapılan çalışmaların tamamını ele
alma imkanı olamadığından, sadece belirli alanlardaki kazılar ve alan araştırmalarının sonuçları hakkında genel değerlendirmelere yer verilecektir.
Bunlar arasında Batı Cadde, latrina, gymnasion ve 3. Köy Meydanı bulunmaktadır.
1. BATI CADDE VE KİLİSE ÇALIŞMALARI
Kentin iki merkezi ulaşım güzergahlarından birisi ve ölçü olarak bilinen
en geniş olanı Batı Caddesi’dir. Batı Caddesi, gymnasion propylonundan başlayıp doğuya doğru devam etmektedir (Resim: 1, Çizim: 1). Bu caddenin
başlangıç kısmı ve bouleuterionun kuzeyindeki bölümü kazılarak açığa çıkarılmıştır. Yapıların yerleşim içindeki konumları ve bağlantıları dikkate alındığında, Hellenistik ve Roma İmparatorluk dönemlerinde, kentin batı-doğu
yönünde ana ulaşım ve dağıtım arterlerinden birisini bu hattın oluşturduğu

3

4
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Özellikle kentteki çalışmaları her zaman destekleyen ve bizleri yalnız bırakmayan Muğla Valisi
Sayın Amir Çiçek, Muğla ve Yatağan Belediyesi ile EPOS7 ve Başarım Sensin Dernekleri’nin
başkan ve yönetim kurulu üyelerine tekrar teşekkür ederim.
Gösterdikleri yakın ilgi ve yaptıkları yardımlardan dolayı Muğla, Milas ve Bodrum Müze
Müdürleri ve Uzmanlarına çok teşekkür ederim.

..................................................................................................................

anlaşılmaktadır5. Kentleşme açısından bu dönemlerin temellerinin Klasik
Dönemde yerleştirilmiş olduğu düşünüldüğünde aynı yolun erken kullanımının Hellenistik Dönem öncesine ait olması gerektiği sonucu ortaya
çıkmaktadır.
Yazıtlardan Plateia olarak adlandırıldığı bilinen Batı Cadde6, 10 m. genişliğinde olup, her iki tarafında cadde zemininden tek basamak ile stylobata
çıkılmaktadır. Roma İmparatorluk Dönemi cadde portiğinin peristasisine ait
ilk taşıyıcı; postamentli Attik-İon kaide, yivsiz dörtgen gövde ve Korinth
başlığından oluşan payedir. Bunun devamındaki sütunlar ise postamentli
Attik-İon kaide, yivsiz gövde ve Korinth başlıklarından ibarettir. Bunların
üzerinde üç faskialı arşitrav, dış bükey profilli ranke bezemeli friz ve korniş
yer almaktadır. Alanda yapılan çalışmalarda, Geç Antik Çağ düzenlemesi
olduğu için karışık mimari elemanlar bulunmuştur. Burada ele geçirilen
yazıtlar ve mimari değerlendirmelere göre cadde portiklerinin düzenlemesinin Geç Antoninler Döneminde yapılmış olduğu düşünülmektedir. Bundan sonraki en yoğun ve farklı düzenlemenin ise Geç Antik Çağda, özellikle
M.S. 4-5. yüzyıllarda yapılmış olduğu ve bu dönemde caddenin kendi işlevi
dışında bir kullanıma dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.
Bu caddenin gymnasion propylonu önündeki başlangıç kısmında 2016 yılında yapılan çalışmalar, buradaki kilise ve mezarlarda gerçekleştirilmiştir.
Doğu Roma Döneminde açılan çukurlar ve yeni inşa edilen mezarlar nedeniyle bazı detaylar bozulmuş olmakla birlikte, genel anlamda plan ve
yapı malzemesi net bir şekilde görülebilmektedir. Bazilikal planlı kilisenin
girişi gymnasion proylonu sütunları arası kullanılmak kaydıyla batıdan verilmiştir. Nakteks bölümü de basamakların hemen bittiği zemine yerleştirilmiştir. Böylelikle kilisenin en son kullanılan Roma İmparatorluk Dönemi
caddesi üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür.
Kilise duvarları, önceki dönemlere ait kırık ve tam mimari elemanlar ile
kireç taşı kullanılarak toprak harçla örülmüştür. Özellikle yapının duvarlarında iki farklı tekniğin varlığı dikkati çekmektedir. Bunun dışında kireç
harçlı duvarların sonraki dönemde güçlendirilmiş olduğu da görülmektedir. Özellikle yapının kilise olarak işlevinin sona ermesi ve alanın mezarlık
5

6

C. Daşbacak-B. Yılmaz, ‚Batı Cadde Çalışmaları‛, 450-452: B. Söğüt, ‚Stratonikeia 2012 Yılı
Çalışmaları‛, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı-3, 2014, 448-464 içinde.
Yrd. Doç. Dr. M. Aydaş tarafından, caddenin Plateia olarak adlandırdığı ile ilgili öneri için bkz.
M. Aydaş, ‚Stratonikeia Klasik Filoloji, Epigrafi ve Eskiçağ Tarihi Araştırmaları‛, 608-610: B.
Söğüt, ‚Stratonikeia 2013 Yılı Çalışmaları‛, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı-3, 2015, 597-622 içinde.
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olarak kullanıldığı süreçte, kilisenin bazı duvarları sökülmüştür. Böylece
yapıya ait malzemeler mezar duvarlarında tekrar kullanılmıştır.
Mevcut kalıntılara göre yapının mimarisinde bazı problemler bulunmaktadır. Ancak bunlar çözüldükten sonra detaylı analizlerini yapmak mümkün olacaktır. Bunun için alanda detaylı kazılara devam edilecektir. Cadde
zemininden yükseltilmiş kilise tabanında orta nef zemini opus sectile döşelidir (Resim: 2). Bu yönüyle orta nef diğerlerinden belirgin bir şekilde ayrılmıştır. Kuzeydeki nefin zemininde ise tuğla plakalarından oluşan döşeme
vardır. Bunların dışında güney nefin apsis bölümünde devşirme bloklardan
oluşan synthronon bölümü bir başka soru işaretidir. Bu alan orta nefte yer
alması gereken bir bölümdür ve buranın kullanılması ihtiyaç doğrultusunda yapılmış olmalıdır. Ayrıca güney nefin orta neften daha geniş olması,
daha sonra yapılan değişiklikler olabileceğini düşündürmektedir. Apsisin
batısında büyük mimari blokların kullanıldığı sınır üzerinde herhangi bir
giriş bulunmaması alana güneyden giriş yapıldığını düşündürmektedir
(Resim: 3). Kilisenin narteksini sınırlayan kuzey-güney yönlü duvar peristasise kadar uzanmakta ve yine güneyden yapılan bir giriş ile küçük bir oda
oluşturmaktadır (Resim: 4).
Gymnasion propylonunun doğu kısmındaki mermerden yapılan zemin
döşemesinin, Batı Cadde zemininden farklı bir kotta olması, kilise yapılırken giriş amacıyla bu alanın yeniden düzenlendiğini düşündürmektedir.
Alanın zemininde devşirme blokların kullanılmış olması bu görüşü desteklemektedir. Ayrıca alanda ele geçirilen kandil aparatları cam kandillere ait
olup, bunlar kiliselerde yaygın olarak kullanılan malzemelerdendir. Bu
durum, alanın kilisenin kullanıldığı dönemde de işlevini sürdürdüğünü
kanıtlar niteliktedir.
2016 yılı çalışmalarında narteks, orta ve güney nef ile kilisenin güneyindekiler dahil olmak üzere toplam 12 mezarın kazısı yapılmıştır. Bu mezarlardan 4 tanesi orta nef, 2 tanesi orta nefe girişi sağlayan narteks, 4 tanesi
güney nef içerisinde yer almaktadır. Bunların dışında 2 tanesi ise Batı Cadde ve Roma Hamamı 1 yapıları arasında, diğer bir deyişle güney nefin hemen güneyindedir. Bu yıl kazısı yapılan mezarlar plaka tekne, kiremit ve
doğrudan toprağa gömü şeklindedir. Tip olarak daha önceki yıllarda tespit
edilenler ile aynı şekilde yapılmışladır. Mezarlar genelde hepsi plaka tekne
olmakla birlikte, mezarın büyüklüğüne bağlı olarak yan kenarlara konulan
plaka taşlarda farklılıklar vardır. Örneğin plaka taşlardan inşa edilen mezarların neredeyse tamamının dar kenarında bir plaka taş konulmuştur.
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Uzun kenarlardaki plaka taş sayısı ise mezarın boyuna bağlı ve genellikle
karşılıklı olmak kaydıyla bir, iki ve üç taştan oluşmaktadır. Mezarların ölçüsü ve kullanılan taşlarının büyüklüğü sayısını doğrudan etkilemektedir.
Mezarların üzerine ise bir, iki ve üç parça plaka taş yerleştirilmektedir. Derinlikleri ise ortalama 0,30-0,50 m. arasında değişmektedir. Bazı mezarların
duvarlarının kireç harçlı olarak inşa edilmiş oldukları ve böylece oldukça
sağlam bir yapı oluşturulduğu dikkati çekmektedir. Kireç taşının yanı sıra
kilise ve daha önceki dönemlere ait antik yapıların duvarlarına ait taşlar
düzenli bir şekilde burada tercih edilmiştir.
Mezarlar içerisinde tarih verebilecek bir veriye ulaşılamasa da 2014 yılından beri süregelen çalışmalarda ele geçen buluntular ve tespitler alanın
en son M.S. 11-12. yy.da kullanıldığını göstermektedir. Bu durumu bu yıl
açığa çıkarılan orta nefin opus sectile döşeli zemini ve bu zemin kırılarak
oluşturulan mezarları da kanıtlamaktadır. Geç Antik Çağda, yapılan kilise
işlevini yitirdikten sonra, Geç Doğu Roma Döneminde özel gömü alanı işlevine bürünerek nekropol oluşturulmuştur. Mezarlar içerisinde kadın, erkek
ve çocuk gömüleri bulunmuştur. Bazılarında mezarda, birden fazla gömü
yapıldığının tespit edilmesi, buranın kutsal olarak görülmesi ve yer sıkıntısından kaynaklanmış olmalıdır.
2. GYMNASİON
Stratonikeia gymnasionu 105x267 m. ölçüleriyle kentin en büyük yapılarından biri olup, M.Ö. 2. yüzyılın 2. çeyreğinde yapıldığı bilinmektedir7.
Gymnasionun kuzey kenarı 5 mekandan oluşmakta ve ortasında genç erkekler odası olarak da adlandırılan eksedra ile bunun her iki yanında ikişer
tane dikdörtgen mekan bulunmaktadır. Eksedranın doğusu 1, batısı ise 2
numaralı mekanlar olarak kodlanmıştır. Eksedra kenarından başlamak
kaydıyla dışa doğru da A ve B şeklinde numaralandırılmıştır. Bu kazı döneminde 2A olarak numaralandırılan yağlanma odasının zeminindeki düzensiz toprakların alınması ve buradaki yapıların tanımlanmaları için alanda çalışmalar başlatılmıştır. Burada daha önceki yıllarda açığa çıkartılmış
üzerinde pithos bulunan Doğu Roma Dönemine ait mekan içinde kazı yapılmıştır.

7

İ. H. Mert, ‚Anadolu Gymnasionları ve Stratonikeia Gymnasionu‛, ArkSD 23/101-102, 2001, 6;
B. Söğüt, ‚Stratonikeia 2011 Yılı Çalışmaları‛, 34. KST-3, 2013, 49.
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Her iki mekanda kullanılan düzen Korinth olmakla birlikte, 2A’nın iç
cephesinin mimari görünüşü eksedradan farklıdır. Bu mekanda duvarların
alt kısmı alçak pilaster görünümlü bir yükselti şeklinde yapılmış ve üst
kısmındaki pseudo-sütunlar yükselmektedir. Böylelikle iki katlı bir görünüm
verilmiştir. Plasterler stylobattan sonra yüksek olmayan dikdörtgen bir kaideden başlamaktadır. Pilasterler eksedra duvarına bitişik olan dar cephede
(doğu duvar) 4, karşıda (kuzey duvar) ise 8 tanedir. Yukarı katta ise aynı
doğrultuda ve sayıda yivli pseudo sütunlar yükselmektedir. Yarım Korinth
başlıklarının üzerinde entablatur (arşitrav ve friz) ve geison vardır. Saydığımız bu yapı elemanları halen duvarda esas yerinde in-situ olarak görülebilmektedir. Yapının içteki orijinal şeklini kuzeybatı köşede görmek mümkündür. Çalışma yaptığımız mekan doğu taraftaki kadar korunmasa bile
yüksekliği diğer odalarla aynıdır. 19,30x10,50 m. ölçülerindeki mekanı diğerlerinden ayırt etmek için daha önce İ. H. Mert’in tanımladığı gibi Korinth düzenindeki mekanlar olarak adlandırmak mümkündür8.
2016 yılında gymnasionun kuzeyinde başladığımız çalışmalarda ise
elaeothesium olarak da adlandırılan yağlanma odası içinde bulunan ve duvarları belirli olan yapıyı açığa çıkarmak için çalışmalara başlanmıştır. Çalışılan alanın daha iyi anlaşılması amacı ile 16SGKY kodu verilerek bir sondaj
alanı oluşturulmuştur. Aynı zamanda Mek}n A olarak adlandırılan bu alanın güneyinde, batısında (Mekan B) ve yağlanma odasının ön koridorunda
kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ephebeionda küçük bir sondaj
alanı belirlenerek zeminin nasıl yapıldığı kontrol edilmiştir.
Yağlanma odasının iç kısmında yapılan çalışmalarda bir başka yapının A
ve B numaralı iki mekanı açığa çıkarılmıştır. Mekan A içindeki içi sıvalı
yapılan havuz ve çevresinde bulunan pithoslardan dolayı burasının bir işlik
olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 5, Çizim: 2). Özellikle bir kuyu şeklinde,
fermantasyon için kullanılan şarap bekletme havuzlarına form olarak benzeyen, içi sıvalı ve zemininde sıvı toplama çukuru olan bir alan açığa çıkarılmıştır. Bunun iç duvarlarında içine inip çıkışlarda kullanılan saplama taş
in-situ olarak tespit edilmiştir.
Mekan A’nın batısında konumlanan Mekan B’nin ise yoğun olarak bulunan demir cürufu ve çivilerden dolayı bir demir işliği olabileceği düşünülmektedir. İçinde bulunan ve ocak olabileceği düşünülen kısım ile mermer
pithos ağzıyla kapatılan kuyu ve çevresinde bulunan sıvalı yıkama alanı bu
8
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fikri destekler niteliktedir. Bulunan malzemeler arasında, hassas terazi parçaları9 ve cam sikke kontrol ağırlığı10 (nomizma) gibi eserler ele geçmiştir.
Genel anlamda bir fikir oluşmuş olmakla birlikte, bu alandaki çalışmaların
genişletilmesi sonrasında bu kalıntıların kesin tanımlaması yapılacaktır.
Bulunan eserlere göre yapının M.S. 5-7. yüzyıllar arasında kullanıldığı anlaşılmaktadır11 (Resim: 6-7).
3. GRAFİTİ KATALOG VE ÇİZİM ÇALIŞMALARI
Stratonikeia antik kenti, uzun yıllar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği
yapmıştır. Yapılan arkeolojik kazılarda bu kültürlere ait çok sayıda kanıt
bulunmuştur. Bu kanıtlardan biri de kentteki sosyal yaşamın bilinmeyen
yönlerine ilişkin çok önemli bilgiler içeren grafitilerdir.
Stratonikeia antik kentinde grafitilerin sayısı oldukça yoğundur. 20132016 kazı sezonunda yapıya odaklı arazi çalışmasında sayısı dört yüzü aşkın grafiti, 200 aşkın da oyun tablası tespit edilmiştir. Oyunlar ve grafitiler
kendi aralarında sınıflandırılmış ve tiplere ayrılarak bir tipoloji oluşturulmuştur. Tüm bunlar ile ilgili toplu ve geniş bir çalışmanın yapılanması
planlanmaktadır.
Antik kentte arkeolojik kazılar sonucu bulunan ve bir kısmı da yayınlanmış olan oyun tablaları arasında mankala (Çizim: 3), ludus latrunculorum,
üçtaş, dokuztaş, diodecim scriptorum, kirkat (Qirkat/Alquerque) gibi farklı
gruplarda ve çok sayıda oyun yer almaktadır12. Bu kondu son çalışmalarda
güzel örnekler tespit edilmiştir. Oyunların haricinde, kentin farklı yapılarında ve dört bir tarafa dağılmış mimari blokları üzerinde tespit edilen grafitiler arasında ise dini semboller (haç), yazılar, bitkisel ve geometrik motifler ve stilize insan figürlerinin yanı sıra çeşitli hayvan betimlemeleri vardır.

9

10

11

12

Kadıkalesi’nde bulunan benzer terazi ağırlığı için bkz. Z. Çakmakçı-F. İnanan, ‚Ortaçağ Bizans
Günlük Yaşamı ve Üretim Faaliyetleri Açısından Kuşadası Kadıkalesi Buluntularının Ön Değerlendirmesi‛, Sanat Tarihi Dergisi 18.1, Nisan 2009, 61, 71, Res. 10.
Benzer cam ağırlıklar için bkz. B. Tobias, Glass Weights, in: O. Tekin, Corpus Ponderum Antiquorum et Islamicorum Turkey, Suna and İnan Kıraç Foudation Collection at the Pera Museum,
Vol. 3 Part 2 Late Roman and Byzantine Weights, TEBE İstanbul 2015, pl. 187-200.
Gymnasion’da 2016 yılında yapılan çalışmalarda toplam 31 adet eser bulunmuştur. Bunlar 9
adet sikke, 3 adet demir obje, 8 adet bronz obje, 7 adet pişmiş toprak eser, 1 adet kemik terazi
parçası, cam hassas ağırlık ve 2 adet de cam unguanteriumdur.
Stratonikeia antik kentindeki oyunlar ile ilgili ilk değerlendirmeler için bkz. N. KürümDurnagölü, ‚Antik Mankala Oyununun Stratonikeia’daki İzleri‛, B. Söğüt (Ed.), Stratonikeia
Çalışmaları-1, Stratonikeia ve Çevresi Araştırmaları, İstanbul, 2015, 107-124.
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4. KÖY MEYDANI
Bu yıl, Osmanlı Dönemi ve sonrasında kullanıldığı düşünülen, taş döşeli
ana köy yollarının doğrudan ulaştığı merkezlerden birisi olan ve yıkıntılar
nedeniyle durumu ve planı tam anlaşılamayan 3. Köy Meydanı’nda temizlik ve kazı çalışmaları yapılmıştır (Çizim: 4).
Kazı yapılan alan, yerleşim dokusu içinde varlığı kesin olarak bilinen 4
meydandan birisini oluşturmaktadır. Daha önceki dönemlerde 1. ve 2. Köy
Meydanı’nda çalışmalar yürütülmüştü. Bu yıl da 3. Köy Meydanı’nda temizlik ve kazı yapılmıştır. Burası, antik yapılardan Kuzey Cadde’nin güneydoğusunda ve Roma hamamı 2 yapısının batısındadır. Osmanlı ve
Cumhuriyet dönemleri yerleşim dokusu içerisinde ise kentin doğusunda,
merkezi alandan uzakta bulunan meydanlardan birisidir. Burası bulunduğu
konum, plan tipi ve yapıların düzenlenişi açısından farklı ve güzel bir örnek
durumundadır.
Burada çalı ve otların temizliğinden sonra, atık toprak ve moloz taşlar
taşınarak, alanın daha temiz bir görünüm elde etmesi sağlanmıştır (Resim:
8). Bu meydan, üç yönünden gelen yolların kesiştiği ve ortasında üçgen bir
alanın bulunduğu merkez konumundadır. Buradan 1. ve 2. Köy Meydanı
ile kuzey şehir kapısının doğusundan gelen taş döşeli yollar geçmektedir.
Aynı alana Roma Hamamı 2 ve Zıbran Sokağı yönünden gelen, sıkıştırılmış
toprak ve küçük taş blokajlı yol ulaşmaktadır. Bu yönüyle meydan, iki farklı
yolun birleştiği bir noktada yer almaktadır.
Osmanlı Döneminde yapılan ve sonraki dönemlerde tamiratlar geçiren
kuzeydoğu-güneybatı yönlü taş döşemeli yolda, yağmur nedeni ile oluşan
dolgu toprağın temizliği yapılmıştır. Çalışmalar sonrasında, döşeme yolun
kenarında, üçgen şekilli meydanın ortasında, dörtgen planlı bir yapı ortaya
çıkartılmış ve buna 1 numaralı yapı adı verilmiştir. Yapının girişi kuzeydeki
döşeme yol yönündedir. Döşeme yoldan sonra giriş önünde yükseltilmiş bir
zemin döşemesi yer almaktadır. Tek mekanlı ve dörtgen planlı yapının Osmanlı Döneminde mescit olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Yapının
yönü ve meydanın bulunduğu alana köylülerin verdiği isim de bu düşünceleri desteklemektedir. Bu yapının güney kısmındaki yolun güney kenarında
bir çeşme bulunmaktadır. 1954 yılında çimentodan dökülen ve uzun zamandır kullanılmayan çeşmenin sadece yeri ve yanında dikilmiş olan sütun
tamburu parçası belirlenebilmiştir.
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1 numaralı yapının duvarlarını belli etmek amacıyla çevresinde, kazılarak seviye indirme çalışmaları yapılmış olup mekanın doğu, güney ve batı
duvarları ortaya çıkartılmıştır. Duvarlar moloz ve kırık taşlar ile devşirme
parçalardan çift sıra toprak harçlı olarak örülmüştür. Ayrıca 1 numaralı
yapının güneydoğu iç köşesinde yapının zeminini bulmak amacıyla 1x1 m.
ölçülerinde sondaj açılmıştır. Çalışmalar sırasında güney duvarı üst seviyesinden 0,26 m. derinlikte beyaz astarlı ve üzerinde mavi boyalı bitkisel motifler bulunan 18-19. yüzyıllara ait seramik parçası ele geçirilmiştir. Aynı
alanda yapılan kazılar ve yüzeyde bulunan Beylikler Dönemi eserleri arasında Menteşe oğlu İlyaz Bey’in (H. 805-823/M.1402-1420) sikkesi (Resim: 9)
ve Beylikler Dönemi seramik parçaları ele geçirilmiştir. Şimdilik burada ele
geçirilen buluntular, genel anlamda 14-15. yüzyıllara tarihlenmektedir.
Bu yıl yapılan tespitlerle, Stratonikeia kenti içindeki Eskihisar köy yerleşimine ait 3. ve düzenleme açısından farklı bir köy meydanı kesinleştirilmiştir. Merkezi ve en büyük olan 1. köy meydanında cami, hamam ve köy odasının dışında tüm alışverişlerin yapılabileceği dükkanlar, fırınlar, kasaplar
ve kahveler yer almaktadır. Merkezi köy meydanında yer yer yandan gelen
sokaklar olmakla birlikte ana merkez doğu batı yönünde bir yolun her iki
kenarına yerleştirilen dükkanlardan oluşmaktadır. Bu dükkanların bazıları
tek katlıdır. Bazıları da altı dükkan üstü ev şeklinde düzenlenmiştir.
2. Köy meydanında ise ortada bir kuyu, yanında bir çınar ve bu meydanlık alanın çevresindeki genellikle tek katlı k}gir, kırma çatılı bahçeli ve bahçe kapıları meydana açılan evler bulunmaktadır. Taş döşeli yolun kenarındaki bu meydana dört yönden ara sokaklar ulaşmaktadır. Burada küçük bir
dükkan yer almakta ve başka bir ticari yapı bilinmemektedir. Dükkan, burada oturanların belirli bir seviyede ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir
bakkal türü bir işyeri olmalıdır.
3. Köy meydanı ise diğerlerine göre köyün daha doğusundadır. Üç ana
yönden yolun geldiği meydanın ortasında bir mescit vardır. Merkezi köy
meydanına uzak olduğu için küçük bir mescit inşa edilmiştir. Böylelikle
köyün doğu kısmında bulunanlar vakit namazlarını burada kılıyor ve Cuma günleri merkezi köy meydanındaki camiye gidiyor olmalıydılar. Bunlar
bize meydanların bulundukları yere göre tamamen orada yaşayan insanların ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş kamu alanları olduğunu ortaya koymaktadır.
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Meydanda bulunan yapının evreleri ve ilk inşa döneminin belirlenmesinin ardından, konservasyonuna yönelik çalışmalara gelecek yıl devam edilecektir.
5. ÇİZİM ÇALIŞMALARI
Stratonikeia antik kenti içinde kamulaştırılması yapılan parsellerin öncelikle temizlikleri gerçekleştirilmiş ve sonrasında içinde bulunan yapıların
rölöve ve buna bağlı olarak restitüsyon ve restorasyon çizimleri yapılmıştır.
Stratonikeia antik kenti içinde bu yıl 1246 ve 1247 numaralı parsellerdeki
Hüseyin Gürkan Evi’nin rölöve ve restitüsyon plan çizimleri yapılmıştır
(Çizim: 5). Bunlar parselin kuzey kenarına yerleştirilmiş, iki katlı, iki veya
üç odalı evlerdir. Bunlar 1957 yılı sonrasında inşa edilmiş yapılardandır.
Uzun zamandan beridir kullanılmadığı için büyük bir kısmı yıkılmış ve
kalıntılarına göre çizimleri yapılabilmektedir. Bina kırık ve moloz taşlar ile
antik kentteki tarihi yapılara ait mimari blok ve parçalardan çift sıra taş
örgülü ve toprak harçlı yapılmıştır. İki katlı yapıların üstleri kırma çatı ve
kiremitle kaplıdır. Evlerin alt katı ahır, üstü yaşam alanı olarak düzenlenmiştir.
Parselinde temizlik yapılan evlerin haricinde farklı yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Bunlardan birisi de Selçuk
Hamamı’dır. Selçuk Hamamı, Stratonikeia antik kenti içinde Beylikler Dönemine tarihlenen planı tam bilinen bir yapıdır. Soyunmalık bölümünün
batı kısmı üzerine 1951 yılında Ali Aydın Evi inşa edilmiştir. Antik kentin
içindeki pek çok yapıda olduğu gibi burada da farklı dönemlere ait yapıların birlikteliği görülmektedir. Bu nedenle Beylikler Dönemi Hamamı ve
Cumhuriyet Dönemi Evi olarak yapının bütüncül rölöve çizimi ile restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulu tarafından onaylanmıştır13. Burada gelecek yıl restorasyon
uygulamasına yönelik çalışmalara başlanacaktır.

13
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Bu hamam ve evin rölöve çizimi ile restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması, sonrasında restorasyon uygulamalarının yapılması GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) ve
Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri koordinatörlüğünün maddi desteği ile
gerçekleştirilmektedir. Destek veren ilgili kurumlar ve kişilere çok teşekkür ederim.
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Resim 1: Batı Cadde başlangıcındaki kilise ve mezarların batıdan görümü

Çizim 1: Batı Cadde başlangıcındaki kilise ve mezarların rölöve planı
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Resim 2: Kilise orta nefinin opus sectile zemin döşemesi

Resim 3: Kilise güney nefi syntrononu ve duvarda kullanılan
mimari bloklar
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Resim 4: Gymnasion propylonunun doğusundaki zemin ve kilisenin narteks bölümü

Resim 5: Yağlanma odası ve açığa çıkan işlik
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Çizim 2: Gymnasion yağlanma odası ve bulunan kalıntıların rölöve çizimi

Resim 6: Cam unguanterium
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Resim 7: Ampulla
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Çizim 3: Stratonikeia köy meydanları

Resim 8: 3. Köy meydanının kuzeyden görünümü ve 1 No.lu Yapı
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Resim 9: 3. Köy meydanında bulunan Menteşe
oğlu İlyaz Bey’in, (H. 805-823 –
M.1402-1420) sikkesi

Çizim 4: Kuzey sütunlu caddedeki paye
önünde mankala oynayanlar
(Çiz. A. Erkuş)

Çizim 5: Hüseyin Gürkan Evi (1247 parsel) zemin kat restitüsyon planı

68

..................................................................................................................

NEW RESULTS FROM THE EXCAVATIONS
SEASON 2016 AT UŞAKLI HÖYÜK (YOZGAT)
Stefania MAZZONI
Anacleto D’AGOSTINO
Valentina ORSI*
Excavations carried out between 2013 and 2016 at Uşaklı Höyük, in the
province of Yozgat in the Central Anatolian Plateau have brought to light
parts of structures relating to three phases of occupation: a late-Roman phase, an Iron Age or Late Phrygian phase and one relating to the Late Bronze
of Imperial Hittite period. Middle and final Early Bronze Ages are, instead,
documented only by sporadic materials not found in context. These phases
relate to the period of highest population in the region, as would appear to
be supported also by the survey of the surrounding area carried out in 20082010 and now published (Mazzoni and Pecchioli 2015).
Work during the 2016 was aimed at extending the excavation of two buildings dating to the Hittite phase, the temple in the south-eastern part of
the lower town (Building II, Area A) and the palace on the southern slope of
the acropolis (Building III, Area D) as well as parts of the citadel fortification dating to the Iron Age, or Late Phrygian Period (Area D)1 (Fig. 1).
AREA A
Building II, Late Bronze Age / Hittite Period.
During the 2013-2015 campaigns large parts of the central and northern
sections, which had been well-documented by the geomagnetic survey,
were brought to light. In 2016 the southern edge of the building was identified, consisting of a 2.80m thick wall of large stone blocks. We can, therefo-
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Anacleto D’AGOSTINO, Universit| di Pisa/ITALY.
Valentina ORSI, Universit| degli Studi di Firenze/ITALY.
More detailed information on the Uşaklı Höyük Archaeological Project and the results of both
survey and excavation can be found in Mazzoni and D'Agostino 2015, D'Agostino and Orsi
2016 and on the official website http://usaklihoyuk.org/.

re, today calculate a length of roughly 45 metres per side, with at least 16
rooms and covering a total area of approximately 2025 square metres (Fig. 2
and Fig. 3).
The principal characteristic of this structure is undoubtedly the megalithic technique employed in creating its base. The walls are, in fact, as much
as 2 metres thick and are made from large granite blocks (Fig. 4). On top of
the first row there must have been a second layer of regularly cut blocks,
only a few examples of which have survived. The structure was constructed
on a thick underground substructure or supporting terrace consisting of
layers of pebbles and earth aimed at providing both insulation and a solid
base capable of bearing the massive weight of the building itself. Following
careful planning, the structure must have been built using sophisticated
architectonic techniques for the preparation, cutting and assembly of the
large stone blocks. The general planimetry, technical preparation of the granite monoliths, the jutting stone foundations, and the few materials found
inside the building, such as three miniature cups and the pottery from the
terrace and substructure levels can date this monumental structure to the
Late Bronze Age; it is certainly noteworthy that its general layout and composition with large asymmetric blocks of rooms find comparisons in the
earliest temples of Hattusa 2, 3 and 5.
No materials have been found in place inside the building, there are no
traces of destruction by fire and it would appear to have been demolished
and the blocks sacked over a long period. Both to the north-west and to the
south-east there are the remains of rows of small stones above the Hittite
foundations along with deposits of Roman tiles and pottery (Fig. 5 and Fig.
6), and undamaged parts of an iron plough come from a layer of beaten
earth. To the south-east there are also a few traces of squatting amidst the
ruins, occasional piles of stones and abundant pottery dating to the Iron and
Roman ages. The building must have furnished blocks and other materials
for the construction of both the stone glacis which protected the lower slope
of the neighbouring acropolis and the Roman houses which lay in the immediate vicinity to the north and north-east.
AREA D
Iron Age Glacis, Late Phrygian Period.
In Area D in 2015 a small sector of Building III, detected by geomagnetic
analysis, was brought to light on the southern slope of the acropolis. In 2016

70

..................................................................................................................

the excavation was extended northwards, towards the summit of the acropolis, and to the east and west so as to obtain a stratigraphic sequence of the
area. In the highest part of the trench, immediately below a thin layer of
humus, a sloping dry-stone structure appeared, consisting of medium-sized
stones partially fallen down (Fig. 7). The current slope of the höyük in this
sector was, therefore, created by this sloping wall or glacis. Only the innermost part has been preserved, with large pebbles and dry-stone mixed with
earth, whilst the external façade has been lost but must have been made
from well-cut medium-sized blocks as in the glacis of Area C. To the east
the wall has a face of more regularly cut blocks which extends into the northern section (Fig. 8). Here, floors and remains of a later phase are preserved
and are observable in the northern section.
The sloping wall has been exposed for a length of 11.50m and a 7.50m
length was removed to the east, creating an internal trench measuring 950
m E-W x 3.50 N-S. The deposit beneath this wall consists of an accumulation
of greyish earth, above a red layer and cut through by various ashy pits
with a few discarded materials, bones and pottery. In the eastern sector, east
of the glacis, there are the remains of layers containing stones, ashy filling
and earth with broken bricks. Below this accumulation there is a well-made
paved layer which, to the south, appears to be replaced by a white ashy
layer that slopes gently down towards the south.
Beneath this, a thick and homogeneous accumulation of brown earth
with various irregular circular and oval ashy pits with fragments of burnt
bricks and burnt layers covers and seals the remains of the Late Bronze Age
building.
Building III, Late Bronze Age / Hittite Period.
The 2015 and 2016 campaigns uncovered two rows of rooms of Building
III (Fig. 9). The southern sector consists of a large room to the east and two
narrow rooms to the west. Of these, the innermost had a completely burnt
and vitrified floor (Fig. 10). Next to this, to the east there is a square room
with plastered floor and a horseshoe-shaped fireplace which extends
halfway into the northern part of the space. Again to the east, another room
has a burnt and almost vitrified floor and walls with well preserved section
bearing white plaster that is linked to the pavement
This wing of the building is bounded to the south by a façade, 13 metres
of which have so far been exposed, consisting of dressed stones with
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straight joints, an example of polygonal masonry in the best Hittite tradition
(Fig. 11).
No materials were found in the rooms or on the floors and they were,
therefore, empty at the time the building was destroyed. In the eastern
room an extensive survey conducted below the flooring brought to light the
foundations of the walls and a thick accumulation of layers of compacted
earth fill. This deposit covered a hard clay layer which still holds footprints
and was, therefore, presumably laid when still wet. The foundations of the
walls are in dry-stone with undressed stones of varying size and are thicker
than the upper walls over the floor level; the upper parts of the walls were
constituted by two faces filled by bricks and stones. The foundations and
their filling formed a solid terrace capable of bearing the notable weight of
the entire system of walls, which may have been two floors high.
The pottery assemblage from the foundations of Building III is characterised by a large percentage of wheel-made red slip and plain wares. Noteworthy is the relatively high incidence of the so-called Gold Wash Ware
(D’Agostino, Orsi 2015, 65-66), a fine ware characterised by a thin coat of
glistening gold-coloured particles, most probably mica, thin walls and very
fine fabric, which is considered typical of the first half of the ‘Hittite sequence’ (Schoop 2011, 262). Instead, only very few drab and coarse ware types
have been identified that are usually associated to the latest phase of the
Hittite sequence.
CONCLUSIONS
Excavations carried out in Area D contributed greatly to our understanding of the development of this part of the acropolis and have enabled us to
propose a preliminary hypothetical interpretation of its occupation sequence.
1. Building III was built upon an artificial terrace created by levelling the
high plateau of the hill and filling a thick shuttering that was formed by a
regular grid of stone foundations. These walls contained a deposit of compacted earth on to of a prepared layer of clay, the latter probably being lain
wet, as indicated by the footprints left on the surface, so that it would harden and become denser in the same way as unbaked bricks. A perimeter
wall of large, dressed and squared blocks enclosed and protected the external front of the building along the natural slope of the hill and formed a
long and imposing façade that would have been visible from a distance.
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2. Building III shows no internal phases of re-use, alterations of structural changes but is the result of a single project realised over a limited period
of time.
3. The size of the palace still cannot be determined by the excavations
which have been limited to a small portion of the building but at least its
southern façade can easily be identified in the line, over 60m long which
appears in the geophysical analysis of this area and which runs along the
entire southern side of the acropolis. This enables us to estimate that the
complex originally covered most of the hill, if we presume that the sides
were of similar length, possibly on a square plan, or a different and even
greater area if the floor-plan was, instead, rectangular. This latter hypothesis is, perhaps, preferable given the current shape of the höyük and comparison with similar structures, especially the palace of Maşat Höyük (ancient
Tapikka) in north-eastern Anatolia (Özgüç 1982, Pl. 4). Applying the first
hypothesis, we can estimate an area of at least 3600 square metres whereas,
with the second, we can hypothesise that the building covered the entire
plateau and an area of roughly two hectares.
4. Building III was abandoned and emptied of all its contents and materials. Nothing has been found on the floor. After the abandonment, it was
destroyed by what was possibly a long and fierce conflagration, with temperatures high enough to vitrify and melt the plaster of the pavements. No
wooden parts have survived and lengthy exposure to the elements must
also have caused a progressive deterioration of the structure.
5. The Late Bronze Age Building III and its structures, burnt walls and
floors and material from the collapse of the walls would appear to have
been evenly levelled and forms the base of a deposit relating to use and
settlement with layers, pits and burnt materials dating to Iron I. We must,
however, wait for the results of the complete and in-depth analyses of the
pottery corpus of this layer before proposing any conclusive hypotheses on
a period in central Anatolia for which dates and phases of development are
still so controversial.
6. A later phase of occupation probably dates to the Middle Iron Age, as
suggested by the abundant pottery, including painted examples (Fig. 12),
and is documented to the east by smooth paving of dressed stone and, to
the south, by a floor covered with whitish plaster.
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7. Above this thick deposit the glacis which can be dated to the Late Iron
Age was constructed, with its mighty escarpment that must have covered
the entire southern slope of the citadel and in which a passage or gateway
may have been cut. Here the glacis is documented on the upper slope of the
acropolis, whilst on the south-eastern slope excavated in 2014-2015 in Area
C, the lower front of the escarpment in well-dressed stone is preserved and
the upper part is formed by an earthwork contained by brick walls lain radially and harnessed on the surface by small stone walls. As yet it is difficult to say whether these two different kinds of fortifications of the acropolis reflect separate construction phases or different means of protecting and
supporting the slopes related to the varying topography of the ancient deposits of the acropolis. The repertoire coming from the superficial layers
contains many painted sherds (Fig. 13 and Fig. 14).
8. The large temple in the north-east sector of the lower city (Building II),
and the palace (Building III) on the acropolis, prove that the identification of
Ușaklı Höyük with the Holy city of the Storm-god of Zippalanda, the second major Hittite sanctuary after Arinna (Alaca Höyük) devoted to the
Sun-goddess, was correct. At the end of the Spring-festival (which lasted 35
/ 40 days), the king reached Zipppalanda. The day after he climbed up Mount Daha (Kerkenes Dağ) for an open-air celebration for the Storm-god,
reaching then Ankuwa (Alișar Höyük), where the festival ended. From there the king could start his yearly military campaign going the main road
leading to the east regions, the road which bordered the Erciyes Dağ, a volcano whose top is covered by perpetual snow.
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Fig. 1: Uşaklı Höyük, from south-east. The excavations area A and D.

Fig. 2: Area A, Building II. From east.
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Fig. 3: Area A, Building II, foundation walls. From north-east.

Fig. 4: Area A, Building II. From north-east.
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Fig. 5: Area A, small walls of later period; Building II
on the background. From east.

Fig. 6: Area A, small stone walls above the foundation walls of Building II. From east.
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Fig. 7: Area D, the stone glacis. From south-west.

Fig. 8: Area D, the stone glacis. From west.
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Fig. 9: Area D, Building III. From south.

Fig. 10: Area D, Bulding III: some rooms with burnt and vitrified floors. From west.
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Fig. 11: Area D, the southern wall of Building III. From south-west.

Fig. 12: Area D, painted pottery sherds.
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Fig. 13: Area D, painted pottery sherds.

Fig. 14 : Area D, painted pottery sherds.
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AIGEAI KAZISI 2014-2016
Faris DEMİR 2
Aigeai antik kenti Adana İli Yumurtalık İlçe merkezinde yer almaktadır.
Kent Hellenistik ve Roma dönemlerinde Aigeai ve Aegeae, Orta Çağda İtalyan denizciler ve tüccarlar tarafından Ajazzo ve Lajazzo, İslami dönemlerde
ise Ayas ismini almıştır. Antik Dönemde Kilikya Pedias’ta (Ovalık Kilikya),
Ceyhan (Pyramos) Nehri’nin doğusunda, İskenderun Körfezi’nin batısında,
Misis ve Davudi Dağları’nın (Parion Oros) güneyinde yer almaktadır. Kent
kıyıya yakın korunaklı doğal bir limanın hemen gerisinde iki büyük tepe
üzerinde yer almakta ve kentin içinden Ayas deresi akmaktadır (Harita: 1).
Aigeai antik kenti I. Seleukos Nikator (M.Ö. 323-281) Döneminde Makedonyalı asker koloniler tarafından Büyük İskender’in anısı için kurulmuş
olmalıdır. Aigeai M.S. 2. ve 3. yüzyılda donanma üssü, ticari liman ve kutsal
tedavi merkezi olma özellikleri ile zenginleşerek altın çağını yaşamıştır. Bu
dönemde Aigeai kentindeki Asklepios kültü önem kazanmış, Aigeai kentinin elit tabakası imparator ve ailesiyle sıkı ilişkiler kurmuştur. Ortaçağ’da
kentin ticari liman olarak önemi artmış, ticari merkez konumuna gelmiştir.
Hıristiyanlığın gelmesine rağmen Aigeai kenti dini ve ticari öneminden
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dolayı Asklepios kültünden vazgeçmemiş, bu kült Hristiyanlık için büyük
bir tehdit oluşturmuştur.
Kentin görülebilen kalıntıları liman ve deniz kalesi, Süleyman Kulesi,
hamam yapıları, suyolları, sütunlu cadde, kaya mezarları ve lahitler, altarlar, adak taşları, değirmen taşları, yazıtlar ve mimari yapı elemanlarıdır
(Harita: 2). Ayrıca antik kaynaklar ve buluntulara göre kentte Asklepieion
ve Asklepios Tapınağı, Hadrian Tapınağı, tiyatro, stadion, stoa, macellum
ve bir deniz fenerinin olduğu bilinmektedir. 2014-2016 Aigeai kazılarında
kent hakkındaki bilgilerimiz artmış, Roma villaları ve villa hamam yapıları
hakkında önemli bulgular elde edilmiştir.
I. KAZI ÇALIŞMALARI
Aigeai antik kentinde yapılaşma ve altyapı çalışmalarında birçok mozaikli alana rastlanmış ancak bu alanların kazısı yapılmamıştır. Konumları
bilinen mozaikli alanlar kaçak kazılar sonucu tahribata uğramakta ya da
tamamen ortadan kaybolmaktadır3. Yumurtalık ilçe merkezi Adana Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.01.1994 gün ve 1694 sayılı kararı
ile I-II ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmiştir. Mozaikli alanlardaki tahribatı önlemek ve bu kültürel mirası ülkemiz turizmine kazandırmak amacıyla 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile Adana Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
başkanlığında arkeolojik kazılar başlamıştır. Kazı çalışmaları kentin güneyinde, Liman Kalesi’nin batısında sahil yolu üzerinde Kemalpaşa Mahallesi
142 Ada, 12-13-14-18-19-20 numaralı parsellerde yer alan Roma villalarında
ve Liman Kalesi’nin kuzeyinde Dervişiye Mahallesi, 138 ada, 8 parselde yer
alan villa hamam yapısında gerçekleştirilmiştir (Resim 1).
1. Yamaç Evler - Roma Villaları
Yumurtalık Belediyesi sahil yolu çalışmalarında mozaikli alanlara rastlamıştır (Resim: 2-3). 2013 yılında 14x3.80 m. ölçülerinde bir alanın kurtarma kazısı başlamıştır. Çalışma alanı içinde 4 ana bölüm ortaya çıkartılmış
olup, bunlardan doğudaki 2 mek}nın taban mozaiklerine ulaşılmıştır. Bu
mozaikler 1 No.lu mek}ndaki Hippokampos Mozaiği4 (Resim: 4) ve 2 No.lu
3

4

84

1969 yılında Yumurtalık-Devrişiye Mahallesi yol çalışmalarında kısmen tahrip olmuş mozaik
Budde (1972: 124) tarafından yayınlanmıştır. Günümüze ulaşamayan bu mozaik üzerinde palestra içinde güreşçiler ve hakem betimlenmiştir.
Öztürk-Aslan 2014: 137-154.
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mek}ndaki Bahar Şenlikleri Mozaiği (Resim: 5) olarak isimlendirilmiştir.
Sahil yolu yapımı çalışmalarında Hippokampos Mozaiğinin yaklaşık olarak
% 30’u, Bahar Şenlikleri Mozaiğinin ise yaklaşık olarak % 60’ı tahrip olmuştur. Bu iki mek}nın duvarları düzgün kesilmiş dörtgen blok taşlardan
örülmüştür. Tahrip olan bu iki mek}nın kuzeydeki ortak dış duvarı 3.45 m.
uzunluğunda ve 90 cm. genişliğinde olup, mek}nların doğu ve batıdaki ara
bölme duvarları ise 2.80 m. uzunluğunda 48 cm. genişliğindedir. Bu alanda
bol sayıda pişmiş toprak yer döşemesi, çatı kiremitleri ve seramiklere rastlanmıştır. Çatı kiremitleri Korinth tipinde düz stroter ve çatı biçimli kalypterden oluşmaktadır. Kalypter 60 cm. uzunluğunda 14 cm. genişliğindedir.
Bu alanda bulunan pişmiş toprak kandil parçası mozaiklerin ve yapının ilk
evresinin tarihlendirilmesinde önemli bir ölçüt olmaktadır. Volütlü, oval
emzikli Knidos kandili M.S. 1-2 yy.a tarihlenmektedir. Knidos kandili diskusunun üzerinde yük taşıyan pigmeler betimlenmiştir.
Hippokampos Mozaiği panosu farklı genişlikte bordürler ile kalın bir
çerçeve içerisine alınmıştır. Çerçeve bordürlerinde eşkenar dörtgenler içerisinde daire motifleri, dalga motifleri, üçlü tel örgülü guilloche motifi ve
aralarında sade şerit bantlar bulunmaktadır. Panonun iç kenarlarında kıyıyı
betimleyen çeşitli boylarda ve renklerde yarım oval şekilli kayalıklar iç kısımda ise denizi betimleyen açık ve koyu renkli şeritler halinde dalgalar
betimlenmiştir. Panoda antithetik olarak duran iki hippokampos üzerinde
olta ile balık avlayan Eros figürleri betimlenmiştir. Erosların kanatları açık
biçimde betimlenmiş olup, sol ellerinde denizatının dizginlerini, sağ ellerinde ise olta kamışı tutmaktadırlar. Soldaki Eros’un oltasına barbun sağdaki Eros’un oltasına ise levrek takılmıştır. Oltalara takılan balıkların yanlarında birer balık solda kılıç balığı sağda lagos balığı bulunmaktadır. Soldaki
serbest duran balığın üzerinde fasciolariidae familyasından spiral biçimli
bir deniz kabuklusu betimlenmiştir.
Bahar Şenlikleri Mozaiği panosu da farklı genişlikte bordürler ile kalın
bir çerçeve içerisine alınmıştır. Çerçeve bordürlerinde eşkenar dörtgenlerin
dışında üçgenler içerisinde ise daire motifleri, ikili tel örgülü guilloche motifi ve aralarında sade şerit bantlar bulunmaktadır. Panoda elinde tavşan
tutan oturur vaziyette insan figürü, önünde av köpeği, aralarda bitkiler ve
arka planda yüksek bir platform üzerinde Athena heykeli betimlenmiştir.
2014 yılında mülkiyet durumundan dolayı mozaikli alanın doğusunda
kazılar devam etmiştir (Resim: 6). Mozaikli alanın doğusunda zemine rastlamamasından dolayı I7 plan karesinde 1,5x1,5 m. ölçülerinde ve 0.5 m.
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derinliğinde bir sondaj açılarak alan kontrol edilmiştir. Bu sondajda Roma
Dönemine ait seramik parçalarına ve pişmiş toprak ağırlık buluntulara rastlanmış ancak zemine ulaşılamamıştır. Mozaiklerin bulunduğu yapının mimarisini anlamak amacıyla mozaikli alanın kuzeyinde K6 ve K7 plan karelerinde sondajlar açılmıştır. Bu alanda Bizans Dönemine ait duvarlar ve
mek}n zeminleri ortaya çıkmıştır. Mek}n düzenlemelerinden alanın işlik
olarak kullanıldığı gözlenmektedir. Bizans Dönemine ait mek}nlardan dolayı kazı çalışmaları alanın doğusuna doğru devam etmiştir. 2014 yılı kazı
çalışmalarında 4 adet bronz sikke, 1 adet pişmiş toprak ağırşak, 1 adet pişmiş toprak ağırlık, 4 adet kırık cam parçaları, seramik parçaları, pişmiş toprak yer döşemesi ve çatı kiremit parçaları bulunmuştur.
2015 yılı I. etap kazı çalışmaları K6, K7, K8 ve L6 plan karelerinde devam
etmiştir. K6 plan karesinde 5x5 m. ölçülerinde sondajda 2.30 m. derinliğe
kadar inilmiş ve 0.5 m. genişliğinde taş örgülü kanalizasyon sistemine rastlanılmıştır. Bu sondajda 2.20 m. derinlikte bronz çan, dört parça halinde
kırık pişmiş toprak kandil parçaları, 2 adet sikke ve 3 adet kırık cam parçaları bulunmuştur. K-07 plan karesinde 2,5x10 m. ölçülerinde sondajda 70
cm. derinliğe kadar inilmiş ve üç mek}n açığa çıkarılmıştır. Bu mek}nlarda
1 adet 4 cm. çapında taş ağırlık ve 1 adet bronz sikke bulunmuştur. L6 plan
karesinde 10x10 m. ölçülerinde sondajda 1.30 cm. derinliğe kadar inilmiştir.
Bu alanda 84x46 cm. ölçülerinde ve 31 cm. yüksekliğinde bir duvar örgüsü,
2 adet bronz sikke, 1 adet bronz objeye ve 1 adet cam bilezik parçası bulunmuştur. Sondajlarda bol miktarda çatı kiremidi ve seramik parçalarına
rastlanılmıştır.
2015 yılı II. Etap kazı çalışmalarında alanın genel durumunu anlayabilmek için alanın doğu bölümünde L6, L7, M6 ve N6 plan karelerinde 2x2 m.
ölçülerinde sondajlar açılmıştır (Resim: 7). L6 plan karesinde 45 cm. derinlikte kuzey-güney doğrultulu bir taş örgü duvar, 1 m. derinlikte kuzeygüney doğrultusunda kırık sütun gövdesi, 1.30 m. derinlikte doğu-batı doğrultulu 60 cm. genişliğinde bir taş örgü duvar ortaya çıkarılmıştır. L7 plan
karesinin kuzeydoğusunda açılan sondajda 60 cm. derinlikte sütun gövdesi
ve 85 cm. derinlikte ise birbirini dik açıyla kesen ve köşe oluşturan taş örgü
duvarlar ortaya çıkarılmıştır. M6 plan karesinde doğu-batı doğrultusunda
60 cm. genişliğinde taş örgü duvar ve kuzey-güney doğrultusunda tuğla
örgülü bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Duvar örgüsünde kullanılan tuğlalar
32-37 cm. uzunluğunda 3.5 cm. kalınlığa sahiptir. M6 plan karesinde 1.20 m.
derinlikte 29 cm. yüksekliğinde ağız ve kulp kısmı kırık pişmiş toprak ticari
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amphora ve 1.30 m. derinlikte taş kap (havan) parçası tespit edilmiştir. Duvarın zemin seviyesine yakın 2.30 m. derinlikte parçalar halinde mozaiklere
rastlanmıştır. N6 plan karesinde 85 cm. derinlikte bir taş örgü duvar ortaya
çıkarılmıştır. Bu sondajlarda bol miktarda çatı kiremidi, yer döşemesi, hypocaustum sisteminde kullanılan pilaeler (paye) ve seramik parçalarına rastlanılmıştır.
2015 yılı II. Etap kazı çalışmalarında alanın genel durumu hakkında
önemli veriler elde edilmiş ve kazıların devam edilmesine karar verilmiştir.
2015 yılı III. Etap kazı çalışmalarında sondajlar açmalara dönüştürülerek
Roma villalarının odaları, atriumu ve peristylum bölümlerini ve mozaikleri
çıkarmaya yönelik kazı çalışmaları yapılmıştır. M6 plan karesinde görülen
mozaik parçasının devamını bulabilmek amacıyla sondajlar M6 ve M7 plan
kareleri içerisinde 5x5 m. ölçülerinde açmalara dönüştürülmüştür. Bu açmada geometrik bezeli mozaikler açığa çıkarılmıştır.
2016 yılı kazı çalışmaları villanın peristylum bölümü olan L6 (Resim 8),
atrium ve triclinium olarak düşündüğümüz M6, M7 plan karelerinde (Resim:
9) devam edilmiştir. Villanın peristylum bölümünde çap ölçüleri farklı üç
adet sütun gövdesi ve gövde parçası, 81 cm. genişliğinde blok taş ve güney
yönüne doğru devrilmiş blok taşlar açığa çıkarılmıştır. Yapının zemin seviyesine inilmemiştir. Çap ölçüleri 30-36 cm. arasında değişen sütunlar güney
yönüne doğru devrilmiştir. Farklı çap ölçülerine sahip sütunlar yapının en
az iki katlı olabileceğini göstermektedir. Toskana düzenindeki sütun gövdesi 1.76 m. boyunda ve 30 cm. çapında olup sütun bileziği üzerinde  harfi
bulunmaktadır (Resim: 8). Aigeai kenti Balbinus, Pupienus (M.S. 238) ve
Traianus Decius (M.S. 249-251) yönetimi zamanında Qeofilhs (tanrılar tarafından sevilen) olarak tanımlanmıştır. Qeofilhs yazıtı III. Gordian, Herrenius Etruskus ve Hostilian sikkeleri üzerinde ‚‚ ile belirtilmektedir. M.S.
3.yy.a tarihlenin yapının üzerinde M.S. 5-7. yy.lara tarihlenen kuzey-güney
doğrultusunda 7.34 m. uzunluğunda ve 56 cm. genişliğinde düzgün olmayan taş örgü duvar açığa çıkarılmıştır. M6 plan karesinde villanın 2 m. genişliğinde atriumu ve M7 plan karesinde villanın triclinium bölümünün yer
döşeminde mozaikler açığa çıkarılmıştır (Resim: 9). Mozaiğin genelinde
geometrik desenler görülmektedir. Mozaikli alanın ortasına yakın bölümde
L şeklinde bir duvar mek}nı bölümlere ayırmaktadır. Mozaikli alanın doğubatı doğrultusundaki kuzey duvarı 7 m. uzunluğunda 47 cm. genişliğindedir.
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2016 yılında kazı alanının topografik haritasını ve genel planını çıkarmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda kazı alanı genelinin topografik haritası ve dış hat planı hazırlanmıştır. Kontrol noktalarının birleştirilmesinden oluşturulan dış hat planı fotogrametrik çizim için bir altlık
oluşturmuştur. Fotogrametrik yöntemle orthophoto üretildikten sonra kazı
alanının taş planı çizilmiştir (Resim: 3).
2. Villa Hamam Kazısı
Roma Villa Hamamı kazı çalışmaları 2016 yılında başlamıştır. Hamamın
frigidarium ya da laconicum olarak değerlendirilen bölümü, tepidarium bölümü, atrium koridor bölümü ve bu bölümlerinin doğusunda freskli alçı dekorasyonlu bir oda, pişmiş toprak künklerden oluşan su dağıtım sistemi ve
Bizans Döneminde kullanım görmüş işlik bölümleri açığa çıkarılmıştır (Resim: 11-12). Kazı alanı batıda modern yol nedeniyle sınırlanmakta ve kuzeyinde özel mülkiyette yer almasından dolayı hamamın diğer bölümlerinin
kazısı yapılamamıştır. Hamam duvarlarında pişmiş toprak tuğla bazen arada dolgu malzemesi olarak kırık tuğla parçaları ve moloz taş kullanılmıştır.
Hamamın bazı bölümleri kazılamadığı için köşelerde dairesel nişleri olan
bölümün frigidarium ya da laconicum olarak kullanımında belirsizlik bulunmaktadır. Köşelerde dairesel nişleri olan bölümün benzer plan örneklerinde
Antakya Apolausis Hamamı’nda5, Pompeii Stabia Hamamı’nda6, Pompeii
ve Herculaneum Forum hamamlarında7 frigidarium olarak, Diocletian Sarayı
Hamamı’nda8, Miletos Vergilius Capito Hamamı’nda9, Side Forum Hamamı’nda10 ise laconicum/sudatorium olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu bölümünün zemininde nadir rastlanan güzellikte Poseidon tasvirli mozaik
bulunmuştur (Resim: 13).
Poseidon tasvirli taban mozaiği dairesel çerçeve içerisinde iki panoya ayrılmıştır. Üst panoda yine dairesel çerçeve içerisinde Poseidon, elinde sembolü olan trident (üç dişli yaba) ve bir omuzunu örten pelerin ile betimlenmiştir. Poseidon’un her iki yanında yine sembolü olan yunus figürleri bulunmaktadır. Poseidon tasvirinin altında kısmen tahrip olmuş Grekçe bir
yazıt ‚Bütün yıkananlar, size selam olsun‛ anlamına gelmektedir. Bu yazıtın
5
6
7
8
9
10
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Belis 2016, s. 44, Fig. 18.
Yegül 2006, s. 59, Fig. 27.
Yegül 2006, s. 62, Fig. 33-34.
Turkovic et al. 2011, s. 426, Fig. 2.
Yegül 2006, Fig. 206, Krischen-Gerkan 1928, Lev.1.
Yegül 2006, s. 261, Fig. 288.
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altındaki dairesel pano tahrip olmuş ve önemli bir kısmı halen toprak altındadır. Alttaki dairesel panonun sol tarafında kısmen de olsa gemi dümeni
görülebilmektedir. Gemi dümeninin varlığı buradaki figürün Okeanos olduğunu göstermektedir. Roma Dönemi mozaik tasvir sanatında Poseidon
ve Okeanos birlikte betimlenebilmektedir. Açıklayıcı bir örnek olarak Zeugma mozaiklerinde Poseidon, Okeanos ve eşi Tethys ile birlikte betimlenmişlerdir. Taban mozaiğinin tamamının ve diğer mozaiklerin ortaya çıkarılabilmesi için kazıların devam etmesi gerekmektedir.
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Harita 1: Kilikia Pedias, Aigeai kentinin konumu.

Harita 2: Aigeai kent planı (Alishan, 1899, 433).
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Resim 1: Aigeai kenti uydu görüntüsü ve kazı alanları.

Resim 2: Yamaç Evler - Roma Villaları, kazı alanı genel görünüm.
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Resim 3: Yamaç Evler - Roma villaları, orthophoto ve taş plan çizimi.
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Resim 4: Yamaç Evler - Roma villaları, 1 No.lu mek}n Hippokampos Mozaiği.

Resim 5: Yamaç Evler - Roma villaları, 2 No.lu mek}n bahar şenlikleri mozaiği.
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Resim 6: Yamaç Evler - Roma villaları, 2014 yılı kazı çalışma alanı genel görünüm.

Resim 7: Yamaç Evler - Roma villaları, 2015 yılı kazı çalışma alanı genel görünüm.
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Resim 8: Yamaç Evler - Roma villaları, 2016 yılı kazı çalışmaları peristylum bölümü.

Resim 9: Yamaç Evler - Roma villaları, 2016 yılı kazı çalışmaları atrium ve triclinium bölümleri.
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Resim 10: Yamaç Evler - Roma villaları, 2014-2016 yıllarında bulunmuş bazı eserler.

Resim 11: Villa Hamamı taş plan çizimi.
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Resim 12: Villa Hamamı, 2016 yılı kazı sonrası genel görünüm.

Resim 13: Villa Hamamı, Poseidon mozaiği.
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OLYMPOS KAZISI 2016 YILI ÇALIŞMALARI
B. Yelda OLCAY UÇKAN
Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN
Seçkin EVCİM
Olympos antik kentinde 2016 sezonundaki kazı çalışmaları 19 Temmuz–
09 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 19 Eylül–30 Kasım arasında
ise Antalya Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetiminde çalışmalar yapılmıştır. 2016 sezonunda kazı çalışmaları S7/VIII ve S7/VII sektöründeki trikliniumda, S7/VI sektöründeki kilisede (III No.lu Kilise) ve S6/IX sektöründeki
mansioda yürütülmüştür. Ayrıca S6/V sektöründeki kilisede (VII No.lu Kilise) bitki temizliği yapılmıştır. 19 Eylül tarihinden sonra ise gerekli görülen
alanlarda koruma önlemleri alınmış ve S7/VIII sektöründeki mekanlar içerisinde moloz temizliği yapılmıştır (Plan: 1)1.
Triklinium Çalışmaları (S7/VIII ve S7/VII)
Triklinium, kuzey kentte yer alan episkopeion kompleksinin (Piskoposluk
Sarayı) bir parçasıdır. Kuzey-güney doğrultusunda 16.10x9.50 m. ölçülerin-



1

Prof. Dr. B. Yelda OLCAY UÇKAN; Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü, 26470-Eskişehir/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN; Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Sanat Tarihi Bölümü, 20070-Denizli/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Seçkin EVCİM; Ordu Üniversitesi, Ünye Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir
Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı, 52300-Ordu/TÜRKİYE.
Çalışmalar Mimar Yrd. Doç. Dr. Erkan Uçkan, Pamukkale Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Muradiye Öztaşkın, İstanbul Arkeoloji Müzelerinden Dr. Öğül Emre Öncü, İstanbul Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk, Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesinden Araş. Gör. Haralambos Nikolayidis, Arkeolog Orhan Atvur, Mimar Bülent Baykal, Şehir Plancı Tufan Mut,
Harita Mühendisi Ahmet Nadir Topograf, Sanat Tarihi Yüksek Lisans öğrencileri Mehmet Cihangir Uzun, Sinan Sertel, Berna Yıldırım, Samet Solhan, İremnur Kurban, Tarih Yüksek Lisans
öğrencisi Ezgi Demirhan ve altı işçinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Kazı çalışmalarında Bakanlık
Temsilcisi olarak Diyarbakır Müzesinden Arkeolog Canan Okal, onarım çalışmalarında Antalya
Müzesinden Uzm. Ersin Yasin Öztürk görev almıştır. Çalışma iznini veren Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Anadolu Üniversitesi Proje Birimine, maddi destek sağlayan Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü
(AKMED)’e, çalışmalara ayni destekte bulunan Kumluca Belediyesi, Başak Kiremit, ICF Airports ve BP Türkiye’ye teşekkür ederiz.

de dikdörtgen planlı mekan batısındaki birer kapıyla peristyl ve mekan 15
ile bağlantılıdır. Yapının güneyinde peristylle ortak kullanılan bir vestibulum
yer alır (Plan: 2-3). Mekanın boyutları, kompleks içerisindeki konumu ve
dekorasyonu göz önüne alındığında yemek salonu olarak kullanımının yan
sıra toplantı salonu olarak da kullanıldığı düşünülmektedir.
Trikliniumdaki çalışmalar ilk olarak 2010 sezonunda yapılmıştır. Bu çalışmalarda batı duvar önünde çalışılmış ve mekanın zemin kotu tespit edilmiştir. Ayrıca mekanın güneyindeki giriş kapısında çalışılmış ve burada
tespit edilen in-situ konumdaki iki sütun kaidesi sayesinde kapı açıklığının
üç kemerli düzenlendiği anlaşılmıştır. Daha sonra 2015 sezonunda mekan
içerisindeki bitki ve ağaçlar temizlenmiş ve yoğun moloz dolgu ortalama
+440 kot seviyesinde tesviyelenmiştir.
2016 sezonundaki kazı çalışmaları bu seviyeden başlayarak sürdürülmüştür. Kazı çalışmaları sonucunda triklinium zemini tamamen ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1). Zemin kotu +397 ve +411 arasında değişmektedir. Mekanın zemini orta boyutlu dere taşlarının sıkıştırılmış toprak üzerine yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Geniş mekan içerisine yayılan döşemede zemin taşları belirli aralıklarla düzenli sıralar halinde sıralanmıştır. Bu durum,
tespit edilen zeminin mozaik altlığı olarak yapılmış statumen katmanı olabileceğini ve düzenli sıraların geometrik motifleri belirlemek için yapılmış
olabileceğini düşündürmüştür. Ancak kazı çalışmalarında zeminde mozaik
kullanılmış olabileceğini gösteren bir bulgu tespit edilmemiştir. Zemin üzerinde tespit edilen çok sayıda kiremit parçası mekanın çift pahlı kırma çatı
üzerinde kiremit kaplı olduğunu göstermiştir.
Mekanın kuzey duvarı önündeki apsisin yapıya daha sonradan eklendiği anlaşılmaktadır. Apsis eklendiği oluşan köşe odalarına geçiş için kemer
ya da lento ile herhangi bir kapı yapılmadan duvarlar arasında bırakılan
yaklaşık 85 cm. genişliğindeki açıklıların kullanıldığı anlaşılmıştır. Köşe
odaları ve apsis yarım dairesinde zemin kotu, ana mekandan ortalama 30
cm. yüksek tutulmuştur (Resim: 1).
Mekanın iki evresi arasındaki ilişkinin anlaşılması amacıyla apsisin doğu
yarısında derinleşilmiştir. Yapılan çalışmalarda beş katmanlı bir blokaj tespit edilmiştir. Blokajın en altında +391-403 kotları arasında dere mili kullanılmıştır. Bunun üzerinde +403-409 kotu arasında kırılmış seramik, kiremit,
künk parçaları ve kemik içeren atık malzemeyle dolgu yapıldığı tespit
edilmiştir. Bu dolgu içerisine, apsisin kuzey doğu köşesinde küçük bir
alanda, atık tessera parçaları da atıldığı gözlenir. Bu dolgunun üzeri 4 cm.
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kalınlığında kireç harç ile kaplanmıştır. Harcın üzerine +413-426 kotları
arasında küçük boyutlu dere taşları yerleştirilmiştir. En üst katmanda ise
+443 kotunda düzlem oluşturacak şekilde harçla sabitlenmiş büyük boyutlu
dere taşları kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda apsis önü, köşe
odaları ve ana mekandaki döşemenin beraber planlandığı anlaşılmıştır. Bu
durum yapıya eklenen apsisin, mekan henüz kullanılmaya başlanmadan,
inşa süreci esnasındaki bir planlama değişikliğiyle yapıya eklendiğini gösterir. Apsis duvarı ve beden duvarları arasında malzeme-teknik açıdan
farklılık olmaması da bu görüşü destekler.
Kazı çalışmalarında apsis duvarıyla oluşturulan köşe odalarının kazıları
da tamamlanmıştır. Böylece yapının her iki evresine ait tüm mimari düzenlemelerin niteliği tespit edilmiştir. Kuzey batı köşe odasında +746 kot seviyesinden zemin tespit edilen +438 kotuna inilmiştir. Kuzeybatı köşe odasında kuzeye açılan bir kapı açıklığı bulunduğu ve daha sonra bu kapının kapatıldığı anlaşılmıştır. Kapının yuvarlak kemeri taş-tuğla almaşık düzendedir. Kapı kemeri ile batıdan birinci niş kemeri arasında küçük bir kandil nişi
yer alır. Dikdörtgen şekilli kandil nişi tuğladan yuvarlak kemerli düzenlenmiştir. Nişin iç yüzeyinde merkezdeki dikey tuğlanın iki yanına yerleştirilmiş diyagonal tuğlalarla stilize bitkisel bir motif oluşturulmuştur. Kuzey
doğu köşe odasında +674 kotundan zemin tespit edilen +434 kotuna inilmiştir. Köşe odasının kuzey duvarında tuğladan yapılmış dairesel bir rozet
görülür. Odanın doğu duvarında ise dikdörtgen planlı bir niş tespit edilmiştir. Niş içinden çıkan bir incir ağacı nedeniyle tahrip olmuştur. Ancak
yuvarlak kemerli olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 2).
Kazı çalışmalarında apsis merkezindeki niş önünde 75 cm. çapında dairesel planlı bir kuyu bulunmuştur (Resim: 3). Moloztaştan örülmüş kuyu
içerisinde +275 kotuna kadar derinleşilmiştir. Mekanın kuzey duvarının
nişlerle hareketlendirilmiş bir çeşme olduğu anlaşılmaktadır. Tespit edilen
kuyu, 2015 sezonunda peristylin kuzey portikosunda bulunan kuyu gibi, su
drenajıyla ilişkili bir düzenlemedir. Triklinium çeşmesi nişli düzenlenmiş
olması ve tuğla dekorasyonuyla peristyldeki ve vaftizhane vestibulumundaki
çeşmeyle benzerdir.
Triklinium kazısında bulunan seramikler mekanın kullanımı ile ilgili
önemli veriler sunmuştur2. Mekan içerisinde bulunan seramiklerin tamamı

2

Olympos antik kentinde ele geçirilen seramik buluntular ile ilgili çalışmalar Yrd. Doç. Dr. Muradiye Öztaşkın tarafından sürdürülmektedir.
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6. yüzyıl ve 7. yüzyıl başına aittir. Ele geçirilen bazı parçaların üzerinde
harç tabakası gözlenebilmesi nedeniyle mekanı oluşturan duvarlar içerisinde yapı malzemesi olarak ikinci kez kullanıldıkları anlaşılmaktadır. Bu uygulama yapı içerisindeki nemi alarak dışarı iletmesi için Bizans Döneminde
bilinen bir uygulamadır. Üzerinde harç gözlenen tüm parçalar amphora,
tekne ve pithos gibi kalın cidarlı formlara aittir. Bunlar arasında ağız formu
tespit edilebilen örnekler 5. yüzyıla aittir ve batı köşe oda duvar yıkıntısı
içerisinden bulunmuştur (Çizim: 1). Bu veri trikliniumun inşasında tespit
edilen mimari kronoloji ile örtüşmektedir. Buna göre 5. yüzyıl sonunda
yapının ekleriyle beraber inşası tamamlanmış, 6. yüzyıldan itibaren yoğun
olarak kullanılmış ve 7. yüzyıl başında terkedilmiştir. Mutfak, depolama ve
servis kaplarının yoğun olarak bulunmuş olması dini kompleks içerisinde
toplantı salonu olmasının yanı sıra yemek salonu olarak da kullanıldığını
göstermektedir.
Trikliniumdaki kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üç boyutlu lazer tarayıcı ile rölevesi alınmış ve detaylı fotoğraf çekimi ile belgeleme
çalışmaları yapılmıştır.
III. No.lu Kilise (S7/VI)
S7/VI sektörünün kuzey batısında yer alan III No.lu kilise üç nefli, nartheksli ve tek apsisli bir bazilikadır (Plan: 4). Nartheks olarak değerlendirdiğimiz mekan yapıya göre oldukça geniş olup atrium şeklinde düzenlenmiş
olması da ihtimal dahilindedir. Nartheksin güney duvarında bir kapı açıklığı
yer alır; batısında ise duvar kalıntılarına dayanarak iki bölümlü bir mekan
okunmaktadır. Bu mekan kenti kuzey-güney hattında kat eden Köprü Caddesi’yle kilise arasında kalır. Nartheksten naosa her nef ekseninde yer alan üç
kapıyla geçilir. Orta nef kapısının devşirme malzemelerden lento ve sövelerle dikdörtgen şekilli olduğu anlaşılmaktadır. Yan neflere açılan kapıların
ise yuvarlak kemerli düzenlendiği görülür.
Naos 17.50 x 12.70 m. ölçülerindedir (Resim 4). Naosun kuzeybatısında işlevi bilinmeyen ve naosla bağlantısı henüz tam anlaşılamayan yaklaşık 3.50
m. yarıçaplı bir eksedra bulunmaktadır. Eksedranın içindeki yıkıntının yüksekliğinden yarım kubbeyle örtülü olabileceği tahmin edilmektedir. Kalan
izlerden eksedra içerisindeki payandaların birbirlerine kemerlerle bağlandığı anlaşılmaktadır. Böylece iç mekanda beş adet arkosolium oluşturulmuştur.
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Kilisenin güney duvarı iç cephesinde bir sıra halinde izlenen, naos zemininden yaklaşık 4.20 m. yukarıdaki hatıl delikleri, en azından güney nef
üzerinde bir galeri katı bulunduğuna işaret eder. Hatıl delikleri seviyesinin
alt hizasında pencere açıklıkları yer alır. Kuzey duvar ise herhangi bir kat
ve açıklık düzenlemesi okuyamayacağımız oranda yıkılmıştır. Kuzeyde en
dikkat çekici öğeler eksedranın payandalarıdır. Yarım daire planlı ve yarım
kubbe örtülü olduğu anlaşılan eksedranın geniş kemerini taşıyan bu payandalar devşirme kesme taşlar kullanılarak örülmüştür. Yüksek seviyede
günümüze ulaşan bu kısımlar kuzey nefte, en azından batı yarısında, galeri
olmadığını gösterir.
Apsis arkasındaki duvarın çok küçük bir bölümü görünse de apsisin iki
yanındaki giriş açıklıklarından köşe odaları bulunduğu anlaşılır. Apsis
merkezinde, şu anda apsis içerisine devrilmiş olan bir çifte sütundan anlaşıldığı üzere ikiz pencere düzenlemesi uygulanmıştır. Apsisin iki yanında,
karşılıkları batı duvarda da görülen payandalar yer alır. Bu payandalar nef
ayrımını tanımlamamızı sağlamaktadır.
Öncelikle bitki temizliği yapılan kilisede mimari plastiğe dayalı bir tarihlendirme yapılabilmesi amacıyla kazıya templon çevresinde başlanılmıştır.
Burada bir başka amaç da templon tipini belirleyebilmektir. Templon stylobatı
tespit edildikten sonra templon yıkıntısının büyük oranda batıya doğru
uzandığı fark edilmiş ve orta nefte templondan batıya doğru 3 m. genişliğinde bir alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Böylece 7,5x3 m. ölçülerinde bir kazı alanı oluşturulmuştur.
İlk etapta tanımlanan alanın güney yarısı, ikinci etapta kuzey yarısı kazılmıştır (Resim: 5). +402 kotunda parçalanmış mermer sütun, +388 kotunda
templon stylobatı, +384 kotunda templonun orta giriş açıklığı eşiği tespit edilmiştir. Ayrıca +407/+384 kotları arasında templona ait 5 cm. kalınlığında
mermer levha parçaları, mermer balüster, mermer topuzlu balüster parçaları, kilisenin zeminine ait mermer (beyaz) ve renkli taş (koyu yeşil) döşeme
parçaları ve templon giriş açıklığında kullanılmış olabileceğini düşündüğümüz 19 cm. çaplı mermer sütun parçası bulunmuştur. Templon apsis başlangıcının merkezinden 4.67 m. uzaklıktadır. Templon stylobatını oluşturan taşlarının genişliği 24 cm., giriş kısmındaki eşiğin genişliği ise 30 cm.dir. Bulunan parçalar arasında topuzlu balüsterler olması ve templon arşitravı olabilecek parçalara henüz rastlanmamış olması templonun alçak tipte olabileceğini göstermektedir.
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+417 kotunda bulunan yaklaşık 80 cm. uzunluğunda ve 26 cm. çapındaki
mermer sütun parçası nef ayrımı sütunlarından birine ait olmalıdır. Sütun
parçasının güney ucunun üzerinde +430 kotu civarında ise 47x47 cm. ebatlarında 18 cm. yüksekliğinde ters dönmüş vaziyette Attika B tipi bir sütun
kaidesi bulunmuştur. Sütun kaidesi ve sütun parçasının güneyinde +410
kotunda akanthus yaprakları derin oylumlu ve matkap delikli Korinth tipi
bir başlık parçasına rastlanmıştır. Bu sütun başlığı parçasının hemen altında
güney nef ayrımı stylobatına ulaşılmıştır. Nef stylobatının üst kotu +395’dir.
Kazı sırasında tespit edilen templon düzenlemesine ve nef ayrımına ait
mimari plastik malzemeler oldukça zarar görmüş ve parçaları ağaç köklerinin zaman içerisinde toprakta yarattığı haraketlilik ile farklı bölge ve pozisyonlara dağılmıştır. Tespit edilen kuzey ve güney nef ayrımı stylobatları
(+395 civarı) ve templon stylobatı (+388) ise bütünlüğünü ve konumlarını
korumaktadırlar. Templon stylobatında kazı sırasında parçalanmış halde
bulunan balüsterlerin yerleştirildiği demir şaftların dahi kısmen yuvalarında bulunduğu tespit edilmiştir. Naosun templon önündeki döşemesi ise çok
büyük oranda bütünlüğünü kaybetmiştir. Kazı alanının kuzeyinde, +386
kotuna doğru döşemeye ait mermer karo ve üçgen yeşil ve mavi kayrak taşı
döşeme parçaları serbest ve dağınık bir halde, zaman zaman ters dönmüş
bir şekilde fazla sayıda görülmeye başlamıştır. Güneyden kuzeye, kuzey nef
ayrımı stylobatına doğru gerçekleştirilen kazı çalışmasında nihayet döşeme
tarzını anlamamızı sağlayacak in-situ bir kısma +377 kotunda rastlanmıştır.
Bu kısımda, kilise doğrultusuna göre çapraz bir şekilde yerleştirilmiş olan
mermer karolar ve onların arasında kalan kısımların üçgen kayrak taşı ile
doldurulması şeklinde bir opus sectile uygulaması bulunmaktadır. Alan içerisinde bu zemin kaplamasının altyapısını oluşturan iri tuğla kırıklı beyaz
kireç harcı, dokusunu kaybetmiş bir şekilde +375/+384 kotları arasında yer
almaktadır. Opus sectilenin batısında +385 kotunda bordürü stilize palmet
yapraklı kıvrım dal motifli bir delikli levha parçasına rastlanmıştır.
Kazı alanının kuzey yarısında +420/+390 arasında çok sayıda mozaik
parçası ele geçirilmiştir. Parçaların nasıl bir eser meydana getirdiği anlaşılamamakla birlikte nucleusun inceliği ve tesseralarının küçüklüğü nedeniyle
duvar ya da apsis yarım kubbesi mozaiğine ait olabilecekleri düşünülmektedir. Kazı sırasında az miktarda kiremit ve tuğla parçalarına da rastlanmış
olup, moloz taşlardan başka kemer ve apsis yarım kubbesinde kullanılmış
olabileceğini düşündüğümüz kum taşları da görülmüştür.
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Kilisedeki bir diğer kazı alanı olarak nartheksin güneybatı köşesi belirlenmiş olup buradaki amaç duvar izlerinden varlığı anlaşılan, batıdaki işlevi belirsiz mekanla nartheks arasında bir açıklık olup olmadığını anlamak ve
nartheksin zemin seviyesi ve özelliğinin belirlemektir. Bu alandaki kazı çalışmasında nartheksin batı duvarının güney kısmında, kuzey yanı moloztaş
örgü, güney yanı ise kireçtaşından yapılmış profilli bir söve ile belirlenmiş
olan 110 cm. genişliğinde kapı açıklığı tespit edilmiştir (Resim: 6). Yaklaşık
+470 kotu civarında üç parçaya ayrılmış 150x40x30 cm. ölçülerinde büyük
bir mimari blokla karşılaşılmış olup, bu blok olasılıkla kapının lentosu olarak kullanılmıştır. +490 ve +450 kotları arasında levha, paye başlığı, sütünce
başlığı parçaları çıkarılmıştır. Parçaların kullanım alanları net olmamakla
birlikte kapıda, kapının üzerinde yer alan bir pencerede ya da devşirme
olarak duvar örgüsünde kullanılmış oldukları düşünülmektedir.
Alanda +410 kotu civarında mozaik parçaları gelmeye başlamıştır. Ancak
yoğun moloz yıkıntı sebebiyle, kazılan alandaki mozaik tamamen tahrip
olmuştur. Mozaik zeminin dere taşlarından ve kireç harçla yapılmış bir
statumen üzerine yerleştirildiği anlaşılmıştır. Güneybatı köşede üst kotu
yaklaşık +430 civarında bir bordür düzenlemesi ile karşılaşılmıştır. Zeminden sonra 7 cm. yüksekliğinde taş plakalar süpürgelik olarak duvara monte
edilmiş olup, bu düzenlemenin üzerine 6 cm. genişliğinde ve 2 cm. kalınlığında mermer plakalar diklemesine yerleştirilmiştir. Bu plakaların dışta
kalan kenarı yarım daire kesitlidir ve bu şekilde duvarda kaval silme görüntüsü oluşturulmuştur. Bu örnek, bu tip bir uygulamanın Olympos’ta ilk kez
in- situ olarak belgelenmesini sağlamıştır.
Kısaca özetlemek gerekirse Olympos III No.lu kilisede gerçekleştirilen
sezon çalışması sonunda yapının inşa tarihine, templon tipine ve zemin döşemesine dair verilere ulaşılmıştır. Tespit edilen malzemelerin arasında
topuzlu balüster parçalarının bulunması ve templon arşitravına dair bir iz
bulunamamış olması, yapının alçak tipte bir templon ile donatıldığını göstermiştir. Naosta, hemen templonun batısında tespit edilen döşemeye çok
benzer döşemeler daha önceki yıllarda 5 .yüzyıl sonu 6. yüzyıl başına tarihlendirilen Piskoposluk Kilisesi ve Vaftizhanesi’nde de bulunmaktadır3.
Templonun mimari plastik malzemeleri ile kuzey ve güney stylobat önünde
ve üzerinde bulunan sütun başlık ve kaide parçaları da çoğunlukla 5. yüzyıl

3

Öztaşkın, G. K. (2013) Olympos Antik Kenti Episkopeion Yapı Topluluğu, Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 96-97, 112-113.
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sonu – 6. yüzyılın ilk yarısını işaret etmektedir4. Yapının duvarlarının malzeme-teknik özellikleri de Olympos içi karşılaştırma yapıldığında 6. yüzyıla
yerleştirilir5. Bu üç veri şu an için yapının en erken 5. yüzyıl sonu ile en geç
6. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş olabileceğini göstermektedir.
VII No.lu Kilise (S6/V)
Olympos antik kentinde Bizans Döneminde inşa edilmiş toplam sekiz kilise bulunur. Bu yapıların mimari özelliklerinin bir bütün olarak ele alınması ve ortak özelliklerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla S6/V
sektöründe yer alan kilisede bitki temizliği yapılmıştır (Plan: 1).
Kilise üç nefli ve tek apsislidir. Yaklaşık 3 m. yükseklikte korunmuş yarım daire planlı apsis duvarında üç sıra tuğladan yapılmış bir band görülür.
Apsiste üç pencere açıklığı yer aldığı anlaşılmaktadır. Kilisenin batısında
dikdörtgen planlı bir nartheks yer alır. Nartheksten naosa giriş her nef eksenindeki birer kapıyla sağlanmıştır. Kilisenin nef ayrımının stylobatlar üzerinde sütunlar ile sağlandığı anlaşılmaktadır. Yapının beden duvarlarında
moloztaş, köşelerde kabayonu kesmetaşlar kullanılmıştır. Stylobatlarda ise
devşirme malzemeler kullanılmıştır (Resim: 7). Kilisenin güneyinde kapıları
güneye açılan mekanlar görülür. Bu durum yapının güneyinde Büyük Hamam ve liman arasında uzanan doğu-batı doğrultulu bir sokak bulunduğuna işaret eder.
S6/IX Sektöründeki Mansio’da Yapılan Çalışmalar
Caddesinin kuzey yakasında yer alan konut caddeye bakan yarısında iki
katlı düzenlendikleri anlaşılan dokuz mekana sahiptir. Kuzeyinde ise oldukça geniş bir atriumu bulunur. Atriumun duvarları kenarında da küçük
mekanlar bulunduğu anlaşılmaktadır. Yapının plan özellikleri mansio tarzı
bir konaklama birimi olabileceğini düşündürmektedir. Yapıdaki ilk çalışmalar 2012 yılında bitki ve moloz temizliğiyle başlamıştır. 2013 yılında ise yüksek durumda korunan duvarların zarar görmemesi için konsolidasyon çalışmaları yapılmıştır.

4

5

Sertel, S. (2016) Olympos Piskoposluk Kilisesi ve Vaftizhanesi Liturjik Taş Eserleri, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 43-96.
Uzun, M. C. (2015) Olympos Antik Kenti Erken Bizans Dönemi Dini Yapılarında Malzeme ve Teknik,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir,
72-108.
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2016 sezonundaki çalışmalar yapının batısında yer alan 2 ve 3 No.lu
mek}nda gerçekleşmiştir. Çalışmaların amacı bu alanda yapıların yerleştiği
zemin kotunun tespit edilmesidir. Olympos kazıları çerçevesinde kentin
kuzeyindeki Yolmacı Sırtı eteklerinden gelen suyun yapılara zararının önlenmesi amacıyla dereye aktarılması planlanmaktadır. Suyun biriktiği alan
günümüzde Gölbüşü Mevkii olarak adlandırılmaktadır. Bu alan batıda
mansionun kuzeyine, doğuda ise episkopeion ve mozaikli yapı arasına kadar
yayılmaktadır. Episkopeion ve mozaikli yapıdaki kazı çalışmaları sayesinde
bu alanların kotları bilinmektedir. Mansiodaki çalışmalarla bu bölgenin de
zemin kotlarının alınması sağlanmıştır.
Mek}n 2’de yapılan çalışmalarda +625 ve +620 kotları arasında bol miktarda yumru büyüklüğünde çakıl taşı ve kiremit tespit edilmiştir. Yapılan
çalışmalarda kapı eşiğinin olması gereken yerde +607 kotunda yapının temel taşları çıkmıştır. Olasılıkla yapının eşik taşı sonraki dönemlerde sökülmüştür. Mek}n 2’deki çalışmalar +615 kotunda bırakılmıştır. Mek}n 2 de
bulunan seramikler 6. yüzyıla ait olup çoğunluk olarak saklama kaplarıdır.
Mek}n 3’te başlanan çalışmalarda +577 ve +600 kotları arasında yapının
inşası sırasında kaba yonu taşlardan kırılan taş yongaları bulunmaktadır.
Taş yongalarının alt kotunda ise +577 ve +552 kotları arasında dere çakıllı
dolgu toprak bulunmaktadır. Mek}nın kuzeydoğusunda yer alan açıklıkta
+621 kotunda kapı eşiği tespit edilmiştir. Kapı eşiği iki parça olup hemen
önünde +597 kotunda yan yana dizilmiş dört adet yapının blokajına ait ve
eşik taşının kaymasını önlemek için konulmuş taşlar bulunmaktadır. Yapının zemini parçalanmış olup, tespit edilen zemin parçalarından yaklaşık
olarak 9 cm. kalınlıkta olduğu belirlenmiştir. Blokaj üzerine kiremit parçaları dik bir şekilde serilerek aralarına çakıl taşı yerleştirilmiş, üzerine içinde
kireç harcı, kiremit parçaları ve agregalardan oluşan harç dökülmüştür.
Eşik önünde 100x50 cm. ölçülerinde yapılan sondajda +552 kotuna kadar
inilmiştir. Mek}nın geri kalan kısmında yapılan çalışmalar +602 kotunda
bırakılmıştır.
Mek}n 2’de az sayıda seramik buluntuya rastlanmıştır. Mekan 3’te çalışmalar esnasında blokaj altından ve üstünden seramikler çıkmıştır. Servis,
mutfak ve depolama kaplarının yoğunluktadır. Seramik buluntular üzerinde yapılan hamur ve form değerlendirmelerine göre mekanın blokaj altında
tespit edilen ilk kullanım evresi 5. yüzyıla aittir. Blokaj üstü seramiklere
göre 6. yüzyılda mek}n kullanılmaya devam edilmiştir.
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Çevre Düzenlemesi Çalışmaları
Olympos antik kentinde kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından
19 Eylül – 30 Kasım arasında Antalya Müzesi Müdürlüğü denetiminde çalışmalar yapılmıştır.
Bu çalışmaların büyük bir bölümü S7/VIII sektöründe episkopeion kompleksinin kuzey batısındaki mekanlarda yürütülmüştür. Olympos kazısının
ilerleyen sezonlardaki planlamasında episkopeionun kuzeyinde konumlanan
Roma Dönemi tapınağının önündeki dolgunun temizlenmesi planlanmaktadır. Roma İmparatorluk Dönemine ait tapınağın cella duvarının güney
bölümü ayaktadır. Prostasise ait mimari öğeler ise yıkılmış durumdadır.
Yıkıntılar arasında arşitrav ve geison-sima blokları gibi üst yapıya ait ayrıca
sütun, sütun başlıkları gibi taşıyıcı sisteme ait parçalar görülmektedir. Oldukça büyük bloklardan oluşan bu parçaların kaldırılması planlanmaktadır.
Söz konusu bu parçaların düzenli bir şekilde istiflenmesi ve belgeleme çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için söz konusu mimari blokların yerleştirileceği geniş bir depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Yıkıntı halindeki blokların tapınakla olan bağlantılarını kopartmamak ve ileride yapılabilecek bir rekonstrüksiyon çalışmasında işlemleri kolaylaştırmak adına
alandan çok fazla uzaklaştırılmadan depolanması gerekmektedir.
Bu amaçla episkopeion içerisinde viridarium ve batısındaki M7-8 ve 9’da
ayrıca kuzeyindeki M10-11 ve 12’de çalışılmıştır (Plan: 2). Mekanlar arasındaki geçişi sağlayan kuzey-güney ve doğu-batı doğrultulu iki koridorda da
çalışılmıştır. Çalışmalara öncelikle bitki temizliğiyle başlanmıştır. Moloz
temizliğinde arkeolojik katmanların zarar görmemesi için her mekan kendi
içinde ele alınmış ve her mekanın gözlenen en alt seviyesine kadar moloz
temizliği yapılmıştır. Bu duruma bağlı olarak her mekan farklı kot seviyesinde tesviyelenmiştir. Çalışmalar esnasında mekan içlerinde 40-90 cm. arasında moloz temizlenmiştir (Resim: 8).
Bu çalışmaların yanı sıra ören yeri genelinde temizlik ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Mozaikli Yapı içerisindeki ikinci kata ait mozaikler ve
episkopeion içerisindeki peristylde bulunan implivium, zarar görmelerinin
engellenmesi amacıyla, jeomembran örtü üzerine endüstriyel ponza ile örtülmüştür.
Küçük Buluntu Çalışmaları
Olympos antik kentinde 2016 yılı çalışmalarında kazı çalışması yapılan
S7/VIII ve S7/VII sektöründeki trikliniumda, S7/VI sektöründeki kilisede ve
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S6/IX sektöründeki mansio olarak adlandırılan yapı kompleksinde seramik
buluntular ele geçmiştir. Kazı çalışması tamamlanan trikliniumda bulunan
parçaların 651 tanesi mutfak kaplarına, 359 tanesi depolama kaplarına, 230
tanesi servis kaplarına, 67 tanesi ticari kaplar olarak adlandırabileceğimiz
amphora türü parçalara, 56 tanesi pişmiş toprak kandillere ve 98 tanesi de
unguentarium türündeki ticari kaplara aittir (Çizim: 1). Mansio Mek}n 2’de
az sayıda seramik buluntuya rastlanmıştır. Bunlardan 4’ü servis, 10’u mutfak, 3’ü ticari, 2’si depolama kaplarına ait parçalardır. Mansio Mek}n 3’te
yapılan çalışmalarda seramik buluntular mek}nın kullanım evresini daha
kesin olarak göstermektedir. Burada 58 servis kabı, 46 mutfak kabı, 12 amphora ve 9 depolama kabı parçası bulunmuştur. Pişmiş toprak kandillere ait 3
parça mevcuttur. S7/VI sektöründeki kilisede yapılan çalışmalarda 8 adet
amphora gövdesine ait seramik parçası bulunmuştur (Şekil: 1).
2016 kazı çalışmalarında toplam 122 adet kırık parçalar halinde cam buluntu ele geçirilmiştir. Buluntular şişe, kandil ve pencere camı parçaları
olarak gruplanabilir. Gövde parçaları çoğunlukta olmakla beraber, kaide ve
ağız kenarı parçaları da ele geçmiştir. Tercih edilen renklerde mavi, açık
mavi, yeşil, açık yeşil, sarı, beyaz kullanılmıştır. Triklinium kazılarında 37
gövde, 29 pencere camı, 21 kaide, 21 ağız, 1 kulp, 1 çubuklu kandil ve 1 tanımsız parça ele geçirilmiştir (Şekil: 1). Mansio Mekan 3 içerisinde 4 gövde, 1
pencere camı ve 1 kaide; Mansio Mekan 2 içerisinden 3 gövde ve 1 kaide
parçası ele geçirilmiştir. Buluntular Akdeniz çevresindeki yerleşimlerde 5-7.
yüzyıl kontekslerinde ele geçirilen parçalarla paraleldir.
Kazı çalışmalarında maden eser olarak 1 halka, 1 tutamaç ve toplam 116
adet çivi ele geçmiştir. Çiviler arasında topuz başlı, kare kesitli gövdeye
sahip örnekler çoğunluktadır. Baş çapları 1,2 ve 2,2 cm. arasında, uzunlukları 2 ve 8 cm. arasında değişmektedir. Çatı kurgusunda kullanılmış örneklerin yanı sıra mobilya aksamı olarak kullanılmış olabilecek örnekler de
bulunmaktadır.
Hidrojeoloji Çalışmaları
Sığ bir yeraltı suyu tablasının üzerine kurulmuş Olympos antik kentinin
kuzeyinde S7/VIII-VII ile S8/VIII-VII sektörlerinde kalan alanda su birikmesi söz konusudur (Harita: 1, Plan: 1). Olympos kazıları çerçevesinde kentin
kuzeyindeki Yolmacı Sırtı eteklerinden gelen ve günümüzde Gölbüşü Mevkii olarak adlandırılan alanda biriken suyun yapılara zararının önlenmesi
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amacıyla dereye aktarılması planlanmaktadır. Bu amaçla yürütülen proje6
kapsamında kentin jeolojik yapısının belirlenmesi, su kaynaklarının tespit
edilmesi, yağış rejimine bağlı olarak su kaynaklarının gücünün ölçülmesi,
akım kanallarının belirlenmesi ve biriken suyun nasıl tahliye edilebileceğine
dair, MODFLOW-USG sayısal akım modeli GMS (Groundwater Modelling
System) ara yüzü kullanılarak hidrojeolojik bir model hazırlanması hedeflenmektedir. Elde edilecek modelleme sonucunda kazı çalışmalarının yapılabilmesi için su altında kalan antik yapıların susuzlaştırılması, eski drenaj
kanallarının aktif hale getirilmesi, yeni drenaj kanalları veya kuyular gibi
çeşitli yöntemler ile antik yapılara zarar vermeyecek şekilde hidrojeoloji
projesinin oluşturulması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda; Gölbüşü Mevkii olarak adlandırılan bataklık alanda, Antik Dönem su tahliye kanallarının bulunduğu nekropol caddesinde ve deniz
suyu seviyesindeki yükselmenin ölçülmesi amacıyla sahil bandında çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalarda kurak dönem su seviyesini tespit etmek için
Geocomp Ground Penetration Radar; yeraltı hidrostratigrafik katmanların
tanımlanması için düşey yönlü ağırlık düşürmeli sismik enerji kaynağı kullanılmıştır. Detaylı yer altı haritasının oluşturulması için ofis ortamında
analiz ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Elde edilen ilk veriler Gölbüşü Mevkii’nin Antik Dönemde de su toplama havzası olarak kullanılan yapay bir gölet olarak düzenlendiğini düşündürmektedir.

6

Yrd. Doç. Dr. Emrah Pekkan’ın yürütücülüğünde devam eden söz konusu proje Anadolu Üniversitesi Proje Birimi tarafından desteklenmektedir.
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Plan 1: Olympos kent planı ve 2016 sezonunda çalışılan alanlar.

Plan 2: Episkopeion (Piskoposluk Sarayı) planı.
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Plan 3: Triklinium planı.

Plan 4: Ortografik görsel üzerinde III No.lu kilisenin planı.
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Çizim 1: Seramik buluntular.
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Resim 1: Triklinium güneyden genel görünüşü.

Resim 2: Triklinium köşe odaları.
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Resim 3: Triklinium kuzeyden genel görünüşü.

Resim 4: III No.lu Kilise, nartheksten naosa bakış.
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Resim 5: III No.lu Kilise templonun batısındaki kazı alanı.

Resim 6: III No.lu Kilise nartheksin güneybatısındaki sondaj alanı.
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Resim 7: VII No.lu Kilise batıdan genel görünüş.

Resim 8: Episkopeiondaki viridarium ve çevresindeki mekanlar.
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Harita 1: Olympos yer bulduru haritası.

Şekil 1: Kazı çalışmalarında ele geçirilen seramik ve cam buluntuların türlerine göre dağılımı.
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ORTA ANADOLU PLATOSU’NDAKİ ÇADIR
HÖYÜK’TE 2016 KAZI SEZONU SONUÇLARI
Gregory MCMAHON*
Tevfik Emre ŞERİFOĞLU
Sharon R. STEADMAN
Yozgat İli Sorgun İlçesi Peyniryemez Köyü mevkiinde bulunan Çadır
Höyük’te 2016 sezonu höyükteki tüm dönemler itibariyle son derece verimli
sonuçlar vermiştir. Bu sezon çalışmalara sezon içinde farklı dönemlerde 35
araştırmacı ve 37 işçi katılmıştır. İki ay süren çalışmalarımız esnasında 17
adet 10 metreye 10 metrelik açma açılmış (Resim: 1), höyükte temsil edilen
tüm katmanlarda çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda M.Ö. 4. binyılın
erken safhalarından başlayıp, M.S. 12. ya da 13. yüzyılda yerleşimin terk
edilişine kadar uzanan 5000 yıllık bir yerleşim aralığı incelenmiştir.
GEÇ KALKOLİTİK SAFHALAR: GÜNEY YAMACI
Tarih öncesi tabakalar höyüğün güney yamacında bulunan alanlarda kazılmaya devam edilmiştir. 2016 sezonunda kazı çalışmaları LSS 3-5, SES 1-2
ve USS 9-10 açmalarında gerçekleştirilmiştir. LSS 5 ve SES 1-2 açmalarında
yapışık nizamlı mimari safha adını verdiğimiz daha erken bir M.Ö. 4. binyıl
safhası keşfedilmiştir (Serifoğlu, McMahon ve Steadman 2016; Steadman,
McMahon, Şerifoğlu, Selover, Hackley, Yıldırım, Lauricella, Arbuckle,
Adcock, Tardio Dinç ve Cassis 2017; Steadman ve McMahon 2017). Bu sezon gerçekleştirilen kazılarla bu safhaya ait odaların birçoğunun yanık ev
ve avlu safhası adını verdiğimiz daha sonraki evrede (M.Ö. 4. binyılın daha
geç safhası) sıkıştırılmış kerpiçle doldurulduğu ortaya koymuştur. Tekrar
kullanılmış bu yapışık nizamlı duvarların hemen yanında, buraya yanık ev
*
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safhasının ilk sakinleri tarafından yerleştirildiğini düşündüğümüz iki çocuk/bebek mezarı tespit edilmiştir.
2016 sezonunda bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar daha ziyade LSS 5
açmasına yoğunlaşmış, bu açmanın daha doğudaki SES 1 ve SES 2 açmalarıyla aynı seviyeye getirilmesine çalışılmıştır. Yanık ev ve avluya ait son
tabakalar kaldırılmış ve bunlar altında iki mimari yapı kalıntısıyla karşılaşılmıştır (Resim: 2). Bunlardan ilki ön avlu ismini verdiğimiz ve yapışık
nizamlı mimari safhaya ait olup açık avlunun ön kısmında yer alan alandır.
Ön avlu bir sokaktan bu alana girişi sağlamakta olup muhtemelen M.Ö.
erken dördüncü binyıl yapışık nizamlı yerleşim alanına ana girişi sağlamaktadır.
SES 1, SES 2 ve LSS 5 açmalarından son birkaç sezonda son derece verimli veriler elde edilmiştir. Çalışmalar bu alanda yeni açılmış olan ve M.Ö.
4. binyılın ilk yarısına tarihlendirilebilen yapışık nizamlı mimari safhadan
başlayarak üç yerleşim safhasının varlığını açık şekilde ortaya koymuştur.
Bir sonraki ana safha yanık ev ve avlu safhası olup M.Ö. 4. binyılın ortası ve
sonuna tarihlendirilebilmiştir. Son ana safha ise geç geçiş evresi ve Erken
Tunç Çağı I tabakasından oluşmaktadır ki bu son safha binyılın sonuna
tekabül etmektedir. İnancımız 2017 sezonunda devam ederek 2018 sezonuna uzanacak kazılarla yapışık nizamlı mimari safhanın detaylı bir biçimde
incelenebileceği ve bu çalışmalarla alanın daha batıdaki açmalarda (LSS 3 ve
LSS 4) devam eden çalışmalarla bağlantılanabileceğidir.
Arkeolojik çalışmalar 2016 yılında daha batıdaki LSS 3 ve LSS 4 açmalarında da devam etmiştir (Resim: 3). 2015 sezonu sonunda daha doğudaki
yanık bina safhasıyla çağdaş olan omphalos binasının en alt safhası LSS 3
açmasında hala durmaktaydı. Bu sezonla birlikte bunlar sonunda kaldırılarak omphalos öncesi safhaya ulaşıldı. Bu safhadaki mimari ve yapılar alanın
konutsaldan ziyade endüstriyel bir fonksiyona sahip olduğuna işaret etmektedir. Omphalos binası safhasında kullanılmış büyükçe bir fırının başlangıcının daha erken safhada olması muhtemeledir. Büyükçe oval bir yapının içi bu fırından gelmiş olması muhtemel külle, ayrıca çanak-çömlek
altlıkları ve seramik üretimiyle ilgili bazı materyallerle (kil hamuruna katkı
olarak kullanılan kuvartz gibi) doldurulmuştur. Bu safhada ayrıca seramik
üretimiyle ilgili materyallerin tutulduğu üç odalı bir yapı bulunmaktadır.
Son bir yapı da bir oda olup daha önce bahsi geçen sokağın yanında yer
almaktadır. Tüm bu yapıların yapışık nizamlı mimari safhadan (LSS3 ve
LSS 4’te bu safhaya henüz ulaşılamamıştır) sonra ama M.Ö. 4. binyılın daha
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geç bir aşamasındaki Omphalos binası safhasından erken bir zamanda alanda gerçekleştirilen bir yeniden düzenleme çalışmasına ait olduğu düşünülmektedir. Bu safhanın devamının ve yapışık nizamlı mimari safhanın daha
erken safhasının 2017 sezonunda açığa çıkarılması umulmaktadır.
Çalışmalarımız yamacın daha üst kısmındaki USS 9 ve USS 10 açmalarında da devam etmiştir. 2016 sezonu sonu itibariyle bu açmalarda açığa
çıkarılan tüm alanların M.Ö. 4. binyılın son yüzyıllarına, yani Geç Kalkolitik
Döneme ait olduğu ve daha aşağıdaki açmalardaki Yanık Ev/omphalos binası safhalarının en sonuyla çağdaş olduğu düşünülmektedir. Daha önceki
sezonlarda kazılarda seramik üretimi de dahil endüstriyel aktivitelerde
kullanılmış küçük odalar tespit edilmiştir. 2016 sezonunda kazılar biraz
daha erken bir yerleşim safhasına ulaşılmasını sağlamış, küçük odalar ortadan kalkmış, daha iyi inşa edilmiş duvarlara sahip daha büyük odalar ortaya çıkarılmıştır. Bu yapılar güneyde, yamacın daha aşağısındaki (SES 1-2 ve
LSS 3-5 açmaları) yapılarla uyumludur. Bu safhadaki zeminler (Resim: 4)
temizdir ve alanların konutsal mı yoksa endüstriyel mi olduğuna dair ipucu
vermemektedir. İlginç bir keşif USS 9’daki bir sokağın LSS 5’te 2016 kazılan
bir sokakla aynı hizada bulunmasıdır. 1.5-2 metrelik bir aralıkla birbirinden
ayrılan bu iki alan arasında bir rampa veya merdivenle bağlantı olduğu
tarafımızca düşünülmektedir. Bu husus 2017 yılında daha dikkatlice incelenecektir.
M.Ö. İKİNCİ BİNYIL: DOĞU YAMACI BASAMAKLI AÇMASI
2015 sezonu sonunda ST 7 açmasında kil, çamur ve kerpiçten oluşan ve
zamanında çaprazlamasına yatay ahşap kazıklara sahip ilginç bir mimari
yapı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5a). 2016 sezonunun ilk yarısındaki amacımız büyük bir üst yapının temelini oluşturduğunu düşündüğümüz bu
yapıyı tamamen ortaya çıkarmak olmuştur. Ancak bunun gerçekleştirilebilmesi için bu kil/ahşap yapı üzerindeki teraslama dolgusu üzerine inşa
edilmiş ve takriben 2 metreye 1.5 metre ebatlarındaki küçük Hitit Dönemi
odasının kaldırılması gerekmiştir. Bu odanın zemininin hemen altında bir
çocuk mezarına rastlanmıştır.
Teras ve dolgu sezon içinde tamamen kaldırılmıştır. Dolgunun önemli
bir kısmının açmadaki yapının üst yapısındaki kerpiç duvarın kalıntılarından oluştuğu görülmüştür. M.Ö. geç ikinci binyılın sakinleri yapının temeli
ve duvarını üzerinde yaşanacak bir teras inşa etmekte kullanmışlardır ve bu
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teras daha önceki raporlarımızda bahsi geçen geç ikinci binyıl sandık tipli
duvarla çağdaştır (Steadman ve McMahon 2015). Temel yapısının kaldırılması esnasında kerpiç/kil/çamur yıkıntısıyla çevrelenmiş ikinci bir çocuk
mezarı tespit edilmiştir (Resim: 5b).
ST 7 ve ST 5 açmalarında keşfedilen son alanlar 2015 yılında açılmış büyük bina temeline bakan avlulardır (Resim: 5a). Ön avlunun daha doğudaki
duvarı ortaya çıkarılmıştır. İnancımız bina temelinden uzanan iki kısa duvarın binaya doğru uzanan bir merdivene ait olduğudur. Ne yazık ki M.Ö.
2. binyıl ortasına tarihlediğimiz bu yapının büyük kısmı açmanın batı kesiti
içindedir. Avlu ve taş duvar alanları seramik ve kemik parçaları dışında bir
kültürel materyalden yoksundur. Bir küçük kil objenin bir heykelciğe ait
ayak parçası olması muhtemeldir. En güneydeki duvarın yanında taş bir
kase bulunmuştur (Resim: 5c). Bu açmalardaki mimari Çadır Höyük’te ciddi bir Hitit varlığına işaret etmektedir.
ST 7 açmasında geçen iki sezonda gerçekleştirilen kazılar daha önce kazılmış olan büyük Hitit sandık tipli duvarının içindeki konutsal ve kamusal
mimariyi daha iyi anlamamızı sağlamıştır. Biri orta ya da daha erken M.Ö.
2. binyıla diğeri M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısına tarihli en az iki tabakanın
varlığı tespit edilmiştir. Her iki durumda da höyük sakinleri yapılarını dolguyla oluşturulmuş yapay teraslar üzerine, yaşam alanlarını tahkimat duvarlarının üzerinde ya da onlarla birlikte yükseltecek şekilde inşa etmişlerdir. Önümüzdeki sezonlarda Hitit yerleşiminin içindeki daha başka alanları
da ortaya çıkarmak hedeflerimizdendir.
DEMİR ÇAĞI: BATI YAMACI KAZILARI
Höyüğün batı yamacının güney kesiminde, yamacın aşağı kısmında 2015
sezonunda iki 10 metreye 10 metrelik açmada (WSS 5 ve WSS 15) gerçekleştirilen çalışmaların sonunda WSS 15 açmasının kuzeydoğu kısmında bir taş
duvarın en üst kısmına ulaşılmıştır. Söz konusu duvar bu alan ve safhadan
elde edilen seramik buluntular ışığında Demir Çağına tarihlendirilmiştir.
Batı yamacındaki 2016 sezonu çalışmalarımızın bütünü bu duvar ve yakın
çevresindeki mimari öğelerin anlaşılmasına vakfedilmiştir.
Bu bağlamda öncelikle WSS 15 açmasındaki duvarın çevresinde kazılar
gerçekleştirilerek duvarın bu alanda bütünüyle açığa çıkarılmasına çalışılmıştır. Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak daha kuzeyde bulunan WSS14
açmasında da kazılara başlanmış ve bu açmanın kuzey kesiminde de duva-
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rın devamına ulaşılmıştır. WSS 15 açmasında, duvarın hemen doğusunda
gerçekleştirilen çalışmalarlaysa içi nehir yatağından getirilmiş kum, çakıl ve
taşlarla doldurulmuş genişçe bir çukurun varlığı tespit edilmiş, çukurun
açma sınırları içerisindeki kısmı bütünüyle boşaltılarak genişliği ve derinliği
belgelenmiştir.
Batı yamacı açmalarında 2016 sezonunda gerçekleştirilen çalışmalar sonunda 1.5 metre genişliğinde yamaç boyunca uzanan taş Geç Demir Çağı
duvarının batı yönünde iki payandaya sahip olabileceği, kalınlığı itibariyle
yüksekçe bir duvar olduğu ve hem toprak erozyonu hem de burada daha
sonraki dönemlerde açılan çukurlarla kısmen tahrip edildiği gözlemlenmiştir. Duvarın doğusunda yer alan, duvar boyunca uzanan ve içi kum, çakıl
ve taşla doldurulmuş büyük çukurun duvarla çağdaş ve duvar temelini
korumaya yönelik bir çalışmanın ürünü olması muhtemel olmakla beraber,
bu büyük inşaat çalışmasının daha geç bir dönemde Demir Çağı duvarını
kullanarak höyüğün batı yamacında bir teraslama çalışması kapsamında
gerçekleştirilmiş olması da olasıdır.
Tüm bu veriler ışığında, söz konusu duvarın toprak erozyonunu önlemek maksadıyla veya savunma amaçlı inşa edilmiş olması olasıdır ancak
Geç Demir Çağında genişçe bir yapının batı duvarını oluşturuyor olması da
muhtemeldir. Bu duvar ve çevresindeki çalışmalarımız 2017 sezonunda da
sürecektir.
BİZANS YERLEŞİMİ: HÖYÜK ZİRVESİ YAPILARI
2016 sezonunda Bizans yerleşimini ortaya çıkarmak üzere höyük zirvesinde açılan alan ciddi bir genişlemeye sahne olmuştur. Daha önce açılmış
iki açmaya (bunlarda kesit temizliği yapılmış ve çukur kazıları tamamlanmıştır) ek olarak beş yeni 10 metreye 10 metrelik açmada kazılar gerçekleştirilmiştir. 2016’da SMT 9, SMW 1-2 ve USS 2 açmaları ilk kez açılmış,
2006’da açılan SMT 8 açmasında kazılara devam edilmiştir. Yeni açılan açmaların genel amacı surlar içerisindeki yapılar ve bunların fonksiyonlarını
anlamak olmuştur.
USS 2 açması güney yamacının üst kesiminde yer almakta olup burada
surlara dayanmış iki oda bulunmuştur (Resim: 7a). Sert toprak zemine sahip odalarda 11. yüzyıl ortasına tarihlediğimiz bir kurşun mühür baskı, iki
tunç haç (Resim: 7b), ezilmiş bir tunç kap ve zamanında bir fıçıyı çevreliyor
olması muhtemel genişçe bir demir bant bulunmuştur. Bu alan Bizans Dö-
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nemi sonunda bir yangın geçirmiş gibi görünmektedir. Odalarda bir ocak
ve konutsal materyalin bulunmaması bunların depo veya savunma maksatlı
yapılar olduğuna işaret etmektedir.
10 metreye 10 metrelik SMW 1 ve SMW 2 açmaları höyüğün kuzeybatı
ucunda yer almakta olup bu alanda ilk kez gerçekleştirilen kazılarla sur
duvarının buradaki uzantısı ve iç tarafında yer alan yapıların tespiti hedeflenmiştir. SMW 1’de yine sura dayanmış bir oda tespit edilmiş (Resim: 8a)
olup mimari stil açısından 2015’te SMT 3’te bulunan odaya benzemektedir.
Bu odalar muhtemelen surun tüm iç kısmını kaplamaktadır. Söz konusu
odanın üzerindeki üst toprak içinde bir zırha ait olması muhtemel paslı bir
metal parçası, bir miğfere ait olması muhtemel bir metal parçası ve bir mimari öğe ya da kutudan kopmuş olan bir mermer parçasına rastlanmıştır.
SMW 1’deki oda konutsal olmayıp duvarın savunması için kullanılmış,
duvar dışındaki doğu alanında da endüstriyel üretim (tekstil gibi) gerçekleştirilmiştir. Bu odada bazısı ziraat için kullanılmış olması muhtemel çok
sayıda madeni obje ve iki haç bulunmuştur (Resim: 8b). Madeni objelerin
büyük kısmı kullanım biçimlerini anlamamıza yardım edemeyecek kadar
kötü durumdadırlar.
Sezonun sonundaki iki haftada SMW 1 açmasının hemen doğusunda,
SMW 1 açmasındaki duvarların devamını ve zirvedeki diğer yapıları tespit
etmek üzere SMW 2 açması açılmıştır. Kazılarla birlikte SMW 1’deki duvarların devamı tespit edilmiş (Resim: 8a), yer yer kerpiç üst yapının yerinde
kaldığı görülmüştür. Duvarlar açığa çıkarılmakla birlikte bunlarla ilintili
tabanlara ulaşılamamış, kazılarda daha önce bulunmuş sikkelerle çağdaş
olan ve birbirine büyük ölçüde benzer iki 10. yüzyıl sikkesi SMW 2 açmasında bulunmuştur.
Yamacın doğu ucundaki SMT 8 (ilk kez 2009 yılında açılmıştır) ve SMT 9
(SMT 8’in hemen doğusunda) açmalarındaki çalışmalarla bu alanda daha
önce tespit edilmiş tek yapının ve buradaki duvarların çevre yapılarla ilişkisinin daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir. Bir zemin tespit edilemediğinden
yapının fonksiyonu anlaşılamamıştır ancak bir tabana sahip olmaması buranın basit bir depo odası olduğuna işaret etmektedir. SMT 9 açmasında,
SMT 15 (SMT 9’un güneyinde) ve SMT 3 (SMT 8’in kuzeyinde) açmalarında
görülen geniş Bizans surlarının uzantısı bulunabilmiştir.
Son derece verimli çalışmaların gerçekleştirildiği SMT 9 açmasında taş
temelli üç kerpiç duvar tespit edilmiş olup bir duvarda kerpiç bir eklenti
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bulunmaktadır (Resim: 9a). Bu duvarlar Bizans surlarına diktir ve kerpiçler
sur duvarlarının üzerine doğru uzandığından surlardan daha geç inşa edildikleri aşikardır. Bu duvarların Bizans Dönemi’nin en son safhasına tarihli
olduğu tarafımızca düşünülmektedir. Buradan elde edilen ilginç nesnelerden biri bir kulp, bir kapı parçası ya da başka bir işleve sahip olan ve bir
ucunda aslan başı bulunan yarı dairesel bir iyi yapılmış bir madeni eser
(Resim: 9b), diğeriyse üzerinde bir çiçek olan bir törensel haçtır. Ayrıca seramik bir hacı matarası ile kenarları çukurlaştırılmış bir çömlek bu alandan
elde edilmiştir.
Sezonun önemli bir kısmı SMT 9’daki üç taş temelli kerpiç duvar ile ilgili
tabanların açığa çıkarılmasına adanmış, iki tabana ulaşılmıştır. Birçok Bizans yapısında olduğu gibi odalar buluntu bakımından boş olup bu durum
terkedilme öncesi odaların dikkatlice temizlendiğine işaret etmektedir. SMT
9 açmasında, odaların doğusunda bulunan savunma duvarının tamamının
açığa çıkarılması başka bir önemli çalışma olmuştur (Resim: 10). Diğer Bizans açmalarında olduğu şekilde inşa edildiği görülen surun açığa çıkarılması bu savunma duvarının tüm zirveyi çevrelediğini daha açık şekilde
ortaya koymuştur.
SMT 9 açması ayrıca yerleşimdeki Selçuklu varlığına dair önemli veriler
sunması açısından da son derece değerli bir açma olmuştur. Selçukluların
Anadolu Platosu’na gelişleri sonrası yerleşime dair verilere burada ilk kez
ulaşılmış olup son derece ilginç bulduğumuz bu bilgiler ve muhtemel yerleşim safhasının SMT 9 ve diğer açmalarda 2017 yılında daha teferruatlı biçimde incelenmesi umulmaktadır.
Çadır Höyük kazılarının 2016 sezonu geçen yıllarda olduğu gibi son derece verimli geçmiştir. Höyük zirvesindeki Bizans varlığına dair önemli
bilgiler elde edilmiş, bu durum söz konusu çalışmaların 2017 yılında sürdürülmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 2017 sezonunda Geç Kalkolitik yerleşimin açılan açmalarda incelenmesine devam edilmesi, Hitit yerleşimine
höyüğün kuzey yamacından girişinin araştırılması ve Demir Çağı duvarının
devamının açığa çıkarılarak incelenmeye devam edilmesi diğer hedeflerimiz olacaktır. New Hampshire Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, SUNY
Cortland Üniversitesi, Memorial University of New Foundland ve Hood
Koleji ortaklığında gerçekleştirilen projemizin 2016 sezonu Doç. Dr. Gregory McMahon başkanlığında ve Yrd. Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu kazı
başkan yardımcılığında yürütülmüş olup, kazılara yukarıda sayılan üniversiteler dışında Bilkent, Cambridge, Chicago, Connecticut, Çanakkale Onse-
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kiz Mart ve Washington Üniversitesi’nden uzmanlar ve öğrenciler katılmıştır.
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Resim 1: Açmaların yerlerini gösteren Çadır Höyük topografik haritası
(gri alanlar 2016 yılında kazılmış açmalardır).

Resim 2: SES 1, SES 2 ve LSS 5 açmalarındaki mimari kalıntı ve öğeler.
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Resim 3: LSS 3 ve LSS 4 açmalarındaki mimari
kalıntı ve öğeler.

Resim 4: USS 9 ve USS 10 açmalarındaki mimari kalıntı
ve öğeler.
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Resim 5: a. ST 7 açmasındaki yapının temelleri; b. Bu temel yanındaki çocuk
mezarı; c. Binanın yanındaki toprak içerisinde bulunan üç ayaklı taş k}se.

Resim 6: WSS 14 ve WSS 15 açmalarında ortaya çıkarılan taş
duvar.

................................................................................................................

129

Resim 7: a. USS 2 açmasındaki mimari kalıntı ve öğeler; b. Bu açmada
bulunan iki haç.
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Resim 8: a. SMW 1 ve SMW 2 açmalarındaki mimari kalıntı ve öğeler;
b. Bu açmalarda bulunan iki haç.

Resim 9: a. SMT 9 açmasındaki mimari kalıntı
ve öğeler; b. Bu açmada bulunan
bir madeni eser.

Resim 10: SMT 9 açmasındaki Bizans
sur duvarı kazıları.
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KURUL KALESİ 2016 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
S. Yücel ŞENYURT
Atakan AKÇAY
Emirhan BULUT
Kurul Kalesi 2016 yılı kazı çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri ile, Ordu Müzesi müdürü Neşe Öncül’ün başkanlığında, Gazi
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. S.
Yücel Şenyurt’un bilimsel başkanlığı altında 18 Temmuz 2016 – 21 Ekim
2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir1. Ordu İli Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kurul Kalesi, Melet Irmağı’nın aktığı vadi içerisinde,
zirve kısmı deniz seviyesinden 571 m. yüksekliğindeki kaya kütlesinin üzerinde konumlanmaktadır. Hem Karadeniz hem de Melet Irmağı üzerinden
gerçekleşen ticari faaliyetleri kontrol edebilecek bir konumda olan kaleye
ulaşım, nispeten daha yumuşak bir eğime sahip batı yamacı üzerinden gerçekleşmektedir. Antik dönemde de kaleye ulaşımın buradan yapıldığı, ortaya çıkarılan, ana kayaya açılmış basamaklarla kanıtlanmıştır2.
2016 yılı kazıları Kurul Kalesi’nin gerek mimari özellikleri, gerekse küçük buluntuları ile askeri fonksiyonunun yanı sıra dinsel açıdan da önemli
bir yerleşim olduğunu ortaya koymuştur. 2016 yılı çalışmaları, İç Kale ön
giriş kapısı, kuzey terası ve bu iki sektörü birbirine bağlayan basamaklı alan
olmak üzere üç sektörde yürütülmüştür. İç Kale ön giriş kapısı ve kuzey
terasta gerçekleştirilen çalışmaların temel amacı, bu iki sektör arasındaki


1

2

Prof. Dr. S. Yücel ŞENYURT, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06500,
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muhtemel mekanları ortaya çıkarmak, batı yamacı üzerinde yer aldığı düşünülen kapı kısmını tespit etmek ve kuzey terası üzerindeki mekanları
tespit etmek olmuştur.
İÇ KALE ÖN GİRİŞ KAPISI KAZI ÇALIŞMALARI
Kuzeydoğu-güneybatı yönlü dar bir zirve üzerinde uzanan Kurul Kalesi
yerleşiminde kazısı yapılan sektörlerin merkezindeki İç Kale ön giriş kapısında yürütülen kazı çalışmaları kapsamında, İç Kale’ye girişin sağlandığı
koridorun tespiti ve bu yapının çevresiyle mek}nsal ilişkisinin anlaşılması
hedeflenmiştir. 2015 yılında tespit edilen İç Kale giriş kapısının erken evresine ait giriş bölümü ile bu kapının dikdörtgen planlı dar sahanlığı içerisindeki kanatları tespit edilmiş olup 2016 yılında gerçekleştirilen çalışmalar
doğrultusunda bu kanatların kuzeye doğru devam ettiği ve bir koridor
oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu alanda 5x5 m. boyutlarındaki DA-108, CZ107, CZ-108, CY-107, CY-108, CY-109, CV-108 ve CV-109 açmalarında çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
İç Kale ön kapı girişinin kuzeyinde, buradaki kapıyla bağlantıyı sağlayan
koridor (Resim: 1) yaklaşık olarak 7.5x4.5 m. ebatlarındadır. Koridor kısmı,
ana kayanın gelişimi ile bağlantılı bir şekilde kuzeye doğru eğimlidir. Koridorun zemini, ana kayanın amorf yüzeyi nedeniyle moloz taşlarla dolgulanarak tesfiyelenmiştir. Bu moloz dolgu CV-109 açmasının kuzey sınırına
kadar uzanmakta olup koridorun batı duvarından doğuya doğru yaklaşık 1
m. genişliğindeki bölümde taş döşeme görülmemektedir. Bu kısımda İç
Kale’den gelen yağmur sularının tahliyesi için yapılmış bir kanal bulunmaktadır. Koridorun batı sınırını oluşturan duvar sırasının korunan kalınlığı 50 cm. olup 4 sırası korunmuştur. Kazı çalışmaları başlamadan önce alanın mesire alanı olarak düzenlendiği dönemde bu duvarın tahrip edildiği
ve üzerinden beton yolun geçirildiği anlaşılmaktadır. 3 sıra taş örgüsü korunmuş doğu duvarı ise 2.20 m. kalınlığa sahiptir. Ayrıca, güneyden kuzeye
doğru yaklaşık 5.85 m. uzunluğa sahip doğu duvarı üzerinde, daha alttaki
teraslara geçişi sağlayan, 1.30 m. genişliğinde bir açıklık bulunmaktadır.
Açmanın hemen güneybatısında yer alan, İç Kale kısmına geçişi sağlayan
anıtsal kapıya ait olduğu düşünülen kumtaşından yapılmış bosajlı bloklar
kaçak kazılar esnasında sökülmüştür. Koridorun batısını sınırlandıran duvar aynı zamanda batı kesimindeki sur duvarını oluşturmaktadır ve bu
kesimde sura eklenmiş herhangi bir mekan tespit edilmemiştir. Söz konusu
alan içerisindeki CV-109 açması sınırları içerisinde, bir adet depolama küpü
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in-situ olarak ele geçirilmiştir. Koridorun içerisinde, VI. Mithradates Dönemine ait bronz sikkeler ve pişmiş toprak bir kandilin yanı sıra demir ok
uçları ele geçirilmiştir. Koridor yapısı ve çevresindeki yapılan kazılarda ana
kaya seviyesine ulaşılmıştır.
BASAMAKLI ALAN (İÇ KALE VE KUZEY TERASI BAĞLANTI ALANI)
İç Kale ön giriş kapısında ortaya çıkarılan koridorun kuzeye doğru devam etmediği görülmüş fakat koridor yapısının fonksiyonu göz önüne
alındığında bir bağlantı görevi görmesi gerektiğinden, koridorun kuzeydoğusunda yeni açmalar oluşturarak bu kısmın çevresiyle nasıl bir mek}nsal
ilişki içerisinde olduğu görülmek istenmiştir. Bu bağlamda, CV-109 açmasının kuzeydoğusundan itibaren CU-109, CU-110, CU-111, CÜ-109, CÜ-110,
CT-110, CT-111 ve CT-112 açmalarında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İç
Kale ön giriş kapısındaki açmalarda olduğu gibi bu açmalarda da doğal
eğim güney-kuzey yönlüdür. Bu açmalardaki çalışmalar sonucunda ana
kayanın açmaların yüzey seviyesinden derinde olmadığı anlaşılmış ve İç
Kapı ön giriş kapısının kuzeyindeki koridor ile kuzey terasını birleştiren
şimdilik 24 adet basamak ve ana kayaya açılmış basamak yatakları tespit
edilmiştir. Basamakların inşası için öncelikle ana kayaya yataklar açılmış
daha sonra bu yatakların içerisine çoğunlukla kumtaşından bloklar yerleştirilmiştir. CU-110 ve CÜ-110 açması sınırları içerisindeki basamaklar kuzeydeki CU-111 ve CT-111 açmalarındaki basamaklara göre daha kötü korunmuştur. Bazı basamak yataklarında yan yana 4 blok görülebilmekteyken,
çoğu yerde yalnızca basamak yatakları korunmuştur.
CÜ-109 ve CÜ-110 açmalarında ana kayaya oyulmuş üç adet basamak
yatağı dışında herhangi bir mimari tespit edilememiştir. Kazılar sırasında
p.t. ağırşak, bir silindir boncuk, kalıp yapımı kaselere ait parçalar ve demir
ok uçları ele geçirilmiştir. CÜ-109 ve CÜ-110 açmalarının kuzeydoğusundaki CU-110 ve CU-111 açmalarında asıl basamaklar bulunmaktadır. CU-110
açmasında, 1.40 x 1.80 m. ebatlarında küçük bir sahanlık görülmüştür (Resim: 2). Buradaki döşeme taşlarının üzerindeki aşınma izleri ve yeşil renkli
söve taşı bir kapı geçişi olduğunu göstermektedir. Ancak, yukarıya doğru
devam eden basamakların orta kısmındaki bu kapı geçişinin farklı fonksiyonlarının da olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu sahanlığın güney
kesiminde ele geçen seramiklerin yoğunluğu da dikkat çekicidir. Bu sahanlığın hemen kuzeyinde doğu-batı yönlü uzanan yaklaşık 6.50 m. genişliğinde ve yan yana 11 düzgün bloktan oluşmuş stylobat benzeri bir döşem gö-
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rülmüştür. Bu döşemin basamaklı alanın erken evresi olduğu düşünülmekte olup basamaklı alanı ikiye ayıran bir görüntü ortaya koymaktadır. Buradan, stylobat benzeri döşemenin güneyindeki basamaklara göre daha iyi
korunmuş şimdilik 11 basamakla kuzeye doğru iniş devam etmektedir. CU109 ve CU-110 açmalarından kurşun ağırlık, fırlatıcı ile atılan kovanlı bir ok
ucu, bir adet taş pota ele geçmiştir. CU-111 açmasının hemen kuzeyindeki
CT-111 açmasında bulunan basamakların hemen doğusunda ana kayaya
oyulmuş, içerisindeki basamak bloklar düşmüş duvar yatakları görülmektedir. Basamakların CT-111 açmasında kesilmiş olduğu, ana kaya üzerinde
herhangi bir basamak yatağı bulunmadığı gözlenmiştir. Ayrıca, bu açmanın
2-6/g-j plankareleri içerisinde, 1.30 x 1.45 m. ebatlarında bir platform ortaya
çıkarılmıştır. Basamakların, kuzey teras ile İç Kale girişindeki anıtsal kapı
arasındaki bağlantıyı sağladığı, olasılıkla kalenin giriş kapısından devam
eden ana koridor ile birleşebileceği düşünülmektedir. Basamakların tam
olarak kaç adet olduğu ve nereyle bağlantı sağladığı ilerleyen kazı sezonlarında yapılacak çalışmalarda anlaşılabilecektir.
KUZEY TERASI KAZI ÇALIŞMALARI
2016 yılı çalışmalarında en uzun süreli çalışılan sektör kuzey terası (Resim: 3) olmuştur. Bu alandaki çalışmalar 2013 yılında başlatılmış ve çalışmalar sonucu önemli arkeolojik verilere ulaşılmıştı. Dar bir kayalık zirve üzerinde kurulmuş olan kalenin İç Kale kesimine oranla daha geniş bir yerleşim imkanı sunan kuzey terası (teras alanı olarak da adlandırılmaktadır)
depo mekanları ve çeşitli işlik alanlarını içermektedir. 2013-2015 yılları arasında bu alan üzerinde ilk olarak CJ-115 açmasında çalışılmış, burada tespiti
yapılan mimari bulgulardan hareket ile batıda kalan açmalarda çalışılmıştır.
Bu açmalardan birisinde, yarı gövdelerine kadar toprağa gömülmüş depo
küpleri in-situ şekilde tespit edilmiştir. Devam eden yıllarda çalışmalar güneybatı yönünde devam ettirilmiş ve birleşik düzende, sur suvarına içeriden dayandırılmış çeşitli mekanlar ortaya çıkartılmıştır.
2016 yılında Kuzey Teras’ta CL-112, CM-111 ve CM-112, CO-109, CO110, CO-111, CP-109, CP110, CP-111, CR-109 ve CR-110 açmalarında çalışmalar yapılmıştır. 2016 yılında bu kısımdaki kazılara, bir bölümü 2015 yılında kazılmış olan CO-111 açmasıyla başlanmıştır. Bu alanda Mekan 5 olarak tanımlanan ikinci bir depo odası daha tespit edilmiştir. Mekan 5’in kuzey, batı ve doğu duvarlarına dayalı bir şekilde sıralı biçimde dizilmiş toplam 18 adet küp açığa çıkarılmıştır. Yarı gövdelerine kadar toprağa gömülü
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olan bu depo küpleri için, ana kaya üzerinde kalın bir toprak dolgu yapılmıştır (Resim: 4). Duvar diplerine sıralanmış küpler dışında, mekanın ortasına denk gelen alandan çok sayıda testi, tümlenebilir amphora ve 2 adet
mühürlü amphora kulbu3 daha ele geçirilmiştir. Aryballoslar, tabaklar, ağırşaklar, mortar, çanak, çok miktarda kovanlı fırlatıcı oku ucu ve altı adet VI.
Mithradates Dönemine ait bronz sikke Mekan 5’ten 543.79 -541.50 m. seviye
aralığında ele geçirilmiş diğer dikkat çeken buluntulardır. 543.06-542.17 m.
seviyesi aralığında görülen yangın tabakası, diğer mekanlarda da görüldüğü üzere, içerisinde bulunan çatı kiremitleri ile değerlendirildiğinde mekanın geç evresine ait üst örtünün bir yangınla çöktüğünü göstermektedir.
Mekan 5’te tamamlanan çalışmalar sonunda ana kayaya ulaşılmış ve ana
kayanın güneyden eğimli olduğu görülmüştür.
Mekan 5’in hemen güneyinde yapılan çalışmalarda CP-109, CP-110 ve
CP-111 açmaları oluşturulmuş ve bu çalışmalar sonunda 2 yeni mekan daha
(Mekan 6 ve 7) tespit edilmiştir (Resim: 5). CO-110 ve CP-110 açmaları sınırlarında bulunan Mekan 6’da (Resim: 6) çalışmalar başlamadan önce doğal
arazi eğiminin güneydoğudan kuzeybatıya doğru olduğu gözlenmiştir. Bu
mekan içerisinde toprak, duvar sıralarındaki kerpicin mekan içine düşmesi
ve erimesiyle kırmızı bir renk almış ve dolgular içerisinde bu renk toprak
sürekli olarak gözlemlenmiştir. Bu mekanın kuzeyindeki mekanlarda (Mekan 1-2-3-5) doğu ve batı duvarları birbirinin devamı (aynı) iken Mekan 5’in
güney duvarının neredeyse tam ortasından güneye doğru uzanan Mekan
6’nın doğu duvarı, Mekan 6’yı hemen doğusundaki Mekan 7’den ayırmıştır
ve diğer mekanların ortak doğu duvarından bağımsız bir doğu duvarına
sahip olmuştur. İlerleyen çalışmalarda bu duvarın, üst evresinin (1. Evre)
batıya doğru yatık olduğu tespit edilmiştir. Mekanın erken evresi (2. Evre),
daha iyi korunmuştur. Mekanın duvarlarının iç yüzünde yer yer sıva gözlemlenmiştir. Tüm mekanı kaplayan bir yanık tabakası 542.95 metre seviyesinden itibaren görülmeye başlanmıştır. Buluntu yönünden oldukça zengin
bir içeriğe sahip olan Mekan 6’da, taş gülleler, VI. Mithradates Dönemine ait
bronz sikkeler, demir anahtarlar (Resim: 7), kovanlı fırlatıcı ok uçları, taş
ağırlıklar, demir objeler, çiviler vb. birçok buluntuya 544.99-542.24 m. seviyeleri aralığında rastlanılmıştır. Ayrıca, mekanın kuzeydoğu köşesinde, bir
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Mühürlü kulplar, Rhodos amphoralarına ait olup bir tanesinde eponym ‚ΕΠΙΑΙΚΡΑΣΕΤ‛
(Jöhrens, 1999: 38) diğerinde üretici ‚ΩΚΡΑΣΕΤ‛ mührü yer almaktadır (bkz. Grace, 1934:
227, no. 48; Cankardaş-Şenol, 1995: 79, no. 26-27) ve tarihsel olarak İ.Ö 200-175 arasında yerleştirilmektedir.
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taş maltız bulunmuştur. Mekan 6’da zemine gelindiğinde açmanın kuzey
yarısında, 542.29 m. seviyesinde ana kayaya erişilmiş olup güney kısmında
ise, tıpkı iç kapı ön giriş kapısı kuzeyindeki koridor yapısında olduğu gibi
moloz taşlarla dolgu yapıldığı tespit edilmiştir.
Mekan 6’nın hemen doğusunda CP-111 açması yer almaktadır. Çalışmalar başlamadan önce doğal arazi eğiminin doğu-batı doğrultulu olduğu
gözlenmiştir. Bu açmada, 545.07 metre seviyesinde başlatılan çalışmalarda,
Mekan 7 olarak adlandırılmış (Resim: 5) diğer bir mekan açığa çıkarılmıştır.
Zengin ve nitelikli buluntularıyla dikkat çeken mekanın içerisinde kuzeyden güneye doğru inen 8 adet basamaktan oluşan bir merdiven (Resim: 8)
bulunmaktadır. CP-111 açmasının 1-6/a-e plankareleri içerisinde bulunan,
mekanın kuzey duvarına bitişik, yaklaşık 1.15 m. genişliğinde ve güneye
doğru 3 m. uzunluğunda duvar bu basamakların dayamağı olarak inşa
edilmiştir. Bu duvar ve mekanın doğu duvarı arasındaki iyi korunmuş basamaklar üzerinden önemli buluntular ele geçirilmiştir. 3-4/e plankareden
ve 543.91 metre seviyesinden ele geçen, uzun bir ahşap sapın ucuna takılarak kullanıldığı düşünülen orak-kargı ucu (Resim: 9), 4-5/e-f plankareden ve
543.61 metre seviyesinden ele geçen kovanlı pilum ucu, 6/d-e plankareden
ve 543.61 seviyesinden ele geçirilen pişmiş toprak bir Dionysos büstü4 (Resim: 10) (Dionysos Botrys) vb. devam eden çalışmalarda, parçaları mekana
dağılmış vaziyette üç adet pişmiş toprak Kybele heykelciği yaklaşık 543.58543.24 metre seviyelerinden ele geçirilmiştir. Üç heykelcikte de ana tanrıça,
başında suru temsil eden bir polos taşımaktadır. Ana tanrıçalar, uzun saçları omuzlarından aşağı dökülmüş, dökümlü bir khitonun üzerine kucak
kısmında kalın boğumlu bir khimation giyen, sağ tarafında bir anthemionu
olan taht üzerine oturmuş vaziyette işlenmiştir. Sol elinde bir tympanon tutarken tahtın kolçağına uzanmış sağ el bir phiale tutmaktadır. Kybele’nin
ayakları aslan üzerine basmaktadır. Parçalar halinde ele geçirilen heykelciklerden iki tanesi, restorasyon sonrası neredeyse tamamen ayağa kaldırılmışken bir tanesinde eksikler bulunmaktadır (Resim: 11)5. Mekan 7’den
ayrıca, CP- 110 açması sınırlarına giren geçiş bölümüne yakın bir noktadan,
silindirik gövdeli, belden yukarısı tasvir edilmiş, pişmiş toprak bir heykelcik (Resim: 12) daha ele geçmiştir. Özensiz bir işçiliğe sahip eserde küçük
4

5

Üzüm salkımlı saçları, efemine görüntüsü ile Louvre Müzesindeki Dionysos Botrys büstünün
çok yakın bir benzeridir. Summerer, 1999: 42, Tafel 3, P I 9. Muhtemelen Kurul Kalesi Dionysos’u Amisos’tan getirilmiştir.
Terracotta Kybele heykelciklerinden ikisi aynı kalıptan çıkmaktadır. Bu iki heykelciğin benzeri
için bkz. Vermaseren, 1987: Pl. LXIX, no. 325.
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birer çıkıntı olarak verilmiş göğüsler vurgulanmıştır. Bu mekandan ele
geçmiş tanrı ve tanrıçalara ait pişmiş toprak heykelcikler mekanın fonksiyonuna dair önemli ip uçları vermektedir.
Mekan 6’nın güneyinde, batı sur duvarının takibi ve kaleye girişin sağlandığı kapının tespiti için CR-109 açmasında çalışılmıştır. Mekan 1’den bu
yana kesintisiz devam eden batıdaki sur duvarı, CP-109 açmasında güneydoğuya doğru yaklaşık 1.5 m. daha uzanmaktadır. Sapmanın olduğu yerde,
sur duvarına bitişik, bosajlı bloklardan oluşmuş duvar sırası farklı bir mimari özellik ortaya koymuştur. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için CR-109
açmasında çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda anıtsal bir görüntü
ortaya koyan kapı kompleksi büyük oranda açığa çıkarılmıştır.
Kapının güney kanadının üzerinde görülen yoğun kerpiç döküntüsü, taş
duvarların üst kısmında kerpiç duvarların bulunduğunu kanıtlamaktadır.
Kapının ön cephesinin kuzey kanadında 5 sıra, güney kanadında ise 7 sıra
bosajlı blok bulunmaktadır. Bazı blokların (zemin döşemesinde de görülmektedir) demir çubuklar ve kurşunla oluşturulmuş kenetlerle bağlandığı
gözlemlenmiştir. Kapı kanatlarının zeminle buluştuğu yerlerde dışa taşırılmış fil ayakları ile kapının görselliğine katkıda bulunulmuştur. Kapının iki
kanadı arasında, kumtaşı bloklar ile ayrıca bir zemin döşemesi oluşturulmuştur. Kapının kuzey kanadına eklenmiş bir duvar ile son evrede, savunma amaçlı olarak kaleye giriş kısıtlamıştır. Bu duvar sırasının hemen güneyinde, kumtaşı zemin döşemesinin doğusunda, monoblok bir eşik taşı bulunmaktadır. Bu eşik taşının kuzey ve güney ucunda dikdörtgen biçimli iri
bloklar yer almaktadır. Eşik taşından doğuda herhangi bir zemin döşemesine ise rastlanmamıştır (Resim: 13). Kapının girişinden hemen sonraki oda
içerisinde özellikle 543.99 – 540.97 m. seviyeleri aralığında, onlarca metal
çivi, çeşitli formlarda çok sayıda pişmiş toprak ağırlık, metal kapı aksamları, (M.Ö. 2.-1. yüzyıllar aralığında) bronz sikkeler, ok uçları ele geçirilmiştir.
Kuzey terası üzerinde, Mekan 6’nın kuzeydoğusunda yer alan ve batı
yamaçtan kaleye erişimin sağlandığı ana kapının tespitinin ardından bu
kapının doğuya doğru geçişin nasıl olduğunu görmek maksadıyla CR-109
açmasının hemen doğusunda CR-110 açması oluşturulmuştur. Batı Kapısının doğu kanadının üzerindeki kerpiçlerin erimiş bir şekilde güneye doğru
devam ettiği görülmüştür. Açmanın kuzeydoğu kesiminde 545.47 m. seviyesinde görülen kerpiç blokların altında, ilk etapta bir platform olduğu düşünülen fakat daha sonra doğuya doğru geçişi daraltmak amacıyla inşa
edildiği anlaşılan duvar sıralarına rastlanmıştır. Bu duvar sıralarının ve
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mekanı sınırlayan kuzey duvarının yüzeyi 3 kat kireçli bir sıva ile sıvanmıştır. Bu sıvalar, söz konusu mekanın önemini bir kez daha yansıtmaktadır.
Nitekim devam eden çalışmalarda, mekanın güney duvarındaki 95 cm. genişliğinde ve 90 cm. derinliğinde bir niş içerisinde mermerden bir Kybele
heykeli ile karşılaşılmıştır.
KYBELE HEYKELİ
İn-situ halde ele geçirilen Kybele heykeli (Resim: 14), buluntu yeri itibariyle Ana Tanrıça Kybele’nin kent-koruyucusu, surların koruyucusu özelliği
ile birebir örtüşmektedir. Omuzlara düşen saç lüleleri baştan ayrışık biçimde verilmiştir. Uzaklara bakar şekilde işlenmiş göz yapısı, hafif etli dudakları ve dengeli, ince işçilikli genel yüz hatları dikkat çekmektedir. Tanrıça,
ayaklarının üstüne kadar dökülen bir khiton ve kalın boğumu kucağından
sol ayağına kadar inen khimation giymektedir. Göğüslerinin hemen altında
yer alan kuşak elbiseyi sıkmıştır. Karın üzerinde, bacaklarının arasında,
ayak üzeri pilelerdeki kıvrımlar göze çarpmaktadır. Sandal giymiş sağ ayağın iki parmağının ucu gözükmektedir. Diğer ayak ise korunamadığından
görülememektedir. Tahtın en üst kısmında semerdamlı lahitleri andıran bir
nesne durmaktadır. Tahtın arkalığı yedi gözlü ızgara biçimindedir. Tanrıçanın oturduğu kısımdaki minder oldukça dikkat çekicidir. Minderin yan
yüzündeki dikişler ve Kybele’nin oturduğu yerdeki çöküntü ince işçiliği
gösteren diğer detaylardır. Tahtın ayakları kenarlardaki girintili çıkıntılı
işçilik ile hareketlendirilmiştir. Roma istilası ile gerçekleştiği tespit edilen
yangından heykel yoğun şekilde etkilenmiş, kıvrımlı kısımlarda yoğun miktarda şekerlenme oluşmuştur. Sağ lüleler, sağ göğüs, sağ ve sol diz, ayaküstü pilelerde bu şekerlenme yoğun biçimde görülebilmektedir. Heykelin
başının üst kısmında muhtemelen duvarın üst kısmından düşen bir moloz
veya bloğun düşmesi sebebiyle kırıklar mevcuttur. Heykelin iki kolu da
kırık vaziyette nişin zemininde bulunmuştur. Bu kısımda ve kolların omuzla birleştiği yerde, uzuvları tutturmak amacıyla oyulmuş zıvana delikleri
görülmektedir.
Dağlar, doğal kayalıklar, doğal yaşamla özdeşleşen ve Anadolu’da uzun
yıllar tapınım gören ana tanrıça Kybele’ye, tüm bu unsurların bir arada
görülebileceği bir yer olan Kurul Kalesi’nde rastlanması, Türk arkeolojisi
açısından önemli bir keşif, Pontos Bölgesi arkeolojisi içinse ciddi bir katkı
olarak algılanmaktadır.
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TIOS-TIEION 2016 YILI KAZI, RESTORASYON
ve KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Şahin YILDIRIM
2016 yılı Tios-Tieion kazı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürlüğünün, T.C. Zonguldak
Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğünün destekleri ile gerçekleştirilmiştir. TiosTieion 2016 yılı çalışmaları antik kentin kuzeyinde yer alan akropoliste yürütülmüştür (Harita: 1).
I- AKROPOL I. TERAS
Sercan AKIN
Yasin ŞİMŞEK
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 2007 ve 2009 sezonlarında sondaj, 2011 ve 2014 yılı sezonlarında
ise kazı çalışmaları yürütülmüş ve kentin erken dönemlerine ışık tutabileceği düşünülen birçok veri elde edilmiştir (Resim: 1). Bu bölgedeki kazı
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çalışmalar alanda yer alan bitkilerin temizlenmesinin ardından başlatılmıştır.
2016 yılında akropol I. Terasta sadece 5/24-2 açmasında kazı çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. 20165 yılı kazı sezonunda ortaya çıkarılan yapı kalıntılarının plan bütünlüğünü sağlamak amacıyla bu sektörde yürütülen kazılara ağırlık verilmiştir. Açma yüzey toprağının kaldırılmasıyla 1.tabaka olarak adlandırılan kontekste seviye inme çalışmalarına 74,77 kotunda başlanılmıştır. Açma toprağı koyu kahve renkli olup, orta sertliktedir. Toprak
içinde bitki kökleri yoğunluktadır. 1. tabakada Ceneviz dönemine ait bronz
sikke ve Orta Bizans Dönemine tarihlendirilen bronz bir kap parçası, seramikler, cam parçaları, demir çiviler ve kemik parçaları ele geçirilmiştir. Bu
tabakanın kuzey doğusunda toprak renginin ve dolgunun muhteviyatının
değişmesiyle birlikte bu açmanın 1. tabakasındaki çalışmalar 74.09 kotunda
sona erdirilmiştir. Açmanın 2. tabakasındaki çalışmalar 74.09 kotunda başlamıştır. Bu tabakadaki toprak rengi açık yeşil, sarı renk tonlardadır. Tabaka 2’nin güney, güneydoğu ve güney batısında yoğunlukla Roma dönemi
seramik parçaları gelirken, açmanın kuzeyinde ise Arkaik dönem seramikleri çıkmaktadır. Seramik buluntularının yanı sıra bronz çivi, kemik, cam,
ve Bizans Dönemine tarihlenmesi muhtemel bir seramik fırınına ait parçalar
ele geçirilmiştir. Tabakanın en alt kotunda ise Hellenistik Döneme tarihlenen pembe kum taşlı bir taban bulunmuştur (Resim: 2).
Ortaya çıkarılan bu tabanın kuzey-doğu kesitinde, 73,12 kotunda bulunan ve Hellenistik Döneme tarihlendirilen bronz bir sikke dönemi destekler
niteliktedir. Tabanda güneyden başlayıp kuzeye doğru uzanan bir çökmenin olduğu görülmektedir. Açmanın güneydoğu ve güneybatı yönlerine
doğru devam eden bu Helenistik tabanın kuzeyinde bulunan sur duvarı ve
diğer mimari yapılar ile olan bağlantısını ortaya çıkarabilmek için 2017 yılı
kazı sezonunda çalışmaların sürdürülmesi planlanmaktadır. Açmanın güneyinde hemen Hellenistik tabanın bitiminde yapılan sondajda ise taban ile
olan bağlantısının henüz anlaşılamadığı ama ilk etapta bir su kanalına ait
olabileceği düşünülen karşılıklı bir duvar sırası ortaya çıkarılmıştır. Bu
alandaki çalışmalar 73.36 kotunda sonlandırılmıştır.
II-AKROPOL 2 . TERAS
Gürcan LAÇİN
Duygu BÖLÜK
Akropol 2. terasta yürütülen kazı çalışmaları 2012 kazı sezonunun sonunda durdurulmuştu. 2016 yılında 2. terasta bulunan Korinth düzenindeki
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Roma Dönemi tapınağının hemen yanında yer alan, Bizans ve Ceneviz dönemlerinde de kullanıldığı anlaşılan Ortaçağ kilisesinde restorasyon ve
konservasyona yönelik kazı çalışmaları yürütülmüştür(Çizim: 1, Resim: 3).
Buradaki çalışmalar ilk etapta kilisenin güneyinde başlatılmıştır. Açma
5/18-13’ kontekstinde çalışmalara fotoğraflama ile başlanılmıştır. Akabinde
de kilisenin daha önceki sezonlarda kazısı yarım kalmış ve hiç kazısı yapılmamış bölgelerinde seviye inme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu itibarla
kilisenin ana yapısının güneyinde kilise binalarına ek olarak XIII. yüzyıl
civarında inşa edildiği düşünülen kareye yakın formda bir mekan ortaya
çıkarılmıştır. Mekanın tabanı içerisinde küçük taş ve tuğla parçalarının bulunduğu zayıf bir harç tabakasından meydana getirilmiştir. Kilisede yürütülen çalışmalarda mekan içerisine defnedilmiş 20 adet mezar ortaya çıkarılmıştır.
Kilise ve kilise çevresindeki mezarlarda toplam 39 tane iskelet ortaya çıkarılmış, yapılan temizlik çalışmalarının ardından fotoğraflama ve çizim
işlemleri gerçekleştirilmiş ve mezarlar sistematik bir şekilde kaldırılmıştır.
Açma 5/19-11 ’de seviye inme çalışmalarında 51,30 kotunda in-situ buluntu olarak bir adet pişmiş toprak hydria bulunmuştur. Ağız bölümü kırık
ve noksan, tek kulpludur. Kavun dilimi formunda düz diplidir. Sürahinin
ağız çapı: 4,5 cm., gövde çapı: 13,7 cm., dip çapı: 10,5 cm., uzunluk: 16,6 cm.,
kalınlık: 4 mm., kulp kalınlığı: 8 mm., kulp genişliği: 3,2 cm.dir. Aynı zamanda yüzey tabakası içerisinde bronz objeler, seramik, kemik, cam parçaları, metal objeler fresk ve tesseralar bulunmuştur.
Kilisenin güneydoğusunda 5/19-7 açmasında 51,68 başlangıç kotunda bir
ocak ya da demirci fırını olduğu düşünülen bir oluşumla karşılaşılmıştır.
Burada yapılan seviye inme çalışmaları sonucunda iki sıra blok taş örgülü
köşesi kıvrık L şeklinde planlı, üç tarafı kapalı bir demirci ocağının üretim
amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir. Bütün kazı sezonu içerisinde en fazla
buluntu bu bölümde ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4).
Açma içerisinde seviye inildikçe yoğun miktarda metal obje ve metal cürufların ortaya çıkarılmasıyla birlikte ocak yapısının daha sonraki dönemlerde bir demirci işliği olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Burada ortaya çıkarılan buluntular ise şöyledir: 51,27 kotunda bronz bir kap, bronz bir sürahi
kapağı ve tümlenebilir halde, iki ayrı kaba ait pişmiş toprak seramik parçaları, 51,36 kotunda bronz güğüm, 51,41 kotunda bronz bilezik ile çan ve
tondosunda yüksek kabartma haç motifi bulunan bronz bir kap bulunmuştur (Resim: 5).
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Kazıların ilerlemesiyle birlikte 51,40 kotunda ocak yapısının hemen ön
kısmında bronz bir bilezik bulunmuştur. 51,44 kotunda bronz bir obje, 51,49
kotunda bronz halka, 51,46 kotunda bronz sürahi olduğu düşünülen kap
ortaya çıkarılmıştır. 51,43 kotunda pişmiş toprak, küçük boyutlu sırlı bir
koku şişesi, 51,42 kotunda bronz bir kemer tokası ve bronz bir kadeh bulunmuştur (Resim: 6). Yine kilisenin naos temizliği sırasında, taban kaplama
levhalarının arasına sıkışmış durumda kaşında Arapça üç satır yazıt bulunan Selçuklu Dönemi altın bir yüzük de ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7).
Kilisenin naos bölümünün merkezinde ise üç adet mezar daha bulunmuştur ancak kazı sonuna gelindiği için bu mezarlar açılamamıştır (Resim:
8).
III-KİLİSE RESTORASYON ve KONSERVASYON
Kumru ÖN
Ayşe ADIGÜZEL
Akropol 2. terasta yer alan Bizans Kilisesi, M.S. II-III. yüzyıllara tarihlendirilen Korinth tapınağının 2.00 m. kadar batısındadır. Devşirme malzemeler kullanılarak IX. yüzyılda inşa edilen bu kilise, doğu-batı doğrultusunda,
tek nefli, bazilikal planlıdır (Resim: 9). Kilise üzerinde yürütülen ilk arkeolojik kazılar 2009’da gerçekleştirilmiştir. Farklı dönemlerde kullanıldığı
tespit edilen Kilise, dikdörtgen naos, batısında kuzey – güney doğrultulu
narteks, güneyinde doğu - batı doğrultulu, dikdörtgen planlı parekklesion,
güneyinde atrium, narteksin güneyinde iki ve parekklesionun güneydoğusunda bir ek mekandan oluşmaktadır.
Kiliseye iki yönden giriş sağlanmaktadır. Girişlerden ilki güneydeki parekklesionun güneyinde, ikincisi ise narteksin kuzeyinde yer alır. Naosun
batısındaki narteks, naos zemin kotundan biraz alçak tutulmuş ve bundan
dolayı narteksten naosa bir basamakla geçiş sağlanmaktadır. Narteks ve naos
iki yığma taş yapılı bloklarla birbirinden ayrılmıştır. Taşıyıcı blokların arasına açılmış üç giriş açıklığıyla naosa giriş sağlanır.
Tios Akropol Kilisesi’nin narteks döşemesi altında lahitlerin yerleştirilerek üzerlerinin taş levhalarla örtüldüğü tespit edilmiştir. Narteks zemini
dikdörtgen, mermer ve yerel taşlarla kaplanmıştır. Naos zemininde, farklı
ölçülere sahip damarlı - beyaz mermer ve yerel pembe kum taşı kaplamaların da bazı bölümleri günümüze sağlam olarak ulaşmıştır. Kazı çalışmala-
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rında, naos zemin döşemesinin de tıpkı narteks zemininde olduğu gibi gömü
alanı olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir.
Dikdörtgen planlı naosun doğusunda, içten yarım yuvarlak, dıştan beş
cepheli bir apsis görülmektedir. Kilisenin en özgün ve sağlam duvar örgüsü
bu cephede görülmektedir. Kilisenin güneyinde ise doğu-batı doğrultusunda, dikdörtgen planlı, doğusunda içten ve dıştan yarım yuvarlak apsis bulunan parekklesion yer alır. Naosun güney duvarına açılmış bir kapı yardımıyla parekklesiona giriş sağlanır. Tuğla, kiremit ve yerel pembe kum taşı
malzemelerle oluşturulan zemin döşemesinin altı, tıpkı kilisenin narteks ve
naos mekanlarında oluğu gibi gömü alanı olarak kullanılmıştır.
Kilise İnşa Malzemesi ve Tekniği
Beden duvarlarının büyük bölümünün tahrip olduğu tespit edilen kilise
ve ek yapılarda farklı örgü tekniği ve malzeme yapısına sahip devşirme
bloktaş malzemeler kullanıldığı gözlemlenmiştir. Kilise ve ek mekanların
duvar teknikleri ve inşa malzemesindeki farklılıklar, tamamlanan kazı çalışmalarıyla kesinlik kazanmıştır.
Kilise ve ek mekanların beden duvarlarında, yöreye özgü taş malzemeler
devşirme olarak kullanılmıştır. Kilise beden duvarlarının, I. evre olarak
tanımlanan, alt sıra duvar örgüsünde andezit ve kum taşından oluşturulmuş büyük düzgün ve volkanik kökenli andezit düzgün kesme blok kullanılmıştır. Yapının I. evreye ait olduğu tahmin edilen zemin döşemesinde
ise, damarlı ve farklı kalınlıklarda beyaz mermer ve farklı kalınlıklara sahip
yerel pembe kum taşı kullanılmıştır. Kazı çalışmalarında, kiliseye ait mimari plastik parçalarda da mermer malzemenin tercih edildiği görülmektedir.
Devşirme kumtaşı ve andezit malzemelerin, Bartın ile Karadeniz Ereğlisi
arasındaki bölgede yaygın olduğu bilinmektedir. Kentin çevresinde bu taş
yataklarının fazla olması, kilise inşasında ana malzeme olarak kumtaşı ve
andezitin kullanılmasına imk}n sağlamıştır. Kilisenin inşasında kullanılan
düzgün kesme taş blok malzemelerin, Roma Dönemine tarihlendirilen ve
işlevini yitiren yapılardan elde edildiği tespit edilmiştir. Kilisede kullanılan
malzemelerin büyük çoğunluğunun, yapının 2.00 m. doğusundaki II. – III.
yüzyıllara tarihlendirilen Akropolis Tapınağı’na ait olduğu düşünülmektedir.
I. evreye tarihlendirilen ana kilise duvarlarının herhangi bir iskelet sistemine sahip olmadığı, büyük bloktaş malzemelerin taşıyıcı olarak kullanılıp üç cidarlı olan sandık duvar tekniği ile inşa edildiği görülmektedir. İlk
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evre yapısının duvar tekniğinde, beden duvarlarının üst seviyelerinde yatay
tuğla dizileriyle oluşturulmuş örgü tekniği dikkat çekmektedir. Apsis bölümünde özgün haliyle tespit edilebilmiş tuğla örgü tekniği, yapının I. evre
duvar örgü tekniğini açıkça göstermektedir. Duvar örgü tekniğinde, üç sıra
düzgün kesme taş ve sonrasında harç malzeme ile birleştirilmiş tuğla malzeme görülmektedir. Apsis duvarının kuzey ve güney kısmında, üç sıra
tuğla üstünde bir sıra taş örgü bulunmaktadır. Apsis duvarının doğu yönünde bulunan orta kısmında ise iki sıra tuğla mevcuttur.
II. evrede kilisenin güney duvarı yeniden düzenlenmiş ve bu bölüme
güneyden bitişik bir parekklesion eklenmiştir. Parekklesion, kiliseye paralel,
doğu - batı doğrultusunda, doğuda içten ve dıştan yarım yuvarlak apsisli,
dikdörtgen planlıdır. Tamamen tuğla ve taş malzemelerin almaşık teknikte
yerleştirilmesi ve horasan harcı ile birbirine bağlanması sonucu bu ek yapı
oluşturulmuştur. Apsisin iç yüzeyinde 2009 yılında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan ve Konservatör Ayşe Adıgüzel ile birlikte konservasyon
uygulamasında bulunduğumuz duvar resmi bulunmaktadır.
Üçüncü evre yapıları ise kilisenin narteks bölümünün güneyinde ve kilisenin güney bölümüne açılan avlunun (atrium) batı ve doğu bölümlerine
inşa edilmiş ek mekanlardır. Tamamen basit teknikte inşa edilen bu yapılar,
farklı türde malzemelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.
Ek mekan-1 ve parekklesion duvar örgüsünde bağlayıcı nitelikte kullanılmış olan horasan harcın büyük oranda mukavemetini kaybettiği gözlemlenmiştir. Bağlayıcı niteliğini kaybetmiş harç dökülerek taşların arasında
boşluklar oluşturmuştur. Boşlukların üç cidarlı duvar örgüsünde taş blokların arasındaki horasan harcı ve moloz taşlardan oluşan iç cidara kadar ulaştığı saptanmıştır.
Derzlerde biriken toprak, harcın mukavemetini kaybetmesiyle birlikte
farklı gövde kalınlığına sahip bitkilerin büyümesine sebep olmuştur. Taş
aralarında ilerleyen bitkiler duvar örgüsünde kaymaların oluşması ve taşların stabilitesini kaybetmesi gibi tahribatlara yol açmıştır. Atrium mekanını
çevreleyen batı da ek mekan-2 doğu duvarı ve doğu da ek mekan-3 batı
duvar örgüsünde herhangi bir bağlayıcı harç tabakasına rastlanmamıştır.
Farklı ebatlardaki taşlarla iki ve üç sıradan oluşan duvar örgüleri, derz aralarının toprakla dolması sebebiyle stabil halde olmadıkları tespit edilmiştir.
Kilise yapısının narteks mekanı, ek mekan-1, parekklesion ve atrium zemin
döşemesinin büyük bir kısmı eksiktir. Zemin döşemenin eksik olduğu kı-
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sımlarda parekklesion mekanı apsis alanı dışında taban harcı görülmemektedir. Toprağın etkin olduğu tabanda bitki gövdelerinin yol açtığı tahribatlar
gözlemlenmektedir. Taban yapım tekniğini incelemek ve zeminde kullanılan harcın cidar kalınlığını saptamak amacıyla zemin döşeme taşı bulunmayan harçlı tabandan yaklaşık 28 cm. aşağı kazılmıştır. Zemin harcının altında blokaj (taş dolgu) olmadığı tespit edilmiştir. Direkt olarak toprak üzerine
döküldüğü düşünülen harcın kalınlığı 8 cm. olarak saptanmıştır.
Kilisede kullanılan harç incelendiğinde; 0-8 mm. agregalar, Bizans harcında sıkça görülen ve harca açık pembe renk veren 0-8 mm. tuğla tozu ve
kireç karışımı olduğu tespit edilmiştir. Derzlerde kullanılan harç ile zeminde kullanılan harç benzerlik göstermektedir.
Orjinal harca görünüm, doku ve sağlamlık bakımın uyumlu olduğu tespit edilen harç karışımı; duvarda, 2 ölçek 0-4 mm. tuğla tozu, 1 ölçek 4-8
mm. tuğla tozu, 2 ölçek hidrolik kireç, 2 ölçek 0-8 mm. çakıl tabanda ise, 1
ölçek 0-8 mm. tuğla tozu, 1 ölçek hidrolik kireç 1 ölçek 0-8 mm. çakıl ile
hazırlanmaktadır.
Petrografik ince kesit optik mikroskop analizi ve X-Işını fluoresans analizi (PED-XRF & Mikro-XRF) yapılarak kimyasal bileşenlerinin saptanması
amacıyla duvar yüzeyi ve iç cidarındaki harçlardan malzeme araştırma ve
koruma laboratuvarına gönderilmek üzere örnekler alınmıştır.
Temizleme
Kilise yapısı duvarlarının iç ve dış cephelerinde, en alt sırayı oluşturan
taş blokların ve kuzey duvarı dış cephesinin toprak altında olduğu gözlemlenmiştir. Duvarların temizlik uygulamayısına başlamadan önce toprakla
kapalı haldeki duvarlar kontrollü bir şekilde gün yüzüne çıkarılmıştır. Dış
cephe duvarlarına dik olarak 30 cm. genişliğinde, alt sırayı oluşturan taşların derzlerini ortaya çıkarabilmek amacıyla kontrollü bir biçimde toprak
seviyesi düşürülmüştür.
Kilise yapısının duvarlarında yapılan mekanik temizlik çalışması ek mekan-1 den başlanarak; batı ve doğu duvarları, parekklesion batı iç cephe,
güney ve apsis duvarları, atrium batı ve güney duvarlarına uygulanmıştır.
Çeşitli ebatları kullanılan; sivri uçlu metal aletler, spatüller, kıl ve tel fırçalar
yardımıyla duvarların üst yüzeyindeki ve derzlerde bulunan mukavemetini
kaybetmiş harç dolgular temizlenmiştir.
Öncelikle harç dolgu uygulanacak alana tente kullanarak üst örtü yapılmış ve kontrollü kuruma amacıyla gölge alan sağlanmıştır. 1 ölçek 0-8 mm.
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tuğla tozu, 1 ölçek hidrolik kireç 1 ölçek 0-8 mm. çakıl ile hazırlanan harç
kontrollü bir biçimde dökülerek taban seviyesi 8 cm. yükseltilmiştir. Birleştirme işlemi tamamlanan taşlar, referans noktaları ve ölçüleri doğrultusunda harç dolgudan 2 cm. dışarda kalacak şekilde yerleştirilmiştir. Tabana
uygulanan dolgu harcın kontrollü biçimde sertleşmesini sağlamak amacıyla
sık sık nemlendirilmiştir. Naos mekanının erken dönem taban ve geç dönem
taban kotu arasındaki 1.56 cm. fark, erken dönem tabanının etrafına dört
toprak cephe oluşturmuştur. Olası toprak kaymasının ve bitkilenmenin
önüne geçmek amacıyla 10 cm. derinlikte taş 8 cm. derinlikte dolgu harç
toplamda 18 cm. derinlikte ahşap plakalar yardımıyla, erken dönem tabanın
geç dönem tabanına doğru dört yüzeye uygulanmıştır. Doğal görünümünü
kaybetmemesi ve naos mekanındaki iki farklı döneme ait olan taban derinliğini yansıtabilmek amacıyla yüzeylerde Paraloid B72 (%10) kullanarak ince
toprak tabakası oluşturulmuştur.
Son olarak erken dönem taban alanı, 1/1 oranında hazırlanan hidrolik kireç-su harcı ile erken dönem taban alanı kaplanarak 20 cm. yüksekliğinde
moloz taşlarla blokaj yapılmıştır.1 ölçek 0-8 mm. tuğla tozu, 1 ölçek hidrolik
kireç 1 ölçek 0-8 mm. çakıl ile hazırlanan harç kontrollü bir biçimde dökülerek taban seviyesi 8 cm daha yükseltilmiştir. İki kot arasındaki fark 1.28 m.
olmuştur.
Naos mekanındaki apsisin yer aldığı kutsal alanı mekanın bütününden
ayırmak amacıyla kullanılan mermer korkluk parekklesion taban sağlamlaştırma çalışması sırasında gün yüzüne çıkarılmastır. Bu doğrultuda daha
önceki kazı çalışmalarında kilise mekanından çıkarılıp çevresinde muhafaza
edilen mimari ögeler taranarak korkuluğun kenetlendiği sütun altlığı ve 2
parça halinde bütünü korunamamış sütun parçalarına ulaşılmıştır. 2 parça
mermer sütun farklı ebatlarda kullanılan fırçalar ile suda temizlenerek, gölgede kontrollü bir biçimde kurutulmuştur. Taşlar sıkıştırılmış cam elyafından oluşan 6 cm. uzunluğunda 3 mm. çapında çubukla birleştirilmek üzere;
dremel kullanılarak birleştirilecek yüzeylere 3mm genişliğinde 3.5 cm.lik
delikler açılmıştır (Resim: 10).
Deliklere ve birleşen taş yüzeylerine epoksi 5 mınute uygulanarak birleştirme işlemi tamamlanmıştır. Sütun altlığı ve mermer korkuluk naos zemin
döşemesinde bulunan ve kenetlendiği yerleri belirgin olan mermer taşlara,
sıkıştırılmış cam elyafından oluşan 8 cm. uzunluğunda 10 mm. çapında
çubuklarla birleştirilmek üzere epoksi 5 minute uygulanarak yerleştirilmiştir.
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Sütun altlığı ve tek parça haline getirilen sütun sıkıştırılmış cam elyafından oluşan 6 cm. uzunluğunda 5 mm. çapında çubukla birleştirilmek üzere;
dremel kullanılarak birleştirilecek yüzeylere 5 mm. genişliğinde 3,5 cm.lik
delikler açılmıştır. Deliklere ve birleşen taş yüzeylerine epoksi 5 mınute
uygulanarak birleştirme işlemi tamamlanmıştır.
Narteks Mekanı
Kilisenin narteks mek}nında ilk çalışmalara, Tios antik kenti 2009 yılı
kazı sürecinde başlanmıştır. Tabanında narteks doğu duvarına dikey doğrultuda yaslanmış iki lahit mezar ve lahit mezarların ortasında narteks batı
duvarına paralel, mezar kapağı olarak kullanılmış taban taşı bulunmaktadır. 2009 yılı kazı çalışmaları esnasında taban kotu lahit mezarların taban
kotuna indirilmiştir. 2015 yılı kazı çalışmalarında kontrollü bir şekilde dolgu toprak ile taban seviyesi yükseltilerek, 2016 yılı taban sağlamlaştırma
uygulamasının ön çalışması olarak zamanla dolgu olan toprağın daha stabil
bir hale gelmesi amaçlanmıştır.
Taban: İlk olarak lahit mezar kapakları kalın metal çubuklar kullanılarak
yerleştirilmiştir. Lahit mezarı kapaklarının aynı zamanda taban taşları olarak kullanıldığı için hassas su terazisi kullanılarak taban kotu ipler çekilerek
belirlenmiştir. 1/1 oranında hazırlanan hidrolik kireç-su harcı ile toprak alan
kaplanmıştır. Homojen bir şekilde moloz taşlar alana yayılarak kot seviyesinden 10 cm. derinlik kalacak şekilde blokaj yapılmıştır. Harç dolgu uygulanacak alana tente kullanarak üst örtü yapılmış ve kontrollü kuruma amacıyla gölge alan sağlanmıştır. 1 ölçek 0-8 mm. tuğla tozu, 1 ölçek hidrolik
kireç 1 ölçek 0-8 mm. çakıl ile hazırlanan harç kontrollü bir biçimde dökülerek taban seviyesi 8 cm. yükseltilmiştir. Tabana uygulanan dolgu harcın
kontrollü biçimde sertleşmesini sağlamak amacıyla sık sık nemlendirilmiştir.
Ek Mekan - 1
Ek mekan-1'in duvarlarında yapılan sağlamlaştırma ve koruma çalışması
batı duvarından başlanarak, batı ve doğu duvarlarında; iç ve dış cephe eş
zamanlı uygulanmıştır.
Batı ve Doğu Duvarları: Ek mekan-1 e batı yönünden giriş sağlayan duvar
narteks batı duvarı ile birleşmektedir. İlk olarak tente ile portatif üst örtü
yapılarak harç dolgu yapılacak batı duvarının direkt olarak güneş ısısına
maruz kalmaması için gölge alan sağlanmıştır. Sağlamlaştırma çalışmasına
temizlik uygulaması biten duvarın alt kısmından başlanmıştır. Dolgu yapı-
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lacak taş araları su ile nemlendirilmiştir. 1/1 oranında hazırlanan kaymak
kireç – su karışımı enjektör kullanılarak boşluklara uygulanmıştır. Dolgu
harcı uygulanmadan önce yapılan bu işlemler; temizlik uygulaması esnasında taş aralarındaki ulaşılamamış toprak ve mukavemetini tamamen kaybetmiş harç kalıntıları ihtimaline karşı pasivize etme özelliği taşıması ve
uygulanacak dolgu harcın taşlara nüfuz etmesi amacıyla yapılmıştır. Harç
dolgu uygulanmadan önce taş yüzeylerinin korunması amacıyla, bordür
oluşturacak şekilde yüzeyler kağıt bant ile kaplanmıştır.
2 ölçek 0-4 mm. tuğla tozu, 1 ölçek 4-8 mm. tuğla tozu, 2 ölçek hidrolik
kireç, 2 ölçek 0-8 mm. çakıl kullanılarak hazırlanan harç çeşitli ebatlarda
spatüller ve mala kullanılarak; iç ve dış cephe eş zamanlı uygulanmıştır.
Derzlere harç dolgu yapılması 2 aşamada gerçekleşmiştir. İlk olarak harç; iç
cidara kadar uzanan derzlerin taş kontürünün 3 cm. gerisinde kalacak şekilde, harcın çekme süresi gözetilerek dolgu yapılmıştır. Daha sonra, harcın
sertleşme sürecinin başlaması ile taşların kontür seviyesi baz alınarak cephelerdeki derzler doldurulmuştur. Şerbetleme yöntemi ile harcın sertleşme
sürecinde yüzeyde toplanan kirece müdahale edilerek harcın içindeki agregalar ve tuğla parçaları belirginleştirilmiş ve orjinal harcın görünümü sağlanmıştır.
Ek mekan-1 in doğu yönünde bulunan duvar, parekklesion mekanının batı
duvarı ve atrıumun mekanını batı duvarının bir kısmını kapsamaktadır.
Parekklesion mekanının batı iç cephe duvarı pareklession duvarlarının sağlamtırılma aşamasında yapılmak üzere müdehale edilmemiştir. İlk olarak tente
ile portatif üst örtü yapılarak harç dolgu yapılacak batı duvarının direkt
olarak güneş ısısına maruz kalmaması için gölge alan sağlanarak, batı duvarında uygulanan sağlamlaştırma işlemleri sırasıyla uygulanmıştır.
Taban: Tabanın sağlamlaştırma çalışması uygulanacak ek mekan-1 ince
cidarlı altı taş ve birleştirme işlemi yapılacak bir taş numarandırılmış ve
yerleri; ek mekan-1 bölümüde olan sabit kalın cidarlı taşlardan referans
noktaları alınarak kaldırılmıştır.
Birleştirme aşamasında karışıklığı önlemek amacıyla taşlar kaldırılmadan, kendi içlerinde de numaralandırılarak fotoğraf ile belgelenmiştir. Taş
parçaları farklı ebatlarda kullanılan fırçalar ile suda temizlenerek, gölgede
kontrollü bir biçimde kurutulmuştur. Taşlar epoksi 5 minute kullanılarak
birleştirilmiştir. Birleştirme sürecinde, güneşin olası zararları göz önünde
bulundurularak; taşlara gölge alan sağlanmıştır. Zemine uygulanan dolgu
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çalışması ve zemindeki taşlarının birleştirme çalışması eş zamanlı yürütülmüştür.
Parekklesion Mekânı
Parekklesion duvarlarında yapılan sağlamlaştırma ve koruma çalışması
batı duvarının iç cephesinden başlanarak, güney duvarı iç ve dış cephesi eş
zamanlı uygulanmıştır. Apsis duvarı iç cephesinde 2009 yılı kazı çalışmalarında sağlamlaştırması yapılan duvar resmi bulunmaktadır. Oluşabilecek
olası kazaları önleyebilmek amacıyla duvarın iç ve dış cephe temizleme
işlemi, sağlamlaştırma uygulamaları eş zamanlı yapılmıştır. Son olarak duvar resmi sağlamlaştırılmıştır.
Batı, Güney ve Apsis Duvarları: İlk olarak parekklesion mekanına tente ile
portatif üst örtü yapılarak harç dolgu yapılacak batı ve güney duvarlarının
direkt olarak güneş ısısına maruz kalmaması için gölge alan sağlanmıştır.
Sağlamlaştırma çalışmasına temizlik uygulaması biten duvarın alt kısmından başlanmıştır. Dolgu yapılacak taş araları su ile nemlendirilmiştir. 1/1
oranında hazırlanan kaymak kireç – su karışımı enjektör kullanılarak boşluklara uygulanmıştır. Dolgu harcı uygulanmadan önce yapılan bu işlemler;
temizlik uygulaması esnasında taş aralarındaki ulaşılamamış toprak ve
mukavemetini tamamen kaybetmiş harç kalıntıları ihtimaline karşı pasivize
etme özelliği taşıması ve uygulanacak dolgu harcın taşlara nüfuz etmesi
amacıyla yapılmıştır. Harç dolgu uygulanmadan önce taş yüzeylerinin korunması amacıyla, bordür oluşturacak şekilde yüzeyler kağıt bant ile kaplanmıştır.
2 ölçek 0-4 mm. tuğla tozu, 1 ölçek 4-8 mm. tuğla tozu, 2 ölçek hidrolik
kireç, 2 ölçek 0-8 mm. çakıl kullanılarak hazırlanan harç çeşitli ebatlarda
spatüller ve mala kullanılarak; batı duvarı iç, güney duvarı iç ve dış cephe
eş zamanlı uygulanmıştır. Derzlere harç dolgu yapılması 2 aşamada gerçekleşmiştir. İlk olarak harç; iç cidara kadar uzanan derzlerin taş kontörünün 3
cm. gerisinde kalacak şekilde, harcın çekme süresi gözetilerek dolgu yapılmıştır. Daha sonra, harcın sertleşme sürecinin başlaması ile taşların kontür
seviyesi baz alınarak cephelerdeki derzler doldurulmuştur. Şerbetleme yöntemi ile harcın sertleşme sürecinde yüzeyde toplanan kirece müdahale edilerek harcın içindeki agregalar ve tuğla parçaları belirginleştirilmiş ve orjinal harcın görünümü sağlanmıştır.
Apsis duvarı dış cepheye dik olarak 30 cm. genişliğinde, alt sırayı oluşturan taşların derzlerini ortaya çıkarabilmek amacıyla kontrollü bir biçimde
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toprak seviyesi düşürülmüştür Çeşitli ebatları kullanılan; sivri uçlu metal
aletler, spatüller, kıl ve tel fırçalar yardımıyla duvarların üst yüzeyindeki ve
derzlerde bulunan mukavemetini kaybetmiş harç dolgu temizlenmiştir.
Kılcal ve ahsap gövdeli bitki kökleri makas kullanarak temizlenmiştir. Duvarların stabilitesine zarar verme ihtimaline karşı kritik bölgelerde, yüzeysel mekanik temizlik uygulanmıştır. Duvar yüzeyleri ve taş aralarındaki
boşluklar tazikli su ile yıkanarak mekanik aletlerin ulaşamadığı kısımlar
temizlenmiştir.
2 ölçek 0-4 mm. tuğla tozu, 1 ölçek 4-8 mm. tuğla tozu, 2 ölçek hidrolik
kireç, 2 ölçek 0-8 mm. çakıl kullanılarak hazırlanan harç çeşitli ebatlarda
spatüller ve mala kullanılarak uygulanmıştır. Apsis duvarı dış cephesinde
kayma olması ve stabil durumda olmaması gerekçesiyle lokal olarak sağlamlaştırma yapılmıştır. Sağlamlaştırma çalışması başlangıcında taşlar numaralandırılmış ve derz kalınlıklarında farklılık olmaması amacıyla ölçekli
fotoğrafı çekilerek belgelenmiştir.
Kontrollü bir biçimde taşlar sökülmüştür. Mukavemetini kaybetmiş ve
kaymaya sebep olmuş dolgu harç temizlenmiştir. Taşlar numara sıralarına
göre orijinal derz kalınlığı baz alınarak tekrar örülmüştür.
İç cephesinde duvar resminin bulunan yarım daire şeklindeki apsis duvarı güney, doğu ve batı yönünde 3 bölüme ayrılarak, alttan üste doğru
sağlamlaştırma çalışması uygulanmıştır. Sağlamlaştırmaya apsis duvarı batı
bölümünün; taş aralarında kalan toprak ve mukavemeti zayıflamış harçların temizlenmesiyle başlanmıştır. Temizlik uygulamasında farklı ebatlarda
spatül ve kıl fırçalar kullanılmıştır. Kılcal bitki kökleri makasla temizlenmiştir. 3 ölçek 0 mm. dere kumu ve 1 ölçek hidrolik kireç kullanılarak hazırlanan harç ile duvar resmi kenarlarına spatül yardımıyla bordür çekilmiş
duvar taşlarına tutunması güçlendirilmiştir. Duvar ve duvar resmi arasında
oluşan boşluklara su miktarı arttırılarak hazırlanan harç dolgu uyugunlanmıştır. %20 oranda (sıvanın durumuna göre oranı artırılmıştır) su içinde
çözünmüş Primal AC331 enjekte edilmiştir.
Bu işlem sıvayı ağırlaştıracağı için tabandan yukarı doğru yol izlenilmiştir. Parekklesion mekanı, apsis duvarı sağlamlaştırma işlemi doğu ve kuzey
bölümlerine aynı işlemler uygulanarak tamamlanmıştır. Temizlik, dolgu ve
sağlamlaştırma işlemleri yapılan duvar resmi üzerinde daha önce ugunlanmış sağlamlaştırma çalışmasında, boya tabakasının dayanıklılığını ko1

Düşük viskoziteli sıvı emilsiyon, akrilik polimer.
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ruması için oluşturulmuş Paraloid B 72 tabakası pompalı spreyler kullanılarak saf- aseton ile temizlenmiştir. Pompalı spreyler yardımıyla sırayla %3
ve %5 oranlarda aseton içinde çözünmüş Paraloid B 72 tüm boyalı yüzeylere tekrar uygulanmıştır.
Doğu ve Batı Duvarları
Taban: Toprak seviyesi belirlenen kottan kontrollü bir biçimde 28 cm. düşürülmüştür. Toprak seviyesi düşürülürken atrium kuzey duvarına paralel
konumlanmış üç mezar tespit edilmiştir.
İskeletler gerekli işlemlerden sonra çizimleri yapılmış ve 90 derecelik açı
ile fotoğraflanarak kaldırılmıştır. Kazı esnasında çıkan kemik, seramik, cam
ve metal eserler materyallerine göre tasnif edilerek eser fişleri doldurulmuş
ve depoya teslim edilmiştir. Atrium mekanı zemin döşeme taşı olarak kullanılan roma dönemi tapınağı mimari parçası olan dört adet sütün altlığı
kepçe kullanılarak kontrollü bir biçimde atrium alanından çıkarılmıştır.
Diğer zemin döşeme taşları yerlerinde muhafaza edilmiştir. 1/1 oranında
hazırlanan hidrolik kireç-su harcı ile toprak alan kaplanmıştır.
Homojen bir şekilde moloz taşlar alana yayılarak kot seviyesinden 10
cm. derinlik kalacak şekilde blokaj yapılmıştır. Harç dolgu uygulanacak
alana tente kullanarak üst örtü yapılmış ve kontrollü kuruma amacıyla gölge alan sağlanmıştır. Atrium alanı üç bölgeye ayrılarak aşama aşama; 1 ölçek 0-8 mm. tuğla tozu, 1 ölçek hidrolik kireç 1 ölçek 0-8 mm. çakıl ile hazırlanan harç kontrollü bir biçimde dökülerek taban seviyesi 8 cm. yükseltilmiştir.
Tabana uygulanan dolgu harcın kontrollü biçimde sertleşmesini sağlamak amacıyla sık sık nemlendirilmiştir. Atrium mekanından parekklesion
mekanına girişte bulunan basamak taşları, ahşap plaka kullanılarak oluşturulan kalıplar ile dolgu harcı uygulanarak gerekli seviyeye çıkarılmıştır.
Kilise yapısına uygulanan konservasyon çalışmaları; naos mekanı tabanının ikinci ve üçüncü aşaması, naos mekanı kutsal alanı ayırıcı öğelerin
konservasyonu ve yerleştirilmesi, naos mekanı apsis duvarı tuğla örgünün
tamamlanması, narteks mekanı tabanı, ek mekan 1’in batı, doğu duvarları
ve tabanı, parekklesion güney duvarı, tabanı ve apsis duvarı ile eş zamanlı
duvarın iç yüzeyinde bulunan duvar resmi sağlamlaştırma çalışması, atrium
mekanı tabanı ve eş zamanlı batı ve doğu duvarları sağlamlaştırma çalışmalarını kapsamaktadır (Resim: 11).
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Tios-Tieion kazı çalışmaları 09 Eylül 2016 tarihinde sona erdirilmiştir.
2016 yılında güney antik liman mendireği girişinde bulunan ve Roma Dönemine tarihlendirilen batık gemi için de kazı izni alınmış ve kazı sezonu
içerisinde çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak, 2016 Ocak ve
Şubat aylarında meydana gelen med cezir hareketleri sonucunda batık geminin bulunduğu alan ana kara içerisinde kalmış ve sezon boyunca da bu
durum devam etmiştir. Ayrıca 2016 yılı kazı ödeneğinin kısıtlı oluşu ve de
kazı ekibinde yer alan yabancı heyet üyeleri ile ilgili resmi işlemlerin sezon
boyunca tamamlanamaması da çalışmanın gerçekleşmesini engelleyen koşullar arasında yer almaktadır. 2017 yılı kazı sezonunda bahse konu batık
gemi için kazı başvurusunun tekrar yapılması amaçlanmaktadır.
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Çizim 1: Akropolis Kilisesi'nin planı.

................................................................................................................

161

Harita 1: Tios-Tieion antik kentinin planı

Resim 1: Akropolis I. terasın genel görünümü.
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Resim 2: Akropolis I. terasta ortaya çıkarılan Hellenistik Dönem mekanının tabanı.

Resim 3: Akropol Kilisesi narteks ve naos.
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Resim 4: Akropolis kilisesinin atriumunda bulunan demirci işliği.

Resim 5: Demirci işliğinde ortaya çıkarılan ve Orta Bizans Dönemi'ne tarihlendirilen
buluntular.
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Resim 6: Demirci işliğinde bulunan bronz eserler.

Resim 7: Akropolis kilisesinin naosunda bulunan altın Selçuklu Dönemi yüzük.
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Resim 8: Kilise naosunda döşeme altında ortaya çıkarılan mezarlar.

Resim 9: Akropolis Kilisesi ile Korinth tapınağı.
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Resim 10: Naosta yürütülen konservasyon ve restorasyon çalışmalarından bir görünüm.

Resim 11: Akropolis kilisesinin restorasyon ve konservasyon sonrası durumu.
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ANTIOCHIA AD CRAGUM EXCAVATIONS:
2015-2016 SEASON
Michael HOFF*
Rhys TOWNSEND
Ece ERDOĞMUŞ
Birol CAN
Timothy HOWE
Geraldine DOBOS
During the summers of 2015 and 2016 excavations continued at the ancient Roman-era city of Antiochia ad Cragum (Güney Köyü, Gazipaşa, Antalya). Areas under excavation included the Great Bath, the area east of the
Great Bath Court, the Bouleuterion/Odeion, the Northeast Temple area, and
the Acropolis; the excavation results of selected areas are summarized below. In addition to excavation, research continued on the architectural material of the Northeast Temple as we work towards eventual anastylosis of
the structure. Principal excavation of the Northeast Temple was completed
in 2012, but study of the revealed platform and the architectural material
continues.1 This report also includes an architectural study of a small
extramural bath.
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We are grateful to the Archaeological Directorate of the Ministry of Culture and Tourism for
continuing to grant us an excavation permit. We are also thankful to Seher Türkmen, director of
the Alanya Archaeological Museum, for assistance throughout the seasons. We also
acknowledge with gratitude Dr. Adil Çelik, the mayor of Gazipaşa, for his continual efforts on
our behalf. Our representative for the 2015 season was Mr. Cumali Ayabakan and for 2016, Osman Fatih Özdel; we thank them for their diligence and participation. Funding in part for the
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EXCAVATION
Bouleuterion/Odeion
M. HOFF
In 2014 while observing the terrain immediately adjacent to the Great
Bath to the west, we noted that, although filled with thick vegetation, the
landscape projected a gentle theatre-like appearance. Considering its location adjacent to the Great Bath located at the city center, we suspected that
the field served as an ideal location for the civic bouleuterion. Epigraphical
evidence, in the form of inscriptions long known from the site to which the
boule is commonly referred, indicated that among the public architecture a
meeting-place for the council likely existed. This property appeared to be a
suitable candidate.
Once the vegetation was cleared, a 2x5 m sondage was laid out near the
center of the terrain from bottom to top to determine the presence of features below. In Sondage A (Figs. 1 and 2) we immediately discovered the top
surface of orthostates lining the orchestra, a single row of marble seating,
and radiating walls that supported the rest of the seating. Ultimately the
sondage also revealed the paving of the orchestra floor as well as the podium or platform for the speakers. This sondage clearly indicated that the
bouleuterion/Odeion existed at this location. Sondage A also demonstrated
that little to no archaeological strata covered the building, but instead the
fill consisted of debris deposited mainly from the collapse of the building as
well as accumulated deposits that had spilled down to the site from the
adjacent Great Bath. Three other sondages in the 2015 season and four in
2016 helped to provide the general plan of the structure. By the end of the
2016 season approximately 75% of the structure had been cleared; the remainder of the structure will be cleared in 2017 (Figs. 3 and 4).
Because the clearing of the building is incomplete, including the exterior
perimeter walls, the complete plan of the structure is not yet determined.
The length of the structure measures approximately 23.50 m; its depth cannot yet be determined. Within the rectangular structure, a single row of
marble orthostates defines a semi-circular cavea, 7.60 m in diameter at the
orchestra. The orchestra is paved in marble slabs. The speaker’s platform
measures 2.68 m wide; its length cannot yet be determined. The north wall
Civil Engineering. We owe also a debt of gratitude to the students, staff, and volunteers who
made the two seasons a wonderful success.
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defining the front of the structure is recessed on its interior, providing a
support ledge for a wooden speaker’s platform. The platform is raised 0.63
m above the stone-paved orchestra.
Although the complete dimensions of the bouleuterion cannot yet be determined its approximate length of 23.50 m is smaller than the two closest
examples in Rough Cilicia: Selinus (36 meters) and Anemurium (31 meters).
Its width compares more favorably with those of Pinara (24 meters) and
Arykanda (18 meters).
There are two paradoi that enter the orchestra, both showing indications
of later reworking. The paradoi are similar in width at 1.29 and 1.32 m respectively. Each terminates in a series of steps that must have led to an opening in the rectangular wall; the walls are not preserved above the level of
the steps. Each of these staircases indicates four steps. At the intersection of
the paradoi and the orchestra, there are walls effectively blocking the paradoi that appear to have been built at a later date, thereby completely enclosing the orchestra and rendering the paradoi unusable.
The cavea consists of two separate forms of seating. The lowest involves
a single row of marble seating, placed 1.12 m above the orchestra floor. The
seating consists of the orthostate, 0.425 m high, followed by a crown moulding course, 0.27 m high, that served as the foot rest. The actual seat is recessed 0.50 m behind the upper edge of the crown moulding. The seat height is 0.41 m and the block is provided with a 0.14 m rebate to allow for
feet swing. The depth of the seat measures 0.60 m. Based on the diameter of
the orchestra, the single row, presumably for VIPs, could comfortably seat
19 persons.
Two narrow stairs with five steps each provide access from the orchestra
floor towards the seating area; the western one at the level of the seats, contains two lion’s paws flanking the stairway. The heights of the risers vary
from 19 to 25 cm.
While the elite sat luxuriously on the single marble row, the rest of the
auditorium was apparently outfitted with wooden plank seating. We are
able to determine that 11 support walls radiate from the orchestra to support grandstand seating for the structure. These walls are not uniform in
length. The two middle walls are the longest at approximately 4.20 m; the
rest are each about 3.40 m. The reasons behind this discrepancy are not yet
understood. The thickness of the walls is fairly uniform at approximately 6o
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cm. The walls terminate with a buttress flanking each of the wall termini,
possible serving as a final corridor or ambulatory at the top of the grandstands.
The radiating walls served to support the wooden grandstands as they
gradually rose in height from the front towards the rear. The tops of the
walls have been disturbed thus rendering it challenging to reconstruct the
heights of the graduated seating. Hundreds of iron nails were recovered
during the excavation of the sondages, but not all came from the wooden
grandstands as many also came from the wooden roof system and the terracotta tiles resting on the roof. Fewer nails were found near the front of the
structure suggesting that it would have been without a roof at that point
and open to the air.
In addition to the large number of nails recovered in the sondages we also recovered two large Π-shaped, iron brackets (AF 16.20 and 16.21) that are
thought to have been attached to the walls in order to support the wood
planks; in one of the brackets nails that attached the bracket to the walls and
the planks were still preserved (Fig. 5). These brackets spanned the width of
the wall at 67 cm and each was about 31 cm high.
The height of the first marble seat row measures 0.41 m; likely the heights of the wooden seating can be estimated to be the same. What needs to
be determined is the number of rows within the cavea. Once we complete
the excavation of the structure we should be able to determine its total capacity.
We suspect that, similar to other examples in the region, such as Selinus,
Syedra, Nephelis, and Anemurium, the bouleuterion at Antiochia likely
functioned as an odeion as well. It is also possible that a third function, that
of a theatre, may have been served in the building as well, owing to a lack
of theatres in the cities of western Rough Cilicia (only Anemurium is outfitted with discreet buildings for theatre and boule).
Near the end of the excavation we opened Sondage H to explore the area
between the east exterior wall of the Bouleuterion/Odeion and the Great
Bath. There we discovered a path that appears to serve as a corridor linking
the two structures. There are two openings so far revealed in the Great Bath,
a small opening in the frigidarium and a larger opening from the tepidarium. This corridor appears to allow pedestrians a pathway from these openings towards either the rear of the Bouleuterion (not yet revealed) or
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towards the east parados. The corridor is paved, apparently at least in part,
in a mosaic floor, a small fragment of which was revealed on the last day of
excavation. The small fragment of mosaic indicates a simple white background with perhaps blue geometric details.
GREAT BATH/BÜYÜK HAMAM
B. CAN
Kentin kamusal yapılarının konumlandığı merkezi terasta, meclis binasının doğusunda bulunan Büyük Hamam kompeksinin kazıları 2012 sezonunda başlatılmış, ilk üç sezon içinde yapının doğu bitişiğindeki mozaik
döşeli ve havuzlu mekanın tamamı ve frigidariumun bir kısmı kazılmıştı.
2015 ve 2016 sezonlarında frigidarium tamamen, bunun güney bitişiğindeki
tepidarium da kısmen açılmıştır. Frigidarium, yapının kuzeyinde ve doğubatı doğrultusunda uzanan yaklaşık 17x9 m. ölçülerinde bir mekandır (Fig.
6). Mekanın kuzey duvarı tüm hamam yapısının en sağlam duvarıdır ve
tonoz seviyesine kadar ayakta kalabilmiştir. Havuzlu mekan gibi zemini
tamamen mozaik döşemeyle kaplı olan frigidariumun mozaikleri, hem yapının yüksek duvarlarının yıkılması hem de Hamam işlevini yitirdikten sonra
farklı amaçlarla kullanışmış olması sebebiyle yoğun tahribat görmüştür. Ele
geçirilen bölümlerinden, geometrik pano ve bordürlerden oluşan bir düzenlemeye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Frigidariumun apsidal sonlanan batı
kısa kenarında 5 adet yarım dairesel niş yer alır. 100-140 cm. arasında değişen genişliğe ve yaklaşık 50-60 cm. derinliğe sahip olan bu nişlerin tam yükseklikleri anlaşılamamaktadır. Nişlerin tabanı, frigidarium zemin mozaiklerinden 35-55 cm. arasında değişen yüksekliklerdedir. Frigidariumun, tepidarium tarafındaki güney duvarı yaklaşık 2 m. yüksekliğe kadar korunabilmiştir. Doğu duvarında iki kapı yer alır. Bunlardan kuzeyde olanı, aynı
zamanda ana giriştir ve bir koridorla havuzlu mekana bağlanır.
Frigidariumun güneydoğu köşesinde açığa çıkarılan geç dönem seramik
fırınının inşası sırasında zemin kırmızı toprak dolguyla yükseltilerek mozaik döşemenin üstü kapatılmıştır. Seramik fırını, yaklaşık 2,00-2,40 m. iç
ölçülere sahip, 45-50 cm. kalınlıkta bir duvarla çevrili daireye yakın bir plan
gösterir. Duvarları yaklaşık 50-60 cm. yüksekliğe kadar korunmuş olan fırının batısında 40 cm. genişliğe sahip ve kemerlendirilmiş ateşlik girişi bulunur. Bu fırının hemen batı önünde, daha küçük boyutlu ve mozaik zemin
oyularak yapılmış olan diğer bir fırın yer alır. Bu alanda çok sayıda ve çeşit-
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li formlarda seramik parçaları ele geçmiştir. Fırınların hemen yanından başlayarak, frigidariumun güney duvarı boyunca devam eden ve apsisli batı
duvarında bulunan güneybatı nişten hamamın dışına doğru zeminin altında uzanan kanal da bu seramik fırınlarıyla ilişkili olmalıdır. Nitekim bu
kanal için mozaik tahrip edilmiştir. Bu kanalın içinde ve etrafında birkaç
sikke bir arada ele geçmiştir.
Seramik fırınının inşası için frigidariumun doğu yöndeki girişlerinden biri
kapatılmıştır. Bu kapı küçük ve dikdörtgen bir mekana açılır. Bu mekan
olasılıkla havuzlu mekanla Hamam’ın iç mekanları arasındaki bağlantıyı
sağlamaktadır (Fig. 7). Frigidariumun içinde olduğu gibi, seramik fırınıyla
ilişkili görülen kırmızı renkli dolgu katmanı burada da devam eder. Seramik üretim sürecinde bu mekanın da aktif olarak kullanıldığı, içinde ele
geçen yuvarlak fırınlama kaidelerinden anlaşılmaktadır. 5,70x3,75 m. ölçülerindeki bu küçük mekanın zemininin mermer plakalarla kaplanmış olduğu kenarlardaki çok az sayıda kalabilmiş parçalardan anlaşılabilmektedir.
Kuzey duvarında yaklaşık 2,00 m. genişliğinde ve 35 cm. derinliğinde üstü
kemerli bir niş yer alır. Bu nişin hemen önünde olması gereken mermer
kaplamalı küçük sığ havuzun kaplamalarının sadece zemine yakın kısımları
korunabilmiştir. Ancak, bu kısımda duvar kaplamalarının montajı ve sabitlenmesi için kullanılan yassı demir çubukların bazıları duvar içinde oksitlenmiş olarak görülebilmektedir. Zemini mermer kaplama olan bu küçük ve
sığ havuzu çevreleyen mermer bloklardan sadece biri günümüze ulaşabilmiştir. Bu mekanın güney duvarı üzerinde yer alan yaklaşık 1,20 m. genişlikteki kapı tepidariuma geçişi sağlar.
Frigidariumun güney bitişiğinde yer alan ve yaklaşık 2 m.lik bir dolguyla
kapanmış olan tepidarium, doğu-batı doğrultusunda uzun bir dikdörtgen
plan gösterir. Hamam boyunca doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 22x8 m.
ölçülerindeki tepidarium, daha geç dönemde orta kısmına eklenen kalın bir
duvarla iki bölüme ayrılmıştır. 2016 sezonunda, bunlardan doğuda kalan
mekanda derinleşilmiş, batı mekan sadece duvarların takip edilebileceği
kadar temizlenmiştir. Tepidariumun güney duvarlarında da, tıpkı tam karşısında kuzey duvar üzerindeki gibi bir kapı mevcuttur. Bu kapı caldarium
yönüne açılır. Tepidariumda yapılan kazılar süresince çıkan harçlı bloklar ve
çatı kiremiti parçalarının yanı sıra derinleştikçe sayıca artan seramik parçaları ele geçirilmiştir.
Büyük Hamamda çalışılan diğer bir sektör, latrina olarak adlandırılan
mekandır (Fig. 8). Her ne kadar hamamın büyük bölümünün zemini altında
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dolaşan atık su kanal sisteminin yapı dışına boşaltıldığı alandaki konumu
sebebiyle latrina olabileceği düşünülse de, bu mekanda geç dönemlerde
yapılan çeşitli uygulamalar ve değişiklikler sebebiyle, bunu kanıtlayan herhangi bir veriyle henüz karşılaşılmış değildir. Frigidarium ve havuzlu mekan arasındaki geçiş koridorunun hemen kuzeyinde bulunan ve bir kapıyla
ulaşılan latrinanın büyük bölümü 2015 ve 2016 sezonları içinde açılabilmiştir. Zemin seviyesinin altında 500’ün üzerinde amphora dibi ve bunlarla birlikte çok sayıda profilli ve amorf seramik parçaları ele geçirilmiştir. Büyük
olasılıkla, orijinalinde latrina olan bu mekan, seramik fırınlarının aktif olduğu geç bir dönemde atık çukuru işleviyle kullanılmış, üretim artığı ya da
hatalı üretim parçalar bu kısma doldurulmuştur. Nitekim, burada da seramik fırınlarının yakınında olduğu gibi boynunda ‚ANT‛ damgası taşıyan
çok sayıda amphora parçalarına rastlanmıştır (Fig. 9). Form özellikleriyle Geç
Roma - Erken Bizans örneklerine yakın benzerlik taşıyan bu yoğun amphora
formlarının yanı sıra, farklı formda seramiklere ait parçalar da ele geçirilmiştir. Ancak, bu karışık buluntular mekanın tarihlendirilmesinde kesin ve
dar bir aralık vermeyi mümkün kılmamaktadır. Mekanın yaklaşık ortalarında dairesel planlı bir başka fırınla karşılaşılmıştır. Mekanın giriş eşiğinden yaklaşık 1 m. derinde açığa çıkan fırın dairesel planlıdır ve ağız kısmı
doğu-kuzeydoğu yönde bulunur. Büyük ölçüde tahrip olmuşsa da, kubbe
şeklinde bir üst örtüye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Dıştan dışa 1,50 m.,
içten içe 0,75 m. çapındadır. Yaklaşık 37 cm. kalınlıktaki duvarı dışta 2-3 cm.
kalınlıkta kiremitlerle kaplanmış, bunun üstü de yaklaşık 0,5-1 cm. kalınlığında sıvanmıştır. Fırın duvarının iç yüzeyi yoğun yanık izleri içerir. Fırın
içi ve çevresinin zeminini oluşturan harç katmanın altında 20-30 cm. kalınlıkta çakıl ve harç katkılı bir blokaja rastlanmıştır. Bu alanda yapılan kazılarda seramik ve cam parçalarına, tesseralara, çivilere ve sikkelere rastlanmıştır. Ancak bu buluntular, özellikle cam ve seramik parçaları, bu fırın
teşkilatının işlevi konusunda fikir verebilecek nitelikte değildir. Fırın seviyesindeki seramik parçalarıyla bunun daha alt kotlarında ele geçirilen seramikler gerek sır gerekse form olarak farklılıklar göstermektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar bitirildiğinde, geçici koruma amaçlı olarak fırının üstü
jeotekstille kapatılmış ve kumla örtülmüştür.
Daha önceki kazılarda mozaik döşemeli/havuzlu mekanın doğu duvarının sadece temel seviyesinde korunabildiği ve bu temel kalıntısının içinden
kurşun bir boru geçtiği anlaşılmış, bu kurşun borunun nereden gelip ne
yönde ve nasıl devam ettiğini anlamaya yönelik olarak 2014 sezonunda
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gerçekleştirilen çalışmalarda, Büyük Hamam’ın hemen doğusunda bir yapıya rastlanmıştı (Fig. 10). Kuzeydoğu-güneybatı yönünde yaklaşık 6,5 m.,
kuzeybatı-güneydoğu yönünde 4,77 m. ölçülerinde olan yapının güneybatı
kenarı apsidal sonlandırılmıştır. Temel seviyesinde korunan yapının kenarları düzgün işlenmiş mermer bloklarla örülmüş, iç kısmı daha kaba taşlarla
oluşturulmuştur. Mermer kenar blokları üzerindeki izlerden, yapının yine
mermer bloklarla örülü olarak yükseldiği anlaşılmıştır. Bu yapı ve çevresinde gerçekleştirilen küçük çaplı sondajlarda, yapının kuzeyinde birkaç
mermer bloğa rastlanmıştır. Zeminin hemen altında, çok derin olmayan
kotta ele geçen bu bloklar bir alınlığa aittir (Fig. 11). Bu alınlık parçalarıyla
beraber, alınlığın tam ortasında duran Medusa başı ele geçirilmiştir. Yılan
biçimli saçları kurdeleyle bağlanmış ve yüzü biraz sola dönük olan Medusa’nın tüyleri tüm alınlığa dağılmıştır. Profilli alınlığın tam ölçüleri, ele
geçirilen kalıntılar yardımıyla anlaşılabilmiştir. Buna göre, alınlığın genişliği yaklaşık olarak 4 m.ye yakın olmalıdır. Hamam ve yakın çevresinden
çıkan seramik, sikke vb. buluntular konservasyon ekibi tarafından temizlenerek müze ve kazı depolarında koruma altına alınmıştır.
ACROPOLIS
T. HOWE
Excavation continued in Buildings 1, 2, and 4 on the Byzantine-era Acropolis and in Area 3 between Buildings 2 and 4. Work in the southeastern
corner of Building 1 uncovered the remains of four unarticulated human
skeletons that were incomplete, possibly due to looting in antiquity. Elemental sulfur, slag, iron waste and charcoal located in the lowest
levels suggest that ironworking took place at some point in the early history
Building 1 before it was used for human burial. In Building 4 a rough floor
of carved bedrock, packed earth and plaster was uncovered 1.00 m below
the 2014 excavation level. Above this plaster and packed earth was a consistent charcoal deposit; the lack of ash and the overwhelming amount of
wood converted to charcoal indicates that a fire ended the life of the structure and caused the collapse of the upper floor and roof. Little ceramic or
other artifacts were found, which, together with the smothering effect that
converted the wood and organics from upper floor and roof to charcoal,
suggested that the building had been abandoned when it burned. The double threshold of the northern door of Building 4 was fully excavated and a
terracotta water conduit was found underneath the upper threshold, morta-
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red into an earlier, more finely worked ashlar threshold. At the base of the
ashlar door frame, in Area 3, a series of stairs to the northwest leading
down to the lower (as yet unexcavated) structures were uncovered. The use
of Building 4 is still unclear.
Work in Building 2 (church) initially focused on the eastern and western
walls. In the east, the apse of an earlier structure was uncovered, part of
which had been excavated in the southern edge of Building 1 in 2014
(Fig.12). To the west, the narthex of the earlier structure was found incorporated into Building 2’s lager narthex. The earlier structure’s narthex was
orientated true east-west, unlike the larger Building 2, which was orientated
southeast to northwest to accommodate its larger floor-plan along the sloping ground of the hillside. Deposits from the eastern apsidal area of the
earlier structure were sealed by Buildings 1 and 2 and yielded liturgical
items such as terracotta lamps with stamped crosses, bronze wick-holders
and a silver cabochon ring with stone missing. The presence of the religiously-orientated artifacts, the location of structure, and the apsidal nature of
the structure and its formal narthex (which was modified and expanded to
serve as the narthex of Building 2) suggest that this earlier structure, like
Building 2, was also a church. After the earlier building was documented,
work continued in 2015 and 2016 on the apse of Building 2, though due to
erosion and the collapse of the main level excavation centered round the
lower, sub-floor levels. Here, deposits sealed by the collapse of the building’s main floor yielded liturgical items such as terracotta and glass lamps,
bronze wick-holders, and glass drinking vessels. Also found in this deposit
were red, yellow and black painted plaster fragments with linear borders,
likely from the interior walls of the main floor of the apse. All interior walls
of the sub-floor levels were exposed and an entry door was located on the
southern side. In this sub-floor space, in addition to the liturgical items,
was found the remains of a middle-aged, adult male, about 80% intact, missing cranium, lower legs and most of the left arm (Fig. 13). The skeleton was
largely unarticulated (apart from the spine and right arm which were in
situ) and found widely spread across the entire 4.5m2 area of the apse subfloor and although there was no evidence of looting, the wide dispersal of
remains suggests post-depositional activity and water erosion. No obvious
pathologies were observable after close examination of the human remains
and no objects were found, apart from a small, unglazed terracotta lamp
surrounded by finger bones. The presence of the southern access door and
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skeletal remains suggest that this sub-floor area served as a crypt. Also
noteworthy was a marble column found next to a pier built out from the
eastern wall. This pier and column system, built into the bedrock escarpment, likely supported the main floor that served as a roof for the crypt.
Over the winter of 2015-2016 the southern wall of Building 2’s narthex had
collapsed and rescue work was required in 2016 to stabilize the remains and
clear out debris.
ARCHITECTURAL DOCUMENTATION
Attention continues to be paid to the Northeast Temple as progress is being made in understanding the various features of the structure. In 2015 we
began to document the standing architecture of structures located throughout the site. This documentation process continued in 2016 and the results
of one structure, the Small Bath, is reported below.
NORTHEAST TEMPLE
R. TOWNSEND
G. DOBOS
The architectural team continues its study of the extant architectural material of the imperial temple in preparation for publication and
for anastylosis. Geraldine Dobos extended her work on the geison course by
recording the blocks by means of photogrammetry (Fig. 14). While it is neither feasible nor necessary to apply this technique to all the surviving architectural material of the imperial temple at Antioch, the team decided to make use of it for the geison blocks as a case study. Dobos had already completed the reconstruction of the geison course using traditional methods and is
now using this data in coordination with photogrammetric imagery to create a 3D model of the geison course as an aid in visualization.
Professor Rhys Townsend completed his field study of the blocks belonging to the pilasters at the rear corners of the temple. The purpose here is
twofold: first, to reconstruct this important part of the structure; and second, to use the height of the pilasters to ascertain the height of the columns
at the front of the temple. The columns themselves are not well enough preserved to reconstruct their height with confidence, but they will have been
the same as the pilasters. Townsend has now established the height of the
pilasters and therefore the column height as well. This measurement fills in
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the last remaining gap of the dimensions of the exterior of the temple, both
in plan and in elevation. The entire structure, including steps and podium,
originally measured ca.13.94 m (length) x 10.83 m (width) x 11.90 m (height).
SMALL BATH (STR 16.01)
M. HOFF
This well-preserved bath is located outside the main gate of the city,
approximately 60 meters to the east (Fig. 15). The bath was constructed apparently adjacent to the main approach road leading to the city. This road
has been largely washed out in post-antiquity, although remnants of it can
still be traced along the hillside contours. This bath was previously studied
by Gerhard Huber who labeled them Baths I.12.A.2 Fikret Yegül mentions
this building in his study of ancient bathing.3 In 2016 this building was carefully surveyed and documented, adding more details than are recognized
by Huber. This study is conducted in preparation for excavation in coming
seasons. Yegül labels this type of bath, fairly unique to Rough Cilicia, as a
‚hall type,‛ indicating that the central hall acted as a unifying feature, with
cold rooms operating on one side and hot rooms on the other. The central
hall of the Antiochia bath measures 19.28 m long and 4.87 m wide. The
northern side represents the cold wing, in which there are four chambers,
although only three contain access to the central hall; the other chamber
appears to open out to the west side. The two chambers to the east are best
preserved with their mortared vaults completely intact. One of these chambers contains five niches for statuary along its walls. The interior of the long
central hall also contains three statue niches; presumably the south wall of
the hall contained niches as well, but the wall is not preserved much above
current ground level. Other nearby baths that show a similar arrangement
around a large central hall include Baths II-7A in Anemurium and Baths II1A in Syedra.

2

3

G. Huber, ‚The Sites and Their Principal Buildings,‛ in E. Rosenbaum, et al. eds., A Survey of
Coastal Cities in Western Cilicia. Preliminary Report. Türk Tarih Kurumu Yayılarından 6.8
(Ankara 1968) 26-27.
F. Yegul, Baths and Bathing in Classical Antiquity (Cambridge, Mass. 1992) 301-04.
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Fig. 1. Bouleuterion/Odeion. Sondage A.

Fig. 2. Bouleuterion/Odeion. Aerial view from northwest,
August 2015.
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Fig. 3. Bouleuterion/Odeion. General view from southeast.

Fig. 4. Bouleuterion/Odeion. Plan. August 2016.

Fig. 5. Bouleuterion/Odeion. Iron wall bracket (AF 16.20).
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Fig. 6. Great Bath. Aerial view of frigidarium.

Fig. 7. Great Bath. Rectangular room with water basin.

Fig. 8. Great Bath. Latrine(?) with late Roman kiln.
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Fig. 9. Amphora neck fragment, with production stamp ‚ANT.‛

Fig. 10. Apsidal Monument. Aerial view of structure east of Great Bath Courtyard.
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Fig. 11. Medusa pediment (digital reconstruction by Philip Sapirstein).

Fig. 12. Acropolis. Aerial view of apse of early church under Building 2.
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Fig. 13. Acropolis. Skeleton of adult male, found in apse of Building 2.

Fig. 14. Northeast Temple. Digital reconstruction of geison course (G. Dobos).
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Fig. 15. Small Bath. General view from west.
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VAN ÇAVUŞTEPE KALESİ
2015-2016 YILI ÇALIŞMALARI
Rafet ÇAVUŞOĞLU*
Hanifi BİBER
Sinan KILIÇ
Hakan YILMAZ
Van Çavuştepe Kalesi Van-Hakk}ri karayolu üzerinde, Van kent merkezine 26 km. uzaklıkta, Gürpınar İlçesi’nin Çavuştepe Mahallesi’nde yer almaktadır (Resim: 1). Çavuştepe kazıları Afif Erzen başkanlığında 1961-1986
yılları arasında gerçekleştirilmiş olan ilk dönem kazılarından 28 yıl sonra,
2014 yılında Van Müze Müdürlüğü başkanlığında yeniden başlatılmıştır.
2015-2016 sezonunda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rafet Çavuşoğlu’nun başkanlığında sürdürülen çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün öngördüğü şekilde restorasyon, konservasyon, çevre düzenlemeleri ve yayına yöneliktir. Bu amaçla ilk aşamada, sonraki yıllarda yapılacak
restorasyon ve konservasyon için ön hazırlık niteliğinde, kalede tahribata
uğramış alanlardaki koruma çalışmalarına başlanmıştır. 2015 yılı çalışmaları
05 Ağuştos-11 Eylül, 2016 yılı çalışmaları ise 05 Ağustos-8 Eylül günleri
arasında gerçekleşmiş ve kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün maddi katkılarıyla yürütülmüştür1.

*

1

Doç. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Zeve Kampüsü, 65080, Van/TÜRKİYE, rafetcavusoglu@yahoo.com.
Yrd. Doç. Dr. Hanifi BİBER, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Zeve Kampüsü, 65080, Van/TÜRKİYE.
Arş. Gör. Sinan KILIÇ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Zeve Kampüsü, 65080, Van/TÜRKİYE.
Arş. Gör. Dr. Hakan YILMAZ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji
Bölümü, Zeve Kampüsü, 65080, Van/TÜRKİYE.
2015 yılı Van Çavuştepe Kalesi çalışmalarında Bakanlık Temsilcisi görevini Van Arkeoloji Müze
Müdürlüğü’nden Arkeolog Kenan Işık üstlenmiştir. Kazı ekip üyesi olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Bilcan Gökce (Kazı Başkan Yardımcısı), Arş. Gör. Dr. Hakan
Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kurucu, Arş. Gör. Gökhan Bilen, Arş. Gör. Sinan Kılıç,
Fahrettin Ceylan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencilerinden Yenal Sürün, Rıdvan
Yıldız, Ümit Sivi, Yunus Çiftci, Dilara Demirtaş ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Çavuştepe Kalesi'nde eski kazılarda ortaya çıkarılmış olan kerpiç duvarların zaman içinde doğanın etkisiyle büyük oranda eridikleri görülmüş ve
buna karşı onarım çalışmaları planlanmıştır. Kalede yürütülen çalışmalar
başlangıçta genel temizlik, duvar döküntülerinin kaldırılması, saray ile İrmuşini Tapınağı arasındaki odaların, depo binalarındaki kalıntıların, kuzey
sur dibi odasının ve saraydaki sarnıçların belgelenmesi ve onarıma hazırlanması biçiminde yürütülmüştür (Resim 1).
1. DEPO BİNALARINDAKİ ÇALIŞMALAR
İlk dönem Çavuştepe kazılarında iki binası ortaya çıkarılmış olan ve
‚depo binaları‛ diye adlandırılan bölüm İrmuşini Tapınağı ile Uçkale arasında bulunmaktadır. A. Erzen burası için ‚kalenin doğu-batı yönünde uzanan
ana eksenine dik bir şekilde, kuzey-güney aksında inşa edilmiş olan yan yana iki
büyük depo<” demiş; ayrıca, bu iki mek}nın başlangıçta ortadan sütunlarla
ayrılmış büyük bir mek}n olduğunu ve M.Ö. 7. yüzyılda 1,5 m. genişliğinde
bir duvarla ikiye ayrıldığını, bu iki depoda toplam 100 adet depolama küpünün (pithos) yarıya kadar gömülü olarak ele geçtiğini ifade etmiştir2. İlk
dönem kazılarında söz konusu depo binalarının doğusunda başka mek}nların da açılmış olduğu görülmektedir (Resim: 2). İlk dönem kazılarında ortaya çıkarılmış olan iki büyük depodan batıdakine Depo I, doğudakine Depo
II ve bununda doğusundakine Depo III adları verilmiştir. Bu depo binalarında yapılan temizlik çalışmasında, depo küplerinin (pithos) olasılıkla A.
Erzen’in sözünü ettiği ikinci mimari evrede yarısından kesilmiş olduğu
anlaşılmıştır.
1.1. Depo I
Depo I, Uç Kale ile İrmuşini Tapınağı arasında, Depo II’nin batı bitişiğinde yer almaktadır. Bu bina kuzeyde ilk dönem kazılarından kalan 2 m.
genişliğindeki toprak bölüm ile ikiye ayrılmıştır (Resim: 2-3). Bu binanın

2

Lisans öğrencilerimizden Suat Ayakan, Emrullah Aşan, M. Onur Öztürk, Önder Göksu, M.
Sadık Yağabasan, Yusuf Borak, Umut Akçer, Umut Esin, Oktay Ok ve Rüya Atan katılmıştır.
2016 yılı çalışmalarında ise Bakanlık Temsilcisi görevini Erzurum Müze Müdürlüğü’nden
Arkeolog Çetin Erbenzer üstlenmiştir. Kazı ekip üyesi olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden
Yrd. Doç. Dr. Hanifi Biber (Kazı Başkan Yardımcısı), Yrd. Doç. Dr. Orhan Varol (Dilbilimi), Arş.
Gör. Dr. Hakan Yılmaz (Antropolog), Arş. Gör. Sinan Kılıç, Öğr. Gör. İsmail Coşkun ve Sinan
Aras (Restoratör); yüksek lisans öğrencilerinden Yenal Sürün, Rıdvan Yıldız, Ümit Sivi, Dilara
Demirtaş, Erdal Özgüner ile Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden M. Onur Öztürk, Oktay Ok,
Rüya Atan ve Adem Ankay’dan oluşan bir ekip yer almıştır.
Erzen 1978: 11.
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yaklaşık 23 m. uzunluğunda ve 7 m. genişliğindeki ölçüleri A. Erzen’in verdiği ölçülerle uyuşmaktadır. A. Erzen, bu odada doğu-batı yönünde yan
yana 3 sıra, kuzey-güney yönünde ise 14 sıra pithosun karın hizasına kadar
toprağa gömülü bir şekilde bulunduğunu belirtmiştir3. İlk dönem kazılarından kalan durumu görmek amacıyla zaman içinde biriken kalın toprak
tabakası kaldırılmış, bu sırada binanın batı duvarı boyunca bir pithos sırasının daha sığabileceği kadar bir boşluğun bulunduğu ve bu boşluğun kuzeyde, ara dolgunun arkasında da devam ettiği tespit edilmiştir. Bu boş
alan üzerinde, bir adet güneyde ve bir adet de ara dolgunun hemen arkasında pithos kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Temizlik sırasında deponun orta
bölümünün de boş olduğu görüldüğünden burada pithos kalıntıları aranmak istenmiştir. Bu bölümde pithosların yerleşim düzeni göz önünde bulundurularak, 1,2 m. genişliğinde, kuzey-güney yönünde 6 m., doğu-batı
yönünde ise 3 m. uzunluğunda "L" şeklinde bir sondaj açılmıştır. Sondajın
depo binasının güney duvarına uzaklığı 8,5 m., batı duvarına ise 1,5 m.dir.
Sondajda yaklaşık 0,6 m. derinliğe inilmiş ve aynı eksen üzerinde iki pithosa
ait dip kısımlarına ulaşılmıştır. Bu iki pithosun sert bir zemine oturtulduğu
ve yan kısımlarının dolgu toprağıyla desteklendiği anlaşılmıştır (Resim: 3).
Dolayısıyla bu depo binasında 4x14 sıra düzeniyle toplam 56 adet pithos
olması gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde söz konusu boş alanda eksik
pithosların yerlerinin tespit edilmesi amacıyla sondaj çalışmaları sürecektir.
İlk dönem kazılarında Depo I’in kuzeyinde 7 m. uzunluğunda, 2 m. genişliğinde ve 2,9 m. yüksekliğinde bir toprak bölüm bırakılmıştır (Resim: 23). Bu toprak bölümün kuzeyinde yapılan temizlik çalışmaları sırasında
toplam 10 adet pithos açığa çıkmıştır. Odanın bütünlüğünü sağlamak, depo
binası içindeki tabakaları saptamak ve mimari evreleri anlamak amaçlarıyla
söz konusu toprak bölümün kaldırılmasına karar verilmiştir. İlk aşamada
depo binasının doğu duvarından itibaren 2,5 m.lik kısım kaldırılmıştır. Bu
çalışma sırasında üstten yaklaşık 1 m. aşağıda demir ve bronz cüruflarıyla
çanak çömlek parçaları ve yanmış ahşap parçaları ele geçirilmiş, 2,5 m. aşağıda ise kamış kalıntıları olduğunu düşündüğümüz ince bir tabaka açığa
çıkarılmıştır. Toprak dam örtüsüne ait olması gereken kamış tabakasının
hemen altında ince küllü tabaka vardır. Bu tabakanın altında yeni bir pithos
ile bu pithosun çevresinde, kuzeye doğru yayılan, kalınlığı 1-2 cm. arasında
değişen bir yanık tabaka görülmüştür (Resim: 3).

3

Erzen 1978: 11.
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2016 yılında toprak bölümün kaldırılması sırasında ilk olarak en üstte 0,7
m. kalınlığında bir döküntü tabakası kaldırılmış, bunun bina terk edildikten
sonra çöken toprak dam ile ilgili olduğu düşünülmüştür. Nitekim bu tabakanın altında, toprak damın alt örtüsüne ait olduğu anlaşılan hasır kalıntıları ortaya çıkmıştır. Bu döküntünün altında ise gayet düzgün bir taban (Taban I) açığa çıkmıştır (Resim: 4). Doğu yönde, binanın ortasına doğru eğimli
olan bu tabanın batısında ince bir kum tabakası ile bir yangın izi saptanmıştır. Ancak bu yangın izinin batı duvarından dökülen ve içinde sıva parçaları
olan bir birikintinin altında devam etmesi, binanın tamamen terk edilmeden
önce, bu son mimari evrede küçük bir yangın geçirdiğine ve sonra onarım
gördüğüne işaret etmektedir.
Ortalama 0,2 m. kalınlığındaki Taban I’in altındaki tabaka yeni bir tabanın (Taban II) üzerini örtmektedir (Resim: 4). Bu yeni tabanın kuzeybatısındaki sert ve homojen kütlenin bir kil yığını olduğu anlaşılmış, bu yığının
hemen önünde ortaya çıkan 0,3 m. çapında ve 3 cm. yüksekliğindeki bir kil
topağının ortasında yer alan ve bir parmakla bastırılarak yapıldığı anlaşılan
çukur bu topağın kullanılmak üzere kil yığınından ayrıldığını göstermiştir.
Bu kalıntı binanın kuzeyindeki kil yığınının Taban II evresinde kullanılmaya devam ettiğini kanıtlamaktadır.
Taban II’nin altında yaklaşık 0,2 m. kalınlığında bir tabaka daha vardır
(Resim: 4). Bu da Taban III’ün üzerini örtmektedir. Bu tabanın kuzeydoğusunda kil yığınının kapladığı alan genişlemiştir. Taban III ve altındaki tabaka kaldırıldığında yeni bir taban daha açığa çıkmış ve bu da Taban IV olarak adlandırılmıştır. Kil yığınının bu yeni taban üzerine oturduğu anlaşılmaktadır. Taban IV’ün tamamen açılması için kil yığını kaldırılmış ve altında küçük taşlar, pithos parçaları ve iri hayvan kemiklerinden oluşan bir
konstrüksiyon ortaya çıkmıştır. Taban IV de diğer tabanlar gibi doğuya,
deponun ortasına doğru hafif meyillidir.
Depo I’de küplerin karın hizasından kesildiği bir taban (Taban V) daha
vardır (Resim: 4). Ancak bugüne kadar hiç açılmamış yeni iki küp çıkacağı
düşünüldüğünden bu tabanın kazılması önümüzdeki yıla bırakılmıştır.
Söz konusu dolgunun kaldırılması sırasında çok sayıda iri kemik ve seramik parçası ile bronz ve demir parçaları, bir adet kenarları işlenmiş dilgi
ve bir siyah cam boncuk ele geçirilmiştir. Bu buluntular eski kazılar sırasında Depo I’den oldukça fazla eserin toplanmış olduğunu göstermektedir.
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I No.lu depo binasındaki temizlik çalışmasından sonra pithos çaplarının
1,2-1,3 m. arasında değiştiği saptanmıştır. Ayrıca ilk dönem kazılarında bu
pithoslardan bazılarının içlerinin boşaltıldığı ve daha sonra tekrar doldurulduğu anlaşılmıştır.
İlk dönem kazılarında Depo I'in doğu duvarı boyunca belirli aralıklarla 5
adet sütun kaidesinin ortaya çıkarıldığı görülmektedir. Bu sütun kaidelerinin kuzeyindekinden 3 m. uzakta doğu duvarına bitişik in-situ durumda bir
sütun kaidesi daha bulunmuştur (Resim: 3). Bu sütun kaidesi 0,66 m. çapındadır. Üzerinde görülen 1 cm. kalınlığında kırmızı boya izi kaide üzerindeki ahşap sütunun boyalı olduğunu kanıtlamaktadır.
Söz konusu altı sütun kaidesi yuvarlak formludur. Ancak kaidelerin duvara gelen kısımları düzleştirilmiştir. Kuzeydeki iki sütun altlığı duvara
bitişik şekilde in-situ durumda bulunurken, diğerleri yerlerinden uzaklaştırılmıştır. Bunlardan bir tanesinin yan yüzünde alt alta dört adet paralel çizgiler yer almaktadır. Bu çizgiler muhtemelen üç satırlık çivi yazısı yazmak
için yapılmış, ancak yazılar işlenmemiştir.
1.2. Depo II
Depo I’in doğusuna bitişik olan 23,5x7 m. büyüklüğündeki Depo II de
içindeki pithos kalıntılarıyla birlikte ilk dönem kazılarında açığa çıkarılmıştır. Burada yapılan temizlik çalışmasında zamanla biriken toprak ve doğu
duvarının yıkılan bölümü tahliye edilmiştir. Böylelikle ilk dönem kazılarında ortaya çıkarılmış olan yüzey temizlenmiş, kuzey-güney yönünde 15,
doğu-batı yönünde ise 4 sıra olmak üzere toplam 60 pithosun bulunduğu
tespit edilmiştir. Kuzey uçtaki pithosların diğerlerine oranla küçük boyutlu
olmaları dikkat çekmektedir (Resim: 5). Ayrıca odanın kuzeydoğu kenarının bazı bölümlerinde zemin seviyesinde yanık izleri vardır.
Depo II’nin batı duvarı boyunca dizili olan pithosların güneyden 6. sıradakinin içinde çapı 0,6x0,67 m. olan bir sütun kaidesi ortaya çıkartılmıştır.
Sütun kaidesinin üzerinde herhangi bir süsleme ya da yazıt yer almamaktadır. Depo I'de ele geçirilen toplam 6 sütun kaidesi gibi bu kaidenin de bir
kenarı düzleştirilmiştir. Dolayısıyla bu sütun kaidesinin de Depo I ve Depo II
arasındaki duvarla ilişkili olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 3, 5).
2016 yılı çalışmalarında Depo I ve Depo II arasındaki duvarın kuzey
ucunda her iki bina arasındaki mimari ilişkiyi saptamak, bu duvarın yapısını anlamak ve depo binalarının kuzey duvarlarıyla olan ilişkisini görmek

................................................................................................................

191

amaçlarıyla kazılmasına karar verilmiştir. Bu duvarın temelinde, olasılıkla
deprem nedeniyle tahrip olan eski bir binanın bazalt bloklarının kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Aşınmış ve kırılmış olan bu bazalt blokların üzerinde, kenarları levha şeklindeki taş parçaları ve pithos kırıklarıyla sınırlanmış bir
kireç tozu tabakası vardır (Resim: 5). Duvarın kerpiçleri bu tabaka üzerinde
yükselmektedir. Ara duvarın kuzey ucundaki son bazalt bloklarıyla depo
binasının kuzey duvarı arasında 1,1 m.lik bir mesafe bulunmaktadır. Bu
mesafe, bazalt parçalarından sonra kireç taşlarıyla 0,4 m. daha devam ettirilmiş, daha sonra yüksekliği 0,2 m. düşürülerek, bir basamak oluşturacak
şekilde küçük kireç taşlarıyla sonlandırılmıştır. Bu taşların kenarıyla kuzey
duvarı arasındaki 0,3 m.lik boşluğun kerpiç ile doldurulduğu anlaşılmaktadır (Resim: 5). Duvarların birleşme yerindeki bu boşluğun, herhangi bir
depremde binanın kuzey duvarı çökse bile ara duvarın yıkılmaması için
uygulandığı düşünülebilir. Hatta Depo II’nin kuzey duvarının temeli yine
deprem tehlikesi nedeniyle iri ve ağır kireçtaşı parçalarıyla örülmüş olmalıdır. Aynı tür basamaklı duvar tekniği Depo I’in batı duvarının kuzey bölümünde de görülmektedir.
2016 yılı çalışmalarında Depo II’nin belgeleme çalışmaları tamamlanmış
ve kalıntılar jeotekstil ile kapatılarak koruma altına alınmıştır.
1.3. Depo III
Depo II’nin doğusuna bitişik olan bina Depo III diye adlandırılmıştır.
Eski kazılar sırasında ortaya çıkarılan bina kalıntıları 2016 yılında temizlenerek tekrar açığa çıkarılmış, böylece binanın mimari özellikleri anlaşılarak
kuzeye doğru yükselen farklı seviyelerde üç bölmeden meydana geldiği
tespit edilmiştir (Resim: 2,7). Ana hatlarıyla kuzey-güney doğrultusunda
yaklaşık 23,5x5,8 m. büyüklüğünde olan binanın en alt seviyedeki güney
bölümü 6,3x5,8 m büyüklüğündedir. Bu bölmenin kuzeydoğu köşedeki
dört basamaklı ve 2,7x 1,5 m. ölçülerindeki merdiven ile orta bölmeye çıkılmaktadır (Resim: 6). Her iki bölme arasına örülmüş olan ve bir çeşit teras
duvarı işlevi olan 0,5 m. alınlığındaki kerpiç duvarın güneye doğru yıkıldığı anlaşılmaktadır. Merdivenin arkasında bu duvarın kalıntısı sağlam durumda günümüze ulaşmıştır. Bu teras duvarına örülen kerpiçlerin kalınlığı
14 cm., boyutları ise 30x 50 ve 20x50 cm.dir. Güney bölmenin güneyinde,
ortada olduğu için giriş yeri olarak tanımlanabilecek eşik taşı ile bunun
doğusundaki kerpiç duvar kalıntısı bulunmaktadır.
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Depo III’ün orta bölmesinde, batı duvarına bitişik durumdaki üç adet
büyük depolama küpü, daha yüksekte olmalarına karşın Depo I ve Depo
II’deki gibi karın hizasından kesilmiştir. Bu küplerden mek}nın güneybatısında ortaya çıkarılan içinde yanmış tahıl kalıntıları ve dolgu toprağı incelenmek için alınarak depolanmıştır.
Orta bölmenin kuzeydoğu köşesinde, merdivenle çıkılan yerin hemen
önünde iki depolama küpü daha yer almaktadır. Bu bölmenin kuzey duvarının ortasındaki boşlukta ise kerpiçten yapılan birkaç basamağa ait kalıntılar vardır. Bu basamaklarla deponun kuzey bölümündeki son bölüme çıkıldığı anlaşılmaktadır.
Depo III’ün kuzey bölümünde ana kayanın düzeltildiği ya da düzeltilmeye başladığı görülmektedir. Zira tam ortada yüksek bir kısım bulunmaktadır. Burada anakayanın yüzeyi batıdaki Depo I ve Depo II’nin tavan seviyesinde olmalıdır, ancak batı ve doğusundaki taş temeller burada bir yapının yükseldiğini göstermektedir. Bu yapının kenarları saptanamamış olan
kuzey duvarının kuzeye doğru yıkıldığı anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak Depo III’ün teraslı bir bina olduğu ve arka arkaya üç
mek}ndan oluştuğu açıktır.
2. KUZEY SUR DİBİ ODASI
Kuzey sur dibi odası, depo binalarının kuzeydoğusunda, dış surun hemen dibinde yer almaktadır (Resim: 1). İlk dönem kazılarında (1961-1986)
kalenin surları ortaya çıkartılırken, bu oda da önce belirli bir seviyeye kadar
kazılmış, ancak daha sonra yukarıdan atılan kazı toprağıyla yeniden doldurulmuştur. Hem odanın işlevi hem de dış sur duvarının mahiyetini anlamak
amacıyla, önce oda içine dolan 1,5 m. yüksekliğindeki dolgu toprağı tahliye
edilmiştir. Söz konusu dolgunun hemen altında yaklaşık 0,2-0,3 m. kalınlığında sert ve buluntu içermeyen bir tabakaya ulaşılmıştır. Bu tabakanın
altında ise yumuşak, nemli, yer yer açık kahverengi, irili ufaklı kömür ve
kireç parçaları içeren bir kültür toprağına ulaşılmıştır. Bu kültür toprağının
içerisinde in-situ durumda olmayan ve olasılıkla yan duvarlardan düşmüş
sura ait düzgün blok taşlar vardır. Odanın güney duvarının en üst sırası
0,05 - 0,10 m. kalınlığındaki yassı sal taşlarından oluşmaktadır. Bu sal taşı
sırasının arkasında küçük taş kırıklarıyla bir yüzey elde edildiği ve bu yüzeyin hemen üzerinde de kerpiç bir duvarın inşa edildiği görülmektedir.
Söz konusu sal taşlarının üst seviyesinden yaklaşık 3,5 m. derinlikteki ana
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kayaya ulaşıncaya kadar, ilk dönem kazılarından kalan sert zeminden itibaren çeşitli yüksekliklerde çok sayıda buluntu ele geçirilmiştir. Bu buluntulardan aşağıda söz edilecektir.
Dolgu toprağının tahliye edilmesinin ardından odanın mimari özellikleri
detaylı olarak ortaya çıkmıştır. Buna göre kalenin kuzeydoğu köşesinde
kuzeye doğru genişleyen bölümün batı duvarı ile bir bastiyon arasında bir
oda oluşturulduğu görülmektedir (Resim: 1). Bu odanın surlar inşa edilirken tasarlandığı anlaşılmaktadır. Odanın kuzey duvarı 4,5 m., güney duvarı
3,7 m., batı duvarı 3,2 m. ve doğu duvarı 3,5 m. uzunluğundadır. Bu nedenle oda yamuk bir plan arz etmektedir. Surdaki taş sıraları zeminden yukarıya doğru yükseldikçe, her taş sırası yaklaşık 0,05 - 0,1 m. içeriye kaydırılarak örülmüştür. Bu duvar tekniği Urartu duvar mimarisinin klasik özelliklerini yansıtmaktadır. Surları oluşturan blok taşların bir bölümü kare, bir
bölümü de dikdörtgen formda traverten kayalardan kesilmiştir. Yapılan
çalışmada odanın güney, doğu ve batı duvarlarının doğrudan ana kaya
üzerine oturduğu ve surları da oluşturan bu duvarların dörder sıra büyük
blok taşlardan inşa edildiği tespit edilmiştir.
Genişliği 1 m olan oda girişi kuzeyde daha küçük taşlarla inşa edilen kalın bir duvarın ortasında yer almaktadır. Söz konusu giriş duvarının kalınlığı 2 m. olduğu için bir koridor görünümündedir. Bu duvarın en alt sırası,
odanın iç kısmında genişliği 0,4 m. olan bir sekiye benzemektedir. Bu temel
taşları odanın giriş duvarının örüldüğü daha küçük taşların aksine sur taşları gibi büyük bloklar halindedir. Yapılan kazıda girişin güney kısmı da
açılmıştır. Burada, seki taşlarının seviyesinde ortaya çıkan sal taşlarının bir
eşik döşemesi olduğu anlaşılmıştır (Resim: 7).
Yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkarılan kalıntıların korunmasına
yönelik, suyun akışını sağlayacak yamacın eğimine uygun güney, doğu ve
batı bölümlerini çeviren yüzeysel bir drenaj kanalı açılmıştır.
Söz konusu odanın konumu, mimari yapısı, buluntuların durumu gibi
veriler buranın özel bir mek}n olduğunu düşündürmektedir.
3. SU KANALI VE KAYA TEKNESİ
Çavuştepe Kalesi'ne çıkan yolun hemen solunda, Yukarı Kale'nin eteklerinde yaklaşık 30 m. uzunluğundaki kayalıklara oyulmuş bir kanal ve bununla bağlantılı dikdörtgen şeklinde yine kayaya oyulmuş bir tekne bu-
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lunmaktadır. Bu kanal yaklaşık 0,30 m. genişliğinde ve 0,20 m. derinliğindedir (Resim: 8).
Kanal doğudan batıya doğru, kayalığın doğal yapısına bağlı olarak
uzanmakta ve tekneyle sonlanmaktadır. Bu noktada tekne kenarında iki
delik bulunmaktadır. Tekne 1,7 m. uzunluğunda, 0,6 m. genişliğinde ve 0,90
m. derinliğindedir. Buranın kült amaçlı bir işlevi olduğu düşünülmektedir.
4. İRMUŞİNİ TAPINAĞI’NIN BATISINDAKİ ODALAR VE ATIK SU SİSTEMİ
Yapılan temizlik çalışmalarıyla İrmuşini Tapınağı’nın batısında sıralanan
odaları onarıma hazırlanmaya başlanılmıştır. Burada yer alan ve batıya
doğru yıkılmış olan Oda 2 ve Oda 3 arasındaki kerpiç duvar kalıntısı kaldırıldığında bu duvarın zaten eski kazılar sırasında örülmüş olduğu ve bunun
için duvarın taş temelinin çimento ile hazırlandığı anlaşılmıştır. Temizlik
çalışmaları sırasında Oda 3’ün tabanında bir dizi dikdörtgen şeklinde taş
parçalarının kuzey-güney yönünde yerleştirildiği ortaya çıkmıştır. Kuzeye
doğru devam eden bu kaya parçalarının Urartu döneminden kalan ve buradaki odalar ile koridorun kuzey duvarı inşa edilmeden önce yapılmış olan
bir atık su sisteminin kapak taşları olduğu anlaşılmıştır. Oda 3’ün girişindeki eşik taşları da bu kapak taşlarındandır. Dolayısıyla atık su sistemini odanın kuzeyindeki koridorda da izleme gereği doğmuş, yapılan kazı sonucu
atık su sisteminin toplam 10,4 m uzunluğundaki bölümü ortaya çıkarılmıştır. Büyüklükleri ortalama 1x0,5 m. ve kalınlıkları ise ortalama 0,2 m. olan
bu kapak taşlarının üst seviyeleri dikkate alındığında atık su sisteminin
güneyi ile kuzeyi arasındaki kod farkı 2,3 m.yi bulmaktadır (Resim: 1, 10).
Yapılan temizlik sırasında atık suyun kapak taşları ile odanın doğu duvarı arasında bir grup büyük çömlek parçası ve hayvan kemikleriyle karşılaşılmıştır. Yapılan incelemelerde söz konusu kemiklerin kızıl geyik, oğlak
ve yetişkin keçiye ait olduğu anlaşılmıştır. Bu kemiklerin iki tür hayvana ait
olması, kanal inşası sırasında bir kurban sunusu yapıldığını düşündürmektedir.
Atık su kanalının içini görmek amacıyla oda içindeki kapak taşlarından
üçü kaldırılmış ve zaman içinde kanala dolan ince ve temiz bir killi toprak
boşaltılmıştır. Buna göre kanal 0,75 m. derinliğinde ve 0,3 m. genişliğindedir. En alttaki blok taşlara 5 cm. derinliğinde ve 12 cm. genişliğinde bir kanal oyulmuştur. Kanalın yan duvarları en az dört sıradan oluşan bir duvar-
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la yükseltilmiş, kapak taşları ise yalıtım amacıyla ince bir kil tabakası üzerine yerleştirilmiştir. Kapak taşlarının kenarlarının da aynı killi malzemeyle
sıvandığı anlaşılmaktadır (Resim: 9).
Koridordaki kapak taşlarından birinin kenarında, tam kanal hizasında
bir delik bulunmaktadır. Eski kazılarda ortaya çıkarılıp bir kenara yerleştirilen taş teknenin aslında bu deliğin üzerinde duruyor olabileceği düşünülmüştür.
Koridordaki kapak taşlarını temizlemek için yapılan kazıda, bunların eski kazılar sırasında açılmış olduğu ve daha sonra üzerlerinin yeniden örtüldüğü anlaşılmıştır. Bu kazı çukurunun kuzey kesitinde ise koridora ait kerpiç duvarın 8 sırasının günümüze ulaştığı saptanmıştır. Atık su sisteminin
bu duvarın altından geçerek kuzeyde, surun dibinden dışarıya doğru devam ettiği sanılmaktadır.
5. BULUNTULAR
2015 ve 2016 yıllarında Çavuştepe Kalesi’nde yapılan arkeolojik çalışmalarda pişmiş toprak, kemik ve metal eserler kayda alınmıştır. Depo I’in kuzeyindeki eski kazılar sırasında bırakılmış olan dolgu toprağının kaldırılması sırasında ikisi bronz ve diğeri demirden yapılmış üç adet ok ucu, demirden yapılmış bir obje (bıçak ?), bir adet cam boncuk ve iki adet yazıtlı
pithos parçası ele geçirilmiştir. Ayrıca üç adet yazıtlı pithos parçası depo binalarının güneyindeki atık toprak içinde bulunmuştur.
Kazıların en önemli arkeolojik buluntuları kuzey sur dibi odasındaki
Urartu Dönemine ait tabakalar içinde ele geçirilmiştir. Söz konusu yerde ele
geçen eserleri sayacak olursak; az sayıda ezgi taşı parçası (Resim: 10A), birkaç taş kap parçası, çok sayıda hayvan kemiği, obsidyen parçaları, okside
olmuş bol miktarda küçük bronz ve demir parçası, bileme taşları (Resim:
10B), bronz ve demirden ok uçları, çeşitli taş ve kemikten boncuklar, ağırşaklar, bronz külçe, kemik saç iğnesi(?), boğa başı eklentili iki adet ritüel
kap parçası (Resim: 10D), libasyon amaçlı kullanıldığı düşünülen pişmiş
toprak kadeh, çömlekçi işaretlerinin olduğu çanak çömlek parçaları ile beyaz ve mavi boyalı sıva parçaları ele geçirilmiştir. Aynı yerde ayrıca yarım
daire şeklinde üzerinde ‚hayvanlar h}kimi‛ betimi olan küçük bir altın
levha (Resim: 11A), bir adet altın saç spirali (Resim: 11B), kemikten yapılmış
silindirik küçük bir kutu (sürmelik kutusu ?) (Resim: 11C), mermerden çan
biçimli mühür (Resim: 11D), iki adet kemik at gemi yanaklığı (Resim: 10C),
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bronz küpe, at koşum diski ve bronz süs iğnesi de bulunmuştur. Aynı
mek}ndaki buluntular arasında yaban koyunu ve keçisi, kızıl geyik ile evcil
sığır, koyun, keçi, domuz, at ve köpeğe ait kemik parçaları da ele geçirilmiştir. Hayvan kemikleri arasındaki en ilginç buluntu in-situ halde ortaya çıkan
farklı yaşlara sahip iki sığıra ait omur kemikleri ve kaburgalardır. Bu kemik
kalıntılarının üzeri 35x60 cm. büyüklüğünde bir dikdörtgen sal taşıyla kapatılmıştır. Bu buluntunun hemen yanında sağlam durumda bir kadeh ile
bir çanak da in-situ olarak ele geçirilmiştir (Resim: 7). Söz konusu hayvan
iskeletleri ile seramik kapların durumu kuzey sur dibi odasının özel bir
amaçla inşa edildiğini düşündürmektedir. Yukarıda sözü edilen buluntuların ise mek}nın işlevini yitirmesinden sonra buraya doldurulan/dolan malzeme içinden geldiği anlaşılmaktadır.
6. KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
6.1 Depo Binaları
Konservasyon çalışmaları her üç depo yapısında da yürütülmüştür. Depo binalarının kerpiç duvarlarından zaman içinde aşınarak dökülen özgün
toprak, kerpiç yapımında kullanılmak üzere bir yerde yığılmıştır. Depo I ile
Depo II arasındaki kerpiç duvarın yüzeyi temizlenmiş ve bu duvarda kullanılan kerpiçlerin ölçüleri belirlenerek, kerpiç ölçülerinin 35 x 35x13 cm. ile
35x15x13 cm. olmak üzere iki boy oldukları tespit edilmiştir. Aynı ölçülerde
ahşap kalıplar yapılarak duvarın onarımında kullanılacak kerpiçler dökülmüştür. Depoların bulunduğu alandan elde edilen ve duvardan aşınan toprağa 3/1 oranında saman karıştırarak dökülen kerpiçler Depo I ve II arasındaki duvarın kuzey bölümünün onarımı için kullanılmıştır (Resim: 12).
Kerpiç dökme ve duvar örme işleri yerel ustalarla gerçekleştirilmiştir.
Depo III’ün güney bölümünün köşesinde bulanan basamaklarla orta bölümdeki depolama küplerinden kalan kalıntılar %10’luk peligom ve aseton
karışımı bir koruyucu ile sertleştirilmiş, üzerleri jeotekstil örtülerek korumaya alınmıştır.
6.2. Kuzey Koridoru ve Odalar
İrmuşini Tapınağı’nın batısında, kuzey koridoruna açılan 6 oda ilk dönem kazılarında ortaya çıkarılmıştır.4 2014 yılı kazıları sırasında bu odalarla
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koridor temizlenerek kerpiç duvarların yüzeyleri jeotekstille kaplanmıştır5.
2015 yılı kazıları sırasında ise aynı kerpiç duvarları korumak için yüzeyleri
saman katkılı çamur ile sıvanmıştır. Ayrıca bu odaların içine yağmur ve kar
sularının akmasını önlemek amacıyla güney duvarının arkasına bir drenaj
kanalı açılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde yaklaşık 30 yıldır tahribata açık
olan Urartu duvarları geçici olarak koruma altına alınmıştır (Resim: 13).
6.3. Saray Sarnıçları
2014 yılı onarım ve koruma çalışmalarında biri çift ağızlı olmak üzere,
toplam 3 sarnıç girişinin etrafı taşınabilir korkuluklarla çevrilmiştir. Ancak
korkulukların taşınabilir olması ve yaklaşık 6 m. derinliğindeki sarnıçların
girişlerinin açık olması, kaleyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için
hayati tehlike oluşturduğundan6, 2015 yılı çalışmalarında sarnıç ağızları
profil demirden yapılan kapaklarla örtülmüştür. Ana kayaya zarar vermemek için bu kapaklar ahşap bir çerçeve üzerine oturtulmuştur (Resim: 14).
7. ÇEVREDEKİ ARAZİ ÇALIŞMALARI
Çavuştepe Kalesi’nin doğusunda yer alan savunma hendeği ile bunun
güneyi araştırılmıştır. Güneye bakan yamaçta, doğu hendeği ile 40 m. kadar
doğudaki kar sularının aşındırmasıyla oluşan yarığın arasında, Haldi Tapınağı çevre duvarından dökülen çok sayıda blok taş bulunmaktadır. Bunlar
arasında, bazıları oldukça büyük siyah bazalt parçalar yer almaktadır. Haldi Tapınağı’ndan aşağı yuvarlandığı kesin olan bu parçaların Urartu Dönemine ait bir heykele ya da sütun kaidesine ait olup olmadığı anlaşılamamıştır. Buradaki tespit çalışmaları sürdürülecektir.
Çavuştepe Kalesi’nin kuzeyinde var olduğu düşünülen Demir Çağı mezarlığının yerini tespit etmek üzere geniş kapsamlı bir arazi taraması yapılmıştır. Bu çalışma sırasında, anayolun 450 m. kadar kuzeyindeki tepe üzerinde eski kazılar sırasında kazıldığını düşündüğümüz büyük bir sondaja
ait iz tespit edilmiştir. Daha kuzeyde, anayoldan yaklaşık 820 m. kadar
uzakta, Taşkonak Köyü yolunun hemen kenarındaki doğal tepe üzerinde
ise çok sayıda defineci çukuru görülmüştür. Bu çukurlardaki taş sıraları ile
çevreye saçılmış kemik ve seramik parçaları burada bir Demir Çağı mezarlığı olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla bu yer Çavuştepe Kalesi’nin

5
6

Çavuşoğlu vd 2016: 361-362.
Çavuşoğlu vd 2016: 357-358.
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nekropolü olmalıdır. Bu arazide yapılacak çalışmalar Urartu Döneminin
kapsamlı bir nekropol kazısı olacaktır. Nitekim nekropolde yapılacak antropolojik ve arkeolojik analizler Urartu Dönemindeki sosyal ilişkiler ve
Urartuların genetik yapıları gibi önemli veriler sağlayacaktır.
Defineci çukurlarının olduğu tepenin 400 m. kadar batısında yer alan
küçük bir gölet ile bunun suladığı bahçenin kuzeyinde bir yapı kalıntısı
saptanmıştır. Dikdörtgen planlı bu yapının ortasında derin bir defineci çukuru bulunmaktadır. Büyük kireçtaşı bloklardan oluşan dikdörtgen planlı
bu yapının ne olduğunu anlamak üzere gelecek yıl bir temizlik ve belgeleme çalışma yürütülmesi planlanmaktadır.
KAYNAKÇA
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Resim 1: Çavuştepe Kalesi'nin kuzeybatıdan genel görünüşü.

Resim 2: Depo binalarının kuzeyden genel görünüşü.
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Resim 3: Depo I ve Depo II’nin planı.

Resim 4: Depo I’deki toprak bölümün kuzey profili.

................................................................................................................

201

Resim 5: Depo I ile Depo II arasındaki duvarın kuzey ucu.

Resim 6: Depo III’ün havadan görünüşü.
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Resim 7: Kuzey sur dibi odası üstten görünüm.

Resim 8: Yukarı Kale’nin kuzey eteklerindeki su kanalı ve kaya teknesi.
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Resim 9: Oda 3’deki atık su sistemi.

Resim 10: Kazıda ele geçirilen taş, seramik ve kemik eserlerden örnekler.
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Resim 11: Kazıda ele geçirilen altın, kemik ve taş eserlerden örnekler.

Resim 12: Depo I ve II’nin arasındaki duvarın onarım sonrası doğudan görünüşü.
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Resim 13: Konservasyon çalışmalarından sonra İrmuşini Tapınağı’nın batısındaki odaların
havadan görünüşü.

Resim 14: Saray bölümdeki sarnıç ağızlarının kapatılması.
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AİZANOİ 2016 SEZONU
Elif ÖZER*
Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi Aizanoi antik kentinde 21’i teknik ve 30
öğrenci1 olmak üzere 49 kişilik kazı ekibi ve 10 işçi ile 07.06.2016 tarihinde
kazı ve araştırmalar başlatılmış ve 30.08.2016 tarihinde bitirilmiş2, 21 adet
envanterlik eser ve 86 adet etütlük eser Kütahya Arkeoloji Müzesine teslim
edilmiştir3. 2016 sezonu çalışmaları kazı, restorasyon ve koruma, çevre düzenleme, alan araştırmaları ve kültürel miras bilinçlendirme çalışması olmak üzere 5 bölümde sürdürülmüştür. Kazı çalışmaları odeon/bouleuterion
ve kuzey nekropoliste D9I ve D9J açmalarında, restorasyon ve koruma çalışmaları; odeon/bouleuterionda, macellumda, Penkalas Çayı’ndaki Roma köp-

*
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2

3
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Yankı Özkan (Karabük Üni, Ark. Böl), Onurcan Kaplanseren (Karabük Üni, Ark. Böl), Özlem
Bulat (Karabük Üni, Ark. Böl), Samet Akyıldız (Karabük Üni, Ark. Böl), Mehmet Ataberk
Cıroğlu (PAÜ, Ark. Böl), Kutay Sevim (PAÜ, Ark. Böl), Güniz Yükbilmez (PAÜ, Ark. Böl), Furkan Mert Unsu (PAÜ, Ark. Böl), Kadir Zorba (PAÜ, Ark. Böl), Muhammed Kurt (PAÜ, Ark.
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Ark. Böl), Alperen Öztürk (PAÜ, Ark. Böl), Ezgi Kübra Sakin (PAÜ, Ark. Böl), Rüya Aylin
Mühlmann (PAÜ, Ark. Böl), Duygu Urgancı (PAÜ, Ark. Böl), Kenan Yalçın (PAÜ, Ark. Böl),
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Muzaffer Saka (Mustafa Kemal Üni, Ark. Böl), İsmet Alp Deligezen (Dumlupınar Üni, Ark. Böl),
Mustafa Özkaraca (Aksaray Üni, Ark. Böl), Songül Akelma (Anadolu Üni, Sanat Tarihi. Böl).
Dilan Taştekin (İstanbul Üni, Eskiçağ Tarihi ABD, Y. Lisans öğr.), Çiğdem Şimşek İstanbul Üni,
Eskiçağ Tarihi ABD, Y. Lisans öğr.), Ece Konyalıoğlu İstanbul Üni, Eskiçağ Tarihi ABD, Y.
Lisans öğr.). Kazıya katılan tüm akademisyenlere, arkeologlara, restoratörlere ve öğrencilerimize bir kez daha buradan teşekkürlerimizi sunmak isteriz.
Sivas Arkeoloji Müzesi’nden gelen Bakanlık Temsilcimiz Sayın Sema Sözcü’ye kazı süresince
verdiği destek için burada bir kez daha teşekkür ederiz.
Aizanoi Kazı ve Araştırmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğüne, Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığına ve tüm personeline, Kütahya
Valisi Sayın Ahmet Hamdi Nayır’a ve tüm Valilik personeli, Kütahya İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri Sayın. Murat Koyak’a ve Kütahya İl Özel İdaresi tüm personeline, Aizanoi Kazısı
Sponsor Halk Yatırım’a ve tüm personeline, Kütahya İl Kültür Müdürü Sayın Zülkarni
Yeldeğmez’e, Kütahya Arkeoloji Müzesi Müdürü Sayın Metin Türktüzün’e, Çavdarhisar Kaymakamlığı ve Çavdarhisar Belediyesi Başkanı Sayın Halil Başer’e ve tüm personeline, burada
bir kez daha teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

rülerinde, çevre düzenleme çalışmaları Zeus tapınak alanında yürütülmüş.
Alan Araştırmaları:
a) Aizanoi/Çavdarhisar somut olmayan kültürel miras projesi b) Aizanoi
heykeltıraşlık eserlerini araştırma çalışması, c) Aizanoi cam projesi, d) Aizanoi ve çevresinde tespit edilen mezar taşları corpusu e) Aizanoi yazıtları
olmak üzere 5 farklı proje ile devam etmiş ve son olarak 2011’den itibaren
yürütülen kültürel miras bilinçlendirme çalışması yapılmıştır.
1- KAZI ÇALIŞMALARI
09.06.2016 ile 26.08.2016 tarihleri arasında odeon/bouleuterion ve kuzey
nekropolis olmak üzere 2 alanda kazı sürdürülmüştür. Odeon/bouleuterionda
kazı ve restorasyon çalışmaları, kuzey nekropoliste ise 2016 yılında kamulaştırılan 169 ada, 57 numaralı ve 170 ada 164 numaralı parsellerde, 5x5
metre ölçülerinde belirlenen D9 karelajında yer alan D9I açmasında kazı
yapılmıştır.
1.1. Odeon/Bouleuterion Çalışması
Murat TAŞKIRAN*
Odeon/bouleuterion, Zeus Tapınağı güneydoğusunda, Penkalas Çayı’nın
batısında konumlandırılmıştır. Bu çalışmanın amacı daha önce büyük kısmı
kazılan yapının cavea sınırlarını belirlemek ve kazısını tamamlayarak restorasyona hazır hale getirmektir. Odeon/bouleuterionun güney cavea üzerinde
doğu-batı doğrultusunda dolgu toprağının kaldırılmasıyla kazı başlamış,
güney caveanın batı ucunda düzensiz duran moloz taşlar açığa çıkarılmış ve
taşların çevresi temizlenerek incelendikten sonra, tespit edilen seviyede
bırakılmıştır. 2015 sezonunda restorasyon için yapının batısına tasnif edilen,
caveaya ait olduğu tespit edilen krepislerin çizimi tamamlanmıştır. Çalışmada 1 adet sikke4 bulunmuştur. Cavea batı sınırını belirlemek için 1,5 m. genişliğinde batıda daha önce kazılan alan genişletilmiştir. Güney paradosun
güneyinde ise yapının sınırını belirlemek için 1,50 m. genişliğindeki alanda
kazı yapılmıştır. Doğu-batı yönde devam eden koridorun yaklaşık 20.30 m.
uzunluğunda olduğu tespit edilmiş, 1008.663 m. kodunda 2 adet sikke5, bir
*
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5
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adet kandil6 ve metal bir obje7 bulunmuştur. Ayrıca kırmızı hamur ve astarlı, gri hamur ve astarlı çok sayıda kulp, kaide, ağız ve gövdeye ait seramik
parçası dolgu toprakta bulunmuştur. Odeon/bouleuterion doğu duvarında ve
güney paradosa açılan kapının olduğu alanda üzerinden yol geçtiği için zaman, zaman göçmeler meydana gelmektedir. Duvarlardan düşen taşlar ve
özel hazırlanan kireç katkılı hidrolik harçla kısmi sağlamlaştırma yapılmış
ve yapının doğu duvarını korumak amacıyla kapının iç tarafı içeriden fırın
tuğla ile örülmüştür (Resim 1: odeon-bouleuterion son hali).
1.2. Kuzey Nekropolis Kazısı
Elif ÖZER
Talha ENGİN*
Kuzey nekropolis’te 2016 yılında kamulaştırılan 169 ada, 57 numaralı ve
170 ada 164 numaralı parsellerde D9I ve D9J açmalarında kazı yapılmıştır.
Açmada 1027.986 m. kot ile 1027.668 m. kot arasında çalışmalar sürdürülmüştür.
1.2.1 D9I Açması
D9I açmasında 1027.970 m.- 1027.644 m. kotları arasında 7 adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Mezarlar basit toprak mezar olup, 3’ü kremasyon (Mezar
1, Mezar 2 ve Mezar 78), 4’ü ise inhumasyon (Mezar 3, Mezar 4, Mezar 5 ve
Mezar 69) gömüdür. Kremasyon mezarlarda, mezar içi küllü ve gri kahverengi toprak olup zemini sıkıştırılmış toprak, tespit edilen yanmış kemik
parçaları ise gri beyaz renktedir. Mezar içi eşyaları arasında en yaygını demir çivilerdir. Bu çiviler muhtemelen bireyin yerleştirildiği ahşap sedyeyi
ya da sandukayı tutturmak için kullanılmıştır.
Bulbous formlu ve M.Ö. 1.-M.S. 1. yy. ortalarına tarihlenen unguentariumlar mezar içi ve mezar dışında karşılaşılan eşyalardır. Mezar 1, Mezar 3,
Mezar 4 ve 510 içinde, kurşun sırlı, üzerinde yumurta dizisi, asma yaprağı
kuş figür ve bitkisel bezeklerin olduğu kurşun sırlı skyphos ve fincan parçaları ile kabartmalı k}se parçaları tespit edilmiştir (Resim 2: Nekropolis’ten
6
7
*
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10
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bulunan kursun sırlı seramikler, Resim 3: Nekropolisten bulunan kursun sırlı
seramikler). Kurşun sırlı seramikler, Geç Hellenistik- Erken Roma lüks kapları içinde önemli gruplardan biridir. İsmini sırın içinde yüksek oranda bulunan kurşundan alan bu kaplar, aynı zamanda sırlı kapların tarihi için de
önemlidir. Bu seramiklerin en belirgin özelliği, kapların üzerindeki kabartma süslemeler ve renkli sırlarıdır. Kabın dışı yeşil, içi ise sarı renkli sırla
kaplanmıştır. İlk örnekleri Kuzey Suriye'de görülen bu kaplar Anadolu'da
ilk olarak Tarsus'ta M.Ö. l. yy.ın ortalarından itibaren üretilmeye başlamış
ve en yaygın olduğu dönem M.Ö. 50- M.S. 50 arasında olmuştur. Bu dönemde belli başlı üretim merkezleri arasında Tarsus, Perge ve Karia Bölgesi’dir.
Aizanoi sütunlu caddede 1990-1993 yılları arasındaki kazılarda da glazürlü kase parçaları, koyu yeşil kahverengi glazürlü, gri hamurlu gri küçük
bir kase bulunmuştur11. Atik tarafından, gri hamur ve yeşil glazürlü kurşun
sırlı kaplar için Aizanoi’un da bir üretim yeri olduğunu önerilmiştir12. D9I
Açması’da Mezar 1, Mezar 3, Mezar 4 ve 5’de tespit edilen kurşun sırlı skyphos ve fincan parçaları da Atik’in önerisini destekler nitelikle olmakla birlikte analiz sonuçlarına göre daha net bilgiye ulaşılacaktır. Bununla birlikte
kremasyon gömülü Mezar 1 ile inhumasyon gömülü Mezar 4 ve 5’de bulunan kurşun sırlı seramiklere göre bu mezarlara MÖ 50 – MS 50 arasında bir
tarihte gömü yapılmış olması gerekir. Ancak kremasyon gömülü Mezar 1
için tarih aralığı biraz daha daraltılabilir. Çünkü mezarda bulunan Bulbous
formlu unguentarium13 tarih olarak M.S. 1. yy.ın ilk çeyreğine kadar inmektedir. Kabın hamuru açık kiremit renkli, az kireç ve az gümüş mika katkılı,
sık dokulu iyi kalitede pişirilmiştir. Yüzey dokusu mattır. Astar rengi hamur rengiyle benzerlik gösterip açık kiremit rengindedir. Benzer örnekleri
Atina agorasında M.Ö. 5- M.S. 20 yılları arasına, Laodikeia’da Augustus
Dönemi’ne, Patara’da M.S. 1 yy.a, Magnesia’da M.S. 1. yy. sonuna tarihlendirilmiştir14. Aizanoi kuzey nekropolisinde daha önce bulunan ve M.Ö. 1.
yy. ortaları ile M.S. 1. yy. ilk çeyreği arası verilen15 unguentariumlardan bazılarıyla da ortak form özelliklere sahiptir. Bu nedenle Mezar 1’e defnedilen
ve cinsiyeti tespit edilemeyen yetişkin birey için gömü tarihi olarak M.Ö. 1.
11
12
13
14

15

Neşe Atik, ‚Die Keramik Aus Aizanoi‛, AA, 1995, 729-739.bk: 730.
Atik 1995.
A16.D9I.M1.PT84
H. Korkmaz- U. Buz, ‚Aizanoi 2012 Kazı Sezonu Kuzey Nekropolis Unguentariumları‛, Aizanoi
I (Ed. E. Özer), Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, 2013, 59-78; 63, Res. 5.
Korkmaz-Buz 2013, 72. Kat. 7.
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yy. ortaları ile M.S. 1. yy. ilk çeyreği arası verilebilir. Mezar 1’in üst toprağından 2 adet16 discusunda hoplamachus tipinde gladyatör betimlenmiş
kandil parçası bulunmuştur (Resim 4: D9I, Mezar 1'den bulunan gladyatörlü kandil discusu (A16.D9I.PT04), Resim 5: D9I Mezar 1'den bulunan hoplamachus tipli gladyatör. A16.D9I.PT05). Bu kandil discuslarındaki gladyatör
figürleri mezar sahibinin cinsiyetine dair ipucu verir gibi görünmektedir ve
erkek olma ihtimali daha yüksek bir olasılıktır.
Kremasyon gömü olan Mezar 2’de bulunan ve discusunda arslan figürü
betimlemiş kandil17 ile discusunda Pegasus figürü işlenmiş kandil parçası
form olarak Aizanoi’da daha önce bulunan kandilller ile benzerlik gösterip;
bu mezarın da diğer kremasyon gömüler gibi M.Ö. 1. yy. ortaları ile M.S. 1.
yy. başına tarihlendirilmesi uygun görünmektedir.
Inhumasyon gömülerden olan Mezar 3’e defnedilen 4-5 yaşlarındaki çocuğun alt çenesinde bulunan bronz sikke18 Geç-Hellenistik-Erken Roma
Dönemine tarihlenmektedir. Aynı mezarda bulunan ve fusi formdan, bulbous forma geçiş örneği olan unguentarium19 buluntusu, Laodikeia nekropolisinde bulunan ve M.S. 1. yy.ın 2. yarısına tarihlendirilen unguentarium ile
form olarak benzerlik gösterir20. Mezar içinde çocuğun ayakucunda bulunan minyatür kandil21, gri-kahverengi hamurlu, mika ile az taşçık katkılı,
kahverengi astarlı ve kalıp yapımı olup, daha önce Aizanoi nekropolisinde
çıkan kandiller ile form bakımından benzerlik gösterir22 ve sikkeden de yola
çıkarak bu kandil için de M.S. 1. yy. başı önerilebilir. Sonuç olarak arkeolojik verilerden yola çıkarak, çok küçük yaşta ve M.S. 1. yy. başlarında doğup,
ölen bir çocuğun mezarına ulaşıldığı bilgisi edinilmiştir.
Açmadaki kremasyon gömülerde olduğu gibi, bu 4-5 yaşlarındaki çocuğun da mezar içinde 8-10 adet demir çivi ve menteşe tespit edilmesi hem
kremasyon hem inhumasyon gömülerin sedye veya sanduka ile mezar içine
yerleştirildiğini işaret eder. Mezar eşyaları olarak da kremasyon gömüler-

16
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deki gibi bulbous formlu pişmiş toprak23 ve cam unguentariumlar24 ile kandiller25 mezar içi ile dışında bulunmuştur. İnhumasyon gömülü Mezar 6 ise
hemen bu mezarın üst kodundan gelmiş olup, 50-55 yaşlarında bir erkeğe
aittir ve çocuğun üstüne defnedilmiştir. Çocuk ile birlikte üst üste gömülmesi birbirleri ile alakalı olduklarını düşündürmektedir. Aynı zamanda
Mezar 3’e gömülen çocuk gibi bu yaşlı erkeğin de M.S. 1. yy. başlarında
ölmesi makul görünmektedir (Resim 6: D9 Açmasında Mezar 6'da bulunan
50-55 yaşlarında erkek).
Inhumasyon Mezar 4’e ise orta yaşlarda bir kadın gömülmüştür (Resim
7: D9I Mezar 4. Bir kadına ait mezar). Bireyin yatırılış biçimi diğerlerinden
farklıdır. Sol ve eli başına doğru yerleştirilmiş, bacaklar gövdeye çekilerek
yarı hoker konuma getirilmiştir. Sanki mezara özensizce bırakılmış gibidir.
Diğer gömülerle ile benzer kodlarda tespit edilen bu mezara defnedilen
birey ya dışarıdan ve farklı bir gömü kültüründen olmalı ya da herhangi bir
neden yüzünden önemsizce mezara yerleştirilmiş olmalıdır.
1.2. D9J Açması
D9J açmasında 1028.496 m. ile 1028.189 m. kotları arasında ortaya çıkarılan Mezar 1’de yapılan incelemede; mezar üzerine ilk olarak üçgen alınlıklı
ve kısa yüzlerden biri Aizanoi mezar stellerinde karşılaşılan kartal ve kalathos motifinin işlendiği bir lahit kapağının konduğu, kapak kaldırıldıktan
sonra düz pişmiş toprak plaka kapak yerleştirildiği tespit edilmiştir (Resim
8: D9J Açması Mezar 1 (Kenotaph), 2. plaka kapağın kaldırılması, Resim 8a:
D9J Açması Mezar 1'de bulunan lahit kapağı). Bu kapağın kaldırılmasından
sonra kırma çatılı ikinci bir pişmiş toprak plaka ile karşılaşılmış ve bunun
kaldırılmasından sonra kırma çatılı üçüncü plaka kapakla karşılaşılmıştır.
Mezar tamamen açıldıktan sonra ise boş olduğu görülmüştür. Mezarın dışına ve kuzey uzun cephesine kandiller bırakılmış, bunların hemen altına
ise 5 adet sofra kabı ve birkaç adet pişirme kabının yerleştirilmiştir. Mezarın
boş çıkması ve içinden sadece seramik parçaları bulunması; mezarın bir
kenotaph olarak yapıldığını işaret etmektedir. Kenotaph mezarda, 2. plaka
kapağın kuzey uzun cephesine dört adet, güney uzun cephesine 1 adet
kandil bırakıldıktan sonra düz pişmiş toprak plaka kapakla örtülmüştür.
Ardından kireçtaşı bir blokla kuzey sınır duvarı yapılmıştır. Mezarın doğu
kısa cephesine ve akıtma kanallı mezar steli alt bloğu olan alana 15 kandil,
23
24
25

A16.D9I.M03.PT01
A16.D9I.M03.KB06 ve A16.D9I.M03.KB07
A16.D9I.M03.PT02
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batısına ve güneybatısına 3 kandil yerleştirmiş ve ardından mimari bloklarla bir dış alan yaratarak lahit kapağı örtülmüştür. Bir üst kodda ise mezarın
batısında 2 kandil, doğu kısa yüzünde 7 kandil bulunmuştur. Mezarın sonraki ziyaretinde bırakılmış olmalıdır. Ayrıca mezarın dışında doğu kısa
yüzde ve akıtma bloğunun hemen kuzeyinde 4 adet çivi bulunmuştur. Bu
çivilerin fonksiyonel bir anlamdan ziyade sembolik bir anlam ifade etmesi
olasıdır.
Bu açmada tespit edilen Mezar 2’de26 kremasyon gömü yapılmış en az
bir yetişkin birey bulunmuştur27. Üç kremasyon mezarda da28 D9I açmasında da gözlemlendiği gibi toprağın rengi gri kahverengi olup, tespit edilen
yanmış kemik parçaları gri beyazdır. Çiviler yine en yaygın mezar eşyası
olup sayıları 8 ile 15 arasında değişmektedir. Bazı çiviler ise oldukça küçük
ebatlı olup kabara çivilerdir. Mezar 4’de bulunan çivi ise 2012 yılından itibaren yapılan kazılarda tespit edilen en büyük ebatlara sahip çividir29 (Resim 9: D9J Açması mezar 4'te bulunan büyük çivi). Çivinin bulunduğu alan
ile çivi üstünde de yanık izi vardır. Apotropaik bir anlam içerdiğini düşünmekle birlikte ilerleyen çalışmalarda daha net bilgilere ulaşılması umut
edilmektedir. Mezar 2 içinde ayrıca bronz bir sikke30 bulunmuştur.
Mezar 3 kuzey-güney yönünde olup, güneyine kanallı mezar steli akıtma
bloğu yerleştirilmiştir. Bu alanda fusi formlu unguentarium31 da tespit edilmiştir. Ağız kenarı ince, dışa taşkın, boyun uzun ve silindirik olup, gövdeye
doğru hafifçe genişlemiştir. Gövde hafif konik biçimde kaide boynuna bağlanmıştır. Konik kaideli ve kaidenin hemen üzerinde bir yiv vardır. Hamur
rengi açık kiremit, koyu krem tonunda, gümüş mika, az kireç ve ince kum
katkılı olup sık dokuludur. Orta kalite de pişirilmiştir. Yüzeyi mat ve pürüzlüdür. Kuzey nekropoliste daha önce bulunan ve M.S. 1. yy. ortası ile
son çeyreği arasına tarihlendirilen32 unguentariumlar ile form olarak yakın
benzerlik gösterir. Dolayısıyla Mezar 3 için de aynı tarih aralığı önerilebilir.
26
27

28
29
30
31
32

A16.D9J.M02
İskeletler hakkında bilgi veren Aizanoi Kazısı iskeletlerini çalışan Anadolu Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Handan Üstündağ’a, burada bir kez daha teşekkürlerimizi sunmak isteriz. İskeletler hakkında Doç. Dr. Handan Üstündağ
tarafından Aizanoi kuzey nekropolis kitabında yayınlanmak üzere detaylı araştırmalar devam
etmektedir.
A16.D9J.M03, A16.D9J.M04
A16.D9J.M04.KB02. Yüksekliği 17.5 cm, kal. 0.6. çapı: 2.6.cm
A16.D9J.M02.S01
A16.D9J.M03.PT01
Korkmaz-Buz,2012, 61, Res 2 ,Tip 1 Kat. 2
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Aynı mezarın üst toprak kodunda ise mezar toprağı üstünde kiremit renkli
hamurlu, taşçık ve kireç katkılı, orta kalite de pişirilmiş bir testi 33 ve testinin
hemen güneyinde 50 cm. uzunluğunda 20 cm. genişliğinde yanık izi ile
yanmış odun parçalarına rastlanmıştır. Ayrıca yanık tabaka üzerinde bir
adet geniş ağızlı ve açık kaba ait olan ağız parçası tespit edilmiştir. Yanık izi
ile açık kap mezar üstünde bir yemek sunusu ya da perideipnon gerçekleştirildiğini testiyle de sıvı sunu yapıldığı ihtimali akla gelmektedir.
2. RESTORASYON-KONSERVASYON VE SAĞLAMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Hatice KORKMAZ*
Kazı deposu restorasyon ve konservasyon laboratuvarı çalışması, odeon
güney parados sağlamlaştırma çalışması ve Zeus Tapınağı ve macellumdaki
tholosun ortostatlarında tespit edilen bozulma türleri olmak üzere 3 ayrı
alanda çalışma gerçekleştirilmiştir. Zeus Tapınağı’nda stylobat, plinthos, sütun kaidesi ve gövdesi, cella duvarı, naos bölümü ve tonozlu alt galeriyi
oluşturan mermer ve kireçtaşı bloklar ile macellumda yuvarlak planlı yapının mermer blokları üzerinde görülen bünyesel tahrip nedenleri, dış etkenler sonucu oluşan tahrip ve canlılara bağlı bozulmalar tespit edilmiştir. Bu
yapılarda oluşan bozulma ve tahrip nedenlerine karşı hangi restorasyon
yöntemleri, temizlik yöntemleri ve koruma önlemleri alınması gerektiği
üzerinde durularak alternatif çözümler belirlenmeye çalışılmıştır (Resim 10:
odeon duvar sağlamlaştırma çalışması).
2.1. Penkalas Çayı’daki Roma Köprüleri Çalışması
Çalışma Kütahya Koruma Kurulu’ndan verilen izne göre, Karayolları 14.
Bölge Müdürlüğü tarafından, Kazı Başkanlığı ve Kütahya Müzesi denetiminde sürdürülen iki Roma köprüsünün restorasyonudur. Daha önceki
sezonlarda Penkalas/Kocaçay Projesi kapsamında, nehir yatağında bulunarak Aizanoi kazı deposu bahçesine taşınan 4. Roma köprüsüne ait olan 3
adet köprü bloğunun ve 4. köprü mansap yönünde doğu rıhtım duvarı
önüne yerleştirilen köprü parapet bloklarından 5 adedi tespit edilmiştir.

33
*

A16.D9J.M03.PT02
Öğr. Gör. Hatice KORKMAZ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksek Okulu,
Mimari Restorasyon Bölümü, Gölhisar, Burdur. E-Posta: h19korkmaz@gmail.com
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3. ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI
Mustafa ÇİMEN*
2016 sezonunda yapılan çevre düzenleme çalışması kapsamında Zeus
tapınak alanında geçmiş yıllarda açılan sondajların kapatılması, tapınak
doğu akroterinin yerleştirilmesi ve uyarı tabelalarının yerleştirilmesi
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Zeus Tapınağı’nın doğusunda tapınağa ait
mimari bloklar arasında bulunan ve tapınağın doğu çatısındaki akroteri
oluşturan blok için, batıda olduğu gibi, bir yer hazırlamak ve yapının
doğusunda sergilemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda tapınağın doğusunda,
altarın yaklaşık 3 metre doğusunda ve tam tapınağın orta aksına dek
gelecek biçimde yüksekliği 50 cm. olan bir platform hazırlanmıştır. Platform
çokgen taşlar ve hidrolik kireç katkılı harçla örülmüş; Çavdarhisar
Belediyesi’nden temin edilen vinç ile doğu akroteri bu platform üstüne yerleştirilmiştir (Resim 11: Tapınak doğu akroterinin yerleştirilmesi).
4. ALAN ARAŞTIRMALARI
4.1. Aizanoi/Çavdarhisar Somut Olmayan Kültürel Miras Projesi
Dilek YILMAZ*
Çalışma Çavdarhisar’ın dört mahallesinde (Cereller, Kemaller, Meydankıran ve Yukarı Mahalle) gerçekleştirilmiş ve 201 bireye anket uygulanmıştır. Bulguların yorumlanmasında aynı zamanda bireylere uygulanan anketler sırasında alınan gözlem notlarından da yararlanılmıştır. Çalışmada araştırma bulguları; ölüm, halk takvimi araştırması, tarihi yapıların yerel dilde
adlandırılması, ağaçlar, batıl inanışlar, aba sultan, bilmece, çocuk oyunları,
doğum, hastalıkları tedavi yöntemleri, adak, dua ve beddualar, nazar, büyü, halk deyişleri, düğün, masallar, maniler, hıdrellez olmak üzere 19 ana
konu çerçevesinde yürütülmüştür (Resim 12: Aizanoi somut olmayan kültürel miras projesi, anket çalışması).

*

*

Öğr. Gör. Mustafa ÇİMEN, Batman üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu, Eser Koruma
Bölümü, Batman Merkez Kampüs. E-Posta: mustafacimen@hotmail.com
Halk Bilimci Dilek YILMAZ, Aizanoi Kazısı Heyet Üyesi, E-Posta: aizanoikazisi@gmail.com
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4.2. Aizanoi Heykeltıraşlık Eserlerini Araştırma Çalışması
Münteha DİNÇ*
Çalışma, kazı deposunda arşivlenen heykeltıraşlık eserlerin envanter kayıtlarının incelenmesi, düzenlenmesi ve eser listelerinin oluşturulması şeklinde yürütülmüştür. Yapılan ön değerlendirme sonucunda Aizanoi kazılarında bulunan heykeltıraşlık eserlerini, tipolojik ve ikonografik özelliklerine
göre tanrıçalar, kadınlar, erkekler ve kabartma heykeltıraşlık eserleri olmak
üzere dört ana başlık altında incelemek mümkündür. Tanrıçalar grubunda
ilk belirlemelere göre tanrıça Nikeye ait iki adet kabartma heykel parçası
bulunmaktadır. Bunlardan 2010 yılında bulunan A14.H48 kazı envanter
numaralı kadın heykeline ait kabartma parçası gri damarlı iri kristalli mermerden yapılmıştır. Bir göğsünü açıkta bırakacak şekilde sol omuzdan askılı bir peplos giydiği görülmektedir. Başı, dirsek üzerinden her iki kolu ve
kasıklardan itibaren bacakları kırık ve eksiktir. Yüzeyinde peplosun kemer
üzerinden aşağı sarkan uçlarında kırılarak aşınma görülmektedir. Arkasında büyük oranda kırılma olmasına rağmen omuzların hemen arkasında
kanat izleri bulunmaktadır. Giysi düzenlenişi ve kolların duruşu heykelin
tipolojisi hakkında ipuçları sunmaktadır. Bir göğsü açıkta bırakan sol
omuzdan askılı peplos Antik Çağda Tanrıça Nikenin ve amazonların tasvirlerinde karşımıza çıkmaktadır. Aizanoi heykel parçasında kolların duruşu ve
önündeki peplosun sarkan kolposunun etek uçlarındaki kırıklar, önünde her
iki elinde açık bir meşe dalı taşıyan Nikeye ait olabileceğini düşündürmektedir. Her iki kol da dirsekten bükülerek öne doğru uzatılmakta ve olasılıkla
elinde açık bir çelenk taşımaktadır. Peplosun karın üzerinde vücuda yapışması ve yanlara doğru açılarak genişlemesi uçarak gelen Nike tasvirleri için
oldukça uygundur. Bu sebeplerle Aizanoi Nikesinin kolları duruşu ve bir
göğüs açıkta bırakan giysi özellikleri ile Paionios Nikesi ile çağrışım yapmaktadır. Göğüs altından ince bir kemerle bağlanan ve kemerin üzerinden atılan iki kat şeklindeki uzun kolposu ile Nike heykellerine benzerlik göstermektedir. Özellikle peplosun kolpos üzerinde hareketli ve hacimli kıvrımlar
meydana getirmesi göbek üzerinde kıvrımların sadeleşmesi Nike heykellerinde giyside görülen ortak tipolojik özelliktir (Resim 13: Aizanoi heykeltraslık eserleri depo çalışmaları).

*
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4.3. Aizanoi Cam Projesi 2016 Yılı Çalışmaları
Ömür Dünya ÇAKMAKLI*
29.06.-01.07.2016 tarihleri arasında sürdürülen projede34 gerçekleştirilen
çalışmalar şu şekildedir. 2015 yılında başlanan kuzey nekropolis çalışmaları
tamamlanmıştır. 2012 ve 2014 yıllarında, bahsi geçen alanda yapılan kazı
çalışmalarında tespit edilen ve geçtiğimiz yıl kataloglama ve fotoğraflama
işlemleri tarafımızca tamamlanan 42 farklı esere ait parçanın çizimleri de
yapılarak detaylı bir kritik çalışması için hazır hale getirilmiştir. 2013 yılı
tiyatro kazısına ait cam buluntular incelenmiş, tüm eserler fotoğraflanmış,
form veren ya da dekorasyonu ile tarihlendirmeye katkı sağlayabilecek 49
parça tespit edilmiş, bu parçaların katalog işlemleri yapılmıştır. Kataloğu
tamamlanan eserlerin çizim işlemlerine başlanılmış fakat zaman yetersizliği
nedeni ile tamamlanamamıştır. ‚Aizanoi Cam Projesi” kapsamında 2017 yılı
çalışmalarında yukarıda değinilen tiyatro cam buluntularının çizim işlemlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Bir başka çalışma olarak da hem üretim yeri tespiti hem de kesin tarihlendirme konularına ışık tutacak analiz
çalışmaları için elverişli parçaların tespit edilmesi ön görülmektedir.
4.4. Aizanoi ve Çevresinde Tespit Edilen Mezar Taşları Corpusu
Zerrin KUZU*
Ahmet TÜRKKAN*
Bu çalışmada amaç Aizanoi ve çevresinde bulunan mezar steli ile mezar
taşı olarak kullanılan bomosları tespit ederek, envanterini çıkarmak ve Aizanoi mezar taşlarını corpusunu oluşturmaktır. Böylece bölgenin Antik Dönemdeki nüfusu, ekonomisi, sosyolojik yapısı saptanacak ve buna bağlı
olarak ölü gömme adetleri, insanların ölüm olgusuna bakış açıları ve dini
tutumları ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu amaç doğrultusunda Aizanoi I.
Derece sit alanı ve kentsel arkeolojik sit alanı koruma amaçlı imar planı
haritasından yola çıkılarak Çavdarhisar İlçesi mahallelerinde araştırma baş-

*

34

*

*

Yrd. Doç. Dr. Ömür Dünya ÇAKMAKLI, Karabük Üniversitesi, Fen-Ed Fak. Arkeoloji Bölümü,
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Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü lisans öğrencileri Yankı ÖZKAN, Özlem BOLAT,
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latılmış ve toplam 58 adet mezar taşı tespit edilmiştir (A16.M1-58). Bunlar 4
adet bomos, 17 adet Suriye tipi alınlıklı naiskos tipi kapı steli, 6 adet çifte kapı
steli, 3 adet üçgen alınlıklı naiskos tipi kapı steli, 6 adet üçgen alınlıklı naiskos
tipi kapı steline ait olabilecek alınlık parçası, 1 adet üçgen alınlıklı kapı steli,
1 adet wealkens tip E, 1 adet üçgen alınlıklı dar-uzun gövdeli Dorylaion tipi
stel, 6 adet tipolojisi belirlenemeyen mezar stelidir (Resim 14: Aizanoi ve
Çevresinde Tespit Edilen Mezar Taşları Corpus Çalışması).
4.5. Aizanoi Yazıtları 2016 Yılı Çalışması
Mustafa H. SAYAR*
Yapılan çalışmada, Aşağı Köprü Mevkii’nde bulunan iki blok üzerindeki
yazıtlar sayesinde ulaşılan sonuçlarda şehir ve halk meclislerinin kararlarıyla Tiberius Claudius Akylas’ın; şehir ve halk meclislerinin kararlarıyla Tiberius Claudius Dionysios’un onurlandırıldıkları anlaşılmıştır. Yukarı Köprü
Mevkii’nde bulunan iki mezar sunağı üzerinde bulunan yazıtlardan;
Epitynchanos’un eşi ve çocuklarına ve çok tatlı annesinin anısı hoş olsun
diye mezarı yaptırdığı, Onesimos’un karısı Matrona’ya anısı hoş olsun diye
mezarı yaptırdığı anlaşılmıştır. Macellum ile perkalas arasında bulunan blok
üzerinde yaşlılar meclisinin yazıcısı Philippos Sota’nın onurlandırıldığı
tespit edilmiştir. Zeus Tapınağı’nın kuzey duvarı dış yüzeyinde bulunan
Ortaçağ yazıtları MAMA IX cildinde 557 ve 558 numaralarla yayınlanmış
olup 1005 yılına tarihlenmektedirler.
5. Kültürel Miras Bilinçlendirme Çalışması
Aizanoi kazı evine Çavdarhisar Emniyet personeli ve aileleri, Jandarma
personeli ile aileleri, hastane doktorları, tüm sağlık personeli ile aileleri ve
Çavdarhisar Belediye Başkanı Sayın Halil Başer iftar yemeğine davet edilmiş ve yemeğin ardından Aizanoi ve kazı çalışmaları üzerine bilgi veren bir
seminer verilmiştir (Resim 15: Kültürel miras bilinçlendirme çalışması).

*
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Resim 1: Odeon-Bouleuterion Son Hali

Resim 2: Nekropolisten bulunan Kurşun Sırlı
Seramikler
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Resim 3: Nekropolisten bulunan Kurşun Sırlı Seramikler

Resim 4: D9I, Mezar 1'den bulunan gladyatörlü kandil discusu (A16.D9I.PT04)

220 ..................................................................................................................

Resim 5: D9I Mezar 1'den bulunan hoplamuchus tipli gladyator. Kandil
discusunda betimlenmistir (A16.D9I.PT05)

Resim 6: Mezar 6'da bulunan 50-55 yaşlarında erkek
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Resim 7: D9I Mezar 4. Bir kadına ait mezar

Resim 8: D9J Açması Mezar 1 (Kenotaph), 2. plaka kapağın kaldırılması
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Resim 8a: D9J Açması Mezar 1'de bulunan lahit kapağı

Resim 9: D9J Açması mezar 4'te bulunan büyük çivi (A16.D9J.M04.KB02)
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Resim 10: Odeon Duvar Sağlamlaştırma Çalışması
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Resim 11: Tapınak doğu akroterin yerleştirilmesi

Resim 12: Aizanoi Somut Olmayan Kültürel Miras Projesi, Anket Çalışması
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Resim 13: Aizanoi Heykeltraşlık Eserleri Depo Çalışmaları

Resim 14: Aizanoi ve Çevresinde Tespit Edilen Mezar Taşları Corpusu Çalışması
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Resim 15: Kültürel Miras Bilinçlendirme Çalışması
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2016 YILI TEOS KAZI ÇALIŞMALARI
(7. SEZON)
Musa KADIOĞLU*
Canan ÖZBİL
Mustafa ADAK
Çiğdem GENÇLER GÜRAY
Özlem VAPUR
Görkem YENİCE
Teos antik kentinde (Seferihisar-İzmir) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile T.C. Ankara Üniversitesi adına başkanlığım altında sürdürülen yedinci
dönem kazı, belgeleme, koruma ve onarım çalışmaları 12 Temmuz – 03
Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup1 Dionysos Tapınağına ait mi*

1

Prof. Dr. Musa KADIOĞLU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE, e-posta: musakadioglu@gmail.com;
www.teosarkeoloji.com
2016 yılı Teos kazı ve belgeleme çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün (KVMG Yatırım Bütçesi ve DÖSİMM) sağlamış olduğu
maddi destekle 83 gün, düzenleme ve onarım çalışmaları ise 160 gün sürmüştür. Ayrıca çalışmalarımızı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emine Feyhan Yaşar ile HiddenbayTeos Gayrimenkul Yat. Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı finansal olarak desteklemişlerdir. T.C. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk
Tarih Kurumu Başkanlığı ve Seferihisar Belediyesi kazı çalışmalarına ayni ve maddi destek
vermişlerdir. Yukarıda adı geçen kurum, kuruluş ve kişilere kazı çalışmalarına verdikleri destek için teşekkür ederim. 2016 yılı çalışmalarına, T.C. Ankara Üniversitesi, Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
S. H. Öztaner, Yrd. Dr. Ç. Gençler Güray, doktora öğrencileri S. Taşdemir (M.A.) ve G. Yenice
(M.A.), arkeologlar A. Atmaca, S. Gülgönül, G. Pektaş ve E. Vandermeiren; Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı öğrencileri, E. Bağdatlıoğlu, U. Karazeybek, E. Utlu, S. T. Özkan, H. Uslu, K.
Ateş, A. E. Şahin, A. Sever, C. Doğançay, G. Torun, M. Söğüt, D. Kabaosman, B. B. Ünal, R. Payzin, Ş. Dosti, B. Kılıç, B. Asan, A. Turgut, D. Yolaçan; Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü öğrencileri H. Akbaş, E. Demirkaya; Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. C. Özbil; Gazi Üniversitesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım Bölümü Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. A. A. Akyol, yüksek lisans öğrencisi ArkeologRestoratör E. Eser ve öğrenciler Ü. Yılmaz ve T. Bayram; Konservatör S. Urhan; Restorasyon
Uzmanı Mimar F. E. Köşgeroğlu (M.A.); İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi
öğrencileri Ö. D. Toköz ve D. Yağcı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi öğrencisi N. Aslan; İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. G.
Varinlioğlu ve aynı fakülteden öğrenciler A. Özen, F. S. Öğütmen, Y. Yiğit ve M. Sartık; Dokuz

mari blokların düzenlenmesi ve blok onarım çalışmaları 03 Ekim’den 18
Aralık 2016 tarihine kadar sürmüştür2.
2016 yılı kazı sezonunda, öncelikli olarak 2010 yılından itibaren devam
eden antik kentin jeofizik haritasının çıkarılmasına yönelik belgeleme çalışmalarına devam edilmiş, Dionysos Tapınağı’nın altarı ve batı stoası ile
antik tiyatronun batı analemma duvarında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, çevre düzenlemesi, cam ve seramik buluntuların belgelenmesine
yönelik çalışmalar ile kent ve çevresinde epigrafik araştırmalara devam
edilmiştir.
ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Musa KADIOĞLU
2016 yılı çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, travers çerçeveli granit küp taş döşemeli ve 1.250 m uzunluğundaki gezi yolları üzerinde, küp
taşların sıkışması için imalat sırasında bırakılan kum temizlenmiştir3. Ayrıca, 89 ada 29 parselden 89 ada 31 parsele geçiş sağlayarak bouleuteriona
ulaşmak için bouleuterionun güney duvarına birleşen geç dönem savunma
duvarını aşan mevcut yaya yolu, kentin diğer gezi güzerg}hlarında olduğu
gibi ahşap travers çerçeveli ve küp taş dolgulu olarak düzenlenmiştir. Yön
levhaları yeniden düzenlenerek sayıları artırılmış, 2011 yılından itibaren
kullanımda olan, antik yapılara, kent çevresindeki fauna ve floraya ilişkin
bilgi panoları güncellenerek yenilenmiştir. 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırları
içerisinde kalan birçok parselin kamulaştırılmasıyla dinlenme alanları düzenlenebilmiş ve bilgi panoları ile desteklenmiştir.

2

3

Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü yüksek lisans öğrencisi
S. Örnek; Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. F. Özcan; Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Adak ve Araş. Gör. E. Taşdelen (M.A.); Fotoğrafçı E.
Bektaş; Fransa Bordeaux Ausonius Enstitüsü’nden nümismat Dr. K. Konuk katılmışlardır. Ayrıca, yabancı ekip üyeleri olarak C. Hübner ile S. Giese jeofizik çalışmalarını sürdürmüşlerdir.
2016 yılı Teos kazı çalışmalarında Aydın Arkeoloji Müzesi’nden Sayın F. Coşkun Bakanlık Temsilcisi olarak görev almış, 3 Ekim – 18 Aralık 2016 tarihlerinde sürdürülen düzenleme ve onarım
çalışmaları ise İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanlarından Arkeolog S. Acarsoy denetiminde gerçekleştirilmiştir. Tüm kazı ekibime göstermiş oldukları gayretten ötürü çok teşekkür ederim.
Söz konusu düzenleme ve mimari blok onarım çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 20 Eylül 2016 tarih ve 165495 sayılı yazısı ile gerçekleştirilmiştir.
Teos’taki gezi güzerg}hları 2015 yılı sonunda T.C. İzmir Valiliği’nin sağlamış olduğu ödenekle
tamamlanmış ve böylece antik kentteki tüm kamu binalarına rahat bir ulaşım sağlanmıştır.
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JEOFİZİK ÇALIŞMALARI
Musa KADIOĞLU
Teos antik kentinin cadde-sokak sistemi, görünürde olmayan yapıları,
kentin ana yolları ve tümülüslerini jeofizik yöntemlerle belirleyebilmek için,
2016 yılı çalışmaları kapsamında Teos 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırları içerisinde kalan ve ölçüm yapılabilecek tüm parsellerde çalışmalar sürdürülmüştür. Bu çalışmalarda toplam 11.036,561 m2’lik (11,03 hektar) bir alan
jeomanyetik ve 1.063,9 m2’lik (1,06 hektar) bir alan yer radarı (GPR) ile ölçülmüştür (Plan 1, Tablo 1-2). 2016 yılı sonuçları, 2011-2014 yıllarında ulaşılan ve antik kentin düzenli bir plana sahip olmadığı sonucunu teyit etmiştir.
Tablo 1: Yıllara göre jeo-manyetik, GPR ve elektrik yapılan alanlar (m2)

Yıl

Jeo-Manyetik (m2)

GPR (m2)

2011

16.898,928

3.229,114

2012

46.056,642

8.698,334

2013

113.084,757

2014

59.416,354

5.789,091

2016

110.365,661

10.639,58

345.822,342

28.356,119

34,5822342 Hektar

2,835119 Hektar

Toplam

Elektrik (m)

98

98

KAZI ÇALIŞMALARI
Dionysos Tapınağı - DT4 Açması
Musa KADIOĞLU
2015 yılında Dionysos Tapınağı’nın (Plan: 2, Resim: 1) batı stoasının kuzey yarısında, stoanın euthynteria seviyesini ve bu alanda 2013 yılında ortaya
çıkarılan4 güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu, dikdörtgen planlı, düzgün
işlenmiş kesme bloklardan inşa edilmiş yapının işlevini ve kullanım sürecini tespit etmek amacıyla çalışmalar yapılmıştı (DT3)5. Yapının güneydoğu
duvarı ile batı stoaya ait İonik sütunların üzerinde yükseldiği stylobata temel
oluşturan euthynteria ve onun altındaki temel duvar arasında kalan alanda

4
5

M. Kadıoğlu, ‚2012-2013 Teos Kazı Çalışmaları (3.- 4. sezon)‛, KST 36.3 (2015) 452-453.
Kadıoğlu ve diğ., ‚2015 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (6. Sezon)‛, KST 38.2 (2017) 489-491.

................................................................................................................

231

gerçekleştirilen stratigrafik kazı çalışmalarında ele geçirilen buluntular,
Dionysos Tapınağı’nın batısındaki bu alanın en azından Klasik Dönemden
itibaren isk}n edildiğini ortaya koymaktadır6.
2016 yılı çalışmaları kapsamında, söz konusu mek}nın stratigrafik olarak
tarihlendirilmesi ve işlevine yönelik olarak, 2013 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen çalışmaların devamı niteliğinde, DT3 açmasının batısına bitişik 2x5
m ölçülerinde yeni bir açma (DT4) açılmıştır (Plan: 3, Resim: 2). DT4 açması,
DT3’ün batısındaki rektagonal tarzda mermer bloklarla inşa edilmiş olan
mek}nın iç kısmını kapsamaktadır. Çalışmalar +8,03 m. seviyesinde başlamış, +7,12 m. seviyesinde mek}nın zeminine ulaşılmasıyla sonlanmıştır.
Güneybatı-kuzeydoğu yönde 5,53 m. genişliğindeki mek}nın, güneybatı ve
kuzeydoğu duvarlarının kuzeybatıya doğru devam etmesi sebebiyle, açmanın batı sınırı, batı temenos duvarı olacak şekilde genişletilmiştir. Böylece
batı stoa içerisindeki söz konusu açma, kuzeydoğuda 5,25 m. ve güneybatıda 3,40 m. olan trapez biçimini almıştır. Batıya doğru genişletilen bu kesimde, kazı sezonunun sonuna gelinmesi nedeniyle +8,03 m. de başlayan çalışmalar, +7,74 m. seviyede bırakılmış, doğu kesimde olduğu gibi zemine ulaşılamamıştır.
Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu söz konusu mek}n, dıştan 5,53 m. ve
içten 4,52 m. genişliktedir. Kuzeybatı-güneydoğu yönde uzanan, güneybatı
ile kuzeydoğu duvarları batı temenos duvarı altına doğru takip edilmektedir. 4,48 m. uzunluğunda korunagelen kuzeydoğu duvar, mek}nın en azından 5,53 x 4,48 m. ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen planlı olduğunu
göstermektedir7. Söz konusu mek}nın duvar kalınlıkları, 48 ile 52 cm. arasında değişmekte olup duvarın içe ve dışa bakan yüzleri, düzgün kesilmiş
rektagonal mermer bloklarla temel blokları üzerine inşa edilmiştir. Söz konusu blokların arka yüzleri işlenmemiş olup her iki blok sırası arasında kalan
boşluk, moloz taş ve toprakla doldurulmuştur. Mek}nın güneybatı ve kuzeydoğu duvarında, 69 cm. yüksekliğinde üst üste iki blok sırası (39+30 cm.)
korunmasına karşılık, mek}nın doğu duvarında 95 cm. yüksekliğinde üç
6

7

Mek}nın taban seviyesi altında +6,55/+6,33 m kotunda oldukça kaliteli siyah parlak firnisli kylix,
destekli krater, skyphos ve kırmızı figürlü amphora parçaları ele geçmiştir. Bu seramikler içerisinde Arkaik Döneme (MÖ 6. yy) tarihlenen birkaç seramik parçası da bulunmaktadır. Kadıoğlu
ve diğ., ‚2015 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (6. Sezon)‛, KST 38.2 (2017) 490.
DT4 açmasının batı tarafındaki çalışmalar, 2016 yılında bitirilemediğinden mek}nın boyu belirlenememiştir. 2017 yılında bu alanda gerçekleştirilecek olan çalışmalar söz konusu mek}nı kuzeybatı taraftan sınırlayan ya da başka bir mek}na bağlantı sağlayan bir kapı açıklığı ile duvarın varlığı konusunda bilgiler sunabilecektir.
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blok sırası (39+30+26 cm.) korunagelmiştir. Mek}nın tapınağa bakan güneydoğu duvarında, hemen hemen merkezi bir kapı açıklığı (127 cm.), daha
sonraki bir dönemde düzensiz moloz taşlarla örülerek kapatılmıştır. Aynı
şekilde hem güneybatı duvarında, hem de kuzeydoğu duvarında (156 cm.)
benzer merkezi kapı açıklıkları mevcut olup kuzeydoğu duvarındaki, güneydoğuda olduğu şekilde kapatılmıştır. Güneybatı duvarındaki kapı açıklığı kazılmamış olsa da, üst üste yerleştirilmiş blok sırasının güneybatı uçta
düz bir şekilde diş yapmadan bırakılmış olması, burada da bir kapı açıklığının varlığına işaret etmektedir. Ayrıca 41 ve 30 cm. yüksekliğindeki blok
sırasına sahip kuzeydoğu duvarında, güneydoğu duvarın iç kısmından
kapı açıklığına olan 145 cm.lik mesafe, güneybatı duvarındaki kapı açıklığına kadar olan mesafeye eşittir. Bu durumda, ortaya çıkarılan her üç duvarda da genişlikleri 127 cm. ile 156 cm. arasında değişen kapı açıklıklarının
varlığı, söz konusu mek}nın merkezi bir mek}n olduğunu göstermektedir.
Olasılıkla, temenos dışında 1960’lı yıllarda ortaya çıkarılan ve Hellenistik
evler olarak adlandırılan yapıların8 bir benzeri burada da söz konusudur.
Ayrıca, güneybatı duvarındaki kapı açıklığının olduğu yerde büyük bir
mortariumun bulunması, yapının bir ev olarak kullanımına işaret edebilir.
Kesme taş işçiliği ile öne çıkan söz konusu merkezi mek}n, ne tapınak ve
temenosundaki stoalarla, ne de temenosun batısındaki Hellenistik Dönem
Evleri ile bir yön birliğine sahiptir. Ayrıca mek}nın korunagelen duvarlarının batı stoanın stylobat seviyesinin altında olması nedeniyle, söz konusu
mek}n, tapınağın inşası sırasında ya da daha sonra Augustus Dönemi’nde
temenosa ait stoaların inşası sırasında yeni inşa faaliyetleri için yıkılmış olmalıdır.
Söz konusu mek}n içerisindeki tüm seviyelerde (mek}na ait duvarların
başlangıcından zemine kadar olan seviyelerde, yaklaşık 75 cm.) farklı boyutlarda ve farklı renklerde yoğun miktarda fresk parçaları ele geçirilmiştir.
Çok kırıklı parçalar halinde ele geçen kırmızı, sarı, siyah ve beyaz tek renkli
ve kısmen düz pervaz profili olan bu fresk parçaları, Pompeii 1. Duvar Stili
(duvar ya da inkrustasyon stili, M.Ö. 2. yy-M.Ö. ca. 80) olarak adlandırılan
stildedir9. Çalışma sırasında açma içerisinde steril bir tabaka tespit edile8
9

B. Öğün, ‚Teos Kazıları (1963)‛, TürkAD 13.1, 1964, 115.
A. Mau, Geschichte der decorativen Wandmalerei in Pompei (1882); A. Mau, Pompeii: Its Life and Art.
Translated by Francis W. Kelsey. New York: The MacMillan Company (1902); H. Mielsch, Römische Wandmalerei (Darmstadt 2001) 21-27; T. Hölscher, Klassische Archaeologie. Grundwissen
(Damstadt 2002) 284-286; J. R. Clarke, The Houses of Roman Italy, 100 B.C.-A.D. 250: Ritual, Space,
and Decoration (Los Angeles 1991); R. Ling, Roman Painting (New York 1991); N. Zimmermann –
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memiştir. Açmanın tümünde karışık şekilde ele geçirilen Arkaik, Klasik ve
Hellenistik Döneme tarihlenen seramik parçalarının yoğunluğunu Hellenistik Dönem buluntuları oluşturur10.
Dionysos Tapınağı Altarı Kazı Çalışmaları
Musa KADIOĞLU
2015 yılı çalışmaları kapsamında, Dionysos Tapınağı’nın doğusundaki
altarın temel planının çıkarılmasına yönelik kazı çalışmaları sürdürülmüş
ancak çalışmalar kısmen tamamlanabilmiştir11. Dr. D. M. Uz’un kısa zaman
önce yayınlanmış olan kitabındaki Dionysos Tapınağı temenos alanı h}lihazır durum planında altara ait in-situ kalıntılar oldukça sınırlı olarak gösterilmiştir12. Planda var olan in-situ kalıntıların geçen süre zarfında erozyon
ile tamamen kapanmış olması nedeniyle, yapının temel planının tespitine
yönelik temizlik, kazı ve belgeleme çalışmalarına 2015 yılında başlanmış ve
2016 yılında da 2 açma ile devam edilmiştir. 2016 yılı çalışmaları kapsamında özellikle altar ile propylon arasında kalan alanın zeminini ortaya çıkarmak ve bu zeminin Menderes Magnesiası Artemis Kutsal Alanı örneğinde
olduğu gibi mermer kaplı olup olmadığını tespit etmek ve altarın planını
çıkarmak amacıyla kazı çalışmalarına devam edilmiştir (Plan: 4, Resim: 3).
Altarın kuzeydoğu köşesinde 2015 yılında tespit edilen düzgün kesme
taş blok sırasının ait olduğu mimariyi anlayabilmek için yapının kuzeydoğu
köşesinde 5x5 m. ölçülerinde bir açmaya (DA1) başlanmıştır. +5,80 m. ile
+4,65 m. kotları arasında yapılan çalışmalarla, söz konusu mimari yapılaşmanın kuzey-güney yönünde cella genişliğinde inşa edilmiş olan altarın in
situ korunan üç basamaklı krepisi olduğu anlaşılmıştır. Euthynteria, stereobat
ve üzerindeki blok sırası eksiksiz korunmuş olmasına karşılık, krepisin
üçüncü sırasından sadece bir blok korunagelmiştir. Bu durum, olasılıkla en
üstteki blok sırasının yüzeye yakın olması nedeniyle geçmişteki tarımsal
faaliyetler ve kutsal alanın taş ocağı olarak kullanılmış olması ile ilişkilendirilebilir. 26 cm. yüksekliğindeki basamak bloklarının, üzerlerindeki zeytin
ağacına ait kökler nedeniyle kısmen yerlerinden oynamış olduğu belgelenmiş ve çalışmalar kapsamında orijinal konumuna getirilmişlerdir.

10
11
12

S. Ladstatter, Ephesos Duvar Resimleri – Hellenistik Dönemden Bizans Dönemine Kadar (İstanbul,
2011) 31-32; www.en.wikipedia.org/wiki/Pompeian_Styles.
Bkz. Aşağıda ‚DT4 Sondajı Stratigrafik Seramik Değerlendirmesi‛ bölümü.
Kadıoğlu ve diğ., ‚2015 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (6. Sezon)‛, KST 38.2 (2017) 491-492.
D. M. Uz, Teos’taki Dionysos Tapınağı (2013) Lev. 25.
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Açmanın kuzeyinde, biri altarın kuzey krepisi ile aynı aksta doğuya doğru uzanan, diğeri ise bu duvarın yaklaşık 1 m. güneyinde yine doğuya doğru uzanan iki geç dönem duvarı ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu her iki
duvar düzensiz olup içerisinde tapınak ve altara ait mimari blokların (diş
sırası, geison, sütun parçaları, cella duvar bloğu vb.) devşirme kullanılması
ile inşa edilmiştir. Yapının geç dönemine tarihlenen duvar sıraları, belgeleme çalışmaları yapıldıktan sonra kaldırılmıştır. Altarın kuzeydoğu köşesinde euthynteria blok sırasına ulaşılmış olmasına rağmen, altar ile propylon
arasındaki alanda döşeli bir zemine işaret edecek herhangi bir kaplama
parçasına rastlanmamıştır.
Ele geçen seramiklerin yardımı ile stratigrafik olarak tarihlendirme için
açma içerisinde, krepisin hemen önünde +4,65 m. kotunda, 1,50x1,50 m. ölçülerinde küçük bir sondaj (DA1a) daha açılmıştır. Bu alanda +3,55 m. kotuna kadar 8 farklı seviyede stratigrafik kazılar sürdürülmüştür. 1-7. seviyelerde Geç Antik Dönemden Hellenistik Döneme kadar uzanan günlük kullanım kaplarının bulunduğu homojen olmayan bir buluntu grubunun (seramik parçaları ve sikkeler) olduğu tespit edilmiştir. Özellikle 7. seviye olarak adlandırılan ve içerisinde çok yoğun mermer kırığı ve mermer yongasının olduğu tabaka (+4,35 m. ile +4,24 m. kotları, Resim: 4), altarın inşası sırasında blokların yapıdaki yerine yerleştirildikten sonra ince işçiliğin yapı
üzerinde yapıldığını göstermesi açısından önem taşımaktadır. Homojen bir
buluntu grubuna sahip bu tabakada, Hellenistik Döneme tarihlenen açık ve
kapalı ağızlı seramik parçalarının yanı sıra siyah firnisli seramik parçaları
da ele geçirilmiştir. Mermer yonga tabakasının altından +3,55 m. kota kadar
devam eden 8. seviyede de, yonga tabakasında (7. seviye) başlayan homojen
tabakanın devam ettiği görülmüştür.
2016 yılı çalışmaları kapsamında, altarın kuzey krepisi boyunca 4x9 m.
ölçülerinde bir açma (DA2) daha gerçekleştirilmiştir. +5,80 m. kotunda başlayan çalışmalar, +4,70 m. kotuna kadar sürdürülmüştür. Altarın doğu krepisine oranla daha iyi korunmuş olan kuzey krepisinin 3 basamak sırası da
in-situ olarak gün yüzüne çıkarılmıştır. Sadece +5,17 m. kotundaki stereobatın batı ucundaki iki blok eksiktir. +5,70 m. kotunda başlayan krepis, +4,92
m.de sonlanmaktadır. Altar krepisinin kuzeydoğu köşesi üzerinde var olan
zeytin ağacı, zeytinler toplandıktan sonra ve yağmurların başlamasıyla birlikte taşınarak, yapının köşesi açığa çıkarılmış ve kaymış olan basamaklar
orijinal yerlerine yerleştirilmiştir.
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DA2 açmasında +5,36 m. kotunda, üzerinde dört satır Yunanca yazıt
(Harf Yüksekliği: 2,3 cm.) bulunan, profilli, silindirik, mermer bir heykel
kaidesine ait bir parça ele geçirilmiştir (AHK1). Romalı süvari Publius Vedius Pollio’nun onurlandırıldığı kaide üzerinde, bronz bir heykelin yerleştirilmesi için açılmış yuvalar bulunmaktadır13.
Tiyatro Kazı Çalışmaları
Canan ÖZBİL14
Görkem YENİCE15
Teos Tiyatrosu’nda 2016 yılı çalışmaları kapsamında, batı analemma duvarı ile batı girişin ortaya çıkarılması ve belgelenmesine yönelik temizlik ve
kazı çalışmaları yapılmıştır (Resim: 5). Öncelikle, üst caveada yer alan tonozlu galerinin altından, başlanarak yaklaşık 31 m. uzunluğundaki analemma
duvarı boyunca, genel bir temizlik çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında analemmanın ön uç kısmından batıya doğru 11 m. boyunca duvarın
korunan kısmı açığa çıkarılmıştır. Yaklaşık 4,5 m.lik bir açıklıktan sonra
duvarın 6,5 m.lik korunan kısmı tespit edilmiştir. Söz konusu açıklık, yoğun
bir şekilde harçlı moloz taş yığını ile kaplı olduğu görülmüştür. Bunun üzerine, söz konusu yığının doğusunda korunmuş olan analemma duvarı önünde kazı çalışmalarına başlanmıştır (TBA1). 3x4 m. ölçülerinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları ile duvarın 3 sırası daha açığa çıkarılmıştır. Düzgün
kesilmiş ve cephesi kaba işlenmiş, kireç taşı bloklardan isodomik örgü ile
örülmüş duvar bloklarının yükseklikleri, her sırada 50-55 cm. arasında değişmektedir. Duvarın 4, 7 m. güneyinde yükseklikleri 10-12 cm. arasında
değişen düzgün kesilmiş, küçük taşlarla örülmüş 3,3 m. uzunluğunda ve
13

14

15

İlginç olan söz konusu bu heykel kaidesinin üst arka parçasının, 2016 yılı çevre araştırmaları
kapsamında Seferihisar Belediyesi’nin Seferihisar’daki şantiyesinde, Arkeolog Mehmet Uğur tarafından eski evlerin yıkımlarında ortaya çıkan ve zamanla biriktirilmiş olan antik mimari blokların içerisinde tesadüfen tespit edilmesidir. Seferihisar İlçesi içerisinde ve Belediye şantiyesindeki özellik arz eden mimari bloklar ile yazıtlar 2016 yılı çalışmaları kapsamında Teos DepoMüze’ye taşınmıştır. Teos Depo-Müze bahçe düzenlemesi kapsamında sürdürülen çalışmalar
sırasında, Ustabaşı Nevzat Özözen buluntu yerleri çok farklı olan iki parçanın birbirlerine ait
olduğunu tespit etmiş ve heykel kaidesinin onarımını gerçekleştirmiştir. Bu durumda tamamlanan söz konusu heykel kaidesinin korunan yüksekliği 61 cm ve üst çapı 65 cm’dir. Yazıtın içeriğine Prof. Dr. Mustafa Adak tarafından Epigrafik Araştırmalar başlığı altında değinilmiştir.
C. Özbil, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 67000 İncivezZonguldak.
G. Yenice (M.A.), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Bölümü, Klasik
Arkeoloji Bilim Dalı Doktora Öğrencisi.
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açma kesitine doğru devam eden harçlı duvarın varlığı tespit edilmiştir.
Batı parodosun batı duvarına dik olarak yapılmış söz konusu duvarın 75 cm.
güneyinde, yüksekliği 45 cm., kalınlığı 35 cm. olan 5,5 m. uzunluğunda bir
başka duvar açığa çıkarılmıştır. Güneye doğru genişletilen çalışmalara, 2015
yılında kazılan T3 sondajının batısında devam edilmiştir. Bu çalışmalarda,
duvarın güneyine bitişik bir merdiven sırası olduğu görülmüştür. Aynı
zamanda, daha önce batı parodos duvarı olarak adlandırılan duvarın dışına
da dik yerleştirilmiş olan merdiven sırasının 30 cm yüksekliğinde ve 77 cm.
genişliğindeki ilk basamağına güneyden çıkılmakta, daha sonra batıya dönülerek 3 sıra korunmuş olarak devam etmektedir. Söz konusu 3 sıra basamağın genişliği 1 m., derinlikleri 33 cm., rıht yükseklikleri ise sırasıyla 4031,5-30 cm.dir. Alandaki yapılaşmayı anlayabilmek için batıya doğru genişletilen çalışmalar sonrasında, 4 m. daha batıda, batı analemma duvarının 3,9
m. güneyinde ve analemmaya paralel bir başka duvar sırasının varlığı görülmüştür. 5,1 m.lik bölümünün sadece üst kısmı açığa çıkarılan duvar, 40
cm. kalınlıkta ve analemma duvarı ile benzer niteliktedir. Kazı sezonun sona
ermesi ile son verilen çalışmalar, batı analemma, sahne binası ve batı parodos
bağlantısı hakkında kesin sonuçlar verememiştir. Bununla birlikte, doğu
analemma önünde de birbirine dik ve paralel duvar ve merdiven kalıntılarının yüzeyde görünüyor olması, her iki tarafta da analemma önünde benzer
yapılaşmanın olduğu izlenimi vermektedir. Önümüzdeki sezonlarda yapılacak kazı ve belgeleme çalışmaları, analemma duvarı ve parodos’lar hakkında daha ayrıntılı bilgiler verecektir.
DIONYSOS TAPINAĞI SERAMİK BULUNTULARININ ÖN
DEĞERLENDİRMESİ
Özlem VAPUR16
DT4 Sondajı Seramik Değerlendirmesi
Tapınağın batısında, Batı Stoanın kuzey kesimi euthynteria seviyesi ve altında tespit edilen mek}nda gerçekleştirilen sondaj, DT4 olarak tanımlanmıştır. Mek}n içerisindeki 4 farklı seviyeden toplanan seramikler farklı üretim merkezleri tür ve formlara işaret eder. Bunlar arasında kaliteli seramikler dikkate değer bir yoğunluk gösterse de, günlük kullanıma yönelik üretilmiş olan seramikler baskındır. Sondajın üst seviyelerinden (T16-DT4-00116

Yrd. Doç. Dr. Özlem Vapur, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, 48000 Kötekli/Muğla.
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002-003) ele geçen buluntular arasındaki en erken örnekler Arkaik Döneme
işaret ederken, en geç örnek M.S. 1. yy.ın ortaları ile sonları arasına tarihlenen bir Doğu Sigillata B parçasıdır, buluntuların genelini ise Geç Hellenistik
Döneme tarihlendirilen örnekler oluşturur. Taban seviyesinde (T16-DT4004) ele geçirilen seramiklerin geneli MÖ 3. yy.ın son çeyreği ile 2. yy.ın ilk
yarısındandır. Bu seviyenin tarihlendirmesi açısından en önemli katkıyı ise
tamama yakını korunmuş olan iki kandil sağlar (Resim: 6a ve 6b). Bunlardan çark yapımı olan örnek M.Ö. 3. yy.a işaret ederken, tabakanın kesin
olarak Geç Hellenistik Döneme tarihlenebileceğini ortaya koyan kalıp yapımı ikinci kandilin ise paralel örnekler ve tabakadaki diğer seramikler ışığında M.Ö. 2. yy.ın 2. yarısı-M.Ö. 1. yy.ın ilk yarısına ait olduğu anlaşılmıştır.
DA1 ve DA2 Sondajları Seramik Değerlendirmesi
Tapınağın altarında yapılan kazı çalışmaları, altarın doğu (T16 DA1 ve
DA1a) ve kuzey (T16 DA2) yönlerinde gerçekleştirilmiştir. Altarın temeli ve
altındaki evreleri tespit edebilmek amacıyla kuzeydoğu köşede DA1 ve
bunun güneybatı köşesinde, basamak sırasının hemen önünde, DA1a sondajları açılmıştır. 8 farklı seviyeden toplanan seramik buluntularının ön
değerlendirmesi ve tabakaların tarihlendirilmesinde, formların ilk ve son
kullanım dönemleri, tabaka içerisindeki dönemsel yoğunluğu, daha kısa
dönem aralıklarında kullanılmış olan örnekler ve en önemlisi en geç döneme işaret eden seramikler dikkate alınmış ve tüm materyal beraber değerlendirilerek yaklaşık bir tabaka tarihlendirilmesi önerilmiştir.
Altar kazılarında ele geçirilen seramikler arasında az sayıda siyah astarlı
kap, sadece dolgu tabakalarında karşılaştığımız birkaç kalıp yapımı k}se
(Megara k}seleri), kırmızı veya siyah astarlı sığ tabaklar, ekhinus k}seler,
astarsız tabak ve k}seler, çanaklar, depolama kapları, pişirme kapları, amphoralar, mortariumlar, mangal parçaları ile bir kandil mevcuttur. Yalın ve
kaba olarak üretilmiş tabak, k}se ve çanak formları ise çoğunluğu oluşturur.
Seramiklerin tamamına bakıldığında, M.Ö. 4. yy.dan daha erkene işaret
eden bir örnek ile karşılaşılmamıştır. Orta İmparatorluk ile Geç Roma-Erken
Bizans Dönemine tarihlendirilen altı parça ise tespit edilen en geç örneklerdir.
Altarın inşası sırasında, bloklar işlenirken atılarak alanda biriken yonga
tabakası (T16-DA1a-007) ile bunun hemen altındaki tabakayı tarihlendirmek asıl odak noktamız olmuştur. M.Ö. 4. yy. seramiklerinin yoğunlukta
olduğu yonga tabakasındaki en geç seramikler M.Ö. 2. yy.dandır ve dolayı-
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sıyla tabaka bu yüzyıldan daha erkene tarihlenemez. Yonga tabakasının
altında ele geçirilen seramikler arasındaki en geç örnekler ise (T16-DA1a008) M.Ö. 3. yy.ın son çeyreği ile 2. yy.ın ilk çeyreği arasındandır.
Altarın kuzey krepisi boyunca açılan sondajda (DA2), tarihlendirilebilir
buluntu veren 3 seviyede (T16-DA2-004, 005, 006) toplanan seramiklerin
geneli M.Ö. 3-2. yy. özellikleri gösterir. Ancak tüm seviyelerde karşılaştığımız Geç Antik Çağ seramikleri, bu alanın dolgu olduğunu açık olarak ortaya koymaktadır.
CAM BULUNTULARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Çiğdem GENÇLER GÜRAY17
Kentin cam tipolojisini ve cam buluntuların tarih aralığını tespit etmek
amacı doğrultusunda yapılan çalışmada, 2010 yılından itibaren Teos kazılarında ele geçirilen cam buluntular değerlendirilmiştir.
Akropolis kazılarında ele geçirilen cam buluntular, M.S. 1. yy.ın 2. yarısından 3. yy.a kadar uzanan sürece aittir. Buluntuların büyük bir çoğunluğunun 2.-3. yy.da yoğunlaştığı dikkati çekmektedir. Bu grup içinde, içe çökertmeli bardaklar, yaka ağızlı şişe parçası ve unguentarium parçaları yer
almaktadır.
Hellenistik Surdan gelen parçalar ise daha çok M.Ö. 1. yy. ile M.S. 1. yy.
arasında cam teknolojisinde yapılan üç tekniği de içeren buluntulardan
oluşmaktadır. Bu buluntular içinde olasılıkla en erken örnek olarak tanımlayabileceğimiz iç kalıplama tekniği ile yapılmış amphoriskos parçası ender
rastlanan örneklerden biridir. Diğer buluntular ise Geç Hellenistik – Erken
Roma Döneminin kalıba döküm tekniğinde yapılmış k}seleri, üfleme tekniğinde yapılmış unguentarium ve bardak parçalarına aittir.
Tiyatronun orkestra alanından (T14-T1-003, 10.31-9.97 m) gelen Geç Roma buluntularının dışında, alandan gelen diğer cam malzemenin büyük bir
kısmını Erken Roma Dönemi formları oluşturmaktadır. Bu örnekler içinde,
özellikle 1. yy.ın ilk yarısında gördüğümüz kalıba döküm k}se parçaları
hem yüzey toprağında hem de açılan sondajlarda ele geçirilmiştir. Sahne
binası kazılarında bulunan üfleme tekniğinde yapılmış şişe ve dikey kaburga kulplu k}se örnekleri M.S. 1.-2. yy.ın tipik formlarıdır.
17
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Dionysos Tapınağı kazıları sırasında (T12-D2) çok sayıda Geç Hellenistik
– Erken Roma Dönemi kalıba döküm tekniğinde yapılmış, çeşitli formlarda
k}se parçalarıyla karşılaşılmıştır. Buluntular içinde, diğerlerine göre biraz
daha geç bir tarihe ait (1. yy.ın 2 yarısı gibi) parça, yukarıda da bahsedilen
dikey kaburga kulplu k}se örneğidir. Grubun en özellikli parçası ise yine
M.Ö. geç 1. yy. – M.S. 1. yy.ın ilk yarısına ait şerit bantlı ve kalıpta yapılmış
k}se parçasıdır. Bu parça Roma Döneminin lüks kapları arasında yer almaktadır ve büyük olasılıkla Teos’taki ithal cam malzemelerden biridir.
Propylon kazılarında bulunan cam parçalar, M.S. 1. yy.dan 3.yy.ın sonu,
belki 4. yy.ın başına kadar uzanan sürece aittir. Bunlar arasında, günlük
hayatta kullanılan, prizmatik gövdeli şişeler, üzeri siğil bezemeli küresel
gövdeli şişeler, içe çökertmeli bardak parçaları bulunmaktadır.
Kentin en geç cam buluntularının geldiği yer olan bouleuterionda, M.S. 5.6. yy.a ait kadeh parçalarının yanında, M.S. 2.-3. yy.a ait cam buluntuları da
tespit edilmiştir.
Yapılan çalışmanın sonucunda, kentin cam buluntularının büyük bir
kısmının Geç Hellenistik – Erken Roma Dönemine ait kalıba döküm cam
formları olduğunu söyleyebiliriz. Kalıba döküm cam repertuarının neredeyse bütün form türlerini bulunduran Teos buluntuları, bu özelliği nedeniyle önemli bir grubu oluşturmaktadır. Önümüzdeki yıllarda buluntular
üzerinde yapılacak detaylı çalışmayla daha fazla bilgiye ulaşılacağı kuşkusuzdur.
KORUMA ONARIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Musa KADIOĞLU
2016 yılı düzenleme ve konservasyon çalışmaları, İzmir Müze Müdürlüğünce 2013 yılından itibaren Teos 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde
kalan nekropol alanında (1258 ada 1 parsel) ortaya çıkarılmış pişmiş toprak
Klazomenai tipi lahitler ve kapaklarının onarımı18 ile antik kentteki yapılara
ait mimari blok ve yazıtların onarımına yönelik gerçekleştirilmiştir.
1258 ada 1 parselin A bölümünde bulunan ve birçok parça halindeki M5
numaralı Klazomenai tipi bezemesiz lahit ile yine küvet biçimli ve birçok
parça halindeki kapağı, birçok parça halindeki M122 ve M129 numaralı
Klazomenai tipi bezemesiz lahit, sadece üst pervazı bezemeli birçok parça
18

Söz konusu çalışmalarda görev alan Konservatör Sinem Urhan 4 Ocak 2017’de aramızdan
ayrılmıştır. Sayın Urhan’ı Teos Kazı Ekibi olarak saygıyla anıyoruz.
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halindeki M130 Klazomenai tipi lahit ve diğerlerine oranla nispeten daha az
parçalı Klazomenai tipi çocuk lahdi (M134) tüm mevcut parçalarının yeri
bulunarak restore edilmiştir. Ayrıca 1258 ada 1 parselin B bölümünde bulunmuş olan yine çok parçalı Klazomenai tipi ayak ve başucu pervazının iç
kısmı maeander bezeme boyalı büyük bir lahit (M80, Resim: 7a-b) ve M51 ile
M79 numaralı lahitlerin pişmiş toprak çatı kiremitlerinden oluşan kapakları
da bu çalışmalar kapsamında kendi orijinal parçaları ile tümlenebilmiştir
(Resim: 8).
2016 yılı onarım çalışmaları kapsamında, rölövesi tamamlanmış olan Dionysos Tapınağı’nda in-situ olmayan ancak düşme pozisyonunda belgelenen mimari blokları tasnif ve düzenlenmesine ancak başlanabilmiştir. 3
Ekim-18 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen bu çalışmalarda tapınağın
kuzey ve batısındaki mimari bloklar, temenos alanı dışına 30 tonluk mobil
vinç yardımıyla taşınmış ve kısmen yapı bölümlerine göre tasnif edilmişlerdir. Bu bağlamda, tapınağın kuzeyinde tapınağa ait 1 adet Attik-İon kaide, 32 adet sütun tamburu, 28 arşitrav parçası, 256 adet duvar bloğu, 5 adet
diş sırası bloğu, 2 adet geison bloğu, 22 adet sima bloğu ile batı stoaya ait 1
adet Dor geisonu olmak üzere toplam 347 adet mimari blok taşınmıştır. Ayrıca batısında tapınağa ait 2 adet Attik-İon kaide, 33 adet sütun tamburu, 3
adet İon başlığı, 13 adet arşitrav parçası, 178 adet duvar bloğu, 43 adet mimari blok, 30 adet diş sırası bloğu, 5 adet geison bloğu, 16 adet sima, 2 adet
cella kornişi ile Batı stoaya ait 2 adet Dor başlığı ile 71 adet sütun tamburu,
21 adet diş sırası korniş ile 28 adet arşitrav parçası olmak üzere toplamda
426 adet mimari blok tasnif edilmiştir. Bu düzenleme çalışmaları kapsamında kırık parçaları bulunan ve aşağıda listesi verilen tiyatro, Dionysos Tapınağı, Dionysos Tapınağı’nın altarı ile propylonu ve tiyatroya ait mimari blok,
yazıt ve heykellerin parça onarımı tamamlanmıştır (Resim: 9).
TEOS EPİGRAFİK ARAŞTIRMALARI
Mustafa ADAK19
2016 yılında Teos antik kentinde ele geçirilen toplam 20 adet yeni yazıt
belgelenmiştir. Yazıtların yarısı Dionysos Tapınağı’nın doğusundaki altar
kazılarında gün ışığına çıkarılmıştır. Bu yazıtlar büyük ölçüde parçalar halinde ele geçmiştir. Profilli bir heykel kaidesinin üzerinde Publius Vedius
19
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Pollio20 ile bağlantılı bir onurlandırma yazıtı yer almaktadır. Kaidenin üst
yüzünde yer alan yuvalardan, Publius Vedius Pollio’nun bronz bir heykelinin dikili olduğu anlaşılmaktadır. İmparator Augustus’a yakınlığıyla bilinen bu süvari, Teos halkı tarafından patron olarak onurlandırılmıştır. Kaidenin eksik olan alt kısmı, 2016 kazı sezonu sonunda Seferihisar Belediyesi’ne ait şantiye alanında tespit edilmiş ve yazıtın her iki parçası birbirine
yapıştırılarak, Teos depo-müzede yerini almıştır.
İki parça halinde ele geçirilen uzun bir onurlandırma yazıtında İmparator Tiberius onurlandırılmaktadır. Söz konusu yazıtta Tiberius ve Augustus’un yanı sıra Iulia Augusta’nın Teos halkı için yaptığı iyiliklere de değinilmiş ve Teos’un ünlü Dionysos Tapınağı’nın asylia (dokunulmazlık) hakkının yenilendiği belirtilmiştir.
2016 çalışmalarında Dionysos Tapınağı’nın batısında Hellenistik surun
önünde bulunan 58 satırlık bir yazıt gymnasiumdaki neos topluluğunun Demetrios adında bir vatandaşla bir arazi üzerine yaptıkları kira sözleşmesini
içermektedir. Hellenistik Döneme ait bu önemli epigrafik belgede kutsal
statüye sahip arazinin kiralanması ile ilgili süreç tüm ayrıntıları ile belirtilmiştir. Bu yazıttan gymnasiumda eğitim gören 20-30 yaşlarında neos grubunun düzenli gelir elde etmek için kendilerine miras yoluyla kalan bir araziyi
kiraya çıkarttıkları anlaşılıyor. Neosların değişken bir grup olmalarına rağmen (30 yaşına ulaşan bu gruptan ayrılıyor) onların bir topluluk ve dernek
olarak emlak sahibi olması ve de hukuki kişilikleriyle hareket etmeleri şimdiye kadar belgelenmemişti. Kiralanan arazinin de ayrıntılarıyla tanıtılması
ve çeşitli ceza yaptırımlarının bulunması yazıta bir başka değer katmaktadır.
Bouleuterionun güneyinde agorada yüzeyde (89 ada 32 parsel) 4 adet yazıt
ele geçirilmiştir; Bunlardan ilki, M.Ö. 3. veya 2. yy.a ait bir sur yazıtı; ikincisi ise Teos halkının İmparator Decius için yaptırdığı heykel kaidesidir21.
Diğer iki yazıt ise oldukça parçalar halindedir.
Teos’un yakınında yer alan Karagöl taş ocağı yeniden ziyaret edilmiş ve
Roma’ya nakledilmek üzere hazırlanmış ancak yerinde bırakılmış mermer
blokların üzerindeki Latince yazıtlar tekrar gözden geçirilmiştir.

20
21

https://en.wikipedia.org/wiki/Vedius_Pollio (18.12.2016).
Hatırası lanetlenen imparatorun adı yazıttan kazınmış olsa da, taş üzerinde kalan harf izleri
imparatorun belirlenmesini sağlamaktadır.
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Ulamış Mezarlığı’nın çevre duvarları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünce beton plakalarla yenilenmiştir. Bu çalışmalar sırasında eski duvarlar sökülmüş ve duvarda devşirme olarak kullanılmış olan
Antik mimari bloklar ile mezarlığın güney duvarında daha önce tespit
edilmiş olan Erken Hellenistik Döneme ait kararname ve Glaukos adında
Teoslu bir vatandaşa ait, yayımlanmamış bir mezar steli, Teos depo-müzeye
getirilmiştir.
Tespit ve belgeleme çalışmalarının yanı sıra daha önce bulunan ve kazı
alanından depoya getirilen yazıtlar için bilgilendirme levhaları hazırlanmıştır22.

22

Levhalarda, yazıtların orijinali, çevrileri ve içerikleri, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilli
olarak hazırlanmış ve böylece, ören yerini ziyaret edenler için kentin önemli yazıtları hakkında
bilgi verilmiştir.
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Plan 1: Teos jeofizik araştırmalarının sonuçları
(2011-2016).

Resim 1: Dionysos Kutsal Alanı hava fotoğrafı.
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Plan 2: Dionysos Kutsal Alanı planı (2016).

Plan 3: Dionysos Kutsal Alanı, batı temenosun
kuzeyindeki mek}n (DT3-DT4 Sondajları).

................................................................................................................

245

Resim 2: DT4 Sondajı (kuzeyden görünüş).

Plan 4: Dionysos Tapınağı altarı.

246 ..................................................................................................................

Resim 3: Dionysos Tapınağı Altarı, (DA1 ve DA2 Sondajları, Kuzeydoğudan Görünüş)

Resim 4: Dionysos Tapınağı Altarı, DA1a Sondajı Güney Kesiti
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Resim 5: Tiyatro, Batı Analemma ve Cavea Hava Fotoğrafı

Resim 6a-b: Dionysos Tapınağı, DT4 Sondajı’ndan Ele Geçen Kandiller
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Resim 7a-b: M80 No’lu Pişmiş Toprak Lahit (Restorasyon Öncesi ve Sırası)

................................................................................................................
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Resim 8: Restorasyonu Tamamlanan Pişmiş Toprak Lahitler

Resim 9: Dionysos Tapınağı ve Tiyatro’ya Ait Mimari Blok ve Heykel Restorasyonu

250 ..................................................................................................................

GEVALE KALESİ 2016 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Ahmet ÇAYCI*
Zekeriya ŞİMŞİR
Gevale Kalesi, Konya İli, Selçuklu İlçesi, Saray Mahallesi sınırları d}hilinde bulunmaktadır. Konya şehir merkezinin 10 km. batısında, 1675 m.
yüksekliğindeki sönmüş volkanik dağın zirvesinde bulunmaktadır. Halk
arasında Takkeli Dağ olarak meşhur olmuştur. 2012 Yılında yüzey araştırması ile başlayan çalışmalarımız 2013 yılından itibaren arkeolojik kazıya
dönüşmüştür. Kazı çalışmaları 2016 yılında da devam etmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile, Konya Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Selçuklu Belediyesinin1 sponsorluğunda Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çaycı’nın başkanlığında başkan yardımcılığını da Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Şimşir’in yürüttüğü heyetinin bilimsel danışmanlığında, otuz işçi ile
yürütülen arkeolojik kazılara 1 Haziran 2016 tarihinde başlanmış ve 31
Ekim 2016 tarihinde son verilmiştir2.
2016 yılı sezonunda kalenin zirvesinin doğu ve kuzeyi ile güney eteklerinde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara bitki temizliği ve bu
sezonunda kazısı yapılacak alandaki taşların başka alana aktarılması ile
başlanılmıştır. Yeni açmalardaki çalışmalar ile 2015 yılında kazısı yapılan
açmalardaki duvarların sağlamlaştırılması eş güdümlü olarak yürütülmüştür. Bu kapsamda G2 açmasındaki sağlamlaştırma çalışmaları yapılırken
Bizans Dönemine ait bir sikke bulunmuştur. G11 açmasının batı duvarında
*

1

2

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,
Sanat Tarihi Bölümü-Konya/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya ŞİMŞİR, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü-Konya/TÜRKİYE.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Konya Müze Müdürlüğüne, kazılarımıza
her türlü yardımı sağlayan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibine teşekkür
ederiz.
2016 yılı kazılarına Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim görevlileri
Ahmet Yavuzyılmaz, Erkan Aygör, Sanat Tarihçi Ahmet Şen, Selçuk Oğuz, yüksek lisans
öğrencimiz H. Hüseyin Özdeniz ve lisans öğrencilerimiz katılmışlardır. Hepsine ayrı ayrı
teşekkür ederiz.

sıvalı bir tabakanın çıkması üzerine bu alanda kazılara yoğunlaşılmış, neticede buranın küçük çaplı, özel bir hamam olduğu tespit edilmiştir.
Hamam düzenli bir plan şeması vermemektedir. Soyunmalık bölümü
tespit edilememiştir. Batıda basamak izleri bulunması nedeniyle günümüze
kadar ulaşamamış soyunmalık kısmının burada olduğu düşünülebilir. Hamamın güney batı bölümünde 2.20x2.00 m. ebatlarında ılıklık olarak düşündüğümüz mek}na, buradan da 0.65 m. genişliğindeki kapı açıklığıyla
1.55x1.55 m. ölçülerindeki aralık bölümüne geçilmektedir. Aralığın doğusunda yekpare taştan yapılmış seki bulunmaktadır. Aralığın kuzeyinde 0.55
m. genişliğindeki kapı açıklığı ile de 2.00x2.10 m. ebatlarındaki sıcaklığa
ulaşılmaktadır. Hamam hypocaust sistemi ile ısıtılmaktadır. Hamamın zemininde ağır tahribat gözlemlenmektedir. Günümüze ulaşan bakiyelere göre
cehennemlik ayakları 0.40 m. ölçülerinde kare ayakların üzerine düzgün
plaka taşlarla kapatılmış, bunun üzerine de 0.22x0.22.5 m. ebatlarında tuğla
döşeme ile kapatıldığı görülmüştür. Duvar kalıntılarının en yüksek kodu
1.80 m. olarak ölçülmüştür. Sıcaklığın kuzeyinde 2.10x0.67 m. ebatlarındaki
dikdörtgen alanın su deposu olduğu anlaşılmaktadır. Merkezinde 0.66 m.
çapında kazan kaidesi ve bunun da gerisinde taş ile örülmüş külhan bölümü bulunmaktadır. Cehennemlikteki sıcak hava 0.45 m. yükseklikteki bir
kanal ile hamamı dolaşmaktadır.
G 12 açmasındaki duvar güçlendirme yapılırken 0.7 m. ağız çapına sahip
kulpu kırık gövdesinden ağzına doğru daralan bir kap bulunmuştur. G 14
açması içerisinde yer alan sarnıç 2.50x3.50 m. boyutlarında ve 7.50 m. yüksekliğinde olup, üzeri muhtemelen tonoz ile örtülü idi. 2.80 m. den itibaren
sarnıç aşağıya doğru iki seki ile daralmaktadır. Yapıda iki adet bakır kap,
iki adet sağlam testi ile çok sayıda sırsız seramik parçası bulunmuştur.
G 17 açmasındaki sarnıç temizlenmiş, içerisinden sırlı, sırsız seramik ve
duvar çinisi parçaları ile bir küp ortaya çıkartılmıştır. G 18 ve G 19 açmalarının doğusundaki dolgu toprak boşaltılmış, alanda 1.90 m. derinliğinde,
0.60 m. çapında ağzı değirmen taşı ile kapatılmış olan sarnıç ortaya çıkartılmıştır. Açmada sırlı ve sırsız seramik parçaları ile sütun kaidesi parçaları
bulunmuştur. Ayrıca Bizans ve İsl}mî Dönem sikkeleri, ok uçları, cam parçaları ortaya çıkartılmıştır.
G 21 açmasında bulunan duvarın sağlamlaştırma çalışmaları sırasında
0.50 m. derinlikte sırlı seramik ve gülle bulunmuştur. G 22 açmasının güney
ve batı kısımlarındaki duvarların sağlamlaştırması esnasında batı duvarının
bitişiğindeki 0.80 m. derinlikte başka bir taş gülle ortaya çıkartılmıştır. Aç-
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manın güneyinde bir seki yaparak derinleşen bölümün 0.70 m. derinliğinde
seramik parçaları, küçük bir mermer Latince yazıt parçası, sütun kaidesi,
kandil parçaları, metal objeler ve gülle bulunmuştur. G 23 açmasındaki beden duvarları ile doğusundaki surun duvar temelleri ortaya çıkartılmıştır.
Güneydeki duvarın yakınında iç bölümü sıvalı, ağız kısmı 0.53 m. çapına
sahip bir sarnıç bulunmuştur. Sarnıcın üzerinde de 0.27 m. çapında yuvarlak ve her bir kenarı 0.30 m. olan sekizgen kapak taşları ortaya çıkartılmıştır. Sarnıcın iç kısmından sırlı ve sırsız seramikler bulunmuştur. Yine açmada iki sikke, metal objeler, kemer tokası ve cam bilezik parçaları ortaya çıkartılmıştır.
2015 yılında yarım kalan G 24 açmasındaki dış duvarlar ortaya çıkartılmıştır. Açmanın 0.70 m. derinliğinde iki taş gülle, sırlı ve sırsız seramik ile
cam ve metal parçaları bulunmuştur. G 25 açmasının batı kısmında iç tarafı
sıvalı, tuğla ile örülmüş bir sarnıç ortaya çıkartılmıştır. Açmanın güneyinde
bir sıra duvar örgüsü tespit edilmiş, 1.10 m. derinlikte 1 adet gülle, Bizans
Dönemine tarihlendirdiğimiz kurşun posta mührü, İsl}mî Döneme ait sikke, bilezik parçaları ve ok uçları bulunmuştur. G 26 açmasındaki kazıda
4.00x3.00 m. ebatlarındaki sarnıç gün yüzüne çıkartılmıştır. 2.80 m. derinliğinde bitkisel bezemeli matara parçaları ile çini ve seladon parçaları bulunmuştur. G 27 açmasının doğusunda çamur harçlı bir duvar ortaya çıkartılmıştır. Buradan da bitkisel motifli bir lüle ile bir pithos bulunmuştur.
G 28 açmasındaki çalışmada 3.10x4.20 m. ebatlarında ve 5.50 m. derinliğinde elips formlu sarnıç gün yüzüne çıkartılmıştır. Sarnıcın 1.00 m. derinliğinde üzerinde onikigen ve palmet motifinin işlendiği bıçak kabzası bulunmuştur. Açmanın doğu duvarının bitişiğinde ağız çapı 0.70 m. olan sarnıcın temizlenmesi sonucunda iki sağlam kandil ve seramik parçaları bulunmuştur. Açmanın güney duvarı bitişiğinde de 4.80 m. uzunluğunda,
elips formunda üzeri tonoz örtülü diğer bir sarnıç, kazılar neticesinde gün
yüzüne çıkartılmıştır. Üst bölümü 0.60 m. Ölçülerinde, kare formlu ağız
kısmına sahip sarnıcın içerisinde in-situ halinde dört adet su kapı bulunmuştur. G 28 açmasının doğusunda 1.20 m. derinliğinde, 3.00 m. uzunluğunda ahşap kiriş kalıntısına rastlanılmıştır. Güney doğu duvarı bitişiğinde
0.90 m. ağız çapında ve 1.10 m. derinliğinde sarnıç tespit edilmiş, içinin temizlenmesi ile de mavi-beyaz seramik parçaları, toplu halde 55 adet kurşun
bilye, 10 adet taş gülle ve 5 adet metal düğme bulunmuştur. Batı tarafta da
kireç taşından yapılmış, piramidal formlu, üzerinde kazıma tekniğinde işlenmiş yatay çizgiler, alt kısmında da üçgen bölümler üzerine çiniler yapış-
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tırılmış obje bulunmuştur. Ayrıca Sultan Reşat Dönemine ait Osmanlı sikkesi, posta mührü ve seladon parçaları gün yüzüne çıkartılmıştır.
G 29 açmasında, doğu-batı doğrultusunda 7.20x4.00 m. ebatlarında ve
0.80 m. duvar kalınlığına sahip bir mek}n ortaya çıkartılmıştır. Mek}na giriş
kuzey batıdaki kapı açıklığı ile sağlanmaktadır. Açmanın 0.70 m. derinliğinde bir adet çini parçası bulunmuştur. Yine derinliği 0.50 m. ağız çapı 0.35
m. ölçülerindeki tandır gün yüzüne çıkartılmıştır. G 29 açmasında 2.40x1.90
m. ölçülerinde ikinci bir alan açılmış, 1 m. derinliğe inildiğinde II. Mehmet
Dönemine ait Osmanlı gümüş sikkesi bulunmuştur. Güney duvarı bitişiğinde 1.10 m. derinlikte, 0.17 m. ağız çapına sahip, ağızdan gövdeye doğru
genişleyip kaide kısmına doğru daralan tek kulplu bir testi bulunmuştur.
Açmada güney-kuzey doğrultusunda tuğla örgülü bir koridor tespit edilmiştir. Koridorda ‚Hullide mulkehu duribe fî Konya‛ ibaresi okunan ve
Konya’da basılan bir Osmanlı sikkesi bulunmuştur. Bununla beraber açmada ok uçları, metal parçalar, sırlı ve sırsız seramik parçaları da bulunmuştur.
G 30 açmasında 1.10 m. derinlikte opus sectile malzeme bulunmuştur. G
31 açmasında yapılan kazıda 2.00 m. ağız çapında ve 1.50 m. derinliğinde
düzensiz bir forma sahip sarnıç ortaya çıkartılmıştır. Açmanın kuzey doğusunda 0.30x0.36 m. ebatlarındaki tuğlalardan oluşturulmuş zemin döşemesine rastlanmıştır. G 32 açmasında 0.90 m. duvar kalınlığına sahip olan ve
6.30x4.45 m. ebatlarındaki mek}nda çalışmalara devam edilmiş, 0.27x0.33
ve 0.27x0.15 m. ölçülerinde kırık tuğla parçaları bulunmuştur. G 33 açmasında 6.40x2.80 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı, üzeri muhtemelen tonoz
örtülü mek}n ortaya çıkartılmıştır. Burada iki adet lüle bulunmuştur.
2016 yılında diğer bir çalışma alanı olan Gevale Kalesi’nin güney eteklerinde de kazılara devam edilmiştir. 2015 yılında bu bölgede 16 adet kayaya
oyma mezar ortaya çıkartılmıştı. Bu kazı sezonunda 2 kaya mezarı daha
gün yüzüne çıkartılarak bu bölgede 18 adet kaya mezarının kazısı tamamlanmış oldu. 2013 yılında Gevale Kalesi’nin kuzey batısında da 9 adet kaya
mezarının kazısı yapılmıştı. Böylelikle toplam 27 adet kaya mezarının kazı
çalışmaları tamamlanmış oldu. Gelecek yıllarda yapılacak kazılarla bu sayının artacağı düşünülmektedir.
Geç Roma–Erken Bizans Dönemine tarihlendirebileceğimiz kaya mezarları, önlerinde dromos ve ana mek}ndan oluşan mimari birimlerdir. Kalenin
üst kısımlarından akan toprak ve moloz taşlar içlerini doldurmuş olup, sadece bir kaçının giriş açıklıkları görülebilmekteydi. Kazı ve temizlik çalış-
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malarıyla bunların içleri boşaltılmıştır. Geç dönemlerde bu mek}nların havyan barınağı olarak kullanıldığı, hayvan bağlama halkaları ve yemliklerden
anlaşılmaktadır. Kayaya oyma mek}nların bazılarında moloz taş örgülü
duvarlar da yer almaktadır. Giriş açıklıkları genellikle güney cephededir.
Değişik ölçülerdeki mek}nların uzunlukları 3-7 metre arasında değişmekte,
yükseklikleri ise 160-185 m. olarak değişmektedir. Kaya mezarları buluntu
açısından oldukça fakirdir. İn-situ olmayan, daha çok kalenin üst kısımlarından akan seramik parçaları, metal çiviler, lüle parçaları ve birkaç sikkeden ibaret buluntu elde edilmiştir.
2016 yılı kazısında oldukça çok sayıda sırlı ve sırsız seramik parçaları,
çok sayıda metal mermi çekirdeği, top gülleleri, farklı dönemlere ait 224
sikke, 7 adet yüzük, 55 adet cam bilezik parçaları, farklı biçimlerde 110 adet
ok ucu, ile yine çok sayıda çivi ve nal parçaları bulunmuştur.
Kazı çalışmalarının tamamlanmasını müteakip kazı alanının temizlik ve
çevre düzenlenmesi yapılmıştır. Tehlike arz eden duvarlarda kısmî sağlamlaştırmaları yapılarak koruma önlemleri alınmıştır. Rölöve çizimleri ve hava
fotoğraflarının tamamlanması ile mek}nların üzeri brandalarla kapatılarak
çalışmalara son verilmiştir.
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Resim 1: Kazı alanının genel görünümü.

Resim 2: Kazı alanı görünümü.
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Resim 3: G 11 No.lu açma hamam yapısı.

Resim 4: G 22 No.lu açma.
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Resim 5: G 23 No.lu sarnıç yapısı.

Resim 6: G 26 No.lu sarnıç.
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Resim 7: G 27 No.lu açma.

Resim 8: G 28 No.lu açma.
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Resim 9: G 29 No.lu açma.

Resim 10: G 31 No.lu açma.

Resim 11: G 32 No.lu açma.
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Resim 12: G 33 No.lu açma.

Resim 13: G 26 No.lu kaya oyma mekanı.

Resim 14: Figürlü seramik parçası.

Resim 15: Seledon kap.
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VAN AYANİS KALESİ 2016 YILI KAZI
ve ONARIM ÇALIŞMALARI
Mehmet IŞIKLI
Oğuz ARAS
Ayşegül AKIN ARAS
Van İli’nin 38 km. kuzeyindeki Ağartı Köyü sınırları içerisinde kayalık
bir tepe üzerinde yer alan Ayanis Urartu kalesindeki kazılar, 1989 yılından
beri 28 yıldır kesintisiz devam etmektedir1. Kale bu uzun soluklu kazılar
sonucunda Urartu kültürüne dair birçok yeniliği ortaya koymuştur2. Ayanis
Kalesi’nde bu sezon çalışmaları, Kültür Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izin ve ilkeleri doğrultusunda ‚kazı, restorasyon,
konservasyon, çevre düzenlemeleri ve yayına yönelik çalışmalar‛ şeklinde gerçekleştirilmiştir. Ayanis Kalesi’nin 2016 yılı arazi çalışmalarının kazı dışında
büyük bir kısmını ‚pasif korumaya yönelik acil müdahale‛ gerektiren alanlarda yürütülen çalışmalar oluşturmuştur. Önceki yıllarda olduğu gibi, 2016
yılında da Ayanis Kalesi kazı ve onarım çalışmalarına başlamadan önce
doğu sur duvarları, kuzeydoğu sur duvarları, güney sur duvarları, kuzey
yamaç sur çalışma alanı ve tapınak alanında detaylı çevre temizliği gerçekleştirilmiş. Çevre temizliğinin ardından tapınak alanındaki çalışmalara devam edilmiştir3.
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Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Ön Asya
Arkeolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi, Erzurum/TÜRKİYE, mehmet.isikli@gmail.com
Arş. Gör. Oğuz ARAS, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Ön Asya
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KAZI ÇALIŞMALARI
2016 sezonu kazı çalışmaları ağırlıklı olarak, Ayanis Kalesi’nin en önemli
yapılarını bünyesinde barındıran tapınak alanının hemen doğusunda yer
alan ve geçen sezon ortaya çıkarılan mek}nda gerçekleştirilmiştir4. Platformlu veya podyumlu salon olarak isimlendirdiğimiz bu alan Haldi çekirdek tapınağını (cella) içeren payeli salon ile doğu payeli salonun arasında
özel bir konuma sahiptir. Bu salon aynı zamanda kare planlı çekirdek tapınağın da hemen arkasında bulunmaktadır. 2015 kazı sezonunda mek}nın
tam olarak işlevi ve planı anlaşılamadığından, 2016 yılı kazı sezonunda bu
alanda çalışmalar devam ettirilmiştir. Bu alanda kazıların devam etmesinin
bir diğer nedeni de Haldi Tapınağı’nın kalıcı üst çatı yapısının inşası için
ortaya çıkan gereklilikti. Yaklaşık 26x7,5 metre boyutlarına sahip bu anıtsal
mek}n da kazı çalışmaları A, B ve C olmak üzere üç bölümde yürütülmüştür (Plan:1).
A. 1. A Gridi
A Gridi, 2014 kazı sezonunda başlanan ancak kazısı tamamlanamayan
büyük mek}nın kuzey kısmını oluşturmaktadır.5 A gridinin sınırları doğu –
batı yönlü 7.70 metre, kuzey – güney yönlü ise 6.50 metredir. Bahsi geçen
alanın başlangıç seviyesi deniz seviyesine göre 1866.835 metredir.
Bu alandaki çalışmalara yüzey temizliği ile başlanmış ve devam eden çalışmalarda 1866.735 seviyesinde Ortaçağ kalıntılarına rastlanılmıştır. Açma
içerisinde kuzey-güney yönlü kuru duvar tekniğinde 3 sıradan oluşan basit
Ortaçağ mimarisi belgelenerek kaldırılmıştır. Ortaçağ mimarisinin kaldırılması ardından 1865.105 seviyesinde doğu-batı yönlü uzaman kerpiç hattı
açığa çıkarılmış ve ardından düzenli kerpiç bloklar duvar hattını ortaya
koymuştur. Önceki kazı sezonlarında duvarlar üzerinde karşılaştığımız ve
bu duvarda da olması muhtemel boyalı sıvaların tahribini önlemek için
duvarlar önünde 10 cm. koruma toprağı bırakılarak seviye inmeye devam
edilmiştir. Devam eden çalışmalarda alanın kuzey-güney yönlü duvar hattı
tespit edilmiştir. Duvar hattından duvarın batı-doğu yönlü yıkıldığı tespit
edilmiştir. 1862.662 metre seviyesinde 50x35 santimetre boyutlarında kerpiç
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bloklardan oluşan üzerleri sıvanmış zemin açığa çıkartılmıştır. Zeminde
farklı zaman dilimlerinde uygulanmış iki faklı sıva, alanın tadilat gördüğünü açıklamaktadır (Resim: 1).
Bu alandan; bezemeli altın parçaları, bezemeli ve bezemesiz su mermerleri, seramik parçaları, bullalar, bronz ve demir obje ve cüruflar, çok sayıda
boncuk, bronz plakalar, altın kaplamalı bronz bir sphenks, bazalt parçaları
ele geçirilmiştir (Resim: 11).
A.2. B Gridi
Bu alanda yürütülen çalışmaların öncelikli amacı platformlu salon olarak
nitelendirilen alanın doğu kısmında bulunan ve kuzey-güney yönlü uzanan
duvar hattını ve payeli salona açılabilecek olası bir kapı girişini tespit etmektir. B gridinin sınırları doğu – batı yönlü 9 metre, kuzey – güney yönlü
ise 5 metredir. Bahsi geçen alanın başlangıç seviyesi deniz seviyesine göre
1865.852 metredir.
A Gridinde olduğu gibi bu alanda da üst seviyelerde basit Ortaçağ duvarlarına rastlanılmış ve belgelenerek kaldırılmıştır. Devam eden çalışmalarda alanın batı kesiminde 1864.950 seviyesinde yoğun yangın izleriyle
karşılaşılmış ve açmanın güney kısmında 1894.882 seviyesinde 35x52 cm.
boyutlarında düzenli kerpiç blokları açığa çıkartılmıştır. Ancak bu hatları
açmanın kuzey kısmında görmek mümkün değildir. Kuzey kısımdaki izler
yoğun yangın geçirmiş ve hatları düzensizdir. İlerleyen kazı çalışmalarında
alanın güney kısmında yer alan kerpiçlerin ‚podyumlu salon‛ olarak isimlendirdiğimiz mekanın doğu duvarına ait olduğu anlaşılmıştır. Bahsi geçen
duvar taban seviyesine kadar açığa çıkartılmış ve duvar üzerinde yer yer
korunmuş sıvalar ve boyalar tespit edilmiştir. Açığa çıkartılan bu duvarın
kalınlığı 2.80 m., yüksekliği 2.16 m., uzunluğu ise 7.40 m. olarak ölçülmüştür. Duvarın kuzeye devam eden ve batıya bakan yüzünde, kuzey-güney
yönlü yıkıntı izleri görülmektedir. Salonun kuzeydeki yıkıntı kerpiç izleri
ile güneydeki açığa çıkartılmış düzgün hat veren duvar arasındaki mesafe
yaklaşık olarak 3 metre olarak ölçülmüştür (Resim: 2).
Bu alandan; çok sayıda altın parçaları, mozaik parçaları, bezemeli taş objeler, kireç taşından bezemeli objeler ve bronz objeler ele geçirilmiştir (Resim: 11).
A.3. C Gridi
C Gridi tapınak cellasının hemen doğusunda yer almakta olup, ortalama
10,5x6,5 metrelik bir alanı kapsamaktadır. Başlangıç seviyesi 1866.254 m
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olan alanın yüzeyindeki otların temizlenmesiyle başlayan seviye inme çalışmalarıyla dolgu toprağın hemen altında Ortaçağ tabakasına ait mimari
kalıntılarıyla karşılaşılmıştır. Yukarıda değindiğimiz A ve B gridlerinde
olduğu gibi, düzeli bir plan vermeyen bu mimari de belgelenerek kaldırılmıştır. Kaldırılan Ortaçağ tabakası altında yoğun kerpiç döküntü ve yıkıntıları ile birlikte 1865.750 metre seviyesinde Urartu Dönemine ait buluntular
ele geçirilmeye başlamıştır.
Seviye inme çalışmaları devam ederken yaklaşık 1864.773 metre seviyesinde bir kerpiç duvar hat tespit edilmiştir. 2.3 metre genişliğinde, doğubatı doğrultusunda uzanan ve kerpiç blokları korunmuş bir duvar açığa
çıkartılmıştır. Devam eden çalışmalarla açığa çıkan güney kerpiç duvarının
kuzey yönünde, iki girinti tespit edilmiştir. Çalışmalar ilerledikçe güney
kerpiç duvarın batısında yer alan girintinin niş (?) olduğu düşünülürken
doğusunda yer alan girintinin ise güneye doğru bir odaya açılan, tabanı su
mermeri döşeli, rizalitli ve 1.20 metre genişliğe sahip bir kapı olduğu anlaşılmıştır. Alanın kuzey bölümünde devam eden çalışmalarda bezemeli su
mermerleri açığa çıkartılmıştır (Resim: 3).
1863.099 metre seviyesinde tespit edilen su mermeri bloklarının zeminden yüksekliği 76 cm. olan, güney yönü kerpiç duvara yaslanan ve yüzeyi
ile yan yüzleri bezemelerle donatılan bir platforma ait olduğu anlaşılmıştır.
Platformun üzeri ve etrafında dolgu toprağın kaldırılmasıyla 2015 yılında C
27 gritinin güneybatısında ortaya çıkan zemine döşeli su mermerlerinin6 de
güney duvar dibine kadar uzandığı anlaşılmıştır. Zemine döşeli su mermerleri 49 bloktan oluşmaktadır. Etrafı dolgu topraktan temizlenen su mermeri
platformun boyutları doğu-batı yönlü 2,48 m. ve kuzey-güney yönlü ise
2,57 m. ölçülerine sahiptir. Platformun batı yönünde güney duvara dayanan
tek bir blok sağlam olarak korunmuştur. Bu blok üzerinde ise intaglio tekniğinde çiçek ve mozaik yuvaları bulunmaktadır. Yine platformun kuzey
kesitinde iyi korunmuş olarak gözlenen iki sıra mozaik dizisi yer alır. Platformun doğu kesitinde blokların iyi korunmadığı ancak kuzeyde olduğu
gibi mozaik dizisi ile bezendiği tespit edilmiştir. Platformun batısında yer
alan intaglio tekniğindeki bezemeli taşların platformun çevresini güney
bölümü dışında üç yönden sardığı anlaşılmış ancak günümüze gelene kadar çok fazla tahrip olduğu gözlenmiştir. Platformun patlamış olduğu kuzeybatı köşesinden anlaşıldığı üzere iç kısmının sıkıştırılmış kerpiç blokla-
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rıyla desteklendiği anlaşılırken bu kerpiç blok aralarının da bazalt taş parçalarıyla desteklendiği tespit edilmiştir.
Platformun yüzeyi ise 8 adet su mermeri bloktan oluşmaktadır. Güney
duvara doğru 2-2-4 sırasıyla yerleştirilen bezemeli bloklarda kırık, çatlak ve
çökme gibi tahribat gözlenirken yan yüzlerin ve ön yüzün çok fazla parçalanarak tahribata uğradığı anlaşılmıştır. Platform yüzeyinin güneyinde kerpiç duvarın bitişiğinde 41 adet tek sıra mozaik dizisinin yer aldığı tespit
edilirken bu mozaiklerin çapları ise 3,5 cm. olarak ölçülmüştür (Resim: 4).
Yine platformun üzerinde yanarak erimiş bir maddenin (bitümen?) varlığı
dikkat çeker. Bu madde aynı zamanda güney duvara yakın olan zemine
döşeli su mermeri bloklarının üzerinde de tespit edilmiştir7.
Su mermerleri üzerindeki bu madde temizlenerek platform üzerindeki
orijinal bezeme açığa çıkarılmıştır. Bahsi geçen platformun bezemeleri ve
bezeme düzenleri tapınak cellasında daha önceki yıllarda açığa çıkartılan
platform ile birebir aynıdır.8 Bu temizlik sırasında çok sayıda kireçtaşı halkalar, altın plakalar, çok küçük metal boncuklar, yanmış kumaş kalıntısı ve
bir adet altın rozet bu yanık maddeyle birlikte Platform üzerinden ele geçmiştir (Resim: 11). Platformun zemin ile bağlantısını anlamak amacıyla kuzey ve doğu yönlerde platformun köşelerinden seviye inilmiştir. Bu çalışma
sonucu platformun doğu ve kuzey tabanında ahşap destekler tespit edilmiştir. Platformun tamamen açılması ardından, alanın kuzeybatı zeminine döşeli su mermeri plaklar dışında kalan tüm alanda kerpiç zemin tespit edilmiştir (Resim: 5).
Platformun olduğu alandaki çalışmaların ardından, platformunda yaslandığı güney duvarın diğer yüzünde seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Rizalitli kapı ile girilen bu bölümdeki çalışmalarımızın amacı tapınak
cellasına yapılacak çatı projesinin ayaklarının oturması ve bu bölümün tapınak alanı (payeli salon) ve buradaki güney odalarıyla olası bağlantısını
saptamaktır. Alanın güney kesiti altında tespit edilen ancak düzgün hat
vermeyen döküntü ve yıkıntı kerpiç kalıntıları da kontrolün ardından kaldırılırken, alanın güneyinde yoğun yangın izleri tespit edilmiştir. Bu bölümden ele geçirilen en dikkat çekici buluntular ise bir adet yazıtsız bulla,
biri kırık olmak üzere üç adet yazıtlı bulla, altın rozetler, kireçtaşı objeler,
bezemeli su mermeri parçaları, yoğun boncuk buluntusu, oyma motifli taş
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kap parçaları ve altın parçalarıdır. Açmanın güney bölümünde doğu duvarın devamın görebilmek amacıyla da rizalitli girişin doğu duvarından itibaren duvar takibi yapılmıştır. Ancak yaklaşık 1,3 m. sonra duvarın kesintiye
uğraması ve bu kısımdan itibaren yangın izleriyle beraber yıkıntıyla dolu
olması duvarın muhtemelen doğu yöne dönüş yaptığını düşündürmüştür.
Taban seviyesine yaklaşık olarak 50 cm. kala bu bölümdeki kazı çalışmalarına 2016 sezonu için son verilmiştir (Resim: 6). Kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte restorasyon ve güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalara
yoğunluk verilmiştir.
ARKEOZOOLOJİ ÇALIŞMALARI
Ayanis Kalesi kazılarında 2016 yılı arkeozoolojik incelemeleri kuzey yamaçtan (XV No.lu alan) 2014 ve 2015 yıllarında ele geçirilen hayvan kemikleri üzerinde yapılmıştır. İlk gözlemlere göre 2014 kazılarında yaklaşık 35
bin kemik parçası, 2015 kazılarında ise 50 bin parça kemik parçasının ele
geçirildiğini ortaya koymuştur9. Birkaç kemik parçası hariç bu kemiklerin
hepsi kalenin kuzey sur duvarının dışında 45 santimetrelik bir depozit
alandan açığa çıkarılmıştır. İlk arkeozoolojik incelemelerde Ayanis Kalesi
2014 kazısında ele geçirilen hayvan kalıntıların içerisinde şimdiye kadar en
az 7 familyaya ait yaklaşık 16 farklı hayvan türü tespit edilmiştir.
2016 yılında yapılan çalışmalarda Ayanis Kalesi’nde yaşayan insanların
çoğunluğunu koyunun oluşturduğu çok sayıda memeli hayvan, evcil ve
yabanıl tavuk, balık gibi türleri tükettiği gözlenmiştir. İncelenen kemikler
her birim ayrı olacak şekilde kasalara yerleştirilmiş ve düzenli olarak kazı
evi deposuna istiflenmiştir. Bu sezon içerisindeki ilk gözlemler ile birlikte
2017 yılı kazı sezonunda kazı evi laboratuvarında gerçekleştirilmesi düşünülen çalışmalarda 2014 ve 2015 kazı sezondaki bulunan bütün hayvan kemiklerinin detaylı incelemesi ve buna bağlı olarak cins ve türlerinin belirlenmesi, ayrıca istatistiksel analizlerinin yapılması planlanmaktadır.
RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
2016 yılı kazı sezonunda bir yandan kazıevi laboratuvarında küçük buluntuya yönelik restorasyon ve konservasyon çalışmaları devam ederken
diğer yandan pasif koruma çalışmalarına yönelik olarak saha çalışmaları-
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mız devam etmiştir. Ayanis sitadelini çevreleyen surlar bazalt taş örgü üzeri
kerpiç bedenlerden oluşturmaktadır10. Kale iç yapısında ve tapınak alanında da aynı örgü tekniği ve sistemi söz konusudur. Zaman içerisinde devam
eden kazılardan elde edilen deneyimlere göre; çeşitli etmenlerin sebep olduğu tahribatlardan en çok etkilenen yapı elemanları bu kerpiç bedenler
olmuştur. Bu sezon bu yöndeki çalışmalarımız ağırlıklı olarak tapınak alanı
ve cella üzerinde yürütülmüştür. Ayrıca yeni kazılan platformlu/platformlu
salonda da açığa çıkarılan mimarinin korunmasına yönelik bir dizi pasif
korumaya yönelik çalışmalar yürütülmüştür.
C.1. Tapınak Alanı Cella Kuzey Duvarı ile Duvara Bitişik Payeye Yönelik Pasif
Koruma Çalışmaları
Ayanis Kalesi’ni çevreleyen sur ile sitadeldeki birçok yapı kerpiç mimariden oluşmaktadır. Bu kerpiç mimari büyük oranda açık hava koşullarına
(kar, yağmur, rüzgar, güneş gibi) maruz kaldığı için oldukça tahribata uğramıştır. Son üç yıldır bu kerpiç mimarinin korunmasına yönelik pasif koruma amaçlı bazı çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların esasını geleneksel kerpiç mimarinin korunmasında olduğu gibi sıvama işlemleri oluşturmaktadır11. Önceki yıllarda sur duvarı ile anıtsal kapı da gerçekleştirilen
koruma amaçlı kerpiç duvar çalışmalarının başarılı olduğu görülmüş ve bu
koruma yönteminin tapınağın cella duvarının kuzey kısmına uygulanmasına karar verilmiştir. Tapınak cella duvarlarının orjinal kerpiç boyutlarını
tespit amaçlı bir takım çalışmalar yapılmış ve cella duvarının 33x51x12 cm.34x54x12 cm. boyutlarında kerpiçler kullanılarak inşa edildiği görülmüştür.
Bu bağlamda orijinal dokuya sadık kalınarak söz konusu duvarda koruma
onarım çalışmaları yapılmıştır.
Çalışma kapsamında kerpiç blok üzerinde bulunan döküntü toprağın tıraşlanması ve uygulanacak sıva için; ilk önce temizleme çalışması yapıldı.
Orijinal kerpice zarar vermeden yapılan ince temizliğin amacı; sıvanın, kerpiç yüzeyinde iyi tutması ve orijinal dokunun varlığını korumaktır. Daha
sonra orijinal kerpiç boyutlarına uygun kerpiç (34x52x12 cm.) kalıpları hazırlanmış ve kerpiç döküm işlemine başlanmıştır. %20 oranında saman karışımından oluşturulan kerpiç bloklardan 240 adet dökülmüştür. Kerpiçlerin
10
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ortalama ağırlığı 18 kg.dır. Dökülen bu kerpiçlerin uygulama işlemine geçilmeden önce, tapınak cellasının kuzey duvarlarında kerpiç duvarların örüleceği yerler 33-40 cm. arasında tıraşlanmış, döküntü kerpiç ve kabaran topraktan arındırılmıştır. Daha sonra cella duvarına bitişik olarak inşa edilen
payeden kerpiç koruma duvarı örülmeye başlanmıştır. Payenin bazalt bedenleri üzerine tek sıra kerpiç 80 cm. kadar yükseltilmiş ve bu işlem için 63
kerpiç kullanılmıştır. Payenin iç kısmında kısmen korunan kerpiç bloklarının üzeri sıkıştırılmış kerpiç harcı ile doldurulmuştur. Bir sonraki çalışmamız cellanın orta kısmına denk gelen tahrip olmuş kerpiç duvarda devam
etmiştir. Bu kısımda yer yer 3 metreyi bulan boşluk tek sıra kerpiçle örülmüş ve 12 sıra olarak yükseltilen kerpiç duvarın yüksekliği 1,30 metreye
yükseltilmiştir. Ardından tapınağın kuzeybatı köşesinde erimiş olan kerpiç
kalıntıları temizlenmiş ve köşe kısmı aynı kerpiçlerle yükseltilmiştir. Kerpiç
örme işleminin ardından örülen kerpiç blokların yüzeyi aşınmaya karşı yine
kerpiç dökümünde kullanılan harç ile sıvama yapılmıştır (Resim: 7).
Ayanis Kalesi Haldi Çekirdek Tapınağı (cella) çatı projesi Eylül sonu –
Ekim başındaki süreçte hayata geçirilmeye başlanmıştır. Söz konusu çatı
projesi Van İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Van Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü ve Van Müze Müdürlüğü kontrol ve sorumluluğunda tamamlanarak yaklaşık 20 yıldır kapalı olan tapınak cellası koruma altına alındı ve sergilenmesi için büyük bir adım atılmış oldu (Resim: 8).
C.2. Platformlu (Platformlu) Salonda Yapılan Koruma Çalışmaları
Yukarıda ayrıntılı olarak bahsedildiği üzere, podyumlu salon hem yapının mimari özellikleri hem de yapı içerisinden gelen buluntular açısından
Urartu arkeolojisi için ünik bir örnektir. Bu bakımdan yapı ve yapının içerinde bulunan platform için acil onarım ve koruma önlemlerinin alınması
zorunlu bir durum olarak ortaya çıkmıştır. İlk olarak; yoğun bir yangına
maruz kalmış sıvalı ve boyalı olan salonun duvarları üzerinde koruma çalışmaları başlatıldı. Duvarın yüzeyi dikkatli bir şekilde temizlendikten sonra kerpiç sıvayı korumak ve sağlamlaştırmak için %15 oranında Paroloid B72
karışım hazırlanarak bu karışım kerpiç duvara enjekte edildi. Bu işlemin
ardından kerpiç duvarı sağlamlaştırmak için de farklı bir uygulamaya geçilmiştir. Bu uygulama için enjeksiyon harcı kullanılmıştır. %5 lik primal
AC33 ile yaklaşık 1 lt. sudan oluşan bileşim, 100 gr. enjeksiyon harcı ile 30
ml. oranındaki primalden oluşan bir karışım hazırlanmıştır. Hazırlamış
olduğumuz karışımı şırınga yardımı ile duvarla kerpiç arasındaki boşluğa
daha önceden enjekte ettiğimiz Paraloid B72’ nin olduğu bölgeye enjekte

270 ..................................................................................................................

edilmiştir. Duvar üzerine uygulanan bu restorasyon ve konservasyon işleminin ardından koruma yapılan alanın ölçüleri alınarak alan, dışarıdan
gelecek olan tahribatı ve güneş ışınlarından gelecek olan zararı engellemek
için jeotekstille kapatılmıştır. Böylece kerpiç sıva ve sıva üzerindeki boya
koruma altına alınmıştır.
Onarım ve koruma altına alınan ikinci alan platform olmuştur. Platformun etrafı iyice açılıp temizlendikten sonra platformu oluşturan su mermerleri üzerinde fırça ve dişçi aletleriyle detaylı bir temizlik işlemi yapılmıştır. Daha sonra % 5’ lik Paroloid B72 ile sudan oluşan karışım hazırlanarak platformun etrafındaki düşmüş olan su mermeri parçaları kodlanarak
hazırlanmış olan karışım ile yerine sağlamlaştırma işlemi yapılmıştır. Aynı
karışım su mermerinin çatlak olan bölgelerine şırınga yardımıyla enjekte
edilmiştir (Resim: 9). Platformun üzerine uygulanan bu onarım işleminin
ardından platformun etrafının ölçüleri alınarak, platformun tamamı jeoteksille kapatılmıştır. Platformun çevresi, yanlardan gelecek olan darbelere
karşı korumak amacıyla etrafına 5’ er sıra halinde kerpiç bloklarla örülmüş
ve Platform ile kerpiç blokların arası strafor ve deniz kumu ile doldurulmuştur. En son olarak da dışarıdan gelecek herhangi bir darbe ve tehlikelere karşı platformun zarar görmemesi için platformun tamamını kapatacak
şekilde 4x4 m. ölçülerinde ve 1 m. yüksekliğinde yaklaşık 1 ton ağırlığında
kalın demir sacdan yapılmış olan bir kafes (kutu) yerleştirilmiştir (Resim:
10).
Platformlu salonun korunmasına yönelik diğer bir çalışmada salonun
kuzeyine düşen C çalışma alanın da ve A çalışma alanında gerçekleştirilmiştir. Bu alanlardaki sıvalı ve boyalı kerpiç duvarları hava koşullarından
ve fiziksel etkilerden korumak amacıyla tüm alanın üzeri galvaniz sac ile
kapalı ahşap direkleri olan geçici çatı ile kapatılmıştır.
C.3. Laboratuvar Çalışmaları
2016 yılı kazı çalışmalarından ele geçirilen buluntuların laboratuvar ortamında restorasyon ve konservasyon çalışmaları da bu sezon onarım ve
koruma çalışmalarımızın diğer ayağını oluşturmuştur. Eser teslim sorumlusundan, teslim alınan buluntular; laboratuvarda incelendikten sonra yapılacak çalışmalar belirlenip, gerekli olan ekipmanlar temin edildikten sonra
temizleme ve konservasyon çalışmalarına başlanıldı. Mikroskop altında
incelenen metal objeler için belirlenen temizlik işlemi doğrultusunda yüzey
uygulamalarına başlanmıştır. Mekanik (fırça, pamuklu çubuk) ve kimyasal
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(%50 saf su+%50 alkol solüsyonu) temizlik yöntemiyle konservasyon ve
temizleme çalışmaları yapılmıştır. Demir mızrak ucu, metal objeler, bronz
objeler 24 saat süre boyunca solüsyonda bekletildi. Etrafı kapalı ve hava
almayacak bir şekilde cam kaplar içerisine alınan metal buluntular, hava
almayacak şekilde kapatılmış ve 24 saat stabil durumda bırakılmıştır. 24
saatin sonunda solüsyondan çıkarılan objelerin yumuşayan korozyon tabakaları bisturi ve dişçi aleti yardımıyla temizlendi. Altın objenin temizliği
sırasında, %50 alkol+%50 su çözelti hazırlanılarak eserin temizlenmesi amacıyla kullanıldı. Pamuklu çubuk yardımıyla hassas bir şekilde altın objelerin
yüzey temizliği yapıldı.
Taş objeler, bulla, mühür, bezemeli kireçtaşı obje ve bezemeli seramik
objelerin, cidarlarında ve bezemelerinde bulunan toprak artıkları; %50
su+%50 alkol çözeltisiyle kulak temizleme çubuğu yardımıyla lokal olarak
emdirilek yumuşatıldı, ve yumuşayan toprak artıkları bisturi ve dişçi aleti
yardımıyla yüzeyden ve cidar aralarından atıldı.
Platformlu salonun C gridinde: ‚7 adet altın rozet ve 14 adet altın objeler(?) , 4 adet bulla, 1 adet yazıt parçası, 3 adet intaglio parçası, 29 adet mozaik ve mozaik parçaları, 27 adet boncuk ve boncuk parçaları, 37 adet bezemeli taş objeler ve 101 adet çeşitli taş ve metal, toplamda 223 adet‛ buluntunun; B gridinde: 6 adet altın rozet ve 8 adet altın objeler(?), 1 adet intaglio
parçası, 3 adet bronz düğme(rozet?), 4 adet boncuk, 15 adet mozaik ve mozaik parçaları ve 55 adet taş, seramik bronz vb. objeler toplamda 95 eserin‛;
A gridinde: ‚4 adet altın rozet, 15 adet altın obje, 2 adet bulla, 19 adet boncuk ve boncuk parçaları, 1 adet intaglio, 20 adet mozaik ve mozaik parçaları, 113 adet seramik, bronz, demir olmak üzere genel toplamda 492 adet
eserin, restorasyonu ve konservasyonu gerçekleştirilmiştir.
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Resim 1: A Gridi kazı aşamaları ve son hali.

Resim 2: B Gridi kazı aşamaları ve son hali.

274 ..................................................................................................................

Resim 3: C Gridi kazı aşamaları.

Resim 4: Su mermeri platform ve detayları.
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Resim 5: C Gridinin son hali.

Resim 6: C Gridi güney kesim çalışmaları.
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Resim 7: Tapınak cellası ve cellaya bitişik payenin kerpiç örgüsü.

Resim 8: Tapınak cellasının koruma çatısı.
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Resim 9: Platformun restorasyonu.

Resim 10: Platformun demir kafesle koruma altına alınması.
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Resim 11: Platformlu salondan ele geçirilen buluntu grupları.
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Plan 1: Platformu salonun planı.
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ÖZET
Kırklareli Höyüğü’nde sürdürülmekte olan arkeolojik çalışmalara 2016
yılında, Aşağı Pınar Mevkii’ndeki kazıların yanı sıra kültürel miras projesine de ağırlık verilerek devam edilmiştir. Aşağı Pınar M.Ö. 6200-4800 arasına, Son Neolitik-Orta Kalkolitik dönemlere tarihlenen kesintisiz bir süreci
dokuz tabaka halinde yansıtan bir yerleşimdir. Aşağı Pınar 8-6. tabakalar
Balkanlar’da ilk yerleşik köy yaşantısının ortaya çıktığı, 5-2. tabakalar ise bu
sürecin gelişim evresi içinde değerlendirilebilecek özellikler göstermektedir.
Yerleşmede1993 yılından bu yana kesintisiz olarak devam eden araştırmalarla bu sürecin üst evreleri geniş bir alanda açılmış ve ayrıntılı olarak çalışılmış, Orta Kalkolitik Döneme tarihlenen tabakalar (5-2) yayınlanarak tamamlanmıştır. Çalışmaların ağrılığı son yıllarda, ilk yerleşim evresine verilmiş, 6. tabakaya odaklanan kazı ve araştırmaların ardından 7. tabaka dolguları üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. 2016 yılı çalışmaları da bu kapsam
içerisinde höyüğün kuzeydoğu kesiminde 5-7. tabakaları içerecek şekilde
geçekleşmiştir.
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2016 yılı çalışmalarında, arkeolojik araştırmaların yanı sıra, burada gerçekleştirmekte olduğumuz kültürel miras projesine de devam edilmiş, özellikle Aşağı Pınar Açık Hava Müze düzenlemeleri kapsamında eğitim ve
deneysel arkeoloji birimlerinde düzenleme çalımaları gerçekleştirilmiştir.
EKİP ve ÖN BİLGİLER
2016 yılı ekibi kazı başkanı Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İstanbul Üniversitesi), kazı başkan yardımcısı ve alan sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Eylem Özdoğan (İstanbul Üniversitesi), mimar Doç. Dr. Zeynep Eres (İstanbul Teknik
Üniversitesi), jeolog Prof. Dr. M. Namık Yalçın (İstanbul Üniversitesi), arkeolog-restoratör Ahmet Demirtaş, restoratör Yeliz Baydeniz, arkeologdesinatör Dr. İlknur Türkoğlu, fotoğrafçı Selahattin Dereli (İstanbul Üniversitesi), atölye sorumluları arkeolog Zeynep Sunal, arkeolog Hilal Yumaklı
(İstanbul Üniversitesi), Öğr. Gör. Özlem Aytek (Pamukkale Üniversitesi),
Ar. Gör. Hazal Azeri (Mimar Sinan Üniversitesi), arkeolog Özgür Yılmaz ve
mimarlık öğrencisi İdil Şen (İstanbul Teknik Üniversitesi) ile alan sorumlusu Şafak Nergiz (Kiel), İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden birim sorumluları Ceren Bayır, Eda Etik, Erge Yurtdaş, Erman Ertuğrul ve Nazlıcan Culum’dan oluşmaktadır, 2016 yılı çalışmalarına Bakanlık temsilcisi olarak
Sayın E. Koray Ayber (Edirne) katılmıştır.
2016 yılı çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİM ve Kırklareli İl Özel İdaresinin maddi
desteği ile gerçekleşebilmiştir. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (2016 Proje No: 21830) ile Kırklareli Belediyesi projeye ayrıca
katkıda bulunmuştur1. Projenin arkeometrik analizleri ve yayın hazırlıkları

1

Kırklareli Valiliği, İl Özel İdaresi, Kırklareli Belediyesi, Kırklareli İl Kültür Müdürlüğü,
Kırklareli Müzesi ve Ahmetçe Köyü Muhtarlığına teşekkürü borç biliriz. İl genelinde, elde
ettiğimiz bilimsel sonuçların kültür sektörüne dönüştürülmesinde ve çalışmamızın her
aşamasında Kırklareli Kültür Varlıkları Derneği’nden büyük destek gördük. Bu bağlamda
Dernek Başkanı Erdoğan Kantürer’e Yönetim Kurulu Üyeleri Aydın Karakoç, Atilla Biçer, Casim Karabaş ve Ergün Kalınoğlu’na destekleri için minnettarız. Mesleki desteklerinin yanı sıra
dostluklarını esirgemeyen Kırklareli Müzesi Müdürü Derya Balkan, İl Kültür ve Turizm
Müdürü Necmi Asan, Müdür Yardımcısı Fikret Macit ve Araştırmacı Zekeriya Kurtulmuş başta
olmak üzere Kırklareli İl Özel İdaresi, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kırklareli
Müze Müdürlüğünün tüm çalışanlarına da gösterdikleri kolaylık ve yakınlık için ayrıca
teşekkür ederiz. Çalışmalarımız sırasında Kırklareli’nde çeşitli kurum ve kişilerin yakın ilgi,
destek ve dostluğu bizim için her zaman yüreklendirici olmuştur, bu bağlamda özellikle
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Şoförler Odası Başkanı Fuat
Şeker, Bora Zengin, Çetin Karakoç ve Ali Parapan’a da teşekkür borçluyuz. Açık Hava Müzesi
düzenleme işlerinde Atölye Demirtaş’a yaptıkları katkı için teşekkürlerimizi sunarız. Bu yıl Ba-
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ise Alman Arkeoloji Enstitüleri- Avrasya-Berlin şubesinin desteği ile gerçekleşmektedir.
ÇALIŞMA PROGRAMI VE AMAÇLAR
Kırklareli Höyüğü 2016 yılı çalışmaları; arazi çalışmaları, malzeme ve
değerlendirme çalışmaları ile kültür sektörü projelendirme ve uygulamaları
olmak üzere ana üç kategori altında programlanmıştır.
Kazı Çalışmaları; Kırklareli Höyüğündeki arkeolojik kazılar Aşağı Pınar
mevkiinde, buradaki ilk yerleşim katlarının bulunduğu kuzey kesimde; (1)
6. tabaka 6-21 yapısında 2015 yılında başlanan kazı ve belgeleme çalışmalarının tamamlanması, (2) 7V ve 7 U açmalarında önceki yıllarda gerçekleşen
kazılardan anlaşıldığı üzere zayıf olarak korunagelen 6. tabaka dolgusunun
açılarak, H4 hendeğinin burada devam edip etmediğinin belirlenmesi, (3)
6V açmasına batı yönünde girdiği anlaşılan H2 hendeğin sınırlarının tespit
edilerek hendek dolgusunda çalışılması ve yerleşmedeki ana hendek sistemlerinin kuzeydoğu yönünde nasıl devam ettiğinin anlaşılması, olarak
sıralanabilecek maddeler altında programlanmıştır. Ayrıca Son Neolitik- İlk
Kalkolitik Dönem tabakalarındaki mimari birimlerin yanı sıra, hendeğin
belirli noktalarında, gerek hendek tabakalanması gerekse içindeki birikimlerin niteliğini anlamak amacıyla bırakılan kesitlerin belgelenmesi planlanmıştır.
Malzeme Çalışmaları; Arkeolojik araştırmalarla açığa çıkarılan malzeme ve
kalıntıların analiz ve belgelemesine kazı boyunca devam edilmektedir. Ancak 2016 yılında aşağıda belirtilen malzeme grupları üzerindeki incelemeler
ile yayın hazırlıklarına özellikle ağırlık verilmiştir; (1) Orta Kalkolitik Dönem çanak çömleğinin 2005 yılında yapılan kapsamlı yayının ardından,
yayına girmeyen ve sonraki yıllarda açığa çıkarılan bölümü için 2014 başlanan yayın hazırlıklarına devam edilerek tamamlanması, (2) kazı çalışmalarının sonlandığı 6. tabakanın çanak çömlek analizleri geçtiğimiz yıllarda
tamamlanmış ve yayına yönelik hazırlıkları bitirilmiştir. 2015 yılında yapı
dizisine ait yeni birimden gelen malzemenin restorasyon ve belgeleme çalışmalarına devam edilmesi, (3) sürtmetaş buluntuların analizlerinde devam
edilmesi, (4) kemik aletler üzerinde tipoloji, yapım teknolojisi ve kullanım
izi aşınmasıyla ilgili analizlere devam edilmesi. (5) 2015 yılında Son Neolikanlık Temsilcisi olarak kazımıza katılan Tekirdağ Müzesi uzmanı Sayın E. Koray Ayber’e de
ayrıca teşekkür ederiz.
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tik-İlk Kalkolitik Dönem tabakalarının stratigrafi ve mimari değerlendirmelerine yönelik çalışmalara ağırlık verilerek bu tabakada bulunan ve üzerinde ahşap ya da dal izleri olan kerpiç topanlarının temizlik restorasyon ve
belgelenmesine devam edilmesi.
Kültür Sektörü Çalışmaları; Kültür sektörüyle ilgili olarak hazırlanan makro proje çerçevesinde 2016 yılı programı; (1)deneysel arkeoloji ve eğitim
alanının düzenlenmesine ağırlık verilmesi, özellikle çanak çömlek teknolojisi, prehistorik madencilik ve geleneksel tarım uygulama birimlerinin birebir
ölçekli canlandırmalarla geliştirilmesi, bunlarla ilgili tanıtım panolarının
hazırlanarak yerlerine monte edilmesi, (2) tarihöncesi köy canlandırmasını
içeren Aşağı Pınar Açık Hava Müze projesi kapsamında alanın genelinde
bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesinin yapılması.
Önceki yıllarda olduğu gibi kent yönetimi, sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde gerçekleşen tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına devam edilerek
yaygınlaştırılmasına ve projenin tanıtımına ağırlık verilmesi.
KAZI VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
Bu yılki arkeolojik araştırmalar, höyüğün kuzeydoğu kısmında 5U, 6U,
6V ve 7V plan karelerinde gerçekleşmiştir. Höyükte bugüne kadar yapılan
arkeolojik çalışmalar, buradaki ilk yerleşimin alanın kuzeydoğusunda 7.
tabakanın en alt evresinde başladığını göstermiştir. Dal örgü ve dörtgen
planlı, birbirine bitişik ya da yakın olarak inşa edilen yapılardan oluşan bu
evrenin ardından 7. tabakanın daha üstteki iki evresi, o dönem yerleşimlerinin de sınırını oluşturan iki hendek ile belirlenmiş, ne yazık ki yerleşim
alanı ve yapı kalıntılarıyla ilgili ayrıntılı bilgi edinilememiştir. Ancak hendeklerin doğrultuları, 7. tabakada yerleşimin sınırlarının güneybatı yönünde giderek büyüdüğünü göstermiştir. Bunu takip eden 6. tabakada ise 7.
tabakanın son evresiyle aynı alanda ve olasılıkla benzer bir mimari dokuda
gelişen bir yerleşim söz konusudur. Burada doğu-batı doğrultusunda birbirine bitişik mekanlardan oluşan bir yapı dizisi bulunmaktadır.
2016 yılında 7. tabakanın üç farklı evresinde de çalışılmıştır. Ayrıca büyük bir kısmı önceki yıllarda açılan 6. tabakadaki yapı dizisinin kazı alanı
sınırları içinde kalan en kuzeydoğudaki odasında çalışılarak bu tabakaya
ilişkin programlanan işler tamamlanmıştır.
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7. Tabaka
Yerleşmede, mimari olarak saptanan en eski tabaka olan ve üç evreden
oluşan 7. tabakanın, en alt evresi bir grup yapıdan oluşmakta ve bu yapıların kuzey kısmında avlu olarak kullanıldığı anlaşılan açık bir alan bulunmaktadır. Üçü tüm, ikisi ise ancak kısmen korunagelen yapılardan en doğuda olanı (7-6 yapısı), 2016 yılında çalışılan alanın (6U açması) sınırları
içinde kalmaktadır. Bu yılın hedeflerinden biri de söz konusu birimin daha
doğusunda başka bir yapının olup olmadığı ve kuzeyindeki alanın nasıl
kullanıldığına ilişkin ayrıntılı sonuçlara ulaşmaktır. Bu kapsamda 7-6 yapısının en altta bulunan taban düzlemi sıyrılarak, temizlenip belgelenmiş ve
kısmen kaldırılmıştır. Yapının dışındaki çalışmalarda kuzeydoğuda başka
herhangi bir yapının olmadığı görülmüş ve kuzeyindeki geniş boşluğun bir
açık alan/avlu olduğu anlaşılmıştır. Günlük işler için kullanılan açık alanların dağılımı bunların, birbirine yakın, tek ya da çok odalı yapılardan oluşan
ve ortalama 50-60 m2 büyüklüğe ulaşan mek}nların kuzeyinde yoğunlaştığını göstermektedir. Açık alanların önceki yıllarda kazılan batı kesimlerinde
ocak ve ateş yerleriyle karşılaşılmış olmasına karşın, bu yıl açılan kesimde
herhangi bir yapı ögesine rastlanmamış, ancak killi düzlemler ile küçük
taşların yoğunlaştığı birimlerle karşılaşılmıştır. Mevcut durum, günlük işler
için yoğun olarak kullanılmakta olan açık alanların, yerleşimin bu kesiminde de aynı şekilde devam ettiğini göstermektedir.
7. tabakanın belirleyici öğelerinden olan, söz konusu tabakanın orta ve
üst evrelerini temsil eden hendeklerle ilgili çalışmalara bu yıl da devam
edilmiştir. Orta evreye tarihlendiği düşünülen hendek (H4), ortalama 6x2,5
m. boyutlarında ince uzun çukurların doğu-batı doğrultusunda birbirine
eklenmesiyle oluşmuştur. Aralıklarla 50 m.lik bir bölümü açılan hendeğin,
2015 yılında genişleyip amorf bir hal alan çukurlar şekline 7U açmasında da
devam ettiği görülmüş, bu yıl daha doğudaki devamını görmek için 7V
açmasında çalışılmaya devam edilmiştir. Burada 7U açmasındaki çukurların devamı niteliğinde olan, bir takım geniş çukurlar tespit edilmiş, ancak
yeni bir hendek (H5) ile karşılaşılmıştır. Yine ana toprağın içine açılmış olan
bu hendeğin doğrultusu, diğerlerinden farklı olarak güneybatı-kuzeydoğu
yönünde düz bir hat vermektedir. En üstte 1,5 m. genişliğe ulaşan ve alta
doğru ‚U‛ biçimde sonlanan hendeğin, içindeki birikimin de farklı olduğu
saptanmıştır. Homojen bir dolguya sahip hendeğin içerisinde, özellikle doğu kısmında sarı renkli ince katmanlar izlenebilmiş ise de, düzenli bir şekilde doldurulduğunu gösteren izler tespit edilememiştir. Ayrıca içinden ge-
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len malzemenin diğer hendeklere oranla daha az ve çanak çömleklerin farklı olduğu gözlenmektedir. Bu durum H5 hendeğinin şimdilik yerleşmedeki
üçüncü bir hendek olduğunu düşündürmüştür. Ancak, Son Neolitik- İlk
Kalkolitik evre içinde değerlendirilen bu hendeğin tam olarak hangi tabakaya ait olduğunu söylemek güçtür.
7. tabakanın en üst evresinde, 7-6 yapısının güneyinde, 6U açmasının
güneydoğu köşesinden geçen hendeğin, GB-KD doğrultusunda 6V açmasına doğru devam ettiği görülmüştür. Bu yıl 6V açmasında H2 hendeğinin bu
yönde nasıl devam etmesi gerektiğine yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiş
ve hendeğin, açmaya girdikten 1-1,5 m. kadar sonra sonlandığı anlaşılmıştır. 8-9 K-U açmaları boyunca yaklaşık 70 m.lik bir mesafe boyunca doğubatı doğrultusunda, kuzeye doğru içbükey bir yay çizerek devam eden
hendek, 7T açmasında kuzeye doğru belirgin bir dönüş yapmakta ve bu
yönde hafif bir S çizerek 2016 yılında kazılan 6V açmasında sonlandığı anlaşılmaktadır. Kazıldıktan sonra içi bir süre açık kaldığını gösterecek şekilde
ana toprakla karışık bir toprakla dolan hendek daha sonra, ince kül, kalker
ve kerpiç katmanlarıyla bilinçli bir şekilde doldurulmuştur. Özellikle bu
katmanlardan gelen, nitelikli buluntu ve çanak çömlekler, aşı boyalı düzlemler ile değişik noktalarda bulunan insan kemiği parçaları, hendeklerin
özel bir işlevi olduğunu, belki de bazı ritüellerin ardından bu uygulamadan
kalan atıkların serildiği yapılar olabileceğini düşündürmüştür. 2016 yılında
kazılan bu kesimde hendek içinde bulunan katmanların daha ince ve belirsiz olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, hendeğin bittiği noktanın 5.
tabakada açılan büyük bir çukur ile kesilmiş olması alanın niteliğini anlamamızı güçleştirmiştir.
6. Tabaka
Bu yıl ki çalışmalara, önceki yıllarda kazılmaya başlanan ve 6-21 (5U açması) olarak adlandırılan yapıda devam edilmiş, yapı tümüyle belgelenerek
çalışma sonlandırılmıştır. Bu birim, 6. tabakada doğu-batı doğrultusunda
kuzeye doğru içbükey bir yay çizen yapı dizisinin, açılan en doğudaki odasıdır. Güneybatısı 5. tabakaya ait bir çukur yapı (5-23) tarafından, güneydoğusu ise tam olarak anlaşılamayan bir sebepten ötürü bozuk olan 6-21 yapısının kuzey kısmı, açmanın kazılmayan bölümünde devam etmektedir.
Tahribatına da yol açan şiddetli yangın nedeniyle iyi korunagelmiş yapının
1,5 m. uzunluğundaki kuzey duvarı ile 50 cm. kadar korunagelen güney
duvarı, dal örgü tekniğiyle inşa edildiğini ve yapı dizisinin diğer odalarıyla
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ortak duvarların kullanıldığını göstermektedir. İki yenileme evresi olan
mek}nın, zaman içinde yenilenerek iç düzenlemesinde değişikliklerin yapıldığı izlenebilmektedir. Kuzey duvarının hemen önünde bulunan bir fırın
haricinde diğer yapı ögelerinde zaman içinde bazı değişikliklere gidilmiştir.
Yapı ilk inşa edildiğinde kuzey duvarının önüne ağzı mek}n içine bakacak
şekilde yerleştirilen dörtgen planlı fırının güneyine, biri yuvarlak diğeri
dörtgen biçimli kenarları hafifçe yükseltilmiş yapı ögeleri inşa edilmiştir.
Taban yenilendikten sonra bu birimler iptal edilmiş, fırın yenilenmiş ve
güneyine iki büyük silo yerleştirilmiştir. Bunların güneyine ise iki çukur
açılmıştır. Fırının batısına mekanın ortalarına gelecek bir noktaya, buranın
bir besin hazırlama alanı olarak kullanıldığını gösterecek öğütme taşları,
alçak bir kil platform ve küçük silolar konulmuştur. Daha batıda, odanın
olasılıkla batı duvarına yakın köşesinde ise bir silo grubu bulunmaktadır.
Geçtiğimiz yıl bu alandaki ilk çalışmalar sırasında, odanın özellikle orta
kısımlarında taban üzerinde ve depolama birimlerinin çevresine saçılmış
durumda tahıl kalıntılarına rastlanmıştır. Odanın merkeze ve fırına yakın
olan bu kesiminde bulunan bitki kalıntıları, buranın besin hazırlama işlerinde kullanıldığını doğrulayacak niteliktedir. Yapı içindeki in-situ buluntular ve besin kalıntıları, 6. tabakanın ani bir yangın ile yapılar kullanımda
iken tahrip olduğunu göstermektedir.
5. Tabaka
6. tabakaya tarihlenen 6-21 yapısının batı kısmı çukur tabanı dairesel bir
alan (5-23) tarafından kesilmiştir. Bu birim içerisinde 2015 yılında yapılan
çalışmalarda, tabanın çukurluğuna paralel bir eğimde, ancak ağzı yapının
merkezine değil, güneydoğuya bakan bir ocak tabanı bulunmuştu. Bu ocak
tabanı ve alanın genel niteliği buranın çukur tabanlı bir yapı olabileceğini
düşündürmekte idi. 2016 yılında bu birimde çalışılmaya devam edilmiş ve
derinleştikçe alanın merkezine doğru küçülen farklı katman ve dolgularla
karşılaşılmıştır. Bu durum yapının ahşap bir tabanı olduğunu ve hem taban
düzleminin hem de yapı molozunun içeriye çökmüş olabileceğini işaret
etmiştir Ancak, yapıya daha çok bir çukur görünümü veren bu dolgularda
hayvan kemiği, yumuşakça kabuğu ve kalker döküntülerinin olduğu görülmüştür ve tahrip olmuş bir yapının çöplük alanı olarak kullanılmış olabileceğini düşündürmüştür.
Höyüğün kuzey kesiminde, çok evreli bir tabaka olduğu gözlemlenen 5.
tabaka, kuzeydoğuda 2015 ve 2016 yıllarında çalışılan açmalarda, 7. tabaka-
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ya tarihlenen hendek ve çukurlar dolayısıyla oluşan ve höyük topografyasında olasılıkla bir çukurluk oluşturan alanda oldukça kalın ve çok evreli
bir birikim şeklinde katmanlaşmıştır. 5. tabaka bu alanda, kimi yerde 1,5 m
kalınlığında yine ince katmanlardan oluşan dolgu oluşturmaktadır. Ayrıca
söz konusu alanın batı ve kuzey kesimlerinde yine 5. tabakaya tarihlenen ve
içerisinde yoğun hayvan kemiği ve küllü dolguların bulunduğu büyük çukurlara da rastlanmaktadır. Büyük çukurların yapısı ve niteliği henüz netlik
kazanmamıştır. Ancak, çöküntü alanına biriken ince katmanların kalker, kil
ve kerpiç düzlemlerden oluşması ve içerisinden gelen buluntu miktarının
azlığı buranın yapı malzemesinin hazırlandığı bir alan olarak kullanıldığını
düşündürmektedir. Özellikle 5. tabaka yapılarında yoğun olarak kullanılan
kil ve kalker içerikli yapı malzemelerinin burada hazırlanmış olması olasıdır. Bununla birlikte bu tabakaya ilişkin kesin yorumlara, 5. tabaka mimarisi üzerinde başlamış olduğumuz çalışma tamamlandığında varılabilecektir.
2016 yılında 7 ve 6 V açmalarında, 5. tabakaya ait ince katmanlardan oluşan
yüzeylerde çalışılmış, 7V açmasında bu yüzeyler tümüyle açılarak çalışma
tamamlanmıştır.
KIRKLARELİ KÜLTÜR SEKTÖRÜ PROJESİ
Kültür sektörüne yönelik düzenlemeler önceki yıllarda olduğu gibi Kırklareli Höyüğü 2016 yılı çalışmaları içinde de ağırlıklı bir yer tutmuştur. Proje geniş kapsamda Aşağı Pınar, Kanlıgeçit ve Kırklareli Tümülüslerinden
oluşan üç arkeolojik alanı kapsayan koruma, açık hava müze düzenlemesi
gibi iş tanımlarından oluşmaktadır. Projenin tasarlandığı 1997 yılından bu
yana, önce projelendirme, arkeoloji, sivil ve kentsel mimari, etnografik belgeleme ve deneysel çalışmaları gerçekleştirilmiş ardından 2008 yılından bu
yana çeşitli bölümlerinin uygulamasına olanaklar ölçüsünde başlanmıştır.
Bu süreçte, uygulama kadar, projenin de sürdürülebilir bir model olarak
geliştirilmesine çalışılmıştır.
Kırklareli güney kesim arkeolojik alanı için geliştirilen projenin toplum
için bir çekim odağı haline gelmesi, bilimsel ve toplumsal anlamda geliştirilebilir ve yenilenebilir olması ise Kırklareli genelinde sürdürdüğümüz uzun
erimli, toplumsal projelerle sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle bilimsel
çalışmaların fiziki alt yapısını oluşturacak bir Trakya Araştırmaları Merkezi,
ayrıca Kırklareli’nde kültür sektörü girişimi başlatmak amacıyla, bu işe gönül verenlerin de katılımıyla Kırklareli Kültür Varlıkları Derneğinin kurulmasına da destek olunmuştur.
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‚Kırklareli Güney Kesim Arkeolojik Alanı‛ olarak anılan bölgede yer
alan Kanlıgeçit ve Aşağı Pınar yerleşimlerinde gerçekleşen arkeolojik araştırmalarda önemli bir aşama kat edilmiş, Kanlıgeçit yerleşimindeki arkeolojik alan düzenlemesi tümüyle bitirilmiş, çevre düzenlemesi ile sergi panolarının da asılacağı gözetleme kulesinin yapımı ise projelendirilmiştir. Aşağı
Pınar açık hava müze düzenlemesi ise Kırklareli’nde gerçekleştirmekte olduğumuz kültürel miras projesinin de odağını oluşturmaktadır. Kazı ile
ortaya çıkan kalıntıların korunarak sergilenmesinin yanı sıra, proje aşağıda
belirtilen birimlerden oluşmaktadır.
Köy Canlandırması: Istranca Dağlık bölgesinin özgün ve geleneksel yapıları ile oluşturulan köy ortamı. Yakın zamanlara kadar Istrancalar’da süregelen ve ‚iğmeli yapı‛ olarak tanımlanan yapı geleneği son yıllarda tümü
ile terk edilmiş ve mevcut yapılar da sökülerek odun olarak satılmaya başlamıştır. Ekibimiz, Aşağı Pınar’da en eski örnekleri görülen bu yapı geleneğini tümü ile yok olmadan belgelemek için yoğun bir çaba sarf etmiş, son
kalan bazı örnekleri de satın alarak açık hava müze alanına taşıyarak korunmasına çalışmıştır. Taşınarak yeniden kurulan bu tür üç yapı düzenlenerek sergi binası olarak da kullanıma açılmıştır.
Zaman Tüneli: Kırklareli yöresinin jeolojik dönemlerden Erken Cumhuriyet Dönemine kadar olan geçmişinin tanıtıldığı bir sergi. Binanın iskeleti
inşa edilmiş, iç düzenlemesi projelendirilmeye
Neolitik Köy: Aşağı Pınar 6. tabaka yerleşiminin yerinde ve birebir ölçekte canlandırılması. Uygulama projesi hazırlanmıştır.
Kapalı Alan Sergilenmesi: Arkeolojik kalıntıların bir bölümünün bir koruma çatısıyla kapatılarak sergilenmesi. Uygulama projesi yapılmıştır.
Doğal Çevre Ortamı: Sit alanının güneybatısında, dönemin doğal çevre
ortamını canlandırmak amacıyla yapılan düzenleme. Yabani hayvan maketlerinin bazıları yapılmış, alanın düzenlenmesine başlanmıştır.
Eğitim Alanı: Farklı yaş gruplarından öğrencilerin arkeolojik kazı ve belgeleme yöntemlerini öğrenip deneyecekleri birim. Proje büyük ölçüde tamamlanmıştır.
Deneysel Arkeoloji Alanı: Deneysel arkeoloji çalışmalarının gerçekleşeceği birim. Projelendirilmiş ve uygulamasına başlanmıştır.
2016 yılında Aşağı Pınar açık hava müze düzenleme çalışmalarında öncelikli olarak, mevcut birimlerin bakım ve onarımı yapılmıştır. Özellikle
geleneksel mimari örneklerinden yola çıkarak hazırlanan sergi binalarının
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üst örtüsü bakımdan geçirilmiş, üst örtünün bozulduğu yerler yenilenmiştir. Ardından projenin ağırlığı, alanın kuzeydoğu kısmında bulunan ve deneysel arkeoloji ve eğitim alanı olarak hazırlanan alana verilmiştir.
Eğitim alanı başlangıçta iki bölümlü bir yapay kazı açması olarak düzenlenmiş, alana biri tam diğeri yarım iki açma açılarak içerisine farklı tabakaları da gösterecek şekilde mimari kalıntılar ve çeşitli buluntuların modelleri
yerleştirilmiştir. Büyük kazı havuzu arkeoloji ve mimarlık öğrenciler için
ölçüm ve belgelemenin yapılacağı bir alan olarak düzenlenmiş, küçük olan
ise küçük çocukların kazı çalışmalarının yapılabileceği şekilde kumla örtülecek bir alan olarak tasarlanmıştır. Deneysel kazı alanına ise iki çömlekçi
fırını yapılarak alanın deneysel çalışmalarla birlikte büyütülmesi planlanmıştır. Geçtiğimiz yıl bu iki alanın kısmen de olsa birbirine entegre edilmesi
ve alanın deneysel ya da eğitim çalışmaların yanı sıra geleneksel teknolojiler, tarım yöntemleri gibi değişik konularda bilgi panoları, maket ve canlandırmalarla düzenlenerek, çok boyutlu bir eğitim alanının hazırlanmasına
yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesine başlanmıştır.
Koruyucu Çatı ve Sergi Panoları; Yapay kazı alanının etrafı güney ve
doğu yönünde koruyucu bir çatıyla kapatılmış, aynı birim kısa bir boşluktan sonra deneysel kazı alanını doğu yönünde çevirecek şekilde uzatılmıştır. Bu çatıların altına 20 adet 1x1.5 m. boyutlarında bilgilendirme panoları
yerleştirilmiştir. Bu alanın içine yerleştirilen panoların 12 tanesi tamamlanmıştır. Posterlerde işlenen konular ise geleneksel mimari, geleneksel tarım,
Kırklareli’nde geleneksel çömlekçilik gibi konuları kapsamaktadır.
Canlandırma ve Maketler; Sergi alanının bu bölümünde ise geleneksel
tarım ve köy yaşantısını yansıtacak düzenlemelere yer verilmiştir. Bunun
için alana 10 adet insan maketi ile dört adet hayvan maketi yerleştirilerek
maketlerin çevresi düzenlenmiştir. Açık alanda çift süren, tahıl eken, hasat
yapan ve ardından bu hasadı harmanlayan, döğen ile ezen insanların maketleri bulunmaktadır. Ayrıca yetiştirilen tahılı öğüterek ya da dibekte ezilerek besin hazırlama işlemlerini anlatan maketler de eklenmiştir. Geleneksel tarım alanının yanı sıra geleneksel zanaatları da tanıtan maket ve mankenlerin yapımına başlanmış, bu bağlamda bir çömlek işliği ile geleneksel
madenciliği tanımlayan alan büyük ölçüde düzenlenmiştir. Çarkta çalışan
çömlek ustasının yanı sıra geleneksel yöntemler ile madeni ergiterek kalıplara döken bir zanaatk}rın maketi yaptırılmıştır. Büyük ölçüde hazırlanan
bu alan geleneksel tarım ve köy yaşantısını kapsamlı olarak anlatmakta, bu
anlatım bilgi panolarıyla da desteklenmektedir.
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Buradaki maket ve canlandırmaların, höyükte gerçekleştirilmesi düşünülen eğitim ya da deneysel çalışmalara ortam oluşturarak çalışmaları pekiştirmesi ve genel olarak höyükteki anlatım dili ve ziyaretçi etkileşimini
tamamlaması amaçlanmaktadır.
SONUÇLAR
2016 yılı çalışmaları höyükteki en eski yerleşim katlarının ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasına yönelik olarak sürdürülmüş, özellikle 7. tabakadan bilinen ve farklı hendek dizilerinden oluşan ve işlevsel özelliklerinden çok, bir
takım ritüellerle ilişkili olduğu düşünülen hendeklerin; yapım, kullanım ve
gelişim sürecinin belirlenmesini sağlayacak şekilde programlanmıştır. Bu
bağlamda, 2016 yılında ortaya çıkan sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz:
Şiddetli bir yangın ile tahrip olduğu için gerek mimari açıdan, gerekse
içerisindeki in-situ buluntularla iyi bir şekilde korunagelen 6. tabaka ile
ilgili çalışmalar sonlandırılmış ve yapı dizisinin, kazı alanı sınırları içinde
kalan en doğu odası olan 6-21 mek}nı açılmış çalışmalar tamamlanmıştır.
Bu birimde gerçekleşen çalışmalar, yapım tekniği ve mek}nların kullanımı
kadar, mek}nın zaman içinde yenilenerek iç düzenlemesinde değişimler
olduğunu göstermesi gibi bir takım yeni sonuçlar vermiştir.
7. tabakada, yangın geçirmemiş ve 6. tabaka tarafından sıyrıldığı için oldukça ince katmanlar halinde açığa çıkarılan yapılar, içerisinde buluntu
yoğunluklarının bulunmadığı temiz mek}nlar halindedir. 2016 yılında gerçekleşen çalışmalarda bu mekanlarla ilişkili açık alanların niteliği daha iyi
anlaşılmış ve gündelik aktivitelerin büyük bir kısmının açık alanlarda gerçekleştiği anlaşılmıştır.
7. tabakanın son evresinde açıldığı öngörülen H2 hendeğinin belirli bir
mek}na bağlanmadan sonlandığı anlaşılmış, bütününü karakterize eden
kalkerli düzlemlerden oluşan dolgunun bu bölümde toprağa dönüşerek
homojen bir görünüm aldığı görülmüştür. Hendeğin işlev ve niteliğinin
anlaşılması için, 2017 yılında ayrıntılı sedimantoloji ve mikromorfoloji analizleri yapılması planlanmaktadır. Aynı tabakaya ait olan ve 2015 yılında
ayrıntılandırılan H4 hendeğinin, 7. tabakanın orta evresinde açılmış olduğu
anlaşılmış, ancak 2016 yılında hendeğinin doğu yönündeki uzantısı ve H2
ile olan ilişki tam olarak belirlenememiştir. Bununla birlikte H4 hendeğinin
devam etmesi beklenen kesimde, farklı bir doğrultuya sahip yeni bir hendekle karşılaşılmıştır. H5 olarak adlandırılan bu hendeğin iç dolgusu diğer-
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lerinden farklıdır ve daha güneyde yer almaktadır. 2016 yılında gerçekleşen
arkeolojik kazılar, höyükteki ilk yerleşim katlarına ilişkin yeni sonuçlar
vermişse de, özellikle 7. tabaka hendekleriyle ilgili kesin sonuçlara, hendeklerin yapım ve kullanımına ilişkin gözlemler kadar arkeometrik analizler
sonucunda varılabilecektir.
Kırklareli Höyüğü’nde gerçekleştirmekte olduğumuz çalışmalarda arkeolojik araştırmaların yanı sıra, kültürel miras projesine odaklanılmaktadır.
2016 yılında, önceki yıllarda tamamlanan birimlerin bakımlarının yapılması
ve gerekli yerlerde iç düzenlemelerinin yenilenmesi kadar, yeni uygulamalara da ağırlık verilmiştir. Bunların başında, deneysel kazı ve eğitim alanının bütünleyen ve sosyal aktiviteler ile eğitim çalışmalarının yapıldığı bu
birimlere mek}n oluşturacak ‚geleneksel tarım‛ ve ‚geleneksel zanaatlar‛
birimleri gelmektedir. Bunun için eğitim alanında yeniden bir düzenleme
çalışması yapılmış; alan, fiziki koşulları bakımından iyileştirilmiş, koruyucu
bir çatı ve panolar hazırlanmış ayrıca alana geleneksel teknoloji ve tarım
maketleri yapılarak, sunumlarla anlatım kuvvetlendirilmiştir. Diğer birimlerin de uygulama projelerinin büyük bir kısmı ayrıntılandırılarak bitirilmiş, gerekli olanaklar sağlandığında yapımına geçilecek aşamaya gelinmiştir. Bu bağlamda, özellikle Neolitik Köy ve Kanlıgeçit izleme kulesi ve ziyaretçi merkezlerinin mimari projeleri hazırlanmıştır.
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Çizim 1: Aşağı Pınar kuzey kazı alanı 2016 yılı şematik plan.

Resim 1: Çalışma alanı genel.
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Resim 2: 7-6 yapısı, etrafında açık alanlarla birlikte.
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Resim 3: H5 hendeği, güneyden.

Resim 4: H5 hendeği, güneybatıdan.
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Resim 5: H2 hendeği, doğudan.

Resim 6: 6-21 yapısı, ilk taban düzlemi ve yapı ögeleri
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Resim 7: 6-21 yapısı, son taban düzlemi ve yapı ögeleri

Resim 8: Aşağı Pınar, eğitim ve deneysel arkeoloji alanı.
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Resim 9: Aşağı Pınar, deneysel kazı alanı düzenlemesi ve bilgi panoları.

Resim 10: Aşağı Pınar, tarım alanı canlandırmalar.
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Resim 11: Aşağı Pınar, tarım alanı canlandırmalar.

Resim 12: Aşağı Pınar, madenci canlandırması.
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Resim 13: Aşağı Pınar, geleneksel köy canlandırması ve sergi binaları.
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NİF (OLYMPOS) DAĞI ARAŞTIRMA
VE KAZI PROJESİ: 2016 YILI KAZISI
Elif Tül TULUNAY et alii
İzmir İli Nif Dağı Kazısı’nın onuncu yıldönümüne (2006 - 2016) erinçle
eriştiğimiz 2016 yılı 11. sezon arazi çalışmalarımız, 11 Temmuz - 09 Eylül
2016 tarihlerinde Karamattepe ile Ballıcaoluk mevkilerinde1 gerçekleştirilmiştir.2


1

2

Prof. Dr. Elif Tül TULUNAY, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kl}sik Arkeoloji
Ana Bilim Dalı, 34134 L}leli - İstanbul / TÜRKİYE e-posta: ttulunay@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü
Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı, 06100 Sıhhıye- Ankara / TÜRKİYE e-posta: ayla_sevim@yahoo.com
Doç. Dr. Daniş BAYKAN, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kl}sik Arkeoloji Ana
Bilim Dalı Balkan Yerleşkesi 22100 Edirne / TÜRKİYE e-posta: danisbaykan@gmail.com
Doç. Dr. Dinçer Savaş LENGER, Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eski Çağ
Tarihi Ana Bilim Dalı, Dumlupınar Bulvarı 07058 Antalya / TÜRKİYE e-posta: dinsavlenger@gmail.com
Doç. Dr. L}le DOĞER, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatı Ana Bilim
Dalı, 35040 Bornova - İzmir / TÜRKİYE e-posta: lale.doger@ege.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Müjde PEKER, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kl}sik Arkeoloji
Ana Bilim Dalı, 34134 L}leli - İstanbul / TÜRKİYE e-posta: pekermujde@gmail.com
Dr. Selma GÜN, Kiefernweg 2a 51503 Rösrath / ALMANYA e-posta: selma@ak-guen.de
Öğr. Gör. Ceren BAYKAN (M.A.), Trakya Üniversitesi ETBMYO Mimari Restorasyon Programı Sarayiçi
Yerleşkesi 22100 Edirne / TÜRKİYE e-posta: cerenbaykan@gmail.com
Mustafa BİLGİN (M.A.), Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kl}sik
Arkeoloji Ana Bilim Dalı Kınıklı Yerleşkesi 20000 Denizli / TÜRKİYE e-posta: bilgin_arke@yahoo.com
Arş. Gör. (M.A) İpek DAĞLI DİNÇER, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kl}sik
Arkeoloji Ana Bilim Dalı, 34134 L}leli - İstanbul / TÜRKİYE e-posta: ipek_dagli@gmail.com
Arş. Gör. (M.A.) Alper Yener YAVUZ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü 15030 Burdur / TÜRKİYE e-posta: alpyenyav@gmail.com
İzmir (Smyrna) Körfezinin doğusunda, Kemalpaşa, Torbalı, Buca ve Bornova ilçelerinin ortak sınırları
çevresinde konumlanan NİF (Olympos / Kemalpaşa) Dağı’nın yeri ile arkeolojik yerleşim ve nekropolis
alanlarını gösteren haritalar için bkz. Tulunay 2012b, s. 81 ve s. 94 Resim: 1 a - b; Tulunay 2009, s. 422 Resim: 1; Tulunay 2007, s. 357 Resim: 1 ve Tulunay 2006, s. 195 Resim: 1 (Tulunay 2017, s. 331 Dpn. 1;
Tulunay 2016a, s. 383 Dpn.1; 2015a, s. 695 Dpn.1; Tulunay 2014, s. 343 Dpn.1; Tulunay 2013, s. 233 Dpn.1;
Tulunay 2012a, s. 147 Dpn.1; Tulunay 2011, s. 405 Dpn.1).
2016 yılında Nif Dağı’nda, bölge tarihi ve ölü gömme gelenekleri açısından büyük önem taşıyan
Dağkızılca Nekropolisi’nde, şahıs arazileri yer alması nedeniyle Bakanlık Yönergesi doğrultusunda bilimsel araştırma ve kazı yapılmamış; ancak kamulaştırmaya hız verilmiştir. Başpınar mevkiinde, henüz
kamulaştırmanın tamamlanamaması ve özellikle A yapısında kazının devamı için gerekli Koruma Çatısı
Projesi’nin uygulanamaması nedeniyle kazıya yine ara verilmiş; sadece otlar temizlenebilmiştir. İzmir
Arkeoloji Müzesi Başkanlığında ve İzmir İli Nif Dağı Kazısı Başkanlığının Bilimsel Danışmanlığında,
Kemalpaşa İlçesi Vişneli Mahallesi Söğütözü Mevkii 331 Parselde, bir Tümülüs Kurtarma Kazısı da
gerçekleştirilmiştir.
2016 yılı Nif Dağı Kazısı T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 29.06.2016 / 94949537-160.01.01 (35) - 123238 tarih / sayılı izni ve 29.06.2016 / 94949537-

KARAMATTEPE
Elif Tül TULUNAY
Nif Dağı’nda 2016 yılının ilk kazı çalışmalarına, her yıl olduğu gibi, yine
Karamattepe Arkaik yerleşim / Hellenistik nekropolis alanında başlanmıştır. Öncelikle, kazılması planlanan açmalar için, alanın güneydoğusunda ot
temizliği yapılmış, jeotekstil örtüler kaldırılmış ve araziye harita mühendislerince memleket koordinat sistemine göre karelaj oturtulmuştur. 2016 yılında, AA 34 b, Y 33 c, Y 34 b, Z 34 a açmaları tamamen ve Açma AA 33 c
kısmen kazılmış; önceki yıllarda bir bölümü açılmış olan AB 34 a, Y 32 c, Y
32 d, Y 33 b, Z 33 a açmalarının ise kazısı ve temizliği tamamlanmış, plana
işlenmiştir (Resim: 1 a).

160.01.01.(35) - 123232 tarih / sayılı Kazı ve Sondaj Ruhsatnamesi; İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin, ‚Nif Dağı Antik ve Orta Çağ Yerleşimleri (Karamattepe, Dağkızılca ve Başpınar)
İnceleme Projesi - 2016‛ (E. T. Tulunay / İÜ BAP Proje Nu. SBA-2016-21841) ile ‚Nif Dağı Ballıcaoluk Yerleşimi Araştırma ve Plan Çizimi Projesi - 2016 (M. Peker / İÜ BAP Proje Nu. SBA-2016-21767) başlıklı Projelerimizi (işçi parası hariç) desteklemesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kazımıza çıkardığı ödenek ve
İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın görev izniyle gerçekleşmiştir. Kazı çalışmalarımızı yürüten ve
buluntularımızı değerlendiren bilimsel ekibimizde on Üniversitemizden toplam 36 kişi görev almıştır:
2016 Ekip Üyeleri: Klâsik Arkeologlar: Prof. Dr. Elif Tül Tulunay (Proje ve Kazı Başkanı) - İÜ; Yrd. Doç. Dr.
Müjde Peker (Başkan Yardımcısı) - İÜ; Doç. Dr. Daniş Baykan (Metal Eserler Uzmanı) - TÜ; Doç. Dr. Dinçer
Savaş Lenger (Nümismat) - AKÜ; Dr. Selma Gün (Antik Mimarî Uzmanı); Arş. Gör. (M.A.) İpek Dağlı
Dinçer - İÜ; Arş. Gör. Mert Uğur Kara - TÜ; Arş. Gör. Nihal Köseoğlu - İÜ; Uzm. (M.A.) Mustafa Bilgin
(Antik Keramik Uzmanı) - PAÜ; Zehra Ceylancı - SÜ; İlkay Gizem Önem - İÜ; Özgür Emrah Şahin MAKÜ; Sanat Tarihçisi: Doç. Dr. L}le Doğer (Bizans Keramiği Uzmanı) - EÜ; Koruma-Onarım Uzmanı: Öğr.
Gör. (M.A.) Ceren Baykan - TÜ; Jeodezi (Harita) Mühendisleri: Kadir Can Öncül; Okan Özege; Jeodezi (Harita) Teknikerleri: Fatih Gürbüz; Mert Özger; Paleoantropologlar: Prof. Dr. Ayla Sevim Erol - AÜ; Arş. Gör. (M.
A.) Alper Yener Yavuz - MAKÜ; Psikolog: Deniz Kıyak - İÜ; Öğrenciler: Büşra Acar - MSGSÜ Klâsik
Arkeoloji; Emre Akyel - TÜ Koruma ve Onarım; Hasret Cem Arslan - İÜ Klâsik Arkeoloji; Öykü (Aymaz)
Bozdoğan - İÜ Klâsik Arkeoloji; Adnan Celbiş - TÜ Koruma ve Onarım; Kübra Kırman - MAKÜ Paleoantropoloji; Saimcan Sidar - İÜ Klâsik Arkeoloji; Aleyna Şan - MSGSÜ Klâsik Arkeoloji; Elmas Pınar Tahta - İTÜ
Mimarlık; İrem Turan - İTÜ Mimarlık; Gökçe Turhan - TÜ Koruma ve Onarım; Haci Yağuzluk - TÜ Klâsik
Arkeoloji; Dirhancan Yalçın - TÜ Koruma ve Onarım; Rafet Alpgiray Yılmaz - AÜ Koruma ve Onarım ve Bakanlık Temsilcisi: Ender Gökhan Beyazçam - İzmir Arkeoloji Müzesi Klâsik Arkeolog.
Sosyal etkinliklerimiz çerçevesinde, Psikolog-Pedagog Deniz Kıyak ile Psikolojik Danışman-Rehber
Öğretmen ve Arkeoloji öğrencisi Öykü (Aymaz) Bozdoğan çocuklarla çeşitli oyunlar oynamış, uygulamalı resim-kelime, algı-duyu ve uyum-güven testleri yapmıştır. Ayrıca, kazı ekibi üyelerinin katılımıyla,
okçuluk, kitap okuma, resim yapma ve çizgi film izleme etkinlikleri sürdürülmüştür. 30 Ağustos 2016’da
Hierapolis Kazı başkanı Ord. Prof. Francesco D’Andria, "Cehennem'den Cennet'e: Hierapolis'te yeni
Arkeolojik Buluntular (Ploutonion)‛ konusunda ve 01 Eylül 2016 tarihinde Nif Dağı Kazı başkanı Prof.
Dr. Elif Tül Tulunay, ‚2006-2016: Onuncu yıldönümünde İzmir İli Nif Dağı Kazısı‛ başlıklı ilgi çeken
konferanslar vermiştir.

Geçen on bir yılda bize destek olan kurumlara, kazımıza sağlanan olanaklara, özveriyle çalışan
tüm Bakanlık temsilcilerimiz ve ekip üyelerimize, etkinliklerimize katılan ve kazımızı ziyaret eden
herkese içten teşekkür ederiz.
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Karamattepe’de ortaya çıkan en dikkate değer mimari kalıntı, Arkaik yerleşime ait güney sur temelinin en alt taş sırasıdır. Özellikle, Y 33 c, Y 34 b ve Z
34 a açmalarının kazısı tamamlanınca açığa çıkan taşlar dikkatle incelendikten ve yerli yerinde (in-situ) olmayan birkaç taş kaldırıldıktan sonra düzgün
bir hat halinde belirmiştir (Resim: 1 b).
Muhtemelen Pers saldırısında mevcut savunma duvarının temelini oluşturan ve güney güzerg}hını gösteren bu düzgün taş sırası, dikkatle bakıldığında, daha önce kazılan güneydoğu yönündeki, Z 34 d, Z 34 c, Z 35 b ve AA 35
a, AA 35 d ve AA 35 c açmalarında da yer yer izlenebilmektedir. Ayrıca, 2016
yılında Y 33 c, Y 34 b ve Z 34 a açmalarında 10 adet saplamalı (Nif Tip 1) demir ok ucu ile 1 adet kurşun sapan tanesi (Resim: 6 g) bulunmuştur. Böylece
şimdiye dek duvar hattı boyunca kazılmış 5x5 m2’lik 9 açmadan toplam 3
adet kurşun sapan tanesi, 1 adet demir mızrak ucu, 2’si bronz (Nif Tip 5 ve
Nif Tip 7), 26’sı demir (23 Nif Tip 1, 2 Nif Tip 2, 1 Nif Tip 3) toplam 28 adet ok
ucu ele geçirilmiştir.
Güneydoğu-kuzeybatı yönlü temel taşlarının yanında ele geçirilen keramik dikkate alındığında duvarın, en erken kullanım evresinin Sub-Geometrik
Döneme (M.Ö. 7. yy.ın ilk yarısı) uzandığı (Resim: 3 e - f - g - j - k - l - m) ve
M.Ö. 6. yy.ın ortalarına dek işlevselliğini koruduğu (Resim: 3 h - i) sonucuna
varılabilir. Arkaik Dönemde mevcut yerleşimin Pers saldırısına uğraması
sonucu M.Ö. 6. yy.ın üçüncü çeyreğinde terk edilmiş olabileceği fikri, diğer
buluntularla da desteklenmektedir. Kazılar ilerledikçe bu konuda daha fazla
veri elde edileceğini umuyoruz.
Karamattepe’nin 2016 yılındaki diğer önemli buluntusu, pişmiş topraktan
taşınabilir bir fırındır (Resim: 2 a - b - c). AB 34 a açmasında gün ışığına kavuşan ve hem kontekstine hem de hamur özelliğine göre M.Ö. 6. yy.ın ortalarına
ait olması gereken, iyi korunagelmiş ‚Fırın V‛, biri zemin seviyesinden yukarı doğru ters U biçimli küçük, diğeri üst kısımda yuvarlak geniş iki açıklığa
sahiptir. Karamattepe’de metalürji faaliyetleriyle bağdaştırılan sabit üç fırına
(Fırın I, Fırın II ve Fırın IV) yakın benzerliğinden ötürü, metal işlikleriyle ilişkili olabileceği düşünülmektedir (Resim: 2 d - e ve g).
Kemik
Ortasından delinmiş, bir yanı kırık astragalos (aşık kemiği) da 2016’nın nadir kemik buluntularındandır (Resim: 6 j).
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Keramik
Mustafa BİLGİN
Karamattepe’de 2016 yılında bulunan keramik önceki yıllarda saptanan
kronolojiyle uyumludur.
Geometrik/Arkaik Keramik: Geç Geometrik / Arkaik Dönem yerleşmesine
ait belirleyici nitelikte örnekler arasında, bir testiye ait boyun parçası
(NİF.16.K.52) önemlidir (Resim: 3 a). Dikey ve yatay bantlarla sınırlandırılan bezeme frizinde, koyu kahrengi-siyaha boyanmış, sola yatık pozisyonda, içi ağ biçiminde taralı üçgen motifi bulunmaktadır. Bezeme frizinin altında yatay bantlar devam etmektedir ve olasılıkla kulp altına gelen bölümü
boyalıdır.
Geç Geometrik Dönemi temsil eden diğer bir örnek ağız kenarı çentikli
bir krater parçasıdır (NİF.16.K.47). Korunabilen izlere göre, ağız kenarının
hemen altından başlayan ve dikey çizgi kümelerinden oluşan bezeme frizi,
koyu kahverengi-siyah renktedir (Resim: 3 b).
Karamattepe’nin Geç Geometrik/Arkaik Dönem keramiğinin literatürde
‚kuşlu k}seler‛ adıyla bilinen en yaygın formuna ait bir ağız kenar parçası
(NİF16.K.96) üzerinde betimlenen kuş motifi bugüne kadar en tanımlanabilir örnektir (Resim: 3 c). Bezeme frizi üstte bir sıra altta ise iki sıra yatay bant
ile sınırlandırılmış olup, gövdenin alt yarısının tamamı boyalı olmalıdır.
Friz içine yerleştirilen basık ve uzun gövdeli profilden betimlenmiş kuş
figürünün kuyruk bölümü ile arka ayağının yarısı eksiktir; boynu ve ayakları erken örneklerine göre daha kısa olup gövdesi ağ şeklinde çapraz taranmıştır. Üstte, ağız kenarındaki banda ters olarak asılmış, içi ağ motifiyle
taralı bir üçgen, doldurucu motif olarak kullanılmıştır. K}senin formu ile
kuşun stilistik özellikleri dikkate alındığında, bu parça, M.Ö. 7. yy.ın üçüncü çeyreğine tarihlendirilebilir.
Tipolojik açıdan benzerlik gösterdiği Ionia k}selerine oranla daha dar ve
gövdeye geçişi daha yumuşak olan bir ağız kenarı parçasının (NİF.16.K.45)
alt kısmında, aşağıya doğru bir panel oluşturacak şekilde keskin bir hatla
dönüş yapan koyu kahverengi-siyah bir bant görülmektedir (Resim: 3 d).
Bu tip bezemeli alanlar daha çok kulp altına yapıldıkları için benzer örnekleri M.Ö. 7. yy. sonlarına tarihlendirilen iki yatay kulplu bir kaba ait olduğu
düşünülebilir.
Duvar temeliyle bağlantılı keramik arasında, en erken örnek M.Ö. 7.
yy.ın ilk yarısına tarihlendirilen üç metoplu bir kotyle ağız parçasıdır
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(NİF.16.K.15). Ağız kenarı altındaki çentik üzerinde, bezeme alanının üst
sınırını belirleyen yatay bant ile metopları birbirinden ayıran üçlü dikey
çizgi kümeleri görülebilmektedir (Resim: 3 e). Duvarla ilgili bulunan en geç
tarihli keramik ise M.Ö. 6. yy.ın ilk yarısına ait hydria/amphora (NİF16.K.14)
ve çömlek (NİF 16.K.30) parçalarıdır (Resim: 3 h - i).
M.Ö. 7. yy.a ait önemli bir buluntu grubunu oluşturan pişirme çömlekleri (Resim: 4 a - b - c - d - e) Geç Geometrik/Arkaik Dönem boyunca kullanılmışlardır. Bu kaplar genellikle daralan ya da dışa açılan ağızlı, küresel
gövdeli ve yuvarlatılmış diplidir. 2016 yılında özellikle tam profil vermeleri
açısından iki örnek (NİF.PT.16.4 ve NİF.PT.16.3) önemlidir (Resim: 4 a - b).
Aynı Döneme tarihlendirilen hafif dışa dönük ağız kenarlı, iç bükey gövdeli, düz dipli tek kulplu fincanlara ait dip parçaları (NİF.16.K.82 ve
NİF.16.K.81) da bulunmuştur. Dış yüzeyleri, çoğu dökülmüş olan, koyu
kahverengi tonlarında ince fırça astarlıdır (Resim: 4 f - g).
Karamattepe’deki yerleşmenin en geç evresine ait keramik arasında en
nitelikli örnekler, bant bezemeli bir k}se (NİF.16.K.18) ile bir tabağa
(NİF.16.K.59) ait ağız kenarı parçalarıdır. K}senin dış yüzeyinde kırmızı
kalın bir bant bulunmaktadır (Resim: 4 h); düz dudaklı ve sığ gövdeli tabağın ise iç ve dış yüzeyi kırmızı bant bezemelidir (Resim: 4 i).
Erken Hellenistik Keramik: Karamattepe Erken Hellenistik Dönem nekropolisi 2016 Keramik Buluntuları: İn-situ olmayıp, tahrip edilmiş mezarların
ölü hediyelerine aittir ve iki gruba ayrılmaktadır: Attik Keramik ve Bölgesel
Özellikte Keramik.
Attik Keramik: Karamattepe Nekropolisi’nin ithal vazoları arasında değerlendirilebilir. Bulunan siyah parlak astarlı Attik keramik arasında, kantharoi (Resim: 5 a - b - c) ile içe (Resim: 5 g - h) ve dışa (Resim: 5 i) dönük
kenarlı sığ k}seler en fazla görülen formlardır. Bu örnekler Hellenistik Dönemin en erken safhasına (M.Ö. 325 - 275) tarihlendirilmekte ve Kl}sik Dönemden Hellenistik Döneme geçişi en iyi şekilde yansıtmaktadır.
Genellikle düz ağız kenarlı olan 2016 buluntusu kantharos parçalarından
bir ağız ve boyun parçası (NİF.16.K.34), dışa doğru açılan profiliyle (Resim:
5 c), 2013 yılında bulunan bir örneğe (NİF.13.K.17) çok benzemektedir ve
gövdesi de onunki gibi (Resim: 5 f) metal kaplara öykünerek yapılan dil
motifi ile bezenmiş olmalıdır.
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Bir skyphos gövde parçası (NİF.16.K.50) da, 2008’de ele geçirilen bir skyphos alt gövde parçasıyla (NİF.08.K.400) çok küçük bir kısımdan birleşmektedir (Resim: 5 d ve 5 e).
Bölgesel Özellikte Keramik: Karamattepe mezarlarına konulan ve bölgesel
özellikler gösteren, genellikle Attik formların taklit edildiği keramik buluntular, yoğun gümüş, mika, mineral katkılı, ince kumlu, sık dokulu ve yumuşak nitelikteki yerel hamurlarıyla Attik ürünlerinden ayırt edilmektedir.
2016 yılında bulunan guttus/tek kulplu testi (NİF.PT.16.1), bu grubun en
iyi temsilcisidir. Testinin, aşağı sarkık geniş kenarlı ağzı; keskin, sert bir
profille basık ve geniş torba biçimli gövdeye bağlanan ince, uzun ve iç bükey formlu boynu vardır (Resim: 6 a - b). Alçak halka kaideli gövdesinin alt
bölümü üste oranla daha kısadır. Üst gövdeye yerleştirilmiş dairesel kulpu,
iki kanallı dörtgen kesite sahip enli bir bant şeklindedir. İnce, mat siyah
astarlı kabın, dış yüzeyinde yer yer kireç taneleri ile fırınlama sırasında
bunların patlaması sonucu oluşan küçük boşluklar mevcuttur. Atina Agorası’nda guttusun en yakın benzerleri, M.Ö. 300 - 290; Karamattepe’den bölgesel nitelikte küçük bir ‚sosluk‛ ağız parçasının (Resim: 6 c) örnekleri ise
M.Ö. 300 - 275 yıllarına tarihlendirilmektedir.
Sikkeler
Dinçer Savaş LENGER
2016 yılında Karamattepe’de 8 adet bronz sikke ele geçirilmiştir. Bunlardan biri Makedon Krallığı (S.16-4), yedisi (S.16-1, S.16-2, S.16-3, S.16-5, S.166, S.16-7, S.16-8) Hellen otonom darplarıdır.
M.Ö. 323 sonrasına tarihlendirilen Makedon kralî sikkesinin (S.16-4) ön
yüzünde Medusa bezemeli Makedon kalkanı, arka yüzünde ise miğfer, BA
lejandı ve sol alt köşede kerykeion yer alır. Çapı 1,6 cm.; ağırlığı 3,75 gr.dır
(Resim: 6 d). Nif Dağı kazılarında önceki yıllarda bulunan örnekleri sayesinde, önceleri Miletos’a sonra da Kıbrıs adasındaki Salamis’e atfedilmiş
olan bu sikkelerin, büyük olasılıkla Sardeis’te darp edildiği düşünülmektedir3.
Hellen otonom sikkeleri ise üç farklı kente aittir: Tümü M.Ö. 4. yy.a tarihlendirilen 7 sikkeden 5’i Ephesos, 1 tanesi Kyme ve 1 tanesi de Samos
basımıdır.

3

Lenger 2013b: 321-386.

306 ..................................................................................................................

Ephesos darbı sikkelerin ön yüzlerinde arı ve ΕΥ lejandı; geyik protomu
bulunan biri (S.16-1) hariç, diğer tümünün (S.16-2, S.16-3, S.16-5, S.16-6,
S.16-7, S.16-8) arka yüzlerinde ise sola dönük geyik ve sağ üst köşede astragal yer alır.
Ön yüzünde sağa dönük ayakta kartal, arka yüzünde tek kulplu kap bulunan KY lejandlı Kyme sikkesinin (S.16-7) çapı 1 cm., ağırlığı 0,9 gr.dır.
Ön yüzünde Hera başı, arka yüzünde cepheden aslan postu başı bulunan Α lejandlı Samos sikkesinin (S.16-6) çapı 1,5 cm., ağırlığı 3,10 gr.dır
(Resim: 6 e).
2016 yılı kazılarında elde edilen sikke verileri daha öncekilerle örtüşmektedir.
Karamattepe’de ve hemen karşısındaki Ballıcaoluk’ta ele geçirilen kralî sikkeler bölgedeki Makedon askerî varlığını; çok sayıda farklı Hellen kentinin
darpları ise, ordu içerisinde istihdam edilen paralı askerlerin kökenini göstermesi açısından çok önemlidir.
Metal Buluntular ve Arkeometalürji
Daniş BAYKAN
Karamattepe’de bulunan metal eserlerin başında, geçen senelerde olduğu gibi 2016 yılında da yine ok uçları gelmektedir. 13 adet demir ok ucu (10
adet Nif Tip 14 ve 3 adet Nif Tip 25) bulunmuştur. Kovan kısmı Nif Tip 2 ok
uçlarını andırmakla birlikte delici ucu çok daha ince uzun ve kanca haline
(olasılıkla kasıtlı bükülerek) gelmiş 1 adet demir nesne (M.16-3) de (Resim: 6
f) saptanmıştır.
2006 yılından beri Karamattepe kazısında bulunan ok ucu sayısı, 2016 yılında 433’ü demir, 14’ü bronz olmak üzere toplamda 447 adede ulaşmıştır.
Karamattepe örnekleri, ok uçlarının şimdiye dek bilinen kronolojisini ve
tipolojisini değiştirecek nitelikte veriler sunmaktadır6 (Resim: 14).

4

5

6

M.16-2, M.16-4, M.16-5, M.16-6, M.16-9, M.16-10, M.16-11, M.16-12, M.16-16 ve M.16-17. Bunlardan M.16-6 ve M.16-16 büyük olasılıkla yapım aşamasında kalmış ve tamamlanmamış
örnekleri temsil etmeleri açısından son derece önemlidir.
M.16-1; M.16-8 ve M.16-20. Bu üç örnekten M.16-1 de yapım aşamasında kalmış ve
tamamlanmamış bir örneği temsil etmesi açısından önemlidir.
13 - 14 Aralık 2016 tarihlerinde, İzmir İli Nif Dağı Kazısı ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kl}sik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Nif Dağı Kazısı yanı sıra ülkemizde
yapılan çeşitli kazılarda ele geçen ok uçlarının ilk örneklerden Orta Çağ sonuna kadar, malzeme, biçim, teknik ve tarihlendirme açılarından değerlendirildiği, geniş kapsamlı ve katılımlı,
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Kurşun buluntulardan, 39,45 gr. ağırlığında ve 3,3 cm. uzunluğunda, orta
çapı 1,8 cm. olan bir adet sapan tanesi (M.16-15) önemlidir (Resim: 6 g). Benzer örneklerine 2013 ve 2015 yıllarında da rastlanmıştır7.
Bronz buluntular arasında, sandal bir küpenin (M.16-7) tekine ait eksik bir
parça (Resim: 6 h), gözlü bir iğne (M.16-13), bir halka (M.16-19) ve olasılıkla
bir saç spirali (M.16-18) de (Resim: 6 i) vardır.
Nif Dağı Kazısı arkeometalürjik verilerine ilişkin 2016 yılı arkeometri çalışmaları için öncelikle 2014 ve 2015 kazı sezonlarında Nif Dağı kazı evi
laboratuvar ortamında, herhangi bir şekli bulunmayan, tasnif dışı buluntulardan ve taş, toprak numuneleri ile olası cevher parçalarından örnek seçimi
yapılmıştır8.
TÜTAGEM’de optik mikroskop (OM) görüntülemesi ile örneklemesi yapılan parçaların genel ve ayrıntı görüntülemesi ve endüktif kütle spektrometresi9 sayesinde örneklerin element analizleri gerçekleştirilmiştir. Örnek
elementlerinin hızlı, hassas ve doğru biçimde ölçülmesine olanak sağlayan
ICP-MS teknolojisi sayesinde Nif Dağı kazısı örneklerinde 24 elemente bakılmıştır. Ayrıca bazı parçalarda da taramalı elektron mikroskobunda
(SEM) XRF spektrumu ve element analizi denemeleri gerçekleştirilmiştir10.
İçeriklerinin saptanması açısından Karamattepe, Başpınar ve Ballıcaoluk
örneklerinin analizi başlamıştır. Bundan sonraki hedeflerimiz, farklı ham
madde kaynaklarının yakın çevrede olanlarının belirlenmesi; izotop analiz-

7
8

9

10

‚Kazı Buluntusu Ok Uçları Çalıştayı‛ gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda sunulan bildirilerin makaleleri MASROP E-Dergi’nin ‚Ok Uçları Çalıştayı Özel‛ sayılarında, Nisan 2017’de yayınlanmıştır. Bu yayın içinde iki makalede Nif Dağı Kazısı ok ucu buluntuları ele alınmıştır: ‚Nif
Dağı Kazısı Karamattepe ve Ballıcaoluk’ta Bulunan Ok Uçları‛, Baykan, D 2017 a: 18-40 ve ‚Nif
Dağı Başpınar Kazılarında Ele Geçen Ok Uçları‛, Baykan, D 2017b: 54-62.
2013: M.13-25, 36,8 gr.; 2015: M.15-35, 37,4 gr. ve M.15-36, 35,9 gr.
Nif Dağı Kazı metal ve metalürji çalışmaları, 2013 ve 2014 yıllarında Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (TÜBAP) biriminin, yürütücülüğümdeki ‚TÜBAP 2013-71: Anadolu’nun M.Ö. 1. Bin Metal Kullanım Verilerinin Saptanması ve Korunması‛; ‚TÜBAP 2015-91:
Batı Anadolu ve Trakya Bölgeleri Arkeometalürji ve Arkeometri Araştırması‛ projeleriyle
desteklenmiştir. Çalışmalara katkı sağlayacağını umduğumuz analiz ve yüzey incelemeleri bu
projeler kapsamında Trakya Üniversitesi TÜTAGEM laboratuvarında yapılmıştır. Hem TÜTAGEM analizleri hem de yayınlanmış MTA raporlarıyla analiz karşılaştırma süreci ‚TÜBAP
2017-124: Nif Dağı Kazısı Metal ve Metal Üretim Verilerinin Belgelenmesi ve Korunması‛ projesiyle desteklenmektedir. Çalışmalarımıza verilen tüm desteğe teşekkür ederiz.
ICP-MS: Endüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi, sıcaklıktan yararlanarak elementler
arasındaki bağın kopması ve moleküler bağların kırılması esasına dayalı ve atomların
iyonlaştırıldığı analitik bir tekniktir.
Baykan, D 2017c: 105-118.
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lerinin gerçekleştirilmesi; mevcut raporlar (MTA) ile eldeki verilerin çakıştırılması; yakın bölgedeki modern ve antik metal kullanım alanlarından alınan örneklere eş analiz yöntemlerinin uygulanması ve ön yayınların ardından antik metal verilerinin internette açık erişimde olmasının sağlanmasıdır.
Paleoantropoloji Çalışmaları
Alper Yener YAVUZ
Ayla SEVİM EROL
Karamattepe ve Ballıcaoluk’ta 2016 kazıları sırasında bir kontekste bağlı
veya kontekst harici bulunan insan ve hayvan kemikleri Nif Dağı kazı evi
laboratuvarında incelenmiş, tasnif edilmiş, kemik isimleri yazılmış, resimleri çekilmiş ve değerlendirmeleri yapılmıştır (Resim: 10 c). Ballıcaoluk’tan
bazı kemikler üzerinde kasaplık izi saptanmıştır (Resim: 7 d - e).
Temizlik-Koruma-Onarım Çalışmaları
Ceren BAYKAN
2016’da Karamattepe’den çıkan çok sayıda keramik parçasının temizliği
yapılmıştır. Parçalar yüzey durumlarına göre değerlendirilmiş, mekanik ve
kısmen lokal ıslak yöntemle temizlenmiştir. Temizlik işlemi tamamlanan
parçaların ayrımı yapılmış ve birleşebilenler yapıştırılmıştır (Resim: 10 d - e
- f). Tüm olarak ele geçirilen minyatür pişmiş toprak kap ve ağırşak ile çok
parçalı olan tek kulplu pişirme kapları ve halka kulplu bir kabın onarımı
tamamlanmıştır.
Pişmiş topraktan yapılmış taşınabilir Fırın V iç dolgusuyla birlikte paketlenerek Nif Dağı kazı evi laboratuvarına götürülmüş, içindeki toprak özenle
boşaltılmış ve elenmiştir. Yerindeki formunu koruyan pişmiş toprak Fırın V
çok parçalı olduğundan, parçaları numaralandırılmış, temizlenmiş ve yapıştırılarak tümlenmiştir (Resim: 2 a).
Karamattepe’de 2016’da ele geçirilen bronz sikkeler, iğne, küpe parçaları,
spiral tel, halka, bronz ve demir ok uçları, kurşun sapan tanesi ve ağırlık ile
kullanım amacı belirsiz diğer tüm metal parçalar ile cevher ve cüruf parçaları malzeme ayırt edilmeksizin temizlenip koruma-onarımı yapılarak tasniflenmiştir. Uygulamaların kontrollü olabilmesi için temizlik aşaması optik
görüntüleme cihazı ve büyüteçli masa lambası altında sürdürülmüştür.
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Elif Tül TULUNAY
Karamattepe, İzmir İli Nif Dağı’nın Arkaik ve Hellenistik Dönemdeki
yaşamına, ticaretine, arkeometalürjisine ve işliklerine, ilginç ve eşsiz buluntularıyla 2016 yılında da ışık tutmaya devam etmiştir.
2016 Kazı Sezonu bitiminde, kazı alanında açılan ve gerekli görülen yerler, yeni jeotekstiller örtülerek koruma altına alınmıştır.
BALLICAOLUK
Müjde PEKER
2016 yılı çalışmaları , AC 25 b ile AD 25 a ve AD 25 d açmalarında sürdürülmüştür (Resim: 7 c). 2015 kazı sezonu sonunda AC 25 b açmasının orta
kesiminde gözlenen ve yaklaşık çapı 35-40 cm. olan pişmiş toprak kavis ile
zemindeki kırmızımsı toprak, bir metal işliğiyle ilgili ‚fırın‛ kalıntısı olarak
düşünülmüştü (Resim: 7 a) . Ancak 2016’da arkeometalürji uzmanı Doç. Dr.
Daniş Baykan ve uzman restoratör Öğr. Gör. Ceren Baykan’ın gerçekleştirdiği hassas temizlik ve kazı sonucunda burada bir tandır olduğu anlaşılmıştır (Resim: 7 b). Tandırın içinde ve çevresinde bulunan kemik ve dişlerin,
paleoantropolojik inceleme sonucunda, yaban domuzu ve küçükbaş hayvanlara ait oldukları belirlenmiştir. Küçükbaş hayvan kemiklerinden biri
üzerinde kasaplık izi de görülmektedir (Resim: 7 d - e). Tandırın çevresinde
bulunan keramik parçaları, antik keramik uzmanı Mustafa Bilgin’e göre,
Hellenistik Döneme ve pişirme kaplarına aittir; ayrıca pithos ve amphora gibi
büyük depolama kaplarının parçaları da ele geçirilmiştir.
11

AD 25 a ve AD 25 d açmalarında kuzey-güney doğrultulu bir duvar kalıntısı ve doğusunda büyük bir pithosun alt gövde kısmı gün ışığına çıkmış
(Resim: 8 a - b ve plan); ayrıca korozyonlu bronz (Nif Tip 5) bir ok ucu ile
parçalar halinde birkaç bronz ve demir obje, Hellenistik Döneme tarihlendirilen keramik ve bazılarında kasaplık izi görülen küçükbaş hayvan ve domuz kemiği ele geçirilmiştir. 2015 ve 2016 buluntuları ışığında AC 25 b, AD
25 a ve AD 25 d açmalarında, Hellenistik bir konuta ait kiler - mutfak
mek}nlarının bulunduğu söylenebilir.
Geç Geometrik-Arkaik dönemlere tarihlendirilen birkaç keramik parçasının bulunduğu, AD 25 a açmasının güneybatı kesimindeki, AC 25 b açmasında da devam eden, önceki evrenin üzerine inşa edilen yapılara zemin
11

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenmiştir. Proje Nu. SBA-2016-21767.
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sağlamak için düzenlenmiş taş - toprak dolgu, belki başka bir alandan taşınan malzemeyle yapılmış olabilir. Ayrıca, AD 25 a açmasının güneybatı
köşesinde daha alt kotta bulunan, pişirme işleminden çok bir yangınla ilişkili gözüken yanık toprak ve keramik parçaları, erken evrenin tahrip edildiğini ve bir yangınla sonlandığını düşündürmektedir. Karamattepe ile yukarı yerleşimi (Resim: 10 a) Ballıcaoluk Kalesi’nin keramik ve metal buluntuları (Resim: 9) arasındaki eş zamanlılık ve benzerlik bu bağlamda çok dikkat
çekicidir. Ballıcaoluk’ta Geç Geometrik Döneme ait bir yapının izine henüz
rastlanmamış olsa da, geçmiş yıllarda ve 2016 yılı kazısında ele geçirilen,
M.Ö. 8. yy.ın ikinci yarısına tarihlendirilen keramik, böyle bir yerleşimin
varlığını gösteren en önemli kanıttır.
Keramik
Mustafa BİLGİN
Geometrik / Arkaik Keramik: Geç Geometrik Dönemi (M.Ö. 8. yy.ın ikinci
yarısını) temsil eden ağız kenarı derin çentikli krater (NİF.16.BO.56) olasılıkla çentikten itibaren hafifçe genişleyerek alta doğru daralan bir gövde formuna ve yüksek bir ayak ya da halka kaideye sahiptir (Resim: 9 a). Ele geçirilen parça, genellikle kulp altına yapılan boyalı bölümünden anlaşıldığına
göre, yatay kulpun hemen yanından kırılmış olmalıdır. Boyalı bu alanın
hemen solunda üstten bir bant ile sınırlandırılmış, çoklu dikey çizgi kümelerinin yer aldığı bezeme frizi vardır.
Geç Geometrik Dönemi takip eden Sub Geometrik ve Erken Arkaik dönemlerde (M.Ö. 8. yy.ın sonları - M.Ö. 6. yy.) sık görülen bikrom tekniğinde
bir dinos (NİF.16.BO.25) ağız kenarı parçasının (Resim: 9 b) zemin rengi
kırmızı olup ek boya ile bezenmiştir. Bikrom tekniğinin uygulandığı diğer
dinos parçası (NİF.16.BO.10) ağız kenarında kalın siyah bant bezemeli olup
ağız kenarı ile gövdesi arasına hamurunun renginde, bant şeklinde ince bir
rezerv alanı bırakılmıştır (Resim: 9 c). Gövdesi kırıldığı bölüme kadar beyaz
boyalı olup bu alan siyah bantlar arasında dalgalı hat ile bezenmiştir.
M.Ö. 7. yy. - M.Ö. 6. yy.a tarihlendirilen kotyle ve skyphos parçaları da
mevcuttur.
Hellenistik Keramik: Ballıcaoluk Kalesi’nde de Hellenistik Döneme ait
(M.Ö. 4. yy.ın son çeyreği-M.Ö. 3. yy.ın ilk çeyreği) hem Attik hem de bölgesel özellikte keramik bulunmuştur.
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Özellikle paralı askerlerin ön planda olduğu sikke buluntularıyla da desteklenen bu kalede, ithal keramik buluntuların yoğun tespit edilmesi de bu
askerlerin varlığıyla açıklanabilir.
M.Ö. 4. yy.ın son çeyreğine tarihlendirilen Attik keramik arasında, literatürde tuzluk ya da sosluk olarak bilinen siyah parlak astarlı küçük boyutlu
k}se (NİF.16.BO.08), bu grubu temsil eden en iyi örnektir (Resim: 9 e).
Bir balık tabağının (NİF.16.BO.09) kaide parçası (Resim: 9 d) da bir diğer
örnektir.
Aynı gruba dahil bir kandil (NİF PT.16-5), dış yüzeyi, yer yer dökülmüş
ince siyah astarlı, yuvarlak gövdeli, basık küresel profilli, dar omuzlu ve
oval uzun burunludur (Resim: 9 f). Burun köprüsü düz ve discus merkezindeki yağ deliği, dönemin karakteristik özelliğine göre geniş yapılmıştır.
Yuvarlak formlu omuz üzerinde dışa çıkıntılı bir kulakçık vardır. Hafifçe
yükseltilmiş kaidenin tabanı içe bastırılmış olup iç kısmın merkezinde konik bir çıkıntı mevcuttur. Çark yapımıdır ve M.Ö. 4. yy.ın son çeyreğine
tarihlendirilmektedir..
Ballıcaoluk’ta bulunan batı yamacı stilinde bezenmiş yarım küre gövdeli
k}se parçalarının yakın benzerleri ise Sardeis’te M.Ö. 3. yy.ın ortaları-M.Ö.
2. yy.a tarihlendirilmiştir.
Sikkeler
Dinçer Savaş LENGER
2016 yılında Ballıcaoluk’ta iki adet sikke bulunmuştur. Biri Kolophon
darbı, bronz ve M.Ö. 4. yy.ın son çeyreğine aittir; ön yüzünde Apollon başı,
arka yüzünde ise kithara yer alır. Diğeri de bronz, fakat kötü korunagelmiş
olduğundan tanımsızdır.
Metal Buluntular
Daniş BAYKAN
Ballıcaoluk 2016 metal buluntuları, biri demir (Nif Tip 2) diğeri (Nif Tip 5)
bronz (Resim: 9 i) iki adet ok ucu, bronz bir küpe parçası (Resim: 9 g) ve
bronz bir halkadır (Resim: 9 h).
Bronz halka (M.16-19), boyutundan dolayı bir zincir dizgisine ait olabilir.
Bronz küpe parçası (M.16-22) ise Lydia Bölgesinde yaygın görülen ‚sandal küpe‛ tipindedir. Düz olanlarını Sardeis döküm kalıplarından bildiği-
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miz bu tip, M.Ö. 7. ve 6. yy.a ait birçok adak kontekstinde karşımıza çıkmaktadır12.
Temizlik-Koruma-Onarım Çalısmaları
Ceren BAYKAN
Ballıcaoluk’tan çok sayıda keramik parçasının yüzey temizliği mekanik
yöntem ile yapılmıştır. Parçalar durumlarına göre değerlendirilerek temizlenmiş, ayrılmış ve birleşebilir parçalar yapıştırılmıştır. Pişmiş toprak kandilin onarımı tamamlanmıştır.
Ballıcaoluk’da ele geçen bronz ve demir ok ucu, bronz küpe, bronz halka
ile kullanım amacı belirsiz diğer metal nesneler ile cevher ve cüruf gibi malzemeler de d}hil olmak üzere tamamı koruma ve onarımları yapılarak tasniflenmiştir. Ballıcaoluk bronz ok ucu kovanında optik görüntüleme cihazı
ile tespit edilen organik kalıntı13 TÜBAP 2017-84 numaralı proje kapsamında analiz ettirilerek ok gövdesi hakkında daha net bilgilere ulaşılacaktır.
BAŞPINAR
2016 yılında kazılmamış, ancak buluntu değerlendirme çalışmaları sürdürülmüştür
Devşirme Taş Envanteri
Selma GÜN
Başpınar spolia tespiti araştırmasında, 2016 yılında arazideki çalışmalara
ağırlık verilmiş, kırmızı renkli mahalli kemer taşlarının kataloglanmasına,
duvara örülü veya tabana döşeli devşirme malzeme tespitine devam edilmiş; kazılarda ortaya çıkan mimarî parçacıklardan oluşturulmuş taş istifi
elden geçirilmiştir. Kazı evindeki taş deposunda da tekrar tetkik ve kontrolü gereken parçalar üzerinde çalışılmıştır (Resim: 11).
Başpınar Bizans yapılarında azımsanamayacak ölçüde kullanılmış olan taş
spolia, ön sınıflandırmaya göre, kemer, döşeme, kapak (mezar?), kaplama
(düz, oluklu), sütun, başlık (köşe, abakus), kaide, soffit, sekizgen postament,
silme, kurna (vaftiz teknesi?), basamak, eşik ile heykel, kabartma, lahit ve stel
12

13

2008-2016 yılları arasında tespit edilen Nif Dağı Ballıcaoluk metal buluntuları ve arkeometalürji
verileri hakkındaki genel bir değerlendirme TÜBAP 2017-124 ve TÜBAP 2017-84 ile basımı
desteklenen ‚Nif Dağı Ballıcaoluk (2008-2016) Prof. Dr. Elif Tül Tulunay Onuruna‛ cildinde
yayınlanmıştır Baykan, D 2017d: 119-160.
Baykan, C 2017a: 167-175; Baykan, C 2017b: 42-50.
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parçalarıdır. Bunlar kaliteli beyaz (Prokonnesos) yanı sıra gri damarlı, kırçıllı
beyaz, koyu gri mermer cinsleridir. Ayrıca kırmızı renkli yerel taş da
kullanılmıştır. Eldeki malzeme, ölçütlere göre Geç Hellenistik Dönemden
MS.2.-3. y.yıllara dek çeşitli mimarîden devşirilmiştir.
Bizans Dönemi Keramik Buluntuları
Lâle DOĞER
2014 - 2016 yıllarında zorunlu kazı ve temizlik ve çalışmaları sırasında
ele geçirilen keramik parçalarını kazı evi laboratuvarında incelenmiş ve
önceki bulgularla karşılaştırılmıştır (Resim: 12). Bunlar, çoğunlukla tipoloji
ve kronoloji tespitine olanak vermeyecek ölçüde noksan, aşınmış, sırsız
parçalardır.
Değerlendirmeye alınan sırlı örnekler içinde, yeşil renkli, düğüm motifli
bezemeye sahip kapalı bir kaba ait parça ile sarı-kavuniçi renkli dışa dönük
ağız kenarlı, halka kaideli sığ k}se/tabak parçası, M.S. 13. yy. Zeuksippos
Ailesi I Grubu’na ait keramiktir.
Slip tekniği ile bezeli, yeşil renkli kapalı kap gövde parçası da aynı tarihli
veya biraz daha geç olabilir. Üzeri tarak benzeri dişli bir }letle bezenmiş
k}se parçası da M.S. 13.yy.ın ikinci yarısı veya 14. yy. başlarına tarihlendirilebilir.
Sırlı buluntularda iki farklı hamur yapısı ile en az iki farklı üretim görülmektedir.
Sırsız örnekler de sırlı keramikle eşzamanlı olarak iki-üç farklı üretime
işaret ederler; daha doğru değerlendirilebilmeleri için daha çok sayıda ve
geniş kontekstli bulunmalıdır. Başpınar’da ele geçirilen keramik genellikle
MS.13. yy.a ve 14.yy. başlarına tarihlendirilebilir.
Nif Dağı Söğütözü Mevkiindeki Tümülüs Kurtarma Kazısı
İpek DAĞLI DİNÇER
İzmir Arkeoloji Müzesi Başkanlığında ve İzmir İli Nif Dağı Kazısı Başkanlığının bilimsel danışmanlığında, Nif Dağı Söğütözü Mevkii’nde, 16-31
Ağustos 2016 tarihlerinde bir tümülüs kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir
(Resim: 13).
İlk incelemede, kuzey-güney doğrultulu, dromoslu girişi kuzeyde olan
iki odalı mezar yapısının üzerini kaplayan yığma toprak ve çatı örtüsünü
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oluşturan taş blokların kaçak kazıcılar tarafından kepçe ile tahrip edilmiş,
çıkan toprağın mezarın batısına atılmış, çatı bloklarının kuzey, güney ve
batıya çekilmiş olduğu anlaşılmış; kuzeydeki mezar odasının tamamen,
güneydekinin ise kısmen toprakla dolduğu görülmüştür. On beş günlük
kazı sonucunda, mezarın planı çıkarılabilmiş, kuzey ve güney oda boşaltılarak iç cepheleri ve vaziyet planı çizilebilmiş, fakat dromosun planı ve cephe
çizimleri, ayrıca mezarın çevre düzenlemesi ile restorasyon öncesi hazırlık
çalışmaları için süre ve bütçe yetersiz kalmıştır.
Mezar, mimari özellikleri ve duvar işçiliği yanı sıra ele geçirilen birkaç
keramik parçasına göre Erken Hellenistik Döneme (M.Ö. 300-240/230) tarihlendirilebilir. Atık toprakta, ileri erişkin bir kadın iskeletine ait kemikler ve
demir çiviler de bulunmuştur. Mezar ve çevresi Birinci Derece Arkeolojik
Sit olarak tescillenmiştir.
Elif Tül TULUNAY
2016 yılında, 2006’da başladığımız İzmir İli Nif Dağı kazısının onuncu
yıldönümüne erinçle eriştik. Geçen on senede Nif Dağı’nın Karamattepe,
Ballıcaoluk, Dağkızılca ve Başpınar mevkilerinde dört alanda yürüttüğümüz çalışmalar, bazıları eşine ender rastlanan buluntularımız, elde ettiğimiz
veri ve bulgularla, yörenin kültür tarihine ve Batı Anadolu arkeolojisine
önemli katkılar sağladı. Ekibimizin uzman kadrosu, tanınmış yurt içi ve
yurt dışı dergilerde uzmanlık konularında Türkçe ve farklı yabancı dillerde
çok sayıda makale yayınladı. Nif Dağı dünya arkeoloji literatürüne girdi.
Özellikle, Ballıcaoluk kazı çalışmalarını 2008 yılından beri yürüten Müjde Peker ile Ceren Baykan ve Daniş Baykan bir araya gelerek, şimdiye kadar farklı konularda uzmanlarca yapılan tüm değerlendirmeleri ‚Nif Dağı
Ballıcaoluk 2008 - 2016‛ isimli, Mayıs 2017’de yayınlanan bir kitapta topladılar ve 67. yaşımda üniversiteden emekli olurken bana ithaf ettiler. Kendilerine ve Nif Dağı Kazısı’nın bu ilk monografisine katkıda bulunan herkese
çok teşekkür ederim. Umarım en kısa sürede diğer alanlarımız için de benzer çalışmalar bunu takip edecektir.
İzmir İli Nif Dağı Kazısı’nın, gelecek yıllarda, kamulaştırma ile çit, koruma çatısı ve odeon projelerimizin tamamlanması ardından, daha kapsamlı
gerçekleştireceğimiz çalışmalar, yayınlar ve etkinliklerle, Türk Arkeolojisi
için daha verimli ve daha yararlı olması, nice nice on yıllara erişmesi dileğiyle!
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Resim 1: Nif Dağı - Karamattepe: Nif Dağı Karamattepe 2016 planı ve güney sur temelleri.
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Resim 3: Nif Dağı - Karamattepe: Geometrik - Arkaik keramik.

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

Resim 6: Nif Dağı - Karamattepe: Çeşitli buluntular.
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Resim 7: Nif Dağı - Ballıcaoluk: D 25 b tandır.

Resim 8: Nif Dağı - Ballıcaoluk: Mimarî (AD 25 a ve d).
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Resim 9: Nif Dağı - Ballıcaoluk: Keramik ve metal buluntular.

Resim 10: Nif Dağı - Ballıcaoluk - Karamattepe - Başpınar görünüm ve Nif Dağı kazı evi
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Resim 11: Nif Dağı - Başpınar: Devşirme taş envanteri çalışması.

Resim 12: Nif Dağı - Başpınar: Bizans keramik çalışması .
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Resim 13: Nif Dağı - Nif Dağı Söğütözü Mevkii tümülüs kurtarma kazısı.
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Resim 14: Kazı Buluntusu Ok Uçları Çalıştayı 13 - 14 Aralık 2016 İstanbul.
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SARDİS, 2016
Nicholas CAHİLL*
Sardis’te 2016 sezonu, kazı, belgeleme, konservasyon ve örenyeri düzenlemesi çalışmalarını kapsamıştır. Bu çalışmalar, 30 farklı üniversite ve kuruluştan gelen akademisyen, uzman ve öğrencilerden oluşan 55 kişilik bir
ekip ile gerçekleştirilmiştir. Her zaman olduğu gibi, Türkiye’de arkeolojik
araştırmamızı yürütmek için bizlere izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ve özellikle Genel Müdür
Yardımcısı Melik Ayaz’a, Kazılar Dairesi Başkanı Köksal Özköklü’ye ve
Kazılar Şube Müdürü Umut Görgülü’ye müteşekkiriz. Kazımızın bu seneki
Bakanlık Temsilcisi İzmir Arkeoloji Müzesinden Necla Okan idi. Kendisinin
iyi niyeti, tedbirli tavsiyeleri ve daimi yardımları bütün ekibimizce takdirle
karşılanmış ve sezonumuzu hem üretken hem de daha keyifli kılmıştır.
Kazılar, Sardis merkezinde Alan 49 olarak bilinen, Lidya Sarayı’nın konumlandığını düşündüğümüz tepede, Erken Roma Dönemine ait İmparatorluk Kültü Tapınağı’nın yer aldığı ve geç antik dönemde dönüştürülerek
farklı amaçlarla kullanıldığı, Alan 55 olarak tanımlanan alçak terasta ve son
olarak kentin batı girişinde, geniş Roma takının bulunduğu alanda olmak
üzere toplam üç noktada gerçekleştirilmiştir.
KAZILAR: ALAN 49
Alan 49’daki kazılar karmaşık Roma ve Helenistik tabakalarını anlamayı
ve bunların altında oldukça derinde gömülü bulunan sarayın kalıntılarını
meydana çıkarmayı amaçlamıştır (Şekil: 0). Tepenin kuzey yamacı, 41 metre
boyunca üzeri açılmış, 3 metre genişliğinde ve kayalardan inşa edilmiş teras
duvarıyla desteklenmiştir. Duvarın kuzeybatıda bir köşe dönmesi gereklidir
ve tepenin batı yamacında, yaklaşık 90 metre güneyde bu köşenin yeri bulunmuştur. Bu duvar genellikle M.Ö. yedinci yüzyıla tarihlendirilmiştir,
ancak göreceğimiz üzere bu tarih şu an için şüphelidir.
Teras duvarı dahilindeki alanda daha derin seviyelere inerek belgeleme
yapmak, ancak M.Ö. üçüncü ya da ikinci yüzyıla ait Helenistik oda temelle*
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rinden bir tanesini kaldırarak mümkün olmuştur. Bu işlem, önceki yıllarda
karşımıza çıkan Akhamenid Dönemi dolgusunun devamını kazmamıza
olanak sağlamıştır. Bu dolgu, her ne kadar az sayıda M.Ö. geç altıncı ve
beşinci yüzyıl seramik buluntuları içerse de, dolgudan gelen malzemenin
büyük çoğunluğu daha erken tarihli gözükmektedir. Dolguda, bugün korunagelmemiş, daha erken bir yapıya ait özenle işlenmiş mermer duvar
blokları ile devasa iki çanağın ya da perirrhanterianın parçaları bulunmuştur.
Açmada bulunan en ilgi çekici eser, balık pulu desenli demir zırha ait
büyük parçalar ve pullardır (Şekil: 0). Bu zırhın parçalarına 2012, 2013 ve
2015 yıllarında da yine aynı tabaka içinde rastlanmıştır, ancak bu sene zırha
ait bine yakın parça bulunmuştur. Zırhın pulları, alt uçları kıvrık, balık pulu
biçimli veya uzun dikdörtgen biçimli olmak üzere iki temel tiptedir. Bu
parçalar, küçük pullar omuz ve kol kısımlarına, daha büyükleri de gövdenin aşağısına denk gelen tek bir zırhın farklı kısımlarına ait olmalıdır. 2012
ve 2016 arasında toplamda 1350 pul ve 200’den fazla pul parçası keşfedilmiştir. Bu miktar, 9.4 kg. ağırlığında ve yaklaşık 3200 puldan oluşan zırhın
aslının %30-40’lık bölümünü oluşturmalıdır. Benzer zırhlar, Geç Tunç Çağından Roma Devrine kadar kullanılmıştır ve örnekleri Nuzi, Nimrud, Persepolis, Gordion ve Kamid el-Loz gibi Önasya kentlerinden, Kıbrıs’ta Idalion’dan ve Mısır mezarlarından bilinmektedir.
Açmadaki en erken tarihli öge olan ahşap dikme yuvalı kerpiç duvarın
devamı gün yüzüne çıkarılmıştır (Şekil: 0). Bu duvar muhtemelen anıtsal
kaya teras duvarından daha erkendir, ancak tarihi belli değildir. Duvarın iç
kısmında yanık bir tabakanın küçük bir köşesinin keşfi, gelecekte duvarın
tarihine dair daha fazla bilgi edinmemiz için umut vaat etmektedir.
Hemen yakındaki bir diğer açma, Roma ve Hellenistik dönemlere ait kötü korunagelmiş bir dizi temel ile soygun çukurlarını ve ilişkili su şebekeleri
ile iki fırını meydana çıkarmıştır (Şekil: 0). Kayalardan taşlardan inşa edilmiş bir duvar temeli, Lidya kaya teras duvarına benzerdir; onunla aynı evreye de ait olabilir, ancak tarihlemeye dair gerekli bulgulara henüz erişilememiştir.
Tepenin batısındaki açmada çalışmalar da oldukça karmaşık Roma ve
Helenistik Dönem stratigrafisini anlamaya odaklanmıştır. Önceki yıllarda
incelenen Roma yapısının iç kısmında Helenistik iskana ait dört evre belirlenmiştir. Kireçtaşı Lidya teras duvarı, yapının özgün taş blokları devşirilerek Helenistik Dönemde yeniden inşa edilmiştir ve görünüşe göre duvarın
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Lidya saray evresine ait üst kısmı bulunmuştur. Daha geç dönemlere ait
kalıntıların karmaşıklığı nedeniyle bu duvarın devamı incelenememiştir.
Yine de, açmanın köşesindeki küçük alanda teras dolgusu içine açılan
sondajda beklenmedik sonuçlara ulaşılmıştır (Şekil: 0). Bu dolgu, tümü oldukça dik şekilde batıya doğru aşağıya eğimlenen toprak, kaba çakıl ve
kerpiç döküntüsü tabakalarından oluşmuştur. Muazzam bir teraslama projesine işaret eden dolgu, 5 metreden daha derindir. Dolgudan gelen seramikler kıt sayıda olsa da, özellikle alt seviyelerde bulunan ve arasında hem
asılı yarım daire bezemeli fincan gibi Erken Demir Devrine, hem de örnekleri Kaymakçı, Beycesultan ve diğer yerlerden bilinen sepet kulplu omurgalı
çanak gibi Tunç Çağına tarihlenen örnekler yer alan seramikler, şaşırtıcı
derecede erken tarihlere aittir (Şekil: 0). Bu dolgudan alınan iki adet C14
örneği TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezince analiz edilmiştir. Örneklerden biri M.Ö. 1051-902 tarihlerini, diğeri ise M.Ö. 1747-1617 tarihlerini
önermiştir. Bu tarihler arasındaki uyuşmazlık, dolgudan gelen Tunç Çağ ve
Erken Demir Çağ malzemelerinin karışımını yansıtmaktadır, ancak bu sonuçların elde edildiği örneklemin çok küçük olduğunun ve bu hususta daha
fazla çalışma yapılması gerektiğinin altı çizilmelidir. Yine de merkezi Sardis’te ilk defa bu denli erken malzemenin elde edilmiştir ve gelecekte buradaki çalışmalarımız teras duvarının tarihi ve buradaki erken tarihli iskanın
doğası hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacaktır.
KAZİLAR: ALAN 55
Alan 55 olarak bilinen alçak terastaki amacımız terasın doğusunda yer
alan geç antik dönem ögelerini araştırmaktır. Görünüşe göre, Roma Neokoros Tapınağı Geç Roma Döneminde yerinden sökülmüş, parçaları ise
neredeyse tamamı imparatorluk kültü tapınağına ait heykel kaideleri, yazıtlı pedestaller ve mimari parçalardan inşa edilmiş devşirme duvarda kullanılmıştır (Şekil: 0, 0).
Temel sorularımızdan bir tanesi devşirme duvarın tabiatı ile alakalıdır:
bu duvar bir binaya mı yoksa başka türde bir yapıya mı aitti? Bu soru 2016
sezonunda, çakıl tabakasını müteakiben, üstünde kuzey-güney yönünde
uzanan tekerlek olukları bulunan mermer döşeli yolun keşfi ile geçici olarak
cevaplanmıştır. Devşirme duvar, kalınlaşan bir kenar oluşturan devşirme
yazıtlarla düzgün bir şekilde son bulmaktadır; duvarın bitimine derin bir
yuva açılmıştır. Yolun diğer kenarında ise, duvar bitimine denk gelir gibi
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görünen blokların kenarları keşfedilmiştir. Buradaki yazıtlı diğer devasa
bloklar caddenin kenarındaki yuvalara dik şekilde oturtulmuş bulunmuştur. Bu bloklarda kabaca oyulmuş görünen kısımlar, ahşap kalasları desteklemek için yapılmıştır.
Bu yapı grubu, caddenin üzerinde uzanan, dolayısıyla kuzeydeki alanı
güneydekine kapatan bir kapı olarak canlandırılabilir. Büyük duvara açılmış bu kapı, devşirme duvarın aslında daha önce varlığı tahmin edilmemiş
bir Geç Roma surunun parçası olabileceğini önermiştir ki bu inşanın, terası,
stadyumu ve tiyatroyu çevrelemek için alanın doğal topografyasından yararlanmış olması muhtemeldir. Erozyon ve sonraki taş sökme faaliyetleri
duvarın kalıntılarını hattı boyunca yok etmiş olsa da, eriştiğimiz bu alçak
kotta çöküntü ve takibindeki siltlenme sur duvarını korumuştur. Bu durum,
Milet’teki ‚Gotenmauer‛ ve Bizans surlarındaki duruma benzer olabilir.
Burada yapılan küçük ölçekli sondaj, duvarın terasa sonradan eklendiğini
ve M.S. geç beşinci veya erken altıncı yüzyıla tarihlenebileceğini göstermiştir.
Konservatörlerimiz, devşirme duvara bitişik odada 2015 yılında bulunmuş ve aralarında tunç kaplar, iki adet mermer sigma masası, iki servis tabağı ve altı mumlu kandil ile kandil ayağı yer alan eser grubunu temizleyerek restore etmeyi sürdürmüştür.
Terasın üstünde yer alan muhtemel Geç Roma evinin çalışmaları, duvarlarda yer alan oldukça narin duvar resimleri nedeniyle yavaş ilerlemiştir
ancak konservasyon ekibimizin süregelen çabaları ikinci odanın kazısına
olanak sağlarken, bu kazılar, üzerine çiçek desenleri resmedilmiş ya da dokunmuş gibi gözüken kumaşlar ile duvarın geniş şeritler halinde kaplanarak bezendiğini ortaya koymuştur (Şekil: 0, 0). Ayağı griffin motifli tek
ayaklı mermer masa odanın batı duvarına yaslı olarak bulunmuştur; hemen
yanında bir demir kılıç - ki bu, odaların genelinde bulunanların beşincisidir
- ile bir mızrak ucu, bir çapa, bir cam kavanoz ve diğer objeler ortaya çıkarılmıştır.
Duvar resimli iki odanın batısında, mimari açıdan oldukça karmaşık bir
grup mekan yer almaktadır. Mekanlardan biri, merkezinde devşirilmiş yuvarlak bir sütun gövdesi yer alan avlu olabilir. Avlunun güneyinde, merdiven boşluğu olabilecek çökmüş tuğla bir yapı vardır. Buna bitişik küçük
diğer bir mekan ise tuvalet olabilir ve muhtemelen sonradan eklenmiştir.
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Bu alan erken yedinci yüzyıldaki bir ya da iki deprem ile yıkılmıştır; geçen yıl rapor edildiği üzere, alanda bulunan en geç tarihli sikke, M.S. 611612 yıllarına ait Heraclius follisidir. Ancak stratigrafiye bakılırsa, bu alanda
aralarında kısa bir yeniden inşa evresi bulunan en az iki yıkımdan söz edilebilir. Bu durum, kentin diğer yerlerinde erken yedinci yüzyılda gerçekleşmiş depreme dair delillerle tutarlıdır; fakat diğer alanlarda ele geçen sikkeler, daha geç bir tarihe, M.S. 616’dan sonra aittir. Konuya dair önemli
soru, bu sismik olayların, hemen hemen aynı zamanlarda böyle afetlerden
etkilenmiş gibi görünen Hierapolis, Laodikeia, Aphrodisias, Miletus ve diğer bazı Batı Anadolu kentlerindeki depremlerle nasıl bir ilişkiye sahip olduğudur.
KAZILAR: CADDE AÇMASI VE ROMA ANITSAL TAKI
Üçüncü kazı alanı, kentin batı yakasındaki geniş, sütunlu Roma caddesinin bir kısmını daha ziyaretçilere açarak sinagog ve hamam-gimnazyum
kompleksi ile bağlamayı amaçlamıştır (Şekil: 0-0). İki yıl önce, bu caddenin
üstünden geçen devasa taka ait yıkılmış mermer bloklar, beklenmedik şekilde cadde döşemesinin üstünü kaplar biçimde keşfedilmiştir. 2016’da kazılar, takın batı yakasını ortaya çıkarmak için batıya doğru genişletilmiştir.
Bu kısımda bulunan bloklar arasında kemerin dış yüzüne ait, bir çoğu Artemis Tapınağı’ndan devşirme sütun tamburu ile kemerdeki konumları
henüz tespit edilemeyen birkaç sütun gövdesi parçası, Korinth sütun başlığı
ve diğer mimari elemanlar yer alır. Blokların zemindeki dağılımı kemerin
özgün yerinde çöktüğüne işaret etmektedir.
2014’te bulunan kilit taşının tam karşısında, takın batı yüzüne ait yazıtlı
kilit taşının mermer döşemeye gömülmüş olarak keşfedilmesi, bu nedenle
özellikle tatmin edici olmuştur. Bu yeni yazıt, şu an okunamayan bir şeyin
denetçisi olan Aurelius M*--- isimli kişinin kendi ödeneklerini kullanarak
Dionysos’a adadığı heykeli belgelemektedir.
Merkezi açıklığı 13 metre olan, 33 metreden daha geniş bir ene ve 24
metre yüksekliğe sahip olduğu öngörülen takın ölçüleri, Roma’daki Konstantin ve Septimius Severus taklarından ya da Gerasa ve Anazarbos’ta bilinen taklardan çok daha geniştir; dolayısıyla Roma dünyasının bilinen en
geniş anıtsal takı olmalıdır (Şekil: 0).
Turistik Geliştirme Projesi ile ilişkili bir diğer kazı sinagogun altından
geçen su kanalını açmayı amaçlamıştır. Su kanalı, 1.85 m. eni ve 2.35 m.
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yüksekliği ile beklenenden çok daha büyüktür ve tabanı daha önceki bir
kullanımdan kalan tekerlek izleri taşıyan şist levhalarla döşenmiştir (Şekil:
0). Bu kanal, hamama ait su yollarının hiçbiri ile bağlantılı değildir ancak
son evresinde güneyinde yer alan küçük bir diğer akaçla beslenmiştir. Tünelin çıkışları kesme mermer bloklar ve kemer taşları ile inşa edilmiştir. Bu
durum tünelin orijinalinin, bugünkü zemin seviyesinden daha düşük kottaki bir caddeye açılan ancak sonraki bir evrede su kanalına dönüştürülen bir
kriptoportiko (yarı gizli geçit) olduğuna işaret eder.
ÖRENYERİ KONSERVASYONU
Beş yıl süreli, Artemis Tapınağı’nı çirkinleştirilen biyofilmin kaldırılması
projesi, güney cella duvarları, kuzey ve güney peristil kaideleri ve doğu portikonun ayakta duran dört sütununun temizliği ile devam etmiştir. Yüksek
iskelelerin üzerinde çalışmalar yavaş gitse bile, on iki kadından oluşan temizlik ekibimiz her geçen gün daha fazla sorumluluk almıştır. Temizlenen
alanlar tapınağın yeni yönlerini ortaya koymaktadır. Pedestal sütunlarından
biri üzerinde Butler tarafından bulunup yayınlanan, ancak likenlerin ardında gizli kalmış Lidce yazıt bunun bir örneğidir (Şekil: 0).
Turistik Geliştirme Projesi, Lidya surları ve sinanogun üzerini koruyucu
çatılarla örterken, kazı sektörlerini patikalar ve bilgilendirme levhaları ile
birleştirip ziyaretçilere tanıtmayı hedeflemektedir. Sinagog çatısının öncül
tasarı planı Kültür Bakanlığına ve Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne sunulmuştur. Surların çatı planı ise tamamlanmak üzeredir. Günümüzde üretilmiş kerpiçlerden inşa edilmiş duvar modeli, özgün Lidya surlarını korumak
için kullanacağımız çeşitli yöntemleri test etmemize olanak sağlayacaktır.
Örenyerine bilgilendirme tabelaları yerleştirme programımız, sıfırdan
hazırlanan ve Roma caddesi, Bizans dükkanları ile diğer sektörlerde yenilenen toplam 11 levhanın üretilmesi ile sürdürülmüştür.
Konservasyon laboratuvarında çalışmalar, bu sene ve önceki yıllarda bulunan metal obje grupları ve sikkeler üzerine yoğunlaşmıştır. Yedi konservatörden oluşan ekip 300’den fazla sikke ve yaklaşık 200 metal esere müdahale etmiştir ki bunların bazıları binlerce pul parçasından oluşan demir zırh
gibi oldukça fazla zaman alan eserlerdir. Ekip aynı zamanda kazı deposunda bulunan 5000’den fazla metal eserin kontrolünü yapmış ve stabil durumda olmayan eserlerin bozulmalarını engellemek için su ve oksijen tutan
temizleyiciler ile escala sararak yeniden depoya yerleştirme programına
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başlamışlardır. Buna ek olarak ekip, arazide açığa çıkarılan duvar resimlerini ve eserleri stabilize ederek temizlemiştir.
Akropolün yumuşak konglomera (çakılkaya) falezlerinin ve Bizans surlarının etüdü, bunları layıkı ile ilk defa belgelememize izin veren insansız
hava aracı yardımıyla sürdürülmüştür.
ARAŞTIRMA VE YAYIN
1972’den bu yana Sardis’te bulunan 8000’den fazla sikke Jane Evans tarafından, 1958’den beri açığa çıkarılan 450’den fazla yazıt Georg Petzl tarafından ve Artemis Tapınağı Fikret Yegül tarafından yayınlanma aşamasında
iken, Andrew ve Nancy Ramage’in HoB ve PC sektörlerine dair çalışması
ile Andrew Seager’in Sinagog üzerine çalışmaları devam etmektedir.
İNGILIZCE
In 2016 the Sardis Expedition conducted a season of excavation, conservation, research, and site enhancement with a staff of 55 scholars, professionals, and students from 30 different universities and institutions. We are
again grateful to the General Directorate for Cultural Heritage and Museums of the Ministry of Culture and Tourism for permission to carry out
archaeological research in Turkey, and particularly to Excavations Division
Director Melik Ayaz and Excavations Branch Director Umut Görgülü for
their continual support. This year’s representative of the Ministry of Culture
and Tourism was Necla Okan of the Izmir Archaeological Museum, whose
good will, careful advice, constant help and expertise were greatly appreciated by all and helped make the season both productive and enjoyable.
Excavation was carried out in three areas: on a high hill in central Sardis
known as Field 49, where we believe the Lydian palace was located; in a
lower terrace known as Field 55, which was a sanctuary of the Imperial Cult
in the early Roman period, and was converted to other uses in late antiquity; and at the western entrance to the city where we have uncovered the
remains of a large Roman arch.
EXCAVATION: FIELD 49
Excavations in Field 49 were directed at understanding complex Roman
and Hellenistic strata in order to expose more of the deeply buried Lydian
remains of the palace (Fig. 0). On the north slope of the hill, the terrace is
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retained by a massive Lydian boulder wall 3 m thick and exposed for about
41 m. It must turn a corner in the northwest, and has been uncovered on the
west slope of the hill, about 90 m to the south. The wall has usually been
dated to the seventh century BC, but as we will see, that date is now in doubt.
Excavation to deeper levels within the terrace was made possible by the
documentation and removal of one foundation of a Hellenistic room dating
to the third or early second century BC. This allowed us to expose and
excavate more of a layer of Achaemenid fill which has been encountered in
previous years. Although the fill contains relatively small amounts of pottery of the later sixth and fifth centuries BC, the majority of the material
seems to be rather earlier. In this fill were found beautifully worked marble
wall blocks from an older building now destroyed, and fragments of two
enormous bowls or perirrhanteria.
Among the most interesting artifacts from this trench, however, are
clumps and individual scales from a suit of iron scale armor (Fig. 0). Parts of
this same corselet were found in this stratum in 2012, 2013, and 2015; this
year more than a thousand additional fragments were found. The armor
scales come in two basic shapes: fish-scale types with curved bottom edges,
and elongated rectangles. These probably belong to different parts of the
same corselet, the smaller scales used for the shoulders and arms, the larger
ones for the lower torso. In all, about 1350 scales and more than 200 scale
fragments have been recovered between 2012 and 2016. This might represent 30-40% of the original corselet, which might have had about 3200 scales
and might have weighed about 9.4 kg. Such scale armor was used from the
Late Bronze Age into the Roman period, and examples are known from a
number of Near Eastern sites including Nuzi, Nimrud, Persepolis, Gordion,
Kamid el-Loz, Idalion on Cyprus, and Egyptian tombs.
We exposed more of a substantial mudbrick wall with gaps for timber
supports, which is the earliest feature in this trench (Fig. 0). This wall probably predates the boulder terrace wall, but its date too is uncertain. The
discovery of just a corner of a burned stratum on the floor within this wall,
however, offers hope for a better date in the future.
A nearby trench uncovered a series of poorly preserved Roman and Hellenistic foundations and robbers trenches, associated with waterworks and
two ovens (Fig. 0). A foundation of large boulders is similar in construction
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to the Lydian boulder wall and may well belong to the same phase, but independent dating evidence was lacking.
In a trench in the western part of the hill, work also focused on understanding the complex Roman and Hellenistic stratigraphy. Within the Roman building explored in previous seasons, at least four phases of Hellenistic occupation were distinguished. The Lydian terrace wall was reconstructed in the Hellenistic period reusing the original blocks, and we seem to
have the top of the earlier, Lydian phase belonging with the palace (Fig. 0).
We could not uncover more of this because of the complexity of later remains.
A small sondage into the terrace fill in the corner of the trench, however,
revealed unexpected results. The fill consisted of layers of earth, coarse gravel, and mudbrick debris, all sloping steeply down to the west (Fig. 0). This
fill is more than 5 m deep, reflecting an enormous terracing project. The
pottery from this terrace fill was very sparse, but that from the lower levels
was unexpectedly early, including both early Iron Age material such as
cups with pendant semicircles, and Bronze Age ceramics such as carinated
bowls with basket handles, similar to Bronze Age examples from Kaymakçı,
Beycesultan and elsewhere (Fig. 0). Two C14 samples from this fill were
analyzed by TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi. One sample dated to
1051-902 BC, the other 1747-1617 BC. The discrepancy between the dates
seems to reflect the mixture of Bronze Age and Early Iron Age material in
this fill, but I emphasize that this is based on a very small sample and much
more work needs to be done. However, this is the first time we have recovered such early material here in central Sardis, and we hope that future work
will illuminate the date of the terrace wall and the nature of early occupation here.
EXCAVATION: FIELD 55
On the lower terrace known as Field 55, our goals were to explore the late antique features on the east side of the terrace (Fig. 0, 0). It seems that the
Roman neocorate temple and its sanctuary were dismantled sometime in
the late Roman period, and the fragments reused in a ‚Spolia Wall‛ built
almost entirely of statue bases, inscribed pedestals, and architectural fragments from the temple of the imperial cult.
One major question has been the nature of this spolia wall: does it belong
to a building, to some other sort of structure? This was tentatively answered
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in 2016 with the discovery of a marble-paved road under the gravel with
wheel ruts running north-south. The spolia wall ends neatly with reused
inscriptions forming a thickened end; a deep socket is carved into the end of
the wall. On the other side of the road, we uncovered the edges of blocks
which seem to belong to a corresponding wall end. Other enormous reused
inscription blocks found here were originally set upright into cuttings in the
road, and further rough cuttings in the blocks supported wooden timbers.
The ensemble may be reconstructed as a gate spanning the road, thus closing off the area to the south from that on the north. A gate in a massive
wall suggests that the spolia wall might belong to a previously unsuspected
late Roman fortification, perhaps meant to take advantage of the natural
topography to enclose the terrace, stadium, and theater. Erosion and stone
robbing have removed all traces of this wall over most of its course, but
here in this low point, collapse and subsequent silting has preserved the
wall. The situation might be similar to the ‚Gotenmauer‛ and the Byzantine
fortification at Miletus. A small probe showed that it was a later addition to
the terrace, and suggested a date for this fortification in the late 5th or early
6th c AD.
The conservators continued to clean and stabilize the assemblage of artifacts found in 2015 in a room adjoining the spolia wall, including bronze
vessels, two two marble sigma tables and two platters, a six-lamped polykandelon, and a lamp stand.
Work on what is probably a late Roman house on top of the terrace has
been slow due to the very fragile plaster on the walls. The continued efforts
of a team of conservators allowed excavation of a second room, however,
and revealed that the wall was decorated in what seems to be fabric draped
along the walls in broad swaths, printed or woven with floral patterns (Figs.
0, 0). Against the west wall of this room was a marble monopod table on a
griffin foot; next to it was an iron sword—making five from these two rooms—and a spearhead, a hoe, a glass jar and other objects.
West of the two painted rooms lay an architecturally complex group of
spaces. One space was perhaps a courtyard with a round reused column
shaft in its center. At the south side of the courtyard was a collapsed brick
structure, perhaps a stairway. A small adjacent space was probably a latrine
and is probably a later addition.
This area collapsed in one or more earthquakes in the early seventh century; as reported last year, the latest coin from the area is a follis of Herac-
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lius dating to 611-612 AD. The stratigraphy suggests, however, that there
were at least two events, with a short phase of rebuilding in between. This is
generally consistent with evidence from elsewhere in the site for a major
earthquake in the early 7th century — elsewhere the coins are a few years
later, of 616 AD or so. An important question is how these seismic events
are related to earthquakes also at Hierapolis, Laodikeia, Aphrodisias, Miletus, and other sites in western Anatolia, all of which seem to have suffered
catastrophic collapses at about this time.
EXCAVATION: ROAD TRENCH AND MONUMENTAL ARCH
The third excavation area was aimed at opening more of a broad Roman
colonnaded avenue at the western edge of the city to visitors to the Synagogue and Bath-Gymnasium complex (Figs. Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı., 0). Two years ago we unexpectedly discovered that its pavement was
littered with fallen marble blocks, belonging to a huge arch that spanned the
avenue. In 2016 we expanded the excavation to the west to uncover the fallen west face of the arch. This includes blocks from the outer façade, most of
them again reused column drums from the temple of Artemis; and a few
column shafts, Corinthian capitals, and other architectural elements whose
position on the arch remains uncertain. The distribution of the blocks shows
they fell more or less in situ. So it was particularly satisfying to find the
inscribed keystone of the west face of the arch partly embedded in the
marble pavement opposite the keystone found in 2014. This new inscription
records the dedication of a statue of Dionysos by someone named Aurelius
M[---, a an overseer of something not yet readable, who paid for it from his
own funds. With a central span of 13 m, a width of over 33 m, and a height
estimated at 24 m, this arch seems to be the largest in the Roman world,
significantly larger than the arches of Constantine or Septimius Severus, or
those at Gerasa or Anazarbos (Fig. 0).
Another excavation related to this Touristic Enhancement Project was to
clear a drain under the Synagogue. This proved to be larger than expected,
1.85 m wide and 2.35 m high, and paved with schist slabs which bear wheel
ruts from a previous use (Fig. 0). It does not connect with any of the
waterworks in the Bath, but in its final stage it was fed from a smaller drain
to the south. The openings of the tunnel were built with cut marble blocks
and voussoirs, suggesting that it was originally a cryptoporticus opening to
a street at a lower level than that preserved today, and only later turned into
a drain.
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SITE CONSERVATION
The five-year project to remove disfiguring biofilm from the temple of
Artemis continued with the cleaning of the south cella wall, bases of the
north and south peristyle, and four standing columns of the east porch.
Work from tall scaffolding goes slowly, but the crew of a dozen women
have also taken more and more responsibility for the work. The cleaning
continues to reveal new aspects of the temple, for instance a Lydian inscription on one of the pedestalled columns, published by Butler but long hidden
by lichen (Fig. 0).
The Touristic Enhancement Project aims to build protective shelter roofs
over the Lydian Fortification and Synagogue, and connect and explain these
sectors through visitor paths and signage. A preliminary design for the Synagogue roof was submitted to the Ministry of Culture and the Röleve, and
that for the fortification is essentially complete. A model built from modern
mudbrick allows us to test different methods of protecting the original
mudbrick section of the Lydian fortification.
We also continued our program of informational signage with eleven
new and renewed informational signs on the Roman avenue, Byzantine
Shops, and elsewhere.
In the conservation laboratory, work focused particularly on the assemblage of metal objects and coins found this year and in previous seasons. The
team of seven conservators cleaned more than 300 coins and almost 200
other metal artifacts (some of which were very time-consuming, such as
thousands of iron armor scales). They examined more than 5,000 metal artifacts in the depots, and began a new project to rehouse unstable artifacts in
Escal with water and oxygen scavengers to slow deterioration. In addition,
the team stabilized and cleaned the wall paintings and artifacts in the field.
Study of the Byzantine fortifications and soft conglomerate cliffs of the
Acropolis was greatly aided by the use of drones, which have allowed us to
document these features adequately for the first time.
Progress in publication includes the submission of monographs on the
8,000 coins found at Sardis since 1972, by Jane Evans; more than 450 inscriptions found since 1958, by Georg Petzl, and the temple of Artemis, by Fikret
Yegül, and continuing work on sectors HoB and PC, by Andrew and Nancy
Ramage, the Synagogue, by Andrew Seager, and other projects.
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Şekil 1: Drawing: Alan 49’un planı / Plan
of Field 49.

Şekil 2: Photograph: Alan 49’dan demir zırh
parçalar ve pullardır / Iron scale
armor from Field 49.

Şekil 3: Photograph: Alan 49 16.2’un hava görüntüsü / Aerial
view of trench F49 16.2.
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Şekil 4: Photograph: Alan 49 16.1’daki Helenistik teras duvarı /
Hellenistic terrace wall on F49 16.1.

Şekil 5: Photograph: Alan 49 16.1 Lidya teras dolgusunda sondaj /
Sondage into the Lydian terrace fill in F49 16.1.
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Şekil 6: Photograph: Alan 49 16.1 teras dolgusunda sondajdan Tunç
ve Demir Çağ seramikler / Bronze Age and Iron Age pottery
from deep sondage in terrace fill of F49 16.1.

Şekil 7: Drawing: Alan 55 2016 planı / Plan of
Field 55, 2016.

Şekil 8: Photograph: Alan 55 hava görüntüsü / Aerial view of
Field 55.
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Şekil 9: Photograph: 3. No.lu odasında duvar resmi / View of
wall painting in Room 3.

Şekil 10: Drawing: 3 No.lu odasında duvar resminin su boyası (orijinal ve rekonstruksiyon) /
Watercolor of wall painting in Room 3 (original and reconstruction).

Şekil 11: Drawing: Sinagog’un, Roma caddenin ve anıtsal tak’ın planı
/ Plan of Synagogue, Roman avenue, and monumental arch.
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Şekil 12: Photograph: Roma caddesi, sinagog, ve mermer avlunun havadan görünüşü / Aerial
view of Road Trench, Synagogue, and Marble Court.

Şekil 13: Drawing: Roma takının rekonstrüksiyonu / Reconstruction drawing of Roman arch,
2016.
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Şekil 14: Photograph: Sinagogun altındaki
Şekil 15: Artemis Tapınağın 13 No.lu
kriptoportiko (yarı gizli geçit) / View
sütundaki temizlenmeden önce ve
of cryptoporticus under the Synagogue.
sonra Lidce yazıt / Lydian inscription
on column 13 of the Temple of
Artemis, before and after cleaning.
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DİVRİĞİ KALESİ: 2016
Erdal ESER*
Muhammed GÖRÜR
Meryem ACARA ESER
Divriği Kalesi 2016 yılı çalışmaları, 09.08.2016-22.09.2016 tarihleri arasında 32 gün sürmüştür. Çalışmalar işçi ve öğrencilerden oluşan 24 kişilik bir
ekiple yürütülmüştür. Kazıya Bakanlık Temsilcisi olarak, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarından Arkeolog Ömer Kalın katılmışlardır.1
2016 yılı çalışmaları
1-Alan Çalışmaları
2-Depo Çalışmaları olarak iki ana başlık altında toplanabilir.
ALAN ÇALIŞMALARI
Temizlik, kazı ve onarım çalışmalarından oluşmaktadır.
Çalışmalar her zaman olduğu gibi alanın temizliği ile başlamıştır. Sur içi
alan, restorasyon çalışmalarının izin verdiği ölçüde temizlenmiştir2.
KAZI ÇALIŞMALARI
Alanın temizlenmesi sonrası, Kaya Mezar bölgesinde kazıya başlanmıştır. 2015 sezonunda yarım bırakılan bölüm temizlenerek kaldırılmak istenmiştir

*

1

2

Prof. Dr. Erdal ESER, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 58140
Sivas/TÜRKİYE
Yrd. Doç. Dr. Muhammed GÖRÜR, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
Ankara/TÜRKİYE
Yrd. Doç. Dr. Meryem ACARA ESER, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü 58140 Sivas/TÜRKİYE
Müberra Şahin (Sanat Tarihi Uzmanı), Oktay Yerli (Sanat Tarihçisi), Onur Aydın (Sanat Tarihçisi), Muhammed Paça (Sanat Tarihçisi), Yunus Budaktaş (Sanat Tarihçisi), Elif Orhun (Sanat Tarihçisi) ile öğrenciler: B. Yaprak Orhan, Sümeyye Topçu, Mert Kaya, Burak Uzun, M. Nuri Yezen, Kübra Koç, Kübra Bedel, Ayşe Alıcı, Züleyha Keklikçi, Orhan Aydın. Emekleri için kendilerine çok teşekkür ederim.
Restorasyon çalışmalarının ilk aşaması bitirilmiş olup, kalan bölümlerin de onarılması beklenmektedir.

Sınırları belirtilen bölümlerde, kazı ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır
(Resim: 1). İşaretli bölümde yer alan toprak kütlesinin tamamının kaldırılması planlanmış olmakla birlikte, bu mümkün olamamıştır.
Kazı sırasında, çok sayıda alçı süsleme parçasının gelmiş olması çalışmayı yavaşlatmıştır. Alçı parçalar üzerindeki bezemeler ünik olmakla birlikte, üst üste atılmış oldukları için aşırı tahribat söz konusudur. Açılan
bölümlerde ortaya çıkan detaylar, alanın genel mimarisine uygun olarak
devam etmektedir. İlk halinde, daha çok törensel amaçlarla kullanıldığı
anlaşılan kaya yüzey üzerinde daha önceki sezonlarda ortaya çıkmaya başlayan; tandır, depo, niş, kanallar gibi detaylar görülmeye devam etmektedir3. Alanın son evresi olan orta çağda, kaya detaylar, duvarlarla çevrilerek
mek}nlara dönüştürülmüştür. Eldeki veriler kısmi bir restitüsyonu mümkün kılmakla birlikte, kesin bir değerlendirme için daha geniş bir alanın
açılmasına ihtiyaç duyulmaktadır4.
Mağara bölgesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında açığa çıkan bir
grup alçı üzerinde, benzeri figürlü kompozisyon bulunmaktadır. Muhtemelen aynı mek}na ait parçalar, bulundukları yerden alınarak dolgu malzemesi olarak kullanılmışlardır. Küçük bir bölümü birleştirilen parçalar üzerinde
iki farklı kompozisyon söz konusudur (Resim: 2). İlki solan sağa doğru;
aslan gövdeli, kanatlı ve kuş başlı karışık yaratık; alt gövdesi at, üst gövdesi
ok atar vaziyette insan ve son olarak da bir geyik figüründen oluşmaktadır.
İkinci kompozisyon ise öndekinin keçi (?) ya da daha zararsız bir av hayvanı arkadakiler ise yırtıcı hayvanlardan oluşan bir hayvan dizisidir.
İlk kompozisyona ait parçalardan anlaşıldığı kadarı ile, farklı büyüklükte dikdörtgen biçimli alçı panolar üzerinde, aynı konu tekrarlar halinde
verilmiştir. Ortada (izleyene göre), ince bir kitabe şeridi ile oluşturulmuş
dairesel çerçeve içerisinde; alt gövdesi profilden ve sola doğru duran üst
gövdesi ise sağa dönmüş elinde gerdiği yayı ve atmak üzere olduğu oku
tutan, altı at üstü insan gövdeli, kuyruğu ejder başı şeklinde sonlanan karışık bir yaratık bulunmaktadır. Bu figürün sağında, avlamak üzere olduğu
anlaşılan, gövdesi sola doğru başı ise geriye dönmüş vaziyette sağa doğru
3

4

İlk halinde büyük ihtimalle kan çukuru olarak kullanılan bu bölümler daha sonra seramik
çamuru ile kaplanmışlardır. Kaplama işleminin birden fazla olduğunu gösteren çok sayıda kat
söz konusudur.
Aşağıda detaylı olarak üzerinde durulacak olan alçı buluntuların bu bölümden gelmiş olması
nedeni ile 2017 çalışma sezonu için bu bölüm özel önem taşımaktadır. Aşırı tahrip olmakla birlikte, çok sayıda parçanın ele geçmiş olması, bulunduğu mek}nın bütün duvarlarının kaplanmış olduğunu düşündürtmektedir.
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bakan bir geyik bulunmaktadır. Ön ve arka ayaklarının duruşundan hareket halinde olduğu anlaşılmaktadır. Merkezdeki figürün aksine etrafında
çerçeve bulunmamaktadır. Kompozisyonun en solunda yer alan üçüncü
figürün gövdesi sağa doğru bakarken, başı geriye, sola bakmaktadır. Aslan
gövdeli, kuş başlı, kanatlı ve kuyruğu merkezdeki figür gibi ejder başı şeklinde sonlanmaktadır. Merkezin sağındaki figürde olduğu gibi bunun etrafında da çerçeve yoktur. Her iki figür, üst ve altta yer alan kitabe şeritleri ile
sınırlandırılmıştır. Figürler dışında kalan boşlukların yoğun olmayan bitkisel motiflerle doldurulduğu görülmektedir.
İnce bir şerit halinde yapılmış olan hayvan dizisi kompozisyonunda yer
alan hayvanların, duruşları nedeni ile hareket halinde oldukları anlaşılmaktadır. Gövdeleri profilden ve sağa doğru koşar vaziyette tasvir edilmiştir.
İnce uzun gövdeleri, yine uzun ve ucu kıvrılmış bir kuyrukla son bulmaktadır. Önde kovaladıkları av hayvanının türü kesin olarak anlaşılamamakla
birlikte, uzun kulaklı ve kısa kuyruklu bir hayvan olduğu görülebilmektedir. Vücutlardan kalan boşluklara yine yoğun olmayan basit bitkisel dolgu
yapılmıştır.
Çeşitli hayvanlardan oluşan diziler, hemen her kültürde kullanılmıştır.
Av kendi başına krali bir eylem olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte,
güçlünün güçsüz üzerindeki tahakkümünü de sembolize etmektedir. Karışık yaratıklardan oluşan kompozisyon da aslında genel hali ile bir av sahnesini tasvir eder. Ok atan ve arkasında yer alan kuş başlı yaratığın kuyruklarının ejder başı ile sona eriyor olması, avlanan hayvan üzerinde başarılı ve
güçlü olmayı vurgulamaktadır. Alt gövdesi at, üst gövdesi ise insan olan ve
ok-yay tutan yaratık astrolojide kentaur olarak bilinmektedir. Ejder ise
İsl}m mitolojisinde sekizinci gezegen olan cevzaharın sembolüdür. Yay
burcu, cevzahar gezegeninin etkisinde olduğundan çoğu tasvirde birlikte
görülmeleri normaldir. Bu kompozisyonda, büyük bir ihtimalle, sultanı
sembolize eden kentaur, karışık yaratık ve kuyruklarında yer alan ejderlerle, avda başarı sağlayacaktır. Av hayvanının geyik olması da kompozisyonun, bolluk ve bereket anlamı taşımakta olduğunu düşündürmektedir İkinci bir ihtimal ise, bezemenin adına yapıldığı kişinin yay burcunda doğmuş
olmasıdır. Ancak, şu anki bilgilerimizle bu konuda kesin bir şey söyleyebilmek mümkün değildir.
Konu, sadece, parçalar ve üzerlerinde bulunan kompozisyonlar nedeni
ile değil bir başka nedenle de oldukça önemlidir. Ahmet Çaycı tarafından
çalışılan ve ‚Berlin Müzesi’ndeki Stuko Parçasının Kozmolojik Yorumu‛
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adlı makalenin konusunu oluşturan eser, konu açısından dikkat çekicidir
(Resim: 3)5.
Araştırmacı ilgili makalede görüşlerini: “Berlin Müzesi’ndeki stuko parçası
fantastik ve gerçek yaratıkların aynı zeminde buluştuğu bir eserdir. Parça Anadolu’dan (muhtemelen Konya’dan) Berlin Müzesine götürülmüştür. Ölçüleri
0.46x0.18 m. ebatlarında enine dikdörtgen formludur. Plastik eser baskı tekniğinde
yapılmıştır. Parçanın üzerinde tarihi bilgi mevcut değildir. F. Sarre, adı geçen eserin 13. yüzyıla ait olabileceğini belirtmektedir. Benzerleriyle yaptığımız karşılaştırma ve stil kritik verilerinden hareketle, eserin 13. yüzyıla ait olabileceği fikrine
katılabileceğimizi belirtmek isterim. Eserin yapım merkezi bilinmemektedir. Ancak
bu hususta F. Sarre, iki görüş ileri sürmektedir. Eserin, 1-Güney Doğu Anadolu
Bölgesi’ne ait ustalar tarafından Konya’da yapılmış olabileceği görüşü. 2-Güney
Doğu Anadolu’da üretilmiş olabileceği ihtimalidir.” şeklinde belirtmiştir.
Elimizde bulunan parçalardan hareketle, yalnızca kompozisyon değil ölçekleri ile de birbirine çok benzeyen bu parçaların Divriği’de üretilmiş olduğunu öne sürmek mümkündür. Anadolu’dan geliş yeri belli olmayan
parçanın da Divriği’den götürüldüğünden hiç şüphe yoktur.
ONARIM ÇALIŞMALARI
Yapılan kazı çalışmaları sonrası, daha önce açığa çıkan duvarlar üzerine,
içi toprak dolu çuvallar yerleştirilmiştir. Aynı alanda yer alan, kayaya açılmış 3 havuzda yer alan sıvalar sağlamlaştırılmıştır. İşlem; hidrolik kireç,
ince kum ve su kullanılarak yapılmıştır6.
Sağlamlaştırma işlemlerine paralel olarak, gerekli yerlere jeotekstil serilmiştir (Resim: 4).
Şimdilik hamamlı köşk olarak adlandırdığımız binada onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Onarımda; hidrolik kireç, ince kum ve su karışımından oluşan bir harç kullanılarak mek}nın duvarlarındaki sıvalar sağlamlaştırılmıştır. Sıva üzerindeki boyaların korunması amacı ile paraloid hazırlanarak ince fırça yardımı ile yüzeye uygulanmıştır.

5

6

A. Çaycı, ‚Berlin Müzesi’ndeki Stuko Parçanın Kozmolojik Yorumu‛, Ortaçağ’da Anadolu.
Prof.Dr. Aynur Durukan’a Armağan, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Yayını, Ankara, 2002: 157-165
Onarım çalışmaları Restoratör Müberra Şahin kontrolünde gerçekleştirilmiştir.
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DEPO ÇALIŞMALARI
Kazı sezonu boyunca, depo çalışmaları devam etmiş, 2006 yılından günümüze ele geçirilen (seramik, cam, alçı, metal, kemik ve diğer) eserlerin
çizimleri ve fotoğraf çekimleri tamamlanmıştır. Eserler tür ve yıllarına göre
plastik kutulara yerleştirilmiştir. Eser kutuları yıllara göre düzenlenerek
etiketlenmiş ve kronolojik olarak yerleştirilmiştir.
KÜÇÜK BULUNTULAR
M. ACARA ESER7
2016 sezonu küçük buluntuları önceki yılların buluntuları ile bütünlük
göstermekle birlikte yeni örnekler de eklenmiştir. Çalışmalarda koruma ve
restorasyona ağırlık verilmesi nedeni ile buluntunun az olması deponun
düzenlenmesine, özellikle seramiklerde yayına yönelik çalışmaların yoğunlaşmasına olanak sağlamıştır.
Cam Buluntular: Camlarda her yıl olduğu gibi bilezikler çoğunluktadır.
Bu sezonun dikkate değer buluntusu ise dörtgen gövdeli, yuvarlak ağızlı,
yarısı eksik küçük bir şişe parçasıdır (Çizim: 1, Resim: 5). Lacivert renkli,
üzeri kabartma tekniğinde kıvrık dal ve üçgen biçimli yaprak bezemeli şişe,
biçimi ve motifi dikkate alındığında Geç Roma-Erken Bizans Dönemine ait
olmalıdır.
Metal Buluntular: Sikkeler dışında mağara bölgesinden demir halka, çivi,
mıh, bıçak parçaları, bakır alaşım kenet parçası ve tanımlanamayacak biçimde deforme olmuş levha parçaları ele geçirilmiştir. Mağara bölgesi buluntuları içerisinde, 45 gr. ağırlığında (14 dirhem), 5.3 cm. çapında Osmanlı
Dönemine ait bronz dirhem dikkat çeker (Resim: 6). Üzerinde tuğra bulunmamakla birlikte form benzerleri, çentikli kenar ve bezemesiz dirhemler
daha çok 18-19. yüzyıllara tarihlenen örneklerde karşımıza çıkar8. Bakır
alaşım kemer tokasının benzerleri Antakya kent içi, İstanbul Sultanahmet
Cezaevi, Yumuktepe, Kubadabad ve Korint kazıları ile müzelerde bulun-

7

8

Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü 58140 Sivas/TÜRKİYE
Benzer örnekler için bkz. Kürkman, G. (2003). Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri. İstanbul, no. 202,
352, 452.
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maktadır. Benzer örneklere göre kemer tokası 11-12. yüzyıllara tarihlendirilebilir9.
Seramik Buluntular: Sırlı ve sırsız seramikler geçen yılın, özellikle yerel
üretimin varlığı konusundaki tespitlerini doğrular niteliktedir10. 2016 buluntuları içerisinde; Ortaçağa ait, büyük boyutlu bir küp için kullanılmış
olan kulplu kapak tamamlanarak müzeye teslim edilmiştir (Resim: 7). Kırmızı hamurlu, kimi parçaları yanık, farklı pişirme ve saklama kaplarına ait
parçalar ele geçmiş ancak tamamlamak mümkün olmamıştır. Ancak, sayısal
çoklukları ve işlevleri alanın Ortaçağdaki yerleşimine, yaşantısına ışık tutması açısından önemlidir. Yine sırsız seramikler arasında yüksek kaideli,
tüme yakın, açık kandiller dikkati çeken buluntular arasındadır.
Sırlı seramikler önceki yılların buluntuları ile bütünlük gösterirken, ince
cidarlı, kaliteli hamurdan yapılmış, ithal bir kaseye ait parçadaki insan yüzü
bu sezonun en dikkat çekici buluntularından birisidir (Resim: 8). Tıpkı
benzeri tespit edilemese de figür tipi ve insan figürlü Selçuklu kaseleri dikkate alındığında 12-13. yüzyıllara ait olmalıdır11.

9

10

11

Antakya Kent İçi kazıları malzemesi yayına hazırlanmaktadır. Diğer örnekler için bkz. Denker,
A. (2011). ‚Büyük Saray (Palatium Magnum),‛ G. Baran Çelik (Yay. Koor.) İstanbul’daki Bizans
Sarayları içinde. İstanbul. 46, no. 53; Köroğlu, G. (2010). ‚Yumuktepe Höyüğü Kazılarından Ortaçağ Takıları,‛ K. Pektaş ve diğerleri (yay. haz.), XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat
Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 14-16 Ekim 2010 (Denizli), 424, Şek. I, no. 17; Yavaş,
A. (2012). ‚Kubad-Abad Sarayında Bulunan Kemer ve Askı Tokaları,‛ Turkish Studies, 7/3, 2639
ve 2646, Foto 2; Davidson, G. R. (1952). Corinth Volume XII: The Minor Objects. Princeton. 272, Pl.
114, no. 2202, 2203.
Bkz. Eser, E., Görür, M., Acara Eser, M. (2017). ‚Divriği Kalesi: 2015‛. 38. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 229-230.
İnsan figürlü seramik örnekleri için bkz. Öney, G. ve Çobanlı, Z. (ed.) (2007). Anadolu’da Türk
Devri Çini ve Seramik Sanatı. İstanbul. s. 104, 145; Kuban, D. (2001). Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı. İstanbul. s. 377.
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Resim 1: Mağara bölgesi, 2015 yılı kazı sonu, genel görünüm.

Resim 2: Alçı pano, temizlik sonrası, genel görünüm.
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Resim 3: Berlin Müzesi’ndeki stuko parçası (1909, F.Sarre).

Çizim 1: Cam şişe.
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Resim 4: Jeotekstil kaplama.

Resim 5: Cam şişe.
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Resim 6: Bronz dirhem

Resim 7: Sırsız, kulplu kapak.

Resim 8: Sırlı, figürlü seramik.
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RESULOĞLU 2016 YILI ÇALIŞMALARI
Tayfun YILDIRIM
Bülent ARIKAN
Aslı ÜNAR*
Çorum Uğurludağ sınırları içinde, Delice Irmağı'nın Kızılırmakla birleştiği Kula Köyü yakınlarında yer alan Resuloğlu yerleşiminde 2016 yılında
gerçekleştirilen çalışmalarla 14. kazı sezonunu tamamlamış olduk. Bizlere
her yıl olduğu gibi gerekli izinleri sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, maddi destekleri için
DÖSİM’e, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ile Fakültemiz Dekanlığına, Türk
Tarih Kurumu Başkanlığına ve bizlere her türlü konuda desteğini sürdüren
Çorum Müzesi Müdürü Sayın Önder İpek'e ve bu yıl Bakanlığımızı temsil
eden Arkeolog Gülay Şahin'e işbirliği ve desteklerinden ötürü teşekkür
ederim1.
Resuloğlu, Delice Irmağı’nı takip ederek Kızılırmak yoluyla hem Orta
Karadeniz'e hem de, Çankırı Terme Ovası’na ve batıya, Ankara’ya doğru
uzanan erken, doğal bir yol şebekesi üzerindeki Erken Tunç Çağı yerleşimlerden biridir. Bugüne kadar kazılarda ele geçirilen maddi kültür belgeleri
ışığında yerleşimin kültürel ve ticari ilişkiler çerçevesinde farklı bölgelerle
ilişkiler içerisinde olduğunu ve dönemin modasına uygun eşyaların Resuloğlu'na kolaylıkla ulaştığını söyleyebiliriz. Ankara/Çankırı Bölgesi’nin Galatya kökenli obsidyeni, ya da Kızılcahamam, Çubuk civarında varlığı bilinen yarı kıymetli süs taşları gibi hammaddeler Resuloğlu'na batıdan ulaşır*

1

Prof. Dr. Tayfun YILDIRIM, Ankara Üniversitesi, DTCF, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
ABD, 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Bülent ARIKAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü,
Ekoloji ve Evrim ABD, 34469 Sarıyer-İstanbul/TÜRKİYE.
Ar. Gör. Aslı ÜNAR, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ege Üniversitesi
Kampüsü 35040 Bornova –İzmir/TÜRKİYE.
Resuloğlu 2016 yılı çalışmaları, Prof. Dr. Tayfun Yıldırım başkanlığındaki bir ekip tarafından
12.07.2016- 09.09.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu yıl Bakanlığımızı Genel Müdürlüğümüz Arkeologlarından Gülay Şahin temsil etmiştir. Diğer kazı üyeleri Yrd. Doç. Dr. Bülent
Arıkan (Kazı Başkan Yardımcısı), arkeologlar Araş. Gör. Aslı Üner (Kısa), Araş.Gör. Dr.Gonca
Dardeniz, Yunus Kaptan, Gülten Bingöllü, (restorasyon, konservasyon) ve öğrencilerimiz Emine Ayaz, Özge Akşehirli, Deniz Kaymazlar, Sıla Nur Çimen ve Koreli öğrencilerden Ji Eun KIM
ve Ji Yeon CHOI'den oluşmuştur.

ken, bakır, arsenik, altın ve gümüş gibi madenlerin Kızılırmak yoluyla Merzifon üzerinden Resuloğlu'na geldiği düşünülmektedir. Resuloğlu mezarlığında bol miktarda üretilmiş madeni eşyaya rastlanmakla birlikte, yerleşim
alanlarında bugüne kadar madencilikle ilgili üretim malzemelerine ya da
atölye kalıntılarına rastlanmamış olması, hazır madeni eşyanın, özellikle
tahıl takasına dayanan bir sistemle yerli halka ulaştığı şeklinde bir düşünceyi akla getirmektedir. Özellikle Güneydoğu höyüğünde ele geçirilen ekin
siloları şimdilik kaydıyla bu düşüncemizi güçlendirmektedir.
2016 yılı çalışmalarımızı Resuloğlu yerleşimlerinin en önemli bölümünü
oluşturan Güneydoğu Höyüğü'nde sürdürdük. Kuzeydoğu kanatta bir feodoliste ait 22 odalı bir kompleksin yer aldığı yerleşimin, 2015 yılından beri
güneybatı kanadı araştırılmaktadır. 2016 yılı kazı mevsiminde höyüğün
güneybatıdaki en uç noktaları araştırılmıştır. Geçen yıl höyüğün her iki
kesimde surla çevrildiğini ve surun bir bölümünün güneybatı kesimdeki
bazı siloların iptal edilip üzerine inşa edildiğini saptamıştık. Esasen kuzey
bölümdeki kompleksin etrafını çeviren sur sistemi sonradan eklenmiştir.
2015 yılında kompleksin köşesinde yer alan ve surla çevrilen boşluk araştırılmış ve surun altına uzanan yanık tabanda, kompleks için karakteristik
çok sayıda Erken Tunç Çağı kap kacağı açığa çıkarılmıştı. Böylelikle Erken
Tunç Çağı surunun, kompleksin yapımından hemen sonra inşa edildiği
anlaşılmaktadır. Buna göre geçen yıl kısmen açığa çıkarılan güneybatı uzantısındaki surun da sonradan ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda tasarlandığı ortaya çıkmıştır. Erken Tunç Çağı surunun büyük bölümü ne yazık ki
erozyondan ötürü tahrip olmuştur.
MİMARİ
Bülent ARIKAN
Resuloğlu 2016 yılı çalışmaları onbeş plankarede kazı yürütmüştür. Bunlardan bazıları daha önceki sezonlarda kısmen araştırılmış bazıları ise ilk
defa kazılmıştır. Güneydoğu Höyüğü’nün güneyindeki açmalarda yürütülen çalışmalarda doğal sırtın daralmaya başladığı noktada ZG 49/50 plankarelerinde kuzeybatı-güneydoğu ekseninde 4.2 metre uzunluğundaki Demir
Devri duvarı ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar önceki yıllarda komşu açmalarda bulunan ve Demir Devrinin erken evresine (IA) tarihlenen duvar grubuyla çağdaştır. Bununla birlikte ZG49-50 açmalarında toplam dört adet
silo (Silo 53-56) kazılmıştır. Silolardaki araştırmaların tamamlanmasıyla bu
açmalardaki çalışmalar kuzeydoğuya doğru kaydırılmıştır. Bu geniş alan
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temel olarak ZG/H 46/47 plan karelerini kapsamaktadır. Söz konusu alanda
sağlam Demir Devri yapılarına rastlanmazken birbirinden kopuk birkaç
metrelik duvarlar ve bu duvarların altında tahrip olmuş küçük taban parçaları açığa çıkarılmıştır. Buluntular arasında Orta ve Geç Demir Devrine ait
bölgeden iyi bilinen seramikler bulunmaktadır. Bu alanda derinleşildikçe
Erken Tunç Çağına ait ikinci tabakaya ait geniş bir mekana ulaşılmıştır.
(Resim: 1). Bu odanın sağlam ele geçirilen doğu duvarı kerpiçten olup yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 90 cm. kalınlığındadır. Bu alanda daha küçük
(2.5 metre uzunluğunda ve 50 cm. genişliğinde) kuzeydoğu-güneybatı eksenli bir duvarın varlığı tespit edilmiş ve bu duvarın ana mekandan ayırarak oluşturduğu 3x1.5 metre boyutlarında bir oda daha açığa çıkarılmıştır.
Küçük odanın bölme duvarının temelinde kerpiçle birlikte küçük-orta boy
çay taşları kullanılmıştır. Mekanın dış duvarları oldukça kalın olup iç yüzeylerde zaman zaman sıva izleri korunmuştur. Burada gözlemlenen teknik
ana duvarlar için hazırlanan temel yastığının duvardan daha kalın yapılmasıdır. Ele geçirilen bulgular ana mekanın ve bölünerek oluşturulan küçük
odanın işlevi hakkında ipuçları vermektedir. Ana mekanın kuzeyinde yuvarlak bir fırının tabanı bulunmuştur. Bölme duvarı bu fırın tabanına neredeyse bitişik vaziyettedir. Kazı sırasında fırının çakıllı tabanına ulaşmadan
önce kazılan geniş ve yanmış bir kerpiç kitlesi fırının kubbesinin ana mekanın güneyine doğru çökmüş olduğunu düşündürmektedir. Bu kerpiç kitle
kazıldıktan sonra ulaşılan kap parçaları ve nihayet ortaya çıkarılan fırın
planı bu düşüncelerimizi destekler niteliktedir. Ortaya çıkarılan plana göre
fırının ağzı kuzey yönünde ve ana mekanın doğu duvarına yakın bir noktadadır. Ana mekandaki diğer yapı elemanı ise 2.07 metre çapında olan ve
fırının hemen güneydoğusunda bulunan bir ocaktır. Ocak ile fırın arasındaki alanda yoğun yangın ve kül tabakası bulunmuş ve ocak yakınlarında çok
sayıda karbonlaşmış odun ve dal parçaları bulunmuştur. Ocağın güneyinde
yer alan depo kapları yangın nedeniyle yerinde tahrip olmuştur (Resim: 2).
Depo kaplarının yanında ele geçen bir maşrapa içinde kömürleşmiş buğday
tohumları ele geçirilmiştir (Resim: 3). Bunlara ek olarak, ocağın hemen yanında bulunan pithos parçalarının kırmızı kumtaşından hazırlanmış bir tabana oturtulduğu gözlenmiştir. Bölme duvarına dayalı halde duran bir dibek taşı (15x30 cm.) ve yerinde parçalanmış çeşitli kaplar gibi buluntular
sayesinde ana mekanın yiyecek depolama, hazırlama ve pişirme fonksiyonlarına sahip olduğu anlaşılmaktadır.
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2016 sezonunda kazılan diğer alan, bu geniş mekanın doğu ve kuzeydoğusunda bulunan ZJ 46/47 ve ZH/I 47/48 plankareleridir. Söz konusu açmalarda Demir Devrine ait olan ve birbirine ‘L’ şeklinde bağlanan iki duvar ile
bu duvarlara ait yassı taşlardan oluşan bir oda tabanı açığa çıkarılmıştır.
(Resim: 4). Bu alanda 2016 sezonunda ortaya çıkartılan Demir Devri mimarlık kalıntıları, tam olarak bir plan vermemiştir. Bu kesimdeki yapılar, Güneydoğu Höyüğü’nün doğu sınırındaki sırtın en sarp noktalarından birisini
oluşturmaktadır. Bu nedenle, zaman içinde oluşan erozyon sonucunda yapıların uzantılarının kaybolduğu anlaşılmaktadır.. Bununla birlikte, kısmen
açığa çıkarılan Demir Devri duvarlarının çevrelediği mekanlarda çakıl tabanlı dairesel veya ‘D’ şeklinde ocaklar, taştan dikme kaideleri ve kapı soketleri gibi buluntular sayesinde dönemin yapı planları ve mimari öğeleri
hakkında az da olsa bilgi edinilmiştir. Çalışmalar sırasında gözlemlenen bir
başka konu da, Demir Devri yapı temellerinin Erken Tunç Çağına ait yapıların duvarlarının üzerine oturtuldukları ve aynı yöne bakan yan yana mekanlardan tertip edildikleridir.
SİLOLAR
Aslı ÜNAR
Yerleşimde gerçekleştirilen kazılar Resuloğlu sakinlerinin hem mek}nlar
içerisinde hem de avlu ya da meydan olarak tanımlanan alanda yoğun bir
depolama faaliyeti gerçekleştirdiklerini ortaya koymaktadır. Avluda açığa
çıkarılan ve şimdilik sayıları onlarla ifade edilen, oldukça sağlam korunagelmiş çeşitli ölçü ve biçimlerdeki silolar halkın geçim kaynakları ve stratejilerine yönelik bilgiler sunmaları açısından oldukça önemlidir. Söz konusu
silolar aynı zamanda çoğunlukla kazılarda iyi tanımlanamayan depolama
teknikleri ve sistemleri konusunda da önemli bilgiler sunmaktadır. 2016
yılında gerçekleştirilen çalışmalarda siloların sayısı 56’ya ulaşmıştır. Avlu
dışında kuyu şeklindeki silolara evler içerisindeki depo odalarında da rastlanmıştır. Siloların yapımlarında ortak birtakım özellikler göze çarpmaktadır. Siloların tümü doğal kayanın kazılması ile yaklaşık dairesel, oval ve
dört ya da iki köşesi ovalleştirilmiş yaklaşık dörtgen planda inşa edilmişlerdir. Silolara bu şekillerin verilmesinde dikkati çeken bazı noktalar vardır.
Bu hususlardan ilki mimariye uydurma; ikincisi alanı en iyi biçimde kullanma gayretidir. Oval olarak tanımlanan siloların hepsi odaların köşelerine
denk gelen yerlerdedir. Köşeleri ya da bir köşesi yuvarlatılmış silolarda da
yine benzer şekilde ya duvar önünde yer alması nedeniyle o köşenin duva-
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ra uydurulması, ya da alana sonradan eklenmesi nedeniyle ayrılan alana
göre şekillendirilmesi zarureti vardır. Siloların hem duvarları hem de tabanlarında kazma izleri belirgin bir şekilde görülmektedir. Silo duvarını çevreleyen dikey ve yatay yönlü kazma izleri siloların iki aşamada şekillendirildiğini ortaya koymaktadır. İlk aşama doğal zeminin kazılarak kabataslak
dairesel bir form verilmesidir. İkinci aşama, kabataslak formu oluşturulan
kuyunun duvar ve tabanına son şeklinin verilmesi için yapılan düzeltmeleri
içermektedir. Bu aşamada uç kısmı dışbükey ve yaklaşık 4,5 cm. genişliğinde kazmalar kullanılmıştır. Tabanda hem sivri hem de yassı uçlu kazma
izlerinin olması iki tip alet kullanıldığını göstermektedir. Yapılan çalışmalar
siloların kullanımı esnasında bazı teknik problemlerin meydana geldiğini
göstermiştir. Kuyuların ortak duvarlarındaki yıkılma, bozulma çatlama gibi
fiziksel olumsuzlukların bir kısmı döneminde giderilmeye çalışılmıştır. Kuyuların ortak duvarlarındaki hasarlar zamanla oluşmuş olabileceği gibi,
Erken Tunç Devrinde ya da sonrasında meydana gelen deprem, kuyuların
açılması sırasında alanın doğru kullanımına yönelik sorunlar, içerisinde
depolanan ürünün yaptığı basıncın ince olan duvarı tahrip etmesi ve/veya
yıkması gibi nedenlerle de gerçekleşmiş olabilir. Yıkılan duvarlar, taş örgü
ve çamur harç ile sıvanmıştır. Çatlaklar da benzer bir yöntemle toprak harcın sıvanması ile onarılmıştır. Onarım taşların üst üste bindirilerek tek sıra
halinde örülmesi ya da ince levha şeklindeki taşların onarılacak alana uydurulmasıyla yapılmıştır. Taşlarla kapatılan alan mutlak suretle sıvanmıştır.
Az sayıda silonun2 duvarlarına açılan ve neredeyse düzgün bir sıra izleyen
oyukların özellikle kuyu ağız kenarlarında meydana gelen hasarların ilerlemesini önlemek için daha aşağıda bir kapatma sisteminin oluşturulması
ya da incelen duvarı desteklemek amacıyla kullanılacak olan ahşap hatılların oturtulmasını sağlamakla ilgili bir işlevinin olabileceğini düşündürmektedir. Depolama birimlerindeki çalışmalarda kuyu şeklindeki siloların örtü
sistemleriyle ilgili de bilgi edinilebilmiştir. Kuyunun doldurulmasının ardından üzerinin saman, ot ya da çalı çırpı ile kaplanması ve ardından toprak ile sıvanması en pratik kapatma yöntemlerinden biridir. Bunun yanı sıra
kuyuların ağız kenarlarında ince plaka halinde sal taşlarına rastlanması,
kuyunun kapatılmasının son aşamasında bu taşların kullanıldığını göstermektedir. En son aşamada, sal taşları döşendikten sonra araları küçük taş-

2

50 ve 46 numaralı siloların duvarlarında, bir simetri gösteren oyuklar mevcuttur.
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larla doldurulmuştur3. Bazı kuyuların kenarlarının her iki yönden çıkıntı
oluşturacak şekilde biçimlendirilmesi kapatma işlemini kolaylaştırmak ve
kuyu kenarlarını sağlamlaştırmak amacıyla tasarlanmış olduklarını düşündürmektedir. Ağız kısmına doğru daralan bu tip silolarda saman ya da ot
ile birlikte yığma toprağın kapatma işleminde kullanıldığı düşünülebilir.
Kuyuların birbirine bitişik düzende ve aradaki duvarların oldukça ince yapıldığı dikkate alındığında, üst örtünün baskıyı arttıracak şekilde ağır malzemeden tasarlanması beklenmez. Bazı silolarda, dikme delikleri ile kaidelerine rastlanmıştır. Söz konusu bulgular üst örtünün taşıyıcı öğeleriyle
ilişkilidir.
Yerleşimin kurulu olduğu alanın topografik özellikleri depolama tekniğinin belirlenmesinde etkili olmuştur. Alan kuzeyden güneye alçalmakta;
doğudan batıya doğru eğim göstermektedir. Özellikle kuyu şeklinde tasarlanan siloların eğimli araziler üzerinde yer alması arazinin yağmur sularına
akıntı temin etmesi açısından gereklidir. Bu bağlamda Resuloğlu yerleşiminin üzerine kurulu olduğu alanın, yer altı silo tipini uygulamaya oldukça
uygun olduğu görülmektedir. Öte yandan siloların kenarlarında, ağız çevresi boyunca kerpiç bir set oluşturulmuştur. Bu tasarım hem kuyuların ağız
kenarlarına yapılan baskıyı azaltmakta ve böylece ağız kenarındaki tahribatı önlemekte hem de sel ve aşırı yağmurla oluşabilecek göllenmenin önüne
geçmektedir. Depolanan ürünün mümkün olan en iyi koşulda saklanması
ürün kaybının minimum düzeyde tutulması açısından önemlidir. Yapılan
çalışmalar Resuloğlu sakinlerinin ürünün muhafazasına yönelik birtakım
önlemler almaya çalıştıklarını ortaya koymaktadır. Siloların izolasyonunda
hane içindeki uygulamaların bir dışa aktarımı söz konusudur. Kerpiç ya da
toprak sıva, mimaride ya da ev içindeki basit depolama aktivitelerinde kullanılmaktadır. Siloların duvarları ve tabanları yoğun samanın, çamurla karıştırılmasından oluşan bir harçla sıvanmıştır. Toprak ve saman, hem kuyu
duvarlarının sağlamlaştırılmasında, hem de organik bir malzeme olması
dolayısıyla sıcaklık değişimlerine bağlı olarak içeride oluşabilecek fazla
nemin emilerek ortadan kaldırılmasında kullanılmaktadır. Ancak bu izolasyon yöntemi, silonun açıldığı yerin yapısal özelliği, içerisinde depolanan
ürünün cinsi ve niteliği gibi etkenler devreye girdiğinde her zaman yeterli
olmayabilir. Resuloğlu sakinlerinin olasılıkla bu gibi durumlarla başa çıkmada bazı ek önlemler almaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Silolardan bazıla3

11 numaralı ekin kuyusunun üst örtüsünde sal taşlarıyla örtülmüş bir düzenleme korunmuştur.
Sal taşlarınınbirleşme yerlerinde oluşan boşlukların küçük taşlarla desteklendiği görülmüştür.
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rında taban üzerinde kuyu duvarını takip eden ve genişlikleri 30- 50 cm.;
yükseklikleri 30- 40 cm. arasında değişen bir kısmı kerpiçten yapılmış platformlu silolar4 bu ek önlemlere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Platformların silo içerisindeki hava dolaşımını sağlamak ve nemlenmeyi önlemek amacıyla oluşturuldukları düşünülmektedir.
2015 ve 2016 yıllarında yerleşimde gerçekleştirilen kazılar depolama sistemleriyle ilgili yeni birtakım veriler ortaya koymuştur. Kuzeydeki kompleksin güneydoğu uzantısındaki mek}nlarla5 ilişkili olan 42-49 rumuzlu
sekiz güney silosunun düzenlemesi farklılık göstermektedir (Resim: 5). Söz
konusu silolar güneyde, Erken Tunç Çağına tarihlendirilen ve bir kısmı
korunmuş sur duvarı ile doğu ve kuzeyde, taş duvarlarla çevrilidir. Batı
yönünde ise kerpiç bir duvarla kapatıldığı düşünülmektedir. Çalışmalar
çok yeni olduğundan kesin bir şey söylemek zor olsa da burada yer alan
kuyuların üstlerinin bir çatı sistemiyle kapatılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Çevredeki yapılaşmaya yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte
buranın, kuzeydeki yapı kompleksinin güneydoğu uzantısındaki yapılarla
ilişkili bir depolama birimi ya da depo binası olduğu düşünülmektedir.
Depo binasındaki kuyu şeklindeki silolar yapısal özellikleri açısından meydandaki silolardan farksızdır. Depo binasının kuzeydoğu köşesinde 96x132
cm. ölçülerinde küçük bir bölme oluşturulmuştur. Bölme içeride depolanan
ürünün kısa süreli muhafazasına yönelik bir birim olmalıdır. 2016 kazı sezonunda ZG 49/50 plankarelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda siloların
depo binasının güneydoğu duvarını oluşturan Erken Tunç Çağı sur duvarı
ile depo binasının batı duvarının dışında da devam ettiği anlaşılmıştır (Çizim: 1). Daha önce kuzeydeki kompleksin hemen güneyindeki alanda açığa
çıkarılan az sayıdaki platformlu silolara bu yıl söz konusu alanda yapılan
çalışmalarla bir yenisi daha eklenmiştir. ZG/50 plankaresinde gerçekleştirilen çalışmalarda hem ürünün muhafazası hem de siloların yapım teknikleri
açısından farklı bir örnekle karşılaşılmıştır. Doğal zemine açılan söz konusu
silonun çevresi ve üstü fırınlarda olduğu gibi kerpiçlerin üst üste bindirilmesi yöntemiyle kapatılmıştır. Tümüyle sağlam koruna gelmediği için bırakılan açıklık hakkında yargıda bulunmak zordur. Silo içerisinde, üzerinde
yassı kapak taşları bulunan çeşitli boyutlardaki çömleklerle depolama ya-

4

5

Kuzeydeki kompleksin hemen güneyinde 3 ve 23 numaralı kuyular ile ZG/50 plankaresindeki
55 numaralı kuyuda bir kısmı kerpiç sıvalı platformlar açığa çıkarılmıştır.
2016 kazı sezonu sonuçlarına göre bu alanda 6 ev tespit edilmiştir.
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pılmıştır6. Siloların bu tip kullanımına ilk kez rastlanmıştır. Silonun derinliğinin diğer silolara göre az olması silonun içerisindeki ürüne dışarıdan kolay bir sistemle ulaşılmasını sağlayacak şekilde tasarlandığını göstermektedir. Çevresindeki mimarlık kalıntıları henüz silonun bağlı bulunduğu yapı
biriminin tanımlanmasını mümkün kılmasa da yapılan çalışmalar derinliği
az siloların daha ziyade mek}n içlerinde kullanıldığını göstermektedir7.
Çalışmalar devam etmekle birlikte gelen ilk sonuçlar silolarda yoğun olarak
tahıl ürünlerinin depolandığını ortaya koymaktadır. Silolarda tahıllar dışında, mercimek ve bezelye gibi baklagiller ile asma ve meyve tohumlarının
depolandığı anlaşılmaktadır. Arkeobotanik analizlerin sonuçları hem
mek}n içlerinde hem de silolarda, en fazla depolanan tahıl ürününün arpa,
baklagillerden ise mercimek olduğunu göstermektedir8.
Bütün bu bulgular değerlendirildiğinde, Resuloğlu yerleşiminde Erken
Tunç Çağında organize bir depolama aktivitesinin gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu derece sistemli ve geniş ölçekli bir aktiviteye neden ihtiyaç duyulduğu cevap bulması gereken sorulardan biridir. Tek bir etkene bağlı olmamakla birlikte, kuraklıkla birlikte gelen kriz dönemlerinin aşılmasına yönelik bir önlem ya da artı ürünün stratejik bir kaynak olarak sermayeye dönüştürülmesi başka değişle değiş- tokuş aracı olarak kullanılması organize
bir depolama aktivitesini gerekli kılmış olmalıdır. İlerideki çalışmaların bu
sistemin işleyişiyle ilgili bilgileri arttıracağını umuyoruz.

6
7

8

İçerisinde depolanan ürünlere yönelik analiz çalışmaları devam etmektedir.
Kanımızca bu tipte tasarlanan bir silonun hane içerisinde ya da en azından kapalı sistem bir
avlunun içerisinde yer alması gerekir. Alandaki çalışmalar devam ettiğinden şimdilik silonun
herhangi bir yapı birimiyle bağlantısı tespit edilememiştir. Ancak bu bağlantının olması
kuvvetli bir ihtimaldir.
Arkeobotanik analizler Prof. Dr. Emel Oybak tarafından yapılmıştır. Söz konusu sonuçlar on
farklı alandan alınan analizlik örneklere göre düzenlenmiştir. Verdiği bilgi için Prof. Dr. Emel
Oybak’a teşekkürlerimizi sunarız.
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Resim 1: ZG/H 46/47 plankarelerinde ortaya çıkarılan mekanın kuzeydoğudan fotoğrafı.

Resim 2: Fırının güneyindeki bölme duvarı etrafında bulunan ve çeşitli işlevlere
sahip kaplar ve dibek taşı.
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Resim 3: Ocak civarında bulunan ve
yangın sırasında yerinde tahrip
olmuş içi kömürleşmiş buğday
ile dolu olan maşrapa.

Resim 4: ZH/I 47 plan karelerindeki ‘L’ şeklinde
demir Devri duvarları ve bu duvarlarla
ilişkili kırmızı kumtaşından taban
döşemelerini kuzeyden gösteren
fotoğraf.

Resim 5: Güney silolarının havadan görüntüsü.
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ULUCAK HÖYÜK 2015-2016 YILI KAZI
ÇALIŞMALARI
Özlem ÇEVİK
Osman VURUŞKAN
Coşkun SİVİL
Kemal SEVİNDİK
Bakanlar Kurulu Kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle gerçekleştirilen İzmir ili, Kemalpaşa İlçesi Ulucak Beldesi’nde yer alan Ulucak
Höyük 2015 ve 2016 yılı kazı çalışmaları Kalkolitik ve Neolitik Dönem tabakalarının araştırıldığı 4 açmada (L12, M12, M13, P13) sürdürülmüştür1.
Kazılardan elde edilen bulgular doğrultusunda dal örgü ve yığma kerpiç
mimariyle temsil edilen Erken Neolitik Dönem (Tabaka V ), taş temel üzeri
kerpiç tuğla örgüsünden oluşan mimariyle temsil edilen Geç Neolitik Dönem (Tabaka IV) ve pise tekniği ile yapılmış mimari ve taş döşeli platformlarla temsil edilen Erken Kalkolitik Dönem (Tabaka III) tabakaları aşağıda
dönemlere ayrılarak ele alınacaktır.
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Prof. Dr. Özlem ÇEVİK, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne/TÜRKİYE. arkeocevik@gmail.com.
Arş. Gör. Osman VURUŞKAN, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Edirne/TÜRKİYE. ozizade@hotmail.com.
Coşkun SİVİL, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne/TÜRKİYE.
coskunsivil@gmail.com.
Kemal SEVİNDİK, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne/TÜRKİYE. justksdk@gmail.com.
Prof. Dr. Özlem Çevik başkanlığında yürütülen 2015-2016 yılı kazı çalışmaları; Yrd. Doç. Dr.
Emma Baysal, Doç. Dr. Adnan Baysal, Doç. Dr. Evangelia Pişkin, Arş. Gör Osman Vuruşkan,
Denise Janine Moser, Emrah Güney, Gençe Kılıç, Coşkun Sivil, Uğur Çarpar, Çağla Ergin, Kemal Sevindik, Buse Turfan, Dilara Delen, Fırat Girengir, Özge Öztürk, Feyza Hacer Vardar,
Merve Durak, Ayşegül Ölmez, Gizem Çoban, Koray Pehlivanoğlu, Jarrad Williams Paul,
Safoora Kajman, Aylan Erkal, Necati Yılmaz, Hande Ergun, Atalay Kabakçı, Halil Ağa, Cem
Öztürk, Seren Işık, Kevser Aydın, Nurgül Kocakahya, Zozan Tarhan ve Pelin Laçin’den oluşan
bir ekiple gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı kazılarında görev alan Bakanlık Temsilcisi İzmir Müzesi
uzmanlarından Sn. Cansu Yılmaz, 2016 yılı kazılarında görev alan Bakanlık Temsilcisi ise İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanlarından Sn. İ. Halil Akman’dır. Tüm ekip üyelerine özverili
çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

TABAKA III: ERKEN KALKOLITIK DÖNEM (YAKL. M.Ö. 5600-5400)
Erken Kalkolitik Dönem tabakası höyük topografyasının tepe kesiminde
yer alan P13 açmasında araştırılmıştır.
P13 açmasında yapılan çalışmalar sonucunda Erken Kalkolitik Dönemin
b (IIIb) tabakasına tarihlenen bir platform açığa çıkartılmıştır (Resim: 1).
Platform açmanın kuzey kesiti önünden başlayarak yaklaşık olarak açmanın
merkezine kadar devam etmektedir. 217.40 m. seviyesinde ortaya çıkartılmış olan platform 0.08 ile 0.30 m. arasında değişen taşlardan oluşturulmuş
olup 1.35x4.20 m. ölçülerindedir. Söz konusu platform daha önce O13 açmasında ortaya çıkartılmış olan platformun devamı niteliğindedir.
P13 açmasının doğu kesiminde dar bir alanda Erken Kalkolitik Dönem
tabakasını, Erken Tunç Çağı II tabakası tarafından kesildiği anlaşılmaktadır.
ETÇ II tabakasına ait herhangi bir mimari tabaka saptanmamış olmakla
birlikte, in-situ olarak bir grup buluntunun ele geçirilmiş olması ilginçtir.
217.71 m. seviyesinde ele geçirilen bu buluntu grubu; 2 adet çömlek, 1 adet
testi, 3 adet pişmiş toprak tezg}h ağırlığı ve 1 adet mermer idolden oluşmaktadır (Resim: 2). Söz konusu buluntu grubunun batısında 217.67 m.
seviyesinde tek sırası korunmuş kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir taş
temel açığa çıkartılmış olup temelin uzunluğu 3.30 m., genişliği ise 0.55
m.dir.
TABAKA IV: GEÇ NEOLITIK DÖNEM(M.Ö. 6000-5700)
Geç Neolitik Dönem tabakası höyüğün kuzey kesiminde yer alan M12 ve
M13 açmalarında araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda IVb evresine
tarihlendirilen Mek}n 57 ile IVc evresine tarihlendirilen Mek}n 55, 56, 60,
61, 62, 63 ve 64 ortaya çıkartılmıştır. Söz konusu IVb evresine tarihli yapının
sadece taş temelleri korunmuştur. IVc evresine ait yapılar ise diğer IV. tabaka yapılarının taş temel üzeri kerpiç tuğla ile inşa edilmiş duvarlarından
farklı olarak ahşap dikmelerle desteklenmiş kerpiç duvarlara sahiptir.
Tabaka IVb
Geç Neolitik Dönemin IVb evresini M12 açmasının yaklaşık olarak merkezinde yer alan Mek}n 57 temsil etmektedir (Resim: 3). Mekana ait olarak
sadece 218.71 m. seviyesinde tespit edilen taş temeller açığa çıkartılmıştır.
Söz konusu temeller yaklaşık 0.50 m. genişliğe sahiptir. Yapıya ait kerpiç
üst yapı geç evre tahribatına uğramıştır. Tabanı da tespit edilemeyen mek}n
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taş temeller esas alındığında 3.20x4.10 m.(13.12 m2)’lik bir kullanım alanına
sahiptir.
Tabaka IVc
Geç Neolitik Dönemin IVc evresini M12 ve M13 açmalarında açığa çıkartılmış olan birleşik düzende inşa edilmiş Mek}n 55, 56, 60, 61, 62, 63 ve 64
temsil etmektedir (Resim: 4). M 13 açmasının doğu yarısında IVb evresine
ait yapı kalıntıları bulunması sebebiyle bu açmanın sadece batı yarısında
kalan alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. M12 açmasının ise kuzeybatı
kesiminden başlayarak güneye kadar devam eden kesiminde ise Geç RomaBizans yapı katının tahribatı nedeniyle IVc evresine ait mimari unsurlar
takip edilememiştir.
M13 açmasının kuzeybatısında bulunan Mek}n 55’in kuzey yönde kalan
kesimi, olasılıkla açmanın kuzey kesiti içerisinde kaldığından tespit edilememiştir. Mek}nın açma içerisinde kalan kesimi 3.00x5.50 m. (16.50 m 2)
ölçülerinde olup duvarları 0.40 m. kalınlığa sahiptir. Yapıya giriş doğu duvarında yer alan 0.60 m.lik bir kapı açıklığından sağlanmaktadır. Mekanın
tabanı sıkıştırılmış topraktan yapılmış ve 217.50 m. seviyesindedir. Yapının
girişinin yaklaşık olarak karşısında yer alan 0.70 m.lik başka bir kapı aralığından ise batıda yer alan Mek}n 60’a bir geçiş sağlanmaktadır. Mek}n 55
içerisinde ortaya çıkartılan taşınmazlara bakılacak olursa, yapının kuzey
bölümünde tabandan yaklaşık 0.50 m. yükseklikte, ağız açıklığı 0.25m. yükseklik ve 0.40 m. genişliğe sahip oval formlu bir fırın ve bunun hemen batısında ise 218.22 m. seviyesinde 0.70x1.00 m. ölçülerinde bir öğütme düzeneği açığa çıkartılmıştır. Mek}nın batı duvarında yer alan ve Mek}n 60’a
geçişi sağlayan kapı aralığının güneyinde, batı duvarına bitişik olarak inşa
edilmiş, üzerinde in-situ halde 6 adet ezgi ve öğütme taşlarının bulunduğu
1.00x1.04 m. ölçülerinde bir öğütme düzeneği açığa çıkartılmıştır. Öğütme
düzeneğinin doğusundan başlayarak güney duvarı önüne kadar devam
eden, tabandan 0.20 m. yükseltilmiş 1.50x1.70 m. ölçülerinde bir platform
tespit edilmiş olup platform 0.15 ile 0.20 m. arasında değişen büyüklükteki
taşlarla oluşturulmuştur.
M12 açmasında yer alan ve Mek}n 55’in batı duvarından 0.70 m.lik bir
kapı açıklığından erişilen Mek}n 60’ın kuzey yönde kalan duvarının batı
kesimi ve batı duvarı Geç Roma-Bizans yapı katının tahribatı nedeniyle
tespit edilememiştir. Mek}nın korunmuş olan kesimi 3.10x3.20 m. (9.92 m2)
ölçülerinde olup duvarları 0.20 ile 0.90 m. arasında yüksekliğe kadar korunmuş ve genişlikleri 0.40 m.dir. Yapının tabanı sıkıştırılmış topraktan
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yapılmış ve 217.54 m. seviyesindedir. Mek}n içerisinde taşınmaz olarak
güney duvarı boyunca uzanan taban seviyesinden 0.20 m. yükseltilmiş
1.20x2.30 m. ölçülerinde bir platform açığa çıkartılmıştır. Platform 0.15 ile
0.30 m. arasında değişen büyüklükteki taşlarla oluşturulmuştur. Yapının
yaklaşık olarak merkezinde ise çatıyı taşıması için konumlandırılan ahşap
dikmelere ait çapları 0.20 ile 0.35 m. arasında değişen 3 adet direk deliği
tespit edilmiştir.
Mek}n 60’ın kuzeyinde sadece güneydoğu köşesi korunmuş olan
Mek}n 63 yer almaktadır. Mek}nın diğer kısımları Geç Roma-Bizans yapı
katının tahribatı nedeniyle tespit edilememiştir. Mek}nın güney yönde kalan duvarı Mek}n 60 ile doğu yönde kalan duvarı ise Mek}n 55 ile ortak
kullanılmaktadır. Yapının korunmuş olan kesimi 2.00x2.00 m. ölçülerinde
olup sıkıştırılmış topraktan yapılmış tabanı 217.82 m. seviyesindedir.
M13 açmasının güneybatı kesiminde Mek}n 55’in güneyinde yer alan
Mek}n 56’nın güney yönde kalan duvarı açmanın güney kesiti içerisine
girdiğinden tam boyutu tespit edilememiştir. Mek}nın açma içerisinde kalan bölümü 3.30x3.63 m. (11.98 m2) ölçülerindedir. Yapının kuzey duvarı
Mek}n 55, batı duvarı ise Mek}n 61 ve 62 ile ortak kullanılmıştır. Mekanın
tabanı sıkıştırılmış topraktan yapılmış olup 217.39 m. seviyesindedir.
Mek}na dışarıdan bir giriş tespit edilememekle birlikte, batı duvarının kuzey kesiminde yer alan 0.75 m.lik bir kapı aralığından batıda yer alan
Mek}n 61’e bir geçiş söz konusudur.
M12 açmasının yaklaşık olarak merkezinde yer alan ve doğu duvarı üzerinde yer alan kapı aralığından Mek}n 56’ya bağlanan Mek}n 61’in batı
yönde kalan duvarı Geç Roma-Bizans yapı katının tahribatı nedeniyle tespit
edilememiştir. Kuzey duvarı Mek}n 60, doğu duvarı Mek}n 56 ve güney
duvarı Mek}n 62 ile ortak kullanılan yapının korunan ölçüleri 2.20x5.00 m.
(11.00 m2)’dir. Yapının duvarları 0.80 ile 1.00 m. arasında yüksekliğe kadar
korunmuş, genişlikleri ise 0.30 ile 0.50 m. arasında değişmektedir. Yapının
tabanı sıkıştırılmış topraktan yapılmış ve 217.40 m. seviyesindedir. Mek}n
içerisinde taşınmaz olarak güney duvarına bitişik olarak inşa edilmiş 2 adet
fırın ve 1 adet öğütme düzeneği açığa çıkartılmıştır. Güney duvarın yaklaşık olarak merkezinde konumlandırılmış olan fırın 0.80x1.00 m. ölçülerine,
taban seviyesinden 0.75 m. yüksekliğe, ağız açıklığı 0.25 m. yükseklik ve
0.50 m. genişliğe sahiptir. Bu fırının doğusunda diğer fırın yapısı, batısında
ise öğütme düzeneği yer almaktadır. Doğu yönde kalan fırın yoğun şekilde
tahribata uğramış olup 1.00x1.00 m. ölçülerindedir. Öğütme düzeneği ise
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217.96 m. seviyesinde açığa çıkartılmış olup tabandan yüksekliği 0.40 m.dir.
0.60x0.70 m. boyutlarında olan öğütme düzeneğinin üzerinde bulunan
öğütme taşlarının negatif izleri tespit edilebilmiştir. Öğütme düzeneğinin
hemen üzerinde duvara bitişik şekilde 0.10x0.80 m. ölçülerinde olasılıkla raf
işlevi gören bir çıkıntı bulunmaktadır. Söz konusu rafın üzerinde in-situ
olarak 2 adet taş balta ele geçirilmiştir.
M12 açmasının güney kesiminde ve Mek}n 61’in güney bitişiğinde yer
alan Mek}n 62’nin güney bölümü olasılıkla açmanın güneyinde yer alan
N12 açmasında devam etmektedir. Bu nedenle yapının tam boyutu tespit
edilememiştir. Mek}nın açma içerisinde kalan bölümü 3.20x5.00 m. (16.00
m2) ölçülerindedir. Yapının kuzey duvarı Mek}n 61, batı duvarı Mek}n 64,
doğu duvarı ise Mek}n 56 ile ortak olarak kullanılmıştır. Mekanın tabanı
sıkıştırılmış topraktan yapılmış olup 217.24 m. seviyesindedir. Yapının korunmuş olan duvarları üzerinde girişle ilgili bir kanıt bulunamamıştır.
Mek}nın duvarları yaklaşık olarak 0.80 m. yüksekliğe kadar korunmuş olup
genişlikleri ise 0.30 ile 0.50 m. arasında değişmektedir. Mek}n içerisinde
taşınmaz olarak kuzeybatı köşesinde 217.87 m. seviyesinde 1.40x1.60 m.
ölçülerinde kil ile sıvanmış bir platform açığa çıkartılmıştır. Platformun
güneyinde, batı duvarına bitişik olarak taban seviyesinden 0.45 m. yükseklikte 1.00x1.50 m. ölçülerinde bir öğütme düzeneği tespit edilmiştir. Öğütme
düzeneğinin hemen güneyinde ise büyük bölümü kesit içerisine giren ve
taban seviyesinden 1.00 m. yüksekliğe kadar korunmuş, olasılıkla bir fırının
dış yüzeyini temsil eden sıvalı alan tespit edilmiştir. Son olarak mek}nın
kuzeydoğu köşesinde, tabandan 0.10 m. yükseltilmiş bir platform söz konusudur. 0.15 ile 0.20 m. arasında değişen taşlarla oluşturulmuş olan platformun doğu kesimi tahrip olmuş olup korunan ölçüleri 1.50x2.00 m.dir.
M12 açmasının güneybatısında ve Mek}n 62’nin batısında yer alan
Mek}n 64’ün sadece kuzeydoğu köşesi tespit edilebilmiştir. Mek}nın kuzey
duvarının büyük bölümü ve batı duvarı tahrip olmuş olup güney duvarı
olasılıkla güneyde yer alan N12 açmasında yer almaktadır. Doğu duvarı
Mek}n 62 ile ortak kullanılan yapının belirlenebilen ölçüleri 1.60x2.50 m.
(4.00 m2)’dir. Yapının korunmuş olan kuzeydoğu kesiminde 0.70x1.00 m.
ölçülerinde 0.35 m. yüksekliğinde bir öğütme düzeneği açığa çıkartılmıştır.
Geç Neolitik Dönem’in IVc evresine ait şimdiye dek M12 ve M13 açmasında açığa çıkartılmış, birleşik düzende inşa edilmiş olan mek}nların kullanımı konuttan ziyade seramik üretiminde kullanılmış atölyeler olmadır.
Bu durumu destekleyecek olan veriler ise hemen her mek}nda açığa çıkar-
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tılmış olan; öğütme düzenekleri, çok sayıda ele geçirilen ezgi ve öğütme
taşları, kil ve hematitten hazırlanmış topaklar ve seramik üretimine dair
aşamaları gösteren yarım kalmış, pişirilmemiş seramik buluntular olarak
sıralanabilir.
Tabaka V: Erken Neolitik Dönem (M.Ö. 6500-6000)
2015-2016 yılı kazı sezonunda Erken Neolitik Dönem tabakası, höyüğün
kuzey yamacında yer alan L12 açmasında araştırılmıştır.
L12 açmasında yürütülen çalışmalarda Vd evresine tarihlendirilen
Mek}n 54 ile Ve evresine tarihlendirilen Mek}n 40,58 ve 59 ortaya çıkartılmıştır.
Tabaka Vd
Erken Neolitik Dönemin Vd evresini L12 açmasının doğusunda ortaya
çıkartılan Mek}n 54 temsil etmektedir (Resim: 5). Mek}nın güney kesimi
tahrip olmuştur. Mek}nın korunan ölçüleri 4.50x5.20 m.(23.40 m2)’dir. Yapının yığma kerpiçten yapıldığını düşündüğünüz duvarlarına dair kanıtlar
kuzeydoğu köşede tespit edilmiştir. Bu alanda da duvar hattının dış kısmı
tespit edilememiş olup duvarın iç kısmında sadece sıva korunmuştur. Yapının sıkıştırılmış topraktan yapılmış olan tabanı 214.66 ile 214.33 m. arasında değişen seviyede ortaya çıkartılmıştır. Mek}n içerisinde taşınmaz
olarak tabanları taşlarla döşeli, kuzeydoğu köşesinde bir adet dairesel ocak,
yaklaşık olarak merkezinde ise iki adet dörtgen formlu ocak ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca yapının güney kesiminde tahrip olan alanda 0.70x0.72 m.
ölçülerinde kille sıvalı bir platform açığa çıkartılmıştır. Yapının yaklaşık
olarak merkezinde ve güneyde tahrip olmuş alanda aynı eksen üzerinde
çatıyı destekleyen direklere ait amacıyla iki adet direk deliği bulunmaktadır.
Mek}n içerisinden in-situ olarak, 20 adet pişmiş toprak ağırşak, 3 adet figürin parçası, 1 adet perdah taşı, 1 adet taş balta, 1 adet taş keski, 5 adet
ezgi taşı, 7 adet kemik alet ele geçirilmiştir.
Mek}n kullanım süresini tamamladıktan sonra bilinçli olarak kapatılmış
ve bu kapatma işlemiyle ilgili olarak yapının üzerine belirli noktalara hayvan kemiği parçalarının yanı sıra seramik kaplar, kemik ve taş aletlerden
oluşan ‚paketler‛ bırakılmıştır.
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Tabaka Ve
Erken Neolitik Dönemin Ve evresini L12 açmasının doğusunda ortaya
çıkartılan Mek}n 40, 58 ve 59 temsil etmektedir (Resim: 6). Büyük oranda
tahrip olmuş yapılar birleşik düzende inşa edilmişlerdir. Bu evreye ait söz
konusu üç mek}nı birbirinden dal örgü tekniğinde inşa edilmiş ve üzerinde
13 adet dikme deliği tespit edilmiş kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu 4.80 m.
uzunluğunda bir duvar ayırmaktadır. Bu duvar Vd evresinde açığa çıkartılmış olan Mek}n 54’ün kuzeybatı yönde tespit edilen duvarı ile aynı eksen
üzerinde açığa çıkartılmıştır. Duvar doğu kesit önünde 0.80 m. uzunluğunda kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu başka bir duvarla kesişerek Mek}n 58’i
oluşturmaktadır. Yapının güney kesimi tahrip olmuştur. Güney ve batı
yönde kalan duvarları tespit edilemediğinden boyutu hakkında bir şey söylemek güçtür. Mekanın 214.14 ile 214.02 m. seviyesinde tespit edilmiş olan
sıkıştırılmış toprak tabanı 2.90x5.10 m.(14.79 m2)’lik bir alanı kaplamaktadır.
Mek}n içerisinde taşınmaz olarak kuzeybatı alanda at nalı biçimli bir ocak
açığa çıkartılmıştır. İn-situ olarak yapı içerisinden 7 adet aşık kemiği dışında
herhangi bir buluntu ele geçirilememiştir.
Mek}n 58’in kuzeydoğu bitişiğinde doğu kesit önünde 0.40x0.80 m. ölçülerinde sadece kuzeybatı köşesi tespit edilebilen Mek}n 40 yer almaktadır.
Doğu kesit içerisinde de devam eden yapının doğu kesimi 2008 yılı kazı
sezonunda L13 açmasında tespit edilmiş ancak yoğun tahribe uğramış olması nedeniyle boyutu ve iç donanımı hakkında bir veri elde edilememiştir.
Mek}n 40 ve Mek}n 58’in kuzey bitişiğinde kalan alan Mek}n 59 olarak
adlandırılmış olup bu yapıda da yoğun tahribat söz konusudur. Mekanın
214.00 m. seviyesindeki tabanı açmanın kuzey kesitine kadar devam etmekte olup olasılıkla henüz kazılmamış olan K12 açmasında da devam etmektedir. Yapının açma içerisinde kalan bölümü 2.00x5.00 m.(10.00 m2) ölçülerindedir. Mek}nın doğu kesiminde taşınmaz olarak bir adet ocak açığa çıkartılmıştır. Ocağın hemen kuzeyinde ise içerisinde çok sayıda yumuşakça
kabuğu bulunan sığ bir çukur açığa çıkartılmış olup başka herhangi bir buluntu tespit edilememiştir.
Tabaka VI: Ön Neolitik Dönem (M.Ö. 6800-6500)
Ön Neolitik Dönem tabakası, L12 açmasının güneydoğu köşesinde
5.00x3.60m.lik bir alanda araştırılmıştır. Söz konusu VI. Tabakayı L12 açmasının doğusunda yer alan L13 açmasında daha önce ortaya çıkartılmış olan
kırmızı boyalı kireç tabanlı yapılar ve bu yapıların güneyinde bulunan ocak
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ve fırınlar karakterize etmektedir. L12 açmasında da L13’te yer alan ocak
alanlarıyla aynı doğrultuda 4 adet ocak tabanı tespit edilmiştir (Resim: 7).
Ocakların üçü dairesel forma sahip olup kenarları sıva ile yükseltilerek inşa
edilmişlerdir. Dairesel ocakların ölçüleri; 0.30x0.52 m., 0.70x0.60 m.,
0.56x1.08 m. ölçülerinde iken, diğer ocak ise 0.86x0.95 m. ölçülerinde dörtgen bir forma sahiptir. L 13 açmasında ki gibi L12 açmasının Ön Neolitik
Dönem tabakalarında seramikte d}hil olmak üzere herhangi bir kil yapımı
buluntuya rastlanmamıştır.
Sonuç olarak 2015-2016 kazı sezonlarında Ulucak Höyük’te Neolitik ve
Kalkolitik Dönemdeki yaşam döngüsüne dair bilgi edinilmesinin yanı sıra,
günümüzden 8.000 yıl öncesinden itibaren seramiğin Ulucak’ta uzmanlaşmış bir üretim faaliyeti olarak yürütülmüş olduğunun ve bu üretimin tüm
aşamalarının saptanmasının elde edilen en önemli bulgular arasında olduğu özellikle vurgulanmalıdır.
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Resim 1: P13 açması IIIb evresi taş platform.

Resim 2: P13 açması ETÇ II buluntuları.
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Resim 3: M12 açması IVb evresi, Mekan 57.

Resim 4: M12 ve M13 açmaları IVc evresi mek}nları.
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Resim 5: L12 açması IVd evresi, Mekan 54.

Resim 6: L12 açması IVe evresi mek}nları.
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Resim 7: L12 açması VI. tabaka ocakları.
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SOLİ POMPEİOPOLİS 2016 KAZILARI
Remzi YAĞCI
Davut YİĞİTPAŞA
2016 Soli Pompeiopolis kazıları Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında 9
arkeolog, 1 harita mühendisi, 3 restoratör, 3 mimar, 14 öğrenci ile 27 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında üç alanda:
A. Soli Höyük
B. Soli Höyük 1 No.lu yapı
C. Sütunlu caddede gerçekleştirilmiştir.
A. SOLİ HÖYÜK
Soli Höyük’teki kazılar ağırlıklı olarak, Roma terası ve Helenistik teras
olarak adlandırılan düzlemlerde ve aralarındaki servis yollarında,
29.07.2016 tarihinden başlayarak E-F-G/3-4-5-6-7-8 plan karelerinde sürdürülmüştür. 2016 Kazıların Amacı: Önceki yıllardan beri kazıları kısmen sürdürülen ve yukarı doğru daralan katmanların (Hellenistik-Roma) ayrıntılı
olarak belgelendikten sonra kaldırılması ve Arkaik teras seviyesini mimari
olarak daha geniş bir düzlemde, bütünüyle açığa çıkarmaktı (Resim:1). Ayrıca E-D/2, 3, 4 plan karelerinde bulunan ve üzerleri geçici çatı ve jeotekstil
ile örtülerek koruma altına alınan Hitit Dönemi Kizzuwatna sur duvarlarının hassas (lazer) tarama ile yeniden belgelenmesi amacıyla açılarak, temizliğinin yapılması işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Roma terasında, Soli Höyüğün üzerinden geçen sur sisteminin bir parçasını oluşturan ancak geç dönemlerde yıkılan, kulelere ait dağınık dere taşları kaldırılmıştır. 19.45 metre seviyesinde açığa çıkarılan sıkıştırılmış kireç
Geç Helenistik tabanın, Roma Döneminde sur duvarlarının inşasında tahrip olduğu, dere taşlarını söküldüğü ve sökülen taşları sur duvarlarının
altına 1 m. yüksekliğinde ve eninde dolgu malzemesi olarak, sur platform
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larını oluşturmak için kullanıldığı görülmüştür. Helenistik teras olarak adlandırılan bu alanda açığa çıkarılan seramik parçalarının bir kontekste bağlı
olmadığı çoğunluğunun Helenistik olmak üzere, Geometrik Dönemden,
Roma Dönemine kadar olan (19.45 m.–18.70 m.) seramik parçalarının dağınık ve eş seviyelerde, bir arada bulunduğu gözlemlenmiştir. Taban seviyesinde in-situ Geç Helenistik buluntulara rastlanmıştır. Örneğin: F5-F6/G5G6 servis yolunda kireç taban üzerinde tüme yakın ait bir amphora iki blok
arasında in-situ olarak ortaya çıkarılmıştır. 18.70 metrede ortaya çıkan bir
diğer taban ise, Erken Helenistik Döneme tarihlendirilmiştir. Bu alanda
yürütülen çalışmalarda açığa çıkarılan seramik parçalarının büyük çoğunluğunu bezemesiz günlük mutfak kaplarının; ağız, kulp, gövde, kaide parçaları oluşturmaktadır. Bunun yanında bezemeli kap parçalarında; iç içe
çember, şerit, bant, iç içe geçmiş baklava motifi, şeritli – bantlı bezeme, şua
motifi, damla bezeme, kafes bezeme, sarmaşık, bitkisel motifler, boya bezeme, yiv, kazıma bezeme, fırça bezeme, çapraz bant bezemeler görülmektedir. Bunlarla birlikte; yoğun olarak firnisli, daldırma firnisli, perdahlı,
Attika firnisli seramik parçaları bulunmuştur.
E5 plan karesinde kontekst oluşturmayan dağınık halde bulunan dere
taşları kaldırılması sırasında 20.25- 19.99 m. seviyeleri arasında 1 adet terracotta yumurta dizisi kabartmalı mimari terracotta parçası bulunmuştur (Resim: 2). Seramik buluntuları içinde Arkaik ve Helenistik Dönem parçalar bir
arada bulunmuşlardır. 06.08.2016 tarihinde yapılan çalışmalarda 19.90-19.44
m. seviyeleri arasında Helenistik bir figürin parçası açığa çıkarılmıştır (Resim: 1.1). 08.08.2016 tarihinde sürdürülen çalışmalarda 19.90 - 19.44 metre
seviyesi arasında iki kapı sövesi, bir sikke1 bulunmuştur. II. Ptolemaios
sikkesinin ön yüzünde II. Ptolemaios portresi, arka yüzünde ise kartal ve
şimşek betimlemesi yer almaktadır (Resim: 1.2).
01.09.2016 tarihinde Soli Höyük’te yer alan Erken Hitit İmparatorluk
Dönemine (İÖ XV. yüzyıl) ait Kizzuwatna sur duvarlarının temizliği yapılmıştır. F8-F9-G8-G9-H8-H9’da yapılan daha önceki yıllarda kazılarda ortaya çıkan Kizzuwatna duvarlarının koruyabilmek amacıyla yapılmış olan
tahta levha ve jeotekstillerin kaldırılması ile etrafına dökülen toprak dolgusu kaldırılmıştır. Yüzey temizliği sırasında G9-H9 servis yolunun kuzey batı
ucunda M.Ö. 15. yy. Erken Hitit İmparatorluk Dönemine tarihlenen adak
nesnesi bulunmuştur. Ön yüzü işlenmiş, arka yüzü ise düzlenerek oval biçim verilmiştir Ön yüzünde kabartma biçiminde, figüratif olarak bir kadın
betimlemesi görülmektedir. Figürün baş ve ayak kısımları yoktur. Olasılık-
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la duvara veya bir nesneye yaslanarak kullanılmıştır. İkonografik olarak
Mezopotamya etkili bir İştar figürü olarak yorumlanabilir (Resim 1.3).
Sonuç olarak: Soli Höyük’te Roma ve Helenistik Dönem teras buluntuları (Resim: 1, 2, 3) genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir
1. Geometrik Dönem iki renkli kapalı kap parçaları.
2. Arkaik Dönem mimari terra cottalar.
3. Arkaik Dönem bandlı çanaklar.
4. Klasik Dönem Attika siyah firnisli seramik parçaları.
5. Klasik Dönem iki renkli ağzı siyah bantlı bitkisel (sarmaşık) bezemeli
açık kaplar.
6. Klasik Dönem palmet bezemeli ‚kırmızı figür‛ seramik parçası.
7. Klasik dönem siyah figür yerli seramik.
8. Helenistik Dönem disk biçimli dokuma ağırlıkları.
9. Helenistik Dönem figürini.
10. II. Ptolemaios sikkesi.
B. 1 NO. LU YAPI
1 No.lu yapının sınırlarını belirlemek ve işlevinin açığa çıkarılması amacı
ile yapıda yüzey temizliği ile çalışmaya başlanmış, bu çalışmalar sonucunda
sırasıyla Oda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olmak üzere toplam 7 adet oda açığa çıkarılmıştır (Resim: 4).
Bu odalardan 4 No.lu oda 1 No.lu yapının kuzeyinde yer almaktadır.
Oda 1’in doğu ile Oda 4 arasındaki aralık 4.58 metredir. Söz konusu odanın
güney doğu köşesinde açığa çıkarılan 18x18 cm. ölçülerinde kare biçimli
deliğin, altta varlığı saptanan ‚ısıtma-hypocaust‛ sistemi ile ilişkili olduğu
açıkça görülmüştür. Bu odanın 1 No.lu yapının genel yapısal özellikleri
değerlendirildiğinde işlevsel olarak apodyterium olduğu düşünülebilir.
Oda 5 dikdörtgen biçimli doğu batı yönünde ve tabanını mozaik döşelidir. Oda 5’te ölçüleri: 17x20 cm. dikdörtgen pişmiş toprak plaka üzerinde
8,3 cm. çapında bir deliğin olduğu saptanmıştır. Bu oda biçimsel olarak
gider deliği olan bir küvettir. Ayrıca odanın içerisine devrilmiş halde küçük
çapta bir sütün tamburu ve olasılıkla bu tambura ait bir kaide bulunmaktadır.
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Oda 6; 5 ile duvarları birbirine bitişik doğu batı yönünde paralel uzanır
ve dikdörtgen biçimlidir. Duvarları pişmiş toprak tuğla arasına harç dökülerek yapılmıştır, iç yüzeyi sıvalıdır. Odanın tabanı 28x28 cm. ölçülerinde
Oda 5’ten farklı olarak pişmiş toprak plakalar ile döşenmiştir. Oda 6’nın
kısa doğu duvarı tahrip olmuştur.
Oda 7; Oda 6’nın güney duvarına bitişiktir. Yalnızca kuzey doğu köşesi
belirlenmiştir. 7 No.lu odanın tahribat nedeni ile sınırları belirsizdir.
Oda 8; 1 No.lu yapının doğu kısmında altı boşaltıldığından çökmüş durumdadır. Kuzey güney yönünde içten içe 3.52 metre doğu batı yönünde ise
içten içe 2.11 metredir. Odanın tabanına ulaşıldığında Oda 5’in mozaik
döşeli tabanı ile benzer biçimde döşendiği ve tabanın üzerinde yoğun miktarda kalker tabakası ile kaplı olduğu görülmüştür. Odanın güney batı köşesinde gider deliği vardır. Batı duvarında iki basamaklı oturma yeri görülmektedir. 8 No.lu odadan ayrıca tümlenebilir seramik, kandil grupları
açığa çıkarılmıştır. Odanın boyutları ve yukarıda sözü edilen gider deliği,
oturma yeri, göz önüne alındığında 1 No.lu yapının havuzu olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 5).
Oda 9; Oda 1’in güneyinde paralel pişmiş toprak tuğla arasına harç koyularak örülmüş duvarları olan güney doğu, kuzey batı köşeleri ve doğu
duvarı açığa çıkarılan buna karşılık batı duvarı korunamamış bir yapıdır.
Oda 10, oda 9 ile paralel ve bitişik tek duvarlıdır. Bu duvar Oda 9’un güney
duvarı Oda 10’un da kuzey duvarıdır. Söz konusu odanın tabanına ulaşılamadığından işlevi belirlenememiştir.
Ayrıca 1 No.lu odanın kuzeyinde yapılmış olan sondaj çalışmasında güney batı, kuzey doğu doğrultusunda dere taşı kireç harç ile yapılmış iki
duvar sırası ortasında kare biçimli blok ve döküntü taşlar bulunan, seramik
yoğunluğu Helenistik Döneme ait olarak gözlemlenen arkeolojik buluntulara rastlanmıştır. Bu duvarlar ve arkeolojik buluntular olasılıkla 1 No.lu yapının altında Helenistik Döneme ait başka bir yapının varlığını göstermektedir.
Yapının genelinde açığa çıkarılan odaların arasında yer yer çökmeler ile
kireç taban ve döküntü duvar kalıntıları gözlenmektedir. Oda 4’ün kuzeyinde açığa çıkarılan mozaik kalıntılarına göre kireç tabanların önceden
mozaik döşemeli olduğu görülmektedir.
1 No.lu odanın güney duvarı ile Oda 9’un kuzey duvarı arasında kalan
kısımda, tahrip olmuş biçimde gözlemlenen mozaik döşemesi, bu aralığın

380 ..................................................................................................................

yapının girişine uzanan bir koridor olduğunu düşündürmektedir. Yapının
batı kısmından asfalt bir yol geçmesi ile batı sınırı ağır bir yıkıma uğramıştır.
4 No.lu odanın güneyinde, 3’er bloktan oluşan 2 sıra dikdörtgen biçimli
blokların ortalarında ‘H’ biçimli zıvana oyukları görülmektedir.
Yapının genelinde açığa çıkarılan in-situ seramik ve kandil gruplarına
göre yapının Geç Roma Dönemi olduğu ve açığa çıkarılan küvet ve havuz
gibi yapılar ile ilişkilendirildiğinde bir hamam kompleksi olabileceği öne
sürülebilir.
Temizlik çalışmaları ve korunma amaçlı jeotekstil ile kapatma işlemlerinin ardından 2016 yılı kazı sezonu çalışmaları bir sonraki kazı sezonu devam etmek üzere sonlandırılmıştır.
C. SOLOİ-POMPEİOPOLİS SÜTUNLU CADDE
Soli Pompeiopolis sütunlu caddesi 2016 yılı kazı çalışmalarına,
29.07.2015 tarihinde 4 Arkeolog, 10 öğrenci ve 31 işçi ile sütunlu caddenin
güneyinde, önceki kazı sezonlarında ortaya çıkarılmış olan sütunlu cadde
sterobat seviyesinin, doğu ve batı portikolarının taban seviyelerinin açığa
çıkarılması, buna ek olarak caddenin orta kısmında bulunan yürüme zemininin ortaya çıkarılması amacıyla başlanmış, 2016 kazı sezonunda 35 plan
karede çalışma yapılmış ve toplamda 785 metrekare alan kazılmıştır (Resim:
6).
29.07.2016 tarihinde Sütunlu Cadde’nin sterobat seviyesi ile doğu ve batı
portikolarını kapsayan A-1, B-1, C-1, D-1,E-1 plan kareleri ile A-19, B-23,
C.D-23, E-23 plan kareleri arasındaki alanın temizlik çalışmaları yapılmış ve
bu çalışmalar sırasında yüzey seviyesinde 2 sikke bulunmuştur1. Aynı gün
yapılan temizlik çalışmaları sırasında; 2015 yılında sondaj çalışması yapılan
CD-20 plan karesinde, tarihlenen, yoğun olarak Helenistik Döneme tarihlenen seramik parçaları ortaya çıkmıştır.
2016 kazı sezonunda A 18-19, B.C.D-24, B.C.D-25, B.C.D-26, B.C.D-27,
B.C.D-28, B.C.D-29, B.C.D-30 ve E-24, E-25, E-26, E-27, E-28, E-29, E-30 plan
karelerinde kazı çalışmaları (Resim: 5, 5-1); D-C-30, D-C-31 plan karelerini
kapsayan alanlarda ‘Sondaj 2’ adı verilerek çalışma gerçekleştirilmiştir.

1

Env:3, sikke, Yüzey buluntusu, 29.07.2016, Bronz
Env:4, sikke, Yüzey buluntusu, 29.07.2016, Bronz
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Bu çalışmalara ek olarak Sütunlu Caddenin kuzeyinde bulunan E 39-4041 ve E.F 47 plan karelerinde, önceki kazı sezonlarında ortaya çıkarılmış ve
üzeri jeotekstil ile korunmaya alınmış opus sectile tabanların üzerleri açılmış
ve bu alanlarda opus sectile tabanlara yönelik temizlik çalışması ve korunmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır (Resim: 7). Opus sectile tabanının mekanik temizliği yapılıp bitki ve köklerinden arındırıldıktan sonra dere kumu koruyucu katman oluşturulduktan sonra jeotekstil ile korunmaya alınmıştır.
2016 yılı kazılarında çalışılan alanlarda toplam 38 adet sikkenin yanı sıra,
yoğun biçimde Roma Dönemine ait kırmızı astarlı seramik buluntularının
yanında, çatı kiremidi parçaları, pişmiş toprak ağırşak, kandil kalıbı, Helenistik Döneme ait seramik parçaları, amphora ağız, boyun ve kulp parçaları,
günlük kullanım kaplarına ait seramik parçaları, metal objeler ve cam parçaları ortaya çıkarılmıştır.
Caddenin batı portikosu üzerinde bulunan A serisinde yapılan çalışmalarda, batı portikonun açığa çıkarılması amacıyla A 18-19 plan karelerinde
aynı seviyede kazılar sürdürülmüştür. Bu alanda yapılan kazı çalışması
sonucunda A 18 plan karesinin batı kesitinin içerisine doğru giren 6,70 m.
kuzey-güney, 0,65 m. doğu-batı uzantılı duvar sırası ortaya çıkarılmıştır. Bu
duvar sırasının caddenin geç dönemine ait bir duvar sırası olduğu sanılmaktadır. Fakat bu durumun netlik kazanması için bu alanda kazı çalışmasının genişletilmesi gerekmektedir.
B-C-D plan karelerindeki çalışmalara 24 No.lu plan karelerden başlanmış
ve B-C-D 30 plan karesinde çalışma sonlandırılmıştır. Çalışma yapılan bu
alanda genel olarak Bizans Dönemine ait sıkıştırılmış kireç tabana kadar
olan seviyelerde temizlik çalışması yapılmıştır. B-C-D 24 alanında yapılan
çalışmalarda caddenin doğu portikoda krepis üzerinde ve batısında kuzey
güney doğrultulu olarak uzanan künk hattının devamı ortaya çıkarılmıştır.
Yine B-C-D 24 alanında D-23 plan karesi ile kesişir şekilde doğu-batı yönlü
ve 4,00x 0,51 m. uzunluğunda Bizans Dönemine ait su kanalı ortaya çıkarılmıştır. Bu su kanalında görülen çöküntü 525 depreminde caddede, daha
önceki yıllara ait raporlarda da sözü edildiği gibi, doğuya doğru bir çökme
oluştuğunu kanıtlar niteliktedir. B-C-D 25 alanında yapılan çalışmalarda ise
doğu portiko ve stylobat blokları arasında 50x100 cm. boyutlarında korunmuş bir mozaik taban açığa çıkarılmıştır. Ayrıca B-C-D 25-26-27-28 alanlarında, yine 525 tarihinde yaşanan depremde doğu stylobat sırasından batı
yönünde devrilmiş friz ve friz bloklarının batısında korniş blokları in-situ
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halde bulunmuştur (Resim: 8). Yine B-C-D 26 plan karesi içerisinde Bizans
Döneminde blok taşlar ve bir korniş bloğu kullanılarak oluşturulmuş platform açığa çıkarılmış ancak bu platformun işlevi ile B-C-D 28 alanında doğu
stylobat sırasının batısında olasılıkla caddenin üst yapısına ait döküntü blok
taşların işlevi anlaşılamamıştır.
E sırasında yapılan çalışmalarda ise 2015 yılında ortaya çıkarılmış olan
45x5 m. uzunluğundaki M.S. 2.-3. yüzyıl mozaik blokaj tabanının devamı E
25 plan karesinden E 30 plan karesine kadar 30x5 m. boyutlarında yer yer
hasar görmüş halde ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra E 25 plan karesinin
batı kesitinde yer yer korunmuş mozaik taban döşemesi ortaya çıkarılmıştır.
E 25 plankaresinin güney kesitinde bir friz bloğu ve yanında korniş bloğu
parçası bulunmuştur. E-F 26 plan karelerindeki çalışmalar sırasında ise doğu stylobat sırasından güney doğu ekseninde devrilmiş, bir tamburu eksik,
ayağa kaldırılmaya uygun bir sütun ortaya çıkarılmıştır. E 28-29-30 plan
karelerinde yapılan çalışmalar sırasında ise doğu stylobat sırasından doğu
yönünde devrilmiş in-situ halde friz ve korniş bloklarının yanında, doğu
dükk}n duvarlarından batı yönlü devrilmiş olabileceği düşünülen bloklar
ve kapı lentosu ortaya çıkarılmıştır. Bu blok taşların arasında ise zarar görmüş mozaik blokajı tabanın devam ettiği görülmüştür. E 28 plan karesinde
yapılan çalışmalar sırasında ise plan karenin doğu portiko sınırında, üzerinde yarım bırakılmış girland motifi bulunan bir friz bloğu parçası bulunmuştur. Blok parçası üzerindeki tarak izleri, girland üzerindeki taç yapraklarının matkap ve keski ile dikdörtgenlere bölünmüş olması yarım kaldığına
ilişkin belirgin bir kanıttır. Bulunan bu friz bloğu parçası burada bir yapı
atölyesinin bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca bir başka düşünce olarak
da bu blok, friz bloklarını işlemede, atölyedeki ustaların çıraklarına pratik
yaptırmak amacıyla kullandığı alıştırma bloğu olarak da yorumlanabilir.
C-D 30-31 plan karesinde yapılan 2 No.lu sondaj çalışmasında ise bu
alanda doğu stylobattan batıya doğru devrilmiş ve olasılıkla batı portikodan
da doğuya doğru devrilmiş sütün tamburları, bir sütun başlığı ve caddenin
genel mimarisine ait olmayan daha küçük bir sütun tamburu ortaya çıkarılmıştır.
2016 yılı kazı çalışmaları 31.07.2016 tarihinde alanda yapılan temizlik ve
kapanış çalışmaları ile sona erdirilmiştir.
Pompeiopolis sütunlu caddesinin güney ucunda 2013 yılında bitirilen
restorasyon sırasında caddenin orta alanından alınıp doğudaki yol üzerine
kaldırılan ve oradan da Adana KVK Kurulu kararıyla Mezitli Belediyesi
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tarafından sütunlu caddenin doğusunda gerçekleştirilen çevre düzenlemesi
(yürüyüş ve bisiklet parkı) nedeniyle Mersin Müzesi tarafından geçici olarak güney uçtaki trafo çevresine taşınan nitelikli mimari parçalar çevre düzenlemesinin bitmesinin ardından yerlerine taşınmıştır. Bu çevre düzenlemesi kapsamında kazı başkanlığınca hazırlanan Mersin Mezitli Belediyesi
tarafından yerlerine konmuştur.
2016 yılında Mersin Müzesine 25 etüdlük, 27 envanterlik olmak üzere
toplam 52 eser teslim edilmiştir.
KAYNAKÇA
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Winter, N, A. ‚Defining Regional Styles in Archaic Greek Architectural Terracottas‛
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Resim 1: Soli Höyük genel görüntü ve buluntular.
Resim 1-1: Soli Höyük Helenistik figürin.
Resim 1-2: Soli Höyük II. Ptolemaios sikkesi.
Resim 1-3: Soli Höyük İştar figürini.

Resim 2: Soli Höyük mimari terracottalar ve canlandırma.

................................................................................................................

385

Resim 3: Soli Höyük dokuma ağırlıkları.

Resim 4: Soli Höyük 1 No.lu yapı ve odaları.
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Resim 5: Soli Höyük 1 No.lu yapının 8 No.lu oda ve buluntuları.

Resim 6: Sütunlu Cadde 2016 yılı kazı alanı genel.
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Resim 7: Sütunlu Cadde opus sectille taban.
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ASSOS KAZI 2016 YILI ÇALIŞMALARI
Nurettin ARSLAN*
Beate ARSLAN
Caner BAKAN
Çanakkale ili, Ayvacık İlçesine bağlı Behram Köy’de yer alan Assos kentindeki kazılar 11 Temmuz–9 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda farklı üniversitelerden yerli ve yabancı arkeolog, mimar, topograf, nümizmat, restoratör ve epigraflar görev almıştır.
BATI NEKROPOLİS
Assos ören yeri çevre düzenleme ve gezi güzergahı projesi onaylanarak
uygulama aşamasına gelinmiştir. Söz konusu projede karşılama merkezi
Batı Nekropolis alanında inşa edilecektir. Bu alanda inşa öncesinde sondaj
kazıları yapılarak kültür varlığı potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Her ikisi de 5x5 m. ölçülerindeki sondaj alanlarının ilkinde 1 metreyi bulan
dolgu toprağının altında ana kayaya ulaşılmıştır. Bu sondajın güneyindeki
alanda da ana kaya üzerinde çok basit ve kaba taşlardan oluşan bir taş sırası
*

Prof. Dr. Nurettin ARSLAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü Fen
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Çanakkale/TÜRKİYE.
Prof. Dr. Beate BÖHLENDORF-ARSLAN, Römisch-Germanisches Zentral Museum Forschunginstitut für Arch~ologie, Ernst-Ludwig-Platz 2 D-55116, Mainz/ALMANYA
Arş. Gör. Caner BAKAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Çanakkale/TÜRKİYE.
Kazı çalışmalarımızın yapılmasındaki desteklerinden ötürü T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarına, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına; Ana Sponsorumuz İÇDAŞ Elektrik
Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş.’ye, Türk Tarih Kurumu’na, Ayvacık Belediyesi’ne; Çalışmalarda görev alan arkeologlar Aslıhan Dinçer, Gamze Yerli, Gözde Yılmaz, Oya Tuncel ve Osman
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Nümizmat Doç Dr. Dinçer Savaş Lenger’e; Araştırma Görevlileri Mehmet Ayaz ve Ömer Can
Yıldırım’a; Almanyadaki çeşitli üniversitelerden çalışmalara katılan Klaus Rheidt, Martin Dennert, Eva-Maria Mohr ve Christian Hübner’e, öğrenciler Yvonne Becker, Robert Bose, Matthias
Dorn, Josie Engel, Julia Engel, Alicia Ferretti, Ramona Müller, Rachel Odenthal, Franziska Schmiedel, Aurelia Schwerdtfeger ve Melanie Ulm’a; Bakanlık Temsilciliği görevini yürüten Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden Müze Araştırmacısı
Mehmet Yalçınkaya’ya teşekkür ederiz.

dışında mezara rastlanmamıştır. Her iki alandaki dolgu toprağı içinde ağırlıklı olarak dokuma ve iğ ağırlıkları ele geçirilmiştir (Resim: 1).
AGORA GİRİŞİ
Agoranın batı kapısının kuzeyinde, 1881-1883 yılları arasındaki ilk kazılarda açığa çıkartılan ancak geçen süre içinde bir moloz yığını haline gelen
alanın temizliğine başlanmıştır1. Yoğun bir bitki örtüsü ve molozla örtülü
olan bu alandaki çalışmalara 2017 yılında da devam edilmesi planlanmıştır.
Amerikan kazı ekibi tarafından 1882 yılında bulunmuş olan bir yapı kitabesi yeniden gün yüzüne çıkartılmıştır. Bu alanda Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenen ve küçük bir tapınak planına sahip yapının bir Heroon olduğu tahmin edilmektedir. Yapının arşitravı üzerindeki yazıtta Kleastratos
adlı bir kişinin arazi gelirleri ile şehirdeki binaların bakım ve onarımları için
bağış yaptığından söz edilmektedir. Agora çevresinde aynı yazıttan dört
örnek tespit edilmiştir. Büyük bir olasılıkla kentin depremle yıkılan kamusal yapıları, adı geçen patronun desteği ile yeniden inşa edilmiştir.
GÜNEY STOADAKİ İNŞA SÜRECİ ARAŞTIRMALARI
Julia ENGEL
Agoranın güneyinde yer alan stoa plan ve tarihleme problemleri olan
kamusal yapıların başında gelmektedir. Bu problemlerin çözümü için mimarlık fakültesi doktora öğrencisi yapıdaki araştırmalarına devam etmektedir2. Güney stoanın batı ve doğu kenarlarında eski kazı bilgilerini kontrol
etmek üzere küçük çaplı kazı ve temizlik çalışmaları yapılırken güney stoanın yeni plan çizimi ve mimari elemanlarının belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. Güney stoadaki araştırmalar söz konusu yapının agoranın
ilk evresi olan M.Ö. 4. yüzyılın son çeyreğinde tek katlı ve odalara sahip
olmayan bir yapı olarak inşa edildiğini ortaya koymuştur. Bu evrede stoanın doğu kenarında bir çeşmenin mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Güney stoadaki ikinci inşa programı Kuzey Stoa ile aynı zamanda, M.Ö.
2. yüzyılın ikinci çeyreğinde gerçekleşmiştir. Bu evrede duvarlardaki bazı
bloklar odaları oluşturmak için örülen duvarları bağlamak üzere sökülmüş1

2

Clarke, J.T., F.H. Bacon, R. Koldewey Investigation at Assos Drawings and Photographs of Buildings
and Objects Discovered During The Excavations of 1881-1882-1883, (London 1902): 11, Fig. 3, 63.
Arslan, N., B. Arslan, C. Bakan, K. Rheidt, J. Engel, ‚Assos Kazısı 2015 Yılı Sonuç Raporu‛, 38.
Kazı Sonuçları Toplantısı 3. Cilt, 23-27 Mayıs 2016 (Ankara 2017): 58-60.
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tür (Resim: 2). 3. evre Augustus Döneminde gerçekleşmiştir. Bu evrede kuzey stoanın önündeki büyük sarnıç, hamam ve güney stoanın batısındaki
heroon büyük bir yapı programında inşa edilmiştir. Bu yeni öneriye göre
güney stoanın agoraya açılan çok katlı bir yapı olduğu önerisi için yeterli
kanıtın olmadığı sonucuna varılmıştır.
HEROON
1881-1883 yılları arasındaki Amerikan kazıları sırasında tamamen açığa
çıkarılan Heroon, güney stoanın hemen batısında yer almaktadır3. Yeni kent
planına eklemek üzere bu yapı tekrar açılmış ve gerekli ölçümler yapılmıştır. Heroondaki çalışmalarda yapının ilk kazıların ardından tahrip olduğu
görülmüştür. Bununla birlikte heroonun doğu duvarı olarak güney stoanın
batı duvarının kullanıldığı tespit edilmiştir (Resim: 3). Bir tanesi hamam
diğeri ise heroon içerisinde bulunan alınlıklar kalkan betimlemesi taşımaktadır. Biri mermer diğeri andezitten olan alınlıklardan mermer olan, güneye
bakan ön cephede kullanılmıştır.
DOR YAPISI
Klaus RHEIDT
Eva-Maria MOHR
1881-1883 yılları arasında Assos’daki ilk kazı çalışmalarını yürüten Amerikan araştırmacıların hazırladıkları agora rekonstrüksiyon çiziminde bouleuterionun kuzeyindeki yamaçta Dor düzeninde tek katlı bir stoa görülmektedir. 2016 yılında Dor stoası olarak isimlendirdiğimiz yapıda çok kısa süreli
bir inceleme yapılmıştır. Yapıdaki temizlik ve küçük çaplı kazılar sonrasında doğu-batı yönünde bouleuteriona paralel uzanan ve büyük kesme taşlarla
örülmüş Hellenistik Döneme özgü uzun bir duvar ortaya çıkartılmıştır.
Dor yapısının güney duvarı üzerinde yer yer taşçı işaretleri dikkati çekmektedir. Temel duvarındaki izler, yapın denize bakan bu cephesinin sütunlar ve bunların arasındaki korkuluk levhalarından oluştuğunu ortaya
koymaktadır. Ön cephe temelinin batı ve merkezinde çatıdan gelen yağmur
sularının sarnıçlara aktarılması için bir sistem tasarlanmıştır. Batıda bu
künkler ile sağlanırken, merkezde çatıdan gelen su sütun gövdesi ve temel
3

Clarke, J.T., F.H. Bacon, R. Koldewey Investigation at Assos Drawings and Photographs of Buildings
and Objects Discovered During The Excavations of 1881-1882-1883, (London 1902): 87: fig. 2, 109117.
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üzerine açılan kanal ile yapının altındaki sarnıca aktarılmıştır (Resim: 4).
Dor yapısına ait üst mimari elemanlar için yeterli örnek elde edilmiştir. Söz
konusu yapının agoradaki diğer yapılar ile benzer bir görünümde olduğu
anlaşılmaktadır.
Güneydeki kesme taş ve kenetli duvarın diğer yönlerdeki varlığı henüz
bilinmemektedir. Bu yüzden yapının ölçüleri ve de işlevi hakkında bir fikir
ileri sürmek oldukça zordur. Ancak söz konusu yapıda Bizans Döneminde
konutların inşasını gösteren kalıntılar tespit edilmiştir.
Dor yapısının inşa yılı için güvenilir kanıtların mevcut olmamasına rağmen bouleuterion ile çağdaş diğer bir ifade ile agoranın ilk evresi olan Erken
Hellenistik Çağda inşa edildiği düşünülmektedir. Dor yapısının güneyindeki terasta, küçük dörtgen taşlar ve çamur harcı ile yapılmış olan duvar
ise, agoranın inşasından önce Klasik Dönemde bu bölgenin konut bölgesi
olarak kullanımına işaret etmektedir.
TİYATRO
Tiyatronun üç mekanlı sahne binasının merkezindeki alanda 2014 yıllında bir sondaj yapılmıştı4. Kazıda sahne binasının yapımı sırasında tahrip
edilmiş bir evin küçük bir bölümüne rastlanmıştır. Ev içerindeki zengin
buluntular sahne binasının M.Ö. 4. yüzyılın sonu – Erken 3. yüzyıldaki inşasını kanıtlamıştır. 2016 yılında konutun batı bölümünün kazılarak evdeki
eşyaların tam bir envanterinin elde edilebilmesi için sahne binasının batı
mekanında (5,63x5,09 m.) kazı yapılmıştır. Ancak bu odayı çapraz olarak
bölen geniş bir kanal nedeni ile bu mümkün olmamıştır (Resim: 5). Üzeri
büyük ve kaba taşlarla kapatılmış kanalın iç genişliği 70 cm. olup orkestranın çevresini kuşatan kanalın güney ucuna bağlanmaktadır. Kanalın diğer
ucu ise cadde üzerindeki açık kanala bağlanmıştır. Böylece orkestranın çevresindeki su kanalının doğuda olduğu gibi batıda da bir kanal ile tahliye
edildiği açıklığa kavuşturulmuştur.
BATI KAPISI
Kentin batısındaki nekropolis caddesine açılan ve iki kule ile desteklenen
ana kapının önü 2015 yılı çalışmalarında açığa çıkarılmıştır5. Çevre düzen4
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Cilt, 23-27 Mayıs 2016 (Ankara 2017): 62-63.
Arslan, N., B. Arslan, C. Bakan, K. Rheidt, J. Engel, ‚Assos Kazısı 2015 Yılı Sonuç Raporu‛, 38.
Kazı Sonuçları Toplantısı 3. Cilt, 23-27 Mayıs 2016 (Ankara 2017): 54-55.
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leme ve gezi güzergahı projesi ile bağlantılı olarak yerleşim alanı bölümündeki 6,55x6,37 m. ölçülerindeki alanda kazılara başlansa da yağışların artması nedeniyle sonlandırılan çalışmalara 2016 yılında da devam edilmiştir
(Resim: 6). Tıpkı dış avluda olduğu gibi iç avlunun da batı duvarı önünde
seki olduğu görülmüştür. İç avluda da yine Erken Bizans Dönemi’nde inşa
edilen duvarlara rastlanmış olmasına rağmen bunların yorumlanması 2017
yılı kazı sezonundaki çalışmalarla sağlanacaktır.
XENODOCHION (HAN)
Batı kapısının hemen gerisinde sur duvarına kadar uzanan çok mek}nlı
yapı kompleksi M.S. 5. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir. Konum,
mimari özellikler ve buluntular birlikte değerlendirildiğinde bu yapının bir
xenodochion (han) olduğu anlaşılmıştır.
İlk olarak 2015 yılında keşfedilen6 kamusal yapının kuzey kenarında
içinde altarı da korunmuş olan bir şapel (Mekan 1: 7,20x4,80 m.), onun batısında depo (Mekan 6: 4,13x1,59 m.), mutfak (Mekan 2: 4,34x2,00 m.), fırın
(Mekan 3: 3,00x2,03 m.) ve içerisinde bir sarnıç bulunan avlu vardır (Resim:
7). Depo ve mutfağın kuzeyinde büyük ve dikdörtgen planlı mekan 7
(9,40x5,58 m) bulunmaktadır. Bu mekanda bulunan ve zeminin altında kalan depo tahıl depolamak için kullanılmıştır. Mekan 7’nin çok fonksiyonlu
olduğunu gösteren diğer özellikleri bu mekana dışarıdan hem kuzey hem
de güneybatı yönünden iki farklı girişin olması ve andezit taşından yapılmış olan su teknesidir. Bu mek}nın kuzeyindeki merdiven (3,36 x 1,08 m.)
bir yemek salonu olarak kullanılan asma kata çıkışı sağlamaktaydı. Asma
katın yemek salonu olarak kullanıldığını gösteren dört adet mermer masa
üst katın çökmesiyle birlikte alt katın zemininde bulunmuştur (Resim: 8).
2016 yılında asma katın kuzeyindeki üç bölümlü odada kazı çalışmaları
yürütülmüştür. Güneybatıdaki birinci bölümde bulunan bir merdiven ile
üst kata çıkılmaktaydı. Bu bölümün kuzeyindeki ikinci bölümde dericilikle
ilişkilendirilebilecek küçük boyutlu delici-kesici aletler ve anakayaya oyularak oluşturulmuş çok küçük bir su haznesi bulunmuştur. Bu mekanın bir
derici atölyesi olduğu düşünülmektedir. Atölyenin ve merdivenli mekanın
doğusundaki üçüncü bölümde ise mekanı çevreleyen duvarların önünde

6
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banklar bulunmaktadır. Bu mekanda kandiller ve bronz askıları, pencere
camları, mermer bir masa ve çok sayıda sikke bulunmuştur (Resim: 9).
2016 yılında xenodochionun yayıldığı alanı ve tüm mekanlarını tespit etmek üzere sadece duvarlarının takip edildiği küçük çaplı kazılar yapılmış
ve bu yapının kuzeydeki sur duvarına kadar uzandığı görülmüştür.
Kazılarda ele geçirilen aşınmış II. Konstans (M.S. 641-668) sikkeleri bu
yapı kompleksinin M.S. 7. yüzyılın dördüncü çeyreğine kadar kullanıldığını
ortaya koymaktadır7.
AŞAĞI AGORA BİZANS YAPI KOMPLEKSİ
Piskopos kabul salonu ve bir kilisenin de yer aldığı terasın8 kuzeybatısında kazılmadan önce yüzeyde taş yığını halinde görülen Bizans Dönemi
mekanları araştırılmıştır. Yapı kompleksi güney ve doğuya uzanan iki sokağın arasında yer almakta olup bu yönlere açılan büyük kapıları bulunmaktadır. Piskopos kabul salonu, kilise ve şapelin bulunduğu terasın kuzey
ve kuzeybatısını sınırladığı düşünülen yapı kompleksi doğuya ve güneybatıya doğru uzanıyor olmalıdır. Sokağa düşmüş durumdaki kapı lentolarından kuzeydekinin üzerinde ChiRho monogramı görülmektedir.
2016 yılında yapı kompleksinin batı girişinin gerisindeki üç mek}nda
kazılar gerçekleştirilmiştir (Resim: 10). Batıdaki kapının gerisindeki
mek}nda (mekan 4: 3,41x2,43 m.) odanın zemininde ve ikinci kullanım lahdin içerisinde kireç taşı kayrakların depolandığı görülmüştür.
Mekan 4’ün güneyindeki Mekan 5 (3,13x3,61 m.) ise tahıl ve inşaat malzemelerinin depolandığı bir mekan olup aynı zamanda içerisinde bir su
kuyusu da bulunmaktadır. Odanın zemininde bir tanesi mekanın kuzey
duvarının hemen yanında diğeri ise güney köşesinde içlerinde fare iskeletlerinin tespit edildiği iki adet depolama pithosu bulunmuştur. Mekanın kuzey duvarına yakın olan pithosun hemen yanında iyi korunmuş bir domuz
iskeletine rastlanmıştır Mekanın kuzeyinde derinliği 6 metre olan kuyunun
ağzı pithos parçalarından oluşmaktadır. Odanın zemininde mermer bir mortar ve öğütme taşı bulunmuştur.

7
8

Sear, D.R., Byzantine Coins and Their Values, (London 1987)²: 209, no. 1005.
Arslan, N., B. Arslan, C. Bakan, M. Ayaz, ‚Assos Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları‛, 37. Kazı Sonuçları
Toplantısı 2. Cilt, 11-15 Mayıs 2015 Erzurum (Ankara 2016): 348-349; Arslan, N., B. Arslan, C. Bakan, K. Rheidt, J. Engel, ‚Assos Kazısı 2015 Yılı Sonuç Raporu‛, 38. Kazı Sonuçları Toplantısı 3.
Cilt, 23-27 Mayıs 2016 (Ankara 2017): 56-57, 60-62.
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Odanın güney duvarının önüne istiflenmiş olan çatı kiremitlerinin arkasına gizlenmiş demirden bir kazma ele geçmiştir. Kiremitlerin hemen yanında ise bir künk yer almaktadır. Bütün bu buluntular yoğun bir çatı kiremidi tabakasının altında yer almaktadır.
Bir işlik ve depo olarak kullanılan mekan 5 içindeki buluntuların konumu ani bir terk edilişi; olasılıkla depremi akla getirmektedir. 5 numaralı
mekanda bulunan bıçaklar, sikkeler vd. küçük buluntular odanın çatısının
M.S. 7. yüzyılın sonlarında çöktüğüne ve bir daha kullanılmadığına işaret
etmektedir (Resim: 11).
Konutun üçüncü odası (mekan 3: 4,14x4,28) diğer iki mek}nın yürüme
seviyelerinden daha derinde olup, bu mekana 4 numaralı mekan üzerinden
bir merdiven ile ulaşılmaktadır. Zemini Erken Bizans Dönemine ait devşirme mimari parçalar ile döşeli olan mekan 3’ün doğu duvarında bir niş batı
duvarında ise mimarinin bir parçası olarak yapılmış bir dolap yer almaktadır. Depo ve işlik olarak kullanılan diğer iki mekanla karşılaştırıldığında bu
mekanın tamamen ayrı bir fonksiyonu olduğunu gösteren cam kadehler,
kemikten kutu parçaları ve kemer tokaları gibi buluntular söz konusudur.
2017 yılında bu alanda yapılacak olan çalışmalar bu yapı kompleksiyle
birlikte üzerindeki kilise, piskopos kabul salonu ve tetrapylonun yer aldığı
terasın işlevinin anlaşılmasını sağlayacaktır.
SU YOLU
Josie ENGEL
Klaus RHEIDT
Melanie ULM
Assos yerleşim bölgesinde doğal su kaynaklarının mevcut olmaması nedeni ile bu ihtiyaç sarnıçlar ile giderilmeye çalışılmıştır. Sarnıçlar dışında
kente su sağlayan bir aquaduktun varlığı, Geme Deresi yakınındaki aquadukt
kalıntıları ve aşağı agoradaki tetrapylon ile kesinlik kazanmıştır. Kente
künkler yardımı ile ulaştırılan suyun kaynağı ve kanalın rotasını belirlemek
üzere kısa süreli bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Assos’un kuzeyinde ve
ırmak boyunda aquadukt kalıntıları tespit edilmiştir. Ancak suyolunun bağlandığı kaynak başka bir ifade ile başlangıç noktası henüz bilinmemektedir.
Yüksek su basıncına dayanıklı künklerden oluşan aquadukt, moloz taş ve
opus caementicium ile örülmüş duvar üzerinden, toprak altından veya ana
kayaya açılmış kanallar içerisinden geçirilmiştir. Bu uygulamalar dışında su
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kanalının bir tünel ile dağdan geçirilmesinin denendiği anlaşılmaktadır.
Ancak zaman ve de maliyet açısından daha uygun bir çözümün bulunmasından dolayı 12 metrelik tünelden vazgeçilerek, kayalığın yamacına sadece
künklerin yerleştirileceği genişlikte bir kanal oyulmuştur. Kayadaki kanalın
altında düz dörtgen taş bloklar ve opus caementicium ile bir duvar inşa edilmiştir. Üst bölümleri büyük oranda yıkılan duvarın ikinci bir kanal mı yoksa ana kaya üzerindeki künkleri desteklemek için mi inşa edildiği bilinmemektedir. Su kanalı yapımının söz edildiği bir epigramda dağlara yaptırdığı
aquadukt ile Assosluları soğuk suya kavuşturan Vali Axiochos onurlandırılmıştır. M.S. 360/70 yıllarına tarihlen yazıt ile aşağı agoradaki tetrapylonun
inşa tarihi aquaduktun inşa yılı olmalıdır.
BULUNTU RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Agoranın batı kenarındaki tapınağın güney duvarının altında kalan 6,93
metre derinliğindeki sarnıç 2015 yılında kazılmış ve sağlam testilerin yanında tümlenebilir yüzlerce vazo ele geçirilmişti9. M.Ö. 2-1. yüzyıl arasına
tarihlenen batı yamacı seramikleri, kalıp yapımı kaseler, kırmızı ve siyah
astarlı kaplardan oluşan Hellenistik ve Erken Roma İmparatorluk Dönemi
seramik grupları için zengin bir koleksiyon elde edilmiştir. Bu konteks buluntular ile Assos’u sözü edilen seramikler için bir referans noktası yapmak
mümkündür. Ancak bunun için restorasyon çalışmalarının bitirilmesi beklenmektedir. 2016 yılında sarnıçta bulunan kaplar üzerinde restorasyon
çalışması yapılarak pek çok kap tümlenmiştir (Resim: 12).
ÇEVRE DÜZENLEME VE ONARIM ÇALIŞMALARI
Akropolisteki Athena Tapınağı, güney stoa, heroon ve tiyatroda düzenleme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir (Resim: 13). Ören yerindeki makilerin
kesim çalışmaları ağırlıklı olarak gymnasion ve tiyatro kilisesinde yapılmıştır. Ören yerindeki tüm bilgilendirme panolarının bakım onarım ve metin
yenilemeleri yapılmış, kente farklı noktalardan gelebilen ziyaretçiler için
yönlendirme levhaları dikilmiştir (Resim: 14). Kazı evinin çevresi duvar ve
çit teli ile çevrilerek güvenli hale getirilmiştir. Her yıl olduğu gibi 2016 yılında da kazılıp açığa çıkarılan Erken Bizans Dönemi duvarlarının tamamında tahribatı önlemek üzere pasif onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
9
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Resim 1: Dokuma ve iğ ağırlıkları.

Resim 2: Güney stoanın doğusundaki sondaj.
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Resim 3: Heroon.

Resim 4: Dor yapısının güneyindeki sarnıç.
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Resim 5: Tiyatro sahne binası sondajı.

Resim 6: Batı kapısı ve çevresi.
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Resim 7: Xenodochionun (han) mekanları ve çevresi.

Resim 8: Mermer masalar.
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Resim 9: Xenodochionun (han) buluntularından örnekler.

Resim 10: Aşağı agora Bizans yapı kompleksinin mekanları ve çevresi.
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Resim 11: Aşağı agora Bizans yapı kompleksindeki buluntulardan örnekler.

Resim 12: Sarnıç içerisinde bulunup restorasyonları yapılan kaplar.
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Resim 13: Güney stoa ve çevresinde düzenleme çalışmaları.

Resim 14: Bilgilendirme, yönlendirme ve uyarı tabelaları.
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LETOON 2016
Sema ATİK KORKMAZ
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izin ve finansal destekleri ile Başkent Üniversitesi adına sürdürülen UNESCO Dünya Mirası olan Letoon Kutsal Alanı Kazısı 2016 yılı arazi
çalışmaları 16 Temmuz-01 Eylül 2016 tarihleri arasında; Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ve Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi (BÜKSAM) işbirliğiyle Letoon Arkeolojik Araştırma Projesi (LAAP) kapsamında; arazi temizliği, arazi düzenlemesi, araştırma, koruma, onarım, envanter, 3D taramaları ve kazı çalışmaları
konularında Marmaris Müzesi uzmanlarından Sayın Şenay Öcal temsilciliğinde gerçekleştirilmiştir. Kazı ekibimiz kazı alanına 08 Temmuz 2016 tarihinde intikal etmiş ve kamp hazırlıklarını gerçekleştirmiştir.
A. ARAZİ TEMİZLİĞİ
2014 sezonunda alanın batısından geçen kanalın ekibimizin çabalarıyla
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından koruge boru içine alınması Letoon’da mevcut su seviyesinin düşmesine neden olmuştur. Tüm sit alanını
kapsayacak şekilde yıllık rutin arazi temizliği gerçekleştirilmiştir. Yanı sıra
ekibimize kazı evi olarak tahsis edilen evin bahçesinde yer alan ağaçların
bakımı ve kireçlenmesi de ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.
B. KAZI DEPOSUNDA SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR
1. Genel Malzeme Etütü ve Envanter Çalışmaları
2013 yılında kazı deposunda başlanan önleyici koruma, konservasyon,
malzeme etütü ve envanter çalışmalarına devam edilmiştir (Resim: 1). Depo
çalışmalarına yapının tümünde iç mekanlarda ve avluda her yıl gerçekleştirilen genel temizlik çalışması ile başlanmıştır. Dış mekanda ise arazi temizliği eş zamanlı yürütülmüş ve deponun yangından korunması için önlem


Doç. Dr. Sema ATİK KORKMAZ Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bağlıca Kampusü Eskişehir Yolu 20. km. Ankara/TÜRKİYE.
atiks@baskent.edu.tr

alınmıştır. ‚Letoon Ören Yeri Çevre Düzenlemesi Projesi‛ kapsamında
gerçekleştirilecek olan Elektrik projesi kapsamında kazı deposunun elektrik
sisteminin yüklenici tarafından yenilenmesine başlanmıştır. Çalışmalar 2017
sezonunda da devam edecektir. Tümtüm Tepe üzerinde trafo kurulumu ile
güvenlik ve aydınlatma sistemi de söz konusu proje kapsamında bulunmaktadır. Depo çalışmaları kapsamında bir veri tabanı ve karekod sistemi
(QR code) 2016 yılında 3 (seramik), 4 (seramik) ve 5 (taş eserler) numaralı
depo mekanlarında temizlik, düzenleme ve etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmalar şöyledir;
1. Seramik Etütleri
Mustafa BULBA
Perihan KILIÇKAYA
Medine OKUR
2013 yılından itibaren sistematik olarak sürdürülen çalışma kapsamında
2016 yılında 748 adet seramik, 18 adet birleşim, 5 adet kemik, 2 adet cam, 18
adet mimari parça etüt edilerek karekodlanmış ve belgelenmiştir.
Bu çalışmalar sırasında 75 numaralı seramik kasasında 1973 ve 1976 yıllarındaki kazılarda F 16-17, E 15, G 16, BC-10, E 16-17 numaralı karelajlardan geldiği tespit edilen kutulanmış ve poşetlenmiş olarak saklanan yuvarlak formlu parçaların toplam 179 adet olduğu görülmüştür. Çaplarının ortalama 3,5 cm., kalınlıklarının 1,5 cm. olduğu görülen parçaların üzerinde
deliklerin olduğu ya da ortası bombeli olan parçaların tiyatro bileti olduğu
anlaşılmıştır (Resim: 2).
2. Mimari Etütler
Dr. Baki DEMİRTAŞ
Tuğçe KOCAEL
Merve DAŞDEMİR
5 numaralı (taş eserler) depoda 2013 yılında başlanan taş eserlerinin ön
etüt, karekod, belgeleme ve anastylosis çalışmaları öncesinde birleştirme
çalışmaları Leto, Artemis ve Apollon tapınaklarına ait Hellenistik Dönem
mimari eserler üzerinde sürdürülmektedir. Bu bağlamda 2016 yılında kazı
deposunda yer alan ve oldukça geniş bir repertuarı haiz Apollon Tapınağı’na ait sütun tamburları ve üstyapı malzemesinin etütü; tanım, tasnif ve
değerlendirmesine taş deposunda sürdürülen çalışmalar kapsamında yayına yönelik olarak devam edilmiştir.
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Fransız ekip tarafından ‚Dor düzeni‛ olarak adlandırılan Apollon Tapınağı’na ilişkin olarak 2014 yılında Letoon kazı deposundaki karekod çalışmaları sırasında elde edilen verilerle, Apollon Tapınağı’nın düzeninin sadece Dorik elemanlardan oluşmadığı İonik düzen elemanlarının da Dorik
elemanlarla sentezlenerek bir ‚karışık düzen‛ ortaya konduğu saptanmıştı
(Resim: 3). Sonraki yıl da devam eden çalışmalar, Apollon Tapınağı’nda
uygulanan karışık düzenin Pergamon’daki örneklerden farklı olarak her iki
düzene ait elemanların bir arada kullanılmasından ziyade her iki düzene ait
elemanların tek blokta sentezlenerek uygulanması (İonik ve Dorik geisonun
bir arada uygulanması, trigliflerin diş sırası keskinliğinde ve geniş yapılması, yivli sütunların Dorik yivler gibi başlayıp İonik bitmesi ve üzerine Dorik
başlık gelmesi vb.) şeklinde gelişim gösterdiği anlaşılmıştı. Bu bağlamda
2016 yılında yapılan çalışmalarımız iki ana başlık altında toplanabilir;
2.1. Parça Arama / Birleştirme
Hem restitüsyonda eksik olan noktaları (eleman geçişleri, elemanların
boyutları vb.) tamamlamak üzere söz konusu raflardaki mimari parçalar
taranmış, hem de birbiriyle birleşen parçaları bulabilmek için parçalar denenmiştir. Toplanan veriler şunlardır;
QR 003104 ve QR 002486 iki triglif tacı birbiriyle birleşerek QR 003105’i
oluşturmuştur (Resim: 4).
QR 002100 geison parçası Apollon Tapınağı parçaları arasında geison bitimini ve geison-triglif geçişini göstermesi açısından şimdilik elimizdeki tek
örnektir. Bu parça, oluşturulan restitüsyona eklendiğinde aynı blokta yontulan sima+geisonun bitimini bize göstermekle beraber yüksekliğini de 48
cm. olarak vermektedir (Resim: 5).
QR 002483 kodlu bir triglif ve numarasız bir triglifte görülen düz metop
parçası, metop ve triglifin aynı blokta yontulduğunu göstermektedir (Resim:
6).
QR 002479 kodlu triglif bitimi parçası, triglif-metop birleşimini gösteren
detayıyla önemlidir. Triglif bitimi arkaya doğru üçgen bir diş yapmakta ve
diğer yönden gelen metop-triglifin metopu bu dişin arkasına oturmaktadır.
QR 002483 kodlu triglifte ve numarasız triglifte görülen metop yüzeyi trigliflerin sol yanında yer alırken, burada görülen triglif bitimi-metop birleşimi
bloğun sağ yanında yer almaktadır. Bu da köşe triglifinden itibaren ‚köşe
triglifi-metop/triglif-metop/triglif‛ şeklinde bir dizilim izlendiğini göstermektedir.
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2.2. Bu Etütlerin Apollon Tapinaği Restitüsyonuna Katkısı
Restitüsyonun ulaştığı son duruma göre; Apollon Tapınağı’na ait mimari
parçalar arasında bulunan QR 002100 kodlu geison bitimini içeren geison
alt parçası restitüsyona eklenerek, geison bloklarının bitimi ve mimari düzen içerisinde altındaki sırayı oluşturan triglif-metop blokları ile bağlantısı
kesin olarak belirlenmiştir. Daha önceki çizim çalışmalarında eksik olan bu
kısım çizimde yerine yerleştirildiğinde, tek blok halinde yontulan geisonsima bloğunun kesin yüksekliğinin de 48 cm. olduğu saptanmıştır. Geisondan simaya geçişte yer alan ovolo profili, restitüsyona yeni eklenen geison
bitimi parçasında da görülmektedir. Hem geison-triglif-metop geçişinde
hem de geison-sima geçişinde bulunan ovolo profilleri, süssüz ve ağır bir
düzen olan Dor düzeni için ünik unsurlardır. Bu geçişler de hiç şüphesiz
Dor-İonik karmaşık düzeni içerisindeki İonik unsurlar olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Restitüsyona yeni eklenen bir unsur olarak triglif cephesi de, keskin hatları ve neredeyse tüm blok yüksekliğince açılmış olan triglifleri (başta ve
sonda birer yarım, ortada iki tam triglif olmak üzere toplam üç triglif) ile
İonik düzendeki diş sırasını andırmaktadır. Ayrıca daha önce sadece profil
olarak restitüsyonda yer alan triglifin cephe çiziminin de eklenmesiyle bir
triglif bloğunun 52 cm. genişliğinde olduğu saptanmıştır. Eldeki kırık bir
parçadaki (QR 002482) triglifler referans alınarak hesaplanan bu ölçü Dorik
düzendeki bir triglif için oldukça geniş sayılabilir. Ancak bu genişlik onun
İonik düzendeki diş sırasına benzemesini sağlamaktadır (Resim: 7).
52 cm. olarak belirlenen bir triglif bloğunun genişliği bize arşitrav tacı altında yer alan regulaların genişliği hakkında da bilgi vermektedir. Trigliflerle aynı hizada yer alan regulaların da genişliğinin 52 cm. olması gerekir.
Arşitrav restitüsyona eklenirken bu ölçü baz olarak alınmıştır. Ancak metop
genişliğini verecek tam bir metop bloğu veya referans noktası bulunmadığından metop genişliği veya yüksekliğini söylemek henüz mümkün olmamaktadır.
Apollon Tapınağı’na ait tam bir Dorik başlık bulunmadığından bir bütün
oluşturmayan başlığa ait farklı ufak parçalar olan QR 002494 ve QR 002495
kodlu Dorik başlık parçaları (ekinus ve anulete ait ufak parçalar) kullanılmıştır. Bunlardan QR 002492 karekodlu abaküs parçası, abaküs yüksekliğini
19 cm. olarak verirken ekinus yüksekliğini tam veren bir parça bulunmamaktadır. Bu nedenle çizimde başlık tamamlaması yapılırken diğer Dorik
yapı örneklerinden yola çıkılarak ‚ekinus yüksekliğinin abaküs yüksekliği-
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ne eşit olması kuralı‛ göz önüne alınmış ve ekinus da abakusa eşit yükseklikte olarak düşünülmüştür (Resim: 8).
Apollon Tapınağı’nın sütunlarında görülen yivler arasındaki setler,
normal bir Dorik yapıdan farklı olarak bıçak ağzı şeklinde keskin değil bıçak sırtı gibi düz işlenmişlerdir. Ayrıca stylobat üzerine oturan sütunların
yivleri Dorik sütunlarda görüldüğü gibi düz başlamakta, ama İonik sütunlarda görüldüğü gibi yarım daire şeklinde bitmektedirler. Diğer taraftan
stylobat üzerine sütunların oturacağı yerleri göstermek üzere antik ustalar
tarafından çizilen sütun izleri de Dorik yivler gibi keskin birleştirilmişlerdir.
Bu detaylar da Dor ve İon arasındaki sentezlemeyi gösteren unsurlar olarak
önemlidirler.
Tanımlanan tüm bu parçalar fotoğraflanarak ve 3D ile taranarak belgelenmiş ve çizimleri restitüsyona eklenmiştir. Oluşturulan restitüsyon üzerinde çalışılmaktadır.
C. ARAZİ ÇALIŞMALARI
1. Alandaki Mimari Blokların İncelenmesi
Bu çalışma ile; teknik ve işçilik detaylarının belirlenmesiyle yapıların
inşaatlarının her aşamasında çalışan taş ustaları, yontucular, taş işçileri ve
hatta mimarı hakkında bilgi edinebilmesi hedeflenmektedir. Tapınakların
Antik Dönem inşa tekniklerini ortaya çıkarmak üzere yapılan çalışmalarda,
Apollon Tapınağı’nın mevcut stereobat blokları üzerindeki, stylobat (En üst
basamak) bloklarının oturacağı yerleri gösteren çizgiler saptanmış, ayrıca
stylobat üzerine oturan Dor-İonik sütunların da stylobatta oturacağı yerleri
gösteren sütun planlarının belirlenmesine devam edilmiştir.
2. Kazı Çalışmaları
2.1. Kilise Kazıları
Sinan MİMAROĞLU
1960’lı yıllarında ortaya çıkarılan Letoon erken hıristiyanlık kilisesi, kutsal kaynağın etrafında yerleşen manastırın bir parçasıdır. Üç nefli bazilika,
yerel kireç taşı ve tapınaklardan getirilen devşirme blokların devşirme olarak kullanılmasıyla uzunlamasına planlı olarak yapılmıştır. Olasılıkla ahşap
kırma çatı ile kaplı olan kilisenin galeri katı olup olmadığına dair bir veri
bulunmamaktadır. Yapının orta ve yan nefleri hayvan motiflerinin de yer
aldığı bitkisel ve geometrik mozaiklerle bezelidir. Yarım daire formlu apsis
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doğuda yer almaktadır ve üç basamaklı bir synthronona sahiptir. Synthrononun önünde tapınaklardan devşirme olarak kullanılmış bir sütun tamburu
altar olarak kullanılmıştır. Bu alan opus sectile ile kaplıdır. Orta nefin orta
kesiminde soleaya ait izler bulunmaktadır. Kilisenin batısındaki üçlü girişten sonra zemini tuğla ile kaplanmış atrium yer alır. Atriumun ortasında
inananların kiliseye girmeden önce temizlenmeleri için yapılan çeşme olan
krene yer alır. Kilisenin güneydoğu köşesinde trikonkhos (üç yapraklı yonca)
planlı bir vaftizhanesi bulunur. Vaftizhanenin taban mozaiğinde yer alan
bani yazıtında Eutyches’in bu yapıyı yaptırdığı yazmaktadır.
2016 yılında çalışmalarımız trikonkosun batısında E7, G7 ve G8 plankarelerinde gerçekleştirildi. Buna göre manastırın, güney yan nefiyle bağlantılı
mekanların bulunduğu anlaşılmaktadır (Resim: 9). Bunlardan içinde iki
adet mezar olan bölümü martyrion olarak kullanılmıştır. Martyriona bağlı
olarak güneye ve batıya doğru genişleyen mekanlar rahiplerin ders aldıkları, yeme içme ihtiyaçlarının giderildiği mutfak ve misafir odalarından oluşan bir kompleksi oluşturmakta olduğu anlaşılmıştır Bu yapıların kilise
yapı kompleksinin aynı dönem içinde inşa edildiği, aynı dönemler içinde
eklentiler yapılarak işlevlerinin arttırıldığı, olasılıkla manastır yapısı olarak
planlandığı ilerleyecek çalışmalar sonrasında netlik kazanacaktır. Diğer bir
olasılık olan piskoposluk sarayı olabilecek mekanlar için yine alanın tamamının kazısının yapılması gerekmektedir.
1.1. Tümtüm Tepe Ana Kaya Alanı ve Teras Duvarı Kazıları
Banu ÖZDİLEK
Baki DEMİRTAŞ
Merve DAŞDEMİR
Kazılan alan kentin doğusunda bulunan Tümtüm Tepe’nin batı yamacında gerçekleştirilmiştir. Kazılar esnasında teras duvarı kotundan yaklaşık
6.50 cm. derinliğine inilmiştir. 10 m.x10 m. genişliğinde kuzeyden başlayarak I-27, I-28, H-27, H-28 karelajında, dört alanda kazılar yapılmıştır. 2015
yılında bu alanda kazıların başlatılmasının sebebi, teras duvarının önündeki
akıntı toprağın temizlenmesidir. Kazılar anakaya alanda bulunan, işlenmiş
alanların varlığından dolayı, alanın işlevinin saptanması amaçlanmıştır.
Kazılar başlamadan önce teras duvarlarının fotogrametrik çekimleri yapılmıştır. Teras duvarının korunmuş en erken evresinin, şimdilik Hellenistik
Döneme ait olduğu düşünülmektedir. Bu duvar işçiliği karşılaştırması yapılırken, özellikle Letoon, Xanthos ve Patara ile bağlantılı olan Hellenistik
Dönem garnizonu olan pydnai sur duvarlarıyla büyük benzerlikleri bulun-
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duğu saptanmıştır. Ayrıca Xanthos’taki sur duvarlarıyla ve Kaunos sur duvarlarıyla da büyük benzerliği bulunmaktadır (Resim: 10).
Hellenistik Dönemin duvar işçiliğindeki en karakteristik özellikleri köşesinde bulunan ince işçilikli köşe sırasının izlediği hat, duvar cephesinin
bosajlı olması, polygonal örgünün kullanılması, köşelerde kullanılan bloklarda kullanılan çerçevede taşçı tarak izlerinin takip edilmesidir. Hellenistik
Dönemde teras duvarının köşe yaparak kalın payandalar şeklinde kırılarak
bir hat takip ettiği görülmekte bu özelliğiyle de tepenin yaptığı baskı momentini azaltarak, statik olarak daha sağlam bir şekilde taşıdığı izlenmektedir. Hellenistik teras duvarı evresi dışında Roma Dönemi ve Bizans Dönemi
tadilatlarında erken evreye ait blokları, küçük taşlarla birlikte harçla tutturarak ördüğü gözlemlenmiştir. Letoon Kenti’nde en erken dönemden bu
yana doğal kayalıklar ve su kaynağının varlığı nedeniyle kutsal bir merkezdir. Bu kutsallık ana kaya ve suyun etrafında şekillenir. Kentteki LetoArtemis ve Apollon tapınaklarından en erkeni merkezde konumlanan en
erkene tarihlenen Hellenistik Dönem Leto ana tanrıça tapınağıdır. Bu tapınağın en önemli özelliği en kutsal kısmı cellasında bilinçli olarak bırakılmış
ve etrafı traşlanmış ana kaya kütlesidir. Ana tanrıça Leto’nun tapınağında
bırakılmış ana kayanın varlığı rastlantısal bir olgu değildir. Lykialılar ana
tanrıçasını soyut olarak kayalarda algılamışlar, bu kültür etkileşimi ve aktarımı Hellenistik Döneme ulaşan Anadolu’daki kültsel inancın sürgünleridir.
Bu bağlamda Tunç Çağının Lukkalıları ile Demir Çağının Lykialıların arasında bir bağlantı vardır. Tapınaklar öncesi dönemde Hitit ve Frigya ile
bağlantılı olarak, İonia, Karia, Pisidia ve Lykia’daki açık hava kaya tapınımı
şekillenmiş olabilir. Lykia’da açık hava tapınım alanlarının Frigya ile bağlantılı Kybele tapınımı henüz kesin olarak saptanmamıştır.
Kentteki kayalık alanlarının araştırılmasına, bizi yönlendiren olgu şimdiye kadar üzerinde fazla durulmamış olan, Letoon kentinde 1960’lı yıllarda G. Bean tarafından keşfedilen heykeldir (Resim: 11). Heykel tiyatronun
üst terasında yüzeyde bulunmuştur. ‚Yarım kalmış‛ ya da amorf olarak
adlandırılmaktadır. Heykel stilistik olarak incelendiğinde, İ.Ö. 6.y.y.ın 3.
çeyreğine, tarihleniyor olsa da daha önceki dönemlere ait izler vermektedir.
Yerli kireçtaşından yapılmış heykel yaklaşık 1.m. yüksekliğinde olup, düzce
bir oturtma tabanına sahiptir. Baş ve üst gövdeden oluşur. Omuz başları ve
kolları çizgisel, başı ve gövde bitişik, boyunsuzdur. Başı yuvarlak ve büyüktür. Yanakları dolgun, elmacık kemikleri çıkık, çene sivriltilmiş, gözleri iri
ve badem şeklindedir. Likçe’de yazıtlar ışığında bilinen ‚eni mahanahi‛
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terimi (ana tanrıça adlandırılması) bize bu heykelin belki de Lykialıların ana
tanrıçası olan Eni Mahanahi olabileceğini düşündürmektedir. Bu yontunun
yüzeyindeki yoğun aşınma izlerinden ve oturtma kaidesi yüzünden açık
hava tapınımına yönelik bir niş benzeri alana yerleştirilmiş olabileceği düşünülmektedir. Bu heykelin Lykia Bölgesi’nin en kültlerini aydınlatabilecek
ve şimdiye kadar Lykia Bölgesi’nde en erkene tarihlenen bir yontu olması
sebebiyle heykelin buluntu yerine yakın ana kaya alanı incelenmiş ve kazılar yapılmıştır. Alanın kazılarında buranın açık hava tapınımı, sunu alanı
olarak kullanımını kesin olarak gösteren izler eksiktir. Ayrıca ele geçirilen
buluntuların tepeden gelen akıntı ile bu alanı doldurduğu, belli bir stratgrafiye sahip olmadığı gözlemlenmiştir. Seramiklerden en erken örnekler az
sayıdaki Atik ithal Klasik Dönem seramik parçaları az sayıda küçük parçalar halinde İonia Atölyesi ve Lykia yerel Hellenistik seramikleri (tabak, kase, unguentarium dip), Hellenistik ve Roma Dönemi amphoraları (mühürlü
bir kulp) , Roma Dönemi günlük kullanım kapları, masa kapları, pişirme ve
depolama kapları ve Bizans Dönemi günlük kullanım seramikleridir. Alandan ele geçirilen en geç seramik İ.S. 11.y.y.a ait Bizans sırlı tabak parçasıdır.
Ele geçirilen tüm arkeolojik malzemenin buluntu durumu, akıntının yoğun
olması sebebiyle kırık ve parçalar halindedir. Ele geçirilen buluntular arasında kültle bağlantılı herhangi bir buluntu bulunmamaktadır. Bu alandan
iki ana bölüm (boyun ve gövde) ve boyun bölümünde küçük parçalar halinde tüme yakın bir ‚eşen tipi unguentariumu‛ ele geçirilmiştir. Bu örnek
İ.Ö. 1.y.y.ın sonu, İ.S. 1.y.y.a tarihlenir (Resim: 12). Bu unguentarium bölge
yerel üretimi için önemli olup, ilk kez Letoon’da ortaya çıkarılmasıyla bölge
atölyeleri için bir önem arz etmektedir. Alanda bir niş, ya da yukarıda değinilen yontunun durabilmesi için düzlenmiş bir alan henüz saptanamamıştır.
Şu anki verilerimizle ana kaya alanının tepeden gelen suyun yönlendirildiği
bir alan olduğuna dair izlerin varlığı kesinleşmiştir. Basamaklı yolun ise, üst
teras kotuna ulaştığı görülmekte olup, erken dönemlerde kesin olmamakla
birlikte basamakların ulaştığı yüksek noktada bulunan doğal çanakların
belki sunu için kullanılmış olabileceği yönünde hipotezler öne sürülebilirse
de bu alanın sunak alanı olmasına yönelik kesin bir verimiz yoktur.
D. 3D Mimari Belgeleme
Gurur YEŞİLOĞLU
Mert CEYLAN
3D mimari belgeleme çalışmaları kapsamında 67 adet mimari blok ve
küçük boyutlu eserler için 0,1 micron hassasiyete sahip scanner kullanarak
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eserlerin tarama işlemlerini gerçekleştirmişlerdir (Resim: 13). Tarama cihazının gün ışığından etkilenmesi ve taranan blokların 3D boyutlandırma
datalarında eksiklik ve ölçüm hatalarına sebebiyet verdiğinden dolayı tarama çalışmaları akşam saatlerinde gerçekleştirilmiştir. Apollon Tapınağı’nın temsili birleşen parçaları, triglif, geison parçaları ve Leto Tapınağı’na
ait sima parçası taranmıştır.
E. Kazı Evinin Onarımı
2012 yılında devralınan dört odalı mevcut kazı evinin ve 364 numaralı
parselde bulunan iki katlı kazı evinin onarımları Muğla Büyükşehir Belediyesinin desteği ve Fen İşleri Müdürlüğünün sağladığı işçilerle gerçekleştirilmiştir.
F. Çevre Düzenleme Projesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Uygulama Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ‚Letoon Ören Yeri
Çevre Düzenleme Projesi‛ 22/11/2012 tarih ve 1113 sayılı Muğla Bölge Koruma Kurulu kararıyla Kazı Başkanlığımız ve Fethiye Müze Müdürlüğü
denetiminde uygulanmak üzere onaylanmıştır. Onaylanan çevre düzenleme projesinin uygulama ihalesi Kultur ve Turizm Bakanlığı’nın 2014/126224
ihale numarası ile 23/10/2014 tarihinde ihale edilmiş ve 02/12/2014 tarihinde
başlatılmıştır. Proje kapsamında gezi güzergahları, karşılama merkezi, saha
içi drenaj hendekleri, terfi merkezleri, koruma çatıları ile istinat duvarı uygulamaları gerçekleştirilmektedir (Resim: 14). Çevre düzenlemesi projesi
kapsamında yedi adet alan bilgi panosu Türkçe-İngilizce olarak hazırlanmıştır (Resim: 15).
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KLAROS 2016
Nuran ŞAHİN*
Onur ZUNAL
Gülşah GÜNATA
Elçin DOĞAN GÜRBÜZER
Klaros 2016 yılı kazı çalışmaları, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve maddi katkıları ile
İzmir Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğu ve Koç Vakfının maddi destekleri ile 28 Temmuz 2013 – 23 Aralık 2016 tarihleri arasında, Öğretim üyeleri, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri ile on üç işçiden oluşan bir
ekiple üç farklı plan karede gerçekleştirilmiştir. Kazıya, temsilci olarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri uzmanlarından Hüseyin Yıldırım (28 Temmuz-17
Kasım) ve Selçuk Efes Müzesi uzmanlarından Bahar Alpvural (17 Kasım-23
Aralık) katılmışlardır.
BOA SEKTÖRÜ
N12-13 Plankare Çalışmaları
N12/13 plankaresi, Hellenistik Apollon Klarios Tapınağı’nın ve temenos
duvarının güneyinde yer almaktadır. Apollon Tapınağı’nın güneyinde kalan alandaki ilk çalışmalar MN14 plan karesinde kutsal yolun kuzey cephesini bulmak amacı ile 2005 yılında başlatılmış ve 2016 yılına değin devam
etmiştir. Ancak bu alandaki çalışmalar 2010 yılından itibaren farklı bir ivme
kazanmıştır. 2010 yılında açığa çıkarılan KL. 2010/1 numaralı duvarın işlevinin araştırılması amacı ile 2010-20151 yılları arasında yürütülen çalışma*
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Prof. Dr. Nuran ŞAHİN, Erzene Mah. Cengizhan Cad. Ataberk 1 Apt. No:1/5, Bornovaİzmir/TÜRKİYE. Email: nuran.sahin@ege.edu.tr., nurans2005@msn.com
Arş. Gör. Dr. Onur ZUNAL, E.Ü. Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü, Bornova-İzmir/TÜRKİYE.
Gülşah GÜNATA, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Elçin DOĞAN GÜRBÜZER, E.Ü. Çeşme Turizm Otelcilik Yüksekokulu Turizm
Rehberliği Bölümü, Çeşme –İzmir/TÜRKİYE.
Klaros 2012 kazı ekibi olarak arkeologlar Hüseyin Doğan, Eray Yılmaz, Sefa Enli, Ahmet Vural,
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Şahin vd., KST 33/4 (2012), 290-291, fig. 11.; Şahin vd., KST 36/2 (2015), 673-674.; Şahin vd., KST
37/3 (2016), 345.

larda bir Arkaik tapınağın doğu, batı ve kuzey cephelerinin yanı sıra pronaos ile naosu da açığa çıkarılmıştı. 2016 yılında ise tapınağın güney cephesinin açığa çıkarılması amacı ile çalışmalar başlatılmıştır.
İlk çalışma gününde açmanın kuzeydoğusunda yazıtlı büyük bir mermer blok açığa çıkarıldı. Yazıtı inceleyen Prof. Dr. Hasan Malay, yazı karakterine göre, yazıtın Geç Hellenistik Döneme tarihlendiğini ve Philostratos
adlı bir kişinin, oğlunun heykelini diktirdiğini belirtmiştir. Prof. Dr. Hasan
Malay’a teşekkürlerimizi sunarız.
3.43- 2.65 m. seviyeleri arasında açmanın kuzeybatısındaki alanda mermer yongalar ve tuğla parçalarından oluşan sıkıştırılmış bir tabanla karşılaşıldı. Bu tabanın üzerinde üst yapı elemanı mermer bloklar açığa çıkarıldı
çizimlerinin yapılmalarının ardından biri dışında, diğerleri kaldırıldılar.
Yerinde bırakılan bloğun büyük bir bölümünün kuzey kesite girmesi nedeniyle kaldırma işlemi yapılamadı.
Açmanın kuzeydoğusundan 1.88 m. seviyesinde iki adet bronz sikke ele
geçirilmiştir2 (Resim: 1). Ön yüzde yüksek arkalıklı koltukta oturan Homeros, sağ eli çenesine dayalı, sol elinde rulo tutar şekilde gösterilmiştir. Homeros’un solunda,  diğer sikkede (magistratusların isimleri) yazılıdır. Arka yüzde ise tanrıça Leto ayakta ve sağa ilerler durumda
uzun bir khiton giymiş ve kredemnonu sırtından aşağı iner şekilde betimlenmiştir. Sağ elinde phiale, sol elinde kythara tutan Leto’nun solunda
 etnikonu yer almaktadır. Sikkeler M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenmektedir3.
Tüm alanda, özellikle Apollon Tapınağı çevresinde görülen mermer
yongalardan yapılan sert taban N 12/13 açmasında da ortaya çıkarılmıştır.
Tüm kutsal alanda karşılaşılan ve Apollon Tapınağının ilk krepisine dayanan bu taban gerçekte M.S. 1. yüzyıldaki taban suyunun yükselmesine bağlı
olarak oluşturulan tesviye tabakasıdır. Taban üzerinde yer yer yanık izleri
ile karşılaşılmıştır. Yanık izleri açmanın geneline yayılmakla birlikte güney
kesite yakın çok yoğun olarak görülmüştür. 1.20 m. seviyesinden itibaren
gri balçıklı tabakaya ulaşılmıştır. Açmanın güneydoğusunda yanıklarla
birlikte yoğun şekilde deniz kabukları, seramik ve figürin parçaları ele geçirilmiştir. 1.13 m. kodunda, kaidesinin bir bölümü dışında tam, poloslu, sağ
kolu vücuda yapışık, sol elinde diagonal bir şekilde lyra tutan, sol omuzdan
2

3

Env. No: 8.1, 11.1.
Şahin 2016, 147-152, Fig. 1-5.
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sağ göğüs ve kolun altına geçen himation giyimli, içi boş ve arka yüzeyi işlenmemiş, kaidesi buhar deliği olarak açık bırakılmış, yer yer özellikle diz
altında beyaz astar korunmuş, başın arkasında yanık izleri bulunan bir figürin ele geçirilmiştir4 (Resim: 2). Açmanın güneydoğusundan stephaneli figürin baş ve gövde parçaları, boyalı fresko parçası, firnisli seramikler, çatı
kiremitleri, günlük kullanım kapları, Megara kaselerine ait parçalar ele geçirilmiştir. Açmanın doğusundan içe çekik ağızlı içi ve dışı firnisli M.Ö. 325
yılına tarihlenen bir kase ağız parçası ele geçirilmiştir5. 1.07 m. üst kodunda
doğu-batı doğrultulu breş bir bloğun bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Bloğun doğu kesit içinde devam ettiği saptanmıştır. Açmanın kuzeybatısında,
1.05 m. kodunda yanmış ve patlamış mermer ve kömür parçalarına rastlanmış, kesitte de fresko ve sıva izleri gözlenmiştir. Alandan yoğun şekilde
gelmeye devam eden figürin ve seramik buluntuların büyük bir bölümünde
yanık izleri bulunmaktadır. Açmanın güneybatısından 1.01m. kodundan bir
adet ok ucu ele geçirilmiştir6. Açmanın merkezinde breş blokla aynı aks
üzerinde ve dört parçadan oluşan, yatay konumda dört büyük mermer parça ortaya çıkarılmış ayrıca yangın nedeniyle patlamış okunamaz durumda
iki sikke de ele geçirilmiştir. Açmanın kuzeybatısında 0.96 m. seviyesine
ulaşıldığında yatay durumda çatı kiremitleri ile siyah firnisli seramikler ele
geçirildi. Bu seramikler arasında M.Ö. 420 yılına tarihlendirilen, bolsal kaidesi (dört parça) ele geçirilmiştir7. Açmanın genelinde yanık izleri gelmeye
devam etmiş ve 0.92-0.87 m. seviyeleri arasında Arkaik tapınağa ait olan
çok sayıda bronz çivi ve kabaralar ele geçirildi.
Açmanın güney bölümünden kekriphaloslu M.Ö. geç 6. yüzyıl, erken 5.
yüzyıla tarihlenen bir kadın figürin başı bulundu. Açmanın kuzey bölümünde ise yüksek poloslu bir beyaz astar üzerine kırmızı boyalı figürin başı,
içi boş ve çift kalıp üretimi, üzerinde yoğun yanık izi bulunan ve arkası
korunmamış ciddi stil bir Apollon başı8 ile M.Ö. 6. yüzyıl seramik örnekleri
(ağız ve kulpu sağlam ve gövdenin bir bölümü korunmuş) ve mahmuz
kısmı korunmamış bir adet bronz ok ucu ele geçirildi. Pişmiş topraktan
oluşan malzemelerde (özellikle çatı kiremitlerinde) küçük çakıl parçaları ve
kumdan oluşmuş bir konkresyon saptandı. Bu malzemenin geldiği tabaka4
5
6

7
8

Doğan Gürbüzer 2012, 92-93, lev. 27, kat.186.
Sparkes-Talcott 1970, 132, kat. 33, fig. 8.
Klaros’da ele geçmiş olan ok uçları Onur Zunal tarafından yayınlanmıştır. Bkz. Zunal 2016, 4153.
Bolsal’ın benzerleri için bkz. Sparkes-Talcott 1970, 107-108, 538.
Doğan Gürbüzer 2012, 89, lev.23, kat. 160.
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da ise yanık izleri gözlenmiştir. Yangının ortaya çıktığı dönemde yangını
söndürmek amacıyla üzerine kum atıldığı (dere kumu, olasılıkla Ales ‚Ahmetbeyli‛ deresinden), bu kumun sıcaklıkla birlikte buluntuların üzerine
yapıştığı ve temizlenmesinin olanaksız bir duruma geldiği anlaşıldı. Açmanın güneyinden ise üzerinde yivler bulunan büyük bir ağırşak (Resim: 3) ve
boyalı M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen çatı kiremitleri ele geçirildi. Bugüne değin
yapılan çalışmalar ve ele geçirilen çatı kiremitleri, yangının çatıdan, olasılıkla da güneybatı köşesinden başlayıp, çatının güneyinde etkili olduğunu
ortaya koymuştur. İlk kez bir kalypter, diğer kalyptere geçme ve oturma düzlemi korunmuş olarak ele geçirilmiştir. Kemik buluntu çok az olup, ele geçirilenler de küçük baş hayvan kemikleridir. Yangın nedeni ile tüm mermerler, özellikle doğu, batı ve güneyde patlamış, çoğu kez hatta yer yer beyaz
kireç izlenimi veren toz halinde açığa çıkarılmışlardır. Büyük parçaların alt
tarafları ise çok yanmış durumdadır. Bu büyük yangın ve tahribat, Perslerin
Ionia isyanı ardından tüm Ionia kent (Kolophon Arkhaia hariç) ve kutsal
alanlardaki tahribatının sonucudur9.
Açmanın kuzeybatı köşesinden ise yatay durumda büyük bir şist parçası
ortaya çıkarılmış ve örnek olarak alınmıştır. N 12/13 açmasında olduğu gibi,
tüm alanda M.Ö. 6. yüzyıl tabakalarında yoğun şekilde şist bulunması dikkat çekicidir. Şist parçalarının yüzlerinin düz olması ya bir taban için ya da
kayrak taşı olarak kullanılmış olduklarını düşündürmektedir. Başkalaşım
kayaç türleri içinde yer alan şistin, bu dönemde çok kullanılması yörede şist
kayaçlarını gündeme getirmektedir10. İlginç buluntular arasında lyranın ses
kutusunu oluşturan kaplumbağa kabuğuna ait bir parça ele geçirilmiştir.
Kaplumbağa kabuğunun üzerinde telin bağlantı noktasına ait bronz küçük
bir çivi yer almaktadır. Antik Dönemde lyranın ses kutusunun gerçek kaplumbağa kabuğundan yapıldığı biliniyor. Bu buluntu da bir kanıt olmaktadır. Tondosunun üzerinde rozet ve palmet bezeme bulunan, içi dışı siyah
firnisli (tondo altı kırmızı firnis) ve M.Ö.420 yılına tarihlenen bir bolsal kaide
parçası bulundu11. 0.52 m. kodunda Arkaik Leto Tapınağı’nın, güney duvarı
açığa çıkarıldı. İki sırası çok iyi korunmuş kireçtaşından duvarın bulunuşu
ile tapınağın peripteros planı tümüyle saptanmış oldu (Resim: 4). Duvarın
bulunuşu ile 2010 yılından itibaren sürdürülen Arkaik tapınak çalışmaları
2016 yılında tamamlanmış oldu. Yayın çalışmalarına başlandı.
9
10
11

Şahin-Debord 2011, 186-187.
Ahmetbeyli vadisi metamorfik şistleri için bkz. Doğan 2013 , 966.
Sparkes-Talcott 1970, 107-108, pl. 24,540.

424 ..................................................................................................................

147 ADA, 24 PARSEL (ESKİ 265 PARSEL) “2015 YILINDA
KAMULAŞTIRILAN PARSEL” KAZI ÇALIŞMALARI
L1/M1-24 Plankare Çalışmasının Amacı
2005 yılında tapulu olan bu arazinin (265 No.lu parsel) doğu yamacında
kaçak bir kazı yapıldığı saptamış ve sondaj çalışması yapılmıştı. Bu çalışmalarda Geç Hellenistik Dönemde kullanılmış olan bir işlik açığa çıkarılmış
işliğin alt tabakasında da kuzey-güney yönlü bir duvar görülmüş, çalışmalara bu aşamada son verilmişti12. Bu tarihten itibaren 265 no.lu parselin tümünün kamulaştırılması için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nezdinde çalışmalar başlatılmıştı. 2009 yılında arazi sahiplerinin izni
alınarak Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan
Kayan başkanlığında bir ekip tarafından parselin çok küçük bir bölümünde
jeoarkeolojik çalışma yapılmıştı. Bu parselin kamulaştırma işlemleri 2015
yılı sonunda sonuçlanmıştır. 2005-2015 yılları arasında geçen on yıllık süreçte kadastro çalışmaları sonucunda 265 parsel, 147 ada 24 parsel olarak değişmiştir. 2016 Ekim ayında çalışmalar başlatıldığında bu arazi 24 parsel
olduğundan raporun başlığı 147 ada, 24 parsel olarak belirtilmiştir. İlk çalışma alanı olarak, Prof. Dr. İlhan Kayan ekibinin vermiş olduğu koordinatlar değerlendirilerek, L1/M1-24 plan karesinin açılmasına karar verilmiştir.
L1/M1-24 Plankare Çalışmaları
Klaros kutsal alanında L1/M1-24 plan karesinde çalışmalar İzmir Büyükşehir Belediyesinin ödeneği ile 1 Ekim 2016 tarihinde başlatılmıştır. 3m.x5m.
ebatlarındaki bu plan kare kutsal alanın bu güne değin bilinen sınırları dışında ve güneyinde yer alan yeni bir kazı alanıdır. İlk çalışma 4m. yükseklikteki alüvyal tabakanın kepçe yardımı ile kaldırılması ile başlatılmıştır.
Açmanın batısında yüzeyde görülen harç ve mermer parçaları dikkate alınarak açma kuzey-güney doğrultusunda ikiye bölünerek batıda kalan alanda çalışma kararı alınmıştır. 3x5 m. olarak belirlenen açmada çalışmalar
başlatılmış, açmanın kuzeybatısında, 2.80-2.77 m. seviyelerinde iki sıra halinde düzenli ancak profilli olamayan mermer parçalarından oluşmuş, 1.30
m. uzunluğunda ve 0.55 m. genişliğinde bir taş sırası ortaya çıkarılmıştır.
Çalışmaların ilerlemesi bu taş sırasının bir duvar olduğu anlaşılmıştır. Bu
duvarın devam edip etmediğini saptayabilmek amacı ile açmanın doğuya
doğru genişletilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle, açmanın kuzey-güney
doğrultusunda bırakılan kesimi plan kareye eklenmiş ve çalışmalar başla12

Şahin vd. 2006, 600-602, Res. 15.
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tılmıştır. Açmanın boyutları 6x5 m. olmuştur. Açmanın doğusunda, batıda
açığa çıkarılan duvar yapısına benzer bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Taşların aralarında ve üzerlerinde yoğun harç görülmüş ve örnekler alınmıştır.
Açmanın güneybatısında ve kaldırılan döküntü taşların ardından yoğun
yanmadan dolayı camlaşma noktasına gelmiş pişmiş toprak seramik parçaları gelmiştir. Çalışmalar sırasında açmanın batısında, doğuda ortaya çıkarılan duvarın paralelinde + 2.59 m. kodunda bir duvarla daha karşılaşılmıştır
Duvarın genişliği yapının diğer duvar gibi 0.54 metredir. Daha sonra çalışmalar kuzey duvarın dış cephesine kaydırılmış ve duvarın ikinci ve üçüncü
taş sıraları açığa çıkarılmıştır. +2.30 m. seviyelerinde batıda yoğun olmak
üzere mermerle karışık durumda taban tuğlası ele geçmiştir. Bunların kaldırılmasının ardından + 2.08 m. seviyelerinde yeniden az sayıda taban tuğlaları gelmiştir. Güney kesitte üst kodları +2.02, alt kodları +1.97 m. olan ve ilk
bakışta kemer izlenimi veren altı adet taban tuğlası açığa çıkarıldı. +1.93 m.
seviyesinde profil veren taban tuğlası (5x27x37cm.) ele geçirilmiştir. +1.88
m. seviyelerinde yine taban tuğlaları gelmiştir. Bunların yanı sıra kırmızı
boya üzerine beyaz astarlı (red on white) (İ.Ö 50-İ.S 50) içe çekik ağız profili
veren kase parçası ele geçmiştir.
L1-M1-24 plan karesinde yapılan çalışmalarda açığa çıkarılan doğu-batı
doğrultulu kuzey duvarı KL. 16.1 duvarı olarak adlandırılmıştır. Bu duvarı
90 derecelik açığı ile kesen kuzey-güney doğrultusunda, doğuda ve batıda
iki duvar daha açığa çıkarılmıştır. (Resim: 5). Bu duvarların devamını görmek ve mekanın niteliğini anlamak amacıyla açmayı genişletme kararı
alınmıştır. 18-21 Ekim tarihlerinde alüvyal tabaka kaldırılmıştır. Açmanın
kesitlerini ve yapıyı kış aylarında yağmur sularından selden korumak amacıyla alüvyal tabaka iki kademeli (teraslı) yapılmıştır. Plan karenin genişletilmesinin ardından açmanın adı L1/M1 23-24-25 olmuştur. Yapının güney
taraftaki devamını görmek ve niteliğini anlamak amacıyla çalışmalar güneye kaydırılmıştır.
L1/M1-23-24-25 Plankare Çalışmaları
Yapının kuzey-doğu ve batı bölümleri L1/M1-24 açmasında ortaya çıkarılmış ve çalışmalar 1.88m. kodunda bırakılarak, açma genişletilerek L1-M1
23-24-25 olarak açılmıştır. KL.16.1 duvarının (kuzey duvarı) doğuya devam
edip etmediğini görmek için yapılan çalışmada +2.55 m. kodunda duvara
ulaşılmıştır. +2.36 m. kodundan bronz fibula iğnesi ele geçirilmiştir. Çalışmalar L1/M1-24 teki açmanın güneyine mekanın (1 No.lu oda) içine kaydırıldı ve odanın doğu girişinin altı sıra halinde çökmüş tuğlalarla kapanmış
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olduğu görüldü (Resim: 6). +2.26/+1.94 m. seviyeleri arasında açığa çıkarılan
tuğlalar çizim ve fotoğraflama işlemlerinin ardından kaldırıldılar. 1 No.lu
odanın batısında da, 1.10 m. genişliğindeki doğu girişi ile aynı genişliğe bir
giriş saptandı. +2.40 m kodunda büyük mermer bir bloğun, tuğlalar üzerine
çökerek batı girişi kapattığı görülmüştür (Resim: 7). Bloğun düşme şekli ve
her iki girişteki tuğlaların çökme durumları mekanın güney-kuzey doğrultu
olasılıkla denizde patlayan bir depremle yıkıldığını düşündürmektedir.
L1/M1-24 açmasında da olduğu gibi doğu yönündeki genişleme çalışmalarında aynı seviyelerde de döküntü taşlar ve yoğun harç gelmiştir. +2.03 m
kodlarında taban tuğlaları ele geçirilmiştir. Aynı seviyelerde duvarın güneydoğu köşesinden iki adet Lekane ağız parçası ele geçirilmiştir. Çalışmalara 1 No.lu mekanın içinde devam edilmiş ve +1.77 m. kodunda açmanın
merkezinde 2 amphora ağız ve boyun parçası, bir adet tüm taban tuğlası,
küçük ince cidarlı ağız parçaları, kırmızı boya üzerine beyaz astarlı (M.Ö.
50-M.S. 50) iki adet kap parçası, yivli günlük kullanım kap parçaları, kandil
kulbu, lopas ağız parçası ve gövde parçaları, iki adet cam parçası ve kemikazılı pişmiş
toprak tüm bir levhadır. Çalışmalar devamında 1 No.lu odanın doğu girişinin kapı eşiğinin temelleri açığa çıkarılmıştır (Resim: 8). Eşiğin temeline
ulaşıldı. Çalışmaların ilerlemesi ile bu temelin gerçekte odanın tüm duvarlarının altında görülen farklı tekniğe sahip daha erken bir duvar olduğu ve
eşiğin de temelini oluşturduğu anlaşıldı. 1 No.lu mekanın güneydoğu köşesinde +1.62 m. kodunda lopas gövde parçaları ve köşeden küçükbaş hayvana
ait kemik parçaları ve salyangoz kabukları ve bir midye kabuğu ele geçmiştir. Kemikler yanmış oldukları için erimiş halde ele geçmişlerdir. Açılan
alandan irili ufaklı taşlar gelmiştir. Bu taşlar olasılıkla KL.16.1 No.lu duvarından düşen taşlardır. KL 16.1 No.lu duvarının batı kesiminde dış yüzde
taşlar üzerinde yanık izleri net olarak görülmektedir. Mermerler ve harçlar
üzerinde sarı yanık izleri yangını belirgin olarak göstermektedir. Duvarın
ikinci sırasında yoğun yanık izleri tespit edilmiştir. Duvarın dış bölümünde
harçlarla birlikte düşmüş tuğla ve mermer parçaları devrilmiş şekilde bulunmuştur.
L1/M-23-24-25 plan karesinin doğu kesitinde genişleme ve kesit düzeltme işlemleriyle başlanmıştır. Doğuda açığa çıkarılan 2 No.lu odanın +2.68
m. kodunda Bizans Dönemine (?) ait korozyonlu bronz sikke ele geçirilmiştir (Resim: 9). Ön Yüz: İmparator büstü sol elinde haçlı globus olan olaslıkla
Justinus. Arka Yüz : 20 numusluk İstanbul (Konstantinopolis) baskısı, ‚E‛
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ofisi vardır. Daha sonra çalışmalar KL. 16.1 No.lu duvarın dış cephesine
kaydırılmış ve seviye inme işleminden sonra duvarın açığa çıkarılan taşları
temizlenmiş duvarın aşınmayan yerlerinde beşinci sıra görülmüştür. +1.84
m. kodlarına gelindiğinde merkezde yapının birinci evresinin üst sıra taşları
gelmeye başlamıştır. Taban tuğlalarının +1.70 m. kodlarında azalması bu
seviyelerde de gelmemesi (1 No.lu ve 2 No.lu oda da aynı durum) bu tuğlaların ikinci yapı evresiyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra
açmada özellikle batı kesite doğru yer yer yanık izlerine rastlanmaktadır.
Çalışmalar 2 No.lu odaya yönlendirilmiş ve +2.86 m. kodundan başlanmıştır. Bu alanda diğer odalara göre toprak daha koyu (koyu gri) renktedir.
+2.76 m. kodunda doğu kesitte 2 No.lu mekanın kuzey-güney uzantılı duvarı olduğu anlaşılmıştır. Bu mekanın kuzey duvar uzunluğu, 1 No.lu odanın kuzey duvarı ile aynı uzunlukta olup 4.30 m.dir. Duvarın iç kısmından
yoğun harç gelmiştir. 2 No.lu odanın içinde de yine 1 No.lu odadaki gibi
döküntü taşlar gelmeye başlamıştır.(+2.75 m. kodları). KL. 16.1 No.lu duvarın doğuya devam edip etmediğini anlamak için çalışma başlatılmış +2.49
m. kodlarında duvar açığa çıkarılmış ancak kesite girdiği görülmüştür. Daha sonra kuzey-güney uzantılı KL. 16.5 No.lu üstü temizlenmiş duvar taşlarının iç kısımlarının yüzeyleri açılmıştır. Duvar +2.68 m. üst, +2.46 m. alt
kodları arasında yer almaktadır. Duvarın uzunluğu 1.86 m. olup, KL.16.2
No.lu duvarın kuzey bölümünün uzunluğu ile aynı ölçülere sahiptir.
L1/M1-23-24-25 no.lu plan karede yapılan çalışmalarda 1 ve 2 No.lu odaların 4.30x3.85m. (16,5 metrekare) ölçülerinde oda olduğu saptanmıştır. 2
No.lu odanın güneyinde 2.02m. genişliğinde bir girişle karşılaşılmıştır. Bu
giriş olasılıkla üç odası (Resim: 10) açığa çıkarılmış olan mekanın ana girişidir. Zira bu girişten 2 No.lu odaya girilmekte, 2 No.lu odadan, 1 No.lu odaya, 1 No.lu odadan da 3 No.lu odaya geçilmektedir. 2016 yılı çalışmaları üç
odası açığa çıkarılmış olan doğu-batı yönünde uzanan bir yapı birimi olduğunu ortaya koymuştur. Yapının denizden (güneyden) gelen bir depremle
yıkıldığı ve ardından yangınla tahrip olduğu anlaşılmıştır. Depremin izleri
kesitlerde ve özellikle 1 No.lu odadan 3 No.lu odanın girişine güney-kuzey
yönünde büyük blok ve altında kalan taban tuğlalarının kuzeye doğru
düşmelerinden anlaşılmaktadır. Taban tuğlalarının bu kadar yoğun gelmesi
ise dikkat çekmiş bunların 0.27 m. genişliğe sahip olması ve iki taban tuğlası
yan yana geldiğinde 0.54 m. olmaktadır. (duvarların genişliğini veriyor). Bu
nedenle duvar tuğlası olarak kullanılabilecekleri olasılığını düşündürmektedir.
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KLAROS’DA SEL FELAKETİ
28-29 Kasım’da Klaros örenyeri, metrekareye düşen 211kg. yağışla yüzyılın felaketini yaşadı. +6.40m. kodundaki örenyeri otoparkına ancak 30
Kasım girilerek görüntü alınabildi. Tüm kazı alanı yer yer 5m. yükseklikte
su altında kalmış sert esen rüzgarın etkisi ile dalgalı bir göle dönüşmüştü
(Resim: 11). Çalışma alanı olan 24 parsele ise girmek mümkün olamadı.
1 Aralık günü telefonla iletişim kurduğumuz İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu’na durumun aciliyetini belirterek kendilerinden yardım istedik. 2 Kasım sabahı İZSU’dan Kanalizasyon Daire Başkanı
Onur Demirci ve ekibi gelerek incelemelerde bulundular. Tahliye çalışmaları için İZSU dışında, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden de yardım
alınmasına karar verildi. Tahliye işlemleri, İZSU’nun iki varisco pompası ve
İzmir İtfaiyesinin hydrosubı ile yapıldı (Resim: 12). 24 saat üzerinden 24
saat üç vardiya çalışılarak sürdürülen çalışmalar sonucunda 4 Aralık sabahı
Apollon Tapınağı’nın üst yapı elemanları ortaya çıkmaya başladı. Rüzgarın
etkisiyle kurumaya başlayan selin getirdiği mil tapınakta ilginç görüntüler
oluşturdu (Resim: 13). Kalın tabaka halinde tapınakta kalan mil, tapınaktaki
yazıtların içlerine işlemiş ve kilden estampajlar oluşmuştu. Bu estampajlar
bir felaketin ilginç ve ünik arkeolojik kanıtları olarak tarihe geçtiler (Resim:
14).
Ören yerinden 1 milyon metreküp su, Ahmetbeyli Deresine tahliye edildi. Çalışmalar süresince İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin üç
vardiya görev yapan tüm ekibinin her türlü yiyecek, içecek vb. ihtiyaçları
kazı evinde karşılanmıştır.
Suyun tahliyesinin ardından ilk çalışmalar ören yerinin kuzeyindeki 147
ada 22 parselde başlatıldı. Yer yer 5-6 metre yükseklikteki alüvyal tabakanın
çökerek tüm kesitleri yok etmesi dışında, taşkının kuzeydeki mandalina
bahçesine çok yaklaşması nedeniyle bu alanlara girilmesini önlemek amacıyla düz ve dikenli tellerle etrafı çevrildi ve uyarı şeritleri sarıldı. İkinci bir
çalışma 147 ada 23 parselde propylon ve katagogeionun bulunduğu alanda
yapıldı. Suların tahliyesinin ardından burada ortay çıkan manzarada, kuzeydekinden farklı değildi. Tüm kesitler çökmüş bir ahlat ağacının kökü
yaklaşık tümüyle ortaya çıkmıştı. Ağacın bulunduğu kutsal alanın girişinde
yer alan oto parka en yakın olan batı kesit ziyaretçiler ve büyük otobüsler
için tehlike arz ediyordu. Bu nedenle ilk kuvvetlendirme çalışmaları bu
kesitte başlatıldı. Alınan ağaç tomrukları ve çeşitli boyutlarda kereste ve
dilmeler kesilerek bir paravan yapıldı (Resim: 15). Paravanın kesit tarafına
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üç sıralı taşlarla destek yapıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından,
kesitin toprakla doldurulma aşamasına gelindi. Gerekli olan toprak, 23
No.lu parseldeki L1-M1 23-24-25 No.lu açmaların açılması sırasında kaldırılan 3.5 metrelik alüvyal ile açma çalışmalarında çıkan taşlı toprak iki traktör
kullanılarak taşındı. Batı kesitin kuvvetlendirilme çalışmalarının ardından
aynı işlem güney kesitte yapıldı. Bu alandaki çalışmaların tamamlandıktan
sonra, ziyaretçilerin yaklaşmalarını önlemek amacı ile üç sıra tel çekilerek
uyarı şeritleri sarıldı ve ikinci bir önlem olarak oto park tarafındaki batı
kesite ve güney kesite bir sıra daha ağaç dikmeli, ipek halatlı engel çekildi
ve uyarı levhası kondu. Bu çalışmaların ardından kazı çalışmalarının yürütüldüğü L1-M1-23-24-25 No.lu plankaresindeki suyun pancar motorla boşaltılması çalışmalarına hız verildi. L1-M1-23-24-25 deki suların alçalmaya
başlaması ile üst kesitlerdeki tahribat ortaya çıktı. Sevindirici olan alt kesitlerdeki tahribatın daha az olduğu ve yapının duvarlarını tahrip etmemiş
olmasıydı. Çamur ve balçık nedeni ile pancar motorun aşağı indirilememesi
ve kazı döneminin sonlarına gelinmesi nedeni ile açmanın etrafı tel örgü ile
kapatılıp, güvenlik şeritleri çekilerek, uyarı levhaları kondu. 2016 yılı çalışmalarına 23 Aralık da son verildi.
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Resim 1: Homeros sikkesi. Ön ve arka yüz.

Resim 2: Poloslu, lyra
tutan tanrıça figürini.

Resim 3: Pişmiş toprak ağırşak.
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Resim 4: Arkaik tapınağın güney duvarı.

Resim 5: KL.16/1 Duvarı ve kuzey-güney doğrultulu duvarlar.
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Resim 6: 1 No.lu odanın doğu girişinin çökmüş tuğlalarla kapanmış görünümü.

Resim 7: 1 No.lu odanın batı girişinin çökmüş tuğlalarla kapanmış görünümü.
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Resim 8: 1 No.lu odanın kapı girişi ve temel.

Resim 9: Bizans sikkesi.

Resim 10: 1-2-3 No.lu odalar.
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Resim 11: Sel ve kutsal alan.

Resim 12: Suyun tahliyesi.
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Resim 13: Selin getirdiği mil.

Resim 14: Kilden estampaj.
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Resim 15: Kesit kuvvetlendirme çalışmaları.
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BONCUKLU HÖYÜK VE ÇATALHÖYÜK’ÜN
ÖNCÜLLERİ
Douglas BAIRD
2015 yılında besin pişirme ve farklı yakacak çeşitleri kullanarak yaptığımız ateş yakma gibi bazı deneysel çalışmalar ise bir çeşit ‚ön çalışma niteliği‛ taşıyordu ve 2016 çalışmaları için bize yol gösterici oldu. 2016 yılı çalışmaları bu tecrübeler göz önünde tutularak gerçekleştirilmiştir.
2016 yılı deneysel arkeoloji çalışmaları 4 başlık altında toplamamız
mümkündür:
1. Yapı içi ve dışında farklı ateş kaynakları kullanılarak ateş yakma çalışmaları
2. Farklı teknikler kullanarak yiyecek pişirme çalışmaları
3. Taban sıvalarının karışım ve uygulamalarına yönelik çalışmalar
4. Kil objelerin yapımı-pişirme ve kurutma süreçlerinin deneyimlendiği
çalışmalar.
Yapılan deneysel çalışmalar neticesinde hangi bilgilere ulaşabildiğimize
bakarsak:
 Ocak kullanımı ve yönetimi konusunda halen bazı soru işaretleri olsa
da belki de kazılardan elde edebileceğimiz yeni verilerle en uygun pişirme pratiklerinin ne olabileceği konusunda bazı varsayımlara ulaşabileceğiz. Bunun yanında Ateşin yaşamsal önemi olduğunu ve kullanımının ustalık gerektirebileceğini, pişirme eylemi için kaç derecelik bir
ısı gerektiğini ve bu ısının muhafaza edilmesi için gereken süreyi tahmin edebiliyoruz. Kapalı bir mek}nda ateşin yarattığı her türlü etkiyi
gözlemledik.
 Boncuklu’da yaşayan insanların evlerin tabanlarını ve duvarlarını sıvarken uyguladıkları temel esasları anlamaya yönelik oldukça yol kat
ettiğimiz söylenebilir. Şimdilik doğru karışımı el edemedik. Ancak
doğru karışıma ulaşabilmek için daha fazla deneysel çalışma yapmayı
planlıyoruz.
 Boncuklu’da da bulduğumuz kil objelerin kullanım alanları hakkında
halen tartışıyor olsak da, bu objelerin üretim süreleri, hangi koşullar al-

tında yapıldıkları ve en uygun formlara ulaşmak için takip edilecek
yöntem konusunda elimizde sağlam veriler biriktirdik. Arkeolojik örnekler ile kendi yaptığımız örnekleri karşılaştırma olanağına sahip olduk.
 Bahsettiğim tüm bu deneysel çalışmalar olayın tekrar yaşatılması, yeniden canlandırılması çalışmalarıdır; bir buluntu ya da eylemin bir binanın yeniden yapımının yanı sıra onu yapanın davranışları d}hil tüm
sürecin deneyimlemeye ve anlamaya çalıştık.
Bu yıl yani 2017 yılı kazı sezonunda deneysel faaliyetleri yürüttüğümüz
alana Boncuklu höyük kazılarında tespit edilen büyük boyutlara sahip yapılar örnek alarak bir yapı daha inşa edeceğiz. Ateş, yiyecek pişirme, mezar
ve taban sıvalarına yönelik deneysel çalışmaları da devam ettirmeyi planlıyoruz. 2016 yılı çalışmaları Douglas Baird, Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. E. Lucy Bennison Chapman, Liverpool Üniversitesi Çevre Bilimleri programı Doktora Öğrencisi Maddy
Moyle ve Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Su
Ün’ün katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
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Resim: 3

Resim: 4
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İZNİK ÇİNİ FIRINLARI KAZISI 2016 YILI
ÇALIŞMALARI
V. Belgin DEMİRSAR ARLI*
İznik çini fırınları kazısının 2016 yılı çalışmaları, İstanbul Üniversitesi
öğretim üye ve öğrencilerinden oluşan ekiple, Bakanlık Temsilcisi olarak
Bursa Müzesi uzmanlarından İbrahim Arcagök’ün katılımı ile 20 Temmuz
tarihinde başlamış ve 11 Eylül tarihinde tamamlanmıştır. 2016 yılı çalışmaları Bakanlık ödeneği dışında İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi1 tarafından desteklenmiştir.
Önceki yıl olduğu gibi bu yılda, kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından kazı alanımıza katılan ve 2014 sezonundan itibaren kazısına başlanan, kazı alanına kuzeyden bitişik arsa çalışmalarımızın odak
noktasını oluşturmuştur. 2016 yılı kazı sezonunda, BHD kazı alanında çalışmalar A9, B9, B10 ve C9 plankarelerinde gerçekleştirilmiştir (Resim: 1).
Temizlik ve karolaj çalışmalarının ardından, bu yıl ilk kazı çalışmaları,
kazısına geçen kazı sezonu başlanılan B10 plankaresinden başlatılmıştır.
Öncelikli olarak bu plankarede geçtiğimiz kazı sezonunda ortaya çıkardığımız, büyük bir bölümü çökmüş ve dağılmış durumdaki fırın kalıntısının
(5 numaralı fırın) az bir bölümü ayakta olan fırın çeperine ve fırın çeperinin
iç kısmında oldukça sert bir tabaka şeklindeki kuvarslı, keramik kırıklı ve
küllü bölüme sertleştirme ve pasif koruma işlemlerinin uygulanabilmesi
için temizlik yapılmıştır.
B10 plankaresinin kuzey bölümünde bulunan doğu-batı yönlü -0.80 m.
kotundaki kuru duvar, 5 numaralı fırın kalıntısının doğusunda tespit edilen
6 numaralı fırın ateşhanesinin ortaya çıkarılması için kaldırılmıştır. Bu duvar kalıntısının tahmin edildiği gibi fırın ateşhanesinin önemli bir bölümünü (güney) tahrip ettiği görülmüş, (-1.10 ile -2.45 m. arası) duvarın tahribini
göstermek için sadece fırın içinde kalan bölümü temizlenmiş ve sonucunda
çökmüş fırın kalıntısı ortaya çıkartılmıştır. Bol miktarda fırın malzemesi ve
*
1

Yrd. Doç. Dr. V. Belgin DEMİRSAR ARLI, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü 34134 Laleli, İstanbul/TÜRKİYE beldemar61@yahoo.com
Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenmiştir. Proje ID 22006.

çok çeşitli tekniklerde seramik ve çini buluntusu veren bu ateşhane temizlenerek fotoğraflanmış ve içi ve üzeri koruma altına alınmış, böylece mevsimsel tahribattan mümkün olduğunca uzak tutulmaya çalışılmıştır. Söz
konusu ateşhanenin koruma ve sertleştirme işlemleri, 2017 kazı sezonuna
bırakılmıştır (Resim: 2).
B9 plankaresinde çalışmalara doğu bölümünden başlanmış ve -1.00 m.
kotuna kadar dolgu toprak, -1.00 m. itibaren ise yoğun miktarda seramikli,
sırlı tuğlalı toprak tabakası temizlenmiş ve devamında da geçtiğimiz sezon
B10 plankaresinde ortaya çıkan tuğlalı harçlı bölümün (-2.00 m.), B9 plankaresinde de güneyde aynı şekilde, kuzeyde ise bozulmuş bir şekilde devam
ettiği anlaşılmıştır.
Plankarenin batı bölümde de aynı şekilde dolgu toprak temizlenmiş ve
bu bölümün kuzeyinde -1.70 m. kotunda etrafı moloz taş dizisiyle çevrelenmiş, iç kısmında ise fırın çeperi ve kil bulunan bir kitleyle karşılaşılmış,
yapılan incelemeler sonucunda büyük bir ihtimalle çökmüş bir fırına işaret
eden bu bölümde çalışmalar önümüzdeki kazı sezonunda, batısındaki
plankareyle (B8) birlikte ele alınmak üzere durdurulmuştur. Plankarenin
güneyinde ise 2.50 m. çapında bir fosseptik kuyusuna rastlanmıştır (Resim:
3).
A9 plankaresinin güney bölümü çalışılmıştır. Alanın her bölümünde olduğu gibi burada da bir adet çağdaş fosseptik çukuru ve bunun yapımı
sırasında büyük bir bölümü tahrip edilen kuru duvarlar temizliği, ölçüm ve
fotoğraflama işlemi tamamlandıktan sonra alt katmanların ortaya çıkarılması için kaldırılmıştır. Kaldırılma işleminin ardından -2 m. kotunda eni
0.50 m., boyu 1.60 m. boyutlarında üzeri kiremit örtülü doğu-batı yönlü
uzanan bir mezara rastlanılmıştır. Mezar açıldığında elleri göğsünde birleşmiş vaziyette bir iskeletle karşılaşılmıştır. İskeletin kafatasının üst bölümü omuzlarında, çene kısmı ise ellerinin birleştiği yerde görülmekte olup,
gömülme işleminden sonra hayvanlar (fare, yılan vs.) tarafından tahrip
edildiği düşünülmektedir. İskeletin sağ bacağı diz kapağına kadar mevcut
olup, sol bacağı ise kalça kısmından itibaren yoktur. İnceleme işlemlerinden
sonra iskeletin üzerine Amerikan bezi örtülmüş daha sonra ise elenmiş toprakla kapatılarak koruma altına alınmıştır.
Ayrıca A9 plankaresinin doğu bölümünde -2.35 m. seviyesinde 1.50 m.
çapında başka bir kuyu ortaya çıkmıştır. Kuyunun üst bölümü tuğla örgülü
olup alt kısmı moloz taş örgülüdür. Kuyunun içinde yapılan temizlik sırasında bol miktarda kırmızı hamurlu seramik buluntuya rastlanılmıştır. A9
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plankaresindeki çalışmalar -2.35 m., kuyu içi -2.80 m. seviyesinde sonlandırılmıştır (Resim: 4).
Kazı alanı içindeki diğer çalışmalarda ise; kazı alanı içinde bulunan konteyner, daha önceden kazı kampı bahçesinde hazırlanmış olan yere taşınmış, kaldırılan konteynerin oturduğu beton zemin ortadan kaldırılmıştır.
Ayrıca her yıl olduğu gibi bu kazı sezonunda da fırın ve zemin döşemelerinin temizlik ve bakımları yapılmış, gerekli yerler sundurma ile kapatılmış,
ayrıca bütün alanın jeotekstil ve pomzalar yenilenmiştir.
2016 yılı kazı sezonu sonunda yüzlerce parça arasından form ve desen
özelliklerine göre seçilen toplam 380 parçanın detaylı envanter fişleri hazırlanmış, kalan parçalar 59 torba ve 3 büyük kasa halinde tasniflenerek, İznik
Müzesi uzmanları ve Bakanlık Temsilcisi nezaretinde depoya yerleştirilmiş,
depo mühürlenmiş ve anahtarı İznik Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
Tüm bunların yanı sıra 2014 ve 2015 kazı sezonlarında olduğu gibi bu yıl da
yoğun miktarda ele geçirilen fırın malzemesi ve kırmızı hamurlu sırsız/sırlı
seramik parçaları plankarelere ve türlerine göre tasnif edilerek kasalanmış,
toplam 122 kasa etütlük malzeme kazı alanında koruma altına alınmıştır.
Bu kazı sezonunda da geçen yıl olduğu gibi en önemli buluntu grubunu
sırlı tuğla veya sırlanmak üzere imal edilmiş sırsız tuğlalar oluşturmaktadır.
Bunların ön değerlendirilmeleri formlarına göre yapılmıştır. Sırlı veya sırlanmamış olan bu tuğla ve tuğla parçaları genelde dikdörtgen, kare, üçgen,
baklava, sekizgen formludur. Bunların yanında kabaralı ve tepelik formunda parçalar da ele geçirilmiştir. Ele geçirilen sırlı tuğlaların büyük bir çoğunluğunun, ön yüzleri tek renk sırlıdır. Ancak iki farklı renkle sırlanmış
örneklere de rastlanılmıştır (Resim: 5). Son iki yılın sırlı tuğla buluntuları
İznik’in beyaz hamur öncesi çini üretimi konusuna da açıklık getirmektedir.
Daha önceki yıllarda ele geçirilenlerin yanı sıra sadece 2015 ve 2016 sezonlarında ele geçirilen sırlı tuğla atıkları, İznik’te yalnızca Yeşil Cami ve
Mahmut Çelebi Camii’nin minaresi için değil, İznik dışındaki başka yapılar
için de sırlı tuğla üretilmiş olduğu kanaatini güçlendirmektedir.
2015 ve 2016 yılı fırın malzemeleri yoğunluk ve çeşitlilikleriyle üzerlerinde ayrıca durulmayı gerektiren buluntularımızdır. Bunlar arasında önceki yıllarda rastlamadığımız türde pek çok örnek mevcuttur. Yüksek üçayaklar, üzerine sır bulaşmış tablaların dışında fonksiyonları hakkında düşündüren malzemeler dikkat çekmektedir (Resim: 6).
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Deneme parçası olarak kullanılan örnekler de 2016 sezonunda çok miktarda ele geçirilmiştir. Bunlar arasındaki çini üzerine çeşitli renk denemelerinin yapıldığı parçalar özellikle önemlidirler (Resim: 7).
Önceki yıllarda da örneklerine rastlanılan, ancak son iki kazı sezonunda
çok sayıda ele geçirilen bir diğer grubu, süzgeçli testi parçaları oluşturmaktadır. Bu gruptaki eserlerde, boyunla gövdenin birleştiği yerde, ajur tekniği
ile oluşturulan süzgeç bulunmaktadır. Ele geçirilen yarı mamul niteliğindeki bu testilere ait örneklerin geneli sırsız ve astarlıdır. Gövde formu veren
parçalardan bunların büyük bölümünün küremsi gövdeli oldukları da anlaşılmaktadır. Gövde kısımları baskı tekniği ile oluşturulmuş yivlerle dekorlu
örnekler dışında bitkisel veya geometrik dekorlu örneklere de rastlanılmaktadır. Çoğunlukla yeşil ve firuze tonlarında sırlanan bu testilerin ayak kısımları düz veya yüksek kaidelidir. Süzgeçli testilerin form ve bezemeleriyle ilgili ayrıntılardan sonra süzgeçlerine odaklanıldığında; İznik’te ele geçirilenlerin üçgen ve daire şeklinde açılmış delikleri, bazen düzensiz en fazla
da çarkıfelek formundadır (Resim: 8). Oysa çeşitli koleksiyonlarda bu süzgeçlerin hayvan, yazı, geometrik ya da bitkisel olmak üzere çok özenli bezemeye sahip oldukları izlenmektedir.
Yukarıdaki tespitler dışında asıl önemli olan, bu testilerin üretimine işaret eden kalıpların da ele geçirilmiş olmasıdır. Kazı çalışmaları sırasında
rastladığımız kalıp parçalarının bazıları, baskı tekniğindeki dekorlu parçalarla birebir örtüşmektedir. Son iki kazı sezonunda ele geçirilen kalıplar ve
baskı dekorlu seramikler, buradaki üretimde kullanılan desen çeşitliliği
hakkında da önemli veri oluşturmaktadır. Bunlar arasında hayvan tasvirli
gövde parçası, bu kazı sezonunun en ilgi çekici buluntularından birini oluşturmaktadır. Bu parça ile aynı desene sahip bir başka gövde parçası, 1996
yılında ALP IV sondajında2 da ele geçirilmiştir. Bu da farklı atölyelerde aynı
kalıpların kullanıldığının kanıtlamaktadır. Ayrıca önceki kazı sezonlarında
bulunan yeşil sırlı gövde parçasındaki balıklar3 ile sırsız bir örnekte dikkatle
bakıldığında görülebilen insan yüzleri, bu testilerde yivler veya bitkisel
motifler yanında figürlü bezemeye de yer verildiğini göstermektedirler.
Bezemede kullanılan bir diğer motif ise yazıdır. Bu kazı sezonunda ele geçi2

3

Belgin DEMİRSAR ARLI, ‚İznik Çini Fırınları Kazısından İlgi Çekici Örnekler‛, Uluslararası
İznik Sempozyumu (5-7 Eylül 2005), İstanbul ty, 350-351,499; Ara Altun-Oktay Aslanapa, ‚İznik
Çini Fırınları Kazısı 1996 Yılı Çalışmaları‛, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı, II, Ankara 1998, 627,
638.
Belgin Demirsar Arlı, ‚İznik Çini Fırınları Kazısı 2010 Yılı Çalışmaları‛, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, C. 3, Ankara 2012, 395, 403.
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rilen örnekler arasında yazı dekorlu kalıp parçası da bulunmaktadır (Resim:
9).
İslam seramik sanatında testilerin boyun kısımlarına süzgeç yerleştirme
geleneği Mısır’da 8. yüzyılda başlamış, Fatimi ve Eyyubi dönemlerinde
gelişme kaydederek Suriye’den İran’a kadar geniş bir coğrafyada yaygınlık
kazanmıştır4. Anadolu’nun farklı bölgelerinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan benzer örnekler 12 ile 15.yy. arasına, İznik buluntularıyla daha benzeşen Efes, Ayasuluk, Beçin, Milet, Balat (İlyas Bey Külliyesi), Manisa (Gülgün Hatun Hamamı) buluntuları yaygın olarak 13-15. yüzyıllara tarihlendirilmiştir5. Bütün bu veriler ışığında bu testilerin İznik örneklerinin erken
Osmanlı dönemi üretimi oldukları söylenebilir.
Hem Bizans hem de Osmanlı’nın her döneminde kullanılan tek renk sırlı
örnekler arasından form ve sır açısından ilginç olan örnekleri bu sezon da
görmek mümkündür (Resim: 10).
Kazıma dekorlu seramikler her dönem olduğu gibi 2016 kazı sezonunda
da hem Bizans hem de Erken Osmanlı dönemlerine ait çok zengin örneklerle karşımıza çıkmıştır. Bunlar arasında Bizans Dönemine ait sırlanmamış
figürlü k}senin dekorunun gerçek bir doğa gözlemine dayalı oluşturulduğu
anlaşılmaktadır. Olay bir dere kenarında geçmekte, suyun iki yakasında

4

5

Bknz: Géza Fehérv{ri, Pottery of the Islamic World, Kuwait 1998 ; Oliver Watson, Ceramics From
İslamic Lands, London 2004.
Karşılaştırma için bknz: Lale Bulut, ‚Selçuk (Ayasuluk) Kazılarında Ele Geçen İslam Devri
Seramikleri‛, Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu (4-6 Eylül 1997), İzmir
1998, 343-355; B. Böhlendorf Arslan, ‚Beylikler Döneminde Milet’te Seramik Üretimi‛, Konya Kitabı X, Rüçhan Arık-M. Oluş Arık’a Armağan, ( ed. H. Harpuz-O. Eravşar), Konya 2007, 87-98; S.
Gök Gürhan, ‚Akşehir Kurtarma Kazısı Seramikleri‛, Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, İstanbul 2007, 157-169; S. Gök Gürhan, ‚1995-2009 Yılları Arasında Beçin Kazısı’ nda Ortaya Çıkarılan Seramiklerin Değerlendirilmesi, Sanat Tarihi Dergisi, Sayı / Number: XVIII/ 2,
Ekim/October 2009, 50-52; S. Gök Gürhan, ‚Manisa Gülgün Hatun Hamamı’nda Bulunan Baskı
Desenli Kuşlu Testiler‛, XII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,15-17 Ekim 2008, Bildiriler, İzmir 2010, 206-216; S. Gök Gürhan, ‚2007 ve 2008 Yıllarında
Balat İlyas Bey Külliyesi’nde Yapılan Kazı ve Temizlik Çalışmalarında Ortaya Çıkarılan Seramikler/Ceramics Unartthed During the Excavation and Cleaning Work Conducted at the İlyas
Bey Complex in 2007 and 2008‛, Balat İlyas Bey Külliyesi / İlyas Bey Complex, (Ed. M. Baha Tanman-Leyla Kayhan Elbirlik), İstanbul 2011, 301-333; N. Özkul Fındık, ‚Kalıp Baskı Oyma Tekniğinde Bezemeli Sırlı Seramik Üretimi‛, Sanat Tarihi Dergisi, Cilt / Volume XXII, Sayı/Number
2, Ekim /October 2013, 61-75; N. Özkul Fındık, ‚Sırsız Seramiklerden Bir Grup: Süzgeçli Testiler /Süzgeçler‛, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı 30, Erzurum 2013, 209-223; G. Tuncel,
‚Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndeki Testiler‛, Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu Prof. Dr.
Gönül Öney’e Armağan (10-13 Ekim 2001) Bildiriler, İzmir 2002, 546-553.
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çeşitli kuşlar yer almakta, hatta bir tanesinin ağzında henüz yakaladığı balık
görülmektedir (Resim: 11).
Milet İşi olarak tanınan teknikte de çok fazla sayıda ve çok değişik desende buluntu ele geçmiştir. İki farklı plankarede ele geçirilen rumili k}selerden ağız formu vermeyen tümlenmemiştir. İnce kazımalarla süslenmiş
çarkıfelek desenli yayvan tabak da kalitesiyle dikkat çeken örneklerdendir.
Desen açısından önceki senenin buluntusuyla çok benzeşen bu tabağın k}se
formunda sırlanmamış bir benzerine de rastlanılmıştır. Daha önceki yıllarda
ele geçirilen Milet işi tekniğinde mimari dekorlu seramik kapların bir örneği
de bu kazı sezonunda bulunmuştur. 1992 Sezonu buluntusunda6 olduğu
gibi aynı köşk tasviri, çevresindeki ağaç ve bitkisel dolgular mevcut parçada
da görülmekte, ama ağacın üst kısmı görülemediğinden üzerinde kuş olup
olmadığı anlaşılamamaktadır.
Kazı çalışmaları sırasında buluntu yoğunluğu kimi durumlarda toprağın
içinden parçayı değil, parçaların arasındaki toprağı temizlemeyi gerektirmektedir. Böyle bir seramik çöplüğünde rastladığımız mavi-beyaz dekorlu
sürahilere ait çok sayıdaki seramik fragmanı eşleştirilerek birleştirilmiş ancak bunların devamlarının 2017 kazı sezonunda çıkması beklendiğinden
alçı tümlemeleri yapılmamıştır. Dilimize Şam işi olarak yerleşen teknikten,
mavi-beyazlarda olduğu gibi, birbirleriyle çok benzeşen sürahi grubu ele
geçirilmiştir. 2015 yılının buluntuları arasında bunların bir eşi mevcut olup
bütünü 2017 yılının buluntularıyla bir arada değerlendirilecektir. Formları
ve boyutları aynı olan bu sürahilerden sadece iki tanesi farklı bezemeye
sahiptir. Bu sürahilerin bir de koyu zemin üzerine desenlenmiş örnekleri
mevcut olup 2015 yılında tek, 2016 sezonunda ise bir çift olarak ele geçirilmişlerdir. Bu benzerlik ve zenginlik görsel açıdan çok hoş olsa da çalışmayı
maalesef çok güçleştirmektedir (Resim: 12).
Beyaz hamurlu seramik teknikleri arasında önceki yıllara göre bir kıyaslama yapıldığında Rodos işi olarak tanınan tekniğe ait parça sayısının az
olduğu tespit edilmektedir. Ancak, beyaz hamurlu seramiklerin form, tür ve
kaliteli işçilikleri bakımından ilgi çekici örnekleri arasında, tek renk sırlı
veya sıraltı dekorlu farklı boyutlardaki kapaklar özellikle son üç senedir
çalıştığımız bu alanda oldukça bol miktarda ele geçmektedir. 2012 yılında

6

Belgin Demirsar Arlı, ‚İznik Çini Fırınları Kazısından İlgi Çekici Örnekler‛, Uluslararası İznik
Sempozyumu (5-7 Eylül 2005), İstanbul ty, 353-354, 501.
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detaylı olarak bir makalede7 ele alınan dirhem parçalarının bu yıl üç örneğine rastlanılmıştır. Bunlar, renk ve desen açısından önceki sezonlarda ele
geçenlerin benzeridir. Hatta bunlardan mor sırlı dirhem parçasının 2014
sezonunda ele geçen aynı renk sırlı dirhem parçasıyla aynı dirheme ait olabileceği düşünülmektedir. Diğer bir örnekte karşılaştığımız radyal desenin,
dirhemler için yaygın bir motif olduğu da kesindir (Resim: 13).
2016 sezonunu çini buluntu açısından da zengin bir yıl olmuştur. Ele geçirilen örnekler içerisinde özellikle 16 ve 17.yy. yapılarında rastlanılan bordür parçaları ağırlıktadır. En ilginç olanı ise oldukça seyrek kullanılan yaklaşık 1cm. genişliğinde, yuvarlak profilli çini silme parçalarıdır (Resim: 14).
2016 kazı buluntuları hakkında genel bir değerlendirme yapıldığında; en
önemli buluntu grubunu, miktar ve çeşitlilik açısından çok zengin örnekle
karşımız çıkan fırın malzemeleri, geçen sezonu aratmayacak bollukta sırlı/sırsız tuğla parçaları ve süzgeçli testi fragmanları oluşturmaktadır.

7

Belgin Demirsar Arlı, "Osmanlı Seramik Sanatında Bir Formun İsimlendirilmesi‛, New Trend in
Ottoman Studies, Papers Presented at the 20th CIÉPO Symposium Rethymno 27 June – 1 July 2012,
(C. Ed. M. Sariyannis ), Rethymno 2014, 1007-1020.
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(Fotoğraflar Hakan ARLI)

Resim 1: İZN/16 BHD Kazı alanında 2016 sezonunda çalışılan kuzey
bölümün genel görünüşü.

452 ..................................................................................................................

Resim 2: İZN/16 BHD Kazı alanı B10 plankaresinin kazı
bitimindeki görünüşü.

Resim 3: İZN/16 BHD Kazı alanı B9 plankaresinin kazı
bitimindeki görünüşü.
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Resim 4: İZN/16 BHD Kazı alanı A9 plankaresinin kazı bitimindeki görünüşü.

Resim 5: İZN/16 BHD Kazı alanında ele geçirilen sırlı ve sırsız tuğla örnekleri.
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Resim 6: İZN/16 BHD Kazı alanında ele geçirilen çeşitli fırın malzeme örnekleri.

Resim 7: İZN/16 BHD Kazı alanında ele geçirilen deneme parçaları.
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Resim 8: İZN/16 BHD Kazı alanında ele geçirilen sırlı ve sırsız
süzgeçli testi parçaları.
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Resim 9: İZN/16 BHD Kazı alanında ele geçirilen baskı dekorlu gövde
ve kalıp parçaları.

Resim 10: İZN/16 BHD Kazı alanında ele geçirilen çeşitli formlarda
tek renk sırlı kap örnekleri.
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Resim 11: İZN/16 BHD A9 plankaresinden sgrafito teknikli k}se.

Resim 12: İZN/16 BHD Kazı alanından beyaz hamurlu kapalı formlu parçalar.
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Resim 13: İZN/16 BHD Kazı alanından beyaz hamurlu, farklı boyutlarda kapak ve
dirhem parçaları.

Resim 14: İZN/16 BHD Kazı alanından çini parçaları.
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AYASULUK TEPESİ VE AZİZ YUHANNA KİLİSESİ
2016 KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI
Mustafa BÜYÜKKOLANCI*
Gülgün YILMAZ
Fuat YILMAZ
İzmir İli, Selçuk İlçesi’ndeki Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Büyükkolancı 20 Ocak 2016 tarihinde yaş haddinden Pamukkale Üniversitesinden emekli olmuş ve bu durum Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı 17.03.2016 tarih ve 52570 sayılı yazısı
ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 35 inci
maddesine göre Bakanlar Kuruluna müracaatta bulunmuştur. T.C. Bakanlar
Kurulunun 05.04.2016 tarih ve 2016/8745 No.lu yeni kararı ile kazı başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı, adına tekrar Yrd. Doç. Dr. Mustafa Büyükkolancı başkanlığında arkeolojik kazıların devam edilmesine izin verilmiştir.
Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazısı 2016 yılı çalışmaları, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün
23.06.2016 tarih, 118754 sayılı kazı ve sondaj ruhsatnamesi ve izniyle yapılmıştır.1 Kazı Çalışmaları 18.07.2016-08.09.2016 tarihleri arasında 54 gün
sürdürülmüştür. Çalışmalara, Bakanlık Temsilcisi olarak Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanı Güven Kayhan Sürücü katılmış ve kazımıza çok olumlu katkılarda bulunmuştur.
Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Yrd. Doç. Dr. Mustafa Büyükkolancı
başkanlığındaki kazı ekibine Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Gülgün Yılmaz Kazı
*

1

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BÜYÜKKOLANCI, Pamukkale Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi,
TÜRKİYE.
Doç. Dr. Gülgün YILMAZ, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Edirne/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne/TÜRKİYE.
Bakanlığımıza, kazı iznini veren Genel Müdürlüğümüze, Kazılar Daire Başkanlığına ve Kazılar
Şubesi yetkililerine, ayrıca destek veren Selçuk Kaymakamlığı ve Selçuk Ticaret Odası başta
olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Başkan Yardımcısı, veteriner Prof. Dr. Vedat Onar, Arkeolog Yrd. Doç. Dr.
Fuat Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Ümit Emrah Kurt, Sanat Tarihçisi Yrd. Doç. Dr.
Sinan Mimaroğlu ve Yrd. Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık, tıp doktoru Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Görgülü katılmıştır. Ayrıca Suat Cambaz, Fatma Kızılyalçın,
Özge Bayhan arkeolog, Ertan Akşar sanat tarihçisi olarak katılmıştır. Restoratör Mimar Mehmet S. Erol ve Restoratör Ömriye Girgin mimari ve küçük
eser restoratörü olarak katılmıştır. İsmail Elçi mimari stajyer öğrenci, Semanur Karadeniz ve Şeyma Kurt arkeoloji öğrencisi, Havva Kurt ve Tuğçe
Turhan sanat tarihi öğrencisi ve Deniz Burç stajyer restoratör olarak çalışmalara katılmışlardır. Kazılara ortalama 7 işçi katılmıştır.
2016 yılında kazı çalışmaları St. Jean Kilisesinin güneyindeki 51 R plan
karesindeki AT odasında, 50-51 S plan karesindeki AU 1 ve AU 2 odalarında ve AT-AU Odalarının kuzeyindeki koridorda çalışılmıştır.
1. KAZI ÇALIŞMALARI
1.1.AT-AU Arasındaki Bölüm Kazısı
AT-AU odaları arasındaki bölüm 5.35x1.050 m. iç ölçülere sahiptir. Buradaki kazıların amacı iki oda arası bağlantıyı görebilmek ve anıtsal girişin
doğu ayağı içindeki geçişi ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda 42.00
kotunda başlayan kazılarda 39.00 m. kotuna inilmiştir. İnilen kotta doğuda
0.90 m. kalınlıkta harçlı bir duvarın Anıtsal Giriş doğu ayağının KD köşesini
bozduğu gözlenmiştir (Resim: 1).
1.2. AT Odası Kazısı
AT Odasının kuzeyinde ve iç ölçüleri 8.30x3.25 m. olan AU odasında yapılan kazıların ilk safhasında ortada bir bölme duvarının çıkması üzerine
AU Odası AU1 ve AU2 şeklinde adlandırılmıştır (Plan: 1). AU odasındaki
kazı çalışmalarının amacı odanın batı yönündeki harç örgülü ayakların
ayakları ve diğer yönlerdeki duvarları açığa çıkartarak odanın kullanım
evrelerini ortaya çıkartmaktır (Resim: 1-2).
1.3. AU 1 Odası
08-20 Ağustos 2016 tarihleri arasında kazılan Ayasuluk Tepesi 50-51 S
plan kareleri içinde kalan AU 1 odasının genel ölçüleri 4.30x3.80 m.dir. AU
1 odasının güneyinden başlayıp kuzey yönüne doğru devam eden çalışmalarda kuzey yönde karşımıza 2.80 m. uzunluğunda 0.70 m. kalınlığında
çamur harçla örülmüş duvar çıkmış ve odanın kazısı kuzeyde 0.70 m. büyümüştür. AU1 odasında yapılan çalışmalarda alt kodlarda erken dönemle-
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re ait duvar kalıntılarının ve taban üzerinde basit bir ocağın varlığı görülmüştür (Resim: 3-4).
1.4. AU 2 Odası
AU 2 odasındaki kazı çalışmalarına 41.29 kodunda başlamış ve çalışmalara 40.88 kodunda son verilmiştir. Odanın iç ölçüleri 2.90x3.70 m.dir. AU 2
odasında kuzeye doğru devam eden çalışmalarda doğu duvarı 3.75 m. sonra sona ermiştir. Duvarın doğu yönüne doğru devam ettiği düşünülmektedir. AU 1 odasındaki çalışmalarda batı yönde yer alan kuzey ve güney
ayaklarının odanın iç kısmına bakan tarafında 40.68 kodunda harçla örülmüş erken dönem duvarları meydana çıkmıştır. AU 1 odasının doğu yönünde bulunun toprak harçla örülmüş olan duvarın 40.68 kodunda üzerinde harç kalıntılarının olduğu duvar meydana çıkmıştır. Bulunan bu duvarların erken evre olduğu düşünülmektedir (Resim: 5). Çalışmalar sırasında
yoğun seramik parçaları bulunmuştur.
Kazısı yapılan AU1 ve AU2 odaları büyük olasılıkla Piskoposluk Sarayının batı yanını sınırlayan magazinlerle ilgili olmalıdır.
1.5. AT ve AU Odalarının Doğusundaki Koridor Kazıları
AT Odasının doğusundaki koridorun kazıları 2011 yılında oda girişine
kadar 40.60 m. kotunda kazılmıştı. Bu yıl kapının kuzeyinden başlayan
koridor kazıları 6.50 m. kuzeye doğru devam edilmiştir. Bu kısımdaki çalışmanın bir diğer amacı AU 1 Odası’nın doğu duvarının yapılaşma sürecini
tespit etmektir. Kazılar sonunda AU-1 odasının doğu duvarı üzerine inşa
edilen 41,60-40.90 m. kotları arasında tek yüzlü (batı yüzü olan) çamur harçlı duvar yapılarak bütün hale getirilmiş. Çamur harçlı duvar belgelendirilerek kaldırılmıştır. Çamur harçlı olasılıkla Geç Bizans Dönemine ait duvarın
altından büyük olasılıkla AU 1 odasının diğer ayaklarıyla çağdaş bir duvar
kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Kazılan koridorun ölçüleri 2.20x6.50m boyutlarına ulaşmıştır (Plan: 1, Resim: 6).
AT Odasının doğusundaki koridorda, koridorun kuzey ucunda (AU1
Odası doğusunda) Hadrianus Dönemine tarihlenen kompozit düzenli sütun
başlığı ile onun impostu 40.78 m. kotunda in situ olarak bulunmuştur. Alanın kuzeydoğu köşesinde devrilmiş ve çoğunluğu toprak altında olan çapı
yaklaşık 0.45 cm. olan mermer bir sütunun üst bölümü saptanmıştır. Bu
sütun ile kompozit düzenli sütun başlığı birlikte olduğu düşünmektedir.
Sütun ile başlık arasında aynı döneme ait olduğu düşünülen barbutin
teknikle yapılmış üzerinde çatlaklar bulunan orta büyüklükte bir pithos bu-
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lunmuştur. Pithosun içi detaylı olarak kazılmış ve daha sonra restore edilmek üzere depo-laboratuvara kaldırılmıştır. Ayrıca yine koridor kazılarında
giyimli kadın figürü olan lahit parçası bulunmuştur. Az miktarda sırlı-sırsız
seramik ile kemik ve cam parçaları ele geçmiştir. Az sayıda metal buluntuya
rastlanılmıştır.
AT Odası’ndaki kazı çalışmaları sırasında dolgu toprakta ağırlıklı olarak
sırsız seramikle, kemik parçaları ele geçirilmiştir. Sırlı seramikler Geç Bizans
Dönemine ait parçalardır. Doğu ayağın kuzey cephesinde bulunan eşiğin
batı köşesinde 39.38 m. kotunda bir adet bronz sikke görülmüştür. Metal ve
cam buluntular parça halinde ele geçirilmiştir.
Sonuç Olarak AT ve AU odalarının kuzeyindeki 2.20X6.50 m.lik koridorda yapılan kazılarda 1.00 m. kadar dolgu toprağı kazılmış ve 40.60 kotuna inilmiştir. Açmanın kuzey sınırında Geç Bizans Dönemine ait bir sütun, kompozit düzenli sütun başlığı ve orta boyutlu bir 13. Yy. küpü bulunmuştur (Resim: 7-8). Küp restorasyon için kaldırılmıştır.
AU-AT arası yaklaşık 40.00-39.00 m. seviyesi yoğun amphora buluntuları
(Resim: 9) ile yarı mamul tabak parçalarına (Resim: 10a-b) sahiptir. 2014
yılında AN Sarnıcı kazılarında benzerlerinin ele geçtiği yerel özellikli, mikalı hamurdan çekilmiş, sırlanmak üzere hazırlanmış ancak bezeme ve sırlaması tamamlanmadan bırakılmış olan tabak ve kaseler, Ayasuluk Tepesi
veya yakın çevresinde Bizans Dönemindeki seramik imalatına dair ipucu
veren bulgular sunar.
AU-AT arası mekanın tabakalanmasında Bizans Döneminin AU ve AT
mekanlarına göre yaklaşık 1.00 m. üst seviyede başlıyor olması, odaların 14.
yüzyılda Türkler tarafından boşaltılarak yeniden kullanıldığını, mekanlar
arasındaki geçiş bölümünün ise boşaltılmadan bırakılmış olduğunu düşündürmektedir.
AU1-2, AT odaları ile AU-AT arası seramik tabakalanması aşağıdaki gibidir:
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Alan
AU
AU 1
AU 1
AU1
AU2
AU 1
AU 1
AU2
AU2
AU2
AU2
AT
AT
AT
AT
AT-AU
ARASI
AT-AU
ARASI
AT-AU
ARASI
AT-AU
ARASI
AT-AU
arası
AT-AU
arası

Derinlik
41.22-41.05
41.29-41.01
41.22-41.05
40.96-40.85
40.88-40.69
40.85-40.68
40.68-40.50
40.69-40.51
40.51-40.43
40.43-40.25
40.25-40.09
40.77-40.47
40.54-40.32
40.38-40.03
40.32-39.99
42.04-41.04

Seramik türü ve tarihleme
Sırlı ve sırsız Bizans ve Beylikler karışık tabaka
Günlük kulanım seramiği 15-14.yy. karışık
14. yüzyıl Beylikler seramiği ve İtalyan mayolika
14. yüzyıl Beylikler seramiği
14. yüzyıl Beylikler seramiği
14. yüzyıl Beylikler seramiği
14. yüzyıl Beylikler seramiği
14. yüzyıl Beylikler seramiği (sırlı ve sırsız günlük kullanım)
14. yüzyıl Beylikler seramiği (sırlı ve sırsız günlük kullanım)
14. yüzyıl başları
13. yüzyıl sırsız bizans günlük kullanım
14.yüzyıl Beylikler ve Bizans karışık
14. yüzyıl başları sırsız bizans günlük kullanım
13. yüzyıl Bizans sırsız günlük kullanım, amphora
Sırsız günlük kullanım Bizans Dönemi
Sırlı ve sırsız Bizans ve Beylikler karışık tabaka

41.04-40.38

Bizans seramiği 13. Yüzyıl ince sgraffito parçalar

40.86-39.38

Amphora parçaları, sırsız pişirme kaplarına ait parçalar, ince
sgraffito parça (13. yy.)
Amphora parçaları, ince sgraffito (14. yy. sonları-13. yy.
başları)
Bizans sırlı parçalar ve amphora parçaları (13. yy. sonları)

40.38-39.95
40.02-39.30
39.95-39.38

Amphora parçaları, sırsız pişirme kaplarına ait parçalar, (13.
yy.)

1.6. İç Kale Barbakanlarında Kazılar
Ayasuluk İç Kale’de Temmuz ayı başından itibaren yüklenici firma
(Hamak) tarafından başlanan kalenin su drenaj sistemlerinin işler hale getirilmesi amacıyla kazı ve onarımlara başlanmıştı. 18 Temmuz’dan itibaren
kalenin güney-doğu kısmındaki duvarın alt kotlarında yer alan barbakanların kazı ve temizliği için kazı çalışmalarına devam edilmiştir. 2. Barbakanda
İzmir 1 Numaralı Koruma Kurulunun kararına uygun olarak yıkılmaya yüz
tutmuş çamur harçlı duvar onarılmış ve alt kısmına kanal yapılarak barbakan işler hale getirilmiştir (Resim: 11-12). 3, 4 ve 5 No.lu barbakanlarda önce
kazılar yapılıp kanallar ortaya çıkarılmış ve bunların kalıcı olabilmeleri için
yan duvarları kuru duvar şeklinde örülmüştür (Resim: 13). Ayasuluk İç
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Kale’de doğuya bakan ve en alçak bölümlerdeki barbakanın içi boşaltılmış
ve işler hale getirilmiştir. Bu çalışma ile işler hale getirilen barbakanla beraber toplam 5 adet barbakanın temizlik çalışması tamamlanmıştır. Barbakanların açıldığı tarafta, kış ve bahar aylarındaki yağmurlar sonrası uzun süre
nemli kalan kale duvarlarında hızlı bir kuruma gözlemlenmiştir.
Dolgu içinden yoğun olarak ele geçirilen sırsız kaba günlük kullanım seramiklerine ait parçalar genel olarak Beylikler ve Osmanlı dönemlerine işaret etmektedir. Türk Dönemine ait en geç buluntular 18. yüzyıla ait lülelerdir. Erken Osmanlı Dönemine ait seramik parçaları da az sayıda olmakla
beraber barbakan dolgusunda bulunmuştur.
İç kale Türk Dönemi sarnıçlarından 2000-2002 yıllarındaki kazılarda tüm
örneklerinin de ele geçtiği kalıpta şekillendirilmiş kazıma ve/veya baskı
bezemeli, süzgeçli ibrik ve testilere ait örnekler, barbakan dolgusundan
parçalar halinde ele geçirilmiştir.
Beylikler Dönemi sgraffito (kazıma) bezemeli seramiklerine ait örnekler
de, B02 ve B04 No.lu barbakan açmalarından ele geçirilen seramikler arasında yer almaktadır. Kırmızı hamurlu ve beyaz astarlı olan bu örneklerde
kimi zaman sıraltı boya bezeme, kazıma desenlere eşlik etmektedir. Sgraffito bezemeli örneklerin yanı sıra tek renk sırlı seramiklerin farklı boyut ve
çeşitli formlarına ait parçaları da ele geçirilmiştir. Tabak ve kase formlarının
yanında, sırlı testi parçaları da bulunmuştur. İçkalede ele geçirilen sırlı ve
sırsız günlük kullanım seramiğinin yoğunluğu, Aydınoğulları Beyliği Döneminde bu kesimde kalabalık bir nüfusun yaşadığının göstergesidir.
14. yüzyıl aynı zamanda Ayasuluk limanının faal olduğu, Aydınoğulları
Beyliği ile İtalyan şehirleri arasında ticari anlaşmaların yapıldığı bir dönemdir. Buluntular arasında yer alan ithal seramikler, yazılı kaynaklardan
bilinen bu ticaretin arkeolojik kanıtlarıdır. Genel olarak Mayolika adıyla
tanımlanan İtalyan seramiklerinde sarımsı beyaz renkli sert hamur, beyaz
astar, opak özellikli kalay sır ve sıriçi mavi, lacivert, siyah boya bezeme
karakteristiktir. 2011 AN Sarnıcı kazılarında bulunan siyah ve lacivert bezemeli sürahi parçalarına benzeyen bir emzik parçası, B04 No.lu barbakan
açmasının üst seviyelerinden gelmiştir. Aynı seviyeden gelen ve daha önceki mayolika buluntulardan farklı olarak sıriçi turuncu ve yeşil boya bezemeler içeren kase oldukça iyi durumda ele geçirilmiştir.
2016 İç kale barbakan açmalarından gelen seramikler genel olarak 14.
yüzyıla ait olmakla beraber ele geçen az sayıdaki Bizans seramiği içinde ilgi
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çekici bazı parçalar yer almaktadır. Sonuç olarak, seramik buluntulara dayanarak; İç kale doğu surlarının önüne yığılan ve yağmur sularını tahliye
amacıyla sura açılan barbakanları zaman içinde kapatan yüksek toprak dolgusunun 12. yüzyıl sonlarında oluşmaya başladığını, 14. yüzyıla kadar yaklaşık 3 m.ye yaklaşan bir seviyeye ulaştığını söylemek mümkündür.
2. RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Kazı sezonu başından itibaren 2015 ve 2016 yılı buluntuları olan özellikle
sikke, seramik ve metal küçük buluntuların temizlik ve konservasyon çalışmalarını yapmıştır. Yaklaşık 100 adet civarında bronz, demir ve kurşundan oluşan eserin içinde bu yıl çıkan 50 adet civarında Bizans Dönemi sikkesi incelenmiştir. Ele geçirilen 1 adet kurşun dirhem ve 1 adet 9. yy.a tarihlenen tek taraflı kurşun mühür kayda değer buluntulardır.
Kazı sırasında özellikle anıtsal girişle ilgili olan ve geç dönemde AT odası içine dahil edilen bölümde ele geçirilen toplu pişmiş toprak kap buluntuları üzerinde yapılan temizlik ve sonrasında tamamlama çalışmaları sonunda çoğunluğu amphoradan oluşan 6 adet kap form verecek şekilde tamamlanmıştır.
3. MERMER ONARIMLARI
AT odasının ortasında üst kotlarda kırık halde ele geçirilen büyük boyutlu 3 adet mermer taban döşemesini oluşturan ve kırılarak 15 parça haline
gelen mermer bloklar onarılmış ve 6 parça halinde AT odasının güney duvarına yaslanarak koruma altına alınmıştır.
Bu arada anıtsal girişin ayaklarına ait bozulmuş durumdaki mermer
blokları elden geçirilip ayrılmış parçalar birleştirilmiştir. Ayrıca eski kazılarda kırık halde bulunan ve açık depolarda korunan en az 30 adet mimari
parçaya acil müdahale edilerek birleştirme ve onarım çalışmaları yapılmıştır.
4. BİLİMSEL YAYIN VE TEZ ÇALIŞMALARI
Kazılarda ele geçirilen hayvan kemikleri Prof. Dr. Vedat Onar; insan kemikleri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Görgülü, Türk Dönemi seramikleri Doç. Dr.
Gülgün Yılmaz, Antik Dönem seramikleri Yrd. Doç. Dr. Fuat Yılmaz, Bizans
Dönemi seramikleri Yrd. Doç. Dr. Ebru Fındık, amphoralar Yrd. Doç. Dr.
Sinan Mimaroğlu tarafından yayına hazırlanmaktadır. Ayrıca Fırat Bara-
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naydın tarafından yapılan ‚Ayasuluk Kazılarında Bulunmuş Korinth Başlıkları‛ konulu yüksek lisans tez çalışması tamamlanmıştır. Ayrıca kazı buluntusu heykeltıraşlık eserleri ve tek renk sırlı İslami dönem kandillerini
konu alan yüksek lisans tez çalışmaları sürmektedir.
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Plan 1: Genel plan ve GD yapı grubu AT - AU odalarının kazı sonundaki durumu.

Resim 1: AU1 ve AU 2 odalarının kazı başlangıcında genel görünümü
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Resim 2: AU 1 Odası kazı sırasında

Resim 3: AU 1 Odası kazı sonunda.
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Resim 4: AU 2 Odası kazı sonunda.

Resim 5: AT Odası doğusundaki koridorun kazı başında
görünümü.
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Resim 6: AT ve AU Odaları doğu kısmındaki koridorun kazı sonrası genel görünümü.

Resim 7: Koridor kazısında bulunan kompozit sütun başlığı, impost ve küp.
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Resim 8: Koridor kazısında bulunan kompozit sütun başlığı detayı

Resim 9: AT Odası’nda bulunan amphoralardan ikisi restorasyon sonrası

................................................................................................................

473

Resim 10ab: AU-AT arası yarı mamul tabak ve kaseler, 12.-13. yüzyıl.

Resim 11: İç Kale 2 No.lu Barbakanda onarımı yapılan çamur harçlı duvar.
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Resim 12: İç Kale 2 No.lu Barbakan kazı ve onarımlar sonrası.

Resim 13: İç Kale 3 No.lu Barbakan kazı ve onarımlar sonrası.
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ANTANDROS 2015-2016 YILI KAZILARI
Gürcan POLAT
Yasemin POLAT
Kahraman YAĞIZ
Rabia AKTAŞ
Aslı SAKA
Evren AÇAR
Ecem BAYSU
Ertuğrul KIRAÇ
Antandros kazılarının 2015 yılı çalışmalarının 38. Kazı Sonuçları Toplantısı kitabında yer almaması nedeniyle, 2015 ve 2016 yılı kazı çalışmaları bu
metinde değerlendirilmiştir.1 2015 ve 2016 yılında kazı ve restorasyon çalışmaları, 2001 yılından beri devam etmekte olan yamaç ev ve nekropolis
sektörlerinde sürdürülmüştür.
YAMAÇ EV SEKTÖRÜ
Eğimli bir araziye inşa edilmiş olan Roma villası, iki teras üzerine oturtulmuştur. Üst terasta portikoya açılan altı mekan ve latrina yer alırken, alt
terasta yer alan açık avlu batıdan tablinum, doğudan da villaya ait hamam
ile sınırlanmıştır. 2015-2016 yılları Yamaç Ev Sektörü kazı çalışmaları, villaya ait açık avlunun tamamının ortaya çıkarılması ve evin güneyde olduğu
tahmin edilen ana girişinin tespitine yönelik olarak sürdürülmüştür. Kazılan alanın büyük olması nedeniyle çalışmalar, daha anlaşılabilir olması nedeniyle farklı isimler verilerek gerçekleştirilmiştir.


1

Prof.Dr. Gürcan POLAT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik
Arkeoloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir/TÜRKİYE E-Mail: gurcan.polat@ege.edu.tr
Doç.Dr. Yasemin POLAT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik
Arkeoloji Anabilim Dalı, Bornova-İzmir/TÜRKİYE E-Mail: yaseminpolat2002@yahoo.com
Yrd.Doç.Dr.Kahraman YAĞIZ, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü, Adıyaman/Türkiye E-Mail: kahramanyagiz@hotmail.com
Kazı sezonu boyunca özverili çalışmalarından dolayı tüm kazı ekibine, Antandros kazılarını
maddi ve manevi açıdan destekleyen Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma
Derneği’ne, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Belediye çalışanlarına, ED-BEL Ltd. Şirketine, fotoğraf uzmanı Firdevs Sayılan’a teşekkür ederiz.

Önceki yıllarda yapılan kazı çalışmaları sonrasında Roma villasının
oturduğu güneydeki alt terasda batıda tablinum, doğuda hamam, kuzeyde
portiko ile sınırlanmış açık avlunun ortaya çıkarılma çalışmalarına başlanmıştır. Avlunun orta kısmında, sarnıç/kuyu olarak nitelendirilebilecek bir
su kuyusu belirlenmiş ve kuyunun kısmen anakayanın içerisine oyulduğu
anlaşılmıştı. Açık avlunun doğu bölümünde yapılan derinleşme çalışmaları,
bu alanda Erken İmparatorluk Dönemine ait Pompei 1. Stil duvar resimleri
korunmuş bir mekan ortaya çıkarmıştır. Avlunun diğer bölümlerindeki
erken yapılanmayı anlamaya yönelik olarak orta ve batı bölümlerde de kazı
çalışmaları sürdürülmüştür (Plan: 1).
Açık avlunun orta bölümünün güneyinde 23.87 m. seviyesinde HKR kodu verilen, güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu, 9.5 m. uzunluğundaki taş
sırası açığa çıkartılmıştır. Büyük ve orta boy şekilsiz taşlardan oluşan tek
sıra taşların güney yüzü düz bir hat gösterirken, kuzey yüzünün çok da
düzgün olmaması, bu taş sırasının geç dönemde yapılan bir zeytin teras
duvarı olabileceğini düşündürmüştür. Duvarın mimari çizimleri tamamlanmış ve tek sıra taştan oluşan yapı kaldırılmıştır. Kaldırılan duvarın hemen altından gelen seramiklerin homojen olmaması da duvarın yakın döneme ait olduğu yönündeki düşünceyi desteklemiştir.
Bu çalışmalarla daha önce açığa çıkarılmış 17. Mekanın güneybatısında
yer alan, güneydoğuya doğru devam eden bir mekan açığa çıkarılmıştır
(Resim: 1). Bu mekan 18 No.lu mekan olarak isimlendirilmiştir. 18 No.lu
mekanın kuzey duvarına HNA, batı duvarına HNB ve doğu duvarına HNC
kodu verilmiştir. Mekanın güney duvarı yamaç eğimi nedeniyle tahrip olmuştur. 18. mekanın kuzey duvarı (HNA) 17. mekanın güney duvarının
altında kalmaktadır.
Açmanın sınırlarına dahil edilen 18. Mekanın güneyindeki alanda 22.66
m. seviyesi itibariyle yoğun olarak büyük boyutlu tessaralar (2,5x2,5 cm.)
ele geçirilmiştir. Yer yer dağınık olarak harç parçalarının da varlığı gözlemlenmiş, ancak alanda herhangi bir taban oluşturabilecek bulguya ulaşılamamıştır. Bunun yanısıra 18 No.lu mekan içerisinde derinleşildiğinde mekanın kuzeyini sınırlayan HNA duvarının kuzeybatı köşesinde harç kalıntıları tespit edilmiştir. Sıva takip edildiğinde 22.32 m. civarlarında sonlandığı
görülmüştür. Bu veri, mekanın taban seviyesinin belirlenmesini sağlamıştır.
Korunan en yüksek seviyesi 22.43 m. olarak ölçülmüş, mekanın kuzeyindeki HNA duvarına yaslanmış olarak anakaya üzerine oturtulmuş kare formunda (40x40 cm.) pişmiş toprak bir taban nişi açığa çıkarılmıştır. Nişin
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zemini 22.12 m. olarak ölçülmüştür. Nişin içerisinden erken imparatorluk
dönemine tarihlenen olasılıkla Augustus ya da Tiberius sikkesi olduğu düşünülen bir adet bronz sikke ele geçirilmiştir. Ayrıca ağız ve boyun kısmı
korunmuş cam kapalı kap parçası da tespitler arasında yer almıştır. Ele geçirilen seramik malzemeler ise Hellenistik Dönem ile M.S. 1-2 yy. arasına
tarihlenmektedir.
Ayrıca nişin güneyinde anakaya içerisine oyulmuş iki adet çukur bulunmuştur. Bu çukurlardan batıda olanı sığ iken doğudaki daha derindir.
Batı kısımda kalan çukura A çukuru, doğudaki çukura B çukuru ismi verilmiştir. B çukuru ile bağlantılı olarak ortaya çıkarılan bir künk hattı, HNA
duvarının 1 m. güneyinde başlar. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu künk
hattı, güneydoğuya doğru 1.20 m. devam etmektedir. Künt hattının üst seviyesi 22.15 m. ile 22.17 m. arasında değişmektedir. Künk hattının, su ile
ilişkili B çukuru aracılığı ile mekanın su tahliyesini yaptığı düşünülmektedir. Çukurların anakayaya oyulması sebebi ile belirgin bir form göstermemekle birlikte uzunlukları 1 m. ile 60 cm. arasında değişiklilik gösterir. İki
çukurdan ele geçen malzemenin en geç Erken İmparatorluk Dönemine ait
olduğu, dolayısıyla mekanların da bu döneme ait olduğu anlaşılmaktadır.
Çalışmalar sonucunda HNA olarak adlandırılan mekanın kuzey duvarının daha geç dönemlerde 17. Mekanın güney duvarının temeli olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Duvarın alt örgüsü kuru duvar tekniğiyle küçük boyutlu taşlardan oluşmaktadır. Daha sonraki dönemlerde üzerine yine kuru
duvar tekniğiyle sarımsı renkte daha büyük boyutlu taşlar örülmüştür.
Açmanın kuzeyinde portikonun güneyinde, 17. Mekanın batısında, tablinimun doğusunda kalan ve önceki senelerde bir kısmı açığa çıkarılmış
doğu-batı doğrultulu 9.5 m. uzunluğundaki duvara HNU kodu verilmiştir.
Portiko duvarına paralel olarak uzanan bu duvarın güneyinde 22.70 m.
seviyesi itibari ile anakaya ile karşılaşılmıştır. Kısmen traşlanarak düzleştirilmiş anakaya güneye doğru hafif eğim yaparak devam etmektedir. Anakayanın, HNU duvarının yaklaşık 3 m. güneyinde sonlandığı ve duvarın
güney dibinde anakayanın oyularak su kanalı oluşturulduğu gözlenmiştir
(Resim: 3). Kanalın kalınlığı 30-40 cm. arasında değişmekte olup, duvar
boyunca devam etmektedir. Kanal içerisinde 22.54 m. seviyesinde korozyonlu olarak ele geçirilen Erken İmparatorluk Dönemine ait bronz Antandros sikkesi, mekanı tarihlemeye yardımcı olmuştur. Bu sikke anakaya üzerine oturtulan HNU duvarı ve HNU duvarının güneyinde anakayaya
oyulmuş kanal için terminus post quem oluşturmaktadır. Kanal batıdan 3.7
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m. doğuya doğru takip edilmiştir ve kuzey-güney doğrultulu, anakaya oyularak oluşturulmuş, güneye doğru eğimli bir künk hattı da ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda anakayanın üstünün temizlenmesi sonucunda bir kanal
daha açığa çıkarılmıştır. HNU duvarının 70 cm. güneyinden başlayan kanal,
batıdan güneydoğuya doğru uzanmaktadır. Açmanın kuzeyindeki alandan
çok sayıda parçalar halinde Hellenistik Döneme tarihlenen dağınık figürin
baş parçaları ele geçirilmiştir.
Roma villasının açık avlusunun batı yarısında derinleşilmesi sonucunda
bu alanda Erken İmparatorluk Dönemine ait mekanların varlığı ortaya
konmuştur. Bu mekanların kısmen anakayanın düzeltilmesi ile alana yerleştirildiği, mekanların taban suyundan korunmasına yönelik olarak da zaman
zaman anakayaya açılan çukur ve kanallar, yerleştirilen künk hatlarıyla
önlem alındığı görülmüştür.
Açık avlu sınırları içerisindeki bir diğer çalışma ise Pompei 1. Stil duvar
resmi içeren 16 No.lu mekanın güney duvarının (HAS) güneyinde gerçekleştirilmiştir2. Bu duvarın güneyinde daha önce tespit edilmiş HAI kodlu
eşik taşı çevresinde derinleşilmiş ve bu eşik taşına bağlanan doğu-batı doğrultulu işçilik gösteren taşlardan oluşan bir duvar yapısı tespit edilmiştir.
Bu duvara HNV kodu alınan duvarın yaklaşık 3 m doğuya doğru devam
ettiği anlaşılmıştır. 16 No.lu mekanın güney duvarının da batıya doğru devam ettiği ve güneye dönüş yaptığı tespit edilmiştir. Bu dönüş yapan taş
sırasının hemen yanında bir başka kuzey-güney doğrultulu taş sırası bulunmaktadır. Alanın kazısı tamamlanmadığından bu iki taş sırası mimari
olarak değerlendirilememiştir.
2015/2 açması sınırları içerisinde yer alan, HNC duvarı doğusunda, su
kuyusunun güneyinde kalan alanda yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık
45x50 cm. boyutlarında pişmiş toprak plakalardan oluşan taban tuğlaları ve
in situ olarak korunmuş, çatı mimarisine ait döküntü kalypter parçaları
açığa çıkarılmıştır. Taban tuğlalarının yanı sıra düzgün taşlar da taban için
kullanılmıştır. Kuzey bölümü su kuyusu tarafından tahrip edilen taban
üzerinden ve çatı döküntüsü içinden gelen malzemeler değerlendirildiğinde
homojen bir yapıda olduğu ve Hellenistik Döneme ait olduğu anlaşılmıştır.
Taban üzerinden gelen ve M.Ö. 2-1 yüzyıla tarihlenen korozyonlu Gargara
sikkesi de bu görüşü desteklemektedir. 18 No.lu mekanın doğu duvarı olan

2

G. Polat- vd, ‚Antandros 2013 Yılı Kazıları‛, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, 2015, 3. Cilt,
s. 135-158.
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HNC duvarının, 17 nolu mekan içerisindeki uzantısının güney yüzünde
varolan duvar harç kalıntıları, çalışılan alanda HNC duvarının doğu yüzünde de ele geçirilmiştir. Bu sayede 17 No.lu mekanda bulunan eşik taşının doğusu ile kuyu arkasında kalan pişmiş toprak tabanın aynı mekana ait
olduğu anlaşılmıştır. Pişmiş toprak tabanlı alanı çevreleyen güney duvarı
diğer yöndeki duvarlar kadar yüksek korunmamasına karşın, mekanın sınırını belirleyecek yükseklikte korunduğu gözlemlenmiştir. Geç Hellenistik
Döneme ait olduğu anlaşılan bu mekanın tabanı, Roma villasına ait kuyu
tarafından büyük ölçüde tahrip olmuştur.
Açık avlunun batı sınırını oluşturan tablinumun doğu duvarı olan HHK
duvarı üzerinde saptanan ve sütun destek papuçları olarak yorumlanan
1.70 m. aralıklarla yerleştirilmiş derin temellerin devamını yakalamak amacıyla açık avlunun güneybatısında da çalışmaya başlanmıştır. Beşinci papucu belirlemeye yönelik yürütülen çalışma sonrasında üst kodu 22.09 m. alt
kodu 21.42 m. seviyesinde korunmuş beşinci papuç belirlenmiştir. Ortaya
çıkan papuç, antik dönemdeki yamaç eğimi hakkında da bilgi vermesi açısından önemlidir. Çalışmalar sonrasında altıncı papucun varlığına rastlanamamıştır. Bu alanda arazinin eğiminin artması nedeni ile papuç tahrip
olmuş olmalıdır. Ancak tablinumu güneyden sınırlayan bir duvarın varlığının kaçınılmaz olmasından yola çıkılarak bu alandaki çalışmalara devam
edilmiştir.
Çalışmaları hızlandırmak adına, açık avlunun güneyindeki bir alt terasta, hem doğu hem de batı bölümde eş zamanlı kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Açık avluyu güneyden sınırlayan HEE olarak isimlendirilen teras
duvarına rastlanmıştır. Batı alandaki çalışmalar, HEE duvarı ile tablinum
batı duvarının birleşim köşesini ortaya çıkarmıştır. Her iki duvar arasındaki
kod farkı, orijinal topografik yapıda bu alandaki eğimin anlaşılmasına olanak tanımıştır. HEE duvarının, aynı zamanda Roma villasını batıdan sınırlayan, tablinum batı duvarından başlayıp, Roma villasının ana kanalizasyon
hattına kadar kesintisiz bir şekilde devam ettiği görülmüştür. HEE teras
duvarının güneyindeki kazılar, bu duvara yaklaşık 4 m. ara ile dik olarak
bağlanan 6 duvarı açığa çıkarmıştır (Resim: 4). Yamacın eğimine uygun
olarak kuzey bölümleri daha üst kodda, güney bölümleri daha alçak olarak
korunmuş olan bu duvarların teras duvarının güneyinde mekanlar oluşturduğu anlaşılmıştır. Bunlardan batıdan itibaren 1. Mekan ve 2. Mekan olarak
isimlendirilen mekanlarda derinleşilmesi sonucunda bu mekanları güneyden sınırlayan duvarlara da ulaşılmıştır. Yaklaşık kare bir plana sahip her
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iki mekanın giriş bölümleri güney duvarlarının doğu kısmındadır. Özellikle
tablinumun hemen güneyine denk gelen 1. Mekanın iç dolgusunun yoğun
kireç, moloz taş içermesi dikkat çekmiştir. Bu moloz taş ve kireçli toprak
yapısının içerisinden dağınık olarak ele geçen duvar resimleri ve taban mozaiğine ilişkin parçalar, kuzeyde ve bir üst terasta yer alan tablinumun güney duvarının toprak baskısı ile kuzeye, yani 1. Mekan içerisine yıkıldığını
göstermiştir. Bazıları duvar taşlarına yapışık olarak, orijinal durumunu koruyan duvar resimlerinin incelenmesi sonucunda, kenarlarda üç boyutlu
küplerden oluşan bir bordürün sınırladığı alanda uçuşan güllerden oluşan
bir bitkisel bezemenin ana kompozisyon olarak kullanıldığı tespit edilmiştir
(Resim: 5). Ancak ele geçirilen duvar resmi parçaları içerisinde yer alan
küçük bir Dor sütunu tasviri ile siyah, beyaz ve kırmızı taşların kullanılması
ile elde edilmiş dalga motifi içeren opus sektile bezeme, tablinum duvarlarındaki bezemelerin hem kompozisyon hem de bezeme anlayışı açısından
yalnızca yukarıdaki sınırlı kompozisyonla ifade edilemeyeceğini ortaya
koymuştur.
Benzer bir dolgu yapısında daha az yoğunlukta olmak üzere, 2. Mekanda da rastlanmış olup, mekanın kuzeybatı köşesine yakın olarak ele geçen,
orijinali M.Ö. 4. yüzyıla ait Athena heykelinin küçük boyutlu, kolları ve başı
korunmamış bir mermer Roma kopyası, Antandros’un bu dönemdeki yaşamına ilişkin refah seviyesinin bir göstergesi olmuştur (Resim: 6). Tablinum dolgusu içerisinde ele geçirilen mimari terrakotta parçası ile HEE duvarının kuzeyinde dolgu içerisinden gelen kireçtaşı ante başlığı (Resim 7),
Antandros’un Arkaik Dönemdeki zenginliğine ışık tutmaktadır.
HEE duvarının kuzeyinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları, çok az kültür
malzemesi barındıran, anakayada yapılan işlemler sonrasında ortaya çıkan
moloz taş ve yongalardan oluşan bir dolguya işaret etmektedir. HEE duvarının batısında tablinum ile 1. Mekan arasındaki seviye farkı ve bu moloz
dolgu bir arada değerlendirildiğinde, Roma villasına geniş bir açık avlu
elde etmek amacı ile HEE duvarının yamaç eğiminden biraz daha güneye
inşa edildiği ve kuzey kısmında oluşan boşluğun da bu anakaya molozu ile
doldurulduğunu ortaya koymuştur.
1. Mekanda derinleşilmesi sonrasında tabanda özel bir kaplama ile karşılaşılmamış olup, mekanın kuzey bölümünde anakayanın kısmen düzleştirilmesi ile, güneyde de sıkıştırılmış toprak ile taban oluşturulduğu gözlenmiştir. Özellikle mekanın orta ve güney bölümlerinde taban dolgusunda,
M.Ö. 6. yüzyıldan Hellenistik Dönemi de içerisine alan zaman dilimine ait
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yoğun seramik kullanıldığı gözlenmiştir. Bu yığın içerisinde, özellikle yerel
gri seramiklerin ağırlıkta olması dikkat çekicidir.
Roma villasının açık avlusunu güneyden sınırlayan teras duvarının güneyinde yanyana sıralanmış ve hepsi de güneye açılan kapıya sahip en az 8
mekan, bunların dükkan olarak kullanıldığını ve kapılarının açıldığı güney
yönde de bir yol olması gerektiğini düşündürmektedir. 2017 kazı sezonun
da bu alanda kazı çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır.
Yamaç Ev sektöründe daha önce ortaya çıkarılmış olan mozaik ve duvar
resimlerinin yıllık konservasyonları yapılmış, kış aylarında halen çalışmakta olan ana kanalizasyon hattının taban sağlamlaştırmaları ve konservasyonları yapılmıştır.
NEKROPOLİS SEKTÖRÜ
Antandros Nekropolis’inde 2015 ve 2016 yılı çalışmaları, daha önceki senelerde olduğu gibi mezarlık alanının kuzey, güney ve doğu bölümünde eş
zamanlı olarak yürütülmüştür. Nekropolis'in kuzey sınırını belirlemek için
2013 yılında başlayan Kuzey Genişleme III adı verilen açmanın devamı ve
hemen doğusunda yer alan 2015 kazı sezonunda açılan Kuzeydoğu Genişleme II-III-IV açmalarında kazılar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda nekropolisin kuzey yönündeki sınırını bulmak ve alanlardaki mezar yapılarını
ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
Nekropolis'in doğu kısmındaki Kuzeydoğu Genişleme I açmasında, Antik Dönem yolunun hemen kuzey bitişiğindeki yer alan lahitler ve Hellenistik sunakların kuzeyinde, üst tabakalardaki Geç Roma yerleşimini ve bu
yapıların alt seviyelerinde yer alan mezar yapılarını ortaya çıkarmak hedeflenmiştir.
Kuzey Genişleme ve Kuzeydoğu Genişleme
Kuzeydoğu ve Kuzey Genişleme Açmaları nekropolisin kuzey ve doğu
sınırlarının belirlenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmaları kapsamaktadır. İlk olarak Kuzey Genişleme de 2015 yılında açılan Kuzey Genişleme
açma sınırlarına da giren 4-5/T-U plankareleri arasında açığa çıkarılmış olan
doğu-batı doğrultulu 458 nolu lahit mezar ile hemen üzerine yapılmış 463
No.lu sunak mezarın açığa çıkarılması amaçlanmıştır. HKS kodu verilen
sunak açığa çıkarıldığı kadarıyla kuzey duvarı 2.55 m., tahrip olan güney
duvarı 1.10 m., batı duvarı 1.88 m. ölçülerinde doğu duvarı 1.81 m. uzunluğundadır. Sunağın iç kısmında üst bölümü kavisli profile sahip çatı kiremit-
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leriyle kapatılmış 468 No.lu kremasyon mezar yer alır. Mezar, sunak üst
yapısının tahrip olmuş taşlarının hemen altında yer almaktadır. Ancak çatı
kiremitlerinin de oldukça tahrip olduğu gözlenmiştir. İçinde yanmış kremasyon kemikleri ile birlikte doğu bölümde korozyona uğramış ancak Philetairos Dönemine (M.Ö. 209-133) ait olduğu anlaşılan bronz bir sikke (HLK
1) ve ne olduğu anlaşılamayan bronz parçalar, mezarın orta bölümünde ise
ağız ve boyun bölümü eksik, geri kalan bölümleri parçalı olan bir unguentarium ele geçmiştir. Mezarın doğu üst bölümünde 11.42 m seviyesinde
HLK 1 kodlu bronz bir karıştırma çubuğu bulunmuştur. Bu bronz çubuğun
bir bölümü kırık ve eksiktir.
HKS sunağının içerisinde yer alan 468 No.lu çatı kiremiti, kremasyon
mezar kaldırıldıktan sonra 10.56 m. seviyesine oturan 463 No.lu pithos mezar açığa çıkarılmıştır. Pithos HKS sunağının içinde yer alması ve hemen
üzerindeki 468 No.lu mezarın yapısı nedeniyle oldukça tahrip olmuştur.
Ağzı ince şekilsiz plaka bir taşla kapatılmış ve orta büyüklükte bir taşla da
plaka desteklenmiştir. Pithos mezarı sağlıklı bir şekilde açmak ve alt seviyelerdeki mezarları açığa çıkarmak için moloz taş örgü HKS sunağı kaldırılmıştır. Pithos içindeki dolgu toprağın alınmasının ardından ikisi çok parçalı
olmak üzere dört kadın figürini ele geçirilmiştir. Buluntular yardımı ile
M.Ö. 3 yy.a tarihlenen mezarın içerisinde çok az kemiğin ele geçirilmesi ve
pithosun boyutu göz önüne alındığında mezarın bir çocuğa ait olduğu yorumu yapılmıştır.
456 No.lu çatı kiremiti inhumasyon mezar 2014 yılında bir bölümünün
HKS sunağının altında kalmasından dolayı tam olarak açılamamıştır. Açılan kısmından mezar hediyesi olarak bir adet khytridion ele geçirilmiştir. Bu
sezon, HKS sunak üst yapısının kaldırılmasıyla 456 No.lu mezarın da devamı açılmıştır. HKS sunağı duvarları arasından da bir adet bronz sikke ele
geçirilmiştir. 456 No.lu mezarın kalan kısmı açıldığında mezarın hediyesi
olarak biri başın yanında olmak üzere iki adet bronz sikke de eklenmiştir.
Böylelikle 456 No.lu mezarın khytridion ve mezarın çatı kiremitleri ile birlikte hediye sayısı dörde çıkmıştır. İskelet ise genel anlamda iyi korunmamıştır.
456 No.lu mezarın kaldırılmasının ardından hemen altındaki 458 No.lu
lahit mezar açma çalışmalarına başlanmıştır. Kuzeydoğusu HKS sunağı ve
456 No.lu mezar altında kalmakta olan lahdin kuzeyi ve güneyinin bir bölümü üst yapı duvarıyla çevrilmiştir. Anakayaya cep açılarak oturturduğu
anlaşılan doğu-batı doğrultulu lahit, 2.12 m. uzunluğunda, 80 cm. genişli-
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ğindedir. Lahdin kapağı da kendisi de tahrip olmuş şekilde kırıklı açığa
çıkmıştır. Lahdin içerisinde üç farklı gömüye ait iskelet parçaları bulunmuştur (Resim: 8). Güney bölümünde korunan moloz taş istinat duvarı, lahdin
üst yapıya sahip olduğunu kanıtlar. İçerisinde üç birey saptanan lahitten
hediye olarak hangi bireye ait olduğu anlaşılamayan iki adet demir strigilis,
bir adet bronz sikke ele geçirilmiştir.
2014 yılı içerisinde moloz üst yapıya sahip olan 459 No.lu mezarın iç
dolgusu kaldırılmış, içerisinde birkaç uzun kemiğe rastlanmıştır. Bu seneki
çalışmalarda ise üst yapı tamamen kaldırılarak bireye ulaşılmış, mezar ile
ilişkili iskeletten başka bir buluntuya rastlanmamıştır.
459 No.lu mezarın doğusunda herhangi bir üst yapıya sahip olmayan,
doğrudan toprağa yatırılmak suretiyle oluşturulmuş inhumasyon mezar
açığa çıkarılmıştır. 9.25 m. seviyesine yatırılmış olan bireyin çok da alışık
olunmadığı üzere baş batıya olmak üzere, batı-doğu yönünde yatırıldığı
görülmüştür. 469 No.lu mezar numarası verilen mezarın, aynı yöne yatırılan diğer birkaç Hellenistik mezarlar gibi, özensiz ve hediyesiz olduğu görülmüştür.
459 No'lu mezarın altında 9.18 m de kafatası açığa çıkmış basit toprak
gömüye, 470 numarası verilmiştir. İskelet 1.63 m. uzunluğunda olup, genel
anlamda iyi korunmamıştır. Mezara dair herhangi bir buluntu ele geçmemiştir. 459 No.lu mezarın alt seviyesinde ele geçtiği için, olasılıkla 459 No.lu
mezar yapımı aşamasında kemikleri tahrip olmuştur. 469 No.lu mezar 20132014 yıllarında açılan M.Ö. 133’e ait olan 418 No.lu kremasyon ile hemen
hemen aynı seviyedeki 459 No.lu mezarların alt seviyesinde yer alması sebebiyle M.Ö. 2. yy.ın başlarına ait olmalıdır.
458 No.lu lahdin güneyinde yer alan ve dolgu taşları 2014 yılında tespit
edilen 462 No.lu çatı kiremiti mezarın ilk olarak dolgusu ve istinat duvarları
alınmıştır. Doğu-batı doğrultulu mezarda 8 plaka halinde stroter (HMO 1118) ikişerli olarak çatılmıştır. Kiremitler tahrip olmuş, çok kırıklı şekilde ele
geçirilmiştir. Büyük kemiklerin korunduğu iskelet açığa çıkarılmıştır. Mezar
içerisinden 9 adet korozyonlu bronz sikke, bir adet alabastron hediye olarak
ele geçirilmiştir. Sikkeler M.Ö. 4-2 yy. arasında farklı dönemlere ve kentlere
aittir. Buluntuları açısından oldukça ilginç olan mezarın 35 cm kuzeydoğusunda, çatı kiremitlerinin dışında ve üst seviyede pişmiş toprak katır üzerine oturmuş sarhoş Silenos figürini ele geçirilmiştir (Resim: 9). Çatı kiremitlerinin dışında bulunmasından ötürü mezar dışı malzeme olarak değerlendirilmiştir.
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471 No.lu inhumasyon mezar, Kuzey Genişleme III açmasının güney kesitinde yer almaktadır. Kol, bacak, sağ el kemiği iyi korunmuş, ancak ayak,
gövde ve kafatası kemikleri oldukça fazla tahrip olmuş, dağılmıştır. Herhangi bir mezar hediyesi ile karşılaşılmamıştır.
Kuzeydoğu Genişleme II'nin güneyinde, Kuzey Genişleme III ve II'nin
doğusunda 4x5 m.lik alanı içeren Kuzeydoğu Genişleme III açması açılmıştır.
Kuzeydoğu Genişleme I-IV
Bu alandaki çalışmalar, alanın nekropolis kullanımından sonraki aşamasına ait yapıların oluşturduğu mimariye anlam kazandırmak için gerçekleştirilmiştir. Daha önceki yıllarda antik yola kuzeyden paralel olarak uzanan
ve bu yola kapı ile açılan mekanların hemen doğusunda, yine kapı ile yola
açılan üçüncü bir mekanın varlığı belirlenmiş, bunun kuzey ve batısında
kazı çalışmaları genişletilerek sürdürülmüştür. Kazı çalışmaları sonrasında
en doğudaki 3 No.lu mekanın, 2 No.lu mekanın kuzeyindeki bir işliğe geçiş
sağladığı anlaşılmıştır. 2 No.lu mekanın batı duvarının kuzeye doğru uzantısı şeklinde batı duvara sahip bu mekanın girişinin doğu duvarda olduğu
ve mekanın güneybatı köşesinde alçak duvarla 2.80 x3.00 m. ölçülerinde
tuğla döşeli bir yükseltinin bulunduğu görülmüştür. Bu tuğla kaplı alanı
kuzeyden sınırlayan duvar üzerindeki bir künkün, hemen bu duvarın kuzeyindeki bir pithos ile bağlantısı görülmüştür. Tuğla kaplı alanın ortasındaki dairesel bir iz, bu alandaki bir ezme taşına işaret ediyor olmalıdır. Bu
veriler mekanın şarap işliği olduğu ve bunun da kuzeyinde bir depolama
alanı olduğu anlaşılmıştır. Ele geçen Çandarlı ve Foça seramiklerinden ve
sikke buluntularından bu mekan ve işliğin M.S. 4 ve 5. yüzyıllarda kullanıldğı belirlenmiştir (Plan: 2).
Geç Roma Dönemine ait bu mekanların batısında olası mezarların açığa
çıkarılması adına seviye inme çalışmalarına da devam edilmiştir. 2010 yılında açılmış olan 339 No.lu lahit mezarın yaklaşık 30 cm. güneyinde doğubatı doğrultulu şekilde duran 340 No.lu lahit mezarın üst kapağına 6.09 m.
seviyesinde ulaşılmıştır. Toprak basıncından dolayı çatlamış olan lahit kapağının özellikle doğu bölümünün Geç Roma dönemine ait 1 ve 2 No.lu
mekanların batı duvarının yapımı sırasında kısmen tahrip edildiği görülmüştür. Özellikle lahit kapağının güneydoğu köşesindeki bu tahribat neticesinde lahdin doğusundan akan toprağın mezar içi buluntularının bazılarını tahrip etmiştir. Mezarın çevresindeki moloz duvar örgüsü, lahdin üzerindeki bir üst yapıya işaret etmektedir. Lahdi açılması sonucunda, lahdin
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orta kısmında yarısı korunmuş amphoranın, bebek (fetus) mezarı olarak
kullanıldığı belirlenmiştir. Mezar da ayrıca üç yetişkin bireye ait iskelet
tespit edilmiştir. Mezarın antik dönemde birden fazla gömü için, belki de
aile mezarı olarak, kullanıldığı anlaşılmıştır. Mezar hediyesi olarak iki adet
cup-kantharos, pelike boyun ve gövde parçası, amphora kaide ve gövde
parçası, demir strigilis ele geçmiştir. Mezar buluntuları ışığında İ.Ö. 4. yy.ın
ikinci yarısına tarihlendirilmiştir.
1 ve 2 No.lu mekan batısında kalan alanda çalışmalar devam etmiş, 340
No.lu mezarın güneyinde, 1 ve 2 No.lu mekan duvarlarının oturma düzleminin altında sıvalı podyum şeklinde yapılmış mezar üst yapısının doğu
ucunda rastlanmıştır ve 479 mezar numarası verilmiştir. Dış yüzeyi oldukça
kaliteli bir kireç harcı ile kaplı podyumun iç kısmı moloz taşlarla doldurulmuştur. Ancak mezar yapısının hemen batısındaki 25 No.lu Bizans mezarının 479 No.lu mezarı tahrip etmesi nedeniyle üst yapının ne tip bir mezarı
işaretlediği sorusuna 2015 kazı sezonunda yanıt bulunamamıştır. Ayrıca bu
üst yapının doğu ucunun üzerine daha az kaliteli bir başka sıvalı duvarın
oturduğu belirlenmiş ancak, kesite girmesi nedeniyle sıvalı duvar bu sezon
anlamlandırılamamıştır.
479 No.lu mezarın hemen kuzeyindeki 482 No.lu mezar, sıvaların oturma düzleminde basit toprak gömü, bireyin başı batıya gelecek şekilde batı
doğu olarak yatırılmış olup, büyük bölümü doğu kesite girdiği için bu sezon açılmamıştır.
Gelecek kazı sezonunda, nekropolisin kullanım dışı kalmasının ardından
bu alana kadar yayılan Geç Roma yerleşmesinin planını ve bu alandaki mezarların gün ışığına çıkarmak amacıyla bu alandaki çalışmalara devam
edilmesi hedeflenmektedir.
472 No.lu mezar, Kuzeydoğu Genişleme III açmasının kuzeydoğu, 476
No.lu mezar batısı, HKS sunağının güneydoğusu, 462 No.lu mezarın doğusunda, başı doğuda olmak üzere, doğu-batı doğrultulu uzanan basit toprak
gömüdür. Kafatası, sol kol ve bacak kemikleri tahrip olmuş bir şekilde açığa
çıkarılmış bireye ait mezar hediyesi bulunmamıştır.
Kuzeydoğu Genişleme II açmasının güneyinde yer alan taş sırasının döküntü olduğu saptanmıştır. Taşların kaldırılmasının ardından üst seviyesi
10.10 m. olan basit toprak gömü, 473 No.lu mezar ile karşılaşılmıştır. Gömü,
476 No.lu çatı kiremiti mezarın kuzey istinat duvarı üzerine yatırılmıştır.
Bireyin kemikleri çok tahribata uğramıştır. Gövde, bacak, kol kemiklerinin

................................................................................................................

487

bir bölümü korunmuştur. Kafatası diğer kemiklerine oranla daha iyi korunmuş olup, kafatasının içerisinden ele geçen adet bronz sikke ile mezar,
İ.Ö. 2. yüzyıla tarihlenmiştir.
476 No.lu çatı kiremiti mezarın kuzey istinat duvarına yatırılan 473
No.lu basit toprak gömünün kuzeydoğusunda, anakaya ile 476 No.lu çatı
kiremidi mezarın kuzey istinat duvarı arasında iki adet urne, 474 ve 475
No.lu mezarlar açığa çıkarılmıştır. Yan yana olarak ele geçirilen urnelerden
batı yönde bulunana 474, doğudakine ise 475 mezar numarası verilmiştir.
474 No.lu urne mezar, çok parçalı kırıkları bulunan bir amphoradan
oluşmaktadır. Amphoranın içerisinden iyi yanmamış bireyin kemikleri ele
geçirilmiştir. 475 No.lu mezar, kythra urne tahrip olmuş ve çok parçalı kırıklara sahiptir. Her iki urnede de yanmış kemikler dışında bir buluntuya rastlanmamıştır. 474 ve 475 No.lu urnelerin arasında ise yine çok tahrip olmuş
tabak parçaları ele geçirilmiştir. Olasılıkla kapak olarak kullanılan tabağın,
hangi urneye ait olduğu tespit edilemediği için farklı bir kodda değerlendirilmiştir.
Kuzeydoğu Genişleme II açmasının güneyinde yer alan taş sırasının kaldırılmasının ardından alt seviyesinde 473 No.lu mezarın da bulunduğu, 476
No.lu mezarın kuzey istinat duvarı açığa çıkarılmıştır. Üst dolgu taşları
alınan mezar içerisinden 180 cm. doğu-batı doğrultulu, 75 cm.de kuzeygüney doğrultulu çatı kiremiti mezar tespit edilmiştir. Mezar, çatı kiremitlerinin ikişerli olarak üç sıra halinde çatılması suretiyle oluşturulmuştur. Çatı
kiremitleri kaldırılmış, alt seviyesinden iskelete dair parçalar açığa çıkarılmıştır. Kafatası, gövde, kol, bacak, sol el, sağ ayak kısmen çok kırıklı şekilde
korunmuştur. Mezar içerisinden sol ayak kemiğinin yanında bir adet bronz
iğne ele geçirilmiştir.
476 No.lu mezarın batısında, kuzeyde 10.08 m., güneyde ise 9.68 m. üst
seviyesinde olan ve 477 numarası verilen bir başka mezarın üst dolgu taşları
açığa çıkarılmıştır. Doğu-batı doğrultulu uzanan taşların büyük bir bölümü
açma dışında kaldığı için, 477 No.lu mezarın açılması gelecek kazı sezonuna
bırakılmıştır.
HPS yapısının 478 No.lu mezarın üst yapısı olduğu anlaşılmıştır. Mezar
çevresinde yapılan çalışmalarda, doğu yüzünün hemen bitişiğinde 11/Y
plankaresinde ve 8.36 m. seviyesinde bronz bir olta ucu ele geçirilmiştir.
Mezarın iç dolgu taşlarının kaldırılmasıyla mezarın kremasyon olduğu belirlenmiştir. Yanık toprak ve kemiklerle birlikte yanmış gri renkli parçalar
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halinde kapalı kap, parçalar halinde amphora ve bir adet İ.Ö. 4-3. yy .a ait
olasılıkla Adramytteion sikkesi ele geçirilmiştir.
Açmanın güneyindeki yarısı kesitin altına doğru ilerlediği düşünülen üst
yapının mezar işareti olması nedeniyle 480 numarası verilmiştir. Ancak
mezar yapısının kesitte kalmasından ötürü mezar açma çalışmaları sonraki
kazı sezonuna bırakılmıştır.
481 No.lu mezar, anakayaya yatırılmış basit toprak gömü bireyin bacak,
kol ve kafatası kemiklerinin iyi korunmuş olduğu tespit edilirken, az da
olsa gövde kemiklerine rastlanmıştır. Çalışmalar sırasında bireye ait mezar
içi ve mezar dışı hiçbir buluntuya rastlanılmamıştır.
2016 kazı sezonunda ilk olarak 2015 kazı sezonunda çalışmaları tamamlanan Kuzeydoğu Genişleme II-III açmalarının güneyinden itibaren 6x5 m.
ebatlarında açma ile genişletilmiştir.
Kuzeydoğu Genişleme IV açmasında seviye inme çalışmaları sırasında
farklı tip ve farklı dönemlere ait ancak çoğunluğu Hellenistik Döneme ait
olduğu düşünülen 10 mezar saptanmıştır.
Bunlardan ilki, üstü çatı kiremidi örtüye sahip 486 No.lu birincil kremasyon mezardır. Baş doğuya gelecek şekilde doğu-batı doğrultulu, sırt
üstü yatırılmıştır. Hellenistik Döneme tarihlenen mezarın hediyelerini 2
adet demir çivi, 4 adet bronz çivi, demir iğne, 2 adet pişmiştoprak unguentarium ve khytridion oluşturmaktadır.
Aynı bölgede belirlenen 480 No.lu pithos mezar anakayaya oturmakta
olup, çok parçalı olarak açığa çıkarılmıştır. Ağzı pişmiştoprak plaka ile kapatıldığı anlaşılan doğu-batı doğrultulu pithos bir çocuğa ait olup, 7 adet
figürin, 56 adet aşık kemiği, 1 adet formu tam olarak anlaşılamayan tek
kulplu kap parçası mezar hediyelerini oluşturmaktadır. Mezar, buluntular
ışığında İ.Ö. 4. yy.a tarihlendirilmektedir.
487 No.lu mezar, ağız kısmı doğuya gelecek şekilde doğu-batı yatırılmış
pithos mezar olup, 480 No.lu pithosun güneyinde yer almaktadır (Resim: 10).
Başı doğuya gelecek biçimde, doğu-batı doğrultulu sırtüstü yatırılmış bireyin elleri pelvis üzerinde birleştirilmiş bir şekilde açığa çıkarılmıştır. Pithos
içerisine birisi kırmızı figür, diğeri beyaz astarlı iki minyatür lekythos, birisi
parçalar halinde iki bodur lekythos mezar hediyesi olarak bırakılmıştır (Resim: 11). Bireyin sol eli üzerinde aşırı korozyana uğramış bronz bilezik bulunurken, pithos içerisinde iki adet aşık kemiği ve bir adet yüzüktaşı parçası
ele geçirilmiştir. Mezar, buluntular ışığında İ.Ö 5.yy.a tarihlendirilmektedir.
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488 No.lu mezar dibi yukarı gelecek şekilde toprağa yerleştirilmiş 486
No.lu mezar kuzeyi, 483 No.lu mezarın kuzeydoğusunda yer alan amphora
mezardır. 7.79 m. üst seviyesinde ve 7.58 m. alt seviyesinde yer almaktadır.
Yan yana konumlandırılmış projeksiyon noktalarından itibaren yukarısı
kırıklı iki amphoranın tek bir mezara ait olduğu tespit edilmiştir. İçerisinde
yer alan bebek kemikleri doğu-batı doğrultulu şekilde ele geçirilmiştir. Mezar içerisinden herhangi bir mezar malzemesi ele geçirilmemiştir.
493 No.lu mezar, pithos mezar olup 467 No.lu pithosun güneyi, 490 No.lu
çatı kiremitinin alt seviyesinde yer almaktadır (Resim: 12). 493 No.lu pithos
mezar, 490 No.lu mezarın kemiklerinin doğusunda ağzı doğuya gelecek
şekilde doğu batı doğrultulu yerleştirilmiş, dip kısmı korunmamış, çok kırıklı olarak ele geçirilmiştir. Pithosun etrafı istinat duvarları ile çevrili olup,
gerek duvarların gerekse üzerindeki toprağın baskısıyla pithosta kırıklar ve
çatlaklar meydana gelmiştir. Ağız kısmı bir kapama taşı ile kapatılmış pithosun içerisine sırt üstü, başı doğuya gelecek şekilde doğu-batı doğrultulu
yatırılan çocuk bireyin iskeletlerinin uzun kemikleri, üst gövde kemikleri el
ve parmak kemikleri korunmuş olsa da pithosun tahrip olmasından dolayı
kemikler parçalanmış, pelvis ayak ve bacak kemikleri pithos içerisinde kuzeye doğru kaymış halde açığa çıkarılmıştır. Pithosun boyun bölümünün
güneyinde, toprağa verev konulmuş, bir adet lydion, pithosun dip bölümünde bireyin ayak ve alt bacak kemikleri hizasında dağınık halde 46 adet aşık
kemiği, bu aşık kemikleri üzerinde yine bireyin ayak kemikleri hizasında
pithosun dip kısmına doğru, bir adet başı kırık halde kuş formlu askos ele
geçirilmiştir (Resim: 13).
Kuzey Genişleme IV
Kuzey Genişleme IV açmasında 442 No.lu sunak mezar yapısının altında
iki adet mezar açığa çıkarılmıştır.
452 No.lu mezar, birincil kremasyon mezardır. 11.57 m. üst ve 11.25 m.
alt seviyelerinde yer almaktadır. 444 No.lu sunağın iç kısmında ve sunak
taşlarının alt seviyesinde ele geçirilmiştir. Doğu kapama kiremidi üzerine
453 No.lu mezarın batı kiremidi oturmuş vaziyettedir. Orta kapama kiremidi üzerine ise 451 No.lu urne mezar yer almaktadır. 442 No.lu sunağın
içinde yer alan mezar, 2016 yılında 442 No.lu sunağın doğu duvarı kaldırıldıktan ve 453 No.lu çatı kiremidi birincil kremasyon mezar alındıktan sonra
452 No.lu çatı kiremidi mezarın doğu kapama kiremidi alandan kaldırılmıştır. Çok sayıda yanmış kemik parçaları ele geçmiştir. Bireye ait kemikler
baş kısmı doğuya gelecek şekilde doğu-batı doğrultulu şekilde yatırılmıştır.
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Bireyin üzerine mezar hediyeleri olarak parçalı tek kulplu küçük maşrapa,
tek kulplu küçük maşrapa, bronz sikke, 56 adet bronz habbe ve demir obje
bırakılmıştır.
453 No.lu mezar, 442 No.'lu sunağın doğu temelinin altında, 452 No.lu
çatı kiremidi doğusunda yer alan kremasyon mezardır. 11.61 m. üst, 11.24
m. alt seviyesinde yer almaktadır. İçerisinde kül ve kemikler yer alan stamnos urne kabı toprağa dik olarak yerleştirilmiştir. 453 No.lu mezar Antandros nekropolisinde ender görülen bir uygulamayı göstermektedir. Birincil
kremasyonun yakıldığı yere küllerinin toparlanıp urne içine konduğu görülmüştür. 452 No.lu birincil kremasyon çatı kiremiti mezarının üzeri yıllar
içerisinde toprakla kapanmasının ardından, doğu kiremidini de kapsayan
bir alanda 453 No.lu mezarın kremasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Mezar
hediyesi olarak bırakılan içe çekik ağızlı kase ve unguentariumun restorasyon çalışmaları sırasında bazı parçalarının yanık alanda kırılıp yanmasından ötürü büyük renk değişimlerinin olduğu görülmüştür. Olasılıkla birey
yakıldıktan sonra seremonisi yapılmış ve hediyeler seremoni ateşine atılmış
olmalıdır. Sonrasında tam 442 No.lu sunağın doğu temelinin olduğu bölgeye bir çukur açılıp, kemikler süpürüldükten sonra urne içerisine yerleştirilmiştir. Bu aşama sırasında ise 452 No.lu mezarın doğu kapaması tahrip
edilmiştir. Daha geç dönemde ise 451 No.lu mezar için yapılan sunak altında kalarak tahrip olmuştur. Mezar içi buluntuları; iki adet khytridion, bir
adet unguentarium, iki adet içe çekik ağızlı kase, stamnos ve bronz sikkedir.
Buluntular ışığında mezar, İ.Ö. 2. yy.a tarihlendirilmektedir.
Kuzey Genişleme II
Daha önceki kazı sezonlarında çalışılmış, 370 ve 350 No.lu lahit mezarlar
arasında temizlik çalışması sırasında tespit edilen pithos ve amphora mezarların açığa çıkarılması için çalışmalar yapılmıştır. Bu alandaki çalışmalarda
üç mezar yapısı açığa çıkarılmıştır.
498 No.lu mezar, 370 ve 350 No.lu lahit mezarların arasında, 499 No.lu
mezar ile bitişik olarak yer alan pithos mezardır. 6.32 m. üst seviyesinde ve
5.89 alt seviyesinde yer alır. Pithosun ağzını kapatmak amacıyla daire formlu kapama taşı kullanılmıştır. Olasılıkla bir çocuğa ait iskelet doğu-batı doğrultulu olup hocker pozisyonundadır. Açığa çıkan iskelet, pithosun dip kısmına doğru yatırılmış ve kemikler çok dağınık biçimde ele geçirilmiştir. Ele
geçirilen mezar hediyeleri ikisi tam, ikisi parçalı halde toplam 4 figürin ve
aşık kemikleridir. Bu mezar buluntular doğrultusunda İ.Ö. Geç 6.yy.a tarihlendirilmektedir.
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499 No.lu mezar, 498 No.lu pithosun batısı, 500 No.lu mezarın alt seviyesinde yer alan amphora mezardır. 6.33 m. üst, 5.85 m. alt seviyesinde yer
almaktadır. 498 No.lu pithos mezarı açma çalışmaları sırasında açığa çıkarılmıştır. Doğu-batı doğrultulu uzanan amphoranın ağzına kapatmak amacıyla ters yerleştirilmiş lekane kullanılmıştır. Eldeki verilere dayanarak mezar olduğu düşünülmüş ve 500 No.lu mezar olarak adlandırılmıştır ancak
kemiklerin gelmemesi ve buluntuların dağınık halde ele geçmesiyle mezar
olma düşüncesi zayıflamıştır. Dolgu toprağın kumlu ve çok gevşek yapıda
olduğu saptanmıştır. Amphora içindeki dolgu toprak alt seviyelerde ve dip
kısma doğru sertleştiği tespit edilmiştir. Amphora dibinde siyah renkli yanık
ve aşırı sert toprak yapısı ile olasılıkla karbon parçaları ve bronz bir nesnenin yaptığı korozyon izleri tespit edilmiştir. Aynı zamanda içinden çok ufalanmış halde az sayıda kemik parçaları ele geçirilmiştir. Bu bilgiler mezarın
ikincil kremasyon mezar ve amphoranın urne kabı olarak kullanıldığını göstermiştir.
Güney Genişleme IV-V
Güney Genişleme IV ve V açmalarındaki çalışmaların amacı, nekropol
sektörünün güney sınırında genişlemek, Roma mek}nlarının devamını ve
alt seviyelerdeki olası mezar yapılarını açığa çıkartmaya yöneliktir. Bu amaç
doğrultusunda nekropol sektörünün güneyinde çalışılmıştır.
Güney Genişleme IV adlı açmada, bir önceki dönemde tespit edilen 461
No.lu mezarın açılması hedeflenmiştir. 2015 kazı sezonunda Güney Genişleme IV açmasının kuzey kısımda 32-33/P-S plankarelerini kapsayan alanda
yer alan 461 No.lu pithos mezarın açılması için Antik Dönem yolunun güneyinde 70 x 220 cm. ebatlarında genişlemeye karar verilmiştir. Pithos mezarın
sağlıklı açılması için olasılıkla mezarı toprak üzerinden yerini belirleyen taş
yığını kaldırılmıştır. Pithos mezarın ağızının bu alana yerleştirilen bir amphora ile kapatıldığı, ağzın hemen doğusunda ele geçirilen antropomorfik
stel ile de mezarın yerinin işaretlendiği anlaşılmıştır. Pithos içerisine baş
doğuya gelecek şekilde yatırılmış iskeletin sol elinde demir yüzük, göğüs
kafesi bölgesinden bronz parçaları, sağ elinde bir adet kylix ele geçmiştir.
Mezar, ele geçirilen malzemelerle İ.Ö. erken 5. yüzyıla tarihlenmiştir. 461
No.lu pithos mezarın ağzının hemen önünde ele geçirilen bu stelin, daha
önce Antandros nekropolisinde pithos mezarların hemen önünde belirlenen
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steller ile benzer bir amaca, mezarın yerini belirlemek amacıyla kullanıldığını ortaya koymuştur3.
Antik yolun kesitinde bir mezara ait olabileceği düşünülen istinat duvarı
tespit edilmiş, mezarı açığa çıkarmak amacıyla Güney Genişleme IV açmasında Antik yolun kesitinde, çalışmalara başlanmıştır. Çalışmalar 3.65 m.
seviyesinde lahit kapağının çatısının görülmesiyle lahit mezar olduğu tespit
edilmiştir. Lahdin görülmesiyle birlikte mezara 502 numarası verilmiştir.
Lahit içerisinde kemikleri aşırı tahrip olmuş bir bireyin doğu-batı doğrultulu uzanmış iskeleti ele geçirilmiştir. Lahdin içinde, güneybatı köşesinde
küçük kırıkları olan İ.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen bir masa amphorası hediye
olarak bırakılmıştır.
Antik yolun güney bölümünde yer alan ve yola paralel olarak uzanan
HCN kodlu duvar açığa çıkarılmıştır. Kuzeybatı ve kuzeydoğu köşeleri de
belirlenen mekanın genişliği 4.30 m. olarak ölçülmüştür. Bu mekanın 2.55
m. lik kuzey bölümü açığa çıkarılmış, HCN duvarının doğuya doğru devam ettiği ancak bu uzantının tek taş sırası olduğu belirlenmiştir. Tek taş
sırasından oluşan duvarın 3.60 m. devam ettikten sonra yeniden daha derine inen bir duvar ile birleştiği görülmüştür. Bu duvarın güneye dönerek
köşe yapması, tek taş sırasından oluşan duvarın mekanlara ilişkin ikinci bir
evreye işaret ettiği anlaşılmıştır. HCN duvarına güneyden bağlanan ve daha alt koda oturan duvarın yeni bir mekanın kuzeybatı köşesini oluşturduğu ve bu mekanın kuzey duvarının da 11.00 m. doğuya uzanarak kesite
girdiği belirlenmiştir. Ayrıca açmanın batı bölümünde, batıdaki mekanın
duvarlarının üzerine oturan, yine yola paralel olarak uzanan daha geç bir
mekanın kuzeybatı köşesi belirlenmiştir. Bu alandaki kazılarda çok az sayıda profilli, çoğunluğu Geç Roma Dönemine ait seramik parçaları, demirseramik cürufları, duvar üzerinden 3 adet yoğun korozyonlu, olasılıkla M.S.
Geç 4-Erken 5. yüzyıla ait bronz sikke, ayrıca çok sayıda amorf çatı kiremidi, taban tuğlası, amorf seramik parçaları ele geçirilmiştir. Bu yapıların tam
olarak niteliğinin anlaşılması için seviye inilmeden mekan duvarlarının tam
olarak açığa çıkarılması adına hemen güneyindeki Güney Genişleme V açmasında çalışmalara devam edilmesine karar verilmiştir. Bu alanın yüzey
toprağının alınmasına başlanmıştır.

3

K. Yağız, ‚Antandros Mezar Taşları‛, TÜBA-AR 17, 2014, 129-142.
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Plan 1: Antandros yamaç ev planı.
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Plan 2: Antandros nekropolü Geç Roma yerleşmesi planı.
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Resim 1: Antandros yamaç ev 18 No.lu mekan.

Resim 2: Erken İmparatorluk sikkesi.
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Resim 3: Yamaç Ev 18 No.lu Mekan batısındaki anakayaya oyulmuş kanal ve künk hattı.

Resim 4: Yamaç Ev güney terastaki mekan sırası.
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Resim 5: Yamaç Ev güney teras 1 No.lu Mekan içerisinden duvar resimleri.

Resim 6: Yamaç Ev güney teras 2 No.lu Mekan
dolgusundan Athena heykelciği.
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Resim 7: Yamaç Ev güney teras dolgusundan Arkaik
ante başlığı.

Resim 8: 458 No.lu lahit mezar.
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Resim 9: Silenos figürini.

Resim 10: 487 No.lu pithos mezar.
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Resim 11: 487 No.lu pithos mezar buluntuları.

Resim 12: 493 No.lu pithos mezar.

Resim 13: 493 No.lu pithos mezar buluntuları.
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Resim 14: 498 No.lu pithos mezar.

Resim 15: 498 No.lu pithos mezar buluntuları.
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ADRAMYTTEION (ÖREN) 2015 - 2016 YILLARI
KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI
Hüseyin Murat ÖZGEN*
Balıkesir Kuva-yı Milliye Müzesi Müdürlüğü tarafından 2012 yılında bilimsel danışmanlığımızda başlatılan kazılar, Burhaniye Belediyesi’nin desteğiyle, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü başta
olmak üzere, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ve ülkemizin farklı
üniversitelerinin ilgili branşlarından öğretim üye ve öğrencilerinin işbirliğinde, klasik arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık ve enformatik gibi birçok destekleyici bölüm uzmanlarının da katılımı ile, disiplinler arası bir çalışma
olarak, 2015 ve 2016 yıllarında 10 öğretim üyesi ve 40 lisans ve lisansüstü
programı öğrencilerinin katılımında devam ettirilmiştir1.
2015-2016 yılları ‚Adramytteion (Ören) Kenti Kazı ve Onarım Çalışmaları‛ ile birlikte Burhaniye’de beşinci yılımız tamamlanmış bulunmaktadır.
Antik yerleşimle aynı dokuyu paylaşan günümüz Ören’inde, Adramytteion’un farkındalığı için olan çabalarımız, yerelin kültür bilincinin pekiştirilmesi adına umut verici bir hal almaya başlamış olup burada özlüce bu
konudaki gelişmelere ayrıca değinilecektir.
Adramytteion’un coğrafi konumu, tarihsel süreçte aldığı referanslar ve
yaşayan günümüz Ören dokusu içerisindeki ayrıcalıklı durumu, 2012 yılından bu yana devam eden çalışmalarımız ışığında, önceki senelerin bildirile*

1

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Murat ÖZGEN, Mimar Sinan G.S. Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 Şişli/İstanbul/TÜRKİYE , muratozgen@yahoo.com
Mimar Sinan G. S. Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Araş. Görevlileri Burak Bünyat Aykanat
(M.A.) ve Araş. Gör. Ali Öztürk’e, Uzm. Restoratör Güneş Acur’a, İstanbul Üniversitesi Sanat
Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgü Çömezoğlu’na, Mimar Sinan G. S. Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Rıfat Akbulut’a, Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Uncu ve Araştırma
Görevlisi Volkan Dede’ye ve tüm özverileriyle bir ekip ruhunu hissettiren ülkemizin farklı üniversitelerinin ilgili branşlarından kampanyamıza dahil olan tüm lisansüstü ve lisans öğrencilerine, çalışmaya tüm birimleriyle lojistik destek sağlayan ve tüm ihtiyaçlarımızda yanımızda
olan Burhaniye Belediyesi ve Arkeolog Esin Çimen’e teşekkürleri borç bilirim. Balıkesir Kuva-yı
Milliye Müzesi Müdürü Sayın Funda Ünal’a, birlikte çalıştığımız Müze Araştırmacısı Sayın
Orhan Çağlar’a, ve bizden yardımlarını esirgemeyen Müze Müdürlüğü çalışanlarına da içtenlikle teşekkür ederim.

rinde ele alınmıştı.2 Burada, Adramyttenos Sinus’a ismini veren, onun doğu
kıyısında konumlanan kentin, kuzeyde Ida, güney ve güneydoğusunda
Pindasos Dağları ile bunların arasında, doğuya sınırlı geçit veren düzlüğe
hakim, buna karşın deniz yoluyla tüm Akdeniz Havzası’na açılabilen elverişli konumunu hatırlatmak isterim.
2012’den bu yana, kentin çeşitli bölgelerinde sürdürdüğümüz çalışmalarda öne çıkan tespitlere, kısaca değinirsek (Resim: 1);
- Bergaz Tepe (B Bölgesi), kentin erken dönemi (Arkaik ve öncesi) hakkında veri sunan alanlarımızdan biri olarak, sondajlarımız vasıtasıyla yerleşimin Kalkolitik Döneme kadar inen geçmişini sürekli tabakalarıyla ortaya
koymuştu.
- ‚A Bölgesi‛nde ise, antik limana hakim bir konumda, Orta - Geç Bizans
Dönemi boyunca, evreli vaziyette kullanım gören, depo amaçlı yapı bütünü
tespit edilmiş, alt kotlarda, M.Ö. 4. yy.ın ince işçiliğini yansıtır nitelikte
toplu buluntu grubunun yanı sıra, Bergaz Tepe malzemesine paralel gri
keramik grupları, Arkaik malzeme ve kent tarihi için de önemli veriler sunan Lydia etkili keramikler ele geçirilmişti.
- ‚D Bölgesi‛ olarak lejantladığımız bir diğer alanda, M.S. 12-13. yy.larda
konut amaçlı kullanım gören mekanlara ait, çok evreli bir temel mimarisi,
kendi su kaynağı ve günlük kullanım keramik gruplarıyla tespit edilmişti.
- Ören topoğrafyasının muhtelif noktalarında, yerleşim stratigrafisinin
ve kent öğelerinin tespitine dönük sondaj çalışmaları vasıtayla önemli veriler elde edilmişti. Sondaj çalışmalarının bu verimine örnek olarak, S18, S20
ve S21 sondajları, M.S. 2-3. yy.da, Ören ana yükseltisinin Bergaz Tepe’ye
ulaşan yamaçlarının konut amaçlı kullanım gördüğünün açık izlerini sunmuştu.
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Özgen, H. M., ‚Adramytteion Kenti (Ören) 2012 Kazı ve Onarım Çalışmaları‛, 35. Uluslararası
Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 3, Ankara, 2014, s.178 -194.; ‚Adramytteion Kenti (Ören) 2013 Kazı
ve Onarım Çalışmaları‛, 36. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 3, Ankara, 2014, s.1-18;
‚Adramytteion (Ören) Kazılarına Başlarken‛, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü TEBE Haberler 36
(Başyazı), İstanbul, 2013, s. 4-13; ‚Adramytteion (Ören) Kazı ve Onarım Çalışmaları - 2013‛,
Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü TEBE Haberler 37, İstanbul, 2014, s.23-28; ‚Adramytteion Kenti
(Ören) 2014 Kazı ve Onarım Çalışmaları‛, 37. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 3, Ankara, 2016, s.233-249; ‚Adramytteion (Ören) 2015 Çalışmaları’nın Ardından‛, Türk Eskiçağ Bilimleri
Enstitüsü TEBE Haberler 41, İstanbul, 2016, s. 22-25.
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E YAPISI
2015 yılı kazı çalışmalarında ağırlık, bugünkü belediye lojmanlarının arkasında kalan ve 2013 yılında yapılan tespitlerden sonra gerekli tahsis
islemlerinin ardından ‚E Bölgesi‛ olarak adlandırılıp kazısına başlanan
alanda açığa çıkarılan yapıya verilmiştir (Resim: 1).
2013 çalışmalarında bütünleştirilen E1 ve E2 açmalarından bildiğimiz
üzere, E Bölgesi genelinde mimari düzenlemeler üst kotlardan itibaren kendini göstermeye başlamıştı. 2014 çalışmalarında ise, E1 ve E2 bütünleşmiş
açmalarının kuzeybatısına, 8 m. x 10 m. ölçülerinde 2013’te çok evreli olarak
saptanan yapı bütünün devamını tespit etmek amacındaki E3 açması açılmıştı. 2014 yılı ‚E Bölgesi‛ çalışmaları, E3 açmasında devam ettirilmiş, yaklaşık olarak +4.20 m. kotlarına kadar çalışılan alanda, kaldırılmış olan ve bir
üst mimari evrede de izlerini tespit edebildiğimiz yeni bir mimari düzenleme kısmen açığa çıkarılmıştı. Buna göre, yapı bütününün erken evrelere
işaret eden kesme taş bloklarının yanı sıra, harçlı moloz dolgu kullanımında, kısmen devşirme malzemeler kullanılarak, kısmen de daha niteliksiz,
yer yer kendi içerisinde ayrı mimari evrelere işaret eden duvar örgüleriyle
devam ettirildiği tespit edilmişti. E3 açmasında, kuzey - güney ve doğu batı doğrultulu duvarların alanın kuzey-batı köşesinde birbirleriyle birleşmesinden oluşan dikdörtgen formlu bir mek}n kendini göstermişti. Gelinen
seviyede beliren yapının, üst kotlarda kaldırılan evreden daha ayrıcalıklı bir
öneme sahip olduğu anlaşılmıştı. E3 açmasında, E2’de gelinen seviyeye
ulaşıldığında, önceki yıl tespit edilen yapı girişinin simetrisi açığa çıkmış ve
2013 yılında ortaya çıkarıldığı üzere, batı yönde bir cadde tabanına, güney
yönde ise mozaik tabanlı bir avluya açılan bu girişin, simetrik kuzey ve
güney kanatları, 2014 çalışmasıyla net bir hal almıştı (Resim: 2).
2015 yılında çalışma +4.20 m. kotlarından başlamış, +3.75 m. kotlarında
inilen seviye itibariyle üst kotlarda bir bölümü askıya çıkmış kuzey - güney
doğrultulu duvarla birleşen, doğu - batı doğrultulu duvar da askıya çıkmıştır. Bununla birlikte açmanın güneybatı köşesinde tespit edildiği üzere, kuzeyinde de yıkık vaziyette harç kullanımlı, pişmiş toprak tuğla örgülü duvarlar açığa çıkarılmıştır. Daha erken bir evreyle ilişkili olması muhtemel,
yıkıntı vaziyetindeki bu örgüler, yukarıda da bahsedilen mek}nsal düzenlemenin tercihen daha yüksek kotlarda temellendirilmesine neden olmuşken, söz konusu alanda saptanan yoğun tuğla parçaları da bu durumu destekler niteliktedir.
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Keramik bulgularla, genel olarak karışık kültür tabakası niteliği arz eden
alanın güneyinde Bizans Dönemi sırlı keramikleri yoğunluk gösterirken,
kuzeyinde ise bu durum yalnızca tekil örneklerle belgelenmiştir. Bu durum,
yapının girişi niteliğindeki açıklığın, kuzeyde konumlanan ara evreli düzenlemeye oranla devamlılık arz eden, daha yoğun bir kullanım içinde
olduğuna işaret etmiştir.
Gelinen seviye itibariyle, devşirilmiş mimari unsurlar, ikincil kullanım
bloklarla oluşturulan duvarın toprak zeminde askıya çıkması, çalışma güvenliği açısından tehdit oluşturması ve yapı bütününün orijinal evresinin
hedeflenmesi nedeniyle, gerekli belgeleme işlemlerinden sonra kaldırılmıştır. Söz konusu blokların kaldırılmasının ardından güneyde konumlanan
girişle aynı aksta yeni bir açıklık ortaya çıkmıştır.
Beliren bu ikinci geçişin kuzey ve güney kanatlarıyla ilişki içerisinde,
yaklaşık +4.05 m. kotunda kireç bir taban düzenlemesi, +3.90 m. kotunda
tuğla ve mermer kaplamalardan oluşan bir zemin ve +3.65 m. kotlarında,
kullanımının güneydeki geçişle çağdaş düşünülebileceği nitelikli mermer
kaplama bir taban saptanmıştır.
Güneydeki geçişle çağdaş zemin düzenlemelerinin yapı genelinin ara evrelerini teşkil ettiği düşünülebilir. Ayrıca bu bölümde de geçişin kuzey ayağının, diğer ayaklarda olduğu üzere harçlı moloz dolguyla desteklendiği
görülmüş olup, bu örgünün batı kesit içerisine de devam ettiği anlaşılmıştır.
Aynı zamanda orta geçiş ayaklarının doğu yüzlerine birleşik halde, +3.90 m.
kotlarında konumlanan harçlı moloz dolgunun da nitelikli mermer plakaların üzerine oturtulmuş durumu, alan içerisindeki evreli kullanımın bir diğer ispatıdır (Resim: 3).
Devam eden çalışmalar neticesinde, açmanın kuzeyine yıkılmış halde
konumlanan harçlı tuğla örgülerin yaklaşık olarak +3.65 m. kotunda askıya
çıkmasının ardından kaldırılmalarına karar verilmiştir. Bu işlem gerçekleştirildikten sonra +3.54 m. kotlarında kuzey ve doğu kesit proﬁline taşarak
devam eden, üzeri ince bir kireç tabakasıyla bilinçli olarak düzgünce kaplandığı anlaşılan mozaik taban tespit edilmiştir (Resim: 4). Söz konusu taban siyah ve beyaz teserralardan oluşmakta olup, geometrik ve bitkisel bezemelerin (kapalı palmet motifi) birlikte kullanıldığı dörtgen bir bordür ile
sınırlanan merkez motif etrafında gelişen, iç içe geçen dairesel formlu desenlere sahiptir. Birbiriyle ilişkili dairesel motifler, merkezde bitkisel motifli
bordür içerisinde geometrik düzenlemelerin benzerlerine M.S. 2-3. yy.larda
rastladığı bilinmektedir.
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Mozaik tabana batıda sınır oluşturacak vaziyette, kuzey - güney doğrultusunda ilerleyen, yapının güney geçişi hizasında batıya dönüş yaparak
devam eden künk hattı da aynı seviyelerde tespit edilmiştir (Resim: 5).
Orta geçişin doğusunda tespit edilen mozaik taban ve batısında tespit
edilen mermer kaplama taban düzenlemeleri neticesinde, bu bölümdeki
çalışmalar gerekli görülen konservasyon işlemlerinin ardından sonlandırılmıştır. E3’ün güneybatı köşesinde konumlanan cadde tabanı üzerine yıkılmış vaziyette korunan ve tonoz formunda olduğu anlaşılan harçlı tuğla
örgünün ana kütlesinden bağımsız parçaları, belgelenerek kaldırılmıştır.
Bunun yanı sıra, yapının güney geçişinin batısında, +3.60 m. kotlarında saptanan kireçtaşı plakalarla döşeli cadde tabanının, kuzey tarafta yıkık vaziyetteki tonozun altında, batı tarafta ise açma profilinin içine doğru devam
ettiği belgelenmiştir. Aynı zamanda güney geçişe batıya dönüş yaparak
devam eden künk hattının da, cadde tabanının tahrip olmuş kısımlarından
anlaşıldığı üzere, bu yönde devam eden taban altı düzenlemeye ait olduğu
anlaşılmıştır. Bu durum da, yıkılmış vaziyette korunagelen tonoz, cadde
tabanı, mermer tabanlar ve de drenaj amaçlı künk hattının aynı evrenin
düzenlemeleri olduğunu göstermiştir. Tüm bu düzenlemelerin, yukarıda da
bahsedildiği üzere mozaik tabanın sonrasındaki bir evreye ait olduğu anlaşılmaktadır.
Yapı özelinde diğer bir tespit, yapı geçişlerinin ve bu geçişlerin her iki
yanındaki ayaklarının batı önünde, kuzey - güney doğrultusunda uzanan
bir kanalın varlığıdır. Gelinen aşamada, bir bölümü yapının güney geçişinin
batısında saptanan bu kanalın anlaşılması amacıyla tesviye çalışmalarına,
+3.55 m. kotlarında konumlanan künk hattının tahrip parçalarının kaldırılmasıyla devam edilmiştir. Söz konusu kanal, yapının orijinal evresinin drenajı niteliğinde olup yapının kireçtaşı temel bloklarıyla ilişkili olarak, yapı
boyunca güneye devamlılık göstermektedir (Resim: 6).
Karışık tabakanın devamlılığı bu seviyelerde de gözlemlenirken, saptanan en geç buluntu grubu olan kırmızı astarlı keramikler vasıtasıyla yapı
girişinin batısında kalan cadde düzenlemesinin en geç ‚Geç Roma Dönemi‛ ne tarihlenmesi olasıdır.
Böylelikle antik limana bakan girişin hemen önünde oldukça itinalı bir
drenaj kanalına sahip yapının avlusu, zemin seviyesinde kısmen açığa çıkarılmıştır. İtinalı mozaik tabanı ve görece büyük ebatları, yapının oldukça
nitelikli yapısal karakterini yansıtmaktadır (Resim: 7).
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Yine avlunun sınırlarında, taban altı künk döşemesi ile drenajı sağlanan
mozaikli alan, yapının bir bölümünün ıslak zemin olarak kullanım görmüş
olabileceğini düşündürmektedir. Üst örtüsünün tonozla geçildiği yapı, kentin muhtemel kamusal donatılarının yorumlanabilen ve korunagelen somut
ilk örneklerinden biri durumundadır. Önümüzdeki yıllarda devam eden
çalışmalar bu önemli yapının kullanım detaylarını ortaya koyacaktır. İtinalı
drenaj sistemi ve altyapısında giriş yönü boyunca uzanan oldukça kapasiteli kanal sistemi gibi bir çok bulgu, halen ‚E Yapısı‛ olarak adlandırdığımız
yapının kullanım amacı için veriler sunsa da, kesin saptamalar neticesinde
bu yorumu önümüzdeki kampanya ile birlikte daha somut bir şekilde değerlendirmek arzusundayız.
C BÖLGESİ
2015 ve 2016 yılı çalışmalarının diğer bir odağı, 2012 yılından bu yana
antik kentin öğelerini ve kültür katlarını tespite dönük sürdürdüğümüz test
sondajı çalışmaları olmuştur. Bu sondajlardan ikisi, 2000-2006 yılları arasında Geç Antik Çağ ve Bizans Dönemi odağında sürdürülen geçmiş kazı çalışmalarının ana hedefinde bulunan ve son evresi M.S. 12-13. yüzyıla tarihlenen bir kilise, Erken Bizans Döneminde kullanılmış bir keramik fırını ve
Geç Antik Dönem mezarlarının tespit edildiği alanda açılmıştır. 3 Çalışmalar
kapsamında ‚C Bölgesi‛ olarak adlandırılan alan Adramytteion antik kentinin başlıca yükseltilerinden biri üzerinde konumlanmaktadır (Resim: 1).
Önceki dönem çalışmalarında söz konusu alanda tespit edilen yapıların
özelinde, sürdürülmüş kazı çalışmalarına rağmen hala tartışmaya açık sorular bulunmakta olup, bu bölgedeki çalışmalarımız antik kent bağlamında
var olan stratigrafiyi doğru temeller üzerine oturtmak amacında planlanmıştır.
Deniz seviyesinden +19.80 m. kotta çalışmalarına başlanmış olan sondaj
22’de, yüzey toprağının altında temel mimarisi kendini göstermeye başlamıştır. Açmanın kuzeybatı köşesinde, bir kısmı görünen apsisli bir yapının
temelleri tespit edilmiştir. Sınırları açma dışına uzandığı anlaşılan yapının
temel duvarları, belirli bir standart sunmayan ebattaki taşlar ile sistemsiz

3

2001-2006 dönemi kazıları için bkz. Beksaç, E.‛Adramytteion 2002‛, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı,
s.327-338; Çoruhlu, T. ‚2004 Yılı Ören (Adramytteion Antik Kenti) Kazı Çalışmaları‛, 27. Kazı
Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, s. 229- 240; ‚Ören (Adramytteion Antik Kenti) 2005 Yılı Kazı
Çalışmaları‛, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, s.479-500.
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biçimde yerleştirilmiş dikdörtgen tuğlaların harçlı vaziyette kullanım gördüğü bir örgüde oluşturulmuştur. Üç sıra halinde devam eden yapı temelleri, yaklaşık olarak +19.10 m. ila +19.00 m. kotlarında sonlanmaktadır.
Söz konusu seviyeye kadar yapılan mimari tespitin dışında, yoğun taş
molozlarla birlikte oldukça az sayıda çatı kiremiti parçası ve keramik buluntulara da rastlanılmıştır. Tespit edilen bu durum, kuzeybatı köşedeki
tespit edilen apsisli yapının yöneliminin açma dışına doğru olması sebebiyle bu yapıdan çok, sondajın alt kotlarında belirebilecek olan mimari ile ilişkili olmalıdır. Buluntular birkaç parça halinde yalın, kaba ve Bizans Dönemi
içerisinde geniş bir kronolojide ele alınabilecek ağız ve kulp parçalarıyla,
Ören genelinde aşina olunduğu üzere yüzeye yakın olan tabakaların düzensiz içeriğine uygun durumda birkaç parçadan oluşmak üzere red slip
ware, sigillata, gri hamurlu Roma keramikleri ve Helenistik Dönem siyah
astarlı sınıfına giren tabak parçalarından oluşmaktadır.
Sondajda +19.47 m. kotta, daha erken bir mimari düzenleme kendini göstermeye başlamıştır. Bir önceki evrede tespit edildiği gibi, yeni seviyede de
açmanın kuzeydoğu köşesinden güneybatı köşesine doğru uzanan apsisli
bir duvar temeli ile karşılaşılmıştır. Yaklaşık olarak 0,5 m. kalınlığındaki
duvar, farklı ebatlarda nispeten dörtgen formlu taşların ve tuğlaların, harç
kullanımlı örgüsüne sahiptir. Apsisin ebatı göz önüne alındığında, bir üst
kotta yer alan daha geç evredeki ikincil kullanım mimariden daha büyük
bir yapıya rastlanıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca yeni tespit edilen büyük
apsis duvarının iç yüzeyinin freskle kaplı olması bu yapının daha nitelikli
bir işçiliğe sahip olduğunu da göstermektedir (Resim: 8).
Çok renkli boyamanın görüldüğü freskin alt kısmı, küçük dökülmeler ve
eksiklere rağmen yerinde korunagelmiştir. Duvar resmi genel olarak geometrik bezeme biçiminde çalışılmıştır. Altta pervaz kısmını oluşturan
lacivert dalgalı kısa bordürde beyaz boya ile yapılmış stilize lesbos kyması
resmedilmiş, onun üzerinde beyaz zemin üzerine çok renkli bezenen ve
duvarı adeta bir ağ gibi saran birbirini tekrar eden süreklilikte, birleşim
yerlerinin yeşil içine sarı boya ile desenlendirildiği madalyon motifleriyle
bezenen eşkenar dörtgen baklava dilimleri işlenmiştir. Ayrıca dilimleri
oluşturan geometrik boşluklar içerisine de, daire ile çevrelenmiş turuncu ve
bordo sıralı renk dizisinde tekrar eden haç motifi yerleştirilmiştir (Resim: 9).
Fresk yaklaşık olarak +19.10 m. ila +19.00 m. kotlarına kadar devam etmekte olup, aynı seviyede küçük bir kısmı korunagelmiş pişmiş toprak taban tuğlalarından oluşturulan mek}nın zeminine rastlanılmıştır. Bu zemin
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hattı açmanın kuzey ve batı kesit profillerinde de takip edilebilmektedir.
Zemin üzerinden ve altından gelen keramik parçaları, genel olarak karışık
tabaka özelliği göstermektedir. Bununla birlikte en geç tarihli buluntu grubunun Erken Bizans Dönemine tarihlenen kırmızı fırça astarlı kaba keramik
parçalarından oluşması, söz konusu mimarinin kronolojik evresinin bu dönem ile alakalı olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca bu seviyeden zemin
üzeri buluntu olarak ele geçirilmiş, dairesel formlu, baskı bezeme tekniğinde altından yapılmış, üzerinde bitkisel bezemeler içine yerleştirilmiş haç
motifinin bulunduğu bir takı, yapının tarihlemesine dönük destekleyici bir
unsur olsa da mimarinin kesin olarak tarihlendirilmesinin plan tipiyle netleşebileceği kanaatindeyiz (Resim: 10).
Alt kotta açığa çıkarılan bu ikinci apsisli yapının temelleri, yaklaşık olarak +18.50 m. kotlarına kadar devam etmektedir. Temel seviyesine yaklaştıkça, yapının duvar örgüsünün farklılaştığı, örgüde yer yer dörtgen formlu
blokların kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca temel kotlarında buluntu yoğunluğunun artmasına paralel olarak, malzemenin karışık tabaka özelliği
gösterdiğine işaret eden vurguda da bir artış söz konusudur. Bu durum
yapı için temel çukuru açılması sırasında meydana gelen tahribatla ilişkili
olmakla birlikte, mimariyle beraber kültür tabakalarının da sonlanabileceğine işaret edebilir. Buluntu yoğunluğunun yanında, buluntuların çeşitliliği
ve kronolojik olarak geniş bir dilime tarihlenmesi de bu düşüncemizi destekler niteliktedir. En erken örnekler, tekil parçalardan oluşmak üzere, Arkaik Dönem Ionia k}sesi, Oryantalizan Dönem konsantrik daire motifli keramik parçası ve Arkaik Dönem içerisine tarihlenebilecek Kuzeybatı Anadolu gri keramiği parçasından meydana gelmektedir. Bunların dışında en yoğun grubu, içlerinde ithal Attika örneklerinin de bulunduğu M.Ö. 3.-2. yüzyıllara tarihlenen içe çekik ağızlı k}se, kantharos, tabak, balık tabağı, tuzluk
formları ve unguantariumun yer aldığı siyah astarlı keramik grubu oluşturmaktadır. Birkaç parçadan oluşmak üzere Helenistik Dönem yalın keramik
parçaları, aynı oranda gri hamurlu Roma keramikleri, tekil örnek olarak thin
wall, Attika etkili malzemenin dörtte biri oranında sigillata ve kırmızı astarlı
parçalar da bu tespitler arasındadır. Son olarak ise günlük kullanım izlerinin görüldüğü yalın, kaba keramikler ve bunlarla birlikte mimarinin yapım
evresine işaret ettiği düşünülebilecek daha geç dönem kaba keramik fragmanları da diğer buluntular arasındadır. Sondaj 22 tarafımızdan öngörüldüğü üzere, tespit edilen mimarinin temel seviyesinden hemen sonra ana
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kayanın belirmesi sebebiyle yaklaşık olarak +18.40 m. kotlarında sonlandırılmıştır.
Akabinde Sondaj 23, ‚C‛ bölgesinde Sondaj 22’de ana apsisi yakalanan
ve bir kiliseye ait olduğu düşünülen yapının planını anlama odağında, yapının güney kanadına ait duvar ve düzenlemeyi ortaya çıkarmak ve ortaya
çıkan bu yapının tarihlendirilmesi amacıyla Sondaj 22’nin güneybatısına
açılmıştır.
Sondaja +19.80 m. kotlarında başlanılmış olup S22’de tespit edilen apsisin güney yönündeki devamı +19.60 m. kotta korunagelmiş bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Buluntuların oldukça az ve karışık tabaka özelliği gösterdiği sondajda derinleştikçe mimari farklılaşmaya başlanmıştır. Yaklaşık olarak + 19.35 m. kotlarında bu yöndeki apsise birleşik vaziyette genel plan
itibariyle dikdörtgen formlu bir platform ve batısında onun doğusuna bitişik uzanan bir mezar yapısının ana mimariye dahil edildiği anlaşılmıştır.
Platform yer yer sarımsı kireç taşından yer yer daha küçük şekilsiz taşlarla
harç kullanılarak oluşturulmuştur.
Mezarın, sondajın doğu yöndeki açma kesiti içine doğru devam etmesinin anlaşılması üzerine, sondajın bu yönde 1.50 m. genişletilmesine karar
verilmiştir. Apsisli yapıya paralel doğu-batı yönünde konumlandırılan mezar, 1.70 m. uzunluğunda, 0.5 m. genişliğinde ve 0.3 m. derinliğindeki ölçüleriyle, uzun kenarlarda devşirme mermer plakalar, kısa kenarlarda ise dikdörtgen pişmiş toprak tuğlalarla sınırlandırılarak yapılmıştır.
19.35 m. kotta açığa çıkarılan mezarda yapılan çalışmada, 0.3 m. derinlikte iskelete ulaşılmış olup, iskeletin kalın bitki kökleri ve mezar içinde yer
alan iri taşlar tarafından ağır tahribe uğradığı anlaşılmıştır. Tespit edilen
iskelette, kafatasının yalnızca maxilla ve mandible kemiklerinin koruna geldiği, vücudun kalan kısmında ise sağ ulna kemiği ile sol femur ve tibia kemiği ile sternuma ait dağılmış halde kemik parçaları tespit edilmiştir. Mezarda
kontekste ait olabilecek bir buluntu saptanamamıştır.
+19.50 m. kotuna kadar tespit edilen mimari ile ilişkili olması muhtemel
yoğun moloz taşlarla birlikte parçalar halindeki çatı kiremitleri tespit edilmiştir. Keramik buluntular düşük yoğunluktadır. Sondaj genelinde sırlı
seramik buluntu tespit edilmemiş olup, Bizans Dönemine tarihlenebilen
keramik yoğunluğu oldukça azdır. Alt kotlarda, Geç Antik Çağ, Roma ve
Helenistik Dönem malzemeleri ele geçirilmiştir. Sondajda 18.50 m. kotunda
anakayaya ulaşılmıştır.
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Böylelikle 2015 yılında, bu iki sondaj vasıtasıyla, Erken ila Orta Bizans
Dönemine tarihlenen yeni bir kilise yapısı tespit edilmiştir. 2016 yılında ise
C1 açması adı altında sürdürülen çalışmalara, Sondaj 22 ve 23’e Sondaj 40
da eklenerek devam edilmiştir. Neticesinde büyük apsisin M.S. 8. yy.da inşa
edildiği anlaşılmış, C1 açması verileri doğrultusunda da Geç Bizans Döneminde (10-11. yy.) revize edilerek tadilat geçirdiği görülmüştür. Bu durum,
daraltılmış apsis ve doğu-batı doğrultulu duvarın mezar şapel niteliği kazandırılarak yeniden düzenlenmesiyle de açıklık kazanmıştır.
Yapının tuğla tabanı altına konumlandırılmış mezarının içeriğinde tüme
yakın 5 adet kafatası ve bunlarla ilişkili dağınık halde gelen yoğun kemik
parçaları saptanmıştır. Aynı zamanda bu kot aralığında, 3 adet bronz Bizans
sikkesi tespit edilmiştir. Tespit edilen sikkelerden biri 11. yy., diğeri ise
13.yy. sonu 14. yy. başına tarihlenmektedir. Bu bağlamda alan, geneliyle
birlikte düşünüldüğünde, Ören Tepe güneyinde konumlanan ve kazısı
2000’li yıllarda tamamlanan kilisenin kullanımda olduğu dönemlerde, tespiti yeni yapılan bu erken kilisenin, mezar şapeli olarak dönüştürülüp kullanım gördüğü anlaşılmaktadır.
Apsisin doğu dışında, tesviye çalışmalarına devam ederken ulaşılan alt
kotlarda, bir Roma yapısının yıkım evresine ait moloz ve bol sayıda seramik
ele geçmiştir. Kot indirme çalışmaları devam ederken, toprak dolgu içerisinde dağınık halde duvar resmi parçaları tespit edilmiştir. Devam eden
seviyelerde sondajın doğu kenarına paralel, ölçüleri belirli bir standart
sunmayan ve kuzey güney doğrultusunda sondaj buyunca devam eden
temel bloklarına ulaşılmıştır. Bu temel bloklarının kotu ve temelin sonlandığı kottan ele geçen en geç seramik grubu, ESA - (Doğu Sigillataları) olup,
kabaca M.S. 2. yy.ın ortalarına tarihlenmektedir. Söz konusu malzeme, kilisenin alt kotlarında, temel seviyesinde korunagelen ve kilise yapısından
bağımsız olduğu anlaşılan Roma yapısının temellerini tarihlemektedir.
Ele geçirilen ve belgelenen duvar resmi parçaları arasında, harç dolgusuyla birlikte birbirleriyle ilişki sunarak kısmen birleşir vaziyette 9 parça
tespit edilmiştir. Birleşen parçalar, ovalleşen dörtgen formda bir yüzey
sunmaktadır. Restoratör uzmanımız tarafından gerçekleştirilen konservasyon işlemlerinin ardından, daha bütüncül bir yoruma gidilebilmiştir.
Duvar resmi, boyun altı hizasına kadar koruna gelmiş, portre özellikleri
gösteren bir baş resmetmektedir. Uzun dalgalı buklelerden oluşan saç, portrenin arka fonunu teşkil eden koyu kırmızı tonla tezat oluşturacak şekilde
ve aynı zamanda ten rengine yakın krem tonlarında renklendirilmiştir. Dar
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ve basık alın üzerinde, alını açıkta bırakarak aşağı inen saç, şakaklarda kısa,
enseye doğru ise daha uzun bukleler halinde betimlenmiştir (Resim: 11).
2016 yılı çalışmaları kapsamında C Bölgesi’nde 2015 yılında tespit edilen
kilise yapısının kısmi kazısı 2017 yılında sürdürülmek üzere sonlandırılmıştır (Resim: 12).
Kazı sonunda, gerekli konsolidasyon çalışmaları restoratörümüz tarafından gerçekleştirilmiş, korunagelen freskli apsis duvarı yerli yerinde kasalanmış ve alan geçici üst örtü ile koruma altına alınmıştır.
DİĞER SODAJ ÇALIŞMALARI
2015 ve 2016 yıllarında kazı kampanyamızın bir ağırlığı, Bursa Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararları doğrultusunda programımıza aldığımız, Ören’deki sit alanı dahilinde özel mülkiyetteki belirli parsellerde gerçekleştirilen sondaj kazılarında olmuştur. Bu noktada, benzer
statüdeki sondaj tespitlerimiz neticesinde verilen kararlardan sonra, sit alanı içerisinde yapılaşmadan soyut alanların önemli bir kısmını oluşturan özel
mülkiyetteki parsellerin kamulaştırılması için mülk sahiplerinin yaptığı
başvuruların, Genel Müdürlüğümüzce, ‚kamulaştırılması‛ şeklinde karara
bağlandığını bir ay önce öğrenmek, bizi fazlasıyla mutlu etti.
2015 yılı kazı kampanyamız dahilinde açtığımız 14 test sondajı, bu anlamda Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararları doğrultusunda, özel mülkiyette kalan parsellerde gerçekleştirilmiştir (Resim: 1).
‚Sit Alanı‛ dahilinde, bugünkü pazar yeri çevresine ve ayrıca Ören’in en
yüksek mevkiine yakın konumlanan su deposunun batısında atıl durumdaki beton yapının kaldırılmasının ardından çevresine açılan sondajlarda, sit
bütünlüğünü doğrulayan tespitler gerçekleştirilmiştir. Detaylarına burada
girmemekle birlikte, toplam 7 parselde açılan bu 14 sondajın hepsinden, Geç
Antik Çağ mezarları, Roma Dönemi cadde ve sokak düzenlemeleri, daha
erken evrelere ait kültür katlarına ait somut tespitlerle, Antik Kent’in kullanım evrelerine dair çok önemli ipuçları elde edildiğini belirtmek isterim
(Resim: 13).
2016 kazılarında da bu manada gerçekleştirdiğimiz görevler oldu. 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın güney sınırına komşu, sit dışarısındaki parsel
üzerinde konumlanan otel işletmesinin, bir bölümü site dahil olan arka
bahçesinin konumlandığı parsele inşa etmek istediği havuz nedeniyle, ilgili
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Bölge Koruma Kurulu’na başvurusuyla programımıza dahil edilen sondajları, ilgili kararlar doğrultusunda kampanyamız dahilinde gerçekleştirdik.
Bu sondajların 5’i otel işletmesi ile kuzeybatı - güneydoğu doğrultusunda uzanan ve yer yer koruna gelen sur hattı arasındaki çim alan üzerine
konumlandırılmış, 8 adet sondaj ise söz konusu sur hattının üzerindeki
terasa, parsel bütünlüğü esasıyla konumlandırılarak açılmıştır.
Tespitlerimizde, şev hattı boyunca devam etmesi gereken sur hattının,
evvelki modern iskan faaliyetlerinde tahrip edildiği anlaşılmıştır. Zira bu
hattın kuzeybatı devamında, şeve paralel yer yer korunagelen sur kalıntıları
bu durumu ispatlar niteliktedir. Durumun diğer ispatını toprak şevin otele
bakan cephesindeki ton farklılığı da sunmaktadır. Profilde, çim zemin olarak kullanılan kotun yaklaşık 1 m. üzerine kadar denk gelen kısım, sarı tonlarında steril ana toprak niteliği sunmaktayken, bunun üzerinde yaklaşık 2
m. devam eden bölümü, koyu kahverengi tonlu, içerisinde tuğla ve seramik
parçalarının bulunduğu kültür katlarını sunmaktadır. Böylelikle otel işletmesi ile sur hattı arasında konumlanan ve çim bahçe olarak kullanılan alanın, modern iskan sürecinde kot itibariyle, bu bölgedeki ana toprak kotunun da altında kalacak seviyede tıraşlanıp, dolgu toprak ile tesviye edilerek
yaratıldığı anlaşılmaktadır. Bu süreç kuşkusuz, bu doğrultudan geçen Adramytteion’un geç dönem surlarının bütünlüğünü de bozan tahribat süreci
olmuştur.
Sur hattının hemen içinde kalan sondajlar, M.S. 2 yy.dan Bizans Döneminin son evresine dek saptanan çok evreli mimariler, kentte aşina olduğumuz çeşitlilikteki seramik grupları ve küçük buluntularla, kent topoğrafyasına dair yeni yorumlara ulaştırdı. Sondaj verileri üzerine çalışmalar devam etmekte olup, 2016 kazı çalışmalarında vaktimizin önemli bir bölümünü verdiğimiz bu görevin neticesinde, yine yakın zaman içerisinde, ilgili
koruma bölge kurulunun verdiği kararı da öğrenmiş bulunmaktayız. Parsel
bütünlüğünün korunması vurgusunda, otel işletmesinin talebi uygun görülmemiştir.
PALEOCOĞRAFYA ÇALIŞMALARI
Diğer taraftan, Adramytteion antik kenti çevresinde, 2014 yılında
baslamıs oldugumuz jeoarkeolojik ve paleocografya çalısmaları 2015 ve
2016 yıllarında da devam edilmiştir. Antik kent çevresindeki dogal ortam
degismelerini belirlemek amacıyla Yrd. Doç. Dr. Levent Uncu tarafından
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gerçekleştirilen çalışmalarda, en derini 10 metreye kadar inen delgisondajlar yapılmıştır.
Sondajlarda genel stratigrafi, günümüzden 6000 yıl kadar önce, anakaya
üzerine gelen transgresif bir deniz ilerlemesiyle baslayıp, giderek derinlesen
bir su ortamına dogru gidisi göstermektedir. Bu sıg denizel ortam, bol miktarda denizel fosil (Cerastoderma glaucum ve Bittium sp.) ve bitki kalıntısı
(Posidonia sp.) içermekle birlikte, insana ait herhangi bir kültürel kalıntı
barındırmamaktadır.
Zamanla önce lagün daha sonra tatlı su gölüne dönüsen bu denizel ortam, Bergaz Tepe’nin dogusunda dalga etkisinden yoksun sakin bir ortamın
(bir koy) varlıgına isaret etmektedir. Önceki senelerde Bergaz Tepe’nin batı
bölümüne açılan delgi sondajların verileriyle birlikte, tepenin antik çağın bir
evresine dek, Ören ana yükseltisine bağlı, denize uzanan bir burun olduğu
tespit edilmiştir.
Ören ana yükseltisinin, batısında geçtiğimiz kampanyada açılan delgi
sondajlarda da, yer yer 1-1,5 metre kalınlıga ulasan bu birimin üzerine, sık
sık yatak degistiren kuzeydeki Havran Çayı ve güneydeki Karınca Deresi
tarafından getirilen kumlu çakıllı flüvyal (akarsu) depolar gelmektedir.
Zaman içerisinde uzaklasan dere yataklarına baglı olarak alan, taskın ovası
sedimanlarından (açık renkli siltler) olusan bugünkü ova yüzeyine dönüsmüstür. Anlaşıldığı üzere Adramytteion, jeolojik süreci henüz net bir
kronolojiyi öne sürmek için erken olsa da, günümüz Ören’inden farklı olarak bir yarımada özelliğindedir (Resim: 14).
Kentin güney sınırında korunagelen Ortaçağ sur hattının güney dışarısında sürdürülen çalışmalarda ise oldukça ilginç ön verilere ulaşılmıştır. Bu
alanda sürdürülen delgi sondaj çalışmasında, 3 metrede ana kayaya ulaşılmış olup, elde edilen veriler, alanda ana kaya üzerinde bir kültür tabakasının varlığına işaret etmiştir. Kültür tabakasının olasılıkla bir deprem neticesinde çöktüğü anlaşılmış, ilginç olarak, sonrasında bu alanın sığ denizle
kaplandığı saptanmıştır. Bu alanın daha sonra kentin güneyinde akışını
sürdüren Karınca Deresi’nin taşıdığı birikintiyle dolmaya başladığı anlaşılmıştır. Bu doğrultuda yapılan çalışmaların gelecek yıllarda da devam ettirilmesi öngörülmektedir.
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JEOFİZİK ve JEORADAR ÇALIŞMALARI
2015 ve 2016 yılı çalışmalarında diğer bir konsantrasyon, Üniversitemiz
Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından tahsis edilen fonla gerçekleştirdiğimiz jeofizik çalışmalar üzerine olmuştur. 2012 yılındaki tespitlerimizle sürekli kültür katlarıyla gerek Adramytteion gerekse bölge arkeolojisi için
büyük önem tasıyan Bergaz Tepe’deki bilimsel potansiyelin, önümüzdeki
yıllarda alan açma yöntemiyle kazı programına dahil edilmesi öngörüldügünden, 2015 yılı kampanyasında tepenin erken buluntu veren tüm dogu
yamacının jeomanyetik ve jeoradar yöntemiyle taranması gerçekleştirilmiştir. Diger taraftan, kazılar kapsamında ‚C Bölgesi‛ olarak adlandırılan, Bizans Dönemi yapılarının yogunlukta oldugu ve bu 2015 – 2016 yılı kazılarında sondaj çalısmalarıyla içerisinde yeni bir kilise yapısının da tespit edildigi tüm bölgenin de, aynı metodla taranması tamamlanmıştır. 2016 yılı
çalışmalarıyla tarama odağımız, ilk evresini M.Ö. 4. yy.a tarihlediğimiz,
kentin bir kısmı kumul altında korunagelen limanı üzerine olmuştur. Bu
çalışmalarla ilgili ayrı bildiriler Sayın Buket Ortan tarafından Arkeometri
Sonuçları Toplantıları arasında yer almaktadır (Resim: 15).
DİĞER ÇALIŞMALAR
Geçtiğimiz kampanya içerisinde yoğunlaştığımız bir diğer husus, kazı ve
onarım çalışmalarına paralel olarak yürüttüğümüz koruma ve çevre düzenlemeleri olmuştur. Gelinen aşamada, ilgili koruma bölge kuruluna iletilmiş
ve detaylı görüşmeleri tamamlanmak üzere olan, biri sergi ve tanıtım merkezi, diğer ikisi, yerleşimin geçmişine açılan pencereler niteliğinde parkurlar ve seyir tasarımları olmak üzere, toplam 3 ayrı proje bulunmaktadır.
Bahsi geçen ve çalışmaları geçtiğimiz yıllarda tamamlanan alanlardan
‚A‛ ve ‚D‛ Bölgelerini’de içeren bu projeler için Koruma Bölge Kuruluyla
yapılan ilk görüşmeler neticesinde, istenen güncellemeler yapılmış olup,
onay aşamasına gelinmiştir. Kuşkusuz, bu projeler tamamlandığında,
yerelde kültür bilincinin geliştirilmesine aracı olacaktır.
Yine bu vizyon paralelinde, Mimar Sinan G.S. Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öncülüğünde çalışmaları kazılara paralel sürdürülüp
tamamlanan ‚Koruma Amaçlı İmar Planı‛nın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür Valıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiş
olması sevindirici bir gelişmedir. Bu çalışma Ören’in kendine has, eşsiz do-
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kusuyla bir model olarak ileriki nesillere aktarılmasının miras belgesi niteligindedir.
2012’den bu yana yerelde çabalanan vizyon neticesinde ‚Ören - Adramytteion antik kenti Kültür Turizm ve Doga Derneginin kurulması diğer
bir gelişme olmuştur. Bu girişimde, Burhaniyeliler’in, kültür odaklı turizm
vasıtasıyla, Ören’in yeniden bir cazibe merkezi haline getirilmesi ve turizm
kalitesinin arttırılması çevresindeki beklentilerinin, sistemli projeler bütünüyle karşılanabilir bir durum olduğu bilincinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Geçtiğimiz yıl itibariyle Adramytteion’da sürdürdüğümüz kazı ve onarım çalışmalarına, Bakanlığımızın izni ile yeni ve sürekli bir proje daha eklenmiştir. Adramytteion’un etki alanı içerisinde sürdürülecek ve kazı çalışmalarını birçok anlamda bütünleyecek bir yüzey araştırmasının gerekliliği,
bu projenin başlatılması fikrini doğurmuş ve böylelikle ‚Adramytteion
Egemenlik Alanı Arkeolojik ve Epigrafik Yüzey Araştırmamızın‛ ilk sezonu
olan 2015 ve 2016 çalışma ve tespitlerimizin Araştırma Sonuçları Toplantısı
bildirileri içerisinde ayrı olarak sunulmuştur.
Son olarak bir diğer sevindirici gelişme; 5 yıllık süreçteki tüm bu projeler
bütünü, gelinen noktada çalışmaların bölge ihtiyaçları paralelinde ivmelenmesi sayesinde, üniversitemiz başta olmak üzere, birçok farklı üniversitenin ilgili branşları için de sürdürülebilir atölyeler niteliği kazanmıştır. Bu
gerekçeyle üniversitemiz bünyesinde ‚Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları ve Uygulama Merkezi‛, YÖK onayıyla kurulmuş olup, Belediye ile yapılan temaslar neticesinde kurulan bu
merkezin Burhaniye’de de yapılması konusunda olumlu adımlar atılmıştır.
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Resim 1: Ören (Adramytteion) uydu görünümü ve 2012-2016 sezonunda çalışılan
alanlar.
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Resim 2: E Yapısı, genel görünüm 2014.

Resim 3: E Yapısı, orta geçiş tabanı, mermer plakalar.

................................................................................................................

519

Resim 4: E Yapısı, mozaik tabanı.

Resim 5: E Yapısı, mozaik taban ve künk hattı.
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Resim 6: E Yapısı, batı önündeki cadde tabanı ve künk hattı.

Resim 7: E Yapısı, genel görünüm 2015.
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Resim 8: C Bölgesi, freskli apsis duvarı.

Resim 9: C Bölgesi, freskli apsis duvarı detay.

Resim 10: C Bölgesi, sondaj 22, apsisli yapı zemin üstü buluntusu.
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Resim 11: C Bölgesi, duvar resmi parçası.

Resim 12: C Bölgesi, hava fotoğrafı.
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Resim 13: Sondajlardan seçme görünüm.

Resim 14: 2015 Jeofizik ve jeoradar çalışmalarından seçmeler.
Resim 15: 2015 Karot çalışmalarından seçmeler.
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SOĞMATAR NEKROPOLÜ
2016 YILI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Yusuf ALBAYRAK *
S. İrem MUTLU
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile, Şanlıurfa Müzesi başkanlığında gerçekleştirdiğimiz, Şanlıurfa İli, Yağmurlu Köyü sınırları içerisinde kalan kırsal alandaki Soğmatar
nekropolü 2016 temizlik çalışmaları 02.11.2016 tarihinde başlamış ve
30.12.2016 tarihinde sona erdirilmiştir. Bu dönem çalışmaları ekip listesinde
isimleri verilen Yrd. Doç. Dr. Yusuf Albayrak bilimsel danışmanlığında
Şanlıurfa Müzesinden Ahmet Yavuzkır ile birlikte Arş. Gör. Süheyla İrem
Mutlu, Uzm. Semih Mutlu, Arkeolog Zehra Çakallık ve Harran Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin ve kısa süreli olarak Prof. Dr. Mehmet
Önal’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
Antik Dönemde Edessa Krallığı1 sınırları içerisinde yer alan Soğmatar,
bugünkü Şanlıurfa İli’nin 60 km. güneydoğusunda, Harran İlçesi’nin ise 40
km. kuzey doğusunda Tektek Dağları’nda önemli pınarların bulunduğu bir
yerdedir.
Soğmatar’ın bulunduğu alan çoğunlukla alçak tepeler şeklinde kayalıklardan oluşmaktadır. Alana girişte kuzeyde yer alan alçak tepenin güney
sırtlarında kaya mezarları, köyün içerisinde bir höyük, höyüğün kuzey ve
güney yönündeki tepe sırtlarında ve de batıda yer alan tepelerin üzerinde
kaya mezarları yer alır. 9 tepede, üzerinde anıtsal yapı bulunan tonozlu
mezar olarak adlandırılan mezarlar da vardır. Bugün bu mezarların üzerlerindeki anıtsal yapılar yıkıntı halinde olup, mezarların girişleri tamamen
kapanmıştır. (Resim: 2) Segal 1953 yılında Soğmatar’a geldiğinde bu anıt
*
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Yard. Doç. Dr. Yusuf ALBAYRAK, Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü Osmanbey Kampüsü – Şanlıurfa/TÜRKİYE, e-mail : albayrakyusuf55@hotmail.com
Arş. Gör. Süheyla İrem MUTLU, Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi A.B.D, Osmanbey Kampüsü-Şanlıurfa/TÜRKİYE.
e-mail: s_irem_ogutle@harran.edu.tr
Kuzey Mezopotamya’nın Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede, Arami halkının M.Ö.
132 yılında kurdukları krallıktır. Bu krallığa Osroene veya Abgar krallığıda denilmiştir. Bkz.
Duval 1975, s. 36

mezarlara birden dokuza kadar numara vererek batıdan doğuya doğru
sıralamış, mezarların mimarisi hakkında bilgi vermiştir.2 Soğmatar kutsal
alanındaki bu dokuz yapının ortak özelliği; yüksek kayalık tepeler üzerinde, ana kayaya oyulmuş kaya mezarlarının olması ve üzerlerinde de silindirik, dikdörtgen veya kare planlı anıtsal mezar yapıların bulunmasıdır. Bu
mezarlar, Höyük etrafında bir daire çizer şekilde yoğunlaşmıştır. Höyükten
uzaklaşıldıkça mezar yoğunluğu azalmaktadır. Bu mezarların girişlerinin
tamamının höyüğe bakması dikkat çekici bir özeliktir. Diğer bir özellik ise,
höyüğü görmeyen tepelerde kaya mezarının olmamasıdır.
2016 yılı temizlik çalışmaları kutsal alana girişte, kuzeydeki alçak tepenin güney sırtlarında yer alan yoğun olarak kaya mezarlarının görüldüğü
nekropol alanında yapılmıştır. 2012 yılındaki araştırmalarımız sırasında bu
alanda 72 adet kaya mezarı tespit etmiştik. Bu mezarların çoğunun girişine
kadar toprakla dolu olduğunu, içine girilebilen mezarlarının ise yarıya kadar toprak ve moloz ile dolu olduğunu görmüştük. İçine girilebilen mezarların tamamı dromoslu, merdivenli, tek odalı ve 3 arcosoliumlu tipik Roma
mezar mimarisini yansıtmaktadır.
2016 yılı çalışmalarımızda 24 adet kaya mezarı temizlenmiştir. Bu mezarlar K.1 den K.24 e kadar adlandırılmıştır.
K1 NO.LU MEZAR ODASI
Roma Dönemine ait olduğu anlaşılan K1 No.lu mezar dromoslu ve tek
odalı olup girişi güneydedir. Dromos uzunluğu kuzey-güney yönlü 470 cm.,
doğu-batı yönlü 470 cm.dir. 7 basamakla giriş kapısına varılır. Giriş kapısı
dikdörtgen formlu olup, doğu-batı uzunluğu 61 cm., yüksekliği 105 cm.dir.
Mezar odasının içine 1 basamakla iniliyor. Mezar odası 355x306 cm., derinliği ise 170 cm. ölçülerindedir. K1 No.lu mezar odasında doğu, batı ve kuzeyde 3 adet arcosolium bulunmaktadır.
Kuzey klinenin genişliği 77 cm., derinliği 105 cm., uzunluğu ise 225
cm.dir. Doğu arcosolium genişliği 75 cm., derinliği 123 cm., uzunluğu 230
cm.dir. Batı arcosolium yarım bırakılmış olup, genişliği 36 cm., derinliği 65
cm., uzunluğu 177 cm.dir.
K1 No.lu mezarda yapılan temizlik çalışmaları esnasında herhangi bir
buluntuya rastlanılmamıştır.

2

Segal 1953, s. 97
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K2 NO.LU MEZAR ODASI
Roma Dönemine ait olduğu anlaşılan bir diğer mezar olan K2 No.lu mezarın mezar odası da K1 No.lu mezar odası gibi dromoslu, tek odalı olup,
içerisinde 3 arcosolium bulunur. Girişi güneydedir.
Dromos uzunluğu kuzey-güney yönlü 238 cm., doğu-batı yönlü 93,5 cm.,
derinliği ise 154 cm.dir. Kapı girişine 4 basamakla inilmektedir. Giriş kapısı
kemerli olup, doğu-batı yönlü 60,5 cm., yüksekliği ise 120 cm.dir. Mezar
içerisine 2 basamak ile girilmektedir. Mezar içi kuzey-güney yönlü 319 cm.,
doğu-batı yönlü 315 cm. olup, derinliği 182 cm.dir. K2 No.lu mezar odasında da K1 No.lu mezar odasında olduğu gibi 3 adet arcosolium bulunmaktadır.
Kuzey arcosolium genişliği 70 cm., derinliği 95 cm., uzunluğu ise 200
cm.dir. Doğu arcosolium genişliği 81,5 cm., derinliği 110 cm., uzunluğu 200
cm’dir. Batı arcosolium yarım bırakılmış olup, genişliği 74 cm., derinliği 100
cm., uzunluğu 206 cm.dir.
Ayrıca mezar odası girişinin güneybatı yönünde 1 adet yüksekliği 51
cm., genişliği 64 cm. olan niş bulunmaktadır.
Çalışmalar esnasında mezarın toprak, taş ve çöple doldurulmuş olması
ve herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanılmaması mezarın daha önceden açılmış olduğu fikrini desteklemektedir.
K3 NO.LU KAYA MEZARI
Erken Tunç Çağına ait olduğu düşünülen kuyu şeklinde kaya oyuğu
mezar olarak adlandırılan mezar tek odalıdır. Mezar odasına giriş kapısı
güneydedir. Yüzeydeki ağız kısmı dikdörtgen olup, doğu-batı yönlü 115
cm., kuzey-güney yönlü 103 cm. ve derinliği 183.dir. Mezar kapısına inmek
için güneyden kayaya oyulmuş 3 adet basamak mevcuttur. Giriş kapısı kemerli olup, doğu-batı genişliği 51 cm., yüksekliği ise 78 cm.dir. Mezar içinin
kuzey-güney uzunluğu 196 cm., doğu-batı uzunluğu ise 254 cm.dir. Çalışmalar esnasında herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır.
K4 NO.LU MEZAR ODASI
Erken Tunç Çağına ait olduğu düşünülen kuyu şeklinde kaya oyuğu
mezar olarak adlandırılan mezar tek odalıdır. Mezar odasına giriş kapısı
güneydedir. Mezar kapısına ulaşmak için doğu ve batı yüzde ayak konul-
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mak için oyuklar yapılmıştır. Mezar odasının yüzeydeki ağız kısmı doğu batı yönlü 105 cm. kuzey güney yönlü 105 cm. olup kare planlıdır. Derinliği
143 cm’ dir. Mezar odası kuzey-güney yönlü 103 cm. derinliği 22 cm’dir.
Mezar odası dolgu toprakla doldurulmuş olup, çalışmalar esnasında herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.
K5 NO.LU KAYA MEZARI
Bir diğer Erken Tunç Çağına ait olduğu düşünülen kaya oyuğu mezar,
yine kuyu şeklinde girişe sahip, tek odalıdır ve mezar odasına giriş kapısı
güneydendir. Giriş kısmı kuzey-güney yönlü 130 cm. doğu-batı yönlü 92
cm. ve derinliği 195 cm.dir. Mezar odasının giriş kapısının doğu-batı genişliği 57 cm., yüksekliği 82 cm.dir. Mezar odasının kuzey-güney uzunluğu
315 cm. doğu-batı uzunluğu 294 cm. derinliği 175 cm.dir. Odanın kuzeyinde
in-situ şeklinde ‘L’ formlu bir altar açığa çıkarılmıştır. Altarın kuzey-güney
uzunluğu 56 cm. doğu-batı genişliği 54 cm.dir. Altarın merkezinde 3,5 cm.
derinliğinde bir oyuk mevcuttur. Ayrıca mekan girişinin doğu ve batısında
birer adet oyuk açılarak yapılmış bağlantısı tespit edilmese de sunakla bağlantılı olduğu düşünülen, zeminden 21 cm. yüksekliğinde 2 adet yükseltiye
rastlanılmıştır. İki yükseltinin de kuzeyinde oyukların bulunması kan akıtma yeri olabileceği fikrini düşündürtmektedir. Girişin doğusundaki yükseltinin uzunluğu 152 cm. doğu-batı genişliği ise 87 cm. olup, batı yöndeki
yükseltinin uzunluğu 152 cm., doğu-batı genişliği 87 cm.dir. Çalışmalar
esnasında dışarıya çıkarılan toprağın yumuşak yapılı olduğu gözlemlenmiştir.
Ayrıca çalışmalar esnasında kırık durumda, çok yoğun ve dönem olarak
Erken Tunç Çağına tarihlendirilen kap parçaları ele geçirilmiştir. Sağlam
olarak ele geçirilen buluntulardan en önemlisi Erken Tunç Çağı başına tarihlendirilen pişmiş topraktan yapılmış kuş tasvirli bir çıngırak, yine Erken
Tunç Çağı III-IV evresine tarihlendirilebilen yatay bant boya bezemeli yalın
basit mal grubuna (plain simple ware) ait bir çömlekcik, Erken Tunç Çağına ait kısa boyunlu bir çömlek, yine Erken Tunç Çağı III-IV evresine tarihlendirilen yalın basit mal grubuna (plain simple ware) ait bir bardak, aynı
döneme ait ayaklı bir çömlek ve iki adet oyuncak arabaya ait olduğu anlaşılan pişmiş toprak tekerlek tespit edilmiştir.
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K6 NO.LU MEZAR ODASI
Roma Dönemine ait olduğu anlaşılan bir diğer mezar olan mezarın dromoslu ve tek odalı olup girişinin güneyden olduğu tespit edilmiştir. K1, K2
mezar odaları gibi doğuda, batıda ve kuzeyde olmak üzere 3 adet arcosoliumu bulunmaktadır. Dromos kuzey-güney yönlü 377 cm. doğu-batı yönlü 144
cm. derinliği ise 174 cm.dir. Mezar odasının kapı girişine 4 basamakla inilmektedir. Kapı girişinin yüksekliği 155 cm. doğu-batı genişliği 109 cm.dir.
Mezar odasına 1 basamak ile iniliyor. Mezar odasının doğu-batı yönlü genişliği 388 cm., kuzey-güney yönlü uzunluğu 377 cm., derinliği 184 cm.dir.
Kuzey yönlü arcosoliumun genişliği 85 cm., derinliği 101 cm., uzunluğu
221 cm. olarak ölçülmüştür. Batı yönlü arcosoliumun genişliği 90 cm. derinliği 105 cm. uzunluğu 209 cm.dir. Doğu yönlü arcosoliumun genişliği 76 cm.
derinliği 101 cm. uzunluğu 206 cm.dir.
Çalışmalar esnasında dromos taş ve toprak ile dolmuş, mezar sadece çöple doldurulmuş olup, herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.
K7 NO.LU KAYA MEZARI
Bir diğer Erken Tunç Çağına ait olduğu düşünülen kaya oyuğu mezar,
kuyu şeklinde girişe sahip olup tek odalıdır. Mezar odasına giriş kapısı güneydedir. Yüzeydeki ağız kısmı kuzey-güney yönlü 125 cm. doğu-batı yönlü 112 cm. derinliği 187 cm.dir. Mezar giriş kapısına inme amaçlı doğu ve
batıda ayak konulması için kayaya oyuklar yapılmıştır. Mezar odası doğubatı 272 cm. kuzey-güney 232 cm. derinliği 202.5 cm.dir. Mezar odasının
giriş kapısını kapatmamak amacıyla kabaca işlenmiş, yuvarlak form verilmiş büyük bir taş blok kapı olarak kullanılmıştır. Ancak bilinmeyen bir
zamanda mezar odası daha önceden açılmış buluntuya rastlanılmamıştır.
K8 NO.LU KAYA MEZARI
Erken Tunç Çağına ait olduğu düşünülen diğer bir kaya oyuğu mezar
yine kuyu şeklinde girişe sahip tek odalıdır. Mezar odasına giriş kapısı güneydedir. Dolgu toprak ve taşla kapatılan mezar odası tek odalı olup, girişi
güneydendir. Yüzeydeki ağız kısmı kuzey-güney yönlü 123 cm. doğu-batı
yönlü 110 cm. derinliği 220 cm.dir. Mezarın giriş kapısına inmek için doğu
ve batıda ayak koyulmak için 4 adet oyuk yapılmıştır. Giriş kapısı kemerli
olup, kapının doğu-batı genişliği 60 cm. yüksekliği 87 cm.dir. Giriş kapısından mezar içine iki basamakla inilmektedir. Mezar içinin doğu-batı genişliği
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241 cm. kuzey-güney uzunluğu 244 cm. yüksekliği 139 cm.dir. K8 No.lu
mezarın temizlik çalışması esnasında Erken Tunç Çağına ait oyuncak arabaya ait olduğu anlaşılan dört adet pişmiş toprak tekerlek, benzerleri Orta
Fırat Bölgesinde gerçekleştirilen kazılarda Erken Tunç Çağı katlarında yoğunluklu olarak ele geçirilen derin, bardak formunda, yalın basit mal grubuna giren bir adet kase, 1 adet dışa dönük ağız kenarlı ‚s‛ profilli çömlekcik, 1 adet kısa boyunlu çömlekcik (minyatür kap), 2 adet ikinci kullanım
gördüğü anlaşılan kaide parçası bulunmuştur.
K9 NO.LU KAYA MEZARI
Roma Dönemine ait olduğu anlaşılan bir diğer mezar, dromuslu tek odalı
kaya mezarıdır ve girişi güneyde tespit edilmiştir. K1, K2, K6 mezar odaları
gibi doğuda, batıda ve kuzey de 3 adet arcosolium bulunmaktadır. Dromos
kuzey-güney yönlü 284 cm. doğu-batı yönlü 102 cm. derinliği ise 218
cm.dir. Mezar odasının kapı girişine 5 basamakla inilmektedir. Kapı girişi
kemerlidir. Yüksekliği 157 cm. doğu-batı genişliği 72 cm.dir. Mezar odasının içine 2 basamak ile giriliyor. Mezar odasının doğu-batı yönlü genişliği
325 cm. kuzey-güney yönlü uzunluğu 274 cm. derinliği 204 cm.dir. Mezar
odası girişinin doğu ve batısın da birer adet niş bulunmaktadır. Doğu da
bulunan nişin genişliği 30 cm., uzunluğu 69 cm., derinliği 49 cm.dir. Batıdaki nişin genişliği 30 cm. uzunluğu 72 cm. ve derinliği 77,5 cm.dir.
Kuzey yönlü arcosolium genişliği 79 cm., derinliği 108 cm., uzunluğu
196.5 cm.dir. Batı yönlü arcosolium genişliği 82 cm. derinliği 104.5 cm. uzunluğu 191 cm.dir. Doğu yönlü arcosolium genişliği 82 cm. derinliği 110 cm.
uzunluğu 195 cm.dir.
K10 NO.LU MEZAR ODASI
Erken Tunç Çağına ait olduğu düşünülen diğer bir kaya oyuğu mezar,
kuyu şeklinde girişe sahip tek odalı olup, girişi güneydendir. Yüzeydeki
ağız kısmı kuzey-güney yönlü 121 cm., doğu-batı yönlü 121 cm. derinliği ise
106 cm.dir. Mezarın kapı girişine 2 basamak kullanılarak inilmektedir. Giriş
kapısı dikdörtgen formlu olup, yüksekliği 114 cm., doğu-batı genişliği 75
cm.dir. Mezar odasının doğu-batı genişliği 226 cm., kuzey-güney uzunluğu
140 cm. olup, yüksekliği 110 cm.dir. Çalışmalar esnasında yoğun bir biçimde Erken Tunç Çağına ait çok sayıda kırık seramik parçalarına rastlanılmıştır.
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K11 NO.LU MEZAR ODASI
Erken Tunç Çağına ait olduğu düşünülen diğer bir kaya oyuğu mezar
kuyu şeklinde girişe sahip tek odalı olup, girişi güneydendir. Ağız kısmı
kuzey-güney yönlü 133 cm. doğu-batı yönlü 150 cm. olup, derinliği 180
cm.dir. Mezar giriş kapısına doğudan kayaya oyulmuş 4 adet basamakla
inilmektedir. Kemerli bir giriş kapısına sahip olan mezar kapısının genişliği
58 cm. yüksekliği 67 cm.dir. Mezar odasının içine giriş kapısından 2 basamak inilerek girilmektedir. Mezar içinin doğu-batı genişliği 246 cm., kuzeygüney uzunluğu 303 cm. olup, derinliği 177 cm.dir. K11 No.lu mezar odasının temizlik çalışması esnasında mezar dışına çıkarılan toprağın yumuşak
ve kırmızı renkli olduğu gözlenmiştir. Ayrıca mezar temizliği esnasında
Erken Tunç Çağına ait pişmiş topraktan yapılmış dışa kalınlaştırılmış ağız
kenarlı akıtacaklı bir çömlekçiğe, yalın basit mal grubuna (plain simple ware) giren derin bir kaseye, oyuncak arabaya ait olduğu düşünülen pişmiş
topraktan yapılmış üç adet tekerleğe, yine Erken Tunç Çağına ait ayaklı
kaseye, ikinci bir kullanım görmüş olduğu anlaşılan iki adet kaideye, yalın
basit mal grubuna (plain simple ware) giren kısa boyunlu bir çömlekciğe, ve
uzun boyunlu üç adet çömlekciğe, metallik mal grubundan Fırat metallikleri grubuna giren bardağa, geniş karınlı boyunlu bir çömlekciğe, yine yalın
basit mal grubuna (plain simple ware) giren bir çanağa, ve üç adet kaseye,
metallik mal grubuna giren ağız kenarı kırık Suriye şişesi olarak tanımlanan
bir şişeye rastlanılmıştır.
K12 NO.LU MEZAR ODASI
Erken Tunç Çağına ait olduğu düşünülen diğer bir kaya oyuğu mezar,
kuyu şeklinde girişe sahip tek odalı olup, girişi güneydendir. Odanın toprak ve taş yığınları ile kapatıldığı gözlemlenmiştir. Mezarın yüzeydeki ağız
kısmı doğu-batı yönlü 103 cm., kuzey-güney yönlü 123 cm.dir. Kapı girişine
iki basamakla inilmektedir. Kapı girişi (stomonia) dikdörtgen formlu olup,
doğu-batı genişliği 87 cm., yüksekliği 75 cm.dir. Dikdörtgen planlı mezarın
içi kuzey-güney yönlü 241 cm., doğu-batı uzunluğu 140 cm., derinliği 115
cm.dir. Kapı girişinin doğu ve batısında k5 No.lu yapı da olduğu gibi birer
akıtacaksız yükselti yer almaktadır. Çalışmalar esnasında herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanılmamıştır.
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K13 NO.LU MEZAR ODASI
Roma Dönemine ait olduğu anlaşılan bir mezar dromoslu ve tek odalı
olup, girişi güneydendir. Dromosu kuzey-güney yönlü 334 cm., doğu-batı
yönlü 118 cm.dir. Mezar giriş kapısına 2 basamakla inilmektedir. Giriş kapısının doğu-batı genişliği 70 cm., yüksekliği 70 cm.dir. Mezar içine 1 basamakla inilmektedir. Mezar odası kuzey-güney yönlü 183 cm., derinliği 110
cm.dir. Mezarın içi dolgu toprak ve taşla doldurulmuştur. Çalışmalar esnasında herhangi bir arkeolojik bulguya rastlanılmamıştır.
K14 NO.LU MEZAR ODASI
Erken Tunç Çağında açıldığı ve Roma Döneminde eklemeler yapılarak
kullanılmış olduğu anlaşılan mezar yine dromoslu ve tek odalı olup, girişi
güneydendir. K1 No.lu mezar odasında da diğer kuyu girişli mezarlarda
olduğu gibi kapı girişine inmek için doğu ve batı yönde kayaya oyuklar
yapılmıştır. Ancak daha sonradan dromos eklenince kapı girişine inmek için
4 basamak kullanılmıştır. Dromos uzunluğu kuzey-güney yönlü 217 cm.
doğu-batı yönlü 117 cm.dir. Giriş kapısının doğu-batı genişliği 65 cm. yüksekliği ise 108 cm.dir. Mezar odasına 1 basamakla inilmektedir. Mezar odası
kuzey-güney yönlü 292 cm., doğu-batı yönlü 282 cm. derinliği 162 cm.dir.
Mezarın kuzeyinde kapı girişinin tam karşısında 1 adet arcosolium bulunmaktadır. Arcosoliumun kuzey-güney yönlü uzunluğu 180 cm., genişliği 70
cm., derinliği 62 cm.dir. Arcosoliumun batısında arcosoliuma bitişik 86 cm.,
uzunluğunda 49 cm. yüksekliğinde, 35 cm. genişliğinde masa biçimli bir
yükselti yer almaktadır. Mezar odasının içi taş ve toprakla doldurulmuş
olup, herhangi bir arkeolojik bulguya rastlanılmamıştır.
K15 NO.LU MEZAR ODASI
Erken Tunç Çağına ait olduğu düşünülen diğer bir kaya oyuğu mezar,
kuyu şeklinde girişe sahip tek odalı olup, girişi güneydendir. Oda mezarının yüzeydeki ağız kısmı dikdörtgen formlu olup kuzey-güney yönlü 112
cm., doğu-batı yönlü 90 cm.dir. Mezar giriş kapısına 1 basamakla inilmektedir. Mezar kapısının doğu-batı genişliği 72 cm. yüksekliği 65 cm.dir. Mezar odasının doğu-batı genişliği 113 cm., kuzey-güney yönlü uzunluğu 50
cm.dir. Çalışmalar esnasında mezarın toprak ve taşla doldurulmuş olması
ve herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanılmaması mezarın daha önceden açılmış olduğu fikrini düşündürmektedir.
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K16 NO.LU KAYA MEZARI
Erken Tunç Çağına ait olduğu düşünülen diğer bir kaya oyuğu mezar,
kuyu şeklinde girişe sahip tek odalı olup, girişi güneydendir. Mezar odasının yüzeydeki ağız kısmı kuzey-güney yönlü 122 cm., doğu-batı yönlü 116
cm. olup, derinliği 139 cm.dir. Mezar giriş kapısına doğudan 4 basamakla
inilmektedir. Mezar giriş kapısı kemer formlu olup, yüksekliği 87 cm. doğu-bati genişliği 59 cm.dir. Ayrıca tek parça ve kabaca işlenmiş yuvarlak
formlu büyük bir taş blok mezarı kapatmak amacıyla kullanılmıştır. Mezar
odasının kuzey-güney yönlü 253 cm. doğu-batı yönlü 219 cm. derinliği 96
cm.dir. Mezar odası dolgu toprakla doldurulmuş olup, Erken Tunç Çağına
tarihlendirilen çok sayıda seramik parçalarına rastlanılmıştır.
K17 NO.LU KAYA MEZARI
Roma Dönemine ait bir mezar yine diğer mezar örneklerinde olduğu gibi dromoslu, tek odalı ve 3 arcosoliumlu olup, girişi güneydendir. Dromos
uzunluğu kuzey-güney yönlü 291 cm. doğu-batı yönlü 291 cm.dir. 6 basamakla giriş kapısına inilmektedir. Kemer formlu giriş kapısının doğu-batı
genişliği 70 cm. yüksekliği ise 138 cm.dir. Mezar odasına 2 basamakla inilmektedir. Kare planlı mezar odası kuzey-güney yönlü 320 cm. doğu-batı
yönlü 315 cm. derinliği ise 200 cm.dir.
Kuzey yönlü arcosolium beşik çatılı olup, genişliği 90 cm. uzunluğu 196
cm. derinliği 113 cm.dir. Doğu yönlü kemerli arcosolium genişliği 90 cm.
uzunluğu 283 cm. derinliği 115 cm.dir. Batı yönlü arcosolium genişliği 93 cm.
uzunluğu 196 cm. derinliği 120 cm.dir. Ayrıca kapı girişinin doğu ve batısında birer adet niş bulunmaktadır. Girişin doğusundaki nişin uzunluğu 76
cm. genişliği 52 cm. derinliği 90 cm.dir. Girişin batısındaki nişin uzunluğu
76 cm., genişliği 30 cm., derinliği 64 cm.dir. Çalışmalar esnasın da dromos taş
ve toprak ile dolmuş, mezar sadece çöple doldurulmuş olup, herhangi bir
bulguya rastlanılmamıştır.
K18 NO.LU KAYA MEZARI
Roma Dönemine ait bir mezar yine diğer mezar örneklerinde olduğu gibi dromoslu ve tek odalı olup girişi güneydendir. Arcosoliumu olmayan mezarın dromos uzunluğu kuzey-güney yönlü 314 cm., doğu-batı yönlü 101
cm.dir. Mezar giriş kapısına zamanla aşınmış 5 basamakla inilmektedir.
Dikdörtgen formlu mezar kapı girişinin doğu-batı genişliği 63 cm. kuzey
güney yüksekliği 90 cm.dir. Mezar odasına 1 basamak ile inilmektedir. Mezar odası kuzey-güney yönlü 284 cm. doğu-batı yönlü 267 cm. olup, derinli-
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ği 145 cm.dir. Daha önceden açılmış olup sonradan toprak, taş ve çöple doldurulmuş olan mezarda temizlik çalışmaları esnasında herhangi bir mimari
öğe ve buluntuya rastlanılmamıştır.
K19 NO.LU KAYA MEZARI
Erken Tunç Çağına ait olduğu düşünülen diğer bir kaya oyuğu mezar,
kuyu şeklinde girişe sahip tek odalı olup, girişi güneydendir. Dikdörtgen
formlu kaya mezarının yüzeydeki ağız kısmı kuzey-güney yönlü 123 cm.,
doğu-batı yönlü 113 cm. derinliği 180 cm.dir. Mezar giriş kapısına inmek
için kayaya batıdan 4 basamak eklenmiş ve 4. basamağın sonunda ek olarak
güneyden bir basamak daha yapılmıştır. Mezar giriş kapısı doğu-batı genişliği 51 cm. yüksekliği 84 cm.dir. Mezar odasına bir basamak ile inilmektedir.
Mezar odasının doğu-batı genişliği 169 cm., kuzey-güney uzunluğu 135 cm.
derinliği 113 cm.dir. Çalışmalar esnasında mezarın mezar odasının dolgu
toprak ile doldurulduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca mezardan çok fazla yoğunlukta olmasa da Erken Tunç Çağına ait olduğu anlaşılan seramik parçalarına rastlanılmıştır.
K20 NO.LU KAYA MEZARI
Erken Tunç Çağında açıldığı ve Roma Döneminde eklemeler yapılarak
kullanılmış olduğu anlaşılan kuyu şeklinde girişe sahip bir diğer kaya oyuğu mezar tek odalı olup, girişi güneydendir. Mezar odasının yüzeydeki ağız
kısmı kuzey-güney yönlü 120 cm. doğu-batı yönlü 120 cm. olup, derinliği
150 cm.dir. Mezar giriş kapısına inmek için doğu ve batı yönünde ayak konulmak için kayaya oyuklar yapılmıştır. Mezar giriş kapısı dikdörtgen
formlu olup, yüksekliği 98 cm. doğu-batı genişliği 61 cm.dir. Mezar içine iki
basamakla girilmektedir. Mezar odasının kuzey-güney yönlü 296 cm. doğubatı yönlü 168 cm. derinliği 260 cm.dir. Mezar odasının kuzeyinde mezar
giriş kapısının karşısında Roma Döneminde eklendiği anlaşılan bir adet
arcosolium yapılmıştır. Arcosoliumun uzunluğu 191 cm. genişliği 89 cm. derinliği 93 cm. olarak ölçülmüştür.
K21 NO:LU MEZAR ODASI
Erken Tunç Çağına ait olduğu düşünülen diğer bir kaya oyuğu mezar
yine kuyu şeklinde girişe sahip tek odalı olup, girişi güneydendir. Bu mezar
odasının ağız ön kısmında kesim işlemi yarım bırakılan dikdörtgen formlu
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bir kesit bulunmaktadır. Muhtemelen Roma Döneminde bu mezarın tekrar
kullanılmak istenildiği ve bu amaçla uzun bir dromos eklenmeye çalışıldığı
ancak bu işlemin yarım bırakıldığı anlaşılmaktadır. Bu mezarı diğer kaya
mezarlardan ayıran en temel özelliği ağız kısmının tek girişli olması ancak
kaya mezarların iki adet olmasıdır. Şu ana kadar temizliği yapılan kaya
mezarlar alanın kuzeyine doğru oyularak yapıldığı görülmüştür. Anca K21
Numaralı kaya mezarı tüm bu tipolojiden farklı olarak hem kuzey hem de
güney yönlü oyularak oluşturulmuştur. Yuvarlak ağızlı olan oda mezarı,
yukarıdan aşağıya doğru (dikine-vertikal), silindirik formlu olacak şekilde
ana kayaya oyularak şekillendirilmiştir. İki mezarı birleştiren koridora inmek için kenarlara oyulmuş çentiklere basılarak inilmektedir. Oda mezarın
üst ağız kısmı 288x112x170 ebatlı, A yapısının giriş kapısı kemerli formlu
olup doğu batı genişliği 60 cm., yüksekliği 93 cm.dir. Mağara formlu bir
tipolojiye sahip olan bu mezar odası, kuzeye doğru oyularak oluşturulmuştur. Basamakları tahrip edilen bu alanda basamak önünde bir adet sonradan
tahrip edilerek oluşturulmuş çukur bulunmaktadır. Hafif dikdörtgen formlu bir şekilde oyulmuştur. K21 B numaralı kaya mezarı ise şu ana kadar
temizliği yapılan kaya mezarlardan farklı olarak güneye doğru oyularak
oluşturulmuştur. K21 A yapısına oranla daha küçük olan bu kaya mezarın
iç kısmı oval formlu, kapı genişliği 50 cm., yüksekliği 86 cm. kemerli bir
yapıya sahip 126x105x85 cm. olan bu kaya mezar içerisinde herhangi bir
arkeolojik buluntuya rastlanılmamıştır.
K22 NO.LU KAYA MEZARI
Erken Tunç Çağına ait olduğu düşünülen diğer bir kaya oyuğu mezar,
kuyu şeklinde girişe sahip tek odalı olup, girişi güneydendir. Kare formlu
kaya mezarının yüzeydeki ağız kısmı kuzey-güney yönlü 96 cm. doğu-batı
yönlü 96 cm. derinliği 190 cm.dir. Oda mezarının kapısına inmek için doğu
ve batıda ayak konulmak için kayaya oyuklar yapılmıştır. Mezar giriş kapısına inmek için kayaya batıdan 4 basamak yapılmış olup 4.basamagın sonunda ek olarak güneyden bir basamak daha yapılmıştır. Mezar odasına 2
basamak ile inilmektedir. Mezar girişinin doğu ve batısında birer adet düzgün kesitli yükseltiler bulunmaktadır. K5 No.lu mezardaki kan akıtma yeri
olduğunu düşündüğümüz yükseltiler ile aynı olup ancak bunların akıtacak
olarak kullanılan alanları bulunmamaktadır. Mezar odasının doğu-batı genişliği 264 cm. kuzey-güney uzunluğu 220 cm. derinliği 264 cm.dir. Çalışmalar esnasında mezarın mezar odasının dolgu toprak ile doldurulduğu
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gözlenmiştir. Ayrıca mezardan çok yoğun olmasa da Erken Tunç Çağına
tarihlendirilen seramik parçalarına rastlanılmıştır.
K23 NO.LU KAYA MEZARI
Erken Tunç Çağına ait olduğu düşünülen diğer bir kaya oyuğu mezar
yine kuyu şeklinde girişe sahip tek odalı olup, girişi güneydendir. Kare
formlu kaya mezarının yüzeydeki ağız kısmı kuzey-güney yönlü 107 cm.
doğu-batı yönlü 107 cm. derinliği 54 cm.dir. Oda mezarının kapısına inmek
için doğu ve batıda ayak konulmak amacıyla kayaya oyuklar yapılmıştır.
Mezar giriş kapısı yuvarlak formlu olup doğu-batı genişliği 60 cm. yüksekliği 88 cm.dir. Mezar içine inmek için bir adet basamak kullanılmaktadır.
Mezarın iç kısmında oyma tekniği ile yapılmış 111 cm. uzunluğunda 52 cm.
genişliğin de, 13 cm. derinliğinde mimari bir unsur saptanmıştır. Kullanım
amacı henüz tespit edilememiştir. Mezar odasının doğu-batı genişliği 332
cm. kuzey-güney uzunluğu 292 cm. derinliği 143 cm.dir. Çalışmalar esnasında mezardan Erken Tunç Çağına ait pişmiş topraktan yapılmış oyuncak
araba çıkmış olması mezarda bir çocuk gömüsü de olabileceğini düşündürtmektedir. Ayrıca mezardan yoğun olarak Erken Tunç Çağına tarihli
çanak çömlek parçalarına rastlanılmıştır.
K 24 NO.LU KAYA MEZARI
Erken Tunç Çağına ait olduğu düşünülen ve son olarak tespit edilen bir
diğer kaya oyuğu mezarın kuyu şeklinde girişe sahip tek odalı olup, girişinin güneyden olduğu gözlenmiştir. Yüzeydeki ağız kısmı dikdörtgen olup,
doğu-batı yönlü 108 cm. kuzey-güney yönlü 118 cm. ve derinliği 170 cm.dir.
Mezar giriş kapısına inmek için doğu ve batıda ayak konulmak için kayaya
oyuklar yapılmış olup, ayrıca güney yönlü bir adet de basamak bulunmaktadır. Giriş kapısı kemerli olup, doğu-batı genişliği 62 cm. yüksekliği ise 24
cm.dir. Mezar içine 1 adet basamak ile girilmektedir. Mezar içinin kuzeygüney uzunluğu 174 cm., doğu-batı uzunluğu ise 260 cm. derinliği 250
cm.dir. Çalışmalar esnasında herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır.
DEĞERLENDİRME
Soğmatar’da 2016 yılı çalışmalarında bölge arkeolojisi açısından oldukça
önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçların başında bir kısmı Roma Dö-
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neminde de kullanılmaya devam edilen ancak Erken Tunç Çağında açılmış
olan kaya oyuğu mezarlarıdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Kuzey Suriye'de Erken Tunç Çağında farklı mezar türleri görülmektedir. M.Ö. 3. binyılın ilk yarısında (ETÇ I-II) Orta Fırat Bölgesi'nde basit toprak, çömlek, taş
sanduka ve oda mezarlar görülmekteyken, M.Ö. 3. binyılın ortalarından
itibaren (ETÇ III-IV) başlayan sosyal değişim ile birlikte, Orta Fırat Bölgesi'nde basit toprak, çömlek, küp, kuyu, kaya oyuğu, taş-kerpiç sanduka ve
oda mezarlara da rastlanılmıştır.3 Kaya oyuğu mezar geleneği Orta Fırat
Bölgesi’nde genellikle Erken Tunç Çağının ikinci evresine yerleştirilmekle
birlikte; Gaziantep-Oğuzeli mezarı örneğinde olduğu gibi Soğmatar’daki
mezarlardan ele geçirilen malzemelere göre söz konusu mezarların Erken
Tunç Çağının ilk evresinde kullanılmaya başladığı ve Erken Tunç Çağının
ikinci evresi boyunca da kullanılmaya devam edildiği anlaşılmaktadır.4
Yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılan diğer önemli sonuç; Soğmatar’ın
bulunduğu alan kayalıklar üzerinde yer almasından dolayı ve Erken Tunç
Çağı boyunca yaygın kullanım gören sanduka mezar ve basit toprak geleneğinin bu bölgede kullanımının mümkün olamayacağı ve bu sebepten
dolayı halkın yerleşim yeri olarak kullandığı Soğmatar Höyük’teki yerleşim
dışı mezarlık alanı olarak kaya oyuğu mezar geleneğini tercih etme zorunluluğunu doğurmuş olduğudur. Aynı sebepten dolayı geç dönem kullanımı
olarak Roma Döneminde de kaya mezar geleneği bu bölge için kaçınılmaz
mezar geleneği olarak devam etmiştir ve bir grup mezarın Erken Tunç Çağında yapılmış olan kaya mezarlarını kullanıp eklemeler yaparak ikinci
kullanım görmüş olduğu anlaşılmaktadır.
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SİRKELİ HÖYÜK 2014-2016 YILLLARI
ÇALIŞMALARI
Mirko NOVAK*
Deniz Yaşin MEIER
Adana’nın 40 km. doğusunda, Ceyhan İlçesi’nin 10 km. güneybatısında
yer alan Sirkeli Hüyük’te çalışmalar 2014-2016 yılları arasında İsviçre Bern
Üniversitesi tarafından1 Türkiye-İsviçre ortak çalışması olarak yürütülmüştür.2
KİLİKYA KRONOLOJİSİ
Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi`nde Taş, Tunç, Demir dönemlerinin
ayrımı için belirlenen terminolojinin ölçütü kullanılan araç ve gereçlerin
niteliği ile belirlenmiştir. Bu dönemler ve tarihleme geleneksel olarak uzun
yıllardır kullanılmaktadır. Ancak bu terminoloji farklı bölgelerdeki tarihi
oluşumları ifade açısından dar bir çerçeve sunmaktadır. Geleneksel krono*

1

2

Prof. Dr. Mirko NOVAK, Universit~t Bern, Institut für Arch~ologische Wissenschaften, Abteilung für Vorderasiatische Arch~ologie-Bern/ISVIÇRE.
Dr. Deniz Yaşin MEİER, Universit~t Bern, Institut für Arch~ologische Wissenschaften, Abteilung für Vorderasiatische Arch~ologie-Bern/ISVIÇRE.
2014-2016 yılları arasındaki çalışmalara destek veren kişi ve kurumlara teşekkür ederiz: Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bakanlık temsilcileri
Mehmet Alkan (2014), Nihal Ertan (2015), Sedrettin Öğünç (2016), Adana Müze Müdürü Nedim
Dervişoğlu ve müze yetkilileri, Adana Valisi Mustafa Büyük, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tarı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TCDD 6. Bölge Müdürü
Mustafa Çopur, Emlak ve İnşaat Müdürü Hasan Mutluay, Malzeme Müdürü Cafer Avar, Ceyhan Belediye Başkanlığı adına Alemdar Öztürk, İskenderun Enerji Firması, İsviçre Milli Fonu,
Fritz Thyssen Vakfı.
Kazı Baskanı: Prof. Dr. Mirko Nov{k (Bern), Kazı Baskan Yardımcısı: Dr. Deniz Yaşin Meier
(Bern), Kazı Çalısmaları: Dr. Alexander Ahrens (Bern), Fabizio Batscher(Bern), Didem Doğa
Dilmen(Sivas), Jonathan Gerber (Bern), Ekin Kılıç (Berlin), Hannah Monnighoff(Bern), Joelle
Heim(Bern), Simon Halama( Freiburg), Patric Guggisberg (Bern), Sebastian von Peschke (Bern),
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lojinin kullanımı arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen verilerin aktarılmasında yetersiz kalmakta ve bilgi karmaşasına neden olmaktadır. Bu sebepten dolayı geleneksel kronolojinin kullanılmasından ziyade belli temel
unsurlar çerçevesinde oluşturulan bölgesel kronolojinin kullanımı daha
verimli olacaktır. Bölgesel kronolojinin yapılandırılmasında bölgelerin arkeolojik verileri, tarihi olguları, sosyal-ekonomik gelişimleri ve değişimleri
temel almak gereklidir3.
Uluslararası platformda ARCANE (Associated Regional Chronologies of
the Near East4) projesi gibi bölgesel kronoloji üzerine yapılan çalışmalar
başarı ile sonuçlanmıştır.
Kilikya Bölgesi için yeni bir kronoloji sistemi tarafımızdan hazırlanmış
olup bu sistem bölgedeki araştırmalar ışığında geliştirilmeye açıktır5 (Tablo:
1). Sirkeli Höyük kazılarının sonuçları aşağıda bu kronolojik sisteme göre
düzenlemiştir (Tablo: 2).
Tablo 1: Karşılaştırmalı Kilikya kronolojisi.
Dönemler
Kilikya Bölgesi
Erken Kilikya
1-5
Eski Kilikya 1

3
4
5

Yaklaşık Tarih

Dönemler

2900-2050

Erken Tunç Çağı I-IV

2050-1950

Orta Tunç Çağı I
Ur III/Isin-Larsa
Alişar III/Kārum-Dönemi
Orta Tunç Çağı II
Babil I
Eski Hitit Dönemi
Geç Tunç Çağı I
(Kizzuvatna)
Mitanni Egemenliği
Hitit Egemenligi
Geç Tunç Çağı II
Hitit İmparatorluğunun parçası
Geç Tunç Çağı III
Demir Çağı I

Eski Kilikya 2

1950-1700

Eski Kilikya 3

1700-1560

Orta Kilikya 1

1560-1522

Orta Kilikya 2
Orta Kilikya 3a

1522–1420
1420–1400

Orta Kilikya 3b

1400–1350

Orta Kilikya 4

1350–1190

Yeni Kilikya 1
Yeni Kilikya 2
Yeni Kilikya 3
Yeni Kilikya 4
Yeni Kilikya 5
Yeni Kilikya 6
Geç Kilikya 1
Geç Kilikya 2-4
Geç Kilikya 5-6
Ortaçağ Kilikya 1-2
Ortaçağ Kilikya 3
Ortaçağ Kilikya 4-6

1190-1130
1130-950
950-720
720-609
609-539
539-330
330-50
50-300
300-650
650-900
900-1000
1000-1450

Demir Çağı II
Demir Çağı III
Helenistik
Roma
Geç Antik
Erken İslam/Orta Bizans
Ortaçağ

Novak, M.,Kozal, E. 2016
http://www.arcane.uni-tuebingen.de/index.htrnl
Nov{k, M., Kozal, E., Kulemann-Ossen, S., Yaşin Meier, D.,2015
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Tablo 2: Sirkeli Höyük kronolojisi.
Dönem

Sitadel

Plato

Aşağı Şehir

Erken Kilikya 5

Z XI
Mimari

Çanak çömlek

Yüzey araştırması: Kuzey
aşağı şehir

ZX
Yerleşim mimarisi

Çanak çömlek
P VII
Kerpiç mimari

Yüzey araştırması:
Kuzey, Güney ve
güneydoğu aşağı şehirleri

Eski Kilikya 1
Eski Kilikya 2
Eski Kilikya 3
Orta Kilikya 1
Orta Kilikya 2
Orta Kilikya 3
Orta Kilikya 4
Yeni Kilikya 1
Yeni Kilikya 2
Yeni Kilikya 3

Yeni Kilikya 4
Yeni Kilikya 5
Yeni Kilikya 6

Geç Kilikya 1

Yüzey Toprağı

Z IX
?
Z VIII
Z VII
D1Yapisi
Z VI
Sur Duvarının Yapımı
ZV
D1 Yapısının yeniden
kullanımı
Asur seramikleri ile
birlikte seramik atik
tabakası
Z IV
Yerleşim mimarisi
Z III
Mimari öğe tespit edilemedi
Z II
Sonradan tas alınan
alanlar
ZI

P VI
A1 yapısı
Çanak çömlek parçalarına göre tarihleme
PV
A1 yapısının onarımı
ve yeniden kullanımı

Yüzey araştırması: Kuzey
aşağı şehir

UV
Sur duvarının yapımı
U IV
Sur duvarının erken
dönemi

P IV
Yerleşim mimarisi

U III
Sur duvarının tadilatı

P III
Yerleşim mimarisi

U II
Sur duvarının son
kullanımı ve terkedilmesi

P II
İki tabakalı yerleşim
mimarisi, C
Alanı’ndaki anıtsal yapı

Aşağı Şehrin terkedilmesi

PI

UI

Aşağı şehirde çanak
çömlek

KAZI ÇALIŞMALARI
Kazı Çalışmaları höyüğün sitadel (D Alanı), plato (A Alanı) ile güneydoğu aşağı şehir (F Alanı) olmak üzere üç farklı alanında sürdürülmüştür (Resim: 1).
F Alanı
Aşağı şehrin güneydoğusunda yer alan F Alanında 2012 yılında yapılan
jeofizik araştırmaları sonucunda birbirine paralel olarak devam eden çift sur
savunma sistemi ve sur içinde birçok yapı tespit edilmiştir.6 Sur duvarının
güneydoğuya doğru kıvrılarak Sirkeli Höyüğün güneyinde bulunan küçük
bir höyüğün7 etrafını çevirecek şekilde devam ettiği tespit edilmiştir (Resim:
6
7

Nov{k, M., Kozal, E., 2014, 428-442
Garstang 1936, buna ek olarak V. Seton-Williams (1954) tarafından yapılan yüzey araştırmalarında burayı Demir Çağına tarihlendirmektedir.
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2). 8 2013 yılında bu yapıları tarihlemek, yerleşim yapısını detaylı bir şekilde
araştırmak amacı ile sur duvarının kule ve giriş kapısının bulunduğu alanda kazı çalışmalarına başlanılmış olup bu çalışmalar 2016 yılına kadar devam etmiştir (Resim: 3: F Alanı). 180 m².lik bir alanda devam eden kazılarda
seramiklere göre kuruluş evresi Kilikya Kronolojisine göre Yeni Kilikya 3
dönemine yaklaşık M.Ö. 900–750 tarihlenen savunma sur duvarı açığa çıkarılmıştır. Kazı çalışmalarında dış ve iç sur duvarı olmak üzere iki sur duvarı
tespit edilmiştir. İç ve dış sur duvarları birbirine yaklaşık 5 mesafede paralel
şekilde inşa edilmiş, dış sur duvarı küçük bir alanda iç sur duvarı ise giriş
kapısı ve kule yapısı ile açığa çıkarılmıştır. Şimdiye kadarki çalışmalarda
sur duvarının 16 yapım evresi tespit edilmiştir.
Sur duvarının iç kısmına açılan bir sondaj ile sur duvarının ilk yapım evresine belirlemek hedeflenmiştir. İlk yapım evresi F16 ya tarihlenen taban
ile kerpiç mimari açığa çıkarılmış olup bu evrenin yangınla sonlandığı tespit edilmiştir. Buradaki seramikler Yeni Kilikya (NCI 3) Dönemine M.Ö.
1000 (geç evresi) ya da M.Ö. 900`e (erken evresi) tarihlendirilmiştir.
İç sur duvarının yapımı F15 yapı evresi ve ilk kullanımı F14 evresi temsil
etmektedir. Buradan gelen seramikler NCI 3 Döneminin erken evresine
(yaklaşık M.Ö. 950-800) tarihlendirilmiştir. İç ve dış sur duvarlarının (F3
yapısı) kalınlığı 2,25 metre olup 50x40x20 cm. ebatlarında işlenmiş taşlar ile
harç kullanılmadan inşa edilmiştir. İki sur duvarınındı aynı dönemde yapıldığına dair henüz bir netlik olmamasına rağmen yapım tekniklerinin eş
değerli olması aynı dönemde inşa edilmiş olabileceklerini düşündürmektedir.
İç sur duvarında kule yapısı açığa çıkartılmıştır. Öne doğru 2 metre çıkıntı yapan ve 4,8 metre genişliğindeki kule işlenmiş ta ş bloklardan dış
yüzeyi basamaklı olarak yapılmıştır. Kulenin bu dış yüzeyinde düzensiz
dağılım gösteren ve derin olmayan izler tespit edilmiştir olup bunların şehre saldırı sonucunda oluşmuş savaş izleri olması üzerinde durulmaktadır
(Resim: 4).9

8
9

Yaşin Meier, D., 2016, 109-116
Sollee, A. E. 2016, 79–83; Yeni Asur Kralı III. Salmanasar (858–824 v. Chr.) 20. iktidar sürecinde(M.Ö.839) Kilikya bölgesine seferler düzenlemiştir. M.Ö. 8. yüzyıldaki seferler sürecinde Geç
Hitit dönemindeki Hiyawa / Kawa bağımsız şehri Que ismi ile Yeni Asur Krallığına bağlı hale getirilmiştir. İç sur duvarındaki izler bu saldırı sürecine tanık niteliğindedir.
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F13 evresinde sur içinde bir taban (SE-F140) ve bir fırın açığa çıkarılmış
olup bu günlük yaşama dair aktiviteleri göstermektedir. Söz konusu yapım
evresi NCI 3 Döneminin erken evresine tarihlendirilmiştir.
F12 evresinde iç sur duvarının iç kısmına sur duvarına bitişik olarak konumlandırılan F1 yapısının iki odası (F1: A, F1: B) açığa çıkartılmıştır. F1: B
odası tabanında tespit edilen seramiklere10 göre Yeni Kilikya 3 döneminin
ikinci evresine NCI 3 Dönemine (M.Ö.900/800) tarihlendirilmiştir.
F11-F08 yapı evrelerinde kireçtaşı-balçık karışımı kullanılarak her iki sur
duvarının tanzimi sağlanmış olup ve bu evrelere ait üç adet farklı taban
(SE-F105/125; SE-F138/209; SE-F0233) tespit edilmiştir. Sur duvarına girişin,
üst yüzeyi düzeltilmiş iri taşlar ile döşenmiş olduğu tespit edilmiş olup giriş
alanına dik açılı olarak konumlandırılmış F08 yapı evresine tarihlenen
NCI 4 (M.Ö. 8. yüzyıl sonu M.Ö. 7. yüzyıl başlangıcı) kanal sistemi açığa
çıkarılmıştır.
F07-F05 evrelerinde sur duvarının tanzimine devam edilmiş olup F04
yapı evresinden itibaren Helenistik dönemde sur duvarının artık kullanımda olmadığı buranın atık alanı olarak işlev gördüğü görülmektedir.
D Alanı
D Alanı’ndaki çalışmalara, 2012 yılından günümüze kadar devam edilmiş olup 2015 yılında alan açmanın güneydoğusuna doğru genişletilmiştir.
Daha önceki kazılarda açığa çıkarılan yapılarda derinleşme çalışmalarına
devam edilmiş olup 11 yapı evresi tespit edilmiştir. Buradaki yapılar Orta
Kilikya 1 döneminden Yeni Kilikya 6 dönemine kadar tarihlendirilmiştir
(Resim: 5).
D1: A Odası: Söz konusu oda D1 yapısının en kuzeyinde bulunmaktadır.
Oda içinde küçük bir alanda batı duvarının (SE-D-178) yanında olasılıkla
buranın ilk kullanım evresine ait olan bir taban tespit edilmiştir olup odanın
güneyinde konumlanan mimari birimler (SE-D-42) ile bağlantı içindedir.
Oda içinde ezgi taşları (Si15-D0144&Si15-D0195) ve depolama kaplarına ait
seramik parçaları (SE-D-240, Si15-D0105) bulunmuş olup bu yapı biriminin
depolama ve mutfak işlevi için kullanıldığı düşünülmektedir. Derinleşme
çalışmalarında taban kaldırılıp altından dolgu tabakası ve bir ocak açığa
çıkarılmış olup buradaki seramikler Yeni Kilikya 1-3 dönemlerine tarihlendirilmiştir (Resim: 15).
10

Novak, M., Kozal, E.,2014,5; 2013 yılı kazılarında Black-on-red testi, White Painted derin k}se,
pişirme kabı ve kırmızı astarlı bir sığ k}se toplu açığa çıkarılmıştır.
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D1: D Odası: Bu oda D1 yapısının güneyinde yer almaktadır. Oda içerisinde üç farklı taban seviyesine ulaşılmıştır. 2013 yılında tespit edilen duvarın (SE-D-241) altında tespit edilen ilk taban SE-D-193 ve SE-D-210 numaralı
çukurlar tarafından tahrip edilmiş ancak odanın orta kısmında oldukça iyi
korunmuştur. Bu tabanın altında tahrip olmuş ancak batı profilde görülebilen başka bir taban (SE-D-266) tespit edilmiştir. Bu tabanı üzerinde tespit
edilen seramiklerden Yeni Kilikya 3 dönemine tarihlendirilmektedir.
D1:C Odası: Alanın kuzeydoğusunda yer alan D1:C odasında derinleşme
çalışmalarına devam edilmiş olup Yeni Kilikya 2 Dönemine tarihlendirilmiş
M160 No.lu duvarın yıkıntıları altında SE-D0136 numaralı yuvarlak formda
kerpiç bir yapı tespit edilmiştir. Bu yapıdaki derinleşme çalışmalarında kerpiç sırasının iki sıra alta doğru devam ettiği belirlenmiş, tabanının ince bir
kireç tabakası ile kaplı olduğu görülmüştür. Silo olarak değerlendirilen bu
yapı Yeni Kilikya 3 dönemine tarihlendirilmektedir (Resim: 6).
D1:C ve D1: D odalarının güneyinde tespit edilen M160 ve M60 duvarların güneyinde söz konusu mimari yapıların yapım evrelerini tespit etmek
amacı ile küçük bir sondaj açılmıştır. Bu alanda kireçtaşı ve kum karışımlı
bir taban açığa çıkabilmiştir. Bu alanda tüm halde tespit edilen bir depolama kabı ve Hitit imparatorluk çağında yaygın olan Drab Ware bir çanak
açığa çıkarılmıştır (Resim: 7).
A Alanı
A alanında höyüğün kuzeybatı terası üzerindeki çalışmalar 2006 yılından 2016 yılına kadar dört açmada devam etmiştir. 2006-2009 yıllarında bu
alanda yamaç açması açılmış olup bu çalışmalara 2006 yılında devam edilmiştir (Resim: 8). Bugüne kadara yapılan kazılarda Eski Kilikya (OCI) Döneminden Klasik Kilikya(CCI) Döneme kadar 7 tabaka ve 12 yapı evresi
tespit edilmiştir. Teras alanında açığa çıkartılan A1 yapısındaki çalışmalarda bu yapının Orta Kilikya Döneminde, VI. tabakada ve 9. Evrede inşa
edilmiş olduğunu ve bazı mimari değişiklerle kısmen Yeni Kilikya 3/4 Dönemine (III/IV tabaka, 6-5. evreler) kadar kullanıldığını göstermiştir. Helenistik Dönem II Tabakada ve 3. evrede az korunmuş mimari kalıntılar ile
çukurlardan oluşmaktadır.
Yamaç açmasındaki çalışmalar sürmekte olup seramikler Eski Kilikya
Dönemini işaret etmektedir.
A1 yapısı VI. Tabaka, A9-A7 Evreleri: Bu evreler Orta Kilikya(MCI) ile
Yeni Kilikya 3(NCI 3) arasına tarihlendirilmiştir. A1 mimarisinin duvarları
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yaklaşık 60 cm. çapında kireçtaşları, sarımsı kahverengi renkte sert balçık
harç ile örülmüş olup duvarların dış kısmında daha düzgün taşlar iç kısmında ise daha küçük ve düzensiz taşlar kullanılmıştır. Bazı yerlerde duvarların dış yüzeyi balçıkla sıvanmıştır. A1 yapısında A odasının tabanı 2
metre genişliğinde ve 5,70 m. uzunluğunda olup güneyi tahrip olmuştur.
Odanın tabanı yüzeyi düzeltilmiş kireçtaşı bloklar ile döşenmiştir. A1: A
odasının içinde kuzey-güney uzunluğu 1,05 metre, doğu batı uzunluğu 70
cm. ve yüksekliği 40 cm. olan bir Podest (SE37) açığa çıkarılmıştır. Odanın
batı duvarında duvara bitişik olarak 1,80 metre uzunluğunda bir taş sırası
(SE 38) tespit edilmiş olup kapıya ait bir yapı elementi olması muhtemeldir.
Buna ek olarak A1: A odasının güneyinde kapı eşiği olabilecek taş sırası (SE
39) tespit edilmiştir.
A1 Yapısının kuzeybatısında yürütülen kazı çalışmalarında önceki yıllarda bir kısmı açığa çıkartılan A1: B odasının bir duvarı (SE-A-491) daha
kısmen açığa çıkarılmış olup tabanının yüzeyi düzeltilmiş kireçtaşları ile
döşenmiştir. Bu odanın güney kısmı erozyona uğradığı için tespit edilememiştir. 2016 yılında bu alanda yuvarlak bir bazalt taşı açığa çıkarılmış olup
sütün altlığı olarak kullanıldığı düşünülmektedir (Resim: 9).
Bir duvar ile birbirinden ayrılan A1: E ile A1: F yapı birimlerinden A1: E
in tabanı (SE-A-474) iri taş plaka ile döşenmiştir. A1: F yapı biriminin güneyi ile doğusu tespit edilememiştir. Kazı çalışmaları sonucunda A1: E ile A1:
F yapı birimlerinin doğusunda herhangi bir yapı birimi görülemediğinden
buranın açık bir alan olma ihtimalini akla getirmektedir.
A Alanının doğusunda dış kısımda birçok sayıda depolama kabına ait
seramik parçaları bulunmuş olup bunlar bu alandaki kül ve yangın tabakası
ile bağlantı içindedir. Buradaki depolama kabı Yeni Kilikya 4 Dönemine
tarihlendirilmiştir.
A1 yapısının III/IV. Tabakalarda A6-A5 evreleri (Yeni Kilikya 4 ile Yeni
Kilikya 5/6 dönemleri) ait mimarinin küçük bir kısmı açığa çıkartılmış olup
buradan ele geçirilen seramikler ve mimari değişikler yapının bu dönemde
de kısmen kullanımda olduğu göstermektedir.
GÜNEY YAMACI KAZIMA ÇALIŞMASI
D Alanı’nın güneyinde höyüğün tepesinden eteklerine kadar olan alanda
seramiğin höyüğün kod farkına göre dağılımını, yoğunluğunu ve dönemini
tespit etmek amacı ile yüzey kazıma ‚scratching‛ çalışması yapılmıştır (Re-
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sim: 10). Beş metre genişliğindeki alan yukarıdan aşağıya birer metre aralıklarla ölçülerek ayrılmış olup her alan içinde bulunan seramikler yüzeyden
3-5 cm. derinlikte mala ile kazınarak ayrı numaralar ile toplanmıştır. Buradan toplanan seramikler değerlendirilerek her alan içindeki seramiklerin
dönemleri ve yoğunlukları tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda höyüğün
tepe kısmından eteklerine doğru sırası ve yoğunluklarına göre ile Yeni Kilikya, Orta Kilikya, Eski Kilikya ve Erken Kilikya dönemleri ait seramikler
tespit edilmiştir. Höyüğün eteklerinde ise seramiklerin dönemleri karışık
olup herhangi bir dönem yoğunluk göstermemiştir. Yukarıdan akan toprağın höyüğün eteklerinde toplanması bu sonucu açıklar niteliktedir. Orta
Kilikya Dönemine ait olan seramikler höyük yamacının yoğun olarak orta
kısmında tespit edilmiş olup bu kod da orta tunç çağı yerleşimi beklemek
muhtemeldir. Bu çalışma höyüğün M.Ö. 3. ve 1. binyıllardaki yüksekliğini
ve yerleşimin yoğunluğunun anlaşılmasına yardımcı olmuştur.
KÜÇÜK BULUNTULAR
Kazı alanlarında taş, pismiş toprak, metalden yapılmış ezgi taşları, boncuklar, metal iğne, hayvan ve insan figürünler gibi buluntunalar tespit
edilmiştir.
F alanında metal buluntular arasında bronz ya da bakır alaşımından yapılmış bir iğne (Si15-F0045) belgelenmiştir (Resim: 11). Pismiş toprak buluntular arasında kafası, vücudun üst kısmı ve kolları kısmen korunmuş bir
insan figürün tespit edilmiştir(Si15-F0130). Figürün üzerinde koyu kahve ve
siyah renklerde boyama izlerine rastlanmıştır (Resim: 12).
D alanında pişmiş toprak oval formda üzerine çizgi, kazıma ve sokma
bezeme tekniğinde bezemelerin olduğu obje tespit edilmiştir (KF05482.32)
(Resim: 13).
SONUÇLAR
2014-2016 yılı çalışmaları Sirkeli Höyük şehir yapısı ve tabakalaması
hakkında daha detaylı bilgiler edinilmiştir. Kazılar sonucunda açığa çıkartılan alanlardaki yapıların dönemleri ve yapı evreleri netleştirilmiştir. Kilikya
bölgesi için oluşturulan bölgesel kronoloji Sirkeli Höyük tarihlemesinde
kullanılmıştır. F Alanındaki kazılarda sur sisteminin yapısı daha iyi anlaşılarak burası Yeni Kilikya 3 dönemine tarihlendirilmiştir. D Alanındaki çalışmalarda Orta Kilikya 4 Dönemine tarihlendirilen seramikler tespit edil-
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miştir. A Alanında ise A1 yapısının A1: E, A1: F, A1: B odaları açığa çıkartılmıştır. A1: B odasında sütün altlığı olması muhtemel bazalt taşı tespit
edilmiştir.
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Resim 1: Sirkeli Höyük genel plan, plan, A, D, F alanları.

Resim 2: Jeofizik ölçümler, güneydoğu aşağı şehirdeki sur duvarı.
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Resim 3: F Alanı, iç ve dış sur duvarlarının görünümü.

Resim 4: F Alanı, iç sur duvarı kule yapısının dış yüzeyindeki izler.
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Resim 5: D Alanı, Orta Kilikya 4/Yeni Kilikya 1 ile Yeni Kilikya 3 dönemleri mimarisi.
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Resim 6: D Alanı, silo yapısı.

Resim 7: D Alanı, depolama kabı ve drab ware çanak.
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Resim 8: A Alanı, Orta Kilikya ile Yeni Kilikya ¾ Dönemine kadar kullanım görmüş A1
yapısı.

Resim 9: A Alanı, A1 yapısı, bazalt sütun altlığı.
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Resim 10: Höyüğün güney yamacı kazıma (scratching)
çalışması (Foto: Laura Simons).

Resim 11: F Alanı, metal iğne (Si15-F0045) (Foto: Laura Simons).
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Resim 12: F Alanı, ınsan figürini (Si15-F0130).
(Foto: Laura Simons).

Resim 13: D Alanı, pişmiş toprak bezemeli
obje (Foto: Laura Simons).
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Resim 14: Yeni Kilikya 1 Dönemine tarihlenen seramik formları.

Resim 15: Yeni Kilikya 3 Dönemine tarihlenen seramik formları.
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“TAYİNAT HÖYÜK ARAŞTIRMALARI, 2016”
Timothy P. HARRISON*
Elif DENEL
Stephen BATIUK
GİRİŞ
Tayinat Arkeoloji Projesi (TAP), 2016 yılında, Tayinat Höyüğündeki onikinci kazı sezonunu 10 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında tamamlamıştır.
Araştırmanın 2016 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), ve
Dr. James Osborne (Aşağı Şehir Yüzey Araştırması Sorumlusu) olmuştur.
Projede ayrıca Dr. Steven Karacic (Doktora sonrası araştırmacı, Koç Üniversitesi), Özge Demirci (Yüksek Lisans öğrencisi, Koç Üniversitesi), Filiz Dolğun ve Ganime Türköz (Yüksek Lisans öğrencileri, Mustafa Kemal Üniversitesi) yer almıştır. Sayın Mehmet Nezir Arı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına temsilci olarak kazılara katılmıştır.
2016 sezonu Tayinat Höyüğü arazi çalışmasının hedefleri: (1) arkeolojik
park projesi kapsamında, Geç Hitit saraylarının bulunduğu alanda, özellikle
de Alan 1’deki Tapınak II ve Alan 2’deki Tapınak XVI yapılarına ait anıtsal
kerpiç mimarinin konservasyon çalışmalarına ‚yumuşak kaplama‛ ("soft
capping") yöntemi uygulanarak devam etmek (Resim: 1); (2) Alan 1, 5 ve
7’den daha önceki sezonlarda çıkartılmış olan eserlerin analizlerinin yapılmasına devam etmek; (3) aşağı şehir yerleşim alanında yapılmış olan yüzey
araştırmasının raporunu tamamlamak ve (4) Tayinat Arkeolojik Park ana
planının hazırlanması çalışmalarına devam etmektir.

*

Timothy P. HARRISON , Department of Near & Middle Eastern Civilizations, University of
Toronto, 4 Bancroft Avenue, Toronto, ON, M5S 1C1, CANADA. Tel.: (416) 978-6600, Fax: (416)
978-3305, email: tim.harrison@utoronto.ca.

KERPİÇ MİMARİ KONSERVASYONU
S. BATIUK
2016 sezonunda gerçekleştirilen kerpiç konservasyonunun ana amacı,
Tapınak II’ye ait kuzey ve batı duvarlarında 2015 sezonunda başlatılan konservasyon çalışmalarının tamamlanması olmuştur. Ayrıca, 2014 sezonunda
tamamlanan ziyaretçi yürüyüş yolunun temizlenmesi ve Tapınak II’ye ait
cellanın en batı sınırının tam üzerinden geçtiği görülen kısımlarının başka
bir rota izleyecek şekilde yeniden düzenlenmesine öncelik verilmiştir. Bunlara ek olarak, bir yıl boyunca her türlü açık hava koşuluna tabi bırakılan
Tapınak XVI’nın bozulan yerleri yeniden sıvanmış olup, 2015 sezonunda
tamamlanan kısımları beyaz kireçle sıvanmıştır.
Tapınak XVI
Tapınak XVI’da başlatılan deneysel koruma çalışmalarına bu yıl da devam edilmiştir. 2014 sezonundan sonra konservasyonu tamamlanan yapı,
kış boyunca bütün hava koşullarına açık bırakıldığından üzerinde çok miktarda otun büyüdüğü ve kerpiç kaplamanın bazı yerlerinde yer yer çöküntülerin oluştuğu görülmüştür. Bu çöküntüler 2015 yılında tamir edilmiş ve
ortadan kaldırılmıştır. Ancak, 2015 yılının kış dönemi için uygulanılan stratejilerde değişiklik yapma kararı alınmış ve bu yapının ziyaretçiler tarafından görülmesi amaçlanarak sonbaharın sonlarına kadar açık bırakılmıştır.
Yapı, kış başında jeotekstil ile kapatılmıştır. Bu yöntemin önceye göre çok
daha başarılı bir koruma sağladığı görülmüştür. 2016 sezonunda sadece
küçük bir alanın yeniden sıvanması gerekmiştir. Kerpiç çöküntüsü ise olmamıştır. Bu yöntemin tüm alanın bir çatıyla kaplanmasına kadar kullanılmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
Yapının üzerine kaplanan jeotekstilin temizlenmesi ve kaldırılmasından
sonra yapı, basit saman ve kil karışımından oluşan sıva ile yeniden sıvanmış ve birçok defa beyaz kireç ile kaplanmıştır (Resim: 2).
Tapınak II
2015 kazı sezonunda, 1930'larda yapılan kazılarda ortaya çıkartılan ve18
m. kadar uzunlukta olduğu görülen Tapınak II'nin kuzey duvarı temizlenerek konservasyonu yapılmıştı (Alan 1; Resim: 1). Çamur sıvayla kaplandıktan sonra geri dönüşümlü bir çatı yapısıyla koruma altına alınmış, ancak,
duvarın en batı kısmı "yumuşak kaplama" tekniği ile kaplanmamıştı. Bu
nedenle 2016 sezonunda, Tapınak II'nin kuzey duvarının en batı kısmı ve
batı duvarının tamamı "yumuşak kaplama" yöntemi ile kaplanarak korun-
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ma altına alınması proje önceliklerimiz arasındaydı. 1930'lu yıllarda Chicago Üniversitesi tarafından yürütülen Suriye-Hitit Keşif Projesi'ne (SyrianHittite Expedition, 1935-1938) ait arazi kayıtları incelendiğinde batı duvarının sadece temellerinin korunagelmiş olduğu görülmüş ve bu nedenle batı
duvarının konservasyonunun nasıl yapılması gerektiği üzerinde kazı sezonu başlamadan önce bir seri ön değerlendirme ve çalışma yapılmıştır.
2016 sezonu, Chicago kazılarından bu yana oluşan toprak dolgu tabakalarının temizlenmesi ile başlamıştır. Bu temizlik çalışmaları, neredeyse seksen yıl önce ilk olarak Suriye-Hitit Keşif Heyeti tarafından kazılan Tapınak
II’ye ait cellanın en arka tarafında, yani en batı ucuna yerleştirilmiş platformun kalıntıların yeniden gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır. Temizliğin
üçüncü gününde, Chicago tarafından kazılan Tapınak II’nin kutsal alanında
bulunan platformun kuzey yüzüne bitişik olduğu anlaşılan, işlenmiş büyük
bir bazalt taş görülmüştür. Temizlik devam ettikçe, Suriye-Hitit Keşif Heyeti tarafından kazılan kutsal alanın çok iyi korunageldiği anlaşılmıştır. Cellada yapılan temizlik çalışmaları ikinci bir bazalt blok ile platformun bir kısmını ortaya çıkartmış, ayrıca podyumun önünde yer alan sunağın kaidesi
ile birlikte yapının kuzey kısmında bulunan ilk kazılara ait iki eski kazı çukuru ve (TAP ölçüm noktasının yerleştirilmesi için açılmış olan) küçük bir
sondaj çukurun ortaya çıkmasını sağlamıştır. 1930'larda yapılan kazılarda
nasıl görünüyorduysa o şekilde ortaya çıkartılan cellanın günümüze dek
mimari olarak son derece iyi korunageldiği anlaşılmaktadır.
1930'larda yapılan kazılardan sonra birikmiş toprak dolgu tabakalarının
temizlenmesinin ardından, kuzey duvarının batıda kalan uzantısına odaklanacak şekilde kerpiç konservasyonu çalışmaları yeniden başlatılmıştır.
Kuzey duvarının güney yüzü ve cellanın taş döşemeli tabanı tanımlanabilmiştir. Duvarın güney yüzünün doğuya doğru devam ettiği anlaşılmış,
fakat 2004 kazılarından itibaren G4.55'e ve G4.56'ya ait açma duvarlarında
meydana gelen bozulmadan dolayı yok olduğu görülmüştür. Özetle, kuzey
duvarının batıda kalan uzantısının daha geniş bir alanda korunageldiği
anlaşılmıştır.
Tapınak II’ye ait batı duvarının doğu yüzü, binanın son evresinde meydana gelen ve binayı büyük oranda hasara uğratan yangın nedeniyle kolayca ayırt edilebilmektedir. Fakat duvarın batı yüzünün tam olarak anlaşılması oldukça zor olmuş ve bu nedenle, bu duvar üzerinde yapılan konservasyon çalışmaları 1930'larda alınan duvar ölçülerine göre yapılmıştır. Tapınak
II’ye ait güney duvarının üst seviyeleri Chicago kazılarında da belirtildiği
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gibi tanımlanamaz durumdadır. Fakat duvara ait temellerin iyi korunmuş
ve anlaşılır durumda olmaları sayesinde güney duvarının "yumuşak kaplama" çalışmaları bu temellerin ölçülerine göre yapılmıştır.
2014 yılında başlatılan yumuşak kaplama çalışmalarına 2016 yılında da
devam edilirken tapınak duvarlarının yüzleri boyunca farklı genişliklerde
kerpiç tuğlalar kullanılmıştır. Bu kerpiç tuğlalar, kaplamanın üst seviyelerinin düz olabilmesi için gereken seviyelere yükseltilmiştir (Resim: 3-4). Güney ve kuzey duvarları arasında görülen seviye farkının oluşturduğu problem kaplama duvarlarının batı kısmına eklenen basamakla çözülmüştür. Bir
sonraki adımda arkeolojik kalıntıların üzerleri jeotekstil ile kaplanarak korunmaya alınmış ve sonra da üzerleri toprakla doldurulmuştur. Bu sezon,
zaman engeline bağlı olarak "yumuşak kaplama" çalışmaları kapsamında
örülen duvar üzerine geçici bir çatı yapısı yerleştirilmemiştir. Ancak çatı
yapısının 2017’de yerleştirilmesi planlanmış ve bu nedenle çatıyı taşıyacak
metal ayaklar şimdiden "yumuşak kaplama" içerisine yerleştirilmiştir. 2015
yılında, protokoller kapsamında, içi betonla doldurulmuş plastik kovalarda
sabitlenen 16 metal çubuk jeotekstilin üzerine yerleştirilerek üzerleri toprakla kaplanmış ve "yumuşak kaplama" metodu ile tamamen örtülmüştür. Bu
şekilde, hem metal çubukların hem de içlerine sabitlendikleri beton blokların arkeolojik kalıntılarla olası temasları önlenmiştir. Aynı zamanda metal
çubukların çatı yapısını taşıyabilecek sağlamlıkla olmaları sağlanmıştır.
Tapınağın iç kısmının konservasyon çalışması kapsamında sadece küçük
ölçekli düzenlemeler yapılmıştır. 1930'larda yapılan kazılar nedeniyle h}lihazırda güneye doğru kaymış ve güneyde toprağa gömülmüş olduğu anlaşılan platforma ait bazalt blok orijinal görüntüsüne kavuşacak şekilde taş ve
toprak dolgu ile alttan desteklenerek yükseltilmiştir. Platformun ortasında
bulunan podyum şeklindeki kerpiç yükselti üzerinde konservasyon çalışması yapılmış ve orijinal ölçülerine ulaşacak şekilde genişletilmiştir. Ortada
bulunan sunak yine "yumuşak kaplama" ile koruma altına alınmış ve içte
yer alan kuzey iç sütunun bir kopyası yapılmıştır. Son aşamada Tapınak
II’nin iç ve dış duvarları ile sunak ve platform beyaz sıva ile sıvanmıştır. Bu
görüntü, Tapınak II’nin M.Ö. 1. bindeki (Demir Çağı III) orijinal görüntüsünün arkeolojik kalıntılara zarar verilmeden yansıtılması açısından önemlidir.
Ziyaretçi Yürüyüş Yolları
Daha önce yapılmış olan ziyaretçi yolunun direkt olarak 1930'larda kazılan Tapınak II’nin batı duvarının üzerinden geçtiği anlaşılmış ve dolayısıyla
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2016 konservasyon çalışmaları kapsamında yürüyüş yolları ve seyir platformlarının yerleri tamamen yeniden düzenlenmiştir. Alan 1’in güneyindeki yürüyüş yolu sökülerek batıya doğru yönlendirilmiştir. Aynı zamanda
Tapınak II'nin batı duvarının hemen batısından devam etmesi sağlanmıştır.
Bu yol doğuda, Alan 2'de bulunan Tapınak XVI'nın seyir platformuna doğru Alan 1'in kuzeyinde kalan alan boyunca ilerletilmiştir. İkinci bir yürüyüş
yolu doğuya doğru ayrılarak Alan 1'in güneyinden Alan 1 ve Alan 7 (Resim: 1) arasından geçerek Tapınak XVI'nın seyir platformuna bağlanmıştır
(Resim: 2 ve 4). Bütün bunlara ek olarak, yürüyüş yollarına önceki yıllarda
dökülmüş olan çakıl taşı tamamen kaldırılmış, toprağın üstüne bitkilerin
büyümesini önlemek amacıyla jeotekstil örtülmüş ve yürüyüş yoluna rahat
yürünmesi amaçlanarak öncekinden daha küçük çakıl taşları dökülmüştür.
SERAMİK ANALİZİ
L. WELTON
Tayinat Höyüğü 2016 sezonunun ana amaçlarından biri de daha önceki
sezonlarda ortaya çıkartılmış olan seramik malzeme üzerindeki çalışmalara
ve analizlere devam etmek olmuştur.
Tayinat seramik malzeme
koleksiyonu üzerinde 2016 sezonunda yürütülen çalışmaların iki ana amacı
olmuştur: (1) 2015 sezonunda kazılarda bulunan seramikler üzerindeki
çalışmanın tamamlanması ve geçen sezon fotoğraflanması ve çizimi
yapılmayan parçaların çizimleri ve fotoğraflanmasının yapılması ve (2)
Demir Çağı I seramiği için bir referans koleksiyonun oluşturulması ve
bununla ilişkili çalışmaların kayıtlarının tutulması. Bu çalışmalar
kapsamında, referans koleksiyonunda yer alacak parçaların seçilmesi
aşaması geçen sezon başlatılmıştı. Fakat koleksiyona seçilen parçaların
dokümantasyonu henüz tamamlanmamıştı. 2016 sezonunda, referans
koleksiyonundaki parçaların dokümantasyonu ve listelenmesi üzerinde
çalışılmış olup, parçalara ait tanımlamalar da tamamlanmıştır. Ayrıca
referans koleksiyonunda yer alan her parçanın çiziminin yapılmış ve
fotoğraflama çalışmaları da tamamlanmıştır.
ALAN 7
E. DENEL
Ö. DEMİRCİ
Tapınak II'nin doğusunda ve Tapınak XVI'nın güneyinde, oldukça tahribata uğramış mimari ve heykel kalıntılarının bulunduğu alanın kutsal alan
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olduğunu ortaya koyan tahribat seviyeleri üzerinde yürütülen analiz ve
çalışmalara devam edilmiştir.
AŞAĞI ŞEHİR YÜZEY ARAŞTIRMASI
J. OSBORNE
Tayinat Höyüğü aşağı şehir yüzey araştırmasının 2016 sezonundaki ana
amacını 2014 ve 2015 sezonlarında aşağı şehirde gerçekleştirilmiş olan arazi
çalışmalarında elde edilen bilgiler üzerinde yapılan araştırmalar ve çalışmalar oluşturmaktadır. Bu iki sezonu kapsayan bir ana rapor da tamamlanmış
ve Anatolica dergisine yayınlanmak üzere gönderilmiştir.
2016 sezonunda Tayinat’a ait Aşağı Yerleşim’in yer aldığı arazilerin sahipleriyle görüşmeler yapılmış ve ileride bu arazilerde olası arkeolojik araştırmalar yürütülmesi adına bir çeşit mutabakat anlaşması yapılması hususunda görüşülmüştür. Bu görüşmeler olumlu geçmiş olup, arazi sahibi ile
bu mutabakat anlaşması üzerinde görüşme ve çalışılmalara devam edilmektedir.
SONUÇ GÖZLEMLERİ
Tayinat Arkeoloji Projesi 2016 sezonunda Tayinat’ın Geç Hitit iç kalesine
ait saray ve tapınak alanlarını oluşturan anıtsal kerpiç mimarinin korunmasına yönelik gerçekleştirilen konservasyon çalışmalarına başarılı bir şekilde
devam edilmiştir. 2016 sezonu özellikle ilk olarak 1930’larda Chicago Üniversitesi’nin yürüttüğü Suriye-Hitit Keşif Heyeti tarafından kazılan Tapınak
II’nin batı kısmının başarılı bir şekilde sağlamlaştırılması ve korumaya
alınması açısından önemlidir. Resmi olarak 2011’de Adana Kurulu tarafından onaylanmış olan Tayinat Arkeolojik Park projesine ait yürüyüş yolları
ve seyir platformları çalışmaları da başarıyla tamamlanmıştır.
Anıtsal kerpiç mimari konservasyon programının yanı sıra, Tayinat kazıları boyunca ortaya çıkmış seramik malzeme üzerinde devam eden analizler
ve raporlar tamamlanmıştır. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde yer
alan yerel devlet yetkililerinin ve Hatay Valiliği’nin ilgili makamların danışmanlığında hazırlanan Tayinat Arkeolojik Park projesinin ana planı üzerinde çalışmalara devam edilmiştir.

568 ..................................................................................................................

TEŞEKKÜR
Tayinat Arkeoloji Projesi 2016 sezonu çalışmaları Toronto Üniversitesi ve
Kanada Sosyal ve İnsani Bilimler Konseyi tarafından verilen cömert bağışlar
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 Mehmet Nezir Arı’ya en
derin takdir ve teşekkürlerimi sunmak isterim. 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 çevrilmesindeki yardımlarından dolayı teşekkür ederim.
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Resim 1: Tayinat arkeolojik alan planı ve 2016
araştırma alanları.

Resim 2: ‚Yumuşak kaplama‛ ("soft capping") metotuyla Tapınak XVI’da
yürütülen konservasyon ve koruma çalışmalarını ve bu alandaki
yürüme yollarını içeren hava fotoğrafı.
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Resim 3: Alan 1 kazı alanını ve ‚yumuşak kaplama‛ ("soft capping")
metotuyla Tapınak II’nin podyumunda ve cella alanında yürütülen
konservasyon ve koruma çalışmalarını içeren hava fotoğrafı.

Resim 4: Alan 1, 2 ve 7 kazılanlarını, Tapınak II ve Tapınak XVI’da yürütülen
konservasyon ve koruma çalışmalarını ve yürüyüş yollarını içeren
hava fotoğrafı.
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DEREKUTUĞUN ESKİ MADEN İŞLETMELERİ
VE MADENCİ YERLEŞMESİ 2016 ÇALIŞMALARI
Ünsal YALÇIN*
Gönül YALÇIN
Hamza EKMEN
Önder İPEK
GİRİŞ
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğünün 17.06.2016 tarih ve 115564 sayılı izni ile Çorum Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen çalışmalar 05 Ağustos – 23 Eylül 2016
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Çalışma alanı Çorum İli, Bayat İlçesi, Derekutuğun Köyü‘nün doğusunda bulunan Mazıönü maden galerilerini ve galerilerin güneybatısında yer
alan madenci yerleşimi olduğunu düşündüğümüz kaçak kazı faliyetlerinin
yoğun olduğu Erikli Mevkii’ni kapsamaktadır.
2007 yılında Derekutuğun köyünün doğusunda nabit bakır yataklarına
ve Mazıönü Mevkii’nde eski maden işletme izlerine rastlanması üzerine
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile 2009-2011 yıllarında bölgede ilk bilimsel çalışmalar yapılmıştı (Yalçın & İpek 2011a, b;
2012a, b; Yalçın v.d. 2015). Çorum Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan
çalışmalar Prof. Dr. Ünsal Yalçın ve ekibi tarafından koordine edilmekte
olup, çalışmalara Almanya ve ülkemizden birçok uzman ve öğrenci katılmıştı. Bu ilk dönem çalışmaların sonuçları daha sonraki yıllarda bilimsel
toplantı ve kongrelerde arkeoloji dünyasına tanıtılmış ve bir kitap olarak
yayınlanmıştır (Yalçın & İpek 2016). Böylece Derekutuğun tarihöncesi maden işletmeleri ve Anadolu Arkeolojisi’ne katkısı bilimsel literatürde yerini
almıştır. Bölgede kaçak kazı faaliyetlerinin yoğunluğu, madenci şirketlerin
*

Prof. Dr. Ünsal YALÇIN, Alman Madencilik Müzesi, Bochum / Ruhr Üniversitesi, Bochum/ALMANYA.
Dr. Gönül YALÇIN, Alman Madencilik Müzesi, Bochum / Ruhr Üniversitesi, Bochum/ALMANYA.
Dr. Hamza EKMEN, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak/TÜRKİYE.
Dr. Önder İPEK, Çorum Müzesi Müdürü, Çorum/TÜRKİYE.

etkinlikleri ve ilk dönem çalışmalarından alınan sonuçlar Derekutuğun’da
başlatılan arkeolojik araştırmaların devamını gerekli kılmıştır. Üç yıllık bir
program yapılarak Alman Araştırma Kurumu‘ndan (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) maddi kaynak sağlanmış ve çalışmalara 2015’te yeniden başlanmıştır.
Madencilik Arkeolojisi arkeoloji bilimlerinde yeni bir disiplin olması nedeniyle ülkemizde henüz konunun uzmanı yetişmemektedir. Bu nedenle
konu uzmanlarından oluşan uluslararası bir ekipte öğrencilerin eğitimi ön
plana çıkmaktadır. Nitekim çalışma sonunda geleceğin madencilik arkeologları olabilecek nitelikte öğrenciler ilk deneyimlerini kazanmışlardır.
Çorum Müze Müdürü Dr. Önder İpek başkanlığında Prof. Dr. Ünsal
Yalçın’ın bilimsel başkanlığındaki çalışma ekibi ülkemiz ve Almanya‘dan
konunun uzmanları Dr. H. Gönül Yalçın (Bochum), Dr. Alexander Maas
(Bochum), Dr. Hamza Ekmen (Zonguldak), Dr. Ümit Güder (Çanakkale);
doktora öğrencileri Hakkı Üncü (ODTÜ Ankara), Andrea Balletta (Roma)
ve öğrenciler Serkan Tetik (Zonguldak), Derya Demirkapı (Zonguldak),
Demet Coşkun (Zonguldak), Ceren Aşır (İsparta), Nikolas Heil (Bochum),
Mitja Musberg (Bochum), Julien Villatte (Bochum), Nina Maria Blume (Bochum), Zoia Grin (Bochum), Oliver Stegemeier (Bochum) ve Erwin Kitschke
(Bochum)‘den oluşmaktaydı. Ekibin kalacağı mekan geçen yıllarda olduğu
gibi Bayat ilçesinde kiralandı. Ağustos başında kazı evi olarak kullanılan
kiralık ev hazırlanarak çalışmalara 5 Ağustos 2016 tarihinde başlayan kazı
Eylül sonuna kadar devam etti. Kazı çalışmaları Deutsche
Forschungsgemeinschaft’ın maddi ve Bochum Alman Madencilik
Müzesi’nin kurumsal desteği ile gerçekleşmiştir.
Planlandığı gibi Mazıönü Mevkii’nde 2, 3 ve 4 No.lu galeri
komplekslerinde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Erikli
Mevkii’nde madenci yerleşmesi olarak düşünülen bölgede arkeoloji kazı ve
sondaj çalışmaları yapılmıştır (Resim: 1).
2015 ve 2016 sezonu çalışmalarında elde edilen sonuçlar 24-25 Mart 2017
tarihinde Çorum Müzesi’nde gerçekleşen 2. Derekutuğun Çalıştayı’nda
bilim insanlarıyla paylaşılmış ve tartışmaya sunulmuştur. Çalıştaya
bölgemizde çalışan 44 bilim insanı katılmıştır.
Mazıönü Maden İşletme Galerileri Kazı Çalışmaları
Mazıönü’nde güneybatıya bakan sarp bir yamaçta bir düzine maden galerisi bulunmaktadır (Resim: 2). 2009-2011 yıllarında bunlardan dört tane-
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sinde kazı çalışmaları yapılmıştı. 2015 sezonunda ise yoğunlukla 2 No.lu
galeride çalışıldı. Bu sene çalışmalar 2, 3 ve 4 No.lu galerilerde yoğunlaşmıştır.
Miyosen yaşlı konglomeralardan oluşan ve güneybatıya bakan dik yamaçtan galerilere girilmektedir. Bugünkü galeri girişleri erozyonun yamacı
aşındırıp galeriyi kestiği bir alan olarak kabul edilmelidir; orijinal galeri
girişlerinin yukarıdan aşağıya açılan kuyularla sağlandığı düşünülmektedir, girişler zaman içinde aşınarak yok olmuştur. İlerideki çalışmalar kapsamında, içeriden yukarıya çıkan kuyuların kazılması sonucunda mevcut
girişlerin tesbiti mümkün olacaktır.
2 No.lu Maden Ocağı/Galeri Kompleksi: 2 No.lu galeri 1 No.lu maden ocağının seviyesinde ve 10 m. güneyinde bulunmaktadır. Önceden kaçak kazı yapılmış
ve dolgu toprağının bir kısmı dışarı atılmış olduğu için galerinin içine girilebilmekte ve içerde 3 m. kadar sürünerek ilerlenebilmekteydi. 2010, 2011 ve 2015 yıllarında
kaçak kazı yapılan kesimler açılarak durum tesbiti yapılmış ve ardından gelen kazı
çalışmalarında burada alt alta, doğu batı yönünde 4 adet galeri olduğu anlaşılmıştı.
2015 sezonunda 2 No.lu, en üst galeride çalışmalara devam edilmiş ve dolgu tortullar alınarak doğu yönünde 12 m.lik bir alan açığa çıkarılmış, ayrıca 40 derecelik bir
eğimle ve basamaklar yaparak doğu yönünde 8 m. ilerleyen bir kuyu olduğu anlaşılmıştır (Resim: 3).
Bu sezon burada daha çok temizlik çalışmalarına yönelinerek madenci
aletlerinin izlerinin dokumentasyonu yapılmıştır. Ayrıca galerinin üç boyutlu ölçüleri alınarak çizimleri gerçekleştirilmiştir. Buna göre İTÇ‘da madencilerin ne kadar bakır elde ettikleri hesaplanabilmektedir.
3 No.lu Maden Ocakları/Galeri Kompleksi: 3. ve 4 No.lu ocaklar 2. No.lu
ocağın 30 m. güneyinde yer almaktadır. Her iki ocağın bugünkü girişleri kaçak kazı
faaliyetleri sonunda açılmıştır. 3. No.lu ocakta şu andaki girişten hemen sonra 3,3
m. derinliğinde bir kuyu bulunmakta ve bu kuyunun 1,5 m. derinliğinde doğu
yönünde ise bir galeri yer almaktadır (Resim: 4). Galeri 2,1 m. sonra terkedilmiştir.
Kullanılan madenci aletlerinin izi diğerlerinden farklılık göstermektedir (Resim: 5).
Burada muhtemelen maden keskiler kullanılmıştır. Dolayısıyla 3 No.lu galeri diğer
galerilerden daha sonraki dönemlerde açılmış olmalıdır. Alınan kömür örnekleri
galerinin net yaşını vermesi açısından önemlidir.
4 No.lu Maden Ocağı/Galeri Kompleksi: 3. No.lu galerinin 5 m. kadar güneyinde yer almaktadır. Burada üst üste doğu-batı yönünde uzanan iki adet
galeri tesbit edilmiştir (Resim: 6). Üst galeri doğu-güneydoğu yönünde 3 m.
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kadar kazılarak dolgusu alınmıştır. Alttaki galeri 2 m. uzunluğunda bir
kuyu ile üst galeriye bağlanmıştır. Galeri 3,5 m. kadar genişlik vermektedir.
Burasının bir maden alma boşluğu olduğu anlaşılmaktadır. Bu sezon maden alma çukurunun taban seviyesine ve doğu yönünde sınırına henüz
ulaşılamamıştır; çalışmalara gelecek sezon devam edilecektir.
ERİKLİ YERLEŞİM ALANI
Madencilik tarihi ve eski Anadolu madenciliği hakkında önemli sonuçların elde edildiği Derekutuğun-Mazıönü Mevkii kazılarının yanında, Mazıönü Mevkii’nin güneydoğusunda yer alan ve Erikli Mevkii olarak adlandırılan alanda madenden çıkarılan cevherin ilk işlem ya da önişlem gördüğü
işliklerin bulunabileceği düşüncesiyle, 2015 yılında kazılara başlanmıştır.
Yüzeyde bulunan çok sayıda çanak çömlek parçası ve tarla sahiplerinin
alandan toplayıp, öbekler haline getirdikleri taş yığınları arasında bulunan
çok sayıda madenci taş aletleri, Derekutuğun Tarihöncesi maden galerilerinin yakınındaki yerleşimin ve madenci etkinliklerinin kanıtlarını oluşturmaktadır.
Erikli Mevkii galerilerin bulunduğu alanın 300 metre güneyinde yer almaktadır. 1. derece arkeolojik sit alanı olmasına rağmen kaçak kazı faliyetlerinin yoğun olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle kaçak kazı yapılan alanların araştırılması ön plana çıkmış ve 2015 sezonunda çalışmalar bu alanlarda yoğunlaştırılmıştır. Yerleşim alanında planlanan çalışmalara tarla
sahipleriyle uzlaşma uzun sürdüğü için ancak Eylül ayında başlanabilmiş
ve burada tarla sahiplerinin izniyle iki sondaj çalışması gerçekleşmiştir
(Erikli I ve II). Söz konusu alanda 2015 yılında başlayan ve 2016 yılında devam ettirilen kazılarda Roma, Hellenistik Dönem, Orta-Geç Demir Çağı,
Orta Tunç ve Erken Tunç Çağı’na ait keramik parçalarına ve bazı küçük
buluntulara rastlanmıştır. Erikli Mevkii’nin kuzeydoğu-güneybatı yönünde
oldukça eğimli olması ve erozyon faaliyetlerinin yoğun olarak yaşanması
nedeniyle, kazılarda üst seviyelerde oldukça karışık malzeme ile karşılaşılmaktadır.
2016 sezonunda üç ayrı alanda kazı çalışmaları yürütülmüştür. Bunlardan ilk ikisi geçen sene açılan sondaj alanlarının genişletilerek devamından
oluşmaktadır. Bunlara ek olarak yerleşimin güney batısında iki açmada
daha (Erikli III ve IV) kazı yapılmıştır (Resim: 7).
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Erikli I Açması: Erikli I açması’nda ilk çalışmalar açmanın genel temizliğinin yapılması ve önceki yılki kazı sınırlarının belirlenmesinden sonra gerçekleşmiştir. Çalışmalarda geçtiğimiz yıl 10x10 m. ölçülerinde açılan Erikli I
açma kenarlarının aradan geçen süre içinde yıkılması nedeni ile açmanın
genişlediği görülmüştür. Yeniden yapılan gridleme çalışmalarıyla önceki
yılın sınırları belirlenebilmiştir. Oldukça eğimli bir konumda bulunan Erikli
I açmasının en yüksek noktası (895,06 m.) ile en düşük noktası (892,84 m.)
arasındaki farkın 2 m.ye yakın olması nedeniyle ilk çalışmalar açmanın kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde gerçekleştirilmiştir.
Erikli Mevkii’nin ortalarına yakın bir konumda bulunan Erkli I açmasında yapılan kazılarda, en üstten başlayarak Roma Dönemi, Hellenistik Dönem ve Orta-Geç Demir çağlarına ait isk}n izleriyle karşılaşılmıştır. Söz
konusu alanda özellikle Geç Demir Çağı’na ait yapıların duvarlarının iyi
korunduğu ve bazı duvarların 1-1,5 m. yüksekliğe sahip olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, sözü edilen duvarların eğim yönünde ve erozyonun
etkisiyle yer yer deforme oldukları tespit edilmiştir. Çalışmaların devam
ettiği alanda Geç Demir Çağı’na ait birbiri ile bağlantılı büyük yapı komplekslerinin bulunduğu görülmektedir (Resim: 8). Anadolu’da Demir Çağı
yapılarına ait az örnek bulunması nedeniyle açmada ele geçirilen yapı kalıntıları korunmak amacıyla yerinde bırakılmıştır.
Açmanın güneydoğusunda yer alan I ve II No.lu mekanlar doğu-batı
doğrultusunda uzanmakta olup, birbirlerine bitişik durumdadır (Bkz.
Resim: 8). Yaklaşık 20 cm. kalınlığındaki 7 No.lu duvar her iki mekanı
birbirine bağlayan ortak bölme duvarı vazifesi görmektedir.
Eğime göre konumlandırıldığı anlaşılan her iki mekanın zaman içinde
erozyon sebebiyle önemli ölçüde tahrip olduğu anlaşılmaktadır. I No.lu
mekanın doğu duvarı (8 No.lu duvar) kısmen korunmuş, II No.lu mekanın
aynı yerdeki duvarı ise hiç korunamamıştır. Aynı şekilde I No.lu (6 No.lu)
ve II No.lu mekanların batı duvarı (9 No.lu) erozyon nedeniyle batı
yönünde deforme olmuş, adeta kavisli bir hal almıştır. Mekanın kuzey
duvarı (4 No.lu) ise diğer duvarlardan farklı olarak daha kalındır. Ortalama
75 cm. kalınlığa sahip duvarın erozyon etkisiyle gerek güney gerekse kuzey
yönünde esnediği, adeta ‚S ‛ şeklini aldığı görülmektedir (Resim: 9).
İçlerinde az sayıda keramik ele geçirilen I ve II No.lu mekanların profil
veren çanak çömlek parçalarından bu mekanların Geç Demir Çağı’na ait
olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle omurgalı, ‚s‛ profilli çanaklar Geç Demir
Çağı’na işaret etmektedir. I No.lu mekanın tabanı üzerinden ele geçirilen
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tunç veya bakırdan yapılmış bir terazi kolu (?) ve mekanın kuzeydoğu
köşesinde taban üzerinde in situ halde bulunan demirden bıçak parçası
mekandan ele geçirilen az sayıda buluntunun dikkat çekici olanlarıdır.
Mekanların boyutları ve diğer buluntular göz önünde bulundurulduğunda
her iki mekanın da işlik olarak kullanıldığı düşünülmektedir.
III ve IV No.lu mekanlar açmanın güneydoğu bölümünde yer
almaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan her iki mekanı 12 No.lu
duvar birbirine bağlamaktadır. I ve II No.lu mekanların batı kısmını oluşturan duvarlar birleşik halde III No.lu mekanın doğu duvarını meydana
getirir. III No.lu mekanın kuzey (11 No.lu) duvarı iyi korunmuştur. Bu
kısımda mekanın genişliği 2,5 m.dir. Ancak uzun dikdörtgen bir şekle sahip
olduğu anlaşılan yapının güney kısmının erozyon nedeniyle çok az korunagelmiş olması nedeniyle yapının planı kesin anlaşılamamıştır.
III No.lu mekanın içinde sürdürülen çalışmalarda, mekanın işlevi
hakkında ip ucu sağlayacak bazı verilerine ulaşılmıştır. Mekanın batı
duvarına bitişik dörtgen planlı, orta büyüklükte tek sıra taşlardan örülü bir
platform açığa çıkarılmıştır. Platformun ölçüleri 75 x 120 cm.dir. Mekanın
tabanından yaklaşık 20 cm. yükseltilerek oluşturulan platformun güneydoğu köşesine yakın bir konumda, tabanın üzerinde büyük bir kısmı
korunmuş bir çanak parçası tespit edilmiştir. Pembemsi devetüyü hamurlu,
içe dönük ağızlı ve keskin omuzlu çanak Geç Demir Çağı için tipiktir.
Platformun yaklaşık 80 cm. güneydoğusunda yoğun küllü ve isli bir alan
tespit edilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda, kısmen tahrip
olmuş yaklaşık 40 cm. çapında ve kenarları yaklaşık 3 cm. yüksekliğinde
kilden yapılmış bir ocak açığa çıkarılmıştır. Ocağın güneyinde bulunan ve
tabanı kısmen korunmuş iki ocak daha saptanmıştır (Bkz. Resim: 8).
Birbirinin üzerine gelen ve çok kötü durumda olan bu ocakların işlevlerini
yitirmesinin ardından hemen yanına yenisinin yapıldığı anlaşılmaktadır. En
iyi korunmuş durumda ve en son kullanım gören ocağın hemen yanında
tabana gömülü şekilde bir öğütme taşı bulunmakadır. Ocakların kullanımı
ve yoğun ateşe maruz kalması sebebiyle III No.lu mekanın tabanı bu
kısımda çok belirgindir. Sıkıştırılmış topraktan yapılmış taban mekanın
diğer kısımlarında oldukça tahrip görmüştür.
Mekanın kuzeydoğu köşesinde taban üzerinde ele geçirilen dışa doğru
kalınlaşan dudaklı, dar ağızlı, geniş omuzlu bir çömleğe ait parçalar dikkat
çekicidir. Söz konusu çömlek de Geç Demir Çağı’na (?) işaret etmektedir. III
No.lu mekanın batı duvarına bitişik halde bulunan seki, ocaklar ve
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genellikle servis ve pişirme amaçlı çanak-çömlek parçalarının ele geçmesi III
No.lu mekanın mutfak olarak kullanılmış olabileceğini akla getirmektedir.
III No.lu mekanın batısında kalan IV No.lu mekanın yalnızca kuzey (13
No.lu) ve doğu duvarı (12 No.lu) tespit edilebilmiştir. Eğer korunmuşsa batı
ve güney duvarlarının açmanın dışında kaldığı düşünülmektedir. IV No.lu
mekanın tabanında çok az sayıda buluntu mevcuttur. Mekanın tabanına
yakın kısımlarda yer yer kül ve kerpiç parçaları ile karşılaşılmıştır.
Erikli I açması’nın kuzeyinde yer alan V No.lu mekanın güney duvarının
(3 No.lu) tamamı, batı (1 No.lu) ve doğu (17 No.lu) duvarının bir bölümü
açığa çıkarılmıştır. Kuzey duvarı ise açmanın dışında kaldığı için tespit
edilememiştir. Ortalama 35 cm. duvar kalınlıklarına sahip olan V No.lu
mekanın doğu-batı yönündeki uzunluğu yaklaşık 3 m.dir. Mekanın açığa
çıkarılan kısmından toplanan az sayıda keramik Geç Demir Çağı özelliği
göstermektedir. V. No.lu mekanın I-IV No.lu mekanlarla eş zamanlı olarak
kullanıldığı ve Orta-Geç Demir Çağı I evresine ait olduğu düşünülmektedir.
Erikli I açması’nın kuzeybatısında bulunan 14, 15 ve 16 No.lu duvarların
V No.lu mekan ile bağlantılı bir başka mekana ait olduğu düşünülmektedir.
Doğu-batı yönünde 1,5 m kadar korunmuş, yaklaşık 140 cm. yüksekliğindeki 15 No.lu duvar doğu ucunda 14 No.lu duvara birleşerek güneye
doğru bir köşe yapar ve ‚L‛ halini alır. Erozyon ve eğim sebebiyle
esneyerek deforme olan 14 No.lu duvarın hattı oldukça bozulmuştur.
14 No.lu duvarın batısında, doğu-batı doğrultusunda uzanan yaklaşık 1
m. kalınlığa sahip 16 No.lu duvar uzanmaktadır. Ancak 16 No.lu duvar 14
No.lu duvar ile bağlantılı olmayıp söz konusu duvarın altına doğru devam
etmektedir. Bu haliyle daha erken bir döneme (Orta Demir Devri?) ait
olduğu anlaşılan 16 No.lu duvarın devamı belirlenememiştir. 14 ve 15 No.lu
duvarların oluşturduğu köşeli alanın üst seviyelerinde yoğun olarak
kabartma ve boya bezemeli Hellenistik-Roma dönemlerine ait keramikler
ele geçerken duvarların en alt seviyesine doğru Demir Çağı keramiğinin
sayıca arttığı gözlemlenmiştir.
Açmanın genelinde görülen doğu-batı veya kuzey-güney yönünde
uzanan duvarların aksine, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan 2 ve 18
No.lu duvarlar bu haliyle farklılık göstermektedir. Güneybatı ucu III No.lu
mekanın altında kalan, kuzeydoğu ucu V No.lu mekanın güneydoğu ucu
tarafından tahrip edilen, 2 No.lu duvarın korunan uzunluğu 4 m.yi bulmak-
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tadır. Ortalama 35 cm. kalınlığa sahip duvarın korunan yüksekliği 1,5 m.ye
bulmaktadır.
Bir mekan bütünlüğü ya da başka duvarlar ile bağlantısı görülmeyen
duvarların Geç Demir Çağı II evresine ait olduğu düşünülmektedir.
Erikli II Açması: İlk kez 2015 yılında kazılmaya başlanan Erikli II açması,
Erikli Mevkii‘nin ortasına yakın bir konumda ve Erikli I açmasının güneybatısında yer almaktadır. 2015 yılında kuzeydoğu-güneybatı yönünde 3x5
m. ölçülerinde açılan açmada, mevcut en erken tabakalara ve ana toprağa
inmek amaçlanmış, fakat kısıtlı zamanda bu hedef gerçekleştirilememiştir.
2015 yılında Erikli II açmasında kısıtlı bir alanda yürütülen çalışmalarda
açığa çıkarılan mimari kalıntıların takip edilebilmesi ve çalışma kolaylığının
sağlanabilmesi amacıyla açma 6 x 5 m. ölçülerinde genişletilmiştir. Üst kot
seviyesinden (892.03) yaklaşık 50 cm. derinliğe inildikten sonra açmanın
kuzeybatısında döküntü taşlarla karşılaşılmıştır. Bu seviyelerde yoğun
olarak keramik ve hayvan kemiği ele geçirilmiştir. Tarla yüzeyine yakın bir
seviyede ve erozyonun yoğun olması nedeniyle farklı dönemlere ait
keramikler içerisinde Roma-Hellenistik dönemlere ait olanların ağırlıkta
olduğu gözlenir.
Açmanın kuzeybatısında, yüzeyden yaklaşık 50 cm. inildikten sonra
belirmeye başlayan 1 No.lu duvar kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanır
(Resim: 10). 65 cm. kalınlığında ve 3,5 m. uzunluğundaki duvar güneybatı
ucundan kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan 2 No.lu duvar ile birleşmektedir; korunan yükseklikleri ortalama 35 cm. dir. Duvarların iç tarafında kalan kısımda ele geçirilen az sayıda çanak çömlek parçası söz konusu
duvarların Roma Dönemine ait büyük bir mekanın temelleri olduğuna
işaret etmektedir.
Açmanın güneybatısında açığa çıkarılan 3 No.lu duvar kuzeybatı-güneydoğu yönünde 200 cm. uzunluğunda, 55 cm. kalınlığındadır. Duvar iri
taşlardan ve özensiz bir şekilde örülmüştür. Bu duvar daha üst seviyede
açığa çıkarılan 1 ve 2 No.lu duvarların temel seviyelerinin altında kalmaktadır ve bu yönüyle söz konusu duvarlardan daha erken bir evreye ait
olmalıdır.
Roma Dönemine ait olduğu düşünülen 1 ve 2 No.lu duvarların dışında
kalan alanda yürütülen çalışmalarda, 1 No.lu duvarın 60 cm. altında çift sıra
orta büyüklükteki taşlardan örülen ve hafifçe kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan 6 No.lu duvar açığa çıkmıştır; korunan uzunluğu 75 cm., kalın-
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lığı ise 30 cm. dir. 6. No.lu duvar ile aynı teknikte ve yaklaşık aynı kottaki 4
No.lu duvar 3 No.lu duvarın altına doğru yine 75 cm. devam etmektedir.
Benzer malzeme ve örgü tekniğiyle meydana getirilmiş, ayrıca birbirleri ile
kesişen yönde uzanan 4 ve 6 No.lu duvarların, aynı mekana ait olabileceği
düşünülmektedir. Duvarların tarihleri açısından elimizde çok fazla veri
bulunmamasına rağmen, söz konusu duvarların Erikli I açma-sında açığa
çıkarılan duvarla ölçü ve örgü tekniği açısında benzer özellikler taşıması
nedeniyle Geç Demir Çağı’na ait olabileceği düşünülmektedir.
Erikli II açmasının kuzeydoğu köşesinde, yuvarlak planlı, yaklaşık 115
cm. çapında tek sıra taşlardan örülü bir silo bulunmuştur. Silonun devamı
açmanın doğu kesitinde kaldığı için tamamı açığa çıkarılamamıştır. Silonun
tabanı sarımsı kahverengi tonlarındadır. Benzer örnekleri BoğazköyBüyükkaya ve Alacahöyük’ün Demir Çağı yapı katlarında görülen yapının
tahıl deposu olarak kullanılan bir silo olduğu düşünülmektedir.
Silonun güneyinde, kireç sıvalı bir taban tespit edilmiştir. Söz konusu
tabanın açmanın doğusunda bulunan, 7 No.lu duvar ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan 7 No.lu duvar,
70 cm. uzunluğunda ve 30 cm. kalınlığındadır. 7 No.lu duvarın güneybatı
ucu kireçtaşından ince ve yassı bir taş ile sonlanmaktadır. Duvarın bu
kısmında bir kapı eşiği olabileceği düşünülmektedir. 4 ve 6 No.lu duvarlara
kıyasla daha özensiz ve kötü durumda olan 7 No.lu duvar, söz konusu
duvarlardan ortalama 130 cm. daha düşük kotta bulunmaktadır. Bu haliyle,
7 No.lu duvarın 4 ve 6 No.lu duvarlara göre daha erken bir evreye ait
olduğu anlaşılmaktadır. Silo ile 7 No.lu duvar arasında bulunan kireç sıvalı
tabanın altında yaklaşık 40 cm.den itibaren ikinci bir taban ile karşılaşılmıştır. Söz konusu taban da kireç sıvalı olup, silonun batısında kalan
havuzun altına doğru devam etmektedir (Resim: 10).
Suyun uzun süre depolanmasıyla tabanına biriken ince steril kumun
çökeltisi şeklinde beliren havuzun bir bölümü açmanın içerisinde, kuzeye
doğru devam eden kısmı ise açmanın kazılmayan kısmında yer almaktadır.
Steril kumlu dolgunun altında havuzun tabanı altına döşendiği anlaşılan
orta büyüklükte taşlar yer alır. Taşların arası küçük ve orta boyutlu çakıllar
ve toprak ile doldurulmuştur. Fakat ilk tespitlerde havuzun güney sınırında
tespit edilen kil birikintisinin kuzeye doğru devam etmediği anlaşılmıştır.
Açmanın kuzey kesitinden havuzun en derin yerinde yaklaşık 50 cm.
kalınlıkta sarı renkli, çok temiz ve ince kumlu toprak dolgunun bulunduğu
gözlenmiştir. Havuzun doğusundaki bir bölümü daha geç döneme ait silo
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tarafından tahrip edilmiştir. Havuzun tabanından alınan bir C-14 örneği
M.Ö. 8. -6. yy.lara yayılan bir tarih vermektedir.
Erikli II açmasında en alt seviyede 7 No.lu duvarla ve silonun yaklaşık
70 cm. altından itibaren öbekler halinde taş yığıntıları ile karşılaşılmıştır.
Taşların etrafında oldukça steril, sarımtırak bir dolgu bulunmaktadır.
Keramik, kemik ve diğer buluntular son derece azdır. Taş öbeklerinin
doğusunda yapılan kazılarda toprak renginde bir değişim olmamış,
bununla birlikte keramik ve kemik yoğunluğu giderek azalmıştır. Bu alanda
toplam 5 tane, yuvarlak hat veren taş dizisi (öbeği) tespit edilmiştir. Taş
dizilerinin çapları 50-110 cm. arasında değişmektedir. Kabaca yuvarlak bir
forma sahip taş dizilerinin, sınırlı bir alanda açığa çıkarılması, buluntunun
son derece seyrek olması bu taş yığıntılarının işlevleri ve ne oldukları
hakkında yorum yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu dizilerin yorumu
gelecek sene çalışmalarına bırakılmıştır.
Erikli III Açması: 2016 yılında çalışılan bir diğer alan Erikli III açmasıdır
(Resim: 11). Bu alandaki çalışmalarda üst yapı katlarında, Roma Dönemine
ait büyük mek}nları bulunan, tamamen tahrip olmuş yapıların izleri yer
almaktadır. Erikli Mevkii’inin topografik açıdan güney sınırına yakın olan
bu alanda Roma Dönemi kalıntılarının altında çöplük, fırın ve işlik alanları
tespit edilmiştir. Çöplük alanlarından ve işlik yerlerinden elde edilen çok
sayıda maden cürufu, üfleç ve pota parçaları bu alanın madenci etkinliklerinin gerçekleştirildiği bir yer olarak kullanıldığına işaret etmektedir.
İlk gözlemlere göre yüzeyin ortalama 30 cm. altında arkeolojik dolgu tabakasının başladığı söylenebilir. Daha sonra ilk mimari izlerin oluşturduğu
tabaka gelmektedir. Bu seviyenin hemen altındaki ilk duvar kalıntıları genel
olarak kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Bu doğrultuda uzanan duvarlar genel olarak topografik yamaç oluşumuyla uyum
içerisindedir. Doğu-batı yönünde uzanan duvarlar yamacın baskısıyla güneye doğru eğilmiş durumda korunagelmiştir. Bu duvar dizilerinin hemen
altında ve açmanın kuzeydoğu sınırında yer alan ve mekan 7 olarak adlandırılan çöp çukurundan anlaşılacağı gibi temel seviyeleri korunabilmiş olan
duvar dizilerinin çöp çukurlarına göre daha geç bir evreye ait olduğu söylenebilir. Bu seviyede bulunan üzeri boyalı ve bezekli, dikey mahmuz kulplu kabın Hellenistik Döneme ait olması, bu mimari duvar dizilerinin Hellenistik Dönemde inşa edilmiş olduğu düşüncesini güçlendirmektedir. Nitekim aynı seviyeden alınan bir C-14 örneği M.Ö. 4./3. yüzyılları vermekte ve
arazide edindiğimiz kanıyı desteklemektedır.
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Açma içerisinde genel olarak Erikli I açmasından bildiğimiz Demir Çağı
mimari özelliklerini barındıran yapıların olmayışı dikkat çekmektedir. Aynı
şekilde açmanın kuzeybatı sınırında yer alan 4 No.lu oval yapı içinde baştan
beri karışık malzeme gelmektedir. Bu yapının mimari öğelerinin Hellenistik
olarak tahmin edilen 1 No.lu duvar sıralarıyla tam olarak örtüşmemesi,
onun daha erken bir evreye ait olabileceği konusunda ip uçları vermektedir.
4 No.lu bu oval yapının tabanına yakın malzemelerin Karum Dönemi ağırlıklı olması yapının I ve II No.lu açmalarda tesbit edilen kültür tabakalarından daha eski olduğuna işaret etmektedir. Bu yapının ovoid şekli ile hemen
yanında yer alan ve açmanın kuzey kesiti içinde devam eden güçlü ve sıkı
örülmüş başka bir duvarla bitişik olması bu seviye yapılarının belki de bir
bastion olabileceği düşüncesini akla getirmektedir. Bu nedenle III No.lu
açma 2017 kazı sezonunda kuzey yönünde genişletilecektir.
Adı geçen bastion ve sur duvarı mimari kalıntılarının hemen önünde
steril toprakla karşılaşılması, buranın söz konusu dönem için yerleşimin
sınır bölgesini oluşturduğu düşüncesini akla getirmektedir. Bu alanın üst
dolgu seviyelerinden gelen öğütme taşlarının çok sayıda olması dikkati
çeken bir diğer özelliği oluşturur.
Adı geçen mimari elemanları içeren seviyenin altında arkeolojik buluntu
vermeyen bir yamaç akıntı dolgusu gelmektedir. Bu da yerleşim alanının
hemen sınırlarında olduğumuz düşüncesini güçlendirmektedir.
Açmanın güney-orta sınırlarına yakın, tuğla yığıntılı alanının kimliği
açık bir şekilde ortaya çıkmamakla birlikte düzlenmiş bir tabaka üzerine
oturtulmuş dairesel planlı ve tuğlalardan örülü bir yapı olduğu izlenimi
doğmaktadır (Bkz. Resim: 11, 6. No.lu mekan).
Açmanın ortalarından itibaren doğuya doğru farklı bir tabaka göze
çarpmaktadır. Burası son derece karışık malzemeden (taş, seramik, kemik,
kül, toprak) oluşan bir dolgu içerir. Bu durum burasının başka bir yerden
çekilmiş ve bastırılarak oluşturulmuş toprak bir platform olabileceği düşüncesini akla getirmektedir. Açmanın güneydoğu sınırındaki yuvarlak, küçük
taşlı döşeme de bu platform üzerinde yer almakta ve bu yargıyı güçlendirmektedir. Açmanın doğu sınırında yoğun küllü iki küçük çöp çukuru, kuzeydoğu sınırında ise derin ve daha büyük bir çöp alanı bulunmaktadır
(Resim: 12). Bunlardan büyük çöp çukuru yoğun kül dolgusuyla birlikte
son derece zengin ve karışık buluntu vermiştir.
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Açmanın kuzey-doğu sınırında yer alan ve büyük çöp çukurunun üzerine inşa edilmiş bulunan duvarlar kaldırılınca aynı duvar yönlenmesini takip eden farklı bir duvar dizisiyle karşılaşıldı. Şekli epeyce bozulmuş olmakla birlikte daha erken olduğu anlaşılan bu duvar kalıntısı açmanın batısında bulunan oval yapı ile aynı (883.23-883.06) düzlemde bulunmaktadır.
Sonuç olarak Erikli III açmasının iki ana zaman katmanından oluştuğu,
daha geç olan evrenin üstteki az korunmuş doğu-batı ve kuzey-güney hatlarındaki duvar kalıntıları tarafından ve daha erken olan evrenin ise oval
yapı ve çöp çukurları tarafından temsil edildiği söylenebilir. Çöp çukurlarında ve oval yapıda bol miktarda cüruf ve benzeri maden işliği atıklarının
bulunması yakınlarda işlik olabileceğine işaret etse de açılan alanlarda henüz böyle bir mekana rastlanmamıştır.
Erikli IV Açması: Erilki II açmasından bol miktarda çöplük malzemesinin
gelmesi ve bu malzemenin doğu kesimlerde yoğunlaşması açmayı doğu
yönünde genişletme zorunluluğunu getirmiştir. Zaman darlığı nedeniyle
kazı bitimine bir hafta kala, 5x5 m. boyutundaki 4. No.lu açmada çalışılmıştır. Açmanın üst seviyelerinde birkaç yerde kül karışımlı dolgulara rastlanmakla birlikte bu alanların fazla derine inmeden sona erdiği gözlenmiştir.
Yaklaşık 883,80 m. seviyelerinden itibaren mimari yapı izlerine rastlanmaktadır. Tarla sahipleri tarafindan tahrip olan mimari izler Erikli III’ün üst
seviyeleri ile benzer özellik göstermektedir. Bu mimari izlerin ortak özelliği
iri ve kabaca işlenmiş taşlarla örülü olmasıdır. Dikkati çeken diğer ayrıntı
ise duvarlada bol miktarda öğütme taşlarının ikincil olarak kullanılmış olmasıdır.
Bu bozuk seviyenin altından daha düzenli mimari öğeler gelmeye başlamıştır. Kuzeybatıda Erikli II’ten bildiğimiz bir çöp çukuru gün ışığına
çıkmıştır. Ancak bu çöp çukuru Erikli II deki çukurlar gibi yoğun malzeme
vermemiştir.
883,30 m. seviyesinde açmanın ortalarında kuzey-güney doğrultusunda,
iyi korunmamış olan 1 No.lu duvar yer almaktadır. Açmanın güneybatı
çeyreğinde, aynı seviyede ve 1 No.lu duvara paralel 2 m. uzunluğunda korunagelmiş ikinci bir duvar bulunur. Yine aynı seviyede yıkık duvar taşlarına rastlanmıştır. Yüzeye yakın olması nedeniyle mimari yapıların tahribe
uğradığı söylenebilir.
1 No.lu kuzey-güney duvarının altında düzensiz taşlardan örülü, kısmen
tahrip edilmiş yuvarlak ovalımsı mimarı yapılara rastlanmıştır (Resim: 13).
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Bu yapılar diğer açmalardan farklı malzeme vermektedir. Keramik buluntular arasında İTÇIII-OTÇ geçişine tarihleyebileceğimiz, gaga ağızlı testi kırıkları göze çarpmakta, yine Acemhöyük, Boğazköy gibi yerleşmelerin Asur
Ticaret Kolonileri Dönemi (Karum Dönemi) tabakalarından bildiğimiz ağırşak ve dokuma tezgahı ağırlıkları açığa çıkmaktadır (Orthmann 1963; Özgüç 1968). Bunlar arasında üzeri işaretli bir hematit terazi ağırlığı da bulunmaktadır.
Sonuç olarak Erikli IV farklı bir döneme girdiğimizi göstermektedir. Bu
alandan alınan örneklerin C-14 analizleri bize M.Ö. 2200-1900 tarihlerini
vermekte ve arazi gözlemlerimizi desteklemektedir. Yağmurların başlaması
yüzünden 2017 sezonunda devam etmek üzere kazı çalışmalarına son verilmiştir.
Küçük Buluntular
Maden galerilerinden daha önceki yıllarda olduğu gibi çok sayıda Erken
Tunç Çağı çanak çömlek parçası ve tamamen kömürleşmiş ya da günümüze
kadar korunagelmiş çıra uçları açığa çıkarılmıştır. Bunun yanısıra, Erikli I,
II, III ve IV açmalarında yapılan kazılar da beklenilenden fazla buluntu
vermiştir. Açmalardan ele geçirilen çanak çömlek parçalarının Roma Dönemi, Hellenistik Dönem, Demir Çağı ve Karum Dönemi ve Erken Tunç
Çağına tarihlediği anlaşılmıştır. Küçük buluntular arasında pişmiş toprak
tezgah ağırlıkları, hematit ve pişmiş toprak terazi ağırlıkları, taş ve pişmiş
toprak ağırşaklar, kemikten yapılmış ve üzeri geometrik bezekli kaplama
parçaları, oyun taşları, token olabilecek nesneler ve aşık kemikleri, kemik ve
taş aletler, boncuklar, birer tane olmak kaydıyla maden iğne, hassas terazi
kolu ve fibula sayılabilir. Hematitten şekillendirilmiş ince oval ve üstü çivi
yazısı işaret gösteren bir ağırlığın benzer örneklerine Asur Ticaret Kolonileri Dönemi tabakalarını içeren yerleşimlerde rastlanmıştır.
Erikli III açmasının üst tabakasından yoğun korozyona uğramış bir sikke
ele geçmiştir. Yapılan araştırmalar sonucu sikkenin VI. Mithridates Eupator
Dönemine tarihlendiği anlaşılmıştır.
Çanak Çömlek Buluntuları
Çanak çömlek buluntularının bir kısmı Roma Dönemine tarihlenmektedir. Sondajda gün ışığına çıkarılan keramik parçaları arasında pithos olarak
anılan depolama kapları ve günlük kullanım dışında değerlendirilebilecek
orta ile ince yapım keramik parçaları yer almaktadır.
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Büyük depolama kaplarının yanı sıra Erikli Tarla sondajından ağız çapları 20 cm.yi, taban çapları ise 10 cm.yi aşmayan Roma Dönemi keramik
parçaları gün ışığına çıkarılmıştır. Söz konusu keramik son derece arı kilden, çarkta biçimlendirilmiş, portakal ya da kiremit renginde, parlak açkılı
ya da sırlı, çift kulplu ya da kulpsuz, dik kenarlı ve omurgalı ya da „kyma
rekta‚ profilli, zaman zaman halka dipli, dışa doğru açılan küçük ve orta
boy kaselerden oluşmaktadır.
Hellenistik Dönem buluntuları yine ince cidarlı kase ve açık kaplarla
temsil edilmekte, bunlar arasında bitkisel kabartma bezekli, kalıp yapımı ve
boyalı örnekler de yer almaktadır.
Çanak çömleğin bir kısmı da Demir Çağı silsilesini vermekte, bulunan
parçaların az bir kısmı Erken Demir Çağı’na, büyük bir bölümü de Orta ve
Geç Demir çağlarına tarihlenmektedir. 2016 çanak çömlek profilleri ise bir
önceki kazı mevsiminin eşzamanlı buluntularıyla benzeşmektedir. Demir
Çağı çanak çömleği elde ya da çarkta biçimlendirilmiş küçük ve orta boy
kaselerden, orta boy ve büyük çömleklerden, kulplu içecek kaplarından
(kantaros), orta ve büyük boy, akıtacaklı ya da akıtacaksız sıvı saklama kaplarından (kraterlerden), büyük boy depolama kaplarından (pithos), kapaklardan ve kap altlıklarından ve kapama amacına yönelik yuvarlak disklerden oluşmaktadır. Kapların ağız profilleri, tutamakları, akıtacakları ya da
bezemeleri yoluyla Erikli Mevkii’inde Demir Çağı’nın orta ve son evrelerinin tümünün mevcut olduğu anlaşılmaktadır.
Asur Kolonileri Dönemine ait keramik ise gaga ağızlı testilerden, basit
yada dışa dönük dudaklı kase ve çömleklerden, basit ve omurgalı küçük
çanaklardan, yatay kulplu yada kulpsuz büyük çömlek yada saklama kaplarından ve ünik olan bazı riton parçalarından oluşmaktadır. Söz konusu
çanak çömleğin bir kısmı el yapımıdır.
Ayrıca bu yılki kazılarda yerleşmede Erken Tunç Çağının da varolduğu
keramik buluntular yoluyla anlaşılmıştır. Benzerlerini Alişar, Alacahöyük,
Boğazköy, İkiztepe, Kayalıpınar ve Acemhöyük’ten bildiğimiz basit yada
dışa dönük dudaklı kaseler, uzunca silindirik boyunlu çömlek yada testi
türü bazı el yapımı kaplar Erken Tunç Çağı III’e ve Karum Dönemi başlarına tarihlenmektedir (v.d. Osten 1937; Koşay & Akok 1966; Orthmann 1963;
Alkım v.d. 1988; Müller-Karpe & Müller-Karpe 2009; Özgüç 1968).
Binlerce parçadan oluşan keramik buluntular arasında tüm kap mevcut
değildir. Yapılan çanak çömlek istatistiği sırasında seçilen 600’e yakın profil
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ve bezekli parçanın teknik çizimleri yapılmış, ayrıca fotoğrafları çekilerek
belgeleme işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Koruma Önlemleri
Erikli Mevkii’nde açılan I, II ve III No.lu açmalar dikenli telle çevrilmiştir. Böylece açılan çukurlara çocukların girmesi ve hayvanların düşmesi
önlenmiş olmaktadır. Ayrıca Erikili I, II ve III‘te açığa çıkan mimari buluntular Jeotekstil ile örtülerek korunması sağlanmıştır.
Sonuç ve Öneriler
Derekutuğun’un Anadolu’nun kültür tarihi ve özellikle madencilik tarihi
açısından çok önem taşıdığı daha şimdiden anlaşılmaktadır. Daha önce
yapılan C-14 analizleri sonucunda Derekutuğun‘da günümüzden 6 binyıl
önce galeriler açılarak nabit bakır çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Bakırın nerede
kullanıldığı hakkında henüz bilgimiz bulunmamaktadır, ancak Alacahöyük,
Eskiyapar ya da Resuloğlu’na buradan bakır gitmiş olabilir. Derekutuğun’dan alınan örneklerin kimyasal ve izotop analizleri sonucunda buradan
alınan malzemenin jeokimyasal parmak izi saptanmıştır. Derekutuğun bakırı saf metalden oluşmakta ve böylece geçmiş dönemler için büyük kalite
göstermektedir. Bu yüzden dönemlerin eliter sınıfları bu kaliteli malzemeyi
almak istemiş olmalıdır.
Bundan sonraki çalışmalarda yakın çevredeki prehistorik yerleşmelerde
gün ışığına çıkan metallerin analizi yapılarak Derekutuğun’la karşılaştırılmalı ve Derekuğun bakırının bu merkezlerde kullanılıp kullanılmadığı
araştırılmalıdır. Konumu itibariyle Derekutuğun Kızılırmak üzerinden Karadeniz Bölgesi’ne kadar bir yol ağı üzerinde yer almaktadır (Harita: 1).
Önümüzdeki yıllarda yoğunlaşacak maden analizleri bu konuya şüphesiz
yeni boyutlar getirecektir. Böylelikle Tarihöncesi Anadolu Kültürleri’nin
hammadde kaynakları arasında yerini alan Derekutuğun’da başlatılan kazı
çalışmalarının sürdürülmesinin gerekliliği de açıkça görülmektedir.
Ayrıca yerleşim alanında yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılan Demir
Çağı bölge tarihi açısından çok önem taşımaktadır. Bilindiği gibi Erken Demir Çağı fazla tanınan bir dönem değildir. Sondajda elde edilen ilk veriler
bölgede Demir Çağı’nın karanlık kalmış ilk dönemlerine ışık tutacak niteliktedir. Demir Çağı’nın altında Asur Ticaret Kolonileri Dönemi gelmekte, bu
da Derekutuğun‘a Asurlu tüccarların geldiğine işaret etmektedir. Ayrıca
galerilerde gerçekleştirilen madenci faaliyetlerin eş dönemi ETÇ kültür ta-
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bakalarına ise henüz ulaşılamamıştır. Bu nedenle yerleşimde başlatılan kazı
çalışmalarının devamı kaçınılmaz hale gelmiştir.
Gelecek yıl kaldığımız yerden devam etmek üzere çalışmalara burada
son verilmiştir. Maden işletmeleriyle eş zamanlı kültür tabakalarının daha
alt seviyelerde olduğu düşünülmektedir. Erikli II de en alt seviyelerde açığa
çıkan taş öbekler muhtemelen Erken Tunç Çağı’nın ilk temsilcileri olmalıdır. Bu sorunun yanıtını gelecek yıl yapılacak kapsamlı kazılarla bulacağımızı ümid etmekteyiz.
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Resim 1: Çalışma alanının topoğrafya haritası.

Resim 2: Mazıönü tarihöncesi maden galerileri. Çalışmalar 2009-2011 ve 2015-2016 yıllarında
1, 2, 3, 4 , 5, 5a ve 6 no.lu galeri komplekslerinde gerçekleşmiştir.
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Resim 3: 2. No.lu galeri kompleksinin kesit profili.

Resim 4: 3 No.lu galerinin kesit profili.
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Resim 5: 3 No.lu galeride metal aletlerin yol açtığı izler.

Resim 6: 4 No.lu galerinin kesit profili.
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Resim 7: Derekutuğun çalışma bölgesinin hava fotoğrafı. Ön planda Erikli Tarlası ve
açmalar, arka planda ise galerilerin yer aldığı Mazıönü görülmektedir.

Resim 8: Erikli I, 2016 kazı sonrası planı.
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Resim 9: Erozyon etkisiyle bozulmuş 4. No.lu duvar.

Resim 10: Erikli II, 2016 kazı sonrası planı.
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Resim 11: Erikli III, 2016 kazı sonrası planı.

Resim 12: Erikli III: Kuzey profilde bastion olarak yorumlanabilecek mimari kalıntılar,
doğu profilde ise çöp çukurları görülmektedir.
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Resim 13: Erikli IV, 2016 kazı sonrası hava fotoğrafı.

Resim 14: Erikli I açması 2 No.lu mekanda ele geçirilen hassas terazi kolu.
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Harita 1: Anadolu’da tarihöncesi eliter merkezler ve Derekutuğun’un konumunu gösteren
harita.

596 ..................................................................................................................
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Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliğinin (Proje No: 21865 ve 21868)
finansal destekleri ile 39 gün süre ile gerçekleştirildi. Kazının Bakanlık
Temsilcisi görevini Sivas Müzesi’nden Arkeolog Mesude Matoğlu, Kazı
Başkan Yardımcılığı görevini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Yurtsever Beyazıt yerine getirdi. Kazı heyeti İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Bölümü’nden Prof.
Dr. Vedat Onar, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik
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Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Erzincan
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim
Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Salih Kaymakçı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Bülent Öztürk İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan Arş. Gör. Burçin Adısönmez, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri Arkeolog Fidane
Abazoğlu ve Arkeolog Ebru Kiras, Arkeolog Ali Özgün Çervatoğlu, Konservasyon Uzmanları Şehmus Ersöz ve Sevinç Akyüz, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı stajyer lisans öğrencileri Selmin Yüzbaşıoğlu, Aslı Bal,
Canan Bilgi, Merve Beşel Demir, Şeyma Saka, Betül Deniz Odoğlu, Rabia
Bedir, Ekin Su Yıldırım ve İrem Pekacar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı stajyer lisans öğrencileri Este Büge Karabulut ve Müzeyyen Kırlangıç, Hatay Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü lisans öğrencileri Eda
Şeker ve Ahmet Çağrı Sökmen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü stajyer lisans öğrencisi Medya Karakaya’dan oluştu.
Orta Karadeniz (Bkz. Harita: 1-2) Bölgesi’nin kara kesiminde yer alan
Amasya ilindeki Oluz Höyük, Amasya-Çorum Karayolunun 27. km.sindeki
Gökhöyük Tarım İşletme Müdürlüğü arazisi içinde bulunmaktadır. Yeşilırmak’ın (Hitit metinlerinde Kummešmaḫa, antik Iris) önemli kollarından
olan Çekerek Irmağı’nın (Hitit metinlerinde Zuliya, antik Skylax) güneyinden geçtiği verimli Geldingen Ovası’nın içinde konumlanmış olan Oluz
Höyük (Resim: 1-2), Gözlek Köyü’nün 2 km. kuzeybatısında, Toklucak (eski
Oluz) Köyü’nün yaklaşık 5 km. doğusunda, Amasya - Çorum karayolunun
ise 3 km. güneyinde yer almaktadır. 280 x 260 m. boyutunda, ova seviyesinden yaklaşık 15 m. yüksekliğindeki (deniz seviyesinden yüksekliği 478.78
m.) Oluz Höyük yaklaşık 45 dönümlük bir alana sahiptir. Oluz Höyük 2016
dönemi çalışmaları dört aşamalı olarak gerçekleştirildi;
1. Aşama-Arkeojeofizik Çalışmaları: Arkeolojik alanların genel yapısında
özellikle mimari kalıntıları oluşturan yapı malzemelerinin, bunları örten
dolgu toprağından farklı olması, toprakaltının fiziksel özelliklerinin incelenmesi esasına dayanan jeofizik bilim dalının arkeolojik çalışmalarda
da geniş uygulama alanı bulmasını sağlamıştır. Son yıllarda jeofizik yön-
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temlerden arkeolojik yerleşim alanlarında toprakaltındaki kalıntıların
bilgilerini ortaya koymak için yoğun bir şekilde yararlanılmaktadır. Araştırmalarda özellikle sığ derinliklere ait bilgilerin çabuk, güvenilir ve ayrıntılı olarak elde edilmesine yönelik talebe koşut olarak cihaz ve yazılımlarda yüksek bir gelişim gözlenmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda Oluz
Höyük’ün yaklaşık 2 km. doğusunda bulunan Oluz Höyük (Yassı Höyük)
Mezarlığı olarak tescil edilmiş olan ve ‚1. Derece Arkeolojik Sit Alanı‛ statüsündeki yükseltide 19 – 2 0 A ğ u s t o s 2016 tarihleri arasında Yrd. Doç.
Dr. Fethi Ahmet Yüksel tarafından toplam 7500 m2 lik bir alanda (Bkz.
Topografik Plan: 2, Resim: 3-5) jeoradar (GPR) yöntemi ile toprakaltındaki olası yapı kalıntılarına ait ayrıntılı derinlik, uzanım ve konum bilgilerine ulaşılmaya çalışıldı. Oval biçimli bir görünüme sahip Oluz Höyük Mezarlığı yerleşmesi yaklaşık 390x220 m. boyutunda olup, ova seviyesinden
ortalama 2 m. yüksekliktedir.
Oluz Höyük’ün 2016 dönemi arkeojeofizik araştırmaları ile ilgili değerlendirme çalışmaları halen İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Yerbilimleri Veri İşlem Laboratuvarı’nda devam etmektedir.
2. Aşama-Arkeozooloji Çalışmaları: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’dan Prof. Dr. Vedat Onar 24–27 Ağustos 2016
tarihleri arasında arkeozooloji çalışmalarını kazıevi laboratuvarında gerçekleştirmiştir.
3. Aşama-Kazıevi Deposu Etüdü ve Yayın Çalışmaları: Oluz Höyük kazıevi
deposunda 2007 dönemi etüdlük çanak-çömlek parçalarından başlayarak
sistematik biçimde düzenleme, sınıflama, envanterleme, çizim ve fotoğraf
çalışmaları gerçekleştirildi (Resim: 6-7). Bu çalışmalar sonucunda 2009-2013
dönemi kazı sonuçlarını içeren ‚Oluz Höyük Kazı Sonuçları Serisi 2. AmasyaOluz Höyük 2. Kuzey-Orta Anadolu’da Bir Akhaimenid (Pers) Yerleşmesi. 20092013 Dönemi Çalışmaları Genel Değerlendirmeler ve Ön Sonuçlar‛ başlıklı kitabın eksikleri giderildi ve söz konusu kitap yayınlanması için Amasya Valiliği’ne teslim edildi Çanak-çömlek parçalarının sınıflama çalışmaları sırasında bazı parçaları 2010 dönemi kazı çalışmalarında ele geçirilmeye başlayan pişmiş toprak boya bezemeli bir boğa ritonuna ait parçaların izlenmesi
sonucu, söz konusu riton kazıevi konservasyon ve restorasyon laboratuvarında yapılabileceği oranda tümlendi (OLZ 016 004=Resim: 8) ve Amasya
Müzesine teslim edildi.
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4. Aşama-Arkeolojik Kazı Çalışmaları: Oluz Höyük 2016 dönemi kazı çalışmaları A Açması’nda 12-20 Ağustos 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi (Bkz. Topografik Plan: 1, Resim: 9).
A Açması’nda 2007 sezonunda başlanan, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 ve 2015 sezonlarında sürdürülen çalışmalarda 2016 döneminde yalnızca I 18 ve J 18 plankarelerinde (Bkz. Topografik Plan: 1) toplam 100 metrekarelik bir alanda ortalama 00.40 m. derinleşildi. Bu derinleşme çalışmaları sonucunda yalnızca 2B Mimari Tabakası‘nda kazılar gerçekleştirildi.
2B MİMARİ TABAKASI
478.00 m. ile 476.20 m.ler arasında yer alan ve I 18 ile J 18 plankarelerinde çalışılan 2B Mimari Tabakası b. 2543, b.2550, b.3035 ve b.3036 No.lu
buluntu yerlerinden oluşmaktadır.
Pers Yolu’nun güneyindeki I 18 ve J 18 plankarelerinde gerçekleştirilen
genişleme ve derinleşme çalışmaları ateş kültü ile ilgili olduğunu düşündüğümüz b.2543 kodlu kutsal ateş çukuru merkezli olarak devam
etti. I 18 plankaresinde yer alan kutsal ateş çukuru ve yakın çevresindeki
detay çalışmaları sonucunda çukurun, zemini bazıları düzgün kesilmiş,
çoğunluğu ise kaba yonu taşlarla döşenmiş bir cella (sella) içinde yer aldığı
saptandı. Kuzeyi ve batısı taş duvarlarla sınırlandırılmış olan cellanın kuzeybatı köşesinde yer alan kutsal ateş çukurunun cella ile birlikte tasarlanarak inşa edilmiş olduğu gözlendi. Doğusunun bir koridora açıldığı gözlenen cellanın güney bölümünün tahribata uğramış olduğu saptandı.
3.55x3.10 m. boyutundaki cellanın kuzey duvarı 3.55 m. uzunluğunda ve
0.80 m. genişliğindedir. Önemli bir kısmının tahrip olduğu anlaşılan cellanın tek sıra taştan oluşan batı duvarı 2.00 m. uzunluğundadır (Bkz. Plan:
1, Resim: 10).
J 18 plankaresinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında cellanın doğusunda bitişik olarak inşa edilmiş bir koridor döşemesi açığa çıkarıldı (Resim: 11). Kuzey-güney yönde cellaya koşut olarak yerleştirilmiş koridorun
batı duvarının cellanın doğu duvarını, doğu duvarının ise doğuda yer alan
büyük bir mekanın batı duvarını oluşturmuş olduğu gözlendi. Döneminde
açık bir koridor olarak tasarlanmış yapının batı duvarı 2.00 m. uzunluğunda
ve 0.30 m. kalınlığında, doğu duvarı ise 3.25 m. uzunluğunda ve 0.50 m.
genişliğindedir (Bkz. Plan: 1).
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J 18 plankaresinde geliştirilen derinleşme çalışmalarında kutsal ateş çukuru ve cella ile karakterize olan yapının doğudaki mekanı açığa çıkarıldı.
Cellanın doğusunda yer alan koridor bölümüne bitişik olarak inşa edilmiş
mekan b.3056 olarak kodlandı. Cella ve koridor gibi batı-doğu yönünde inşa
edilmiş mekan 5.00 x 5.90 m. boyutundadır. Kuzey duvarına ait taş temel
kalıntısı iyi durumda olan mekanın batı duvarını koridor yapısının doğu
duvarı oluşturmaktadır. Doğu ve güney duvarları henüz açığa çıkmayan
mekanın kuzey duvar temel kalıntısı 4.70 m. uzunluğunda ve 0.85 m. kalınlığındadır. Mekanın orta bölümünde yer alan taş döşeme kalıntıları, yapının
zemininin tümüyle taşlarla kaplanmış olduğuna işaret etmektedir. Yaklaşık
3.75 m. uzunluğunda ve 1.55 m. genişliğindeki taş döşeme kalıntılarının
daha küçük boyutlarda ve amorf biçimde kuzey duvarı temel kalıntısı bitişiğinde ve güney bölümde de olduğu gözlendi (Bkz. Plan: 1).
Kazı çalışmaları sırasında A Açması batı kesit temizliği sırasında kurşun
1 nesne (OLZ 16 ETD 001), J 18 plankaresi güney kesit temizliği sırasında
tunç 1 nesne (OLZ 16 001=Resim: 14), kemik 1 delici (OLZ 16 002) ve kireçtaşı 1 kalıp (OLZ 16 003) ele geçirildi.
I 18 ve J 18 plankarelerinde geliştirilen kazılarda, 2013 döneminde Kutsal
Ateş Çukuru ile birlikte açığa çıkmaya başlayan cella, koridor ve mekan, çok
büyük olasılıkla bir ateş tapınağını oluşturan birimlerdir (Bkz. Plan: 1,
Resim: 10). 1. Mimarı Tabaka sakinleri tarafından çok büyük olasılıkla duvarları yıkılarak üstü kapatılan ve faaliyetleri iptal edildiği anlaşılan ateş
tapınağının yolunun güneyindeki konumu ile kentin giriş bölümünde yer
aldığı anlaşıldı.
2016 dönemi arazi çalışmalarının önemli bir bölümünü rölöve kontrolü
oluşturdu. Özellikle Pers Yolu ile diğer 2B Mimari Tabaka kalıntılarının
belgelenmesine yönelik mimari çizim çalışmaları 2016 döneminde tamamlanmış oldu (Bkz. Ek: 1).
SONUÇ
Sonuç olarak toplam 39 gün süren ve A açmasında 100 metrekarelik bir
alanda (Bkz. Topografik Plan) gerçekleştirilen Oluz Höyük 2016 dönemi
kazı çalışmalarında A Açması’nda yalnızca 1. Mimari Tabaka’da çalışıldı. 10
yıllık kazı çalışmaları sonucunda A, B, E ve F açmalarının ilk tabakalarının,
A ve B açmalarının ilk yedi tabakasının birbirleri ile çağdaş oldukları özellikle ele geçirilen sikke ve çanak-çömlek parçalarının değerlendirilmesinden
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anlaşıldı. Bu bağlamda, Oluz Höyük’ün 0 Tabakası Ortaçağ ve Yeniçağa
(M.S. 13–16. yüzyıllar), 1. Mimari Tabaka’sı Helenistik Çağa (M.Ö. 200-M.Ö.
47), 2A Mimari Tabaka’sı Geç Demir Çağının Geç Evresine (M.Ö. 300 - 200),
2B Mimari Tabaka’sı Geç Demir Çağının Geç Evresine (M.Ö. 425 - 300), 3.
Mimari Tabakası Geç Demir Çağının Geç Evresine (M.Ö. 500 - 425), 4A Mimari Tabakası Geç Demir Çağının Erken Evresine (M.Ö. 550 - 500), 4B Mimari Tabakası yine Geç Demir Çağının Erken Evresine (M.Ö. 600 - 550) tarihlenebilir. 5A Mimari Tabakası’nın M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısına (Orta
Demir Çağı), 5B Mimari Tabakası’nın M.Ö. 7. yüzyılın ilk yarısına (Orta
Demir Çağı), 6A Mimari Tabakası’nın M.Ö. 8 yüzyıla (Orta Demir Çağı), 6B
Mimari Tabakası’nın M.Ö. 9. yüzyıla (Orta Demir Çağı), ilk olarak 2014
çalışmalarında saptanan 7A Mimari Tabakası’nın M.Ö. 10-11. yüzyıllara
(Erken Demir Çağı/Karanlık Çağ) ve 7B Mimari Tabakası’nın ise M.Ö. 12.
yüzyıla (Karanlık Çağ) tarihlenebileceği düşünüldü. 8. Mimari Tabaka
(M.Ö. 13. yüzyıl) ile 9. Mimari Tabaka (M.Ö. 15 - 14. yüzyıllar) Geç Tunç
Çağına yani Hitit Büyük Krallık Dönemine aittir. 10. Mimari Tabaka’nın ise
özellikle taş kalıp, çakmaktaşı aletler ve çanak-çömlek parçalarının değerlendirilmesi sonucunda kabaca Erken Tunç Çağı II-III’e (M.Ö. 3. binyılın
ortaları) tarihlenebileceği söylenebilir. Kazı sırasında ele geçirilen ve rapor
içinde mimari tabakalara göre dökümleri verilen 5 adet eser kazı çalışmaları
sonunda Amasya Müzesi’ne teslim edildi.
2007 döneminden itibaren Oluz Höyük’te kazılmış alanlar, çalışmalar
sona erdiğinde titiz bir şekilde jeotekstil örtü ile kapatılarak koruma altına
alınmaktadır. Titizlikle kullanılan jeotekstil örtüler sayesinde Oluz Höyük
mimari kalıntıları kış aylarının zorlu iklim şartlarından, kar ve yağmurun
aşındırıcı etkilerinden, bahar aylarının yoğun bitkilenme olumsuzluklarından bugüne değin başarılı bir şekilde korundular. 2016 dönemi kazı çalışmaları sonunda açmaların hepsi ve tüm mimari kalıntılar her yıl olduğu
gibi jeotekstil örtüler ile kapatılarak koruma altına alındı. İkinci aşama olarak yüzeylerine ince kum tabakası serildi. Böylece kapatılan mimari kalıntıların oksijen almaları sağlandı.
Oluz Höyük sistematik arkeolojik kazılarını gerçekleştirmemize izin veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne teşekkürü bir borç
biliriz. Kazılar için finansal destek sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğüne (DÖSİMM) teşekkür ederim. Ayrıca kazı sırasında yaptıkları yardım ve gösterdikleri yakınlık nedeniyle Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Amas-
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ya Müze Müdürlüğü, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Müdürlüğü, Amasya Valiliği, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği,
Gökhöyük Tarım İşletmeleri Müdürlüğü ile Gözlek Köyü Muhtarlığı’na
teşekkürlerimizi sunarız.

................................................................................................................
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Harita 1: Oluz Höyük.

Harita 2: Amasya-Oluz Höyük.
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Topografik Plan 1: Oluz Höyük

Topografik Plan 2: Oluz Höyük (Yassı Höyük) Mezarlığı
Yerleşmesi
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Plan 1: 2B Mimari tabakası ateş tapınağı.
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Resim 1: Oluz Höyük Hava Fotoğrafı, Genel Görünüm

Resim 2: Oluz Höyük Genel Görünüm, Kuzeyden
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Resim 3: Oluz Höyük (Yassı Höyük) Mezarlığı Genel Görünüm, Kuzeyden

Resim 4: Oluz Höyük (Yassı Höyük) Mezarlığı Arkeojeofizik Çalışmaları
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Resim 5: Oluz Höyük (Yassı Höyük) Mezarlığı Arkeojeofizik Çalışmaları

Resim 6: Oluz Höyük 2016 Dönemi Kazıevi Deposu Etüd Çalışmaları
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Resim 7: Oluz Höyük 2016 Dönemi Kazıevi Deposu Etüd Çalışmaları
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Resim 8: Boğa Ritonu (OLZ 16 004), Pt, A Açması,
2B Mimari Tabakası (MÖ 425-300)
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Resim 9: Oluz Höyük, A Açması, Genel Görünüm

Resim 10: Oluz Höyük, A Açması, Kutsal Ateş Çukuru ve Cella, 2B Mimari Tabakası
(MÖ 425-300)
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AMASYA-HARŞENA KALESİ VE KIZLAR SARAYI
KAZISI 2016 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI
E. Emine NAZA-DÖNMEZ*
Şeyda ALGAÇ
Tolga AYDIN
Amasya Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı, 04.08.2016 - 31.08.2016
tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğünün izni ile gerçekleştirilmiştir. Doç. Dr. Emel Emine
Dönmez başkanlığında ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr.
Şeyda Algaç kazı başkan yardımcısı olarak görev yaptığı kazı ekibinde;
Prof. Dr. Vedat Onar (Arkeozoolog), Yrd. Doç. Dr. Bülent Öztürk (Eskiçağ
Tarihçisi-Nümismatik Uzmanı), Tolga Aydın (Sanat Tarihçisi), Sevinç Akyüz (Restoratör), İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Birsen Sarıca, Büşra
Erkuş, Fatih Canıbek, Fatma Şen, Merve Gürşen ve Bakanlık temsilcisi olarak kazıda Tekirdağ Müzesi’nden Sanat Tarihçisi Zeynep Göçer görev
yapmıştır.
Kazı çalışması, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği (Proje No: 54804) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM’in katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.1
2016 yılı kazı çalışmaları 2009, 2010 ve 2015 yılında yürütülen Harşena
Kalesi top kulesinin kuzeyinde yer alan alanda devam etmiştir. 2009 yılında
A, B, C plan karelerinde başlatılan çalışmalarda, Osmanlı öncesine ve Osmanlı dönemine tarihlenebilen iki farklı kültür evresine işaret eden mimari

*
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Doç. Dr. E. Emine NAZA-DÖNMEZ, Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazı Başkanı, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı,
34134-İstanbul/TÜRKİYE. E-mail: edonmez@istanbul.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Şeyda ALGAÇ, Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazı Başkan Yardımcısı, Afyon
Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı, Afyon/TÜRKİYE. E-mail:
seydaalgac@hotmail.com
Tolga AYDIN, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve
İslam Sanatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Bursa/TÜRKİYE E-mail:
tlqydn@hotmail.com
Kazı çalışması, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği (Proje
No: 54804) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM’in katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

tabakaların ortaya çıkarıldığı bu alanda, arazinin topografyasına uyumlu
olarak gelişen, teraslama sistemine göre inşa edilmiş dört farklı mimari evreye dair tabaka tespit edilmişti. 2010 yılında A ve C açmalarında çalışmalara devam edilmiş buna ilaveten C1 ve D açmalarında da çalışılmıştır. 2009
yılında ortaya çıkarılan C ve B açmalarındaki kademeli döşeme C1 açmasında da devam ettiği görülmüştür. C açmasında derinleştikçe ana kaya ile
birlikte çok düzgün yerleştirilmiş büyük taş bloklardan oluşan ve C1 açmasına doğru devam eden kademeli bir döşeme daha ortaya çıkarılmıştır. 2015
yılında alanda A, B, C, C1, D plan karelerde temizlik ve ara kesit duvarlarının açılarak devam etmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda B-C açması ara kesiti, B-D açmaları ara kesiti ile C1 açması batı kesiminde ve A
açmasının kuzey bölümünde seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu alanda 2016 sezonunda A-B açmaları ara kesiti, D açmasının doğu kesitinde ve yeni açılan E açmasında seviye inme çalışmalarına devam edilmiştir.
2016 çalışmalarına ilk olarak geçmiş yıllardaki açmaların temizlik çalışması ile başlanmıştır. A-B açmalarının ortak kesitinde seviye inme çalışılmalarına devam edildi. A açmasında ilk olarak doğudan batıya doğru uzanan
duvar kısmının üstü ince temizlik yapılarak temizlenmiştir. D açmasının
doğu kesitinde seviye inme çalışmalarına devam edilmiştir. Arazi çalışmalarının son haftasında E açması açılarak, seviye inme çalışmalarına başlanılmıştır. Çalışmaların sonunda kazı alanı jeotekstille kapanarak koruma
altına alınmıştır (Plan: 1, Resim:1-2).
Müzeye teslim edilen envanterlik eserler ise
AB AÇMALARI KESİTİ
Bu kesitten Osmanlı Dönemine ait 1 adet altın sikke ve 1 adet bronz sikke ele geçirilmiştir. HRŞ 16 01 envanter numaralı altın sikke, Osmanlı Padişahı II. Mustafa (1695-1703) Döneminde (Resim: 3), HRŞ 16 02 envanter numaralı bronz sikke ise Osmanlı Padişahı II. Süleyman(1687-1691) Döneminde basılmıştır. Söz konusu kesitte bulunan Alman jetonlarından HRŞ 16 03
envanter numaralı gümüş jeton Fransız Kralı XIV. Louis (1643-1715) devrinde (Resim: 4), HRŞ 16 04 envanter numaralı bronz Alman jetonu ise
1586’da Nuremberg’de basılmıştır (Resim: 5). HRŞ 16 06 envanter numaralı
eser doğal taştan yapılmış bir çocuk yüzüğü, HRŞ 16 08 envanter numaralı
eser Osmanlı Dönemine ait bir bronz zırh süsü (Resim: 6), HRŞ 16 09 envan-
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ter numaralı eser Osmanlı Dönemine ait bronz kemer tokası da (Resim: 7)
madeni eserlerdir. Ayrıca kemikten yapılmış, ortasında bir delik bulunan,
HRŞ 16 11 envanter numaralı ağırşak da bu kesitten bulunan eserler arasındadır (Resim: 8).
D AÇMASI DOĞU KESİTİ
Bu kesitten ele geçen HRŞ 16 05 envanter numaralı bronz Alman jetonu
1783-1829 yıllarına tarihlenmektedir. Eserin bir yüzünün ortasında solda
güneş, ortada 5 adet yıldız ve sağda hilal şeklinde bir ay sembolü, diğer
yüzünde ortada bir kalyon görülmektedir (Resim: 9).
YÜZEY
2016 sezonunda yüzeyde bulunan HRŞ 16 07 envanter numaralı minyatür kapak(?) Osmanlı Dönemine tarihlendirilmektedir. Eser yuvarlak formda görülmektedir. En altta kemik, üstünde telkari tekniğiyle yapılmış bronz
çiçek motifi ve onun üstünde yuvalara açılmış 3 adet firuze renkli boncuk,
tam ortasında ise yeşim taşından yapılmış bir boncuk görülmektedir (Resim: 10).
Çalışılan kesitlerden çok sayıda sırlı sırsız seramik parçaları, lüleler, kemik objeler, cam parçaları, sikkeler ve metal objeler ele geçirilmiştir. Bu
eserler içinde 12 tanesi envanterlik, 55 tanesi etütlük eserler olarak müzeye
teslim edilmiştir. Diğer eserler kazı evi deposunda tasnif edilerek kutulara
yerleştirilip çalışılmıştır (Resim: 11-15).
Bu çalışmalara ilaveten Prof. Dr. Vedat Onar kazı evinde hayvan kemiklerini inceleyerek raporlarını hazırlamışlardır.
Kazı süresince Restoratör Sevinç Akyüz kazı esnasında çıkarılan eserler
ile depo içinde yer alan malzemeleri tasnifleyip koruma ve onarım işlemlerini gerçekleştirmiştir.
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Plan 1: Harşena Kalesi 2016 yılı kazılan alanlar.

Resim 1-2: Harşena Kalesi kazı alanı.
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Resim 3: Altın Sikke (Osmanlı, II. Mustafa Dönemi).

Resim 4: Alman jetonu (Fransız Kralı XIV. Louis Dönemi).

Resim 5: Alman jetonu (Nuremberg, 1586).
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Resim 6: Bronz zırh süsü.

Resim 7: Bronz kemer tokası.
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Resim 8: Kemik ağırşak.

Resim 9: Alman jetonu (1783-1829).

Resim 10: Minyatür kapak.
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Resim 11-12: Sgrafitto tekniğiyle yapılmış seramik parçaları.

Resim 13: Rodos işi seramik parçası.
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Resim 14: Haliç işi seramik parçası.

Resim 15: Cam tabak parçası.
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EUROMOS 2016 YILI ÇALIŞMALARI
Abuzer KIZIL*
Taylan DOĞAN
Euromos antik kenti 2016 yılı çalışmaları 20 Temmuz 2016-22 Eylül 2016
tarihleri arasında sur bedeni üzerinde yer alan iki kule, agora, hamam ve
tapınakta gerçekleştirilmiştir (Plan: 1). Söz konusu çalışmalar temizlik, kazı,
araştırma ve belgeleme çalışmalarından ibarettir. 2016 yılı çalışmalarında iki
temel hedef belirlenmiştir. Bunlardan ilki, kısmi kazı çalışmaları yaparak
bilimsel veriler elde etmek ve belgeleme ile restorasyon çalışmalarına olanak sağlamak, ikinci temel hedef ise, hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz kent ile ilgili araştırma ve belgeleme çalışmaları yaparak, elde edilen
verileri bilim dünyasına tanıtmaktır1.
1) ARAŞTIRMA, KAZI VE BELGELEME ÇALIŞMALARI
Yüzeydeki mevcut kalıntıların öncelikle belgelenmesi, korunması ve restorasyona hazır hale getirilmesi kazı çalışmalarının temel hedefini oluşturmaktadır. Dolayısıyla zorunlu olmadığı sürece yeni yerlerin kazılması değil,
yüzeyde tamamen veya kısmen gözlemlenebilen mevcut kalıntıların araştırılması 2016 yılı çalışmalarının temel hedeflerden birini oluşturmaktadır. Bu
bağlamda, 2016 yılında kazı çalışmalarına ağırlık verilmemiş, daha çok
kısmi kazı çalışmaları olarak nitelendirebileceğimiz çalışmalar gerçekleşti-
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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 2016 yılı kazı çalışmaları, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü, Döner
Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ve Muğla İl Özel İdaresinin maddî destekleriyle, 20
Temmuz 2016 - 22 Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Euromos 2016 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 geniş bir ekip ile
gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı kazı çalışmalarına, Bakanlık Temsilcisi olarak Diyarbakır Müzesinden Arkeolog Azad Gül, Milas Müzesinden Arkeolog Mehmet Kaçmaz ve Anadolu Medeniyetleri Müzesinden Arkeolog Uğur Gündüz iştirak etmişlerdir.

rilmiştir. Söz konusu çalışmalar ağırlıklı olarak sur bedeni üzerinde yer alan
iki kulede, agora güney stoa’da ve kısmen de tapınak’ta gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmaların temel hedefi yukarıda da değinildiği gibi kazı yaparak yeni
buluntu veya kalıntıların ortaya çıkarılması değil, mevcut kalıntıların değerlendirilerek belgeleme işlemlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi,
bilimsel verilerin elde edilmesi ve restorasyona hazırlık amacına yöneliktir.
1.1) Kuleler2:
Euromos kent surlarının ve surlarla ilişkili olan kulelerin çalışılmasında
birinci ve ana amaç; kent surunun kesin yapılış tarihini saptamak, hatta inşa
evresinden sonra yapılan muhtemel onarım ve ekleme gibi yeniden inşa
evrelerini saptayarak kesin bir kronolojiye ulaşmaktır. İkinci amaç; yine
birinci ve ana amaçla ilişkili olup, kent suru üzerinde yer alan altıgen, yuvarlak, dörtgen gibi çeşitli formlara sahip kuleleri inceleyerek konuyla ilgili
sonuçlara ulaşmaktır. Üçüncü amaç ise, sur bedeni üzerinde yer alan kapıları incelemek ve bu kapıların kentin yerleşim modeliyle ilişkisi hakkında
bilgiler elde etmektir. Söz konusu bu amaçlar doğrultusunda 2015 yılı çalışmalarının3 devamı niteliğini taşıyan 2016 yılı çalışmaları kent surunun
kuzey bölümünde, 2015 yılında kazılan altıgen kulenin aşağısında yer alan
dörtgen ve yuvarlak formlara sahip iki kule üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Kulelerde derinlemesine kazı çalışmaları yapılmamıştır. Sadece plan tespitini yapmak, sur bedeniyle veya ana kapıyla ilişkisini anlamak ve inşa evrelerini saptamak amacıyla yüzeysel temizlik ve kazı çalışmaları yapılmıştır.
Dörtgen kulenin inşasında (Resim: 1) pseudo-isodomik tarzda iki taş sırasıyla oluşturulan duvar örgüsünde aralarda atkı taşları da kullanılmıştır.
Ortalama olarak 1,5 m kalınlığına sahip olan duvarın üst üste konumlanmış
en fazla 3 taş sırası korunabilmiştir (Resim: 2). Sur bedeni ile bağlantılı olduğu düşünülen kulenin üst kısmına modern bir duvarın örülmesi nedeniyle söz konusu bağlantı ne yazık ki kesin olarak saptanamamıştır. Kulenin
içinde ve hemen kule duvarının dışında olmak üzere iki alanda kısmi kazı
çalışmaları yapılmıştır. Kulenin kent suruna bağlı olup olmadığını anlamak
ve olması muhtemel kent girişinin savunmasını yapacak doğu duvar boyunca ilk kazı çalışmaları yapılmıştır. Ancak çalışmalar sonucunda ne yazık
ki bu alanın açılan modern bir kanal ile oldukça tahribata uğradığı görülmüş ve amaçlanan hedef doğrultusunda herhangi bir sonuca ulaşılamamış2

3

Sur ve kulelerdeki çalışmalar Dr. Baptiste VERGNAUD tarafından gerçekleştirilmekte ve yukarıdaki metin hazırlanırken Sn. Dr. Baptiste VERGNAUD’un raporlarından yararlanılmıştır.
Vergnaud in Kızıl et al. 2016, 325-333.
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tır. Kuledeki evreleşmeye yönelik köşelerin birinde küçük alanda da kısmi
kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu alanda Hellenistik Döneme ilişkin
herhangi bir tabakaya rastlanmamıştır. Ancak alanda karışık bir biçimde
farklı dönemlere ait seramik parçaları ele geçirilmiştir. Bunların hemen yanında in-situ durumda olasılıkla Bizans Dönemine tarihlenebilecek bir pithos
parçası bulunmuştur. İn-situ durumdaki pithos parçasının altında ise kule
temel dolgusuna ulaşılmış ve Hellenistik Döneme ilişkin veriler elde edilmiştir.
Kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği bir diğer kule ise dörtgen ve altıgen
kule arasında yer alan yuvarlak kuledir (Resim: 3). Oldukça kötü bir durumda korunmuştur. Çalışmalardan önce sadece bazı taşların yüzeyi görülmekteydi. Bundan dolayı ilk önce plan tespitini yapmak amacıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arkada küçük bir girişe sahip kule düzgün bir yuvarlak plan sergilemektedir. Duvar çift yüzlü olarak inşa edilmiş
ve aralarda atkı taşları kullanılmıştır. Duvarın dış kısmında düzgün bir
örgü sitemi varken, aynı düzeni iç kısımda görememekteyiz. Kulenin çapı
10 m.den biraz fazlayken4, duvar kalınlığı 1.45 ile 1.60 m. arasında değişmektedir. Kulenin doğu kısmındaki iç yüz duvarı sonraki dönem yapılanması ve tuğlalardan dolayı görülememektedir.
Kule ile sur bedeni arasındaki bağlantı kulenin arka duvarını saran kuru
taş duvar nedeniyle tam anlamıyla anlaşılamamıştır. Kule üzerine yapılan
çalışmalar alışılmadık özellikler ortaya çıkarmıştır. Ele geçirilen veriler ışığında bu kulenin sur bedeninin inşasından sonra yapıldığı ve ona bağlandığına işaret etmektedir. Bu öneriyi çeşitli veriler desteklemektedir. İlk olarak, kulenin batı duvarında devşirme bir bloğun varlığı dikkat çekmiştir.
Blok üzerinde aralıklarla çukurluklar tespit edilmiştir. Olasılıkla bu oyuklar
ahşap yuvaları olarak kullanılmıştır. Duvarda kullanılan bu blok muhtemelen yine aynı alanda bulunan daha erken evredeki kulede kullanılmış olmalıydı. Bu öneri ilk olarak kuledeki dikdörtgen bir plan gösteren yapılanma
ile desteklenmektedir (Resim: 4). Yuvarlak kuleye bir tarafına bitişik olan bu
dikdörtgen yapılanmanın duvarları mükemmel bir biçimde birbirine paralel
ve kulenin diğer tarafına doğru kıvrılmamaktadır. İkinci kanıt ise, bu dikdörtgen yapıyla temas eden küçük çift sıra taştan örülen bir duvarın varlığıdır. Olasılıkla bu duvar kuleyi sur bedenine bağlamaktaydı. Eldeki veriler
ve ilk gözlemler ışığında olasılıkla duvar daha önce inşa edilen kuleyi sur

4

Bu ölçüler Perge’de 11,50 m’dir (Hellmann 2010, 333).
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bedeni ile birleştirmek amacıyla yapılmıştır. Diğer tarafta geç dönem eklentilerini de kule üzerinde görmek mümkündür. Doğu duvarın temizlenmesi
tuğla ve kiremit içeren iki tek yüzlü taş duvarın açığa çıkmasını sağlamıştır.
Oldukça kötü korunan bu yapının işlevi ve tarihi ne yazık ki belirlenememiştir. Eldeki bulgular bu alanın değişime uğradığını ve kent surunun yeniden inşa edildiğini göstermektedir. Kulenin orjinal savunma sistemine
eklendiğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Belki de düz bir zeminde yer alan erken savunma sistemi elverişli görülmedi ve bu alanda
topografyayla da uyumlu olan yuvarlak kule inşa edildi. Yuvarlak kulenin
öncülünün dörtgen olabileceği fikri başka kentlerdeki örnekler ışığında da
desteklenmektedir. Halieis’teki altı kuleden üçünün dörtgen öncülü bilinmektedir5.
Sonuç olarak, Euromos savunma sistemine yönelik yaptığımız çalışmalar
ile kent surunun kesin inşa tarihini belirlemek şimdilik mümkün olmamış
ve bazı sorular cevapsız kalmıştır. Ancak bununla birlikte kent surlarının
bir kısmının bir dönüşüm geçirdiğini açığa çıkarmak mümkün olmuştur.
Yuvarlak kule olasılıkla kentteki surlara yönelik ilk inşa projesinin bir parçası değildi. Dörtgen kule ise olasılıkla ilk inşa projesiyle ilişkilidir. Ancak
kent kapısını koruma amaçlı olup olmadığına ilişkin kesin veriler de şimdilik elde edilememiştir. Bu alanda ileriki yıllarda yapılacak çalışmalar sonucunda kapının bulunması durumu, beraberinde yuvarlak kulenin yapısını
da açıklayacaktır. Çünkü bu kuleler kapıları veya duvar açılarını korumak
için sıklıkla kullanılmaktadır6. Sur bedenine baktığımızda yuvarlak, dörtgen
ve altıgen kuleye değin herhangi bir kesinti görülmemektedir. Bununla
birlikte yuvarlak kule kentin girişine en azından dolaylı da olsa savunmada
katkı sağlamış olmalıydı. Şimdiki veriler ışığında kent surlarını kabaca Hellenistik Dönem içinde değerlendirmek gerekmektedir. Ancak ilerleyen çalışmalarda daha kısa araklı bir tarihlendirmeye yönelik çalışmalar devam
edecektir.
1.2) Agora
2015 yılı agora sektöründeki çalışmalar doğu ve güney stoalarının kesiştiği, güney stoanın doğu başlangıç yeri olarak belirlenen ve Güney Stoa I
açması olarak isimlendirilen alanda gerçekleştirilmişti. Bu alandaki çalışmaların temel hedefi agoraya ait mevcut blokları kısmi kazı ve temizlik çalış-

5
6

McAllister 2005, 33.
Winter 1971, 193.
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maları sonucu belgelemek ve alanı restorasyon-konservasyon işlemlerine
hazır hale getirme ve doğu stoayı güneye bağlayan açıklığın mimari yapısını anlayarak bilimsel veriler elde etmekti7. 2015 yılı çalışmalarının devamı
niteliğinde olan 2016 yılı çalışmaları güney stoada 47x8 m.lik alanda gerçekleştirilmiştir (Resim: 5). Alandaki kazı çalışmaları belgeleme çalışmalarına
yönelik olması itibariyle derinlemesine değil, yüzeysel bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Alandaki topografik yapılanmaya bakıldığında güneyden
kuzeye doğru hafif bir eğimin olduğu görülmektedir. Alandaki en yüksek
kodun ölçüsü 41.26 m. olarak ölçülürken, en alçak kısımda bu ölçü 40.30
m.ye kadar düşmektedir. Çalışmalar esnasında 40.46 m. seviyesinde stoya
ait sütunların oturduğu stylobatı oluşturan plaka taşlar ortaya çıkarılmıştır.
Stylobatın zarar görmemesi amacıyla sadece stylobatın konturları açılmış ve
daha aşağı inilmemiştir. Çalışmalar sırasında özellikle üst yapı elemanlarına
ait arşitrav, triglif ve metoptan oluşan friz, sima gibi çok sayıda mimari parça tanımlanabilir bir duruma getirilmiştir (Resim: 6). Stoanın arka duvarına
doğru yapılan çalışmalar sırasında 41.14 ile 40.72 m. seviyeleri arasında yer
yer korunan yaklaşık 19 m. uzunluğunda, 1.50 ile 3 m. arasında değişen
genişlikte bir moloz dolguyla karşılaşılmıştır. Bu moloz dolgunun varlığına
agoradaki 2013, 2014 ve 2015 yılı çalışmalarında da rastlanmıştı8. Alandaki
çalışmalar sırasında yüzeyde oldukça kötü korunmuş bir adet bronz sikke,
41.16 m. seviyesinde bir adet İon başlık parçası ve 40.34 m. seviyesinde bir
adet Dor başlığı ortaya çıkarılmıştır.
Agorada yapılan çalışmaların diğer bir ayağını ise topografik haritanın
ve planın kesin olarak belirlenmesi ve çizilmesi, fotoğraflarla alandaki bütün blokların belgelenmesi ve bunun sonucunda çeşitli bilgisayar programlarının kullanılarak agoranın üç boyutlu olarak ayağa kaldırılması, alandaki
büyün blokların envanterinin yapılarak 2015 yılında başlanan katalog çalışmalarına devam edilmesi ve agora ile ilgili problemlerin saptanarak bunların çözümlenmesini oluşturmaktadır9.
Topografik planın elde edilmesinde çeşitli teknolojiler ve programlar
kullanılmıştır. Agoranın topografik yapısı ve alandaki arkeolojik kalıntılar
yatay olarak 0.01 m., dikey olarak ise 0.02 m. hata payı olan oldukça hassas

7
8
9

Kızıl&Doğan 2016, 212-215.
Kızıl&Doğan 2015, 411-412; Kızıl&Doğan 2016, 212-215; Kızıl&Doğan 2017, 498-500.
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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The Real Time Kinematic GPS (model ref. R04, Trimble brand) aracılığıyla
kayıt altına alınmışlardır. Bu çalışmadan sonra alanın taş planını oluşturmak amacıyla drone kullanılarak yakın ve uzak çekimler olmak üzere alanın 2000’den fazla fotoğrafı çekilmiştir. Söz konusu fotoğraflar teker teker
incelenecek ve fotogrametrik modeller ile alanın 3D modellemesi yapılmaya
çalışılacaktır. Agora ölçeğinde yapılan bu çalışmaların başarıya ulaşması
halinde kentin diğer sektörlerinde yapılmaya başlanacaktır. Böylelikle kentin bütün mimari öğeleri üç boyutlu olarak ayağa kaldırılabilecektir.
Agorada yapılan bir diğer çalışma ise mimari blokların envanterine yönelik olmuştur. Sistematik olarak başlanan çalışmada amaç agoradaki bütün parçaların kayıt altına alınmasıdır. 2016 yılı çalışmalarında bu çalışma
batı stoada yoğunlaşmıştır. Bu stoa kuzey ve güneyde iki kalp biçimli profil
sunan sütun ile sınırlandırılmıştır. İki sütun arasındaki mesafe 70 m. olarak
ölçülmüş ve bu cephe nispeten diğer stoalara oranla daha iyi korunmuştur.
Alanda özellikle üst yapı elemanlarına ait birçok blok ve sütun parçaları
korunabilmiştir. İki köşe sütunu arasında yapılan hesaplamalar ile 24 adet
sütunun bulunması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Sütunların yüksekliği
başlıksız 5 m. olarak hesaplanırken, sütun yükseklikleri ise 34 cm. olarak
ölçülmüş ve böylelikle toplam yükseklik 5, 34 m. olarak hesaplanmıştır.
Stoanın arka duvarı modern Milas-Söke karayolu yapılırken tahrip edilmiştir. Ancak güney stoa euthynterianın keşfinden hareketle batı stoa derinliğinin 7 m.nin üzerinde olmaması gerektiği sonucu çıkmaktadır. Cephenin
düzenine bakıldığında agoranın diğer stoalarında olduğu gibi karışık bir
düzenin olduğu görülmektedir. Ancak bu stoadaki blokların kalitesi ve
işçiliği gibi detaylara bakıldığında diğer stoalardan daha farklılık arz ettiği
gözden kaçmamaktadır. Çalışmalar sırasında elde edilen bir diğer gözlem
stoadaki blokların çoğunun agoranın yıkılması sırasında çöktüğü ve bunların in-situ durumda olduğudur. Blokların tanımlamalarını ve kayıt altına
alma işlemlerini kolaylaştırmak için cephe kuzeyden güneye doğru 18 parça
halinde incelenmiştir. Böylelikle her bir blok numaralandırılmıştır. 200'den
496 No.lu bloğa kadar bütün blokların tanımlanması, fotoğraflanması, eskizi, ölçümü ve tasnif işlemleri bitirilmiştir. Bütün bu veriler File Maker Pro
programına aktarılmıştır. 297 bloğun tasnif işlemleri bitirilmiştir. Ancak
bunlardan 200 tanesinin tespiti yapılabilmiş, diğer örneklerin çalışmaları
devam etmektedir. Söz konusu bloklardan 9 stylobat bloğu, 49 sütun veya
parçası, 4 kalp biçimli sütun, kalp biçimli bir sütuna ait 3 parça, 28 arşitrav
bloğu (arşitrav bloklarından üç tanesinin üzerinde yazıt bulunmakta), 36
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friz veya friz parçası, 59 korniş veya korniş parçası, 7 olasılıkla stoanın arka
duvarına ait orthostat ve 5 kaide veya küçük bir yapı kaidesine ait parçadır.
Bu alanda yer alan bazı blokların oldukça tahribata uğraması veya kısmen
toprak altında olmaları nedeniyle tasnifleri tamamlanamamıştır. Alanda
yapılacak kazı çalışmaları ile yeni blokların ortaya çıkacağı ve tanımlanamayan blokların da tanımlanması mümkün olacaktır.
Stylobatlar; iç kısımda düzensiz, ancak yan yana sıkı bir biçimde yerleştirilmiş büyük plaka taşlardan oluşmaktadır. Ancak kuzeybatı köşe sütunu
ile batıdaki ilk sütun arasında kalan mesafede kullanılan plakalar daha kısa
ve diğerlerinden biraz daha farklı bir yapı sergilemektedir. Güney stoada
birbirine sıkı bir biçimde bağlanmış plakalar büyük boyutlu ve üzerlerinde
sütun izlerini görmek mümkündür. Güney stoada sütunlar çift zıvana ile
stylobata bağlanırken, batı stoada sadece bir merkezi zıvana kullanılmıştır.
Doğu stoada daha farklı bir yapılanma söz konusudur. Stylobatın tekrar bir
kullanım olduğu anlaşılmaktadır. Plakaların yüzeyleri tam olarak perdahlanmamıştır. İlk gözlemler ışığında bu stoanın diğerlerine göre daha sonra
yapıldığını belirtmek mümkün görünmektedir. Kuzey ve batı stoalarda
sütun aralarındaki mesafe 2.70 m. civarında iken, güney stoada bu mesafe
2.80 m. civarındadır. Bu ölçümler sonucunda köşe sütununu saymadığımızda güney cephede 24 sütunun olması gerektiği görülmektedir. Ancak
kuzey stoada köşe sütununu saymadığımızda 25 sütunun olması gerektiği
görülmektedir. Bu farklılığın nedeni olasılıkla İonik sütun planlamasına
dayanmaktadır. Buna göre biri batı son Dor sütun önünde, biri köşe sütun
önünde diğerleri Dor sütunları arasında görülüyor olmalıydı. Sonuç olarak,
köşe sütunu ile birlikte güney stoada 25 Dorik sütun bulunmalıyken, kuzey
stoada köşe sütunu ile birlikte 26 sütun bulunmaktaydı. İon düzenindeki
sütunların yer aldığı plakalar üzerinde beş tane sütun izi rahatlıkla görülebilmekte ve ilerleyen yıllarda yapılacak kazı çalışmaları ile bu sayının artması mümkün görünmektedir.
1.3) Hamam
Mekanın duvarları kısmen iyi durumda günümüze kadar korunabilen
hamamın birçok duvarının tahrip olduğu görülmektedir. Özellikle güney
cephedeki batı duvarın üzerinde yer alan ağacın güçlü kökleri duvarı büyük ölçüde tahrip ettiğinden ağacın alınması ve duvarın restore edilmesi
büyük bir aciliyet arz etmektedir (Resim: 7). Hamamda restorasyon çalışmalarına başlanılmadan önce yukarıda da belirtildiği üzere temizlik çalışmaları yapılmış, duvar ve taşların konturları mümkün olduğunca açığa çıkarıl-
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mıştır. Temizlik çalışmalarından son fotoğraf ile belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Daha sonra çizim ile belgeleme çalışmalarına başlanmış ve hamamın planı, restitüsyonu ile restorasyon projesi hazırlanarak restorasyon
çalışmaları için gerekli girişimler başlatılmıştır (Plan: 2).
1.4) Tapınak
Restitüsyon, rekonstrüksiyon ve restorasyona hazırlık amacıyla ve aynı
zamanda bir Doktora tez çalışması olarak da ele alınan Euromos Zeus
Lepsynos Tapınağı’nda 2016 yılı çalışmaları oldukça detaylı bir biçimde
gerçekleştirilmiştir. Ağırlıklı olarak belgeleme çalışmaları yapılmakla birlikte aynı zamanda elde edilen sonuçların test edilmesi amacıyla konuyla ilişkili olarak literatür araştırmaları da yapılmaktadır. Restitüsyon, rekonstrüksiyon, restorasyon ve konservasyon gibi çalışmalarda arkeolog, mimar ve
restoratörlerin bir ekip olarak çalışmasının oldukça verimli sonuçlar ortaya
çıkaracağı düşünülerek 2015 yılında da olduğu gibi tapınağın bulunduğu
kutsal alandaki arazi çalışmaları 2016 yılında da ağırlıklı olarak Arkeolog
Taylan Doğan, Mimar Didier Laroche ve Restoratör Sönmez Alemdar eşliğinde gerçekleştirilmiştir.
Tapınak içinde (opisthodomosdakiler hariç) ve hemen çevresinde (tapınağın güneydoğu köşesindekiler hariç) yer alan mimari elemanlar tapınağın
kuzey bölümüne 1969-75 yılları arasında Ü. Serdaroğlu tarafından taşınmıştır (Resim: 8). Bu alana taşınan mimari öğelerin çok az bir kısmı düzgünce
istiflenmiş olmakla birlikte genel anlamda herhangi bir sınıflandırmaya
gidilmeden söz konusu mimari öğeler dağınık ve üst üstte gelecek biçimde
durmaktadırlar. Kutsal alanın genelinde ve opisthodomos içinde dağınık bir
biçimde duran yüzlerce mimari parça, belgeleme çalışmalarının ve tanımlarının karışıklığa neden olmaması için numara verilmiş ve bu kapsamda 719
mimari blok numaralandırılmıştır. Söz konusu bloklar üzerine yapılan tasnif çalışmalarına göre, bunlardan 63 tanesinin sütun tamburu, 13 tanesinin
alınlık diş sırası, 41 tanesinin diş sırası, 2 tanesinin anta başlığı, 31 tanesinin
friz, 7 tanesinin kaide, 13 tanesinin Korint başlığı, 13 tanesinin sima, 71 tanesinin sütun veya duvar arşitravı, 3 tanesinin alınlık, 3 tanesinin kapı lentosu, 5 tanesinin kapı sövesi, 5 tanesinin tavan kaseti, 2 tanesinin kapı köşe
çerçeve bloğu, 447 tanesinin orthostat parçaları olduğu anlaşılmıştır. Bunların dışında küçük parçalar halinde ancak oldukça tahribata uğrayan ve kimliği belirlenemeyen çok sayıda blok parçası da bulunmaktadır. Alandaki
tasnif ve numaralandırma çalışmalarından sonra öncelikle tapınak ve tapınağın içinde bulunduğu kutsal alandaki sunak, heykel kaideleri, eksedra,
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gibi in-situ durumdaki çeşitli yapı öğelerinin tamamının genel ve ayrıntılı
fotoğrafları çekilmiştir. Fotoğraf çekim işlemlerinde özellikle hava fotoğrafları için ayrıca dronedan oldukça faydalanılmıştır. Kutsal alandaki mimari
öğelerin fotoğraf çekim işlemleri bitirildikten sonra çizim işlemlerine başlanmış ve in-situ durumdaki bütün mimari öğelerin plan, kesit ve cephe
çizimleri tamamlanmıştır. Söz konusu mimari öğelerin manuel olarak çizimleri bitirilmiş ancak AutoCAD ve Adobe İlustrator gibi programlar aracılığı ile henüz dijital ortama geçirme çalışmalarına başlanamamıştır. Alandaki in-situ yapı öğelerinin çizim ve fotoğraf işlemleri bitirildikten sonra
kutsal alanda dağınık bir biçimde yer alan 719 adet mimari blok parçasının
fotoğraf ve çizim çalışmalarına başlanmıştır. Bu bloklardan 590 tanesinin
fotoğraf ile belgeleme işlemleri bitirilirken, 216 tanesinin manuel çizim çalışmaları bitirilmiştir. Ayrıca kutsal alanın genelinde ve opisthodomos içinde
yer alan yüzlerce mimari bloğun nitelik ve niceliklerini saptamak, restitüsyon, rekontrüksiyon ve restorasyonu yapılması planlanan Roma tapınağının ne oranda korunduğunu saptamak, mimari öğelerin sınıflandırmasını
yapmak, tapınağın inşa teknikleri hakkında veriler elde etmek, kullanılan
mimari bezemelerin çeşitliliğini belirlemek, aynı evreye ait mimari bezemeler arasındaki olası farklılıkları saptamak ve bunun nedenleri üzerine öneriler geliştirmek gibi nedenlerle belgeleme ve katalog çalışmalarına kolaylık
sağlaması için alandaki yukarıda belirtilen 719 parça sözlü anlatımla tanımlanarak video ile kayıt altına alınmıştır.
Detaylı bir biçimde gerçekleştirilen belgeleme çalışmaları aynı zamanda
beraberinde tapınak ile ilgili yeni veriler elde etmemize olanak sağlamıştır.
Bu verilerden ilki tapınak planına ilişkin olandır. Oldukça tartışmalı olan ve
farklı araştırmacılar tarafından farklı plan önerileri sunulan Roma evresi
tapınağıyla ilgili olarak A. Akarca&T. Akarca10 ve M. Anabolu tapınağın
6x911 sütunlu olduğunu bildirir ve antalar arasına herhangi bir sütun yerleştirmezler. B. Aran tapınağın 6x1012 sütunlu olduğunu bildirir ve yine antalar
arasında herhangi bir sütun yerleştirmez. Bean13, Laumonier14, ve Pülz15
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Akarca&Akarca 1954, 135.
Anabolu 1964, 4, Resim 6; Anabolu 2001 yılındaki yayınında Euromos tapınağının uzun kenarlarında 9’ar sütun bulunduğunu tekrar etmekle birlikte, 6X11 sütunlu, pronaos önünde 4,
opisthodomos antaları arasında 2 ve pronaos antaları arasında sütun bulunmayan bir tapınak
planının çizimini kullanmıştır. Böylelikle bu çizimde tapınak 36 sütuna sahip olarak
gösterilmiştir. Bu haliyle E. Akurgal’ın planıyla uyumludur. (Anabolu, 2001, 14, Çizim 18).
Anabolu 1964, 3.
Bean 1987, 44.

................................................................................................................

631

tapınağın 6x11sütunlu olduğunu bildirmekle yetinirler ve herhangi bir çizim kullanmazlar. R. Chandler16 ve Ü. Serdaroğlu ise 6x11sütunlu olduğunu bildirmekle kalmazlar aynı zamanda önerdikleri plan önerisinde opisthodomos ve pronaos antaları arasına ikişer sütun yerleştirirler. E. Akurgal17 ise
Ü. Serdaroğlu’nu referans göstererek18, tapınağın 6x11 sütunlu olduğunu
belirtmektedir. Ancak Akurgal ile Serdaroğlu’nun çizimleri arasında farklar
bulunmaktadır. Akurgal’ın planında antalar arasında sütun bulunmamakla
birlikte, pronaos önüne iç kısma 4 sütun yerleştirir ve bu plana göre tapınak
toplamda 36 sütuna sahiptir. Ancak Serdaroğlu’nun çiziminde pronaos
önündeki iç kısımda yer alan 4 sütun bulunmamakta, antalar arasında 2
sütun bulunmakta ve bu planda toplamda 34 sütuna yer almaktadır19. F.
Rumscheid20 ise Akurgal ile aynı planı önermekte yani tapınak dış cephelerde 6x11, opisthomos antaları arasında 2 ve pronaos antaları önünde 4 olmak
üzere toplamda 36 sütunlu bir plana sahiptir.
Görüldüğü üzere tapınak planı konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır. Tartışmalı olan bu plan önerileri konu üzerine araştırma yapmaya ve
önerilen plan tiplerini sorgulamamıza sevk etmiştir. Alanda yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen 29 kaide, 31’er adet alt ve üst sütun tamburları 6x9 ve 6x10 plan önerilerini devre dışı bırakmıştır. Nitekim söz konusu öneriler alanda kazı çalışmalarının yapıldığı tarihten önceye aittirler.
Dolayısıyla tapınak planının 6x11 olduğunu ve opisthodomosta saptanan bir
adet yivsiz alt sütun tamburu ile burada da iki sütunun olduğunu rahatlıkla
belirtmek mümkün olmuştur. Pronaosta yer alan stylobat üzerinde yaptığımız gözlemler ışığında ne antalar önünde ne de antalar arasında herhangi
bir kaide izine ilişkin bir veri elde edilememiştir. Pornaosta antalar önünde
kaidelerin oturması gereken zeminde kullanılan blokların ya tahrip oldukları ya da Serdaroğlu dönemi çalışmalarında beton ile tamamlandıkları görülmüştür. Antalar arasında 2 sütunun olabileceği plan ihtimali de göz
önünde bulundurularak bu alanda da gözlemler yapılmış ancak antalar
arasında kaidelerin olması gerektiği yerlerde plinthosun oturacağı bloklar
üzerinde bulunması gereken herhangi bir zıvanaya rastlanmamıştır. Nite14
15
16
17
18
19
20

Laumonier 1958, 165.
Pülz 1989, 451.
Chandler 1821, Chap IV.Pl.II.
Akurgal 1993, 477, Şek 366.
Herhangi bir kaynak göstermeden, planın altına (Ümit Serdaroğlu’na göre) ibaresini yazmıştır.
Serdaroğlu 2004, 121, Levha XXXI/1.
Rumscheid 1999, Abb. 10.
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kim Serdaroğlu’nun kazı çalışmaları öncesinde yaptığı rölövede de bunlara
ait herhangi bir iz bulunmamaktadır 21. Pronaos antalarının belgeleme çalışmaları sırasında hem kuzey hem de güney antaların ön cephelerinde parapet yuvalarının bulunması ön cephede korkuluklara işaret etmekle kalmamış, plan önerimiz için de tatmin edici bir veri olmuştur. Sonuç olarak, parapet yuvalarının bulunması 6x11 sütunlu tapınağın pronaosu önünde de 4
adet sütunun olması gerektiğini ortaya koymuştur. Böylelikle Akurgal ve
Rumscheid’in plan önerileri ile uyumlu olan tapınağın dış cephelerde 30,
opisthodomosta 2 ve pronaosta 4 olmak üzere 36 sütuna sahip olduğunu belirtmek mümkün olmuştur (Plan: 3).
Kaidelerin tespitine yönelik arazide yapılan araştırmalar sonucunda, 21
tanesi in-situ olmak üzere toplam 29 adet kaidenin varlığı tespit edilmiştir.
Kaidelerin arazideki konumlarına bakıldığında, tapınağın kuzey cephesinde 8, batı cephesinde 5, güney cephesinde 7 ve doğu cephesinde ise 1 tanesinin in-situ olarak korunduğu görülmektedir. Bunların dışında ise tapınağın kuzeyinde Ü. Serdaroğlu tarafından taşınan mimari bloklar arasında 8
adet kaidenin varlığı tespit edilmiştir.
Attika-İon tipinde olan sütun kaideleri, aşağıdan yukarıya doğru sırasıyla plinthos, torus, trokhilos ve torustan oluşmaktadır. En üst kısımda yer alan
torus, alt sütun tamburu ile beraber şekillendirilirken, altta yer alan trokhilos,
torus ve plinthos ise ayrı olarak şekillendirilmiştir. Mermerden yapılan kaidelerin ölçüleri ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda hepsinin en fazla 1
cm. fark ile neredeyse ölçü bakımından birbirinin tekrarı oldukları görülmüştür. Kaidelerin plinthoslarının yükseklikleri 16,5-17,5 cm. arasında değişirken, genişlik ile derinliklerinin eşit olduğu ve 124-125 cm. arasında değiştikleri görülmektedir. Plinthos üzerine oturan alt torusların çapları 121 cm.
iken yükseklikleri 11,5-12,5 cm. arasında değişmektedir. Alt torus üzerinde
yer alan trokhilos ikişer cm. yüksekliğinde iki bant ile sınırlanmaktadırlar.
Alttaki bandın çapı 108 cm. iken üstteki bandın çapı ise 100 cm.dir. İki bant
ile sınırlanan trokhilos en dar kısımda 96 cm.dir. Trokhilos üzerine gelen ve
alt sütun tamburu ile beraber şekillendirilen üst torusun çapı 100 cm. iken
yüksekliği 8 cm.dir. Üst torustan sütuna geçişte ise yuvarlatılmış profile
sahip alttaki 90 cm., düz profile sahip üstteki 88 cm. olan iki bant bulunmaktadır.

21

Serdaroğlu 2004, Levha XXXIII.
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Kaidelerin işlenme süreci dikkate alındığında, 1 tanesinde alt ve üst torusları işlenirken, iki torus arasında kalan trokhilosun işlenmediği ve dolayısıyla kaidenin işlenme sürecinin tamamlanmadığı görülmektedir (Resim: 9).
7 tanesinde işlenme sürecinin tamamlandığı ancak bezenmediği yani üzerinde herhangi bir motifin işlenmediği gözlemlenmiştir (Resim: 10). 1 tanesinde işlenme sürecinin tamamlandığı ve bezemenin yapılmaya başlandığı
görülmektedir. Bu kaidede üst torus üzerinde yer alması gereken yatay defne yapraklarının bezenmediği, alt kısımda yer alması gereken örgü motifinin insize olarak tamamen işlendiği ancak sadece iki bölümde küçük bir
kısmı kaplayacak biçimde plastik olarak işlendiği görülmektedir (Resim:
11). Kaide üzerinde yaptığımız incelemeler sonucunda, taş ustasının önce
kaide üzerinde yapacağı bezemenin eskizini sivri bir alet ile yaptığı ve daha
sonra yine sivri bir alet yardımı ile yaptığı bu bezemeler arasında kalan
parçaları kopararak, bezemede derinlik oluşmasını sağlamaktadır. Söz konusu kaidenin alt torus kısmında örgü motifi çizgisel olarak şablonu tamamen bitirilmiştir. Ancak sadece küçük bir bölümü kaplayacak biçimde iki
farklı alanda bu çizgisel bezemeye derinlik vermek amacıyla yontma işlemi
gerçekleştirilmiştir ki bu durum ise gerek çalışmanın standart bir biçimde
tek taraftan başlamadığına gerekse çalışmanın gelişen ani bir olay sonucunda yarım kaldığına işaret etmektedir. Kaidelerden geriye kalan 20 tanesinin
ise tamamen bezendikleri görülmüştür. Bezemeli örneklerin üstte yer alan
torus üzerinde yatay defne yapraklarının, alttaki torus üzerinde ise örgü
motifinin işlendiği görülmektedir (Resim: 12). Bezemeli kaidelerin tamamında aynı bezeme motifi kullanılmakla birlikte, kimi örneklerde üst kısımda yer alan yatay defne yapraklarının dörderli ve üçerli olarak sıralandıkları, kimi örneklerde ise üçerli ve ikişerli olarak sıralandıkları görülmektedir.
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Plan 1: Euromos kent planı.
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Resim 1: Dörtgen kule (Foto: Baptiste Vergnaud).

Resim 2: Dörtgen kule duvar örgüsü (Foto: Baptiste Vergnaud).
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Resim 3: Yuvarlak kule (Foto: Koray Konuk).

Resim 4: Yuvarlak kule dikdörtgen yapı (Foto: Baptiste Vergnaud).
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Resim 5: Agora kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği güney stoa.

Resim 6: Güney stoa kazı çalışmaları sonrası durum.
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Resim 7: Hamam tahribata uğramış duvar.

Plan 2: Hamam (Restitüsyon: Didier Laroche-Sönmez Alemdar).
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Resim 8: Tapınak genel görünüm.

Plan 3: Tapınak planı (Didier Laroche).
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Resim 9: Trokhilosu işlenmemiş kaide.

Resim 10: Bezemesiz kaide.
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Resim 11: Kısmen bezenmiş kaide.

Resim 12: Bezemeli kaide.
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HADRİANOUPOLİS 2016 YILI ÇALIŞMALARI
Ersin ÇELİKBAŞ
Vedat KELEŞ
Ertuğ ERGÜRER
Hadrianoupolis 2016 yılı çalışmaları Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’ın bilimsel danışmanlığında ve Prof. Dr. Vedat Keleş, Yrd. Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, Dr. Hatice Ergürer, Öğr. Gör. Pakize Küsmez, restoratörler
Zafer Karahan, Melike Dikmenli, Hasan Uysal, Serkan Yılmaz, Mehmet
Zeki Bastem, Enes Ceylan, arkeologlar Sinan Ekinci, Mehmet Ali Eyyüboğlu, Sefa Avcıl’dan oluşan bir ekiple ile 25.11.2016 tarihinde başlayıp
02.12.2016 tarihinde sona ermiştir1. 2016 yılı içerisinde, çalışma programı
çerçevesinde Hadrianoupolis antik kentinde restorasyon-konservasyon,
belgeleme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
RESTORASYON-KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Hadrianoupolis antik kenti restorasyon çalışmalarına ilk olarak Kilise
B’de başlanmıştır. Öncelikle Kilise B çevresinde zamanla oluşan bitki ve
bitki kökleri bağ makası yardımı ile temizlenmiş, daha sonra 2014 sezonunda mozaiklerin üzerine serilen jeotekstil kontrollü bir biçimde kaldırılmıştır
ve bu işlemin akabinde önce duvar temizliği yapılmış, ardından mozaikle

1

Yrd. Doç. Dr. Ersin ÇELİKBAŞ, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Karabük/TÜRKİYE.
Prof. Dr. Vedat KELEŞ, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Samsun/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. H. Ertuğ ERGÜRER, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü, Karaman/TÜRKİYE.
Kazı çalışmalarına izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğüne, Çalışmalarda yakın ilgi ve desteklerini gördüğümüz Karabük Valiliğine,
Karabük İl Kültür Turizm Müdürlüğüne, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne ve Edebiyat
Fakültesi Dekanlığına, maddi katkıları ile çalışmamıza destek veren Karabük İl Özel İdaresine,
çalışmalarımızı yakından takip ederek bize desteklerini esirgemeyen Eskipazar Kaymakamlığına ve Belediye Başkanlığına, çalışmalarımız sırasında bize ev sahipliği yapan, misafirperverliklerini bizlerden esirgemeyen Eskipazar halkına ve özverili bir şekilde çalışan tüm
ekibe ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz.

rin üzerinde bulunan toz tabakaları yumuşak uçlu fırçalarla temizlenmiştir
(Resim: 1-2).
Kilise B yapısının ardından restorasyon çalışmaları Geç Roma villasındaki fresklerin korunmasına yönelik olarak devam etmiştir. Öncelikle 2014
sezonunda fresklerin korunması amacıyla yapılmış olan tuğla duvar zaman
içerisinde tahrip olmasından dolayı kontrollü olarak indirilmiş, daha sonra
koruma amacıyla duvarın üzerine serilmiş olan sinek teli ve jeotekstil dikkatli bir biçimde kaldırılmıştır (Resim: 3-4). Bu işlemlerin ardından freskler
üzerinde oluşan bitki kökleri ve tozlar temizlenmiştir. Fresklerin sağlamlaştırılması ve tozuma yapmaması amacıyla %20’lik oranda hazırlanan Primal
AC 33 duvar resimlerinin üzerine uygulanmıştır (Resim: 5). Bu işlemlerden
sonra duvar resimlerini fiziksel ve çevresel faktörlerden korumak amacıyla
ilk olarak jeotekstil, üzerine sinek teli ve önüne tuğla duvar örülerek kapatılmıştır. Tuğla duvarın mukavemetini artırmak amacıyla tuğla içleri ince
kum kullanılarak doldurulmuştur. Devamında duvar resimlerinin yağmur
ve kar sularından etkilenmemesi için tuğla duvar üzerine kiremit çatı yapılmıştır. Villa yapısının triclinium bölümünde bulunan duvar sıvası üzerinde koruma amaçlı bordür çalışması yapılmıştır. Çalışmalar villa yapısının cubiculum bölümünde kaçak kazılarla tahrip edilen mozaik zeminli alanın tabanının ahşap, kum ve taş ile destekleme ile devam etmiştir. Bu bölümde tahrip edilmemiş mozaiklerin üzerinde bulunan çakıl, kum ve jeotekstil kontrollü olarak kaldırılmıştır. Mozaikler üzerinde yumuşak uçlu
fırçalarla temizlik yapılmıştır (Resim: 6-7). Villa yapısında atrium bölümünü
sınırlandıran duvarda meydana gelen çökme temizlenerek yeniden örme
çalışmaları yapılmıştır. Son olarak yapılan tüm restorasyon-konservasyon
çalışmalarının belgeleme amaçlı fotoğrafları çekilerek çalışmalara son verilmiştir.
BELGELEME ÇALIŞMALARI
Belgeleme çalışmaları çerçevesinde daha önceki yıllarda kaçak kazılar
sonucunda ortaya çıkarılmış olan kaya mezarlarının temizliği yapılmıştır.
Ayrıca Paphlagonia Bölgesi ölü gömme geleneklerine ışık tutacak yeni bir
tip sayılabilecek ön odalı khamosorion tipi mezarların çizimi ve fotoğraf çekimi gerçekleştirilerek belgelenmiştir. Ön odalı khamosorion tipi mezar 2011
yılı Hadrianoupolis kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılmıştır. Khamosorion tipi mezarlar basit khamosorion ve lahit formlu khamosorion olmak üzere
iki alt tipte görülmektedir. Basit khamosorion tipi mezarlar, ana kayanın oyu-
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larak düzgün bir çukur oluşturmasıyla meydana getirilip, üzeri üçgen alınlıklı bir kapakla kapatılmaktadır2. Diğer tip ise ana kayanın oyularak içinin
düzgün bir çukur oluşturması ve dışının da yine oyularak lahit formunun
kazandırılmasıyla meydana getirilmiştir3. Lahit formlu khamosorion tipi kaya
mezarları da tıpkı lahitlerde olduğu gibi bazen süslemeli bazen de sade
üçgen alınlıklı bir kapakla kapatılmaktadır.
Khamosorion mezarlar dikdörtgen bir tekneden ve bir kapaktan meydana
gelmektedir (Resim: 8). Hadrianoupolis örneği de klasik khamosorion mezarlar gibi ana kayaya oyularak meydana getirilmiştir. Hadrianoupolis khamosorion mezarı, ana oda ve ön oda olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır
(Resim: 9). Ana oda dikdörtgen bir forma, ön oda ise kare bir forma sahiptir.
İlk olarak ana odadan bahsedilecek olursa, ana oda 188 cm. uzunluğa, 108
cm. genişliğe ve 86 cm. derinliğe sahiptir. Ana odanın üstü dikdörtgen düzgün kesilmiş blok taşlarla kapatılmıştır. Üç adet blok taştan oluştuğu anlaşılan kapak bölümünden günümüze sadece bir tanesi gelmiştir. Kapak bölümünü oluşturan blok taşlar ana odanın ağız kısmında yer alan yivlere oturtulmuştur. 108 cm. genişliğe, 108 cm. uzunluğa sahip kare form gösteren ön
oda 74 cm. derinliğindedir. Zemine doğru daralan ön odanın zemin ölçüsü
96 cm.dir. Ön odadan ana odaya 42 cm.x42 cm. genişliğinde kare bir açıklıktan geçilmektedir. Çeştepe Tümülüsü’nün mezar odasını kapatan tıpa kapağa benzer bir şekilde4 tıpa bir kapakla geçiş bölümü kapatılmıştır (Resim:
10). Ön oda bölümünün üzeri açık bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Ön odanın ağız çeperinde yiv izlerinin olmaması da ön odanın üstünün blok taşlarla kapatılmadığını göstermektedir. Ön oda belirli günlerde ana mezar odasının açılarak sunu yapılmasına yönelik olarak yapılmış olmalıdır. Khamosorion mezar içerisinde 8-10 arasında iskeletin olduğu toplu gömüye ulaşılmıştır. Tıpa kapağın ve kapağı oluşturan blok taşlardan sadece bir tanesinin
in-situ olarak ortaya çıkarılması, daha sonradan yapılan gömü işlemlerinin
kapağı oluşturan eksik blok taşlar kaldırıldıktan sonra yapıldığı anlaşılmaktadır.
Hadrianoupolis khamosorion mezarı, ön odaya ve çok parçalı kapak bölümüne sahip olmasıyla, Anadolu’da görülen khamosorion mezar tiplerinden
2

3

4

Kurt Mehmet, ‚Karaman-Binbir Kilise Mezarları‛, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,
13 (21), 125-131 , 127.
Kortanoğlu, Eser, Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Dağlık Phrygia Bölgesi Kaya Mezarları,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2006, 30.
Ekinci, H.Ali, ‚Burdur Karamanlı Çeştepe Tümülüsü‛, 13. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları
Sempozyumu, Ankara, Kültür Bakanlığı Dösimm Basımevi, 61-68, Res.4

................................................................................................................

647

ayrılmaktadır. Anadolu’da bugüne kadar yapılan çalışmalarda ön odaya ve
parçalı kapak bölümüne sahip mezar tipinin tekil örneğini teşkil etmektedir. Bu durum yeni bir mezar tipi olmasından ziyade araziyi elverişli olarak
kullanmaya yöneliktir. Ayrıca mezar yapısındaki ön oda Paphlagonia Bölgesi’nin yaygın ölü gömme geleneklerinden bir tanesini teşkil eden, ön
odadan (dromos) ve ana odadan oluşan mezar odasına sahip tümülüs tipi
gömüye öykünme olarak görülebilir. Khamosorion tipi mezarın, arazinin
kapalı bir ana oda yapmaya müsait olmaması nedeniyle çok parçalı kapakla
kapatılmış olması muhtemeldir. Bu durumu destekleyen bir diğer durum
ise kapak olarak kullanılan 3 adet blok taşlardan günümüze kadar ulaşan
bir blok taşın, arazinin eğimine uydurularak yontulmuş olmasıdır. Mezarın
yapıldığı arazinin kuzey-güney doğrultusunda bir eğime sahip olmasından
dolayı, kapak da kuzeyden güneye doğru eğim verilerek yontulmuştur. Ön
odalı khamosorion tipi mezarın nekropol alanında sadece bir tane değil, hemen yakınında içi toprak dolgulu olan bir başka örnekte de mevcut olduğu
görülmektedir. Bu durum ön odalı khamosorion tipi mezarın Hadrianoupolis
antik kentinde yaygın olarak kullanıldığına kanıttır. Ön odalı khamosorion
tipi mezar, khamosorion tipi mezarların yeni bir alt tipini literatüre kazandırması itibariyle önem arz etmektedir. Ön odalı khamosorion tipi mezar
Hadrianoupolis antik kentindeki diğer tek odalı basit kaya mezarlarıyla
çağdaş olarak Roma dönemine aittir.
ALT YAPI ÇALIŞMALARI
Eş zamanlı olarak inşaat aşaması tamamlanan kazı evine 25 kişinin konaklamasını sağlayacak yatak, baza, elbise dolapları, mutfak malzemeleri,
buzdolabı, çamaşır makinası vb. gibi eşyalar tedarik edilerek taşınmıştır.
Kazı evine kazandırılan eşyalar kazı evinin içi temizlendikten sonra odalara
taşınarak kazı evi düzenlenmiştir (Resim: 11).
Diğer bir çalışma ise kazı etütlük eser deposu için gerçekleştirilmiştir.
Eskiden kazı deposu olarak kullanılan konteynerin içinde bulunan kazı
malzemeleri, restorasyon konservasyon malzemeleri etütlük eserler için
kazı evinin güney tarafında yer alan yaklaşık 15 m2 ölçülerinde oda uygun
görülmüştür. Etütlük eser deposu olarak kullanılacak olan odaya metal
raflar yaptırılmıştır. Konteyner içindeki etütlük eserler yapım malzemesine
göre kronolojik olarak raflara düzenli bir şekilde yerleştirilmiştir (Resim:
12). Etütlük eser deposunun kapısına asma kilit yerleri yapılarak çalışmaların sona erdiği tarihte Kastamonu Müzesi yetkilileri tarafından mühürlene-
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rek kapatılmıştır. Daha önceleri güvenlik görevlilerinin kullandığı konteyner kazı evinin yanına taşınmıştır. Konteynerin cam bölümü ve kapısı güçlendirilerek tadilatı gerçekleştirilmiştir. Kilise B yapısının yanındaki konteynerde yer alan kazı malzemeleri güçlendirilmiş konteynere taşınarak
koruma altına alınmıştır (Resim: 13).
Kazı evindeki eksikleri tamamlamaya yönelik olarak kazı temsilcisi ve
kazı bilimsel danışmanının gözetiminde kazı evine ait foseptik çukuru ve
kazı evine su tanzim edecek kanalın kazı işlemleri yapılmıştır. Son olarak
ise belgeleme çalışması niteliğinde kentin önemli görülen noktalarında hava
fotoğrafı çektirilerek çalışmalar sonlandırılmıştır (Resim: 14).
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