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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The papers that fail to comply with those instructions or that are sent after the deadline will not be published on no account.
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TLOS 2016 KAZI ETKİNLİKLERİ
Taner KORKUT*
2016 yılındaki Tlos antik kenti kazı etkinlikleri 11 Temmuz-2 Eylül 2016
tarihleri aralığında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü desteğinde gerçekleştirilmiştir. Sinop Müzesi uzmanlarından
Arkeolog Mehmet Çöndür bakanlık temsilciliği görevini üstlenmiştir. 2016
sezonu çalışmaları stadyum alanı ve bazilikada kazı, tiyatro ve kazıevi deposunda ise belgeleme çalışmaları olarak yürütülmüştür. Kent bazilikasında ayrıca Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi desteğiyle mozaik konservasyon çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan başka Prof. Dr.
Recai Tekoğlu, Tlos antik kenti epigrafi korpusunun hazırlanması çalışmalarına devam etmiştir. Prof. Dr. Ramazan Süleyman Göktürk ve Doç. Dr.
Zühal Kaynakçı Elinç, Tlos’un alan yönetimi planının hazırlanması ve botanik çalışmalar kapsamında kentin teritoryumundaki mahallelerde incelemeler yapmışlardır. Yrd. Doç. Dr. Cenk Güner bugüne kadar bazilikada günışığına çıkartılan tüm iskeletleri tasnif ederek kapsamlı bir antropolojik rapor hazırlamıştır. Ayrıca daha sonra yapılacak olan analizler için kemik
örnekler de hazırlanmıştır. Prof. Dr. Gül Işın ve Prof. Dr. Turan Takaoğlu
kazıevi deposunda koruma altına alınan ve daha önceki yıllarda ele geçirilmiş olan terakotta parçaları ile prehistorik dönemlere ait seramik ve diğer
buluntuların yayına hazırlanması çalışmalarını yürütmüştür. Gerekli izinlerin verilmesi ve desteklerinden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne tüm ekip üyeleri adına teşekkür ediyorum.
I. STADYUM ALANI
Kudret SEZGİN
2016 yılı stadyum düzlüğü kazıları iki farklı bilimsel hedefe yönelik değişik alanlarda eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Stadyum alanında özellikle 2009 yılından itibaren yapılan kazılar esnasında koyu siyah ve kırmızı
yüzlü, el yapımı kaba prehistorik dönem çanak çömlek parçaları tespit
*

Prof. Dr. Taner KORKUT, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü – 07058
Antalya/TÜRKİYE.
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edilmiştir. Gerek bu seramiklerin kontekstini anlamak gerekse de prehistorik dönemlerde bu alanın topografyasının nasıl olduğu ve stadyumun inşa
edildiği Helenistik Döneme kadarki süreçte alanın ne gibi değişimlere uğradığını tespit etmeye yönelik olarak, yüzeyde görülen ana kayaların yakın
çevrelerinde iki ayrı sondaj açılmıştır (Resim: 1).
Açılan sondajların her ikisinde de stadyum zemin dolgusunu oluşturan
ince toprak katmanının hemen altından el yapımı siyah ve kırmızı yüzlü
prehistorik dönemlere ait seramik parçaları, obsidyen ve çakmak taşından
yapılmış yongalar ile bir adet öğütme taşı ele geçirilmiştir. Düzlüğün batı
sınırında açılan sondaj içerisinde ana kayanın yanı sıra herhangi bir mimari
özellik göstermeyen yoğun moloz taş dolgu tespit edilmiş; zeminden ortalama 0,5 metre derinlikte bu dokunun sona erdiği gözlemlenmiştir. Sondajın devamında ise herhangi bir buluntu vermeyen çakıl yoğunluklu sert kil
katmanına rastlanmıştır.
Stadyumun güney bölümündeki oturma sıralarının hemen bitiminde, taş
ve toprak dolgusunun altındaki Bizans Dönemi yapı kompleksi düzlükteki
ikinci kazı alanı olup, burada daha sonraki dönemlerde stadyum alanının
işlevsel değişimi ve kullanım amacına yönelik kazı çalışmaları yürütülmüştür. Söz konusu yapı kompleksi ilk kez 2015 yılında kazılmaya başlanmış ve
sezon sonunda kendi içerisinde evrelere ayrılan yan yana odalardan oluşan
bir mimari plana sahip olduğu anlaşılmıştır. 2016 yılı kazı sezonunda ise
kompleksin odalarından 4 tanesi tamamen açılmıştır (Resim: 2). Duvarları
yer yer 1.80 metre yüksekliğe kadar sağlam tespit edilen yapının tümünde 3
farklı mimari evre tespit edilmiştir. En düşük seviyede lokalize edilen 1.
evre duvarı mevcut yapılarla farklı bir aksta ilerlese de bir bölümü 2. evre
duvarının temeli olarak kullanılmıştır. Ele geçirilen arkeolojik materyaller
yardımıyla bu alanın Roma Dönemi eklentisi olan portiko ile paralellik gösteren dönemden başlayarak yapılaşmaya açıldığı ve M.S. 11.-12. yüzyıllara
kadar kullanımının devam ettiği sonucuna varılmıştır. Bu alandaki mekanların son kullanım evresinde yapılar tamamen boşaltılmış ve eşik seviyesinin altına kadar mezar gömüsü yapılmıştır (Resim: 3).
2 numaralı odanın içerisinde, yapıların temel seviyelerinde Arkaik, Geometrik ve Geç Tunç Çağı seramik formlarının da aralarında olduğu buluntuların ele geçirildiği kontekstin anlaşılmasına yönelik olarak sondaj derinleştirilmiştir. Bu alan içerisinde derinlere inildikçe homojen bir hal almaya
başlayan ve yoğunluğu Tunç Çağı formları ile el yapımı kaba Prehistorik
seramiklerden oluşan kültür katmanına ulaşılmıştır. Benzer toprak katmanı
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ve buluntuların tüm odaların içlerinde aynı seviyede takip ediliyor olması,
önceki yıllarda stadyum düzlüğü altında belgelenen ve Arkaik Dönemden
başlayarak Erken Kalkolitik Döneme kadar takip edilen erken Tlos yerleşiminin aynı zamanda düzlüğün güney yönüne doğru yayılım gösterdiğini
kanıtlamıştır.
II. TİYATRO
Çilem UYGUN
Üç katlı sahne binası, iki kademeli diazomasıyla yaklaşık 6000 kişiyi aşan
seyirci kapasitesine sahip Tlos tiyatrosundaki kazı ve belgeleme çalışmalarına 2007 yılında başlanmıştır. Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar
sonucunda sahne binası, tiyatronun kuzey-güney paradosları, orkestra ve
birinci caveanın kazıları tamamlanmıştır. 2016 yılı kazı etkinlikleri kapsamında ise tiyatronun üst caveasının ortasında konumlanmış tapınağa ait
mimari yapı elamanlarının tespit ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 4). Tiyatro çalışmalarının ilk etabında mevcut karelaj sistemi
kullanılarak oluşturulan taş planında söz konusu tapınağa ait bloklar belirlenerek kayıt altına alınmıştır (Resim: 5). Yapılan detaylı incelemeler esnasında tapınak bloklarının tiyatronun ikinci caveasının üst seviyesinden başlayarak birinci caveanın bitimindeki parapet duvarına kadar yıkılıp yayıldığı görülmüştür. Yıkıntı bloklar içerisindeki triglif, arşitrav, çatı kornişi ve
alınlık bloklarından anlaşıldığı üzere burada söz konusu olan tapınak Dor
düzeninde bir mimari döşeme sahiptir. Ancak yıkıntı bloklar içerisinde Dor
düzenine özgü yastık formlu sütun başlıkları tespit edilememiştir. 2013 yılı
kazı sezonunda orkestra ve parapetlerin arkasındaki yıkıntı grubundan
tapınağa ait diğer bloklarla birlikte kaldırılarak 4 numaralı taş tarlasına taşınan ‚Korinth tarzı‛ sütun başlıklarının tapınağın taşıyıcı sisteminde kullanıldığı düşünülmektedir. Bilinen Dor düzeni tapınak örneklerine aykırı
olan bu uygulama Roma Dönemi mimarisinin bölgesel farklılığı olarak yorumlanmıştır.
Tiyatro tapınağının restitüsyonun oluşturulmasına yönelik bu ön çalışma
kapsamında hem tiyatronun içerisinde hem de 4 numaralı taş tarlasında
belgelenen toplam 333 mimari blok profil özelliklerine göre gruplandırılarak katalog düzeninde arşivlenmiştir. Bu esnada duvar, sütun ve üst örtüye
ait bazı blokların kesit ve görünüş çizimleri de yapılmıştır. Plaster başlıklarındaki rozetler, boğa kabartmaları ile çatı kornişinin altını dolanan rapara
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motiflerinden oluşan bezeme şablonuyla sade bir tapınak düzenlemesi söz
konusudur. Tiyatro tapınağı alanında gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda cephesi batı yöne bakan, muhtemelen önde dört ve arkada dört olmak üzere amphiprostylos planında bir tapınak planı önerisi hazırlanmıştır
(Resim: 6). Tapınak için önerilen amphiprostylos plan tipi ancak kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan diğer mimari döşem ile kesinlik kazanacaktır.
III. KENT BAZİLİKASI
Satoshi URANO
Yukinori FUKATSU
Tijen YÜCEL
Kent bazilikasının kuzey, orta ve güney nefleri ile girişteki narteks bölümünde kazı ve konservasyon olmak üzere iki farklı etapta çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bazilikadaki kazı çalışmaları aslında daha önceki kazı sezonlarında tamamlanmıştı. Sadece zeminde tespit edilen mozaiklerin üzerinde ince bir dolgu katmanı koruma amaçlı bırakılmıştı. Dolayısıyla bazilikadaki kazı çalışmaları daha çok mozaiklerin ortaya çıkarılmasına yönelik
organize edilmiştir. Kazı çalışmalarına bazilikanın kuzey neften başlanmıştır. Bu alandaki dolgunun kaldırılmasıyla beyaz, kırmızı ve siyah renkli
tesseralardan balık pulu, yaprak ve daireler oluşturan bir kompozisyonun
üçgen motifleriyle şekillendirilmiş bir bordürle çevrili olduğu görülmüştür
(Resim: 7). Mekânın kuzey ve orta alanlarındaki zemin çöküntüleri mozaiğin kondisyonunu olumsuz etkilemiş, bu alanlardaki yüzey tahribatları geç
dönemlerdeki kullanım evresinde tuğla döşenerek kapatılmaya çalışılmıştır.
Orta nefteki dolgunun kaldırılmasıyla buradaki zemin mozaiğinde beyaz, kırmızı, siyah, gri ve mavi renkli tesseraların kullanıldığı, ancak bu kez
mekânın önemiyle bağlantılı olarak mozaiklerde geometrik motiflerin yanı
sıra hayvan figürleri ve bitkisel bezemeler içeren panellerin de eklendiği
görülmüştür. Motifsel açıdan oldukça zengin bir dekorasyon sunan orta
nefin mozaiğinin mekandaki zemin çöküntüsü az olmasına karşın yüzey
tahribatı kuzey nefe kıyasla daha fazladır.
Bazilikanın güney nefindeki kazı çalışmaları sırasıyla 4-7 numaralı odalarda ve bunların devamındaki alanda gerçekleştirilmiştir. 4 numaralı odada bulunan mozaik siyah, beyaz ve kırmızı plakalar kullanılarak opus sectile
tekniğinde hazırlanmış olmasıyla diğer mozaiklerden ayrılır. Mozaiğin
merkezinde siyah, beyaz ve kırmızı renkli plakalarla hazırlanmış geometrik

4

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

motifin çevresi kare ve üçgen formunda kesilmiş mermer plakalarla çevrilmiştir. Bu mekanın bazilikanın daha sonraki dönemlerinde oluşturulduğu
ve liturjik amaçlı kullanılmış olduğu tahmin edilmektedir. Buradan ayrıca
orta nefe bir geçiş te bulunmaktadır. Güney nefteki diğer odalarda ve bunların devamında bulunan mozaik zeminin büyük bir kısmı tahrip olmuştur.
Günümüze ulaşan mozaiklerin yapısından burada da kuzey nef ile büyük
benzerlik gösteren opus tessera mozaiklerinin olduğu anlaşılmıştır. Ancak
güney nefin büyük bir bölümünün ilerleyen zamanlarda mezarlık alanına
dönüştürülmesiyle buradaki mozaikler tahrip edilmiştir. Mezarların bulunduğu alanlarda ise basit tuğla zemin döşemleri kullanılmıştır. Günümüze
ulaşan mozaik kalıntıları genelde duvar kenarlarındaki bordür şeritlerine
aittir.
Güney nefin 5 ve 6 numaralı odalarında, zemin seviyesinin hemen altında karşılaşılan mezarların kazıları bu alandaki kazı çalışmalarının ikinci
etabını oluşturmuştur. Güney nefin batı sınırına doğru devam eden koridordaki mezarlarla birlikte 2016 yılı içerisinde toplam 18 adet mezar açılmıştır (Resim: 8). Önceki kazı sezonlarında bazilikada açılan 7 adet mezarla
birlikte mezar sayısı toplamda 25 olmuştur. Mezarların tamamı doğu-batı
yönünde konumlandırılmış olup sandık veya çatkı olarak tanımlanan bir
mimari düzenlemeye sahiptir (Resim: 9-10). Çocuk veya bebeklere ait küçük
ölçüdeki örnekler dışında yetişkin bir bireyin mezar ölçüleri ortalama 165 x
28 cm. ile 240 x 62 cm. arasında değişmektedir. Sandık mezarların kenarları
genelde duvar tuğlasından veya devşirme malzemeden örülmüş olup, kapak olarak zemin tuğlaları, kiremitler, templon parçaları, ambon ayakları ve
hatta bir Klasik Dönem kaya mezarına ait kapı bloğunun kullanıldığı da
tespit edilmiştir. Mezarlara genelde tek, en fazla üç bireye kadar varan çoklu definin yapıldığı görülmüştür. Buluntu açısından oldukça zayıf olan mezarlarda sabun taşı ve bronzdan haç kolye uçları ile bir adet demir bilezik
dışında bir adet tavuk yumurtası ölü hediyesi olarak ele geçirilmiştir.
Bazilikada kazı çalışmaları gerçekleştirilen diğer alanları narteks bölümü
ile yapının güneyine daha sonra eklenen şapel oluşturmuştur. Narteks kazıları esnasında zeminin tamamen bir tuğla döşemle kaplı olduğu görülmüştür. Ancak bazilikanın iç kısmındaki tessera mozaiğinin narteks bölümünde,
kuzey ve orta kapı sövelerinin altında kısmen korunduğu da tespit edilmiştir. Böylece narteks bölümünün bazilikayla aynı dönemde planlandığı ve
daha sonraki dönemlerde, belki de atrium mekanının inşası esnasında burada yeni bir düzenlemeye gidildiği anlaşılmıştır. Söz konusu mimari plan-
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lamayla bağlantılı olarak hem narteks hem de şapelde iki küçük sondaj kazısı gerçekleştirilmiştir. Narteks bölümünün altındaki önceki dönem duvarlarla ilişkisini anlama adına açılan sondajda erken evreye yönelik herhangi bir
mimari düzenleme tespit edilememiştir. Şapel apsisinin iç kısmındaki eşik
önünde açılan ikinci sondaj ise alanın başlangıçta bir vaftizhane olarak kullanıldığını düşündürecek veriler sunmuştur.
Kent bazilikasında 2016 yılında yapılan çalışmaların son etabını kuzey,
orta ve güney sahınlar ile narteks bölümünde ortaya çıkarılan mozaik döşemin konservasyonu oluşturmuştur. Konservasyon çalışmaları temizlik ve
sağlamlaştırma olmak üzere iki ayrı aşamada gerçekleştirilmiştir. Mozaik
temizliği aşamasında ilk önce mozaik yüzeyindeki kalker tabakası bisturi ve
dişçi aletleri yardımıyla mekanik olarak temizlenmiştir (Resim: 11). Arkasından bitki ve toprak kalıntısı için temiz su kullanılarak mozaik yüzeyi
plastik fırçalarla yıkanmıştır. Sağlamlaştırma aşamasında ise Horosan harcı
ile kenar bandı, tessera kaybına uğramış alanlarda dolgu, taban harcından
ayrılmış alanlarda ise koruma ve derz uygulaması yapılmıştır. Tessara kaybı
olan ve çöken alanlar yine horasan harcı ile doldurulmuştur. Alandaki kazı
ve konservasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla tüm mozaik döşem daha
önceki senelerde olduğu gibi korumaya yönelik olarak öncelikle jeotekstil
ile örtülmüş, üzerine ise nem ve ısıyı dengeleyen nem bariyeri serilmiş ve
ardından bunların üzeri yaklaşık 15 cm. kalınlığında 0.5 mm. ölçüsünde
yıkanmış dere kumu ile kapatılmıştır.
IV. EPİGRAFİK ÇALIŞMALAR
Recai TEKOĞLU
2016 yılı kazı sezonunda epigrafi çalışmaları kapsamında öncelikle kent
bazilikasında ele geçirilen 7 adet yazıt parçası incelenmiş, fotograf ve ölçüm
işlemleri yapılarak arşivlenmiştir. Bazilika çalışmalarının ardından ören yeri
içerisinde Orta Bizans Dönemi yapı kalıntısında bulunan ve bir mezar steli
olduğu anlaşılan 42 x 64 cm. ölçülerindeki yazıt üzerinde okuma çalışmaları
yapılmıştır. Son olarak Tlos Antik Kenti ve teritoryumunda bulunan mezar
anıtlarının üzerindeki yazıtlar tekrardan gözden geçirilmiş, tüm kontroller
yapıldıktan sonra Tlos nekropolleri yayını çalışmaları için yeniden düzenlenmiştir.
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V. ANTROPOLOJİK İNCELEMELER
Cenk GÜNER
2016 kazı sezonu antropoloji çalışmaları kapsamında daha önceki yıllarda ele geçen ve kazı evi deposunda korunan iskeletlerin tasnifi ile kent bazilikası kazılarında yeni açılan mezarlardaki iskeletlerin ön değerlendirmesi
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Depo çalışmaları esnasında iskeletlere ait
kemikler morfolojik gözlemlere dayalı yaş ve cinsiyet verilerinin yanı sıra
patolojiler ve varyasyonların ön tespitine hazırlık amacıyla anatomik pozisyona uygun biçimde yerleştirilmiştir. Bazilikada yürütülen çalışmalarda ise
her bir bireye ait kemikler, gerek anatomik olarak bütünlüklerinin korunması gerekse belgeleme açısından kolaylık sağlaması amacıyla türlerine
göre bir arada olacak şekilde gruplanarak toplanmıştır. Söz konusu kemiklerin çıkartılması esnasında iskeletlerin mezar içi konumu ve seviyesi özellikle not edilmiştir. Bazilikanın kuzey ve güney neflerinde ve narteks bölümünde açılan toplam 25 adet mezarda 18 tanesi orta erişkin olmak üzere
toplam 40 birey tespit edilmiştir. Diğer yaş gruplandırmaları fetüs, bebek,
çocuk, adölesan ve yaşlı olarak yapılmıştır. Cinsiyeti belirlenebilecek durumda olanlardan 20 tanesinin erkek, 7 tanesinin ise kadın olduğu anlaşılmıştır. İskeletlerin bazilika içerisindeki yatırılış yönleri incelendiğinde, çoğunlukla doğu-batı ekseninde yerleştirilmiş oldukları gözlenmiştir.
VI. ALAN YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI
Zühal KAYNAKÇI ELİNÇ
2016 yılı alan yönetimi planı hazırlama çalışmaları çerçevesinde ilk olarak Tlos antik kentinin güneyinde bulunan Saklıkent Kanyonu ve çevresinde incelemeler yapılmıştır. Arazide yürütülen incelemeler esnasında doğal
bitki türlerinin yöre halkı tarafından çok değişik amaçlarla kullandıkları
gözlemlenmiştir. Bu bakımdan Gizlikent Kanyonu florası dikkat çekicidir.
Kanyona varmadan önceki bitki türleri içerisinde gövdesinden buhur (tütsü), yapraklarından da dolma yapılan Liquidambar orientalis Mill. (Günlük
Ağacı) ile ‚gavur aşısı‛ olarak tanımlanan farklı aşılama türüyle dikkat çeken Olea europaea L. subsp. europaea (zeytin ağacı) ön plana çıkar (Resim: 12).
Kanyonda ise ziyaretçilerin kendilerini birdenbire tropik bir adadaymış gibi
hissetmelerine neden olan su ve kaya bitkileri ile yosun türleri dikkat çeker
(Resim: 13). Araştırma alanında tespit edilen bu bitkileri anlatan doğayla
uyumlu özel tanıtım levhalarının tasarlanması planlanmıştır.
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Çalışmaların ikinci etabını Tlos’un dağlık teritoryumundaki mahallelerde
bitkilerin yöre halkı tarafından çok değişik amaçlarla kullanılması incelemeleri oluşturur. Kahve, çay, sakız, reçel, pekmez, şerbet, turşu, baharat, buhur
ve kitre yapımında kullanılan bitkiler ile ölüyü hazırlarken kullanılan bitkiler bu kapsamda değerlendirilmiştir. Kahve, çay, sakız, reçel, pekmez, şerbet, turşu ve baharat yapılan bitkiler, ‚Seydikemer İlçesi’nin Yenilebilir Bitkileri ve Mutfak Kültürü‛ isimli proje kapsamında değerlendirilerek 2017
yılında yayınlanacaktır. Günlük ağacının kabuğundan elde edilen buhurun
özellikle perşembe ve pazar günleri öğleden sonrası kadınlar tarafından
yakılması Seydikemer’in tüm mahallelerinde hala yaygın olarak devam
ettirilen bir gelenektir. Kitre ise daha çok dağlık bölgelerde Astragalus microcephalus Willd. subsp. microcephalus bitkisinin kökünden elde edilir. Ölünün
yıkanacağı yere Myrtus communis L. (mersin) bitkisinden yatak yapılması ve
ölünün nazikçe bu yatağın üzerine yatırılarak yıkanması işlemi binlerce
yıldır kesintisiz sürdürülmektedir. Yıkama işleminden sonra ölü kefene
sarılırken, kefenin içerisine Artemisia annua L. (cennet süpürgesi), Ocimum
basilicum L. (fesleğen) ve gül tomurcuğu konulmaktadır.
VII. BOTANİK ARAŞTIRMALARI
Ramazan S. GÖKTÜRK
2016 sezonunda Muğla İli Seydikemer İlçesi sınırları içinde kalan, aynı
zamanda Türkiye florasındaki kareleme sistemine göre C2 karesinde bulunan Gizlikent’ten toplanan bitkiler teşhis edilmeye çalışılmıştır. Araştırmalar neticesinde bu alanda 26 familyaya ait 43 cins ve 45 bitki taksonu tespit
edilmiştir (Resim: 14-15). Gizlikent’te bulunan 45 taksonun 32 tanesi tür, 12
tanesi alttür ve 1 tanesi ise varyete kategorisinde yer almaktadır. Tespit
edilen 45 taksonun 21 tanesi Akdeniz fitocoğrafik bölgesi elementi, 4 tanesi
Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesi elementi ve 20 tanesi ise çok bölgeli
veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen kategorisinde yer almaktadır. Akdeniz
elementlerinin alanda çok olmasının nedenini, sahanın tümüyle Akdeniz
fitocoğrafik bölgesi içinde yer alması ile açıklamak mümkündür. Alanın
nemli ve gölgelik bir vadi olmasından dolayı 4 tane de Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesi elementine rastlanılmıştır. Teşhis edilen 45 taksonun 1 tanesi endemiktir. Bu endemik takson LC (En az endişe verici) kategorisinde
yer almaktadır.
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VIII. DEPO ÇALIŞMALARI
Turan TAKAOĞLU
Gül IŞIN
2016 yılı tüm kazı sezonu süresince ekip üyeleri tarafından kazı evi deposunda arkeoloji, epigrafi ve antropoloji alanlarında değerlendirme ve
yayına yönelik çizim, tanım ve fotoğraf aşamalarını içeren belgeleme çalışmaları gerçekleştirmiştir. Arkeolojik çalışmalardan ilki akropolün doğu
yamacında konumlanan ve soyulmadan günümüze ulaşan iki kaya mezarı
ile 1 oda mezarın etüdlük malzemesine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.
Bu esnada 2005- 2007 yılları aralığında kazı çalışmaları tamamlanan mezarlardaki seramik, terrakotta, cam ve takılardan oluşan buluntu grupları incelenmiş; eserlerin tasnifi yapılarak katalog bilgileri, tipolojik gruplandırması
ve tarihlendirilmesi üzerine çalışmalar yürütülmüştür. Diğer yandan stadyum ve Kronos Tapınağı kazılarında ele geçirilen seramikler form, kil ve
astar çeşitliliğini anlamaya yönelik olarak gruplara ayrılmıştır. Bunlardan
başka stadyum kazılarında Prehistorik Dönem seramikleriyle birlikte ele
geçirilen obsidyen ve çakmaktaşı yongaların tip, köken ve tarihlerinin anlaşılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmiştir.
Depo çalışmaları kapsamında 2016 yılı kazı sezonunda ele geçen etüdlük
değerdeki eserlerin önceki yıllarda oluşturulmuş FileMaker programında
başlanılan envanterleme çalışmalarına devam edilmiştir. Tanım, çizim ve
fotoğraf bilgilerini içeren fişler hazırlanarak 70 adet etüdlük değerdeki arkeolojik eser ve 68 adet etüdlük değerdeki sikke Tlos kazı evi deposunun
envanter kaydına geçirilmiştir.
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Resim 1: Stadyum alanı sondaj çalışmaları.

Resim 2: Stadyum alanı Roma ve Bizans dönemleri yapı kompleksi.

Resim 3: Stadyum alanı Orta Bizans Dönemi basit toprak gömüsü.

10

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

Resim 4: Tiyatro tapınağı blokları yıkıntı durumu.

Resim 5: Tiyatro tapınağı karelaj ve taş planı.
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Resim 6: Tiyatro tapınağı batı cephe
rekonstrüksiyonu.

Resim 7: Bazilikanı kuzey nefi, kazı
sonrası görünüm.

Resim 8: Bazilika planı üzerinde mezarların dağılımı.
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Resim 9: Bazilika güney nef 17 numaralı mezar.

Resim 10: Bazilika güney nef, 2 numaralı mezar.

Resim 11: Bazilika mozaiklerinin konservasyon çalışmaları.
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Resim 12: Liquidambar orientalis Mill.
(Günlük ağacı).

Resim 13: Adiantum capillus-veneris L. (Baldırıkara).

Resim 14: Nerium oleander L. (Zakkum).

Resim 15: Melissa officinalis L. subsp. officinalis (Oğulotu).
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KÖRTİK TEPE 2016 KAZISI
Vecihi ÖZKAYA*
Feridun S. ŞAHİN
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kültürel zenginliklerini ortaya çıkarma
ve Anadolu’nun bu bölge kapsamındaki geçmişini günümüzle buluşturmak
için emsalsiz fırsatlar sunan Ilısu Barajı ve HES Projesi desteklediği birçok
projeyle söz konusu amaçların gerçekleştirilmesine önayak olmuştur. Yerleşik düzen öncesi başlayan ve özgün karakter taşıyan kültürel yolculuğun
bütün evrelerini kapsayan geniş bir perspektif dahilinde, insanlık uygarlığının bütün evrelerini yaşamış olan coğrafya kapsamındaki önemli bilimsel
etkinliklerden birisi de Körtik Tepe kazısıdır1.
Dicle Nehri ile Batman Çayı’nın birleştiği noktada emsalsiz bir coğrafyada, yerleşik hayatın sürekliliği için gerekli tüm imkanların sunulduğu konumuyla günümüzde dahi bu önemini sürdüren Körtik Tepe, temsil ettiği

*

1

Prof. Dr. Vecihi ÖZKAYA, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Diyarbakır /
TÜRKİYE.
Uzm. Feridun S. ŞAHİN, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Diyarbakır /
TÜRKİYE.
Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri doğrultusunda, Diyarbakır Müze Müdürlüğü
başkanlığında, Prof. Dr. Vecihi Özkaya’nın başkanlığındaki heyetler tarafından ve Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü’nün maddi destekleriyle gerçekleştirilen kazılar 2016 yılında da
sürdürülmüştür. 2016 Yılı Körtik Tepe kazıları 17 Temmuz 2016 tarihinde başlatılmış ve 30
Aralık 2017 tarihi itibarı ile sonlandırılmıştır. Yoğun bir çalışma sezonu neticesinde, her biri
kendi alanında, ait oldukları dönemin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yaşantısına ışık tutan
emsalsiz 1798 adet envanterlik eser Diyarbakır Müzesi’ne kazandırılmıştır. Uzun soluklu ve
yoğunluklu kazıların gerçekleştirilmesi, kuşkusuz resmi himaye ve destekle ancak
gerçekleştirilebilirdi ki, bu anlamda kazı çalışmalarının başlangıcı olan 2000 yılından
günümüze, her anlamda çalışmalarımızı destekleyen ve himayelerini esirgemeyen Genel
Müdür Sayın Yalçın Kurt, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Melik Ayaz ve Kazılar Dairesi
Başkanı Sayın Köksal Özköklü şahsında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne;
arazideki yoğunluğu Genel Müdürlük bünyesinde yaşayan Sayın Zerrin Akdoğan’a, ahde vefa
Sayın Nilüfer Babacan’a; Müze Müdür Vekili Maşuk Türe nezdinde işlerimizi yürütmede her
türlü kolaylığı sağlayan Diyarbakır Müze Müdürlüğü çalışanlarına; bizimle bütün olan Bakanlık Temsilcileri Mehmet Ali Saçı ve Sadullah Alimahmutoğulları ve bütün kazı
katılımcılarına teşekkürü borç bilirim.
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Akeramik Neolitik Dönem kültürünün bütün yönleriyle algılanması açısından sağladığı verilerle dünya kamuoyunun bilimsel gündeminde yer edinebilmiştir. Körtik Tepe kazı verileri, sonuçları itibarı ile yerel ve ulusal
önem sınırlarının ötesinde, dünya uygarlık tarihinde birçok alanda ilklerin
yurdu olan Bereketli Hilal’de bilinenlere yeni yaklaşımlar getirdiği gibi,
alanında yapılmış ve yapılacak bilimsel çalışmalar için ana referans kimliği
kazanmıştır. Kazı çalışmaları bu büyük sorumluluğun bilincinde ve titizlikle sürdürülmüştür.
Kazı Çalışmaları
Arazi çalışmaları, kafes tel kuşatmayla koruma altına alınmış höyük ana
yerleşimini oluşturan yaklaşık 100 x 200 m.lik alanda yüzey temizleme ve
yer belirleme amaçlı etkinlikleri müteakiben, yüzeyi kaplayan yoğun bitki
örtüsü temizlendikten sonra, mimari kalıntıları, kesitleri ve tabanları koruma altına alınmış eski açmalara görsel bütün-lük kazandırılmış ve hedeflenen amaçlar doğrultusunda yeni açmaların yerleri belirlenerek başlatılmıştır.
2016 yılı kapsamında 5.00 x 5.00 m.lik 38 açmada kazı gerçekleştirilmiş
ve son yapılanlarla beraber aynı ölçülerde toplam 225 açmada çalışmalar
tamamlanmıştır (Harita: 1; Resim: 1). Her bir açmada ortalama 5.00 m.yi
aşkın derinliklere ulaşılmıştır. Son yapılanlarla birlikte höyük yerleşiminin
ana hatları belirlenmiş; mimari yapılanma, mimari döşem, mezar donanımları, ölü gömme gelenekleri; armağanlarla belirginleşen ölü gömme ritüelleri, yontma taş, sürtme taş, deri ve kemik işleme sanatları hakkında ayrıntılı
bilgilere ulaşılmıştır. Bütün veriler değerlendirildiğinde, Körtik Tepe yerleşikleri özelinde Akeramik Neolitik Dönemde, en azından, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapısının aydınlanmasında; öncesi, çağdaşı ve sonrası kültürlerle olan ilişki ve etkileşimlerine açıklık getirilmiştir2. Höyükteki asal kültürel evreler Akeramik Neolitik
Dönem ve Ortaçağı ilgilendirmektedir.
Ortaçağ Evresi
Höyüğün Ortaçağ evresi daha çok mezarlarla temsil edilmektedir. Az
sayıda da olsa, ocak, tandır gibi daha çok geç dönemleri ilgilendiren yerleşim bakiyeleri de saptanabilmektedir.

2

16

Özkaya–Coşkun 2008, 1-18; Özkaya 2009, 3-8; Özkaya-Coşkun 2011, 89-127.
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Körtik Tepe 2016 kazı sezonunda Ortaçağa tarihlendirilen 43 mezar açığa
çıkarılarak belgelenmiştir3. İskeletlerden 35’i doğu-batı doğrultulu olarak
yatırılmıştır. Bu iskeletlerden 25’i yan olarak yatırılmış olarak yüz ve gövdeleri güneye dönüktür. Altı mezarda iskeletler aynı şekilde doğu-batı doğrultuludur; ancak, sırtüstü olarak yatmaktadır. Bu iskeletlerin de yüzü güneye
dönüktür ki, gömü tarzlarından anlaşılabildiği kadarıyla, söz konusu iskeletlerin tamamı İslami döneme aittir.
Körtik Tepe’de, genel olarak, Ortaçağ mezarları buluntu içermemekle
beraber, az sayıda mezarda iskeletlerle birlikte mezar buluntusuna veya
kişisel eşyalara rastlanmaktadır4.
Yeni Asur Mezarları
Ortaçağ katmanı olarak tespit edilen üst seviyelerde bulunmuş olmalarına rağmen, iki mezar, yatış konumları ve ölü armağanları açısından, İslami
ya da Hristiyan geleneklerinden farklılıklar yansıtmaktadırlar. A196 açmasında bulunan M1 (AJHR) kodlu mezarda saptanan iskelet, kuzey-güney
doğrultulu gömülmüş olarak hocker tarzda yatmaktadır. Çok sayıda seramik
parçaları yanı sıra, iskeletin altından iki adet bütün olarak korunmuş pişmiş
toprak kap gelmiştir. Yaklaşık benzer diğer bir örnek ise, A200 açmasında
ortaya çıkarılan M1 (AJBL) kodlu mezardır (Resim: 3). Söz konusu iskelet,
güneybatı-kuzeydoğu doğrul-tulu olarak yarı hocker tarzda yatırılmış ve ölü
armağanı niteliğinde pişmiş kaplarla birlikte saptanmıştır (Resim: 4). Gerek
iskeletlerin özellikleri gerekse beraberlerinde bulunmuş ölü armağanları,
buluntu seviyeleri açısından değerlendirildiklerinde, Ortaçağ kalıntılarıyla
ilişkili olmakla beraber, seramik örneklerinin özellikleri daha çok Yeni Asur
3

4

Prof. Dr. Yılmaz S. Erdal denetiminde antropolojik analizleri yapılmak üzere Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’ne gönderilen 43 Orta çağ mezarının tamamı tekil gömüdür. İskeletlerden 8’i bebek, 17’si çocuk ve 18’i ise erişkin yaş grubuna aittir.
2016 kazı sezonunda da sekiz Ortaçağ mezarında ölü armağanı ele geçirilmiştir. Bu mezarlardan üçünün yukarıda sözü edilen ve Yeni Asur Dönemi’ne tarihlendirilebilecek olan AJHR
ve AJBL kodlu mezarlar ile AMNI kodlu mezardır. Bu mezarların dışında, A198’de bulunan M1
numaralı mezarda (AJCP) beş adet boncuk bulunmuştur. Erişkin bir bireye ait olan mezarda
iskeletin sadece kafatası, birkaç kaburga parçası, bir elin üç parmağının tarak ve parmak kemikleri korunmuştur. Çene altında büyük bir adet yeşil boncuk bulunmuştur. El ile çene arasında,
büyük boncuğun çevresinde 4 adet küçük boncuk bulunmuştur. A204’te bulunan M1 numaralı
(AKRD) mezarda bir çocuğa ait iskeletin kemiklerinin bir kısmı bulunmuştur. Kol kemikleri
üzerinde bir adet bileziğe rastlanmıştır. A205’te bulunan M4 (AKZO) numaralı çocuk mezarında, kafatasının toprağında iki adet hayvan kabuğu boncuk bulunmuştur. A206’da bulunan M4
(AKRF) numaralı mezarda iskelet ile birlikte metal bilezik parçası bulunmuştur. A214’te
bulunan M1 (AMMA) numaralı erişkin bir bireye ait mezarda, ayak kemikleri yanında seramik
kap parçaları açığa çıkarılmıştır.
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Dönemine ait olabileceklerini açıkça göstermektedir. Höyük yerleşiminde
başka örneği bilinmeyen bu durumun kapsamlı bir açıklamaya ihtiyacı olduğu açıktır.
Akeramik Neolitik Dönem
Höyük yerleşimi, esas olarak, Akeramik Neolitik Dönemi en iyi şekilde
temsil etmektedir. Mimari dokusunu oluşturan ve dönemin Yakın Doğu
coğrafyasındaki temel uygulaması olan yuvarlak tasarlı konutlar, höyüğün
asal barınma birimleri olarak ortaya çıkmaktadır. Altı ayrı katman olarak
belirlenen Akeramik Neolitik Dönem yerleşiminin her evresinde yaklaşık
aynı özellikleri gösteren yuvarlak tasarlı konutların birbirlerinden farklılıkları, tabanlarında yer alan mezarlar ve bunların içerdiği ölü armağanlarında
kendini göstermektedir. Dönemin barınma sorununa en iyi çözüm olarak
ortaya çıkan bu konut tipinin Körtik Tepe’de baş gösteren en önemli farkı,
yaşanılan mekânın aynı zamanda kutsallaştırılması ve adeta mabet işlevi
kazandırılmasıdır. Dolayısıyla mekân ve kutsallık kavramlarını bir arada
barındıran ve bu yolla höyük yerleşiklerinin kültürel yapısının algılanmasında önemli ipuçları sağlayan konutların yanı sıra, sosyal açıdan gelişmenin önemli bir işareti sayılabilecek nitelikte değere sahip diğer mimari unsurlar silo tabanlarıdır (Resim: 2). Farklı boyutlarda dere taşlarından düzgün bir şekilde oluşturulmuş silo tabanlarının tamamı, konutlarda olduğu
gibi, yuvarlak tasarlıdır. Bazı örnekler dışında, yaklaşık benzer ölçülere
sahip silo tabanları, höyük genelinde belirli alanlara toplanmış görünmekle
beraber, yerleşim alana serpiştirilmiş münferit örnekleri de ortaya çıkarılmıştır. Özellikle üst katmanlarda yoğunlaşmak kaydıyla, yaklaşık her evrede varlığına tanık olunan söz konusu besin depolama birimlerinin çok sayıda örneklerinin ortaya çıkarılması, höyük yerleşikleri arasında bireysel beslenmenin kanıtı olarak kendini göstermektedir ki, bu olgu dönemin sosyal
dokusu için önemli bir gelişmenin sağlandığına işarettir.
Höyük ile ilgili diğer bir önemli sonuç ise, Körtik Tepe yerleşiminin Akeramik Neolitik Dönem öncesine sarktığı; Epipaleolitik Dönemde bu kültürün temellerinin atıldığına ilişkin sonuçlar elde edilmiştir5.
Körtik Tepe yerleşkesi, emsalleriyle karşılaştırıldığında nispeten büyük;
ancak, konutlar küçük ve basittir. Konutlar, taşların üzerine çalı çırpı ve
ağaçların yerleştirilmesi ve balçıkla sıvanması yöntemiyle yapılmıştır. Ta5
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Benz et al. 2012,291-304; Coşkun et al. 2012, 25-32; Scrieber et al. 2014, 13-22; Sedov et al. 2017,
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banlar genelde sıkıştırılmış topraktır. İskeletlerin sıvanmasında kullanılan
soğuk alçının konut tabanlarında kullanılmadığına tanık olunmaktadır.
Konutların ve silo tabanlarının yaklaşık aynı alanda ısrarla tekrar inşa edildikleri belirlenmiştir ki, bu durum höyükteki yerleşimin sürekli olduğuna
kanıt oluşturmaktadır. Kuşkusuz, konutların kültürel vasfı, özellikle tabanlarına gömülü olan mezarlarla belirginleşmektedir.
Körtik Tepe’de, 2016 yılı kazı sezonunda 89 Akeramik Neolitik mezardan 99 iskelet açığa çıkarılmıştır6. 79’u tekil, 10’u ikiz gömü içeren mezarlar
(Resim: 7), 10 bebek, 18 çocuk ve 71 erişkine ait iskelet içermektedirler.
Akeramik Neolitik Döneme ait mezarlarda yön birliği bulunmadığı gibi,
bazı ikiz gömü örneklerinde bireyler de farklı doğrultulardadırlar. İskeletlerin mezar içindeki konumu ağırlıklı olarak hocker yatış tarzındadır. 99 iskeletten 64’ü hocker tarzda yatar biçimde (Resim: 5); 14 iskelet ise yarı hocker
olarak yatırılmıştır (Resim: 6). Özgün konumları zamanla bozulduğu için,
diğerlerinin gömü tarzı belirlenememiştir. Benzer farklılıklar ikiz gömülerde de karşımıza çıkmaktadır7.
Körtik Tepe mezarlarında gözlemlenen farklı uygulamalar arasında, iskeletlerin alçı ile sıvanması yaygın bir şekilde görülmektedir. 2016 yılı kazı
sezonunda 24 örneği belirlenen bu uygulamaya sahip iskeletlerin bazıları
tamamen, bazıları ise bölgesel olarak sıvanmıştır. İskeletlerin aşı boyası ile
boyanması, alçı ile sıvama uygulamasından daha yaygın bir şekilde görülür8.
2016 kazı sezonunda açığa çıkarılan 89 Akeramik Neolitik mezardan
46’sı gömü armağanları ile birlikte açığa çıkarılmıştır (Resim: 9-10). 43 mezarda ise hiç ölü armağanı bulunmamıştır. Mezarlarda bulunan ölü armağanları birbirinden hem nitelik açısından hem de sayısal açıdan farklılaşmaktadır. Bazı mezarlarda binlerce boncuk, taş kap, ince işçilikli taş veya
6

7

8

Mezarlar ilgili bütün çalışmalar Antropolog Demet Delibaş kontrolündeki ekip tarafından
yapılmış ve raporlanmıştır.
Açığa çıkarılan 10 ikiz gömünün yedisinde iskeletlerin her ikisi de hocker, birinde yarı hocker
yatırılmış olmasına rağmen diğer ikisinde bu durum farklılık göstermektedir. Bu mezarlar
A195’te bulunan M3 (AJSK) ve A206 M14 (AMBO) mezarlarından iskeletlerden bir hocker ve
diğeri yarı hocker tarzdadır. A225’te bulunun ikili gömü M5’te (ALPT) iskeletlerden (A) olarak
adlandırılan hocker yatırılmışken, diğerinin (B) yatış durumu korunma durumundan ötürü belirlenememiştir.
2016 yılında açığa çıkarılan alçılı mezarlardan A150’de bulunan M9’da (AMEN) haricinde, tüm
mezarlarda aşı boyası da bulunmaktadır. Sol kaburgaları üzerinde bölgesel alçıya rastlanan bu
iskelet üzerinde, aşı boyası olmaması konusunda boyanın korunmamış olmasından da kaynaklanabilir.
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kemik takı/obje/aletler varken, bazı mezarlarda ise obsidyen, çakmaktaşı
parçaları, basit yapılı taş aletler, tek bir boncuk gibi basit yapılı ve/veya sayıca az gömü armağanları vardır (Resim: 11-14). Her mezar, sahip olduğu
konteks açısından ayrı bir öneme sahip olmakla beraber, bazı açmalarda yer
alan mezar toplulukları, sahip oldukları ölü armağanlarıyla zengin veri
arşivleri durumundadırlar. Bunlardan iki çarpıcı örnek höyüğün batı yakasında yer alan A196, A211 ve kuzey taraftaki A218 açmalarında ortaya çıkarılmıştır. Bu alandaki açmalarda ortaya çıkarılan mezarların sayıları ve sahip oldukları zengin ölü armağanları dikkate alındığında, höyük yerleşkesinin bu bölgesine özel bir anlam yüklendiği anlaşılmaktadır9.
A196 açmasındaki üç Akeramik Neolitik Dönem mezarından ikisi oldukça zengin mezar buluntularına sahiptir10. -199 cm derinlikte belirlenen
AJPY kodlu M2 mezarı hocker tarzda yatırılmış erişkin bir bireye aittir ve
iskelet üzerinde büyük bir kısmı tahrip olmuş alçı uygulaması vardır. A196
açmasında -211 cm’de açığa çıkarılan M3 (AJSU) mezarı hocker olarak yatırılmış erişkin bir bireye aittir11. Kafatasının üzerine ve kalça kemiğinin, kemik bulunmayan dış kenarına alçı uygulanmıştır. İskeletin diğer kısımlarında alçı bulunmamaktadır. Bu durum yüksek ihtimalle alçının bölgesel
uygulandığını göstermektedir.
Mezar sayısı, mezarlarda ortaya çıkan birey ve bireylere ait ölü armağanları açısından A211 açması istisnai bir örnek oluşturur (Resim: 8). Alanda
Akeramik Neolitik Döneme aitlikleri kolayca kavranan toplam 20 mezardan
23 insan iskeleti ortaya çıkarılmıştır (Resim: 8). Gömü uygulamaları açısından mezarlar arasında çeşitlilik gösteren açma da aynı zaman ölü armağanları da sayı ve nitelik açısından farklılaşmaktadır.
İskeletlere uygulanan işlemler ve ölü armağanları esas alındığında, mezarlar farklılıklar göstermektedirler. Bu değişiklikler, yerleşikler arasında
farklı sosyal statülerin varlığına yorumlanabilir.

9

10

11
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A196 ve A211 açmaları, 2015 yılında açılan ve aralarında zengin buluntulu mezarların da
bulunduğu sayıca fazla mezara ulaşılan A184 (L18-4: 13 mezar, 14 iskelet) ve A185 (M18-4: 18
mezar, 18 iskelet) açmalarına komşu açmalardır.
Mezar hediyesi olarak 2 taş balta, asa başı, 112 hayvan kabuğu boncuk, 629 taş boncuk, obsidyen ve çakmaktaşı parçaları, balık omurları bulunmuştur. Taş balta, iskeletin kaburgalarının
altında, göğüs hizasında bulunmaktadır. Asa başı, sol ayağın bileğinin yanına bırakılmıştır.
Bacakların önündeki toprakta ve kafatası çevresindeki alçının üzerinde boncuklar bulunmuştur.
Dizlerin önünde bulunan boncuklar dizili biçimde açığa çıkarılmıştır.
İskeletle beraber üç taş kap, kemik alet, mortar, iki taş obje, 298 hayvan kabuğu ve 261 taş
boncuk ölü armağanı olarak ortaya çıkarılmıştır.
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Sonuç olarak, Körtik Tepe toplumu, tarım kültüründen uzak, yabani tahıllardan da yararlanan bir avcı-toplayıcı karaktere sahip; ancak döneme
göre gelişkin bir topluluk olduğu anlaşılmaktadır.
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Harita 1: Körtik Tepe, topoğrafik plan.

Resim 1: Höyük genel görünüm.

Resim 2: Silo tabanları
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Resim 3: Yeni Asur mezarı (?)

Resim 4: Yeni Asur Dönemi ölü armağanları
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Resim 5: A198 Açması M2 hoker iskelet.
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Resim 6: A206 Açması M16 yarı hoker iskelet

Resim 7: A206 Açması M13 ikiz gömü
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Resim 8: A211 Açması, genel görünüm

Resim 9: A211 Açması, M16 mezar konteksi

Resim 10: A218 Açması M11 mezar konteksi

26

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

Resim 11: Buluntu grubu: zoomorfik havan elleri

Resim 12: Buluntu grubu: Bilev taşları
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Resim 13: Buluntu grubu: Kemik aletler

Resim 14: Buluntu grubu: Ağ ve olta ağırlıkları
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KASTABALA KAZI ÇALIŞMALARI 2016
Turgut Haci ZEYREK*
Ali Nadir ZEYREK
Kent Osmaniye kent merkezinin 25 km. kuzey-kuzeybatısında yer alan
bir vadide gelişir. Ceyhan Nehri (Pyramos) ise kentin yaklaşık 3 km. kuzeyinden akar. Kentin sınırlarının güneyde Ceyhan Nehri, kuzeyde Karatepe,
batıda Kırmıtlı Kuş Cenneti arasında genişleyen verimli ovayı kapsadığı
2009 yılında başlayan ve halen devam eden bilimsel kazı ve araştırma çalışmaları ile belgelenmiştir1.
Avrupa’nın farklı ülkelerinden Anadolu’ya gelerek Anadolu’nun farklı
bölgelerinde araştırmalar gerçekleştiren gezginler 1875 yılından itibaren bu
kent ile de yakından ilgilenmiştir. Kentin geliştiği vadi ve yakın çevresindeki yazıtları, kentte yüzeyde görülebilen arkeolojik kalıntıları belgelemiştir.
Söz konusu yazıtların bazılarında okunan Hierapolis/Hieropolis isimleri
*
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Prof. Dr. Turgut Haci ZEYREK, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, TR–61080 Trabzon/TÜRKİYE, zeyrekturgut@gmail.com
Öğr. Gör. Dr. Ali Nadir ZEYREK, Kastabala antik kentinde geliştirdiği araştırma projesi ile
kentin arkeolojisi hakkında eksik bilgileri tamamlayıcı nitelikte özgün sonuçlar ortaya koymaktadır.
Doç Dr. Rifat Eser KORTANOĞLU, Kazı Başkan Yardımcısı
Kastabala antik kentinde kazı ve temizlik çalışmaları Bakanlar Kurulunun 17/12/2012 Tarihli ve
2012/4077 Sayılı Kararlı İzini ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi adına sürdürülmektedir. Her yıl olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağlamış
olduğu bütçe ile gerçekleştirilen 2016 yılı çalışmalarımız Karadeniz Teknik Üniversitemizce
BAP 04 Araştırma Alt Yapı Projesi kapsamında (13/11/2015 tarih ve SAY-2015-5368 No.lu
‚Kastabala Antik Kenti-2016‛ isimli proje) da desteklenmiştir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 28/06/2016 tarih ve 94949537-160.01.01(80)121648 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Kazı ve Sondaj Ruhsatnamesi
ve izniyle öngörülen projesine uygun biçimde Osmaniye İli, Merkez İlçe, KesmeburunKazmaca ve Bahçe köylerinin sınırları içerisinde yer alan Kastabala Antik Kenti’nde
gerçekleştirilmiş ve sonuçlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığına, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’ne, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Süleyman
Baykal’a ve Üniversite Senatosu üyelerine, Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Temel
Öztürk’e, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Sayın yetkililerine, Osmaniye
Valisi Sayın Kerem Al’a, Osmaniye İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Mehmet Yanık’a,
Aslantaş Baraj Müdürü Sayın Adnan Can’a ve Müdür Yardımcısı Sayın Muhammet Bozkurt’a,
Osmaniye il Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Müze Müdürü Sayın Nalan Yastı’ya ve Bakanlık
Temsilcisi Sayın Renas Kula’ya teşekkürü borç biliriz.
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antik yazılı kaynaklarda adı geçen Kastabala/Hierapolis/Hieropolis kentinin
burada lokalize edilmek istenmesinde etkili olmuştur. Ancak Kentte ilk
bilimsel kazı çalışmalarımızı Bakanlar Kurulu Kararlı izinle 2009 yılında
başlattığımız ve halen öngörülen programımıza uygun biçimde her yıl gerçekleştirdiğimiz sistemli kazı ve araştırma çalışmalarımızda bu fikri somut
biçimde kanıtlayacak herhangi bir bulgu ve buluntu henüz ele geçmemiştir.
2016 kazı ve araştırma sezonunda Kastabala’da öncelikli olarak antik
kentin sayısal planının çıkarılmasına yönelik çalışmalarına, antik kentin
cadde sokak sistemi, yüzeyde görülen mimariye ait bulgu ve buluntuların
belgelenmesi, kültür tabakalarının stratigrafi tespiti, insan ve doğa kaynaklı
tahribata karşı basit koruma önlemleri, mülkiyet sorunu çözümü işleri ile
birlikte devam edilmiştir. 2009-2015 kazı ve araştırma sezonlarında kentin
farklı merkezlerinde kentin kültür dokusunun kronolojisini tespit amaçlı
stratigrafi tespit sondaj çalışmaları gerçekleştirilmişti. Söz konusu çalışma
alanlarından biri de propylon-nymphaeum-anıt mezar (?) olarak adlandırılan
en az 3 yapı evresine sahip anıtsal bir yapıya ait kalıntıların tespit edildiği
sondaj alanıdır. Yapı grubunun bu üçlü tanım ile adlandırılmasının sebebi,
alanda yapılan sondaj kazıları ve araştırmalar ışığında yapının farklı dönemlerde gördüğü müdahaleler sonucu yukarıda sayılan işlevlerle kullanılmış olmasına ilişkin güçlü bulgulara ulaşılmış olmasındandır. Kazı çalışmaları gerçekleştirilen sondaj alanı yaklaşık güney-kuzey yönünde 55 m.;
doğu-batı yönünde 18 m. uzunluğa sahiptir. Arazideki eğimden dolayı
sondaj alanının güney ve kuzey sınırları arasında yaklaşık 9-10 m.lik bir kot
farkı bulunmaktadır. Yapının düzgün bir plan şeması olmamakla birlikte,
farklı yapı evrelerine ait, yamacın eğiminden dolayı teraslama yöntemi ile
kotların düzeltilmesi sonucu farklı kademelere oturtulan mekânlardan
oluşmaktadır. Bu mekânların sınırları kentin kültür dokusunun stratigrafisini tespit amaçlı sondaj alanı ile sınırlı bölgede kazı çalışmaları ile açığa
çıkarılmış mimariye ait bulgu ve buluntular sütunlu caddenin ayağa kaldırılması projemiz kapsamında cadde ile birlikte değerlendirilmektedir. Bu
amaçla propylon-nymphaeum-anıt mezar(?) olarak adlandırılan ve yukarıda
sınırları tanımlanan proje alanına ilişkin belgeleme-restitüsyon-restorasyon
projeleri çalışmasına 2016 yılında devam edilmiştir. 2009-2012 yılları arasında sondaj çalışmaları ile açığa çıkarılan bu alanın kalıcı olarak korunmasını sağlamak üzere; yapı kalıntılarının atmosferik koşullara ve eğimden
kaynaklanan yağış drenajına karşı korunmasına yönelik önemler ve müdahalelerin tanımlanması öngörülmüştür. Bu kapsamda, önceki sezonlarda
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başlanan mimari belgeleme (rölöve) çalışmaları 2016 yılında da sürdürülmüştür2.
Belgeleme çalışmalarına ilişkin veriler 2 etapta yürütülen çalışmalar ile
elde edilmiştir. Öncelikle 3B lazer tarama tekniği ile sondaj alanı 3B olarak
taranmıştır. Bu tarama sırasında Lazer tarayıcı yapının bulunduğu sondaj
alanının bütün yüzey kesitlerini ve aynı şekilde alanda tanımlanan mekanların iç cephelerini görecek şekilde belirlenen istasyon noktalarına taşınarak
bütün alanının 3B lazer taraması yapılmıştır. İkinci etapta, geleneksel yöntemler kullanılarak alandaki tüm duvar parçaları üçgenleme yöntemi ile
elle ölçülmüş, mimari blokların ise parça envanterleri çıkarılmıştır. Farklı
yöntemlerle elde edilen veriler birbirinin doğruluğunu kontrol etmek için
karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, yapının oturduğu sondaj alanı ve yapıyı
oluşturan her bir mekana ilişkin hem yükseklik kotları hem de yatay ölçüleri (x, y, z) koordinat sisteminde renkli nokta bulutu olarak elde edilmiştir.
Elde edilen veriler ışığında proje alanına ilişkin 1:50 ölçekli bütün kotları
gösteren plan şeması ve 6 adet kesit-görünüşten oluşan rölöve projeleri üretilmiştir. Kesitlerin 1 tanesi sondaj açmasının dar kesitinde (yamaca yakın),
diğerleri uzunlamasına yönde farklı mekanları görecek şekilde çizilmiştir.
Belgeleme çalışmalarının ikinci aşaması yapıda kullanılan malzemelerin
tespitine yönelik malzeme analizleri oluşturmaktadır. Malzeme analizlerinin amacı, farklı yapı evrelerine ait sıva, harç taş örneklerinin fizikomekanik özelliklerinin tespit edilmesi; böylece hem dönelmeme çalışmalarına hem de yapıların konservasyon-restorasyon çalışmalarında kullanılacak restorasyon malzemelerinin tasarımına ışık tutmasıdır3.
Kazı ve araştırmalar ışığında proje alanında bulunan yapı grubuna ilişkin 3 önemli müdahale evresi tespit edilmiştir. İlk dönem Roma Dönemi’ne
aittir. Bu döneme ait taş işçiliği düzgün kesme taş mimari bloklar şeklindedir. Ortaçağda bu blokların bir kısmı yapının yeni işlevi sonucunda devşirme yapı elemanı olarak kullanılmış, dolayısıyla özgün yerleri (in-situ) değiştirilmiştir. Yapıya Ortaçağda yapılan müdahaleler sırasında, taş işçiliği çok
düzgün olmayan moloz veya kuru duvar tekniği ile yapılan yeni duvarlar

2

3

Belgeleme çalışmalarının her aşaması Sayın Doç. Dr. Nida Naycı danışmanlığında ve onun
yapıcı, özverili, profesyonel katkıları ile gerçekleşmiştir. Bu vesileyle kendilerine teşekkürü borç
biliriz.
Prof. Dr. Turgut Hacı Zeyrek, Öğr. Gör. Dr. Ali Nadir Zeyrek ve Doç. Dr. Nida Naycı
danışmanlığında Mimar Pir Ahmet Mutlu, Mimar Gökhan Gökdemir ve yardımcıları Nihari
Şen, Yemliha Güngör
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da eklenmiştir. Bu nedenle belgeleme (rölöve) çalışmaları sırasında duvarı
oluşturan her bir mimari yapı bloğu veya yapı taşı ait olduğu dönemi belirtilerek belgelenmiştir. Bu kapsamda yapı taşları 3 farklı grupta toplanmıştır:
 Roma Dönemine ait ve in-situ bulunan mimari bloklar veya duvar taşları
 Roma Dönemine ait ve Ortaçağda devşirme malzeme olarak kullanılan mimari bloklar ve yapı taşları
 Ortaçağda eklenen mimari elemanlar ve moloz duvar tekniği ile yapılmış duvar parçaları
I- ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ VE UYGULAMASI İLE İLGİLİ
ÇALIŞMALAR
2016 yılı kazı çalışmaları kapsamında rekonstrüksiyonu yapılabilecek nitelikteki yapılardan mimari kesit alınarak belgeleme çalışmaları gerçekleştirileceği öngörülmüştür. Ancak henüz yeni başlamış olan, beşinci kazı sezonunu tamamlanan çalışmalar kapsamındaki Kastabala’da tespit edilen yapılarda tam rekonstrüksiyonlarını yapmaya yeterli somut bulgu ve buluntu
henüz elde edilememiştir. Antik kentte mevcut arkeolojik buluntular yardımıyla çevre düzeni, koruma, ileriye dönük restorasyon ve konservasyona
hazırlık çalışmaları amaçlı ön büro çalışmaları ve alan çalışmalarına 2016
kazı sezonunda da devam edilmiştir.
Antik kentin ören yeri statüsüne kavuşturulabilmesi için şart olan kazı
sonuçlarını da içeren Kastabala Çevre Düzenleme Projesi’nin bürokrasisi,
mera alanı vasıflıyken bölgede gerçekleştirilen kadastro çalışmaları sonrası
şahıs mülkiyetine kaydedilen parsellerin yeniden kamulaştırılması çalışmaları ve bürokrasisi devam etmektedir.
II- BELGELEME ÇALIŞMALARI
Kastabala antik kentinde 2009, 2011-2015 yıllarında sürdürülen dokümantasyon ve arşiv belgeleme çalışmalarına 2016 kazı ve araştırma sezonunda da devam edilmiştir.
2009-2015 kazı çalışmalarından elde edilen bulgu ve buluntular bugüne
kadar Kastabala hakkında tüm bilgi, bulgu ve belgeler ile birlikte Ali Nadir
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Zeyrek’in 2016 yılında başarı ile sonuçlanan doktora tez çalışmasına4 konu
seçilmiş, söz konusu tez kapsamında değerlendirilmiş, özgün sonuçlar ortaya koyulmuş, arkeoloji bilimi dünyasının bilgisine/ilgisine sunulmuştur.
İngilizce hazırlanan doktora tezinin Türkçe çevirisinin hazırlanması ve kitap olarak yayınlanması arzu edilmektedir.
III- KORUMA UYGULAMA ÇALIŞMALARI
Çalışmalarımızda korumaya önem verilmiştir. Konunun uzmanı yetkin
bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmış, çalışmalara ve
uygulamalara bilimsel destek sunmuşlardır. Osmaniye Müze Müdürlüğü
ve Bakanlık Temsilcisi başta olmak üzere konusunda yetkin bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmış, onların, görüş ve onayları alınmıştır. Sondaj alanlarında Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşleri
çerçevesinde mevcut durumun korunması benimsenmiştir.
Propylon (?) - Anıt Mezar (?) – Nymphaeum (?)
İnsanlığın ortak mirası olan kültür varlıklarının korunması evrensel bir
konudur. Korumanın temel sorunu ise neyin, nasıl ve kimin tarafından korunacağının bilinmesinde saklıdır. Korumaya konu olan çalışmalar ve incelemeler/analizler bu konulara tam ve doğru cevaplar bulunabildiği ölçüde
başarıya ulaşmaya yardımcı olurlar.
Tarihi, arkeolojik, müze alan ve mekânlarında uygulanan teknik incelemelerin tümü, hem yapılarda kullanılan taşınabilir/taşınmaz malzemelerin
bir bütün olarak doğru değerlendirilip belgelenmesi, hem de onarım ve
koruma uygulamalarında seçilecek onarım malzemeleri ve yöntemlerinin
belirlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
Kastabala antik kentinde 2009 yılında başlayan, 2011 yılından itibaren
sistemli biçimde (2011-2014) her yıl devam eden sondaj kazılarının sürdürüldüğü çalışma alanlarımızda her yıl olduğu gibi 2016 yılında da Doç. Dr.
Nida Naycı’nın bilimsel başkanlığında, onun yönetimi ve denetiminde koruma amaçlı ve rölöve, restitisyon ve konservasyona hazırlık çalışmaları
kapsamında daha önceki kazı sezonlarında hazırlanan plan vb. çalışmaların
revize işleri, güncellenmesi çalışmaları sürdürülmüştür.

4

Dr. Ali Nadir Zeyrek, ‚Hierapolis-Castabala: The Urban Development in A.D. 1st to 3rd Centuries‛, Alma Mater Studiorum Università di Bologna/İtalya, Dottorato di ricerca in Archeologia e
storia dell'arte, Danışman: Prof. Dr. Sandro de Maria, Bologna, 2016.
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğünün 09.06.2016 tarih ve 109509 sayılı bilgi panosu konulu yazısı
uyarınca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ‚cezalar‛ başlıklı 65. maddesi kapsamında kültür varlıklarını tahrip edenlere
verilecek cezalara ilişkin açıklayıcı bilgilerin yer aldığı bilgilendirme panosu
ilgi yazıda öngörülen esaslara uygun biçimde hazırlattırılmış ve Kastabala
kültür varlıklarının görünümünü bozmadan eserlere zarar vermeden uygun bir yere yerleştirilmiştir.
Ancak, bilindiği üzere önceki yıllarda alınan adli karar/kararlar uyarınca
sit alanı sınırları içerisinde yer alan, ancak şahıs mülkiyetinde olan parsellerde tüm tarımsal faaliyetlere izin verilmiştir. Bu bağlamda söz konusu sit
alanı sınırları içerisinde yer alıp da şahıs mülkiyetinde yer alan parsellerde
derin sürüme dayalı tarımsal faaliyetlerde önceki yıllara göre daha da artan
yoğunluk söz konusu olduğu dikkat çekmektedir. Pulluğa takılan sütun
tamburu, pullukla tahrip edilen duvar temellerinin taşlarının sökülüyor
olması kaygı vericidir.
Ayrıca sit alanı sınırları içerisinde yer alan parsellerde önceki yıllar ile
karşılaştırıldığında kaçak kazı çukurları sayısının arttığı, bunların bazılarının yüzeysel küçük çukurlar olduğu ve sayısal anlamda özellikle vadinin
güney yamacının tepe noktalarında ve vadinin kuzeybatısında kaya mezarlarının yoğunlaştığı bölgelerde gerçekleştirilmiş olması dikkat çekmektedir.
Bahçe, Kesmeburun ve Kazmaca köylerinin merkezinde ve göz önünde olan
bir alana kepçe getirilmiş olması, bekçi ve güvenlik kamerası kontrolüne
rağmen kepçe ile kazı yapılması, faili/faillerinin halen meçhul olması üzüntü vericidir. Her yıl kazı ruhsatının verileceği tarihe yakın dönemlerde kaçak kazı sayısının artışını ise manidar bulmakla birlikte, bir rastlantı olarak
değerlendirmek istemekteyiz, bunları yapan ve/veya yaptıranları ise esefle
kınamaktayız.
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Resim 1: Kastabala, Sütunlu Cadde, batıdan genel

Resim 2: Kastabala, Sütunlu Cadde, sütun

Resim 3: Rölöve/restitisyon-konservasyona hazırlık çalışmaları

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

35

Resim 4: Rölöve/restitisyon-konservasyona hazırlık çalışmaları

Resim 5: Rölöve/restitisyon-konservasyona hazırlık çalışmaları
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GİRİŞ
Kerkenes 2016 sezonu, 02.05.2016 tarihinde başlamış, 22.07.2016 tarihinde tamamlanmıştır. Sezon boyunca hem ören yerinde hem de kazı evi ve
çevresinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, kentin kuzey
kesiminde kazı çalışmaları, orta kesiminde ise jeofizik yüzey araştırmaları
gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). Bunun yanı sıra, kentin güney kesiminde
daha önce restore edilmiş yapıların izlenmesi çalışmasına devam edilmiştir.
Kazı evi deposundaki eserlerin konservasyonları yapılmış, kazı evi ve çevresinde devam eden çeşitli altyapı iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır.
Ayrıca, Şahmuratlı Köyü yakınlarında Yozgat Müze Müdürlüğü tarafından
kurtarma kazısı yapılan alanın çevresinde müze adına küçük çaplı bir jeofizik yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir. Kerkenes ören yerindeki 2016
sezonu çalışmalarımızı destekleyen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına en
içten teşekkürlerimizi sunarız.
KAZI ÇALIŞMALARI (TR40, TR29 ve TR31 Açmaları)
Kazı çalışmaları, TR40, TR29 ve TR31 olmak üzere üç açmada yürütülmüştür (Resim: 2). Açmaların üçü de kentin kuzey kesiminde Kent Yapı
Adası 8 olarak adlandırdığımız alan içerisinde yer almaktadır ve önceki
sezonlarda kısmen kazılmıştır. Birbirine komşu olan bu açmalar, 6000 metrekare yüzölçümüne sahip Kent Yapı Adası 8’in tamamını ortaya çıkarmayı
amaçlayan geniş yatay kazı programının birer odağıdır. 2016 sezonunun
sonuna gelindiğinde, kazılan alan toplam 1100 metrekareye ulaşmıştır. Buna ek olarak, aynı yapı adasının kuzey sınırını oluşturan kent surunun iç
duvarının ön kısmında da kısmi bir temizlik çalışması yapılmıştır. Açmalardan alınan toprak örnekleri üzerinde yapılan analizler ve bunların sonuçları geçmişte bu yapı adasında yaşamış insanların gerçekleştirdikleri çeşitli
aktiviteler hakkında bizleri aydınlatmaya devam etmektedir.
TR40 Açması, Kent Yapı Adası 8’in ortasında yer alan geniş sütunlu bir
binanın tamamını ve bu binanın arka duvarının hemen dışındaki taş döşemenin bir bölümünü içine alacak şekilde konumlandırılmıştır. 2015 sezonunda, açma 300 metrekare daha genişletilmiş ve sütunlu binanın iç odasındaki tahribat dolgusu büyük oranda kaldırılarak taban seviyesine yaklaşılmıştı. 2016 sezonunda ise, bu alanın 260 metrekarelik kısmında taban
tamamen açılmış, sütunlu binanın doğu ve batı duvarlarının iç yüzleri te-
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mizlenmiştir. Her iki duvarın da iç yüzünde ahşap dikmelerin varlığına
dair bulgulara ve duvar kesitlerinde belirli aralıklarla yerleştirilmiş dikme
boşluklarına rastlanmıştır. Aşırı yanmış olan tabanların ise özellikle İç
Oda’nın güneybatı çeyreğinde yer yer korunduğu anlaşılmıştır. Tabanın
kuzey bölümünde ortaya çıkan anakaya ise orijinal tabanın doğrudan anakayanın üzerine oturtulduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, tabanın bu kısımlarının binanın tahribatından sonra aşınmaya maruz kaldığı anlaşılmıştır.
2015 sezonunda, iç odanın kuzey kenarı boyunca, kuzey duvarın iç yüzüne 1.5 metre mesafede duvara paralel uzanan bir taş sırasına rastlanmıştı.
İlk değerlendirmelerimize göre bu taş sırasının bir platforma ait olabileceğini düşünmüştük. Ancak, bu sezon burada kazıların ilerlemesiyle bu taş
sırasının bir depolama alanını kapatan yaklaşık 45 derece eğimli bir set duvar olduğu anlaşılmıştır (Resim: 3). Bu depolama alanının özellikle batı
kısmında yaklaşık 30 cm. derinlikte yer yer taban sıvasına ait izlere rastlanmıştır. Depolama alanının doğu ve batıya doğru devam edip etmediği
önümüzdeki sezon kazıların ilerlemesiyle netlik kazanacaktır. Alanın hemen önünde yine ona paralel uzanan ve birbirinden bir metre mesafede iki
yassı taş sırasına daha rastlanmıştır. Bu iki yassı taş sırasının arasında çok
sayıda küçük taşlar bulunmaktadır. Bu taşlar, kentin diğer kesimlerinde
olduğu gibi, burada da olası ahşap bir platformu odanın taban seviyesinden
yükseltmek amacıyla alt-dolgu malzemesi olarak kullanılmış olabilir. Ancak, küçük taşların üzerindeki ve dolgu toprak içerisindeki yanma izleri
dışında orijinal ahşap kaplamaya dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.
Sütunlu binanın iç odasında bazısı taban üzerinde bazısı taban seviyesinin biraz yukarısında olmak üzere birtakım önemli buluntulara rastlanmıştır. İlk olarak, iç oda ve ön odayı birbirinden ayıran duvardan düşen kerpiç
tuğla döküntüleri arasında, taban seviyesinden biraz yukarıda, üzerinde
oyma köpek motifi bulunan 3 cm. x 3.5 cm. boyutlarında kemik bir levha
bulunmuştur (Resim: 4). Yine iç odanın kuzeybatısındaki birinci sütun kaidesinin yanında, taban üzerinde, 8 cm. x 4 cm. boyutlarında, yanmış ve
parçalara ayrılmış bir fildişi levha ele geçirilmiştir. Levhanın üzerinde biri
sfenks olmak üzere üç adet oyma mitolojik figür bulunmaktadır (Resim: 5).
Öte yandan, iç odanın arka kısmındaki depolama alanının doğu kanadında
çeşitli buluntu kümelerine rastlanmıştır. Bunların arasında, ilk defa 2015
sezonunda ele geçirilen kurşun kenetlerle tamir edilmiş geniş kaba ait parçaların devamı (Resim: 3), başka bir kaba ait seramik parçaları ve hayvan
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kemikleri yer alır. Geniş kabın konumu ve dağılımı binanın tahribatından
önce parçalara ayrıldığını düşündürmektedir. Yine geniş kaba çok yakın bir
konumda içlerinde en büyüğü 4 cm. x 2.6 cm. boyutlarında olmak üzere
küçük ahşap oyma parçalarının da yer aldığı yanma sonucu kömürleşmiş
ahşap kalıntıları bulunmuştur (Resim: 6). Geniş kabın yakınında ele geçirilen diğer oyma objeler ise, 2 cm. uzunluğundaki fildişi minyatür volütler ve
onları bir şeye tutturmak için kullanılan delikli ek kısımları (Resim: 7), 2.2
cm.x 2.2 cm. boyutlarında küçük kare şeklinde bir adet fildişi oyma çerçeve,
yaklaşık 3 cm. uzunluğunda ve 2 cm. çapında bir adet kemik silindir ve
yüzlerce fildişi ve kemik kakma parçalarıdır. Bu buluntular, buraya yerleştirilmiş kemik, fildişi ve ahşap kakmalarla bezenmiş ahşap mobilyalara ait
olabilirler. Bu buluntu kümesinin hemen yakınında bir adet bakır alaşımlı
spatula parçası, bir adet demir ok ucu ve küçük metal raptiyeler ve perçinlerden oluşan çeşitli metal parçalar ele geçirilmiştir. Depolama alanının batı
kanadında ise, eser miktarlarda çanak çömlek ve kemik parçalarının yanı
sıra, 1.5 cm.x 0.9 cm. boyutlarında bir adet amber kakma parçası ve yaklaşık
6 cm. uzunluğunda bir adet delikli demir bant ortaya çıkmıştır.
Sütunlu binanın hemen kuzey tarafında, 2011 sezonunda kazılan TR29
açmasında ortaya çıkan üç odalı yapının hemen önünde taş döşemeli bir
alan bulunmaktadır. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen
ünlü Kerkenes fildişi levhası 1996 sezonunda bu üç odalı yapıda ele geçirilmişti. Buradaki taş döşemeli alanın bir kısmı 2015 sezonunda, geriye kalan kısmı ise 2016 sezonunda kazılmıştır. Bu sezon kazılan kısmın küçük bir
bölümü TR29, diğer bölümü ise TR40 açmalarının içinde yer alır. Bu alanın
kazılmasıyla farklı sezonlarda kazılan komşu alanlar birbiriyle birleşmiştir.
Taş döşemenin TR40 açmasında kalan kısmında az sayıda çanak çömlek
parçasının yanı sıra, yaklaşık 4 cm. uzunluğunda bir adet bakır alaşımlı mil
parçası bulunmuştur. Döşemenin TR29 açmasında bulunan Oda 2’nin girişi
önündeki en doğu kısmında ise 4 cm. uzunluğunda bir adet demir bız bulunmuş ve kayıt altına alınmıştır.
TR31 Açması, TR40 Açması’nın en kuzey bölümünün hemen doğusunda, TR29 açmasının en doğu bölümünün hemen güneyinde yer alır (Resim:
2). TR31 açması, ilk olarak 2012 sezonunda kazılmış ve TR29 açmasındaki
üç odalı yapıya ait Oda 3’e çıkan merdivenleri ortaya çıkarmıştı. 2016 sezonunda ise, hem güneye hem de doğuya genişletilmiş ve böylece alanı toplam 136.5 metrekare daha genişlemiştir. Yine 2012 sezonunda, TR29 açmasındaki Oda 3’ün hemen güneyinde, iki farklı odaya açılan iki farklı giriş
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tespit edilmişti. 2016 sezonunda, TR31 açmasıyla bu iki odanın tamamı ve
çevresinin yanı sıra, TR40 açması ile arasında kalan bölüm ortaya çıkarılmıştır.
Bu odalardan biri olan Oda 4, TR29 açmasındaki Oda 3’e çıkan merdivenlerin hemen doğusunda yer alır ve 3.26x2.36 metrekarelik bir alana sahiptir. Kazılar sırasında, Oda 4 içerisindeki tahribat dolgusu taban seviyesine ulaşılana kadar kaldırılmıştır. Dolgudan çanak çömlek ve kemik parçalarının yanı sıra bir adet küçük yuvarlak öğütme taşı çıkmıştır. Oda 5 ise Oda
4’ün güneyinde yer alır ve 5.2x8.22 metrekarelik bir alana sahiptir. Aynı
şekilde, bu odadaki tahribat dolgusu da taban seviyesine dek kaldırılmıştır.
Ayrıca, Oda 5’in kuzey ve batı duvarlarının iç yüzünde iyi korunmuş duvar
sıvasına rastlanmış (Resim: 8) ve her iki duvarın iç yüzündeki duvar sıvası
boyunca yaklaşık bir metre aralıklarla yerleştirilmiş dokuz adet 20 cm. genişliğinde dikey dikme boşlukları tespit edilmiştir. Odadaki tahribat dolgusu içerisinden yoğun miktarlarda saman katkılı çamur sıva parçaları çıkarılmıştır. Bunlar büyük olasılıkla yapının üst kısmından veya hasır çatısından odanın içine yangın sırasında düşen parçalar olmalıdır. Odanın ortasında, taban seviyesinin biraz altında, doğu-batı doğrultulu ikincil bir duvara rastlanmıştır. Bu duvarın, odanın kuzey bölümündeki taban seviyesini
korumak için kullanılan küçük bir istinat duvarı olduğu düşünülmektedir.
Odanın kuzey bölümündeki iyi korunmuş sıvalı taban ise bu duvarın üzerinde kesintiye uğramakta ve odanın derin olmayan güney bölümünde
gözden kaybolmaktadır. Oda 5 içerisinde ele geçirilen buluntular, yonca
ağızlı tüme yakın bir sürahi, kırık bir kaba ait kaide, çeşitli çanak çömlek
parçaları, işlenmiş taşlar, hayvan kemikleri ve ahşap parçalarından oluşur.
Ayrıca, iki adet geniş öğütme taşının varlığı odada yemek hazırlama aktivitelerinin gerçekleştirildiğine işaret etmektedir. Bunların dışında, odanın üst
yapısından yine yıkım sırasında düşmüş olabilecek perçinler, çiviler, bir
adet demir şerit ve çivisi gibi çeşitli demir buluntular ele geçmiştir. Son olarak, bir adet ok ucu gibi bakır alaşımı parçalar da Oda 5’in buluntuları arasında yer alır.
Oda 5’in üç eşiği yani üç girişi vardır. Bunlardan biri odanın güneydoğu
kenarında, diğer ikisi ise kuzeybatı kenarında yer alır. Kuzeybatıdaki kapı
eşikleri odadan batıya uzanan ve TR40 açmasındaki sütunlu binanın doğu
duvarını dik kesen bir duvarla ikiye ayrılmıştır. Bu iki girişten kuzeyde
olanı TR29 açmasındaki Oda 3’e çıkan merdivenlerin önünden aşağıya uzanan taş döşemeye açılmaktadır. Güneyde olanı ise, Oda 5’in batı kenarı bo-
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yunca kuzeyden güneye uzanan, 1.9 metre genişliğinde, taş döşemeli uzun
bir koridora açılmaktadır. Aynı koridora kuzeydeki döşemeli alandan Oda
5’in batı girişlerini ikiye ayıran duvarda bulunan bir eşikten de geçilebilmektedir. Koridor, TR40’taki geniş sütunlu binanın doğu duvarından kendi
batısındaki bir duvar ve onun da batısında kalan bir metre genişliğindeki
girişi olmayan dar bir boşlukla ayrılmaktadır. Bu boşluk, duvarın yüzündeki çamur sıvayı korumak için bırakılmış olabilir, fakat boşluğun yapısal
işlevi 2017 sezonunda bu bölümde kazıların ilerlemesiyle netleşecektir. Ayrıca, ilk olarak 2012 sezonunda açılan su kanalının bu koridorun içerisinden
güneye doğru devam ederek, 2014 ve 2015 sezonlarında TR33 açmasında
ortaya çıkan kapaklı su kanalıyla birleşebileceği anlaşılmıştır.
Oda 5’in güneydoğu kenarında bulunan giriş ise, odanın dışında kuzeye
ve doğuya uzanan başka bir taş döşemeye açılmaktadır. Taş döşemeli bu
alan neredeyse odanın yarısıyla aynı uzunlukta olup, doğu duvarının dış
yüzünden itibaren 1.15 ila 1.6 metre arasında değişen bir genişliğe sahiptir.
Taş döşemenin hemen doğusunda, kanal işlevi görmüş olabilecek 7 cm.
genişliğe sahip bir boşlukla ayrılan, ikinci bir taş döşeme daha tespit edilmiştir. Bu döşeme, TR31 açmasının bu sezon kazılan kısmının doğu sınırının ötesine uzanmaktadır. Öte yandan, birinci döşemenin kuzeyinde, Oda
5‘in duvarının dış yüzünden itibaren 1.2 metre genişliğe sahip olan döşenmemiş bir alan tespit edilmiştir. Bu alanın kuzeybatı köşesinde yerleştirilmiş halde bulunan taş, büyük olasılıkla, hem bu alanın hem de ikinci taş
döşemenin üzerinde olası bir çatıyı taşıyan bir direğin kaidesi olabilir. Oda
5’in doğu duvarının alt kısmının dış yüzündeki duvar sıvasının korunmuş
olması ve döşeme üzerinde rastlanan çok sayıdaki yanmış ahşap parçaları,
bu mekanların üzerinde kısmi bir çatının varlığına işaret etmektedir.
Kazı ve belgeleme çalışmaları tamamlandığında, TR40 ve TR31 açmaları
içindeki duvarlar ve sıvalı tabanlar önce jeotekstil ile kapatılmış, sonra üzerlerine kış ayları boyunca korunmalarını sağlamak amacıyla bir miktar temiz
toprak atılmıştır. TR29 Açması’ndaki duvarlar ve taş sokak döşemeleri ise,
ören yerine gelen ziyaretçilerin görebilmesi amacıyla yine açık bırakılmıştır.
Kazılan alandaki yapıların kazı sonrası konservasyonları için Abdullah Gül
Üniversitesindeki uzmanlarımızla işbirliği içinde hazırlanan konservasyon
planı tamamlanmak üzeredir. Son olarak, TR29, TR31, TR33 ve TR40 açmalarından oluşan bütün kazı alanının çevresindeki tel örgü yenilenmiştir. Bu
tel örgü, gelecek sezonlarda 6000 metrekarelik yüzölçümüne sahip Kent
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Yapı Adası 8’in tamamını ortaya çıkaracak kazıların ilerlemesiyle birlikte
genişletilecektir.
JEOFİZİK YÜZEY ARAŞTIRMASI ÇALIŞMALARI
Kazı çalışmalarının yanı sıra, Mayıs ve Haziran aylarında, 23 gün süreyle, geniş çaplı bir jeofizik yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma
kapsamında, kentin orta kesiminde toplam 64.400 metrekarelik (6.44 ha) bir
alan elektriksel özdirenç ölçerle taranmıştır (Resim: 9). Bu alan, burada 2015
sezonunda yapılan elektriksel özdirenç araştırmasının sonuçlarını genişletmek ve komşu alanlarla birleştirmek amacıyla seçilmiştir. Bu çalışmayla,
hem 2010 sezonunda kazılan geniş yapının çevresindeki alanın, hem de bu
yapı ve 2003 sezonunda kazılan ‚Megaron‛ arasında bulunan yapıların
detaylı kent planı ortaya çıkarılmıştır. Bu alandaki yapılardan bazılarının
kent yıkıldığı sırada kasıtlı olarak ateşe verilmiş olduğu önceki sezonlarda
gerçekleştirilen jeomanyetik yüzey araştırması sayesinde anlaşılmıştı. 2016
sezonunda gerçekleştirilen elektriksel özdirenç yüzey araştırması ise, aynı
alanda yangından daha az etkilenen başka yapıların da varlığını ortaya
koymuştur.
Yine Mayıs ayında, Şahmuratlı Köyü’nün hemen dışında, Yozgat Müze
Müdürlüğü tarafından 2015 yılında kurtarma kazısı yapılan bir alanda, ekibimiz tarafından iki gün süreyle jeofizik yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir. Yozgat Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazısında, bir
tarla içerisinde, Roma Dönemine ait bir hamam kompleksi ortaya çıkarılmıştı. Kerkenes ekibi, Yozgat Müze Müdürlüğünün ricası üzerine bu yapının yayılım alanını ve çevresinde başka yapıların bulunup bulunmadığını
anlamak amacıyla, yapının çevresindeki alanı yüzeyden araştırmıştır. Çalışma kapsamında, toplam 16 plankareden oluşan yani 6400 metrekarelik
(0.64 ha) bir alan elektriksel özdirenç ölçerle taranmış ve sonuç olarak hamam kompleksinin yakınlarında toprak altında bulunan başka bir yapı daha tespit edilmiştir.
KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Sezon boyunca ören yerinde çeşitli alan koruma çalışmaları yürütülmüştür. Saray yapı grubu ve Kapadokya Kapısı’nın çevresindeki tel örgü onarılmış ve yerinden oynayan direkler yenilenmiştir (Resim: 10). ‚Tapınak‛
alanı olarak adlandırılan alanın yanı sıra, Kapadokya Kapısı’nda ayakta
duran ve daha önce restore edilen bazı mimari öğelerde ufak tefek bakım ve
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onarım çalışmaları yapılmıştır. Saray yapı grubunun ön tarafındaki eğimli
taş yüzey (glacis) üzerine kış aylarında kaçak olarak yazılan duvar yazısı
tecrübeli konservasyon ekibimiz tarafından temizlenmiştir. Aynı ekip bu
sezon kazılardan çıkan küçük buluntuların tamamını temizlemiş ve konservasyonlarını tamamlamıştır. Ayrıca, TR40 açmasından blok halinde çıkarılan ahşap parçalarını kazı evi deposundaki konservasyon laboratuvarında
titizlikle temizlemiş ve sağlamlaştırmışlardır. Bu süreçte, seramik, metal ve
flotasyon çalışmalarını yürüten diğer uzmanlarımızla koordineli bir şekilde
çalışmışlardır. Son olarak, Kapadokya Kapısı’nda restore edilmiş yapılardaki değişimlerin değerlendirilmesi ve sorun teşkil eden alanların fotogrametrik yöntemler kullanılarak belirlenmesi çalışmasına devam edilmiştir. Bu
çalışma, Abdullah Gül Üniversitesi’ndeki uzmanlarımızla işbirliği içinde
sürdürülmekte ve gelecekte yapılması planlanan restorasyon izleme ve
planlama projesinin temelini oluşturmaktadır.
KAZI EVI VE ALTYAPI İYILEŞTIRME ÇALIŞMALARI
2016 sezonu boyunca hem Şahmuratlı Köyü’nde bulunan kazı evinde
hem de ören yerinin kuzey kesimine ulaşımı sağlayan yol uzantısında çeşitli
bakım ve onarım çalışmaları yürütülmüştür. Kazı evinde geçtiğimiz sezon
başlanan eski pencerelerin yenisiyle değiştirilmesi çalışmasına devam edilmiştir. Kazı evinin hemen yanındaki banyo ve tuvaletlerin bulunduğu binanın çatı kiremitleri yenilenmiştir. Ayrıca, flotasyon çalışmalarının yürütüldüğü alanın üzerine yeni bir saçak yaptırılmış ve kazı evinin çevresindeki diğer yapılarda da gerekli bakım ve onarım çalışmalarına devam edilmiştir. Şahmuratlı Köyü’nden ören yerine ulaşımı sağlayan toprak yol uzantısında, Yozgat Valiliği ve Sorgun Kaymakamlığının destekleriyle bakım çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca, bu yolun ve gelecekte ören yerinin farklı kesimlerine ziyaretçi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla açılması gereken yeni
yolların bakım ve onarımı konusu Temmuz ayında atanan yeni Yozgat Valisi ile görüşülmüştür.
TEŞEKKÜRLER
Kerkenes ekibi olarak, 2016 sezonu boyunca sağladıkları desteklerden
dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkürlerimizi sunarız. 2016
sezonunda Bakanlık Temsilcimiz olarak büyük bir özveriyle görev yapan
Yozgat Müzesi’nden Sayın Bahar Hasırcı’ya özellikle teşekkür ederiz. Yoz-
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gat Müze Müdürü Sayın Hasan K. Şenyurt ve personeli her zaman olduğu
gibi bu sezon da her türlü desteği ve kolaylığı sağlamaya devam etmişlerdir. Ayrıca, eski Yozgat Valisi Sayın Abdulkadir Yazıcı, yeni Yozgat Valisi
Sayın Kemal Yurtnaç, Sorgun Kaymakamı Sayın Ali Arslantaş, Sorgun Belediye Başkanı Sayın Ahmet Şimşek, Şahmuratlı Köyü Muhtarı Sayın Turan
Baştürk, Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Sayın Metin Kayhan ve Yozgat İl
Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Lütfi İbiş’e katkı ve desteklerinden dolayı
minnettarız. 2016 sezonu ekibimiz, Central Florida Üniversitesi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Boston
Üniversitesi, Toronto Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Connecticut Üniversitesi, Newcastle Üniversitesi, Bitlis Üniversitesi ve Arizona State Üniversitesinden projemize katılan araştırmacılar ve
öğrencilerden oluşmuştur.
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Resim 1: (1) Kent yapı adası 8, (2) 2016
Resim 2: TR29, TR31, TR33 ve TR40 açmalarının
Jeofizik yüzey araştırması ve tapınak alanı, son durumunun havadan görüntüsü.
(3) Kapadokya Kapısı, (4) Saray yapı grubu.

Resim 3: TR40 Açmasındaki iç odanın kuzey duvarı
boyunca uzanan eğimli taş kenarlı depolama alanı
ve içerisindeki in-situ seramik ve ahşap kalıntıları.
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Resim 4: TR40 Açması’nda bulunan bir yüzünde
oyma köpek motifi bulunan kemik levha.

Resim 5: TR40 Açması’nda bulunan biri sfenks olmak üzere
üç mitolojik figürün tasvir edildiği fildişi levha parçaları.

Resim 6: TR40 Açması’ndaki depolama
alanının doğu kısmında bulunan
kömürleşmiş oyma ahşap parçaları.

Resim 7: TR40 Açması’ndaki
depolama alanının doğu kısmında
bulunan küçük kemik silindir
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Resim 8: TR31 Açması’ndaki Oda 5’in kuzey duvarının iç
yüzündeki duvar sıvası. Duvar boyunca, birer metre aralıklarla
yerleştirilmiş ahşap dikmelere ait olduğu düşünülen boşluklara
rastlanmıştır.

Resim 9: 2016 sezonunda kentin orta kesiminde gerçekleştirilen
jeofizik yüzey araştırmasının sonuçları.

Resim 10: 2016 sezonunda Saray yapı grubunun ve
Kapadokya Kapısı’nın çevresindeki tel örgü yenilenirken.
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2016 YILI KAUNOS ARAŞTIRMALARI
Soner ÖZEN1
1966 yılından beri aralıksız devam eden Kaunos kazıları, 50. yaşını kutladığı 2016 kazı sezonunda da farklı disiplinlerden uzmanlarca T. C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı ile Başkent Üniversitesi, Kültür ve Sanat Araştırmaları
Merkezi adına gerçekleştirilmiştir. 2016 kazı kampanyasında arazi ve depo
çalışmaları olarak iki anabaşlık altında özetleyebileceğimiz araştırmalarımızın yanı sıra, Kaunos Kazılarının 50. Yılı da ören yerindeki birçok etkinlikle
kutlanmıştır.
1- ARAZI ÇALIŞMALARI
Geçtiğimiz kazı kampanyalarında başlatılmış araştırmaların devamı niteliğinde olan arazi çalışmalarımız, şehir merkezindeki (a) Apollon kutsal
alanı; (b) Tiyatro; (c) Akropol batı terası; (d) Surlar ve Kaunos´a kuş uçumu
yaklaşık 6 km. uzaklıktaki (e) Sultaniye Leto kutsal alanında sürdürülmüştür.
1a- Apollon Kutsal Alanı
Erkan KART
Daha önceki yıllardaki kazılarla bilhassa siyasi ve dini açıdan önemi ortaya konmuş olan şehir merkezindeki (Resim: 1) araştırmalarımıza, 2012
yılında bir doktora çalışması dahilinde yeniden başlanmış ve sonraki yıllarda kesintisiz devam edilmiştir. Çalışmaların amacı, alandaki mimari yapılanmanın gelişimini incelemek, bugüne kadar ortaya çıkarılan yapıların
işlevi ve birbirleriyle olan ilişkisini anlamak ve bunların inşa tarihleri ile
ilgili yeni verilere ulaşmaktır.
2015 yılı çalışmalarında, alanın doğusundaki stoanın (doğu stoa) arkasında yer alan bir yapı üzerinde 4 ayrı noktada açılan açmalarla incelenmiş
ve yapıda Geç Klasikten Bizans Dönemine uzanan 4 ayrı evre tespit edilmişti. Ayrıca yine aynı yapıda bizleri oldukça heyecanlandıran protogenesle
1

Dr. Soner ÖZEN, Altertumswissenschaften, Klassische Archäologie der Universität des Saarlandes, Campus B3 1, R. 1.27, 66123 Saarbrücken/ALMANYA.

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

49

ilgili bir stel parçası bulunmuştu2. 2016 yılı çalışmalarında yapının güneyinde açılan bir açmayla (AKA-02-250716, Resim: 1) güney yönde devam
edip etmediği araştırılmıştır. Çalışmalarda bu bölümdeki Geç Dönem yapılanmasıyla yapıyı güneyde sınırlayan duvarın oldukça tahrip edildiği ve
sadece birkaç bloğuyla günümüze ulaştığı anlaşılmıştır. Güney duvarının
bulunmasıyla, muhtemelen önünde yer alan doğu stoası ile birlikte tasarlanmış bu yapının (Resim: 2), dikdörtgen planlı (31.40 m. x 6.70 m.) olduğu,
Apollon kutsal alanını doğu yönde sınırlandırdığı ve toplam altı adet girişe
sahip olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca yapının kent içerisindeki merkezi konumu nedeniyle kamusal bir işlevi olduğunu da düşünmekteyiz.
2016 yılının Apollon kutsal alanındaki diğer bir araştırma alanını ise, tanıttığımız dikdörtgen yapının hemen güneybatısıda bulunan alan oluşturmuştur. Bu alan 2015 yılında burada açılan bir açmayla araştırılmış, araştırma sonucunda içleri kaya mıcırı ve küçük taşlarla doldurulmuş, birbirlerinden özensizce örülmüş duvarlarla ayrılmış üç adet ʼbölmeʻ ortaya çıkarılmıştı. Yine 2015 yılı araştırmalarımızın sonucunda bu bölmeleri kutsal
alanı güney yönde genişletmek amacıyla inşa edilmiş terasın alt yapısı olarak açıklamıştık. 2016 yılı çalışmalarımızda sandık duvar tekniğinde inşa
edilmiş bu bölmelerin devamının araştırılması için geçen seneki açmamız
batı yönde genişletilmiş (AKA-01-210716, Resim: 1) ve bölmelerin batı yönde de yine aynı aralıklarla (2,20-2,30 m) ve aynı dolgu karakterinde devam
ettikleri anlaşılmıştır (Resim: 3). Bölmelerin belirli bir seviyeye kadar temizlenen iç bölümlerinden ne yazıkki tarihleyici bir malzeme ele geçmemiştir.
Bu türde oluşturulmuş teras genişlemesinin batı yönde nereye kadar devam
ettiği ve alanı batıda sınırlayan temenos duvarı ile nasıl bir mimari ilişkide
olduğunu, ancak önümüzdeki kazı döneminin araştırmaları gösterebilecektir.
2016 Apollon kutsal alanı çalışmalarının üçüncü ayağını merdivenli
propylonu batı yönde sınırlayan temenos duvarının batıya olan devamının
araştırılması oluşturmuştur. Bu amaçla propylonun güneybatısında açılan
bir açma (AKA-04-080816, Resim: 1) içerisinde duvarın devamı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4): İki kabuklu inşa edilmiş olan duvar, propylonun ikinci
basamağı hizasında köşe yapıp batıya dönmekte ve buradan itibaren 2,15
m. uzunluğunda devam ettikten sonra, dört sıra taş yüksekliğine kadar
korunmuş olarak sonlanmaktadır. Duvarın dış yüzü itinalı yerleştirilmiş,

2
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Bkz. aşağıda ‚ 2 b Epigrafik Malzeme‛.
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sıkı derzli, çizgi çerçeveli bosajlı bloklardan oluşur. Örgüdeki diğer bir özellik ise, büyük bloklara küçük blokların yerleştirilmesi amacıyla yataklar
açılmış olmasıdır. Bu yataklarla yatay derzler mümkün olduğunca aynı
hizada devam ettirilmiştir. Duvarın tarihlenmesi bağlamında, ön yüzün
(güney) euthynterie düzlemi önünde ele geçirilen ve M.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen bir amphora parçası oldukça önem arz etmektedir. Daha özensiz inşa
edilmiş arka yüzün kazısında yine euthynterie seviyesinde ele geçirilen bir
adet Rodos sikkesi ile siyah firnisli küçük bir kase, ön yüzde ele geçirilen
amphora parçasıyla birlikte incelenen duvarın en erken M.Ö. 5-4. yüzyıllardan olabileceğine işaret etmiştir. Duvarın daha hassas tarihlenmesi ancak
önümüzdeki yıllarda yapılacak kazılarla mümkün olabilecektir. Bu alandaki
kazı çalışmalarında ayrıca, duvarın arka yüzünün incelenmesi esnasında,
2.01 m. çapında, pişmiş toprak malzemeden inşa edilmiş, işlevini daha anlayamadığımız (belki kullanılmadan iptal edilmiş bir bronz eritme fırını)
yuvarlak bir yapı ele geçirilmiştir (Resim: 4).
1b- Tiyatro ve Dionysos Tapınağı Çalışmaları
Nevzat Oğuz ÖZER
Yasemen ÖZER
Ege ÖZER
2013 yılında başlanan Kaunos tiyatrosunun mimari tasarım ilkelerinin
incelenerek, yeniden kullanımına yönelik gerekli koşulların belirlenmesi
projemize 2015 yılında devam edilmiştir: Dokuz adet üst sıra kerkidesler,
caveadaki tüm merdivenler, delikler ve sahne binasının total station aleti ile
ölçülüp, autocad programıyla çizilmesiyle (Resim: 5) projemiz sonlanmış
ve teslim edilerek yayına hazırlanmıştır.
2016 kazı sezonu içinde, ekibimiz antik kentin mimari eserlerinin belgelenmesinden sorumlu ekip olarak, kendi çalışma alanımız tiyatro binası
dışında, arkasındaki Dionysos Tapınağı, Apollon kutsal alanı ve akropol
çalışmalarında da programımız dahilinde ölçümler gerçekleştirilmiştir. Bütün alanlardaki programın tamamlanması için, daha çok tiyatro odaklı yaklaşık 1500’ün üzerindeki noktadan koordinatlar alınmıştır.
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Tiyatro3: Mekan içinde yeniden çalışmamızın nedeni sahne binasıdır. Binanın tarihsel süreç içindeki sürekli yenilenmesine bağlı karmaşık yapısı,
bizi bu alanın mimari dokusunun anlaşılmasında hayli zorlamıştır. 2016 yılı
çalışmalarımızla sahne binasının anlaşılması bağlamında önemli aşama
kaydedilmiştir.
Tiyatro’nun yakın çevresinde tespit edilen ve tiyatro ile bağlantılı olduğu
anlaşılan duvarlar da 2016 yılı ölçümlerine dahil edilmiştir. Bu bağlamda
sahne binasının arkasında yer alan ve yerel büyük bloklarla örülmüş duvarın dokümantasyon ve inceleme sonrasında tiyatro çeşme binası arkasındaki kendi dönemi teras duvarı ile hem malzeme ve hem de örgü sistemi olarak benzerliği saptanmıştır. Bu da kuşkusuz her iki duvar arasındaki zamansal yakınlığı ortaya koymaktadır. Ayrıca bu iki duvarın birbirine dik
konumu, başka bir mekanın ortak duvarları olduğu fikrini akla getirmektedir ki, bu soru, sonraki araştırmalarımızla cevap bulacaktır.
1c- Akropol Batı Terası (AT3) Çalışmaları
Britta ÖZEN-KLEİNE
Soner ÖZEN
Kaunos akropolü üzerindeki en görkemli terası, batı terası (AT3 kodlu)
oluşturmaktadır. 41 m. uzunluğundaki cephe duvarı, batı yamacının büyük
bir bölümünü bir teras haline getirmektedir. 2013 yılından beri batı terası
(AT3) üzerinde sürdürülen kazılarla, bu görkemli terasın ne amaçla inşa
edildiğinin anlaşılmasına çalışılmaktadır. 2013, 2014 ve 2015 yıllarındaki
çalışmalarla teras üzerinde 15 m. uzunluğunda ve yaklaşık 1,5 m. genişliğinde bir duvar kalıntısı (AT3,1 kodlu) ortaya çıkartılmıştır (Resim: 6). 2015
yılında duvarın kuzey köşesi bulunmuş ve ayrıca duvarda muhtemel bir
giriş tespit edilmiştir. Ayrıca araştırılan alanın doğu kenarında 1.30 m. genişliğinde ve 1.75 m. uzunluğunda kaya içine oyulmuş ve duvarları sıvalı
küçük bir sarnıç da (AT3, 11 kodlu) yine 2015 yılı kazılarıyla gün ışığına
çıkarılmıstır. Alanın orjinal stratigrafisi hakkında önemli bilgiler verecek
olan sarnıcın temizlenme işlemine 2015´te başlanmış ve 2016 yılında devam
edilmiştir (Resim: 6-7).

3
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Daha detaylı bilgi için bkz. Y. Say Özer – N. O. Özer, Kaunos Tiyatrosu’nun Biçimsel Analizi ve
Temel Mimari Karakteri, in: A. Diler – S. Özen – U. Çörtük et al.(Ed.) 50. Yılında Kaunos/Kbid.
Cengiz Işık´a Armağan, Basileus Suppl.I (Ankara 2017) 111–122.
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Sarnıçtaki 2016 yılı temizlik çalışmalarımızda, yüzeyden 1.70 m.lik derinliğe inilmiş ve sarnıcın aşağıya doğru torba formunda genişlediği anlaşılmıştır. Sarnıç içerisinde değişik dönemlerden bir çok buluntu ele geçirilmiştir. Dolayısıyla bu buluntuların sarnıcın iptaline ait dolguyu oluşturduğu ve alanın tarihlenmesi açısından önemli olan asıl stratigrafiyi verecek
tabakalara daha ulaşılmadığı anlaşılmıştır. Dolgu malzemesi içerisinde,
Bizans seramikleriyle birlikte ele geçirilen en önemli buluntuyu, Hellenistik
Dönemden çok iyi korunmuş, gümüş bir Rodos plinthophoru (Resim: 8).
oluşturmuştur. Sarnıcın temizlenmesi çalışmalarına 2017 kazı sezonunda
devam edilecektir.
2016 yılı AT3 Terası araştırmalarımızın diğer ayağını AT3,1 duvarının
dolgu altındaki son bölümlerinin açığa çıkarılması çalışmaları oluşturmuş
ve bu amaçla terasın orta bölümünde iki yeni 2 açma (11 ve 12 No.lu açmalar) açılmıştır (Resim: 6): 11 No.lu açma içerisinde yüzeyden yaklaşık 2 m.
derinliğe inilerek AT3,1 duvarının bu alandaki bölümü de ortaya çıkarılmış
ve yapısı incelenmiştir, 11 No.lu sondajın doğusunda bulunan alandaki
toprak da burada açılan 12 No.lu açma ile alınmış ve açma içerisinde ana
kayaya (-71 cm.) kadar inilmiştir (Resim: 7).
Bu çalışmalarla AT3,1 duvarı üzerindeki büyük blokların altında toprak
dolgu olduğu anlaşılmış, dolayısıyla bu büyük blokların, AT3, 1´in orijinal
dokusuyla ilgisi olmadığı, alanın Bizans Dönemindeki yeni yapılanmasıyla
ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Blokların, AT3,1 duvarının üzeri ve yanlarının
değişik dönemlerden malzemeyle doldurularak iptal edilmesi ve alanın
tesviyesiyle oluşturulan terasın (AT3) alt dolgusuna ait olduğu anlaşılmıştır. Buradaki çalışmalarımız esnasında, dolgu içerisinde iki adet, bu alandaki kazılarda geçtiğimiz yıllarda da ele geçirilmiş olan kurşundan sapan taşları (muhtemelen Hellenistik Dönemden) bulunmuştur. Bir tanesinin üzerinde Eski Yunanca ‚ΦΙΛΩΤΑ‚ yazısı bulunmaktadır. Bu yazıt emrinde
sapancı birliklerinin de yer aldığı ordu komutanının ismi olabileceği gibi,
aynı zamanda düşmana kinayeli bir atıfta olabilir. Ayrıca 11 No.lu açmanın
güneyindeki alanda, geçen senelerdeki çalışmalarda 3 No.lu olarak adlandırılmış arama sondajının içerisinde hala toprak bulunan bölümler (yüzeyden
yaklaşık 2,35 m. derinlikte) çizim ve fotoğraf çalışmaları için temizlenmiştir.
Bu çalışma esnasında yüzeyden yaklaşık 2,35 m. derinlikte bir Bizans sikkesi ele geçirilmiştir. Bu sikke de, yukarıda sözünü ettiğimiz AT3,1 duvarının
Bizans Döneminde, AT3 teras duvarının üzerine burçlar inşa edilerek savunma duvarına çevrilmesi işleminde tamamen iptal edildiğine işaret et-
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mektedir. Daha sonra AT3, 1 duvarı ve yakın çevresi temizlenmiştir. Bu
temizlik çalışmaları esnasında da yüzeyde üzerinde Arapça harfler bulunan
bir sikke bulunmuştur. Temizlik işleminden sonra AT3, 1´in fotoğrafları
çekilmiş ve ölçümleri yapılmıştır. Bu çalışmalardan sonra AT3 terası üzerindeki (AT3, 11 sarnıcının temizlenmesi hariç) kazı çalışmalarına son verilmiştir.
1d- Kaunos Surlarındaki Çalışmalar
Soner ÖZEN
Cengiz IŞIK
Kaunos surlarındaki kazı destekli ilk araştırmaları B. Schmaltz 1988 ile
1991 yıllarında gerçekleştirmiştir: B. Schmaltz antik kentin planının çıkarılması çalışmaları çerçevesinde, surlarda kazı destekli yüzey araştırmaları
gerҫekleştirmiş ve araştırmalarının sonuçlarını ve bu sonuçlarla desteklenen
tez ve tarihlemelerini birçok makalesiyle bilim dünyasına tanıtmıştır 4. B.
Schmaltz´ın araştırmaları dışında kalan Büyük Kale (akropol) surları, S.
Özen ve B. Özen-Kleine tarafından, yine yüzey araştırmaları ve küçük sondajlarla 2012–2013 yılları kazı kampanyalarında araştırılmış ve araştırmanın
sonuçları bir makale halinde yayınlanmıştır5.
B. Schmaltz´ın çalışmalarından sonra verilen uzun bir aradan sonra Kaunos´un batı ve kuzey surlarındaki araştırmalara 2015 yılında tekrar başlanmıştır. 2015 yılı kazı kampanyasında surların liman, batı ve kuzey bölümlerinde yüzey araştırmaları gerçekleştirilmiş ve duvar bölümleri, bastiyon, kule ve kapılarıyla şehir planı üzerinde güneyden kuzeye doğru sistematik bir şekilde kodlanmış ve surlarda yapılacak yeni araştırmaların belgelenmesi için iyi bir dökümantasyon zemini oluşturulmuştur (Resim: 9). Bu
çalışmanın yanı sıra bilhassa batı duvarındaki isodom ve polygonal bölümlerdeki kapı tipleri incelenmiş ve bu iki değişik örgüye özgü iki ayrı kapı
tipi tespit edilmiştir: birincisi isodom örgüdeki üzeri lento bloklarıyla kapatılmış ‚dikdörtgen formlu‛ kapı tipi; ikincisi polygonal örgüdeki bindirme
tekniğiyle inşa edilmiş kapı tipi. İkinci tipte inşa edilmiş bir kapı (G8) detaylı olarak incelenmiş ve inceleme sonucunda Kaunos´taki ikinci tip kapı-
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B. Schmaltz, Belleten 55, 1991, 121–177; id., AA 1994, 185–237; id., AA 2003/2, 1–38.
B. Özen-Kleine – S. Özen, Neue Forschungen in der antiken Stadt Kaunos, in: M. Koch (Ed.),
Internationales Symposium zur Archäologie in der Großregion in der Europäischen Akademie
Otzenhausen, 7-9 März 2014 (Nonnweiler 2015) 75–90.
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larının, tipolojilerinden sürgü sistemlerine kadar Samos Arkaik Dönem
polygonal duvar kapılarına6 çok benzedikleri anlaşılmıştır. Dolayısıyla
polygonal duvara özgün bu kapı tiplerinden yola çıkarak, Batı Duvarı polygonal bölümünün tarihlenmesi bağlamında, duvarın yakın çevresinde önceki yıllarda bulunan buluntular (Kuros) ve duvarda görülen polygonal
stiller de (örneğin Hammer Face7) (Resim: 10) göz önünde tutularak ilk defa
M.Ö. 6. ve 5. yüzyıl tarihleri önerilmiştir.
Surda sürdürdüğümüz bu yıla ait yüzey araştırması kuzey duvarda ve
kentin doğusundaki alanda sürdürülmüştür. Kuzey surları, K33 noktasından K35 bölümüne kadar incelenebilmiştir (Resim: 9). Değişik örgü teknikleri gösteren sur bölümleri betimlenmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. Bu bağlamda gelecek yıla yönelik olarak hangi bölümlerin fotogrametrik yöntemle
çizimlerinin yapılacağı saptanmıştır. Ayrıca kazıldığında sur hakkında stratigrafi verebilecek bölümler şehir planı üzerine işaretlenmiştir. Kenti doğu
yönde emniyete aldığı düşünülen sur bölümünün kalıntılarının aranmasına
da devam edilmiştir. Surveylerimizde rastlanan kalıntılar (K44-K46) betimlenmiş ve fotoğraflarıyla dokümante edilmiştir. Özellikle palaestra terasının
doğu yamacında görülen ve bugüne kadar işlevi anlaşılamamış duvarların,
doğu surlarının parçası olma ihtimali artmıştır. Bu kalıntılardan en dikkati
çekeni, bugünkü girişin doğusunda yer alan ve kendisini Geç Dönem duvarlarından örgü tekniğiyle soyutlayan duvardır (K 46) (Resim: 11). Bu duvarın konum ve boyutu, K46´nın burada yer almış bir kapının öğeleri olabileceğine işaret etmektedir8.
1e- Sultaniye Leto Kutsal Alanı Su Altı Kazı Çalışmaları
Serdar AKERDEM
Sultaniye´de 2001-2005 yılları arasında yapılmış olan su altı kazıları,
uzun bir aradan sonra 2015 kazı sezonunda yeniden başlatılmıştır.
2015 yılı çalışmalarında su altı kazı ekibi çalışma öncesi yoğun bir eğitim
programına alınmış ve hem kara hem de sualtı çalışmalarında kullanılan
klasik ve modern ölçme ve belgeleme yöntemleri ile bu amaçla kullanılan

6
7
8

H. J. Kienast, Die Stadtmauer von Samos, Samos 15 (Bonn 1978) 60, Abb. 26-27.
Bkz. R. L. Scranton, Greek walls (Cambridge 1941) 45-69, fig.7
Konu hakkındaki daha detaylı bilgiler için bkz. S. Özen. Kaunos Surları, in: A. Diler – S. Özen –
U. Çörtük et al.(Ed.) 50. Yılında Kaunos/Kbid. Cengiz Işık´a Armağan, Basileus Suppl.I (Ankara
2017) 71–93.
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yazılımlar konusunda eğitilerek kazı çalışmalarına hazırlanmıştır (Resim:
12). Yine 2015 çalışmalarında alanın güneydoğusundaki sualtında kalan ve
daha önceki yıllarda üzerinde çalışılan teras, yoğun bitki örtüsü ve kalın
enkrustasyon tabakasından temizlenerek rölöveye hazır hale getirilmiştir.
Bunun yanı sıra daha önceki çalışmalarda kurulan ve çalışmaların ölçme ve
belgeleme temelini oluşturan 3 boyutlu ölçme ağının süre içinde hasar gören ya da yiten noktaları onarılarak ve yeniden ölçülerek tesis edilmiştir.
2015 yılı çalışmalarının sonucunda, temizlenen teras duvarlarının yaklaşık
45 m. uzunluğundaki kısmının fotogrametrik alımı yapılarak 3 boyutlu
modeli oluşturulmuştur.
2016 yılında da arazi mesaisi dışındaki zamanlarda geçen yıl başlatılan
eğitim çalışmaları sürdürülmüştür. Öğrencilere sualtında 3 boyutlu ölçme
tekniği olan DSM tekniğinin ileri uygulamaları, fotogrametrik belgeleme
yönteminin esasları anlatılmış ve basit uygulamalar yapılmıştır. Çalışmalar
kazı evi bahçesinde düzenlenen bir gemi batığı mizanseni üzerinde ve bilgisayarlarla gerçekleştirilmiştir. Bu hazırlıkların tamamlanması ile kazı alanının kış aylarında tekneler ve balıkçılar tarafından tahrip edilen şamandıraları ve 3D ölçüm ağını oluşturan kazıkları onarılmış, yeni eklenenlerle birlikte ölçülerek ağa dahil edilmiştir. Dalışlar daha önceleri olduğu gibi satıhtan destekli sistemle sabah 2; öğleden sonra 2 saat olmak üzere dalgıç başına toplam 4 saat olarak gerçekleştirilmiştir.
Öncelikle teras duvarları üzerinde oluşan taşlaşmış kekamoz tabakasının
temizliğine bu yıl da devam edilmiştir (Resim: 13). Temizlenen bölümlerden
anlaşılmıştır ki, teras duvarlarının büyük bir bölümü, önceden çakılmış
ahşap direk ve tahtadan strüktür arkasına iri moloz taş dolgulu dökme opus
caementicium tekniğinde inşa edilmiştir. Buna ek olarak 2001-2005 araştırma
sezonları içinde ve 2005 yılına dek dolan 6 sondaj revizyon amacıyla mil
dolgusundan temizlenmiş ve bulgular 3D fotogrametrik belgeleme işlemine
hazır hale getirilerek 3 boyutlu modelleri ve orthomozaikleri oluşturulmuştur.
Önceki yıllarda göl tabanından 2.5 m. derinlikte açılmış A02 sondajının
oluşan yeni dolgudan tamamen arındırılmasından sonra güney yöndeki
teras duvarına dek daha önce elde edilen stratigrafik belgelemenin revize
edilmesi planlanmıştır. A07, A08 ve A09 sondajlarının batısında kalan teras
duvarı önünde varlığı bilinen mermer blokların bulunduğu alanda bu yılın
çalışma kapsamında sondaj karelerine bölünmüş (A12 ve A13) ve blok yüzeyleri kalın ve taşlaşmış kekamoz tabakasından temizlenmiştir. Bu çalış-
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malar sonrasında bu blokların oldukça kaliteli mermerden yapıldıkları anlaşılmıştır. Ayrıca mermerlerin kaliteli işçiliği, bunların zamanında teras
üzerine inşa edilmiş bir yapıya ait olduklarını göstermektedir. Bloklardan
biri üzerinde işlenmiş kırlangıç kuyruğu kenet yuvaları yapı işçiliğindeki
kalitenin bir göstergesidir. Önceki yıllarda açılan sondajların revizyonlarının yanı sıra, önümüzdeki kazı mevsimine hazırlık için yalnızca dolgu temizliği yapılmıştır.
Bu yıl açılan her bir sondaj sorumlusu tarafından 3D fotogrametrik yöntemle belgelenmiş ve akşam brifinglerinde diğer ekip üyeleri ile paylaşılarak sonuçlar tartışılmıştır. 2017 yılı çalışma programına hazırlık olarak da
temizlenen bütün alan kum torbaları ile sıkıştırılmış naylon örtülerle kapatılmıştır.
2- DEPO ÇALIŞMALARI
Bu seneki depo çalışmalarımızın içeriğini (a) tiyatro çeşmesi ve sultaniye,
Leto kutsal alanında ele geçirilen seramik malzeme, (b) Apollon kutsal alanında bulunan epigrafik malzemeyle (c) Aphrodite kutsal alanından gelen
terrakotta ve seramik eserler oluşturmuştur.
2a- Tiyatro Çeşmesi ve Sultaniye, Leto Kutsal Alanı´nda Ele Geçen Seramik
Malzemesi
Billur TEKKÖK
İlk çalışmamız 2007-2009 kazılarında tiyatro çeşmesinin dolgu temizliği
sırasında ortaya çıkan seramik malzemenin gruplanarak değerlendirilmesini kapsamış ve tiyatro çeşmesinin mimari planına göre (TÇ-A-B-C) harfleriyle gruplandırılmıştır. Bu sınıflamaya göre çeşmenin tiyatro analemna duvarı önü dolgu malzemesi 2009 yılı malzemesi olarak ‘A alanı’ olarak adlandırılmıştır. ‘B alanı’ çeşme içi havuzun üzerinde yer alan tiyatro kuzeydoğu duvarı çökmesi sırasında birikmiş homojen dolguyu kapsar. ‘C alanı’
ise 2007´de çeşme alanının ilk temizliğinde henüz çeşme binası açığa çıkmadan önce binanın üzerine birikmiş molozla karışık seramik malzemeyi
içerir. Ayrıca yine bu alanda (C Alanı), 2008’de moloz temizliği sonrasında
açığa çıkan mimari elementler ve yanık topraklı dolgu tabakası çeşmenin
havuz bölümünün farklı kullanım amacına yönelik ipuçları, buranın işlik
olarak kullanıldığını düşündürür. Profilde görülen çok fazla sayıda künk,
bu tarz bir üretimin yapılmış olduğu savını üretir. Bu yapı evresinde havuz,
havuzun su döneç sistemi de bu amaç doğrultusunda değiştirilmiştir.
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TÇ-A Alanı: 2009 yılında çeşmenin kuzeydoğu bölümünde analemna duvarı ile kanalın bulunduğu yerdeki dolgu temizliğinde Protogeometrik,
Geometrik ve Arkaik malzemenin yanı sıra bol miktarda M.Ö. 5.- 4. yüzyıla
ait daha çok içme kapları olarak değerlendirebilecek oldukça küçük parçalar ele geçirilmiştir. Bu malzeme ile ilişkilendirilebilecek sikke M.Ö. 420 400 arasına tarihlendirilmiştir. Kentin Atina kontrolünde olduğu zamana
ilişkin bilgi sunan malzeme Attika üretimi dışında Ege’de farklı atölyelerde
üretilmiş Attika taklidi üretimi de içerir. Bu malzeme konumu ve katmanlaşmış özelliği ile Çeşme’nin yapılış evresini de M.Ö. 400’den sonra olabileceğini öneri olarak sunar. Bu dolgu malzemesi palaestra teras duvarı ve
yuvarlak yapı malzemesi ile paralellik göstermektedir.
TÇ-C Alanı: 2007 yılında tiyatro analemna duvarı ile çeşmenin arka duvarı
arasında, olasılıkla tiyatronun doğu duvarının kuzey bölümünün çökmesi
sırasında çeşme üzerinde dolgu olarak birikmiştir. Alanda tiyatronun ve
çeşmenin kullanım evresine ait bol miktarda amphora, kase, leğen vb. ele
geçirilmiştir. Seramik buluntular çoğunlukla M.Ö. 2. yüzyıla tarihlendirilebilecek Knidos, Hieroteles amphora dipleri, bol miktarda bölgesel (yerel)
üretim masa amphoraları, sürahilerdir. Diğer bir malzeme grubu da M.Ö. 1.
yüzyılın son çeyreğine uzanan sahte Koan tipli amphora ve yivli ağız profilli
sürahilerdir. Bu dolgu ile ilişkilendirilebilecek Kaunos sikkesi M.Ö. 2. yüzyılın 1. yarısına tarihlendirilmiştir. Sikke çeşmenin son evresinde mimari
değişimi olmadan önce havuzun doldurulma evresinde, yani çeşmenin aktif
kullanıldığı yıllara ışık tutan sikkedir.
İkinci çalışmamız Sultaniye Leto kutsal alanı sualtı araştırmaları 20032004 mevsiminde ele geçirilen seramik buluntuların değerlendirilmesini
içerir. Antik Dönemde yazılı metinlerde adından söz edilen bu alan ‚Leto
kutsal alanı‛ ve çevresinde Quintus Vedius Capito Ailesi´ne ait villa maritimanın yaklaşık 1-3. yüzyıllar arasındaki kullanımı ile ilgili bilgiler sunan
seramikler, beklenildiği gibi yazılı metinlerle örtüşen bilgiler vermektedir.
2003-2004 yılı araştırmalarında ele geçen atıklar arasında ahşap, sıva, çivi
pithos parçaları; Rodos, Chios, Knidos, İtalyan, İspanyol (Baetica), Filistin
bölgesi amphoraları ile Foça ve Reşadiye Bölgesi güveçleri, fırın kapları, kapaklar yoğun olarak görülmektedir. Masa servisleri ise, kırmızı astarlı Knidos, doğu sigillatası A –DSA (Kuzey Suriye) DSB (Tralles), DSC (Bergama,
Çandarlı) ile Kıbrıs tabak ve kaselerini içerir. Bardaklar ve sürahiler genellikle Kuzey Ege tipleridir. Kandillerin çoğunluğu İtalyan kandilleridir. Se-
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ramik formlarla paralellik gösteren cam kaseler (şeffaf ve opak beyaz) ve
cam kandiller diğer buluntulardır.
Bol miktarda büyükbaş hayvan kemiği ve deniz istiridyesi ve minaresinin seramikle birlikte bulunması ve bol miktarda tava, güveç ve özellikle de
tek kişilik Foça malı güveçlerin ele geçirilmiş olması, buradaki konutların
dışında halka açık tavernaların (tabernae) olabileceğini de akla getirmektedir. Çünkü amphoraların, güveçlerin ve masa servislerine oranı oldukça
yüksektir. Buluntular arasında bulunan deniz istiridyeleri (oyster), Roma’da, Apicius’un istiridye sosunda kullanılan tipe benzerlik göstermektedir ki, bu ürün zenginler mutfağına aittir. Zengin mutfağına ait bu tür bir
ürünün bu kutsal alanda ele geçirilmesi, böylesine bir sosun buraya gelen
ziyaretçilerin siparişi üzerine yapılmış olabileceği sonucuna ulaştırmaktadır
bizleri.
Bölgenin tarım, balık ve istiridye gibi su ürünlerinin ve yöresel otların
mutfakta nasıl kullandığı ayrıca incelenecektir (Varro, Rerum Rusticarum).
Bu grubun en son tarihini kırmızı astarlı Foça tabak kaideleri, Kıbrıs kasesi
ve Afrika kırmızı astarlı ‚Form 58‛ tipi tabak vermektedir (550 yılları).
Tarihlendirme: Buluntuların kırık şekilleri, atık olarak birikmiş diğer malzeme ile karışmışlığı 2 önemli atık evresini gündeme getirmiştir: 1) 225-250
sonrası bir atık, 2) 6. yüzyıl atığı.
Her bir atık bir aktiviteye işaret etmektedir. Bunun için bölge depremleri,
yer hareketleri ve Köyceğiz yer değişimine bakılmalıdır. 1. yüzyıl, kendini
Claudius Dönemi sonrasında, daha çok Vespasian Dönemi ile 2. yüzyıl
Hadrian Dönemi arasında kalan zaman dilimi içindeki yoğun kullanım
evresi olarak gösterir. Bazı seramik tipleri özellikle güveç, tavalar Antonin
Dönemine işaret eder. Çandarlı Form 3, 4 ve MR amphora 7 (Niederbieber)
ise, Severuslar Dönemi yoğunluğunu gösterir. Sonrasında, özellikle 4. yüzyılda hiçbir buluntunun bulunmayışı ilginçtir. 5. yüzyılın ilk yarısı da buluntularla temsil edilememiştir. Olasılıkla bir deprem sonrası yapıların bir
kısmı terk edilmiş ve 6. yüzyılda tekrar kullanılmaya başlanmıştır.
2b- Epigrafik Malzeme
Christian MAREK
Barbara HOLLER
Max GANDER
Bu yılın çalışmalarına yönelik malzemenin hepsi Apollon kutsal alanı
içinden gelmiştir. Bunlar arasında en önemli olanı, ünlü ressam Protogenes
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ile alakalı bir onur yazıtı parçasıdır. Bilindiği gibi bu ünlü ressamın
tasarımını kendisinin yaptığı, bronz heykellerini kendisinin döktüğü,
büyük ihtimalle de beyitlerinin de kendisi tarafından kaleme alındığı Exedrası´nın Kaunos´ta ele geçmesi sonucu, Antik yazarların belirttiği gibi
Rodoslu değil Kaunoslu olduğu belgelenmişti. İşte bu onur yazıtı da bu
sonucu destekleyen ikinci bir belge olarak çıkmıştır karşımıza. Metinde
Kaunosluların Protogenes´e ne kadar önem verdiklerini göstermek ve onu
onurlandırmak için bir stel diktirmeye karar verdikleri, bu kararın
Kaunos´tan Rodos´a gönderilecek bir delegasyonla Protogenes´in kendisine
bizzat iletileceği ve delegasyonun masraflarının da şehir tarafından
karşılanacağı bildirilmektedir9.
Bunun dışında ele geçirilen altı adet yazıt parçası ne yazıkki çok az korunmuştur. Üzerlerinde ya bir kaç harf, ya da kalıplaşmış cümle parçası
bulunmaktadır. Helenistik Döneme ait bir parça, muhtemelen şehrin mali
işleri ile uğraşan bir memura aittir. Bir diğer parça harf karakterine göre
İmparatorluk Dönemine aittir. Diğer ikisi öylesine silinmiştir ki, sadece bir
iki harf seçilebilmektedir. Bir heykel kaidesine ait parçadan anlayabildiğimiz, bir İmparatorluk kültü rahibinden bahseder. Bir taş vazo parçasının
üzerinde seçilebilen üç harf, metnin Karca olduğuna işaret etmektedir.
Bütün bu parçalar ölçümleri yapılarak, fotoğrafları çekilerek, kopyaları
alınarak kataloglanmışlardır.
2c-Aphrodite Kutsal Alanı Buluntuları Üzerine Çalışmalar
Britta ÖZEN-KLEINE
2014 yılında başlattığımız Aphrodite kutsal alanı buluntularının dokümantasyonu çalısmalarımıza 2015 ve 2016 yıllarında da devam edilmiştir.
2014 ve 2015 yıllarındaki çalısmalarla toplam 600 seramik parçası ve terrakotta eser oluşturulan kataloğa işlenmişti. 2016 yılındaki çalışmalarımızda
birçok seramik ve terrakotta eser daha kataloğa eklenmiştir. Çalışma esnasında bazı terrakotta eserlere ait kırık parçalar tespit edilmiş ve bu eserler
tamamlanarak Fethiye Müzesi´ne teslim edilmiştir.
Ele geçen terrakottaların çoğunluğunu, kadın figürlerini tasvirleyen chiton veya himation giymiş protomlar oluşturur (Resim: 14). Himation bazı
9
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Konu hakkında daha detaylı bilgi için bkz. Chr. Marek, Kaunos ehrt Protogenes, in: A. Diler – S.
Özen – U. Çörtük et al.(Ed.) 50. Yılında Kaunos/Kbid. C. Işık´a Armağan, Basileus Suppl.I (Ankara 2017) 123-127.
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örneklerde başı da örtmektedir, kollar vücuda yapışık, sağ kol dirsekten
kırılmış ve göğüs üzerine uzanmış olarak gösterilmiştir. Sağ elin baş ve işaret parmağı birbirine dokunur şekilde, sanki bir şey tutar gibi durmaktadır.
Protomların bir grubu baş üzerinde çelenk taşımakta, diğer bir grubu ise
polos giymiş vaziyette betimlenmiştir: Protomların çoğu MÖ 5. ve 4. yüzyıla tarihlenir. Bunlar Klasik Dönemin tüm Akdeniz havzasında sevilen terrakotta tipleridir ve genelde birbirlerine benzemelerine rağmen, baş örtüleri,
giysileri ve el tasvirleriyle birbirlerinden ayrılırlar. Kaunos protomlarını ele
alacak olursak, bunlar baş örtülerinde farklılıklar göstermelerine karşın,
giysi ve el tasvirleri bağlamında birbirleriyle örtüşürler. Kaunos´ta ele geçirilmiş protom tipleri, diğer Antik kentlerde de daha çok kutsal alanlardan
gelmekte, bunların nadir de olsa mezarlar ve evlerden de ele geçirilmiş örnekleri de bulunmaktadır.
Protomları adak olarak bir tanrıya sunmak, belirli bir coğrafya veya bir
tanrının kültüyle de sınırlı değildir. Ama şunu da belirtmeliyiz ki, protomlar daha çok Demeter, Persephone, Artemis, Athena, Aphrodite ve nympheler gibi tanrıçalara adak olarak sunulmuştur. Bu durum Kaunos için de geçerlidir: Protomlarımız Aphrodite kutsal alanında ele geçirilmiştir.
Tüm protomların baş bölümünde bir delik bulunmaktadır, bu da protomların ya bir ağaca ya da duvara asılarak tanrıçaya sunulmuş olduklarına
işaret etmektedir. Kaunos protomları in-situ bulunmadıkları için, bunların
kutsal alandaki orijinal sunu yeri için bir tahminde bulunmak zordur. Ama
kutsal alanda fazla sayıda ele geçirilmiş olmalarından, bunların Kaunos
Aphrodite kültünde daha bilinmeyen özel bir rolü olduğunu göstermektedir.
Protomlar konusunda asıl tartışmalı olan konu, protomların kimi tasvir
ettiğidir: Tanrıçayı mı? Yoksa adorantı mı? Bu bağlamda protomların kendileri bize ne yazık ki bir ipucu vermezler. Diğer taraftan terrakotta ustaları
bunları Aphrodite olarak göstermek isteselerdi, verecekleri bir atributla,
tanrıçayı, şüphe götürmez bir şekilde görselleştirebilirlerdi. Bunu yapmamışlardır. Diğer bir önemli nokta ise figürlerin kadınlıklarının vurgulanmış
olmasıdır. Bu vurgu zengin giysileri, baştaki takıları, sağ elin zarif duruşu,
sol elin örtüyü tutması gibi detaylarda gözlenmektedir. U. Mandel Kaunos
protomlarında da görülen bu vurguları düğün ve gelin olma gibi konularla
ilişkilendirmektedir. Bizce protomlar vurgulanan kadınlıklarının dışında
özellikle kimliksiz tasvir edilmişlerdir ki, böylelikle hem adak sahipleri için

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

61

tanrıçayla girdikleri iletişimde, hem de kim olduklarının yorumu konusunda birçok olasılığı bilinçli bir şekilde açık bırakmışlardır10.
2d- Artemis Eleuthera
Soner ÖZEN
Cengiz IŞIK
Sözü edilen tüm bu çalışmalara ek olarak, raporumuzun sonunda Kaunos´un bize sunmuş olduğu yeni bir sürprize de değinmek isteriz ki, bu
sürpriz 1998 yılında Apollon kutsal alanının batısında yer alan kült odasındaki bir niş önünde ele geçirilen tanrıça heykelciğinin (Resim: 15) yayına
hazırlanması esnasında yaşadığımız güzel süprizdir11. Özellikle giydiği üst
elbisesi ependytes üzerindeki hayvan tasvirleri, başındaki surlu tacı ve tacından aşağıya sarkan örtüsüyle Efes Artemisi veya Aphrodias Aphroditesi
gibi özünde Anadolulu bir tanrıça olduğu kesin olan Kaunos Tanrıçası,
özellikle kollarının olmayışıyla bu tipteki diğer tanrıçalardan kendini ayırır.
Bu özelliğiyle kendisine en yakın örneklerini Gordianus sikkeleri üzerinde
betimlenen Likya Tanrıçası Artemis Eleuthera´da bulur. Artemis Eleuthera
bilindiği gibi aslında Myra´nın ana tanrıçasıdır, ancak yazıtlardan anlaşılacağı üzere tanrıçanın diğer birçok Likya kentinde de kültü bulunmaktaydı.
Görselleri sikkeler dışında, bir ev altarı üzerinde ve Myra tiyatrosundaki bir
nişte ele geçirilmiştir. Fakat bugüne kadar ne sikkeler üzerindeki resimlerinden, ne de kötü korunmuş haldeki taşa işlenmiş plastik örneklerinden
tanrıçanın ikonografisini anlamak mümkün olmuştur. En alttaki çelenk
dışında, bilhassa elbisesi üzerindeki tasvirler bugüne kadar bir muamma
olarak kalmıştır. Ancak Artemis Eleuthera olduğu kesin olan Kaunos heykelciğinin bulunması ile tüm bu tasvirler, ki bunlardan karakteristik olanları
kurbağa, dişi geğik ve akreptir, artık anlaşılır hale gelmiştir. Artık Artemis
Eleuthera´nın kültlerinin bulunduğu şehirlere Kaunos´u da eklememiz gerekecek ve daha da önemlisi şimdiye kadar aynı ikonografiyi gösteren ve
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kim olduğunu bilmediğimiz tanrıçaları Artemis Eleuthera olarak adlandırabilecek olmamızdır12.
50. Yıl Kutlamaları
KAUNOS KAZI EKİBİ
Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi 2016 yılı Kaunos örenindeki arkeolojik
araştırmaların 50. yılıdır. Tarafımızdan, Kaunos´un yerli ve yabancı araştırmacılarının yanı sıra, yöre halkı, mülki ve idari amirlerin de katılımıyla
01–03 Eylül tarihleri arasında üç günlük bir kutlama organize edilmiştir.
Bu kutlama çerçevesinde akademik ünvanlarını kentteki çalışmalarıyla
hak etmiş yerli ve yabancı meslektaşlarımızı bir araya getiren bir sempozyum düzenlenmiştir. Yine bu kutlama bağlamında Başkent Üniversitesi
Grafik Tasarım Bölümü tarafından bir logo yarışması düzenlenmiş ve sunulan eserler arasından bir eser Kaunos araştırmalarının ‚50. Yılı Logosu‛
olarak seçilmiştir.
Yine bu kutlama çerçevesinde başta Muğla Valisi Sayın Amir Çiçek,
Muğla İli Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Osman Gürün olmak
üzere, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Kadir Varoğlu ve Genel Müdürlüğümüzü temsilen Sayın Köksal Özköklü´nün katılımıyla bir Kaunos gezisi düzenlenmiştir. Gezide misafirlerimize bilhassa
Kaunos kaya mezarları ve muhteşem Kaunos surları yakından tanıtılmıştır.
Bütün bu güzellikleri yaşamamızda en büyük pay, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı ve Başkent Üniversitesi´nin yanı sıra, manevi destekleri yanında,
maddi desteklerini de esirgemeyen Sancaklar Vakfı yöneticileri ile Ortaca
ve Köyceğiz Belediye Başkanlıklarınındır. Her birine Kaunos adına candan
teşekkür ediyoruz.
Kutlamalarımız içerisinde Kaunos kazılarının geçen 50 yıllık araştırmalarını ve bu
araştırmaların hikayesini anlatan makalelerin yer aldığı bir kitapla13 taçlandırılmıştır. Bu
kitabın Başkent Üniversitesinin öncülüğünde yerli ve yabancı yedi 7 ayrı üniversitenin
katkısıyla kısa süre içerisinde basılmış olmasından ve Kazı Başkanımız Sayın Prof. Dr.
Cengiz Işık´a armağan edilmesinden Kaunos kazı ekibi olarak kıvanç duymaktayız.

12

13

Konu üzerine daha detaylı bilgi için bkz. S. Özen – C. Işık, Eleuthera aus Kaunos, in: M. Doyran
– B. Özen-Kleine – U. Çörtük – S. Özen (Ed.) Uluslararası Anadolu´da Demeter ve Diğer Ana
Tanrıça Kültleri Sempozyumu, Basileus Suppl.II (Ankara 2017) 75–91.
Bkz. Dipnotlar 3; 8-9.
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Resim 1: Apollon Kutsal Alanı 2016 Yılı Açma Planı

Resim 2: 6 Girişli Yapı (Batıdan)
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Resim 3: Teras Alt Yapısını Oluşturan Bölmeler

Resim 4: Merdivenli Propylon´un Batısında Ortaya Çıkarılan
Temenos Duvarı ve Yuvarlak Yapı
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Resim 5: Tiyatrodan Tüm Çalışma Dönemine ait Çizimler

Resim 6: Akropol Batı Terası 2016 Yılı Açma Planı
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Resim 7: Akropol Batı Terası 2016 Yılı Çalışmaları Sonrası

Resim 8: Gümüş Rodos Plinthophoru

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

67

Resim 9: Kaunos Surları, Kuzeybatı ve Kuzey Bölümleri

Resim 10: Kaunos Surları, K23 Bölümü (Polygonalstil ‚Hammerface‚)

Resim 11: Kaunos Surları, K46 Bölümü
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Resim 12: Sultaniye, Kazı Evi Bahçesinde Gemi Batığı Mizanseni

Resim 13: Sultaniye, Teras Duvarlarının Kalın Kekamoz Tabakasından
Temizlenmesi
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Resim 14: Aphrodite Kutsal Alanı'nda Ele Geçen bir Protom

Resim 15: Artemis Eleuthera Heykelciği
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MİLET 2016 YILI ÇALIŞMALARI
Philipp NIEWÖHNER1
Milet 2016 yılı çalışmaları 02.05.2016–25.10.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara olanak sağlayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile yardımlarını esirgemeyen Bakanlık Temsilcilerimiz E. Korkmaz ve Ş. Güllüsaç’a içtenlikle teşekkür ederiz. Ayrıca, çalışmalarımız süresince tüm yardımları ve işbirliği
için Milet Müzesi Müdürü H. A. İslam ile tüm müze personeline teşekkürlerimizi sunarız.
Didim Belediye Başkanlığına, Akköy ve Balat muhtarlıklarına, kazı bekçilerimize, kazı ekibi ve işçilerimize de içtenlikle teşekkür ederiz. Milet kazısına maddi kaynak sağlayan Alman Arkeoloji Enstitüsü (Deutsches
Archäologisches Institut), Bochum-Ruhr Üniversitesi ile kazımızı maddi ve
manevi olarak destekleyen diğer Milet kazısı dostlarına minnettarlığımı
belirtmek isteriz.
Humeytepe’de ve tiyatronun altındaki mağaranın önündeki alanda
Ağustos’ta yapılması planlanan kazılar siyasi koşullar sebebiyle gerçekleştirilemedi. Tiyatronun altındaki mağaranın 3D-Lazer taraması, jeofizik araştırmaları ve çeşitli depo çalışmaları da yine aynı sebeple yürütülememiştir.
Gerçekleştirilemeyen çalışmaların 2017'de hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Bunun dışında 2016 yılı için planlamış olduğumuz depo, yayına yönelik belgeleme, restorasyon-konservasyon, ören yeri düzenleme çalışmaları
ile kazı çalışmaları öngörmüş olduğumuz tarihler arasında programa uygun olarak tamamlanmıştır.
Milet Kazısı kazı, restorasyon, onarım ve konservasyon çalışmaları için
gerekli olan tüm araç, gereç ve aletlere sahiptir. 2016’da işçilerin taş malzemeyi daha kolay bir şekilde iskeleye çıkarabilmeleri için halatlı vinç alındı.
Psikopos sarayının üzerindeki kusurlu koruma çatısının güvenli bir şekilde
demontajının yapılabilmesi için vinç ve hava platformu gibi diğer ağır gereçler günlük olarak kiralanmışlardır. Arazi ölçüm aletlerinin yanı sıra ya1

Doç. Dr. Philipp NIEWÖHNER, Byzantinische Archäologie, Nikolausberger Weg 15, 37073
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yın çalışmaları için kullanılmakta olan teknik aletler ve büro aletleri de yeterli durumdadır. Dokümantasyon ve yayın çalışmalarına ait veriler internet yardımıyla bir bilgi bankasında saklanmaktadır.
Yukarda açıklanan durumdan ötürü çeşitli kazı, yüzey araştırması projeleri ve depo çalışmaları 2016 yılında gerçekleştirilemeyen projeler için ön
görülen; fakat gerçekleşemeyen maddi bütçe dışında, 2016 yılı Milet çalışmaları için planlanmış olan bütçe ile sezon boyunca kullanılmış olan bütçe
eşit olup, çalışmalar için sağlanan kaynak tamamen kullanılmıştır. 2016
yılında gerçekleştirmeyi planlamış olduğumuz kazı çalışmaları için ayrılmış
olan bütçe, kazı yapılmadığı için ören yeri düzenleme ve bakımı ile konservasyon çalışmalarında kullanılmıştır.
I. KAZI ve SONDAJLAR
Daha önceki kazı sezonlarında başarıyla uygulanmış olan drill-sondajı
çalışmalarına devam edilmiştir. Bu çalışmalar Milet`in ne zaman ve hangi
nedenle sular altında kaldığını ve hangi dönemlerde kurak zamanlar geçirdiği ile ilgili yeni veriler sunmaktadır. Bununla birlikte bir tanesi Aslanlı
Liman`da, altı tanesi şehrin doğu dış bölümünde ve bir tanesi Batı Agora`nın yapılaşmaya uğramamış merkezi bölümünde olmak üzere sekiz sondaj çalışması yapılmıştır. Drill-sondajlar Prof. Dr. H. Brückner ve öğrencileri
tarafından gerçekleştirilmiştir. Drill-sondajların arkeolojik danışmanlığı ve
değerlendirmesi Doç. Dr. A. Herda tarafından yürütülmüştür.
Doç. Dr. A. Herda Apollon Delphinios kutsal alanında ikinci bir grup ile
kazı çalışmaları çerçevesinde yapının güney duvarı boyunda taban döşemesini incelenmiştir (Resim: 1). Buna göre taban döşemesinin Geç Hellenistik
Döneme tarihlendiği anlaşılmaktadır. Bunlar arasında yapının en erken
avlu evresine ait temel kalıntısı gün ışığına çıkarılmıştır. Temel kalıntısı 1,89
m. kalınlığında drenaj dolgusundan, büyük yuvarlak kayalardan, taş yongalar, az sayıda devşirme malzeme ve seramikten oluşmaktadır. Ayrıca
kısmen Arkaik Dönem devşirme malzemelerinden oluşan Klasik Dönem
güney duvarı ve bunun üst temel kısmı da açığa çıkarılmıştır. Aşağıdaki üç
yapı evresi tespit edilmiştir: 1) Muhtemelen Geç Arkaik Dönem temelleri
üzerindeki Erken Klasik Dönem temelleri; 2) Büyük İskender Döneminde
avlunun genişletilmesi; 3) Hadrian Döneminde avluların büyük ölçüde
aşınması nedeniyle yeniden 75 cm. yükseklikte inşaa edilmesi.
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II. BULUNTU ÇALIŞMALARI
2016 yılında kazı depolarının açılmasından itibaren yayına yönelik tanımlama, çizim, fotoğraflama çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Prof. Dr. V. von Graeve, Zeytintepe kazılarında bulunmuş olan ve
büyük bölümü bothrostan ele geçirilmiş Arkaik Döneme ait pişmiş toprak
figürinler ile Arkaik Dönem heykeltraşlığı üzerine yayına yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ayrıca Dr. V. Webb ve asistanı (Zeytintepe Aphrodite
kutsal alanından bulunmuş olan Arkaik Mısır Objeleri Kataloğu) yayına
yönelik çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bükreş’ten Dr. I. Birzesku ve beraberindeki çalışma arkadaşı Zeytintepe’deki Aphrodite Kutsal Alanı’ndan ele
geçirilen masa amphoraları ve nakliye amphoraları konusundaki çalışmalarına devam ettiler.
Dr. F. Özcan ve ekibi ise Klasik ve Hellenistik dönemlere ait pişmiş toprak figürinlerin belgeleme çalışmalarına devam ettiler. Ayrıca 2001’de Humeytepe’de tarafımdan yapılan sondaj kazılarında ele geçirilen materyalin
yayınına yönelik inceleme, belgeleme ve araştırmaları yapılmıştır. Dr. Aylin
Tanrıöver Humeytepe’den ele geçirilen sikkeleri değerlendirmiştir. N.
Schwerdt (M.A.) ve ekibi yayına yönelik çalışmalarına devam etmişlerdir.
Berlin Humboldt Üniversitesi’nden Dr. A. Herda ve ekibi Delphinion’dan
önceki yıllarda ele geçirilmiş olan buluntular ile ilgili depo çalışmalarında
bulunmuşlardır. Dr. J.-M. Henke Milet Müzesi’nin 2012-2014 yılları arasında Milet Değirmentepe Nekropolü’nde ele geçirilen buluntuları belgelemişlerdir.
Y. Mim. S. Giese Yayın çalışmalarını yürüttüğü Bizans kent duvarlarında
çalışmalarını sürdürmüştür.
Prof. Dr. J. Zurbach ve A. Aslan 2012’de Değirmentepe’nin kuzey yamacında kazılarla ortaya çıkarılan Geç Bronz Çağı’ndan Myken oda mezarlarının buluntuları ile ilgili çalışmalarda bulundular. Buluntular 1100 seramik
parçası (Resim: 2) ve steatitten ağırşak (arasında bıçağın da yer aldığı) bronz
objeler, altın diadem, kolyeler (Resim: 3) ve fayans objeler yer almaktadır.
Mezar son olarak LH IIIC evresinde, M.Ö. 12. yy. ortalarında kullanılmıştır.
En erken kullanım evresi M.Ö. 14. yy.a LHIII A2 ya da A1’e tarihlenen mezar Milet’te bilinen en eski mezardır. Aynı zamanda Değirmentepe’nin kuzey yamacında kazılan ilk mezardır. 1908’de kazısı yapılan mearlar ise doğu yamacında yer almakatadır. Kuzey yamaçta kazısı yapılan mezar doğu
yamacında kazısı yapılan mezardan farklı olarak silah, mücevher ya da
diğer kıymetli malzemeleri içermemektedir.
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Dr. R. Şahin, Dr. A. Vacek, Dr. L. Audley-Miller mağaralı kutsal alandan
(NG15 açması) 2015’da ele geçirilen buluntuların belgelenme çalışmalarına
devam ettiler. R. Şahin Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri ile
birlikte çoğunluğu seramik kırıklarından oluşan, aralarında metal ve terrakotta buluntularının da yer aldığı seramik 350 parça küçük buluntunun belgelenmesi tamamlanmıştır. A. Vacek depoda NG15 açmasından bulunan 9
sikkeyi duvar resimleri parçaları 6 metal fragmanı, 17 cam fragmanı ve 32
duvar resmi parçası belgelenmiştir. L. Audley-Miller NG15 açmasından ele
geçirilen heykeltraşlık eserlerinin belgelemesini tamamlamıştır.
Prof. Dr. C. Berns ve Dr. S. Huy Bochum Ruhr Üniversitesi'nin öğrencileri ile 2014 ve 2015'te Humeitepe yüzey araştırması sırasında ele geçirilen
malzemenin belgelenmesine devam ettiler. Malzemenin çoğunluğunu seramik parçaları ve az miktarda diğer buluntu grupları (cam, sikke, duvar
harçı vb.) oluşturmaktadır. 144 kutu içinde bulunan malzeme fotoğraflanmış, 64 kutu içeriği çizilmiş ve 33 kutu içinde bulunan malzeme tamamen
veri tabanına kaydedilmiştir. Ayrıca eski kazılarda ele geçirilen malzeme
hakkında çalışıldı. Tuba Kadamlı B.A. Geç Antik kandiller ve Samantha
Knoll B.A. ESA seramiği hakkında hazırladıkları çalışmaları için malzemelerin belgelenmesini tamamlandılar.
III. ARKEOMETRİ
Lyon’dan J. Capelle (M.A.) ve çalışma arkadaşı tiyatronun duvarlarındaki kazıma çizgilerini RTI (Reflectance Transformation Imaging) tekniğini
kullanarak belgelemişlerdir. Böylece bu çizgilerin tiyatronun mimari elemanlarının ön çizimleri olduğu anlaşılmıştır.
Dr. N. Toma Milet’in İmparatorluk Dönemi heykeltraşlık eserleri konsundaki çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar mermerlerin kökeninin
saptanması ve bu şekilde yapı sürecinin ve atölyelerin anlaşılması için tiyatro ve Faustina Hamamları’ndan ele geçirilen heykeltraşlık buluntularının
analizlerini de kapsamaktadır. S. Herzhoff B.A. 500 adet Arkaik Döneme
tarihlenen ok ucunu çalışmıştır. Aynı zamanda buluntuların röntgenfluoreszens analizlerini yapmıştır. Malzeme analizleri ile üretim yerlerinin saptanması (ok uçları kenti savunanlara mı yoksa kente dışardan gelip saldıranlara mı ait?) mümkün olabilecektir.
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IV. KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Her yıl olduğu gibi tiyatro, tiyatro kalesi, Piskoposluk Sarayı ve Mikail
Kilisesi, 40 Basamaklı Cami ve yanındaki hamam, Faustina Hamamı, Humeytepe’deki köşk, Capito Hamamı, Delphinion yanındaki hamam, Ion
sütunlu avlu, nymphaion, Büyük Kilise, Agora Kapısı, cadde, agora, bouleuterion, serapeion ve stadionun kapısı genelinde bitki ve ot temizliği çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Kökleri duvarlara zarar veren bitkiler ilaçlanarak duvarların korunması sağlanmıştır.
Tiyatrodan sonra Milet’in en büyük ve en iyi korunmuş anıtı olan Faustina Hamamı’ndaki konservasyon çalışmaları, Y. Mim. B. Akan’ın gözetiminde sürdürülmüştür. 2016 kampanyası için Aydın Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulan proje kapsamında, büyük
caldarium mekanının güney duvarındaki büyük kemerin koruma altına
alınması için gerekli uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Büyük caldarium (9)
ve caldarium (8) mekanları arasındaki duvarda, büyük kemer ile geçiş üstündeki küçük kemer arasındaki ciddi malzeme kaybının yarattığı statik
tehlikeyi (Resim: 4-5) yok etmek ve bu sayede hem ziyaretçilerin hem de
yapının güvenliğini sağlamak amacıyla, mevcut boşluğun doldurulması
hedeflenmiştir.
Uygulama öncesi çevreden işlenmemiş, uygun büyüklükte taşlar toplanıp dolgu taşı ve yapı taşı olarak sınıflandırılmıştır. Duvarın kuzey ve güney cephelerine üç katlı birer iskele inşa edilmiş, küçük kemer ise kurul
kararına uygun olarak alttan ayrıca bir iskele ile desteklenmiştir (Resim: 6).
Toplanan taşlar ve duvar yüzeyleri yıkanarak uygulama öncesi tüm malzemeler, tozdan ve topraktan arındırılarak hazırlanmıştır. Kum, kireç, su ve
tuğla tozu içeren harç ile örülen duvar boşluğunun kuzey ve güney cephelerinde iri yapı taşlarından bir duvar kabuğu oluşturulmuş, iç kısım ise dolgu taşlarıyla doldurularak konservasyon projesi tamamlanmıştır (Resim: 79).
Piskoposluk Sarayı’ndaki konservasyon çalışmalarında, 1970’lerde yapılmış olan ve zamanla çürüyerek işlevini kaybeden koruma çatısının kaldırılarak yapının çevresi ile uyumlu bir şekilde sergilenmesi hedeflenmiştir
(Resim: 10). 2015 kampanyasında yapı zeminindeki mozaikler jeotekstil ve
kum tabakası ile örtüldüğünden artık koruyucu bir çatıya da ihtiyaç kalmamıştır. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne
sunulan ve kabul edilen proje çerçevesinde öncelikle, temizliği yapılan du-
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var kalıntılarının yan yüzeylerine; kum, kireç, su ve tuğla tozundan oluşan
harç ile sağlamlaştırma uygulaması yapılmıştır.
Duvarların açıkta kalan üst kısımlarını korumak için sadece derzlerin
yenilenmesi yeterli görülmemiş, çevreden toplanan ufak taşların duvarların
üstüne harçla yerleştirilmesiyle koruyucu bir üst kaplama oluşturulmuştur.
Mevcut çatı altındaki duvar kalıntıları koruma altına alındıktan sonra çatı
kiremitlerinin tümü sepetli vinç yardımıyla toplanmıştır (Resim: 11). Batı
kanadına göre daha büyük çatı makasları ile örtülmüş olan kuzey kanadının ahşap konstrüksiyonunu kaldırmak için sepetli vinç ile çalışılmıştır (Resim: 12). Ҫatı makasları halatlarla bağlanarak vinç yardımıyla sökülmüştür
(Resim: 13). Özgün olmayan ve yapıya sonradan eklenen duvarların üst
kısımları, ören yeri ile uyum sağlaması için kepçe yardımıyla yıkılarak daha
doğal bir görünüm elde edilmiştir (Resim: 14).
Batı duvarının iç kısmında, sökülen ahşap çatının ahşap dikmelerinin yer
aldığı nişler temizlenmiş; daha sonra boşaltılan nişlerin içine, harç ve çevredeki taşlarla dolgu yapılarak duvarın iç yüzeyi düzeltilmiştir. Ardından
kuzey duvarda, çatı konstrüksiyonun oturduğu betonarme hatıl parçalanarak sökülmüştür. Batı kanadı ile benzer bir görünüm elde edilebilmesi ve
çevredeki yapı kalıntılarıyla uyum sağlanabilmesi için kuzey kanadı üzerine kısmi olarak duvar örülerek çalışmalar tamamlanmıştır (Resim: 15). Sonuç olarak parmaklıklar, şu anda çatısız olduklarından, elverişsiz havanın
olumsuz koşullarından etkilenmemeleri için paslanmaya karşı dayanıklı
boya ile boyanmışlardır. Renk olarak grinin nötr bir tonu tercih edilmiştir.
V. ALAN YÖNETİMİ VE KORUMA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
ÇALIŞMALARI
Milet ve Balat'taki harabeler ile ilgili yeni bir rehber kitap Ege Yayınları'ndan çıkmış bulunmaktadır. Rehber kitap harabelerin girişinde satışa
sunulmuştur. Metin ve görsel malzeme Milet kazısındaki arkeologlardan
temin edilmiş olup yapıların Arkaik Dönemden Osmanlı Dönemine kadar
güncel araştırma durumu ile ilgili bilgiler vermektedir. Rehber kitap Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere üç farklı baskıya sahiptir.
Milet’in kent planını ve önemli anıtlarla ilgili kısa açıklamalar içeren bir
broşür, uzun yıllardır kent girişinde ziyaretçilere verilmektedir. Bu broşür
2016 yılında yenilenmiştir. Böylece yeni yayınlanan kent rehberi ile broşürdeki tasvirler örtüşmektedir. Son olarak da kent rehberinde ve broşürlerde
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anlatılan kentin 30 önemli anıtı için yeni, resimli tabelalar hazırlanmış ve
yerleştirilmiştir. Levhalar rehberde ve broşürde gösterilmiş olan gezi yolunu izlemekte olup; planlar, rekonstrüksiyonlar, Türkçe, Almanca ve İngilizce metinler aracılığıyla Antik Dönem, Bizans ve Türk Dönemi anıtları ile
ilgili bilgiler vermektedir.
Ayrıca her yıl olduğu gibi 2016 yılı Milet çalışmaları kapsamında da ören
yerinin bakım ve düzenlenmesine yönelik geniş çapta bitki temizliği gerçekleştirilmiş olup, zararlı bitkiler tüm sezon boyunca ilaçlanarak yok edilmiştir. Temizlik çalışmalarının ağırlık noktasını Delphinion kazısı ve Bizans
kent duvarındaki çalışmalar oluşturmuştur.
Arazinin topoğrafik ölçümü için sabit ölçüm noktalar ağı Yük. Müh. J.
Rothe ve ekibi tarafından kontrol edilmiş, düzeltilmiş ve tamamlanmıştır.
Ekip Humeytepe'de ve Kaletepe'de Milet Digital Elevation Model'in gerçekleştirilmesi için ölçümler almıştır.
Yük. Mim. Duygu Göçmen antik kent alanının korunmasına dair bir
konsept geliştirmiştir. Bu kapsamda geçen sene yapılan çalışmalardaki eksikler (hasar tespit ve önlemler kataloğundaki eksikler) tamamlanmış, problemlere, potansiyellere ve tavsiye edilen önlemlere dair öncelikler belirlenmiştir.
VI. MİLET KAZISI'NDA YÜRÜTÜLEN PROJELER İLE İLGİLİ
HAZIRLANMAKTA/BASKIDA OLAN YAYINLAR (2016/2017)
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H. Brückner – A. Herda – M. Kerschner – M. Müllenhoff – F. Stock, Life Cycle of Estuarine Islands — From the Formation to the Landlocking of Former Islands in the Environs of Miletos and Ephesos in Western Asia Minor (Turkey), Journal of Archaeological
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Resim 1: Milet 2016, Delphinion, güney duvar boyunca
Geç Hellenistik Dönem zemin döşemesi, bunlar arasında
avlunun (büyük taş yuvarlaklarından oluşan) en erken
evresinin temeli.

Resim 2: Milet 2016, Miken Değirmentepe Mezarı, Anadolu
tipi askos parçası. Beycesultan III-II, muhtemelen LH IIIA2.

Resim 3: Milet 2016, Miken Değirmentepe Mezarı,
mercan kolye.
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Resim 4: Milet 2016, Faustina Hamamı kemerli geçiş, güney cephesi,
uygulama öncesi durum.

Resim 5: Milet 2016, Faustina Hamamı kemerli geçiş, kuzey cephesi,
uygulama öncesi durum.
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Resim 6: Milet 2016, Faustina Hamamı kemerli geçişin kuzey cephesindeki
iskele çalışmaları.
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Resim 7: Milet 2016, Faustina Hamamı caldarium duvarındaki kemerli geçiş.

Resim 8: Milet 2016, Faustina Hamamı caldarium duvarının güney
cephesindeki duvar örgüsü, uygulama sonrası.
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Resim 9: Milet 2016, Faustina Hamamı Caldarium
duvarının güney cephesi, uygulama sonrası.

Resim 10: Milet 2016, Piskoposluk Sarayı çatısının
uygulama öncesi durumu.

Resim 11: Milet 2016, Piskoposluk Sarayı’nın çatı
kiremitlerinin sepetli vinç yardımıyla toplanması.
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Resim 12: Milet 2016, Piskoposluk Sarayı batı kanadında çatı makaslarının kaldırılması.

Resim 13: Milet 2016, Piskoposluk Sarayı’nın kuzey kanadının çatı konstrüksiyonunun
kaldırılması.
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Resim 14: Milet 2016, Piskoposluk Sarayı’nın batı duvarının kepçe ile yıkılması.

Resim 15: Milet 2016, Piskoposluk Sarayı.

86

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

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK 2016
YILI KAZILARI
Halime HÜRYILMAZ
I. GİRİŞ
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi adına yürütülen
Gökçeada-Yenibademli Höyük kazıları, 11 Temmuz – 8 Eylül 2016 tarihleri
arasında sürdürülmüştür1. 2016 yılındaki çalışmalar daha önceki yıllarda
olduğu gibi kazı evindeki düzenlemeler ve höyük alanında temizlik işlemleri ile başlamıştır. Öngörülen program kapsamında, höyüğün tepe düzlüğünde olmak üzere G10/H10 açmasında, G10 batı kontrol sette ve G10 doğu-batı kontrol sette çalışılmış (Harita: 1), kazı evinde ise yan dallara ilişkin
incelemeler gerçekleştirilmiştir.
Bölgesel tektonik hareketler sonucu kuzey kesimi yükselerek, güneydoğuya doğru çarpılan Gökçeada’nın, en verimli topraklarında yükselen Yenibademli Höyük, Büyükdere vadisinin aşağı kesiminde alçak bir tepe
(130x120 m.) görünümü sunmaktadır (Resim: 1). Pre-Holosen’de vadi içinde mevcut olan yarıntıya, Erken Holosen’de denizin sokulmasıyla oluşan


1

Prof. Dr. Halime HÜRYILMAZ, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
06800 Beytepe Ankara / TÜRKİYE.
2016 yılı kazılarına Dr. Belgin Aksoy (Uludağ Üniversitesi), Dr. Onur Gönülal (İstanbul Üniversitesi), Restoratör-Arkeolog Mustafa Kulkul, Arkeolog Sercan Kaan Alkan ve Coşkun Fırat
Ayvazoğlu (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencileri), Derya
Uçar (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Lisans Öğrencisi), Ebru Uğraş
ve Merve Kurnaz (Dumlupınar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Lisans Öğrencileri), Muhammet
Emin Gözütok (Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Lisans Öğrencisi), Murat Arpacı
(Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Lisans Öğrencisi) ve T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı temsilcisi olarak İstanbul Arkeoloji Müzesi elemanı Arkeolog Neşe Taşdemir
katılmıştır. Arkeobotanik kalıntılar Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü laboratuvarında Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez tarafından incelenmiştir. Çanakkale Arkeoloji
Müzesi Müdürlüğü’nün değerli elemanları, bürokratik işlemlerin yürütülmesinde, ayrıca 5.
Komando Alay ve Garnizon Komutanlığı da, lojistik yöndeki zorlukların aşılmasında yanımızda olmuşlardır. Her yıl olduğu gibi, 2016 yılında da Hacettepe Üniversitesi’nin, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’nün, İl Özel İdaresi ve İlçe Halk Kütüphanesi’nin değerli yöneticileri ve
çalışanları yardımlarını esirgememişlerdir. Bu vesile ile, çalışmalarımıza finansal ve manevî
yönden destek veren tüm kişi ve kurumların yöneticilerine teşekkürü borç bilirim.
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‚Ria‛ tipi bir koyun, Orta Holosen başlarında yaklaşık 6000 yıl önce deniz
seviyesi yükselmesinin durmasıyla, hızla dolmaya başlayan koyun doğu
yönünde, M.Ö. 3. bin yılının başlarında Yenibademli Höyük yükselmeye
başlamıştır2. Bir zamanlar yarımadanın batı uçunda bulunan, ancak zamanın akışı içinde çevresi alüvyonla dolan ve günümüz kıyı çizgisinden 1500
m. güneyde kalan bu yerleşim yerinde, 2016 yılında yürüttüğümüz çalışmalar, arkeolojik kazılar ve yan dal incelemeleri olmak üzere, iki kategoride
toplanmaktadır.
II. KAZI ÇALIŞMALARI
G10/H10 Açması
Arazi çalışmaları ekseninde odaklanılan alan, tepe düzlüğünün merkezi
kesiminde yer almaktadır. Bu alanın sınırları içinde kalan açmalarda ‚Pithos
Magazini‛ adını verdiğimiz yapının iç dolgusu aşamalı olarak kazılmıştır
(Çizim: 1). IV. yapı katını belirleyen ve Erken Bronz Çağ (= EBÇ) II dönemine tarihlendirilen kuzeybatı-güneydoğu yönünde inşa edilen magazinin
doğu yarısında, şimdiye kadar bulunan 6 erzak küpünden, 2 tanesinin derinde kalan alt bölümleri 2016 yılının kazı sezonunda kaldırılmıştır (Resim:
2). Karın çapları 1.10 m. yi aşan küplerden batı yöndekinin dip çapı 0.42 m.
doğu taraftakinin ise 0.70 m. dir. Yapının kuzey yönündeki uzun duvarına
dayandırılan küplerin, aralarında bırakılan boşluk 0.40 m. dir.
Geç kullanım evresinde, doğu yönündeki arka kapalı duvarı onarılan
magazinin, erken evresine ait aynı yöndeki duvarı, günümüze daha sağlam
ulaşmıştır (Resim: 3). Korunan genişliği 0.65 m. olan erken evre duvarının
içten uzunluğu 4.80 m. dir. Kuzey yarısı büyük boyutlu taşlarla (0.22x0. 60
m.) örülen duvarın, güney yarısında hem ufak (0.06x0.12 m.) hem de orta
boyutlu (0.20x0.28 m.) taşlar kullanılmıştır.
Muhtemelen tektonik hareketler sonucu magazinin içine devrilen kuzey
yöndeki uzun duvar, ortak kullanıma hizmet eden depo yapısının kuzeydoğu dörtlüğündeki erzak küplerinin ve yanlarına bırakılan depolama kaplarının kırılmalarına neden olmuştur. Bunların in-situ durumları, yapının iç
düzeninde uzun eksen boyunca orta alanın mümkün olduğunca boş bırakıldığını, küplerin ve depolama kaplarının daha çok uzun duvara yakın
yerleştirme prensibine dikkat edildiğini ortaya koymaktadır. Bu durum söz

2

88

Öner, E. ve diğ., 2013, s. 869.
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konusu yapıya, ürün almak için giren yerleşimcilere de kolaylık sağlamış
olmalıdır. Magazinin içinde saptanan iri depolama kaplarının büyük bir
bölümünü çömlekler oluşturmaktadır. Bunlar içe eğik ağızlı, karından dört
kulplu, ya da aynı sınıfın içinde değerlendirilen ağız altında ve gövdede
dörder kulpu bulunan el yapımı çömleklerdir. Troia I3 ve Kumtepe IC4 evresinde karakteristik olan yaka boyunlu çömleklerin de temsil edildiği depo
yapısında, boyundan dört kulplu bir çömlek bulunmuştur. Yerleşimde pek
yaygın olmayan bu kap, biçim yönünden Limni adasındaki Poliochni II’nin5
arkaik evresine tarihlendirilen örneğini çağrıştırmaktadır. Depo yapısının
envanterine dâhil edilen çanaklar, alışılagelen örneklere aykırı görünmemekte ve bunların büyük bir bölümünü Troia I’ in orta evrelerinde yaygın
bir biçim olarak karşımıza çıkan omurgalı, hafif içbükey profilli uzun tutamaklı çanaklar oluşturmaktadır. Anılan yapının buluntuları arasında, yüksek kulplu ve kazıma bezekli olan bir kâse, Yenibademli Höyük’te ele geçirilen aynı tür kap ailesinin üçüncü örneğini temsil etmektedir (Resim: 4).
Gövde genişliğini aşan ve kenarı dışbükey profilli yayvan dip özelliği ile,
ilk bakışta Erken Kiklad kültürünün en tipik kap biçimlerinden sayılan Syros ve Paros adalarındaki6 Kiklad tavalarını anımsatan bu kâse, içten destekli kulp özelliği ve kabın ağır kulp karşısında dengede durmasını sağlayan dip kısmındaki oval biçimli eklentisiyle, yerel bir yapıma işaret etmektedir. Bir mutfak kabından çok, depo içindeki derin çömleklerden ya da
küplerde depolanan ürünlerin alınmasında işlev kazandığına inanılan bu
kabın içinde, prehistorik dönemlerde yağ ve lif bitkisi olarak kullanılan
keten tohumları bulunmuştur.
Çanak çömlek türü buluntulara kıyasla, küçük ölçekte kalan depo yapısının kemik eserleri mablak, delici ve köpek dişinden yapılmış kolye tanesi
ile sınırlı kalmaktadır (Resim: 5). Deri işleme sektöründe önem kazanan
kemik buluntuların yapımında, daha çok küçükbaş hayvanların kemikleri
tercih edilmiş gibi görünmektedir. Bunların tipleri, bugüne değin yerleşim-

3

4

5
6

Blegen ve diğ., 1950, s. 69. Bu tip çömlekler Troia’da C 4 tipi altında tanımlanmakta ve Troia I’in
erken ve orta evrelerinde görülürler. Benzer çömlekler Schliemann’ın buluntuları arasında da
yer alırlar: Schmidt, 1902, no. 201-204.
Sperling, 1976, s. 352, Pl. 79, no. 822. Benzer nitelikteki çömlekler Ege adalarından Midilli’de
Thermi’nin IV. yerleşiminden (Lamb, 1936, s. 82, Fig. 29a ‚Amphoroid Jar‛) ve Limni adasındaki
Poliochni II’nin geç evresinden (Bernabò-Brea 1964, Tav. LIX a, b, e, f; Tav. LX a) de bilinmektedir.
Bernabò-Brea, 1964, s. 111 ve 570, Tav. LIII a.
Müller-Karpe, 1974, Taf. 362, no. 4 ve 9.
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de bulunanlardan farklı değildir. İnce bir işçiliği yansıtan delikli köpek dişi,
beğenilme olgusu ekseninde tilki dişlerinden başka, yerleşimde köpek dişlerinin de boyun takısı yapımında kullanıldıklarını göstermektedir. Bu gelenek sadece Yenibademli’ye özgü olmayıp, kuzeybatı Anadolu’da Troia
I’de7, Ege denizi ada yerleşimlerinde8 (Poliochni II ve Thermi IV), Yunanistan’da ise Olynthos’ta9, Servia’da10, Sesklo’da ve Marmariani’de11 Neolitik
dönem katlarında, ayrıca aynı coğrafyada Haghios Mamas’ın12 EBÇ seviyelerinde kanıtlanabilmektedir. Konutlarda saptanan havaneli ve ezgi taşı gibi
buluntulara kıyasla, depo yapısında ele geçirilen az sayıda benzer nitelikli
eserler, tahılların ve baklagillerin ezilme işlemlerinin daha çok konut içlerinde ya da yapıların önlerinde açık havada işlendiklerini akla getirmektedir.
Depo yapısının altında, V. kat yapılarına ulaşma hedefiyle sürdürülen
kazılar, ne yazık ki düzenli bir oluşumdan çok, alanda bilinçli olarak bırakılan enkazı ortaya koymuştur. Söz konusu enkaz ve üzerine serilen toprak
(Resim: 6), IV. katın depo yapısına güçlü bir zemin sağlamış olmalıdır.
Depo yapısının güneyinde ve dışında olmak kaydıyla dar bir alanda, III.
kata ait dolguda yürütülen kısa süreli çalışmada, düzenli bir plân sunan
kalıntılara rastlanılmamıştır. Dolgudan elde edilen buluntular kemik delicilerden, perdah aletlerinden ve Troia I dönemine tarihlendirilen çanak çömlek türü kaplara ait parçalardan oluşmaktadır. Bunlar Yenibademli’nin bilinen alet tiplerine ve kap biçimlerine yenilik getirmemekte, sadece buluntuların sayısını arttırmaktadır.
G10 Batı Kontrol Set
Depo yapısına ait kapı yerinin belirlenebilmesi amacıyla, kontrol set alanında sürdürülen çalışmaların sonuçları, çok doyurucu olmamakla birlikte,
yangına maruz kalan deponun kuzeybatı köşesinin, üstteki yapının inşası
sırasında kaldırıldığını düşündürmektedir. Bu kesimde günümüze ulaşan
ve yapı ile ilişkilendirilen ahşap dikme yeri ve çevresinde dikmeye destek
7
8

9
10
11
12
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Blegen ve diğ., 1950, s. 95, Fig. 215: 36. 308 ve 36. 309.
Bernabò-Brea, 1964, s. 214, 231, 167, 602, Tav. XC, no. 9-11; Lamb, 1936, s. 200, Pl. XXVII, no.
40.
Heurtley, 1939, s. 165, Fig. 35 j.
Heurtley, 1939, s. 139, Fig. 7 e.
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sağlayan taşlara rastlanılmış (Resim: 7), kapı boşluğu ve eşik taşı ise bulunamamıştır. Kazılan dolguda gözlenen yanık toprak ve karbonize dal parçaları (Resim: 8), höyüğün merkezi kesiminde başlayan yangının güneye doğru yayıldığı konusunda ipuçları sağlamaktadır. Günümüzde olduğu gibi,
depo yapısının kullanım döneminde de muhtemelen etkili olan kuzey
rüzgârı, yangının yayılım alanını güneye doğru genişletmiş görünmektedir.
G10 Doğu-Batı Kontrol Set
Yerleşimin radyal plân şemasını yansıtan II. katın, dörtlü yapı grubuna
ait güney yöndeki yapının, içinde mevcut olan ara duvarın kapı boşluğunun belirlenebilmesi amacıyla, doğu-batı yönünde uzanan kontrol set kazılmıştır (Çizim: 2). Bu kesimde beklenilenin aksine, iki oda arasında geçişi
sağlayan kapı boşluğunun ve eşik taşının saptanamamış olması, Yenibademli’nin mimarisinde uzun duvarların yanı sıra, yapıların içlerindeki ara
duvarların da ortak kullanıldığına dair ipucu vermektedir. Boyutları ve
giriş yönleri farklı olan iki odanın, arasında kalan ortak duvarın (Resim: 9),
güneydoğuya doğru kayan bölümünün tehlike yaratmaması için, küçük
odanın içinden desteklendiği anlaşılmaktadır. Taş döşeli sokağın kenarında
yer alan yapının, büyük odasına denk düşen kontrol setin toprağında, sadece pişmiş topraktan bezemeli ağırşak ve dokuma ağırlığı bulunmuştur.
III. YANBİLİM DALI İNCELEMELERİ
Deniz Biyolojisi
2016 yılında kazılan alanlardan toplanan EBÇ II dönemine ait deniz
ürünlerinin kabukları, Dr. Onur Gönülal13 tarafından incelenmiştir. İlgili
uzmanın verdiği bilgiler ışığında, Yenibademli toplumunun diyetinde Mollusca filumuna ait 15 türün rol oynadığı anlaşılmaktadır (Resim: 10). Bunlardan altısı bivalvia (çift kabuklu), dokuzu da gastropoda (karından bacaklı)
sınıfına aittir. İki farklı açmadan elde edilen yumuşakçalara ait kabukların
toplam sayısı 947 adettir. Türler arasında ilk sırayı alan denizkulağını, sırasıyla açivades, istiridye, şeytanminaresi ve diğer türler izlemektedir. Önceki
yıllara dayalı saptamalar doğrultusunda, 2016 yılında bulunan deniz canlılarına ait kabuklar, genel anlamda değerlendirildiğinde, yerleşimin beslenme rejiminde patellidae familyasının üstünlüğü, değişmeyecek gibi görünmektedir.
13

Deniz canlılarına ait kabukların teşhisini yapan Dr. Onur Gönülal’a en içten teşekkürlerimi
sunarım.
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Arkeobotani
İki alandan toplanan ve Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez14 tarafından incelenen bitkisel kalıntıların (Resim: 11) büyük bir bölümü, ‚Pithos Magazini‛
içinde ele geçirilmiştir. Tahıllar ve baklagiller olmak üzere, iki grupta değerlendirilen kalıntıların çoğu baklagillere aittir. 2016 yılına ait bitki skalasında,
% 37 oranına ulaşan mürdümük, burçak ve arakas türü baklagiller, % 1 oranında kalan buğday türlerine kıyasla baskın görünmektedir. Bu durum,
önceki yıllarda elde edilen verilerin sonuçlarını pek değiştirmemekte, dolayısıyla yerleşimcilerin diyetinde, baklagillerin önemini bir daha teyit etmektedir. Tahıllara ve baklagillere ilâveten, ilk defa 2016 yılında depo yapısında
rastlanılan 15100 adete yakın linum usitatissimum (keten) tohumları, % 62
oranıyla bitki skalasının zirvesine yerleşmekte ve beslenmede ketenin yağ
bitkisi olarak yetiştirildiğine dayanak teşkil etmektedir.
Arkeozooloji
Gelişmiş bir kemik endüstrisinin hâkim olduğu yerleşimde, 2016 yılında
açığa çıkartılan kemik buluntular deri işleme sektöründe kullanıldıklarına
ve kalitenin düştüğüne işaret etmektedir. Küçükbaş hayvanların radius,
metacarpus ve tibia kemiklerinden üretilen mablak ve bız türü buluntuların
arasında, mutfak artıklarından imal edilenler yanık izleri yansıtmaktadır.
Tip bakımından çok çeşitlilik göstermeyen kemik buluntuların alt tipleri,
ana biçimin çeşitlemesini vermekte ve II. - IV. katlarda kullanımda olan
mablak ve bız türü buluntuların biçimlerinde herhangi bir değişikliğin olmadığını ortaya koymaktadır.
Litoloji
Kazılan alanlarda ele geçirilen taş buluntuların bir bölümü, besi üretiminde rol oynayan öğütme taşlarına ve somun biçimli ezgi taşlarına aittir.
Günümüze 1/2 ya da 1/3 oranında ulaşan öğütme taşları ve sağlam bulunan ezgi taşları, andezit yönünden zengin olan adanın yerel hammadde
kaynağındandır. Kırılmaları nedeniyle işlevlerini yitiren öğütme taşları,
duvar örgülerinde yeniden değerlendirilmiştir. Birkaç örnekle sınırlı kalan
havanellerinin biçimleri, önceki yıllarda bulunanlarla benzeşmekte ve bunların tek uçları kullanım izleri taşımaktadır. Genellikle böbrek biçiminde bir
görüntü veren perdah taşları siyah renkte olup, çok azı damarlıdır. Ufak
boyutlu yassı balta ve üzerinden kopan parçaların negatiflerini yansıtan
14
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Her yıl olduğu gibi, 2016 yılında da Yenibademli Höyüğün bitkisel kalıntılarını inceleme misyonunu sürdüren Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez’e katkılarından dolayı şükranlarımı sunarım.
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vurgu taşı, birer örnekle temsil edilmektedir. Diğer sürtme taş buluntular
arasında, 3 tane jeton biçimli nesne de anılmaya değerdir.
Öngörülen program kapsamında, kazı ekibinin son etkinliği, mimarî kalıntıların korunması yönünde olmuştur. Bu bağlamda açığa çıkartılan kalıntılar, jeotekstil ile kapatılmış ve zaman içinde hava koşullarından etkilenerek yıpranan örtüler yenileriyle değiştirilmiştir.
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Harita 1: Yenibademli Höyük 2016. Topografik harita ve kazılan alanlar.
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Çizim 1: Pithos Magazini’nin planı.

Çizim 2: Radyal plan şemasında II. kata ait güneydeki yapının planı. EBÇ II.
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Resim 1: Büyükdere Vadisi’nde Yenibademli Höyüğün görünümü.

Resim 2: Pithos Magazini içinde erzak küplerinin görünümü.
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Resim 3: Pithos Magazini’nin arka kapalı duvarının görünümü.

Resim 4: İçten destekli yüksek kulplu bezemeli kâse. EBÇ II.
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Resim 5: Pithos Magazini’ne ait kemik buluntular. EBÇ II.

Resim 6: Pithos Magazini altındaki enkazın görünümü.
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Resim 7: G10 batı kontrol sette saptanan ahşap dikme yeri.

Resim 8: G10 batı kontrol sette yangın dolgusunun görünümü.

Resim 9: G10 doğu-batı kontrol sette ortak kullanılan ara
duvarın görünümü.
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Resim 10: Mollusca filumuna ait kabuklar. EBÇ II.

Resim 11: Arkeobotanik kalıntılardan örnekler. EBÇ II.
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ÇİNE-TEPECİK 2016 YILI KAZILARI
Sevinç GÜNEL*
GİRİŞ
Batı Anadolu’nun kıyı şeridine yakın konumuyla, Menderes Havzası’nın
güneyinde yer alan Çine-Tepecik, Kalkolitik Çağdan Tunç Çağları sonuna
uzanan verileriyle süreklilik gösteren bir höyüktür (Resim: 1).1 Höyüğün
yerleşim sürecinde, Kalkolitik Çağdan M.Ö. 2. Bin başına değin tarım ve
hayvancılığa yönelik sosyal yaşamları öne çıkaran bir yerleşim yapısı, M.Ö.
2. Binde ise, belli bir sisteme dayalı ekonomi ve buna bağlı ticaret etkinliğini
ortaya koyan bir kültürel yapı takip edilmektedir. Bu yerleşim sürecinde,
her dönemde olmak üzere bölgelerarası kültürel ve kronolojik birlikteliği
yansıtan kanıtlar elde edilmiştir.2 Höyükte, 2004-2015 yıllarına ait kazı ça*
1

2

Prof. Dr. Sevinç GÜNEL, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü. Beytepe, Ankara/TÜRKİYE. e-mail: sgunel@hacettepe.edu.tr
Çine-Tepecik kazıları 2016 yılı çalışmalarının yürütülmesinde desteğini esirgemeyen Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Hacettepe Üniversitesi
Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teşekkür ederim. Ayrıca her yıl
kazılarımıza destek olan Çine Belediyesi’ne ve Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye Akaryakıt Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Yüksel Tuncer’e teşekkür ediyorum. 2016 yılı Bakanlık
Temsilcisi olarak ekibimizde yer alan ve her konuda destek olan Tarık Güçlütürk’e ve Tepecik
yontmataş endüstrisi buluntuları üzerine çalışan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Neyir Kolankaya Bostancı’ya, höyükte tespit
edilen mezarlara ait iskeletleri inceleyen Antropoloji Bölümü Öğretim üyesi, Yrd. Doç. Dr. Ali
Metin Büyükkarakaya’ya ve kazıların aksamadan gerçekleşmesinde emeği geçen ekip üyeleri;
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi doktora öğrencisi, Nurgül Özgün’e, Arkeolog Yıldıray Çınar’a
ve Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü yüksek lisans Öğrencisi, Serap Yıldız’a, Çanakkale
18 Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, lisans öğrencisi, Samet Akın’a, Hacettepe Üniversitesi,
Arkeoloji Bölümü lisans öğrencileri, Rengin Özel, Dilan Toprak, Aysima Zülfikaroğlu, Fatih
Serhat Bozkır, Kübra Görgülü, Mert Aksungur, Salih Ali Güngör, Uğur Yavuzaslanoğlu, Kaan
Furkan Pişkin, Aykut Taş, Trakya Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğrenci, Şeyma Kartal ve
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü lisans öğrencisi, Ramazan Cabuoğlu’na özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
Çine-Tepecik Höyüğü genel yayınlar için bkz.: Günel 2006, 401-410; Günel 2007, 231-246; Günel
2008, 252-255, Şek. 1.1-5; Günel 2010, 25-49; Günel 2011a, 7-20; Günel 2011b, 217-232; Günel
2014a, 243-256; Günel 2014b, 165-173; Günel 2014c, 83-103; Günel 2015a; Günel 2015b, 205-216;
Günel 2015c, 287-299; Günel 2016a; 347-359; Günel 2016b: 201-214; Günel 2017a, 239-252; Günel
2017b.
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lışmalarından elde edilen bu kültürel ve kronolojik gelişim ışığında, 2016
yılı kazıları höyüğün batı ve güney yönünde genişleyerek devam etmiştir.
Buna göre, yerleşmenin batı yönünde uzanan kalıntıların gün ışığına çıkarılmasına yönelik kazılar, K-L/10-11; güney yönünde N/10 ve N/11 ile doğu
yönünde M-N/12 açmalarında gerçekleşmiştir.
HÖYÜĞÜN BATISINDA YÜRÜTÜLEN KAZILAR
K/10 açmasında, VI-X/f-i; L/10 açmasında ise, I-V/h-i plankarelerinde
2015 yılı kazı çalışmalarıyla, savunma sisteminin güneybatı yönündeki
uzantısı tespit edilmiştir.3 Aynı alanda, 2016 yılı çalışmalarına ilgili plankarelerde devam edilmiştir. Geç Tunç Çağı yerleşmesine tarihlenen surun
duvar örgü tekniğini ve taş cinsini yansıtan bu mimari kalıntılar, üçüncü
kule yapısının kuzeydoğu ve doğu duvarına aittir. Bu kulenin doğu duvarına dayanan, yanmış kerpiç parçalarıyla birlikte, çok sayıda iç içe ve bir
arada ele geçirilen kaplar, duvar uzantısı boyunca istiflenmiş durumda yerleştirilmiştir4. Bu kapların, kulenin tahribatı sırasında etrafa dağılmadan,
olduğu yerde kırıldığı anlaşılmıştır. Bu buluntu grubunda tabak, sığ çanak
ve çömleklere rastlanmıştır5. Kaplar arasında, farklı boyutlarda ve derinliklerde olan tabaklar, yerleşmede özellikle depo işlevli yapılardan tanınan sığ
tabaklarla benzer malzeme-teknik ve formları vermektedir. Kule içindeki bu
kapların buluntu durumu gerekse yerleşmeye ait depo işlevli diğer yapılarda ele geçirilen ve bazılarında dip kısmında işaretli olan kaplar dikkate
alındığında, bu tabakların idari sisteme bağlı, seri bir üretime yönelik olmak
üzere, kentin ekonomik uygulamasında önemli yere sahip mallar olduğu
anlaşılmaktadır.6 Kule içinde orta nitelikte ve devetüyü seramik grubuna ait
olan tabak ve çanakların yanı sıra ele geçirilen çömlekler ise, malzemeteknik ve form açısından Batı Anadolu M.Ö. 2. Binin karakteristik seramik
geleneğini yansıtmaktadır. Bu alana yönelik kazı çalışmaları ışığında, kare
planlı, kule yapılarıyla destekli bir savunma sisteminde, kulelerin sur duvarında 20 metre aralıkla yer aldığı ve yerleşmeyi çevrelediği anlaşılmaktadır.
Mevcut korunan kalıntılar, yerleşim planında savunma sistemine ait güney

3
4
5
6

Günel 2017a, 240-241, Res. 1-2
Günel 2017, 241, Res. 3
Günel 2017, 241, Res. 4
Günel 2012, 56-57; Günel 2015a, 634, Res. 9; Günel 2015b, 206-207, 209, Res. 2-3, 5-6, 9.
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uzantının olası diğer bir kule ya da sura ait farklı bir mimariyle takip edilmesi öngörülmektedir.
HÖYÜĞÜN GÜNEYİNDE YÜRÜTÜLEN KAZILAR
2016 yılında kazıların gerçekleştirildiği diğer alanlar güney yönünde,
N/10-11 ve M-N/12 açmalarını kapsamaktadır. N/10-N/11 açmalarında, surla çevrili bu yerleşmeye ait iki evreli yapılaşmayı ortaya koyan kalıntılar,
2014 yılı kazılarında yüzeyin alt seviyelerinden itibaren tespit edilmiştir.7
2015 yılında, bu alanda genişleyerek devam eden kazılarda, depolamaya
yönelik iri pithos parçaları, in-situ bir pithos ile bir arada olmak üzere Miken
boya bezeli kap parçaları açığa çıkarılmıştır.8 N/10 açmasında, II-III/ı-i; N/11
açmasında ise, II-IV/a-c plankarelerinde, 56.70-56.55 m seviyeleri arasında
pithos ve kap parçalarının yoğunlaştığı buluntu grubunda, ayrıca N/11 açmasında, III/a plankarede olduğu yerde kırılmış ele geçirilen Miken boya
bezeli bir vazonun da yer aldığı seramik buluntuları, Geç Tunç Çağı yerleşmesinin II 1 kültür tabakasına ait malzemeyi oluşturmaktadır. Kaplarla
ve pithoslarla birlikte bulunan yanmış buğday kalıntıları ve aynı zamanda
mimariyle bağlantılı kerpiç parçalarından alınan örneklerin analiz neticeleri, M.Ö. 1360-1280 ve en geç M.Ö. 1120 tarihlerini içeren bir zaman aralığını
vermiştir.9 2015 yılında kısmen açılan ve 2016 yılında genişleyerek devam
eden kazılar, N/10 ve N/11 açmalarında, depolama ve üretime dayalı bir
yapılaşmanın olduğunu ve buna ait kalıntıların güney yönünde uzandığını
göstermiştir (Resim: 2-4). N/10 açmasında, yaklaşık 7-8 cm.lik kalınlığa sahip ince-kerpiç hatla bölünmüş, birbirini takip eden uzun-dar hazneler, 1.60
m. uzunluğunda, 0. 30 m. genişliğinde ve 0.11 m. kalınlığında ayırıcı bir
kenara/ara duvara sahiptir (Resim: 3-4). Bu ince-uzun haznelerin hemen
doğu kenarında, üzeri sıkıştırılmış kerpiç parçalarının oluşturduğu toprakla
kaplanmış iri taşlar yer almaktadır. N/10 açmasının batı yarısında, V-X/e-f
plankareleri kapsayan kazılarda, iri taşların batı yönünde yaklaşık 1.70 m.
genişliği açığa çıkarılmıştır (Resim: 3-4). Söz konusu iri taşlar, kerpiç haznelerin alt seviyelerinde devam etmekte, ancak üzerindeki kerpiç toprakla
birlikte benzer seviyede yer almaktadır. Öte yandan üzeri sıkıştırılmış toprakla kaplı olan iri taşların derinleştikçe batıya doğru belirgin bir eğim yaptığı gözlenmiştir. Duvarın batı yönündeki yaptığı bu eğim, 55.68-55.54 m.
seviyelerini vermiştir. Bu derinlikler, II 1 kültür tabakasının güneybatı ve
7
8
9

Günel 2016b, 201-214.
Günel 2017a, 241-243, Res. 5-7.
Günel 2017a, 243.
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batı doğrultusunda, daha derin seviyelerde devam ettiğini ortaya koymaktadır. Bu plankarelerde, yaklaşık 55.54 m. seviyesinde ise, VIII-IX/d plankarede ufak taşlardan oluşan bir duvar kısmen tespit edilmiştir. Bu taşlar,
doğu-batı yönünde düzgün bir uzantı vermektedir. Benzer seviyelere ait
seramik buluntularında, üst tabakanın malzeme-teknik özelliklerinden farklılık gözlenmiş ve genel olarak Orta Tunç Çağı seramik geleneğinden tanınan kap parçaları ele geçirilmiştir. Buna göre, açmanın V-X/d-e plankarelerin üst seviyelerinde üzeri kerpiçle kaplı olan duvar, II 1 kültür tabakası; alt
seviyelerde yaklaşık 55.54 m. derinliklerde ise, II 2 kültür tabakasının varlığı
anlaşılmıştır.
N/10 açmasında, ince-uzun haznelerin hemen doğusunda VI-X//f-ı plankareleri kapsayan kerpiçli alanda ise, döküntü kerpiçlerin kaldırılması sonrasında, IX/g plankarede, doğu-batı yönünde birbirine paralel düzgün kerpiç uzantılar tespit edilmiştir (Resim: 3-4). Izgara görünümü veren bu uzantılar, yaklaşık 0.25 - 0.30 m. kalınlığında olup, 0.60 m. aralıkla yer almaktadır. N/10 açmasının VI-X/f-i plankarelerin 56.85-56.57 m. seviyelerinde daha
çok döküntü nitelikte olan kerpiç bloklar açığa çıkarılmıştır. Benzer seviyelerde kalın cidarlı pithos parçaları ise, geniş bir alana yayılmaktadır. Mevcut
kalıntılar ışığında, ‘Kerpiçli yapı’ olarak tanımlanan bu kalıntılara ait tüm
mimari detaylar, pithos parçalarıyla döşeli belirgin bir eğim yapan taban, bu
yapının hemen kuzeybatısında yer alan fırın ve yanık buğday kalıntılarının
bir arada yoğun bulunduğu pithoslar, depolama ve aynı zamanda özellikle
birbirine takip eden uzun-dar hazneler, üretime yönelik kullanım gören bir
yapılaşmaya işaret etmektedir (Resim: 4).
Geç Tunç Çağı yerleşmesinde, II 1 kültür tabakasına ait bu yapının doğusunda yerleşmeye ait yayılım alanını, M-N/12 açmalarını kapsayan çalışmalar ortaya koymaktadır (Resim: 5). Bu alanda, Miken boya bezeli bir
kasenin yanı sıra piramit biçiminde tezgah ağırlıkları ele geçirilmiştir (Resim: 6-8). Bu tipe ait örneklere, özellikle M/12 açmasında, siyah yanık küllü
alanda yoğunlaştığı seviyelerde daha önceki yıllara ait kazılarda da rastlanmıştır. Farklı boyutta ve gramlara sahip bu tip ağırlıklar, bu alanda dokuma tezgahlarının yer aldığı atölye ya da atölyelerin varlığına işaret eden
bir yoğunluktadır. 10 Tezgah ağırlıklarıyla bir arada rastlanan diğer malzeme, cam cüruf örnekleridir. Bu parçalar, Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi

10

Günel 2016b, 204, Res. 5-6; Yılmaz 2016, 96-100, Res. 2-5; Günel 2017a, 243, Res. 9.
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Yrd. Doç. Dr. Ali Akın Akyol tarafından incelenmiştir.11 Analiz sonuçlarına
ait verilen ön değerlendirmeye göre; incelenen örneklerin element içerikleri,
X-Işınları Fluoresans Analizi Yöntemi (PED-XRF) kullanılarak belirlenmiştir. Veriler, cam üretimi için kullanılan hammadde ya da toprakla yüksek
sıcaklık nedeniyle bütünleşmiş cam cürufu olduğu yönündedir. Bu örneklerde, K2O içeriğinin yüksek olması, camın üretiminde bitki külünün kullanılmış olma olasılığını göstermiştir. Bir örnekte bulunan yüksek değerdeki
P2O5 içeriği ise, kemik külünün de kullanıldığına işaret etmektedir. Öte
yandan analiz edilen örneklerde, Al2O3 miktarının benzerliği, cam üretiminde kullanılan kum ya da kuvarsın aynı kaynaktan temin edildiğidir.
Camın üretiminde daha çok karasal kumun kullanıldığı anlaşılmaktadır.
2016 yılı kazılarında, Geç Tunç Çağına tarihlenen yerleşmeden daha erkene tarihlenen kültür kalıntıları, N/10 ve N/11 açmalarında II 1 kültür tabakasına ait ‘Kerpiçli yapının’ kuzeyinde tespit edilmiştir (Resim: 2; Resim:
9). N/10 açmasında, IV-V/f-i; N/11 açmasında ise, IV-V/a-b plankarelerde
56.76-56.66 m. seviyelerine tespit edilen ve doğu-batı yönünde uzanan II 1
kültür tabakasına ait duvarın alt seviyelerinde, II 2 kültür tabakasının mimari kalıntıları açığa çıkarılmıştır (Resim: 9). N/10 açmasının II-IV/ı-i ve
N/11 açmasında ise, II/a plankarelerinde, 56.07-55.88 m. seviyelerinde yer
alan duvar uzantısı, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundadır ve yaklaşık
0.50 m. kalınlığa sahip olup, tespit edilen uzunluğu 3 m.dir. Duvarın güneybatı uzantısı, Geç Tunç Çağı kültür tabakasının alt seviyelerinde devam
etmektedir (Resim: 9). M.Ö. 2. Bin yerleşim sürecinin II 2 kültür tabakasına
ait bu duvar uzantısı ile benzer seviyede, Orta Tunç Çağının malzemeteknik ve kap parçaları mimariyle bağlantılı ele geçirilmiştir. N/10 açmasında, I-IV/h-i plankarelerde ve yaklaşık 55.95-55.88 m. seviyelerinde ele geçirilen seramik buluntuları, Orta Tunç Çağı malzemesini vermiştir. II 2 kültür
tabakasına ait bu malzeme, açmanın I-V/f-i plankarelerinde ve 55.91-55.71
m. derinliklerinde yoğunlaşmıştır. Özellikle Batı Anadolu’nun kırmızı ve
devetüyü seramik grubundan iyi tanınan ağız kenarı dışa kalınlaştırılmış
kaseler, ağız kenarı üzerinde yükselen kulp düzeni, ‘S’-profil yapan kulplu
fincanlar, yonca ağızlı testi parçası ve üzeri kazı bezemeli çömlek, Orta
Tunç Çağı yerleşmesinin ince ve orta nitelikte, kırmızı ve devetüyü seramik
gruplarına ait malzemedir (Resim: 10).12 N/10 açmasında, I-II/f-g plankare11

12

M/12 açmasından ele geçirilen örneklere ilişkin analiz çalışmaları ve kazı başkanlığına sunduğu
ön değerlendirmeleri nedeniyle Yrd. Doç. Dr. Ali Akın Akyol’a teşekkür ediyorum.
Günel 1999a, 41-82; Günel 1999b
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de ve 56.26 m. seviyede, tabanı seramik döşeli II 1 kültür tabakasına ait fırının hemen alt seviyelerinde, III/f’de ve 55.84 m derinlikte in-situ bir çömlek,
Orta Tunç Çağı tabakasının batı yönünde genişlediğini göstermiştir. Söz
konusu çömlek, kırmızı astarlı, düz dipli, yuvarlak gövdeli ve dışa kalınlaştırılmış ağız kenarına sahiptir (Resim: 11). Çömleğin içi ve dış yüzeyi gri
alacalı görünümdedir. Ağız kenarı üzerinde karşılıklı gelecek şekilde yerleştirilmiş tutamak kulplar yer almaktadır.
N/10 ve N/11 açmalarında, II 1 ve II 2 olmak üzere iki farklı tabakaya ait
bu ayrım, açmanın kuzey profilinde belirgin yanık hatla çok net olarak takip edilmektedir. N/10 açmasının II-IV/ı-i; N/11 açmasının ise II-IV/a-b
plankarelerde, yaklaşık 55.80 m. seviyelerinden itibaren Orta Tunç Çağından daha erkene ait seramik buluntuları arasında yer alan çömlek ve kulplar, üç ayaklı kaba ait bir ayak ve pişmiş topraktan silindirik formlu bir alet,
Erken Tunç Çağına ait III kültür tabakası kanıtlarıdır. Özellikle N/10 açmasının I-IV/h-i plankarelerinde 55.71-55.61 m. seviyelerinde seramiğin yanı
sıra taş balta ile obsidiyen ve çakmaktaşı aletler bulunmaktadır. Taş aletler
arasında daha çok dilgi ve uçlar yontmataş endüstrisi alet teknolojisinde
yoğun bir grup oluşturmaktadır. N/10 ve N/11 açmalarında söz konusu bu
seviyelerden itibaren Erken Tunç Çağı ve olasılıkla Geç Kalkolitik Çağa ait
yerleşmenin varlığı öngörülmektedir.
DEĞERLENDİRME
Höyükte yerleşim alanının batı ve güneyine ait yayılımın belirlenmesine
yönelik kazılar, Geç Tunç Çağı, II 1 kültür tabaksı, Orta Tunç Çağı, II 2 kültür tabakası ve çok sınırlı bir malzeme grubuyla da olsa Erken Tunç Çağı, III
kültür tabakası olmak üzere farklı dönemlerin varlığını ortaya koymuştur.
Bu kanıtlar, höyüğün stratigrafik ayrımına uygun bir yerleşim sürecini
göstermektedir. Buna göre, Çine-Tepecik Höyüğü’nde 2004 yılından itibaren yürütülen kazı çalışmalarının verdiği neticeler, bölgelerarası kültürel ve
kronolojik gelişimini barındıran bir kültür tarihini yansıtmaktadır. Höyüğün kronolojik gelişiminde, M.Ö. 2. Bine tarihlenen yerleşme, bir taraftan
Anadolu-Ege ilişkilerinde, diğer taraftan ise, Hititlerin Batı Anadolu tarihi
coğrafyasındaki konumuna ve etkinliğine ışık tutan kanıtlarıyla öne çıkmaktadır. Geç Tunç Çağı yerleşmesine ait savunmanın güçlü bir sisteme
dayanması, depolamaya yönelik yapılar ve özellikle Anadolu ve Ege arkeolojisindeki yeri ve önemini güçlendirecek arkeolojik ve filolojik kanıtlar,
bölgelerarası kültürel ilişkilerin yoğun olduğu gelişmiş bir kent modelini
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ortaya koymaktadır. Bu gelişimde, Menderes’in güneyine uzanan doğal yol
üzerindeki konumuyla, Tepecik yerleşmesinin bölgelerarası iletişimde kültürel ve ticari anlamada etkin olduğunu göstermiştir.
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Resim 1: Çine Çayı’nın uzandığı Çine Ovası ve Tepecik Höyüğü’nün
konumu.

Resim 2: N/10 ve N/11 açmaları, M.Ö. 2. Bin kültür tabakaları, II 1-2.

Resim 3: N/10 Açması, Geç Tunç Çağı, II 1 kültür tabakası.
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Resim 4: N/10 ve N/11 Açmaları, Geç Tunç Çağı, II 1 kültür tabakası.

Resim 5: M/12 Açması, Geç Tunç Çağı, II 1 kültür tabakası.

Resim 6: Miken boya bezeli kase, Geç Tunç Çağı,
II 1 kültür tabakası.
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Resim 7: Tezgah ağırlığı, Geç Tunç Çağı, II 1 kültür tabakası.

Resim 8: Tezgah ağırlığı, Geç Tunç Çağı, II 1 kültür tabakası.
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Resim 9: N/10-N/11 açması, Orta Tunç Çağı,
II 2 kültür tabakası.

Resim 10: Seramik buluntuları, Orta Tunç
Çağı, II 2 kültür tabakası.

Resim 11: Çömlek, Orta Tunç Çağı, II 2 kültür tabakası.

112 ..................................................................................................................

ÇAKIRBEYLİ-KÜÇÜKTEPE HÖYÜK
2015-2016 ÇALIŞMALARI
Serap YAYLALI*
Yılmaz AKKAN
Özlem TÜTÜNCÜLER BİRCAN
Emre ERDAN
2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
2015 yılında arkeolojik kazı çalışmalarının ikinci dönemine başlanılan
Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük, Aydın il merkezinin 11 km. güneyinde, Koçarlı İlçesi’ne bağlı Çakırbeyli Köyü’nün 1.5 km. kuzeyinde yer almaktadır.
Çine Çayı’nın Büyük Menderes Nehri ile birleştiği noktanın yaklaşık 500 m.
güneybatısındadır.
Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük ikinci dönem kazıları, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Aydın
Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Yılmaz Akkan başkanlığında ve Prof. Dr.
Serap Yaylalı’nın bilimsel sorumluluğunda bir ekip tarafından sürdürülmüştür1. Arazi çalışmaları 29.06.2015 tarihinde başlamış ve 06.08.2015 tarihinde tamamlanmıştır.
*

1

Prof. Dr. Serap YAYLALI, Kemer Mahallesi Kocatepe Caddesi No.3/34, Aydın/TÜRKİYE.
Yılmaz AKKAN, Müze Müdür Vekili, Aydın Arkeoloji Müzesi, Aydın/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜTÜNCÜLER BİRCAN, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Aytepe, Aydın/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Emre ERDAN, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü, Aytepe-Aydın/TÜRKİYE.
Bize çalışma olanağı sağlayan Bakanlığımıza, Genel Müdürlüğümüze; maddi destekleri için
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ile Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na, yardımlarını
çalışmalarımızdan esirgemeyen Aydın Valiliği’ne, Koçarlı Kaymakamlığı’na, Koçarlı Belediyesi’ne, Aydın Müze Müdürlüğü’ne ve teknik konulardaki destekleri için PAU FEF Arkeoloji
Bölümü Aizonai ve Laodikeia kazı başkanlıklarına teşekkür borçluyuz.
2015 yılı Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük kazısı, Yrd. Doç. Dr. Özlem Tütüncüler, Arş. Gör. Dr.
Emre Erdan ve Arş. Gör. Nihal Akıllı; Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji
Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Ayşe Acar Solmaz; Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Bölümü’nden Doç. Dr. Can Karavul; Arkeolog Emrah Özdemir, ADÜ FEF Arkeoloji
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Temizlik Çalışmaları
2015 yılı sezonu, önceki yıl açılmış kazı açmalarının ve tepenin genelinin
temizlik çalışmaları ile başlatıldı. Açmaları olumsuz hava koşullarından
koruması için üç kat serilen nano tekstil kaldırılmıştır. Tepe otlardan arındırılmıştır.
Kazı Çalışmaları
2014 yılında çalışmaya başladığımız D5, D6, F7 ve F8 açmalarının kazılan
plankarelerinde seviye inilmiş, açmaların çalışılmayan plankarelerinde de
2015 sezonunda kazı çalışmaları başlatılmıştır. Bu sezon için kazı bütçesinin
sağladığı olanaklarla 31 günlük çalışma planı, geçen yıl tespit edilen mimari
unsurların devamının ortaya çıkarılması ve kültürel tabakaların belirlenmesi için aynı açmalarda derinleşilmesi çerçevesinde uygulandı. Açmalarda
plankare uygulamasına geçilerek özellikle küçük buluntuların takibinin ve
tasnifinin daha kolay, daha sistematik olması sağlandı.
D5-D6 Açması
Höyüğün batı eteğinin kuzeyinde yer alan D5 açmasının güneyinde fi/10 plankaresinde önceki yıl açığa çıkarılan duvarın 2015 yılında doğu ve
batı yönünden devamını belirleme çalışmaları yapılmıştır. Açmanın doğusunda yer alan D6 açmasında duvarın 50 cm.lik bir kısmından sonra devamının olmadığı görüldü. Batı kenarında ise duvarın 1.50 m.lik kesimi daha
ortaya çıkarılabilmiş ve devamı olabileceği kısmen kazılmayan alan içinde
kalmış taş diziminden anlaşılmıştır. h-i/10 plankarede duvarın dört sırası
belirlenmiştir.
Duvarın kuzeyinde geçen sezon döküntü taşların altından çıkarılan kuzeydoğu-güneybatı yönlü tek sırası korunmuş taş duvarın dönüş yaparak
kuzeybatı yönünde devam ettiği belirlenmiştir. Uzun duvarla iki duvarı
belirlenmiş mekan arasında konglamera dolgusu tespit edilmiştir. Bu kısımda bu dolguya kadar çeşitli dönemlere ait olduğu görülen seramik parçaları dışında bu yıl arkeolojik buluntu ele geçmedi.
f-i/5 plankaresinde geçen yıldan devam eden geç dönem çatı kiremitleri
ve seramikleri dolgu toprağından ele geçirilen buluntular arasındadır.

Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri Leyla Karadeli, Büşra Özlem Yağan, Yiğit Tümer, Hüseyin
Taylan ile Lisans öğrencileri Ozan Cem Canpolat, Turgut Velidedeoğlu, Jale Aydın, Sevda Aydın, Fevzi Özcan, Kübra Aytekin ve Mehmet Serhat Deniz’in katılımlarıyla gerçekleşmiştir.
Gayretli ve özverili çalışmalarından ötürü ekip üyelerimize minnettarız.
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Açmanın f-i/1-4 plankarelerinde, 149 No.lu kuzeydoğu köşesinden yapılan ölçümlere göre yüzeyden itibaren yaklaşık 80 cm. derinliğe kadar hiçbir
mimari kalıntı vermeyen dolgu toprak kazılmıştır. Geçen sezonda h/4 plankaresinin kuzeybatı kesiminde yoğun olarak ele geçirilen su kabuklularıyla
bu dönemde de aynı plankarede karşılaşılmıştır. Klasik Dönemlere ait kiremit parçaları, demir parçaları ile Roma Döneminden Prehistorik Döneme
uzanan seramik parçaları ile ağırşaklar (Resim: 1) bu alanda karışık olarak
ele geçirilmiştir. Ayrıca açmanın f-i/2-4 plankarelerinin içinde yer alan farklı
seviyelerdeki iki mekana ait duvar sıraları ele geçirilmiştir. Üst seviyedeki
duvarlar iri sal taşlarıyla, alt seviyedeki daha küçük boyutlu sal taşlarıyla
örülmüştür. Üst seviyedeki taş sırasının bir kenarında duvar örgüsüne doğru yan döndürülmüş yarısı korunmuş yatay kulplu geniş kap ele geçirilmiştir.
Açmanın küçük buluntularını çeşitli dönemlere ait seramik parçaları,
midye kabukları, metal parçaları, cam bilezik parçası, çoğunluğu oluşturan
pişmiş topraktan ağırşaklar ve dokuma tezgâh ağırlıkları ile pişmiş toprak
fırça (Resim: 2), yanısıra obsidyen ya da çakmaktaşı dilgiler oluşturur.
F7-F8 Açması
Höyüğün yaklaşık tepe noktasında yer alan F7 açmasında d-i/4-7 ve F8
açmasında a-c/1-4 plankarelerinde 2015 yılı kazı çalışmaları sürdürüldü.
Geçen yıl kazının son günlerinde açığa çıkarılan e-f/4 plankarede -60 cm.
derinlikte tespit edilen yanık tabakada çalışmalar devam etti. Höyüğün
tarımsal faaliyetler ve toprak alımı sebebiyle tıraşlanmış olan doğu ve güney yamacında oluşan kesitlerin aşağı yukarı aynı seviyesinde bu yanık
tabaka takip edilebilmiştir. e-4 plankarede yaklaşık 20 cm. kalınlığındaki bu
yangın dolgusu altında ezilmiş ve yoğun ısıya maruz kalmış çömleğe ait
gövde parçaları tespit edilmiştir. Bu kesim daha geç dönemde yapılmış
olduğu anlaşılan bir duvarla sınırlanmakta. Duvar e-4 plankaresinde köşe
yaparak güneyde e-5 plankaresinde devam etmektedir. Mimari buluntular
henüz birbirini bütünlememekle birlikte ı-i/2-3 plankarelerinde ve D8 açmasının a-b/1-3 plankarelerinde de tespit edilmiştir. 2015 yılında F7 açmasının
e-i/5-8 plankarelerinde başlanılan kazı çalışmalarında geçen sezon açığa
çıkarılan duvarlarla aynı seviyede duvarlar açığa çıkarılmıştır. Büyük bir
yapı kompleksini oluşturduğunu varsaydığımız yapının 2016 yılı kazı sezonunda daha geniş çaplı olarak ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. h-g/4
plankarelerinde yanmış kerpiç dolgunun üzerinde küllü toprak altında ise
bir su baskını/taşkınlık olmuş izlenimi veren 3-4 cm kalınlığında küçük taş-
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çıklarla kaplı dolgu tespit edilmiştir. Bu taşçıklı dolgunun altından seramik
parçaları gelmeye devam etmiştir. Çalışılan alanın dolgu toprağında özellikle h/5 plankaredeki seviye inme çalışmasında yoğun bir şekilde seramik
ve kemik parçaları ele geçmiştir. Yapısı oldukça yumuşak yeşilimsi açık gri
renkte küllü bu dolgu toprak söz konusu plankarede taşçıklı dolguya kadar
devam etmiştir. Bu plankarede çakıllı dolgunun hemen üzerinde bir küpe
ait parçalar ele geçmiştir. Açmanın çeşitli plankare ve seviyelerinden ele
geçirilen diğer buluntuları, pişmiş topraktan silindir tutamaklı damga mühür (Resim: 3), çakmaktaşı kesiciler, kemik bız (Resim: 4), pişmiş toprak
sapan taşıdır.
Bu açmaların dışında kazıları yapılmayan F5 açmasının yüzeyinde taş
ağırlık, G7 açmasının yüzeyinden pişmiş toprak dokuma tezgâh ağırlığı ve
E 11 açmasının yüzeyinden 2/3’ü tümlenebilmiş pişmiş toprak çift kulplu
uzun silindir boyunlu yuvarlak gövdeli ve yuvarlak dipli küp ele geçirilmiştir.
Sonuç olarak, ikinci sezon kazılarını tamamlayan Çakırbeyli-Küçüktepe
Höyük geç dönem mimari yapı katı, yanmış yapı katı, sel dolgusu öncesi ve
sonrasının kronolojisinin doğru tayininin yapılması, yapılaşma düzeninin
aydınlatılması için geniş ölçekli ve uzun süreli çalışma gerekliliğini ortaya
koymuştur.
2016 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Aydın il merkezinin11 km. güneyinde, Koçarlı İlçesi’ne bağlı, Çakırbeyli
Köyü’nde bulunan Küçüktepe Höyük, Çine Çayı ile Büyük Menderes Nehri’nin birleşim noktasının yaklaşık 500 m. güneybatısında yer alır.
Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük 2016 yılı üçüncü dönem kazıları, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni
ile Aydın Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Prof. Dr. Serap Yaylalı’nın
bilimsel danışmanlığında bir ekip tarafından 26.09.2016-20.10.2016 tarihleri
arasında yapılmıştır2.

2

2016 yılı Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük kazısı heyet üyelerimiz Yrd. Doç. Dr. Özlem Tütüncüler,
Yrd. Doç. Dr. Emre Erdan ve Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümünden
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Acar Solmaz, ADÜ FEF Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri Sevda
Aydın, Büşra Özlem Yağan, Jale Aydın, Yiğit Tümer, Hüseyin Taylan, Yusuf Çalış, Aylin Kılınç
ve lisans öğrencisi Yiğit Burak Yüksektepe’ye özverili çalışmalarıyla sağladıkları katkıları için
minnettarız.
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Kazı Çalışmaları
Öncelikle höyüğün, üzerinde ve yakın çevresindeki kuruyan otların biçilmesi ile kazı alanının temizliği tamamlanmıştır3. Ayrıca kazı evi temizlenerek kullanıma ve çalışmaya hazır duruma getirilmiştir. Kazı evinde ve
kazıda kullanılacak malzemelerin eksik olanları temin edilmiştir4.
2015 yılı kazısının bitiminde, koruyucu olarak jeotekstil ve toprak ile örtülen açmalar üzerindeki bu dolgu kaldırılarak 2016 yılı kazısına başlamak
üzere hazırlanmıştır.
2016 yılı kazı çalışmaları, 2014 yılında başlanan ve 2015 yılında da devam edilen D5, D6 ve F7, F8 açmalarında seviye inilerek ve kazılmayan plan
karelere doğru ilerlenerek sürdürülmüştür. Ayrıca ele geçen mimari unsurlar ve buluntuların takibi amacıyla G7 açması da kazılmaya başlanmıştır.
D5-D6 açmaları
D5 açmasının güney kenarı boyunca doğu-batı yönünde uzanan, 20142015yılı kazılarında ortaya çıkarılan, taş döşemeli ve kademeli olarak alçalarak devam eden, 1. 20 m. genişliğinde, 5.30 m. uzunluğunda olan taş döşemenin devam edip etmediği, devam ediyorsa hangi tarafa yöneldiğinin
belirlenmesi için batı ve kuzey yönü araştırıldı (Resim: 5). Bu taş döşemenin, kazılan alanlarda devamı görülmediğinden, kimliğini henüz belirleyemedik. Ancak bir sonraki kazı döneminde, komşu açmalar kazıldığında
konunun aydınlanacağı inancındayız.
D5 açmasının kuzeyindeki, doğu-batı doğrultusunda uzanan, tek sıra taş
örgüsü olan geniş (yaklaşık 0.75 m.) temelin tamamını izleyebilmek ve ait
olduğu yapıyı belirleyebilmek için yanlarında ve ön kısmında dolgu toprakta seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Anılan temelin dış yanında/kuzeyinde çalışılırken ve kuzey kesit düzeltilirken, temelden yaklaşık
20-30 cm. uzakta, kuzeydoğu-güneybatı yönünde yerleştirilmiş, yüksekliği
yaklaşık 1.30 m. olan bir pithos bulduk (Resim: 6). Basınçla parçalanmış olan
pithosun parçaları kırıldığı şekliyle yerlerinde duruyordu. Yuvarlak ağız
kenarlı, oval gövdeli, tabanı düzdür. Karnın alt yarısında simetrik olarak
yerleştirilmiş iki kalın kulpu vardır. Özensiz hamuru iyi pişirilmemiş ve

3

4

Kuruyan otların biçilmesini sağlayan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ile Aydın
Müze Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerimizi sunarız.
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Cavit Bircan’a bizzat kazımızı ziyaret
edip, bize desteklerinin yanımızda olduğunu hissettirmesi ve kazılarda rahat çalışmamıza
yaptıkları önemli katkıları, tahsis ettikleri araç, yemek ve malzemeler için teşekkür borçluyuz.
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kalın cidarlıdır. Pithosun ağzı, ortasında yuvarlak açıklığı olan yassı taş ile
örtülmüştür. Ortadaki yuvarlak açıklık da bir başka taş ile kapatılmıştır.
Pithosun karnının alt yarısında tabana yakın büyükçe bir kısmı kırılmış olup
parçası yoktur. Erken Tunç Çağa ait pithosun içinde, insan iskeletinin bazı
parçaları ele geçirilmiştir. Ancak kafatası ile kol-bacak kemikleri ve diğer
bazı kemikleri bulunamamıştır-yoktur. Pithos içine ölü hediyesi olarak konulan pişmiş topraktan çeşitli kaplar ele geçirilmiştir. Bunlar iki adet tek
kulplu tankard ve bir adet iki kulplu derin çanak ile bir adet tek kulplu gaga ağızlı testidir. Ayrıca tümlenmesi mümkün olmayan, farklı kaplara ait
küçük seramik parçacıkları da bulunmuştur.
Tankardlardan ilki (Resim: 7a); düz yuvarlak ağız kenarlı, kalın silindirik
boyunlu, şişkin yuvarlak karınlı, düz dipli ve tek kulpludur. Özenle hazırlanmış, iyi pişmiş, ince cidarlı, kiremit kırmızısı renkte hamurlu, dışı tipik
Erken Tunç Çağ kırmızısı, içi siyah astar boyalı ve çark yapımıdır. Ağız
kenarında kırıklar, karında -kulpa yakın- küçük yarık var. İkinci tankard da
(Resim: 7b); düz yuvarlak ağız kenarlı, karna doğru daralan kalın boyunlu,
şişkin yuvarlak karınlı, düz dipli ve tek kulpludur. Özenle hazırlanmış, iyi
pişmiş, ince cidarlı, kiremit kırmızısı renkte hamurlu, içi-dışı tipik Erken
Tunç Çağ kırmızısı renkte astar boyalı ve çark yapımıdır. Ağız kenarının bir
kısmı kırıktır. İki kulplu derin çanak (Resim: 7c); içe dönük yuvarlak ağız
kenarlı, şişkin karınlı, ağız kenarına bağlı yatay konumlu iki kulpludur.
Özenli hazırlanmış kiremit kırmızısı renkli hamuru, tipik Erken Tunç Çağ
kırmızısı renkte astar boyalıdır. Kulplardan birisi kırılmış-yok ve bağlı olduğu ağız kenarının bir kısmı da kırıktır5. Gaga ağızlı testi (Resim: 7d); 45
derece eğimli düz gaga ağızlı, ince silindirik boyunlu, ağız kenarından karnın üst yarısına bağlanan tek kulplu, şişkin yuvarlak karınlı, düz tabanlıdır.
Özenle hazırlanmış, iyi pişmiş, ince cidarlı hamuru Erken Tunç Çağ kırmızısı renkte astar boyalıdır,
Gömü gelenekleri konusunda dikkati çeken bir konu da, pithosun içinde
karbonlaşmış tahıl tanelerine rastlanmış olmasıdır. Tahıl tanelerinin cins-tür
belirlemesinin yaptırılması için örnekler alınmıştır. Pithos içinde ele geçirilen diğer buluntu grubu tatlı su kabuklularına ait kabuklardır. Kabukluların türleri ve konuluş nedenleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
Anılan gömü pithosu, toprağa konuluş yönü ve açısı ile şekli ve içine konulan ölü hediyeleri bakımından özellikle Batı Anadolu’dan bilinen Babaköy6,
5
6

Pitos içindeki toprağın tamamı elendiği halde eksik parçalar bulunmamıştır.
Özgüç 1948, 52vd.
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Ovabayındır7, Semayük8, Harmanören9, Yortan10 mezarlıklarındaki gömü
pithosları ile benzeşmektedir. Böylelikle Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük önceden bilinenlere yeni bir örnek olarak eklenmiş olmaktadır.
D5 açmasında höyükte kepçe ile yapılan tahribat kaynaklı, Kalkolitik ve
Erken Tunç Çağı eserleriyle daha sonraki dönemlere ait eserler, bazen aynı
bazen de yakın karelerde, birlikte ele geçirilmişlerdir. Bunlardan birisi,
özenli hazırlanmış ve iyi pişirilmiş hamurlu, siyaha yakın koyu kahverengi
ve kalın astar boyalı, çok iyi perdahlıdır. Düz yuvarlak ağızlı, şişkin karınlı
bir çanağın karına kadar uzanan ağız kenar parçasıdır. Anılan özellikleri ile,
Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük’te, Orta Tunç Çağında yaşamın varlığını açıklar nitelikte özel bir parçadır.
Aynı açma içinde Erken Tunç Çağı seramik parçacıkları yanında ele geçirilen İ.Ö. 6-4. yy. siyah firnisli seramiklerinden11 olan bir kaide parçası,
höyükteki yaşam kronolojisinin boşluklarını tamamlıyor olması bakımından önemlidir. Yine aynı açmada ele geçen hafif dışa dönük, derin yivli,
yuvarlak ağızlı; yuvarlak tabana daralarak düz inen, kalın cidarlı, kiremit
kırmızısı renginde astar boyalı, yarısı eksik lekane (Resim: 8a) nin yakın
benzerleri Laodikeia12 Roma Dönemi (İ.S. 1. yy ikinci yarısı-İ.S.2. yy ilk yarısı) lekaneleridir.
D6 açmasının j7 ve d7 karelerinde görülen ve kırık çakıl taşlı akıntı dolgusu olduğu düşünülen dolgunun kuzeybatıya doğru devam ettiği anlaşılmıştır (Resim: 5). D5 açmasının f7 plankaresinde, kırık çakıl taşlı dolgunun,
batısında yer alan büyük taş ve hizasındaki kil ile yapılan küçük set engeline kadar devam ettiği, ancak setin kuzeyinde ve batısında ise bulunmadığı
görülmüştür. Dar alanda bulunan kırık çakıl taşlı dolgunun, D5 ile D6 açmaları arasında neden olduğu karışıklığı gidermek için gerekli kayıtları
alındıktan sonra kaldırılmıştır.
D6 açmasının doğu yanında geçen yıl belirlenen kısa taş temele ait tek sıralı taş örgüyü anlayabilmek amacıyla seviye inilerek yapılan çalışmada taş
örgünün düzensiz ve eksik olsa da devam ettiği ancak doğu yönde yuvar-

7
8
9
10
11
12

Akurgal 1958, 145-17.1
Mellink 1964, 269-278.
Özsait 1997, 457-474.
Kamil 1982.
Sparkes – Talcott 1970, 130-132; Rotroff 1997, Fig. 65.1075, 1089, Fig.46, 636, 649-650, 652,
Şimşek 2011a, 139; Şimşek 2011b, 94, 661.
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lak kavisle dönüş yaptıktan sonra devam etmediği görülmüştür. Bu nedenle
anılan mimari unsurun kimliği tam olarak anlaşılamamıştır.
Belirli bir plan oluşturmayan bu mimari kalıntılar arasında, karıştırılmış
dolgunun halen devam ediyor olması nedeniyle, seviye inilerek dolgunun
temizlenip kaldırılması çalışmalarına başlanmış olup gelecek kazı sezonunda devam edilecektir.
Bu çalışmalarda D6 açmasının a7-a9 karelerinde kuzeye doğru seviye
inilirken bulunan siyah renkli taştan (bazalt) yapılmış, büyük boyutlu, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen formlu, ön ve arka yüzü hafif şişkin el baltasının (Resim: 9), benzerlerine farklı yerleşimlerde de rastlanılmıştır13. Yine
aynı karelerde -35 cm. de pişmiş topraktan yapılmış, biraz yanlarda yer alan
gözleri ve burnu zorlukla seçilebilen, küçük taşcık katkılı ve kiremit kırmızısı renkte hamurlu bir idol bulunmuştur. Erken Tunç Çağı idollerinden
olduğu düşünülen, dikey konumlu eşkenar dörtgen formlu idolün baş ve
boynu bir bütün olarak sivri yapıda, karnı ise yanlara ve alt ucuna doğru
çıkıntı yaparak sonlanmaktadır (Resim: 10a). Elde ve yassı olarak şekillendirilmiştir.
D6 açmasının a7 karesinde bulunan, siyah taştan yassı ve ince (0.5 cm.)
olarak yapılan idolün, yuvarlak formlu gövdesinden çıkıp yukarı doğru
daralarak uzayan boynu sivri sonlanır (Resim: 10b). İdolün yapıldığı beyaz
damarlı siyah taşın aynısı ile yapılan çok ince ve düzgün yuvarlak formlu,
oyun pulu olduğu düşünülen objede a6-a7 karesinde ele geçirilmiştir.
Aynı açmanın a5 karesinde bir adet ayı dişi (Resim: 11a); ayrıca a6-a7 karesinde leopara ait alt çene parçası ve çenede yerine takılı duran küçük bir
adet diş ile çeneden düşmüş bir adet kesici büyük diş (Resim: 11b) birlikte
bulunmuştur14.
F7-F8 ve G7 Açmaları
F7-F8 açmalarında, 2014-2015 yıllarında yapılan çalışmalarla kısmen olsa
da izlenebilen temel kalıntılarının aralarındaki, bağlantısı olmayan dağınık
durumdaki düzensiz görünümlü döküntü taşlar ve topraklar kaldırılarak
yapı planının eksik kısımlarının belirlenmesine çalışılmıştır. Ayrıca yapı
planının tamamlanabilmesi için, F7-F8 açmalarının geçen yıl kazılamayan

13

14

Umurtak 2005, 125, Lev: 145:5-6, 146:2-3; Yaylalı-Tütüncüler Bircan 2014, 22-24, 53, Lev.16.4048;
27, 46, Lev. 6.2897.
Anılan dişler ve kemikler heyet üyemiz Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji
Bölümünden Yrd.Doç. Dr. Ayşe Acar Solmaz tarafından çalışılmaktadır.
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karelerinde ve G7 açmasında çalışılmıştır (Resim: 12). Çalışmalar sonlandığında, tamamı belirlenememiş olsa da, açılabildiği kadarıyla, dört büyük ve
iki küçük odalı bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Güneybatı köşede yer alan en
büyük olanının, içinde bulunan erzak depolama kabı nedeniyle kiler olabileceği düşünülmüştür. Yapıda duvarlar ortak kullanılmıştır. Temelde, işlenmemiş ve düzgün olmayan ancak temel örgüsü için uyumlu taşlar uygun şekilde kullanılmıştır. Taban sıkıştırılmış toprak ya da çok az kısmı
kalan parçasından yorumlandığı üzere taban tuğlası ile döşelidir. Mekanları
örten karıştırılmış dolgu toprak içinde ve tabanlar üzerinde Bizans, Roma
ve Erken Tunç Çağı gibi farklı kültürlere ait seramik parçaları karışmış olarak ele geçmiştir.
F7 açmasının b10-c10 karesinde rastlanan anılan erzak depolama kabı,
küçük bir küp ya da büyük bir çömleğe ait, mevcut yüksekliği yaklaşık 1520 cm. kadar olan, yuvarlak ağız kenarı parçasından oluşmaktadır (Resim:
13). Ağız kenarı fırçalanıp temizlendiğinde parçalanmış olduğu görülmüştür. Ayrıca pişmiş topraktan yapılmış ağız kenarı parçasının devamının
olmadığı, onun yerine, alt devamının, toprakta açılan çukurun kil ile sıvanmasıyla oluşturulduğu anlaşılmıştır. Ağız kenarı ortasında parçalanmış
küçük bir kaba ait parçacıklar bulunmuştur. Fotoğrafları çekilip ölçümleri
yapıldıktan sonra temizlenmek üzere torbalara konulup buluntu fişleriyle
depoya kaldırılmıştır. Anılan depolama kabı diğer kap parçaları, bu odanın,
yapının kileri ya da mutfağı olduğunu düşündürmüştür.
F7 açmasının a10-b10 karelerinde, yukarıda kiler olduğuna değinilen
mekanın içinde batı yanında seviye inilirken, toplu halde çok sayıda taş
parçaları ele geçirilmiştir. Parçalar incelendiğinde üzerlerinde görülen çeşitli çalışma izlerinden işlik ürünü oldukları anlaşılmıştır. Bir işliğin varlığını
gösteren, üretim artığı ya da üretim fazlası oldukları düşünülen bu parçalar
üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
Yüzeyden -20 cm. derinlikte ele geçirilen parçalar, ya buraya kepçe düzeltmeleri ile höyükteki ilk yerinden alınıp sürüklenerek getirilmiş olmalı
ya da yanındaki zeytin fidanları dikilirken yaklaşık 0.85-1 m. derinlikte açılan çukurlardan çıkarılan toprak ile birlikte aşağıdan yukarıya- bulunduğu
yere taşınmış olmalıdır. Yüzeye çok yakın derinlikte bulunması ve savrulanlar dışında toplu halde atılmışçasına duruyor olması, böyle düşünülmesine neden olmuştur. Çoğunluğu idollerle ilgili olan anılan buluntular üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme de; işlik ürünü olduklarının gös-
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tergesi olan, farklı üretim aşamalarındaki örneklerin varlığıdır. Belirlenen
üretim aşamaları ve örnekleri şunlardır:
1- Üretimde kullanılmak üzere, şekli uygun olduğu için, doğadan seçilerek toplananlar. Elimizde çoğunlukta olan, özellikle idol yapımında kullanılması uygun biçimdeki taş parçalarıdır. Anılan parçaların özenle seçildikleri öylesine kolay anlaşılmaktadır ki, bazılarının az sayıda işlemle idole
dönüşebileceğini anlayamamak mümkün değildir. Bu taşların elimizde
daha çok olması, onların tercih edildiğini gösterir. Ana kütleden koparılan
taş parçasının, önce kabaca şekillendirilmesinden sonra ince işlemesini
yapmak, doğada kabaca şekillenmiş olanı işlemekten daha zor olduğu için
doğadan toplananlar tercih edilmiş olmalıdır.
2- Kısmen işlenen ya da işlenirken bozulunca tamamlanmayanlar. Doğadan seçilerek toplanan bu taşlar üzerinde, başlanan dış kontürlerin kabaca sürtülmesi gibi şekillendirme çalışmaları tamamlanamadan, herhangi bir
neden yüzünden öylece kalmış ya da bırakılmış olanlar. Ayrıca işlenirken
yanlış çalışma nedeniyle kırılan ya da bozulanlardan tamamlanmayıp bırakılanlarıdır,
3- Bitirilmiş-tamamlanmış idoller (Resim: 10f). Doğadan seçilen uygun
taşların işlenerek tamamen bitirilmiş olanlarıdır.
Genellikle şekillendirmenin çok az olduğu, yukarıda anılan, basit ve sade görünümlü Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük örneklerinin, yakın benzerleri,
Afrodisias’ın Geç Kalkolitik, Erken Tunç ve Orta Tunç çağlarda15 üretilenleri arasında görülür. Özellikle de pebble figurines (çakıltaşı figürinler) ve stalk
headed figurines (sap başlı figürinler) grubunda olanlarla benzerdirler16. Afrodisias ve Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük örnekleri arasında, bazı küçük
farklar olsa da, önemli olan, şekillerinden aynı anlamı taşıdıkları ve yansıttıkları, bir başka deyişle benzer düşünce ile ve aynı amaç için oluşturulduklarının kolaylıkla anlaşılabiliyor olmasıdır. Bu nedenle anılan eserleri kült
objeleri olarak nitelemek yanlış olmayacaktır.
F7 açmasında üretim atıkları olan taş parçalarının bulunduğu a10-b10
karelerinde alabaster’den yapılmış, sap boyunlu, disk gövdeli bir idol ele
geçirilmiştir (Resim: 10e). Baş ve boyunları giderek sivrileşen sap şeklinde
oluşturulmuş, sap başlı/sap boyunlu idollerden olan örneğimiz, Külte-

15
16

Joukowsky 1986a. 208. 212.
Joukowsky 1986a. 208,212, Fig. 209-217,223; Joukowsky 1986b, Fig. 397.27, Fig. 403.7, Fig. 436.54,
Fig. 437.23, Fig.451.29-30, Fig.453.9, Fig.455.21, 4 Fig.71.23-25,32, Fig. 478.7,9, Fig. 480.9.
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pe’nin17 disk gövdeli, sap boyunlu/sap başlı alabaster idolü ile şaşırtıcı benzerlik içindedir. Erken Tunç Çağ II’ye tarihlenen18 tabakada bulunan Kültepe örneğini dikkate alarak, Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük örneği için de aynı
dönem yani Erken Tunç Çağ II uygun görülmüştür. Söz konusu bu benzerlik, Çakırbeyli- Küçüktepe Höyük’ün Erken Tunç Çağı’nda, Kültepe ile aralarındaki, olası kültürel yakınlığın, göstergesi olabilir mi sorusunu akla getirmektedir. Batı Anadolu’nun soyut idol anlayışını yansıtan Kültepe idolünden Aydın’da da bulunması, Batı Anadolu ile Orta Anadolu arasındaki
kültür zincirinin halkalarını tamamlıyor olması bakımından çok önemlidir.
F8 açmasının doğusunda kazılmayan E11 açmasında ki ağacın dibinde
yüzeyden görülen seramik parçacıkları toplanıp tümlenmeye çalışıldığında,
karnın alt yarısının büyükçe bir kısmı eksik olan amphora olduğu anlaşılmıştır. Yuvarlak ağız kenarlı, silindirik boyunlu şişkin oval karınlı, boynun
ortasından karnın üst yarısına bağlanan kalın kulplu, iyi pişirilmiş, özenli
hamuru kızılımsı kahverengi astar boyalıdır (Resim: 8b).aynı İS:1.yy. sonları-İ.S. 2. yy. Roma Dönemi örneklerin19 benzeridir.
D5-D6, F7-F8 açmalarında, dokumacılıkta kullanılan ağırşak (Resim:14a)
ve ağırlıkların (Resim:14b) bulunması, insanların dokuma gereksinimlerini
kendilerinin sağladığını göstermesi bakımından önemlidir. Kırık ve yıpranmışları yanında sağlamları da olan ağırşaklar, kilden ve elde küresel ya
da yarı konik gövdeli olarak şekillendirilmiştir. Üzerleri kazıma bezeme ile
yapılan çeşitli zigzaglar ve çizgilerle bezenmiştir. Ağırlıkların bir kısmı seramik parçalarının dairesel biçimde şekillendirilip merkezine delik açılmasıyla oluşturulmuştur. Sadece bir örnek, kilin elde yassı yuvarlak olarak
şekillendirilip merkezine delik açılmasıyla oluşturulmuştur.
Aynı açmalarda ele geçirilen taş aletlerden, çok sayıdaki eşyanın üretiminde gerekli olan ve atölye varlığını belirten sürtme taşları ve perdah taşlarının, taş endüstrisi gelişmiş olan bu merkezde sonraki yıllarda yapılacak
kazılarda daha da çok ele geçeceği inancındayız.
Taş aletlerden diğer bir grup olan kesiciler, kazıyıcılar ve deliciler çakmaktaşı (sileks) ya da volkan camı (obsidyen)’den yapılmışlardır (Resim:
15). Bunlardan çakmak taşlarında genel olarak, kahverengi ve tonları, kirli
beyaz ve gri renkliler, bazen de şeffafları görülür. Obsidyenlerde ise, çoğun-

17
18
19

Bilgi 1975, 202-203, Lev.II, 9-10.
Bilgi 1975, 202, 206.
Şimşek 2011a, 139; Şimşek 2011b, 486.
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lukta olan mat ve parlak siyah renklilerin yanı sıra şeffaf gri renkli olanlar
da vardır. Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük’de bulunan sileks ve obsidyen’den
yapılan kesici, kazıyıcı ve delgilerin benzerlerine, Afrodisias’ın Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağ örnekleri arasında rastlanmıştır20. Bu aletlerin üretildiği, çevrede kaynağı olmayan obsidyen, ya Geç Neolitik Çağdan beri Anadolu’ya ithal edilen Melos Adası’ndaki obsidyen yataklarından ya da Orta
Anadolu’dan gelmiş olmalıdır21.
DEĞERLENDİRME
Höyük’de önceden de belirtildiği üzere tarımsal vb. faaliyetlere bağlı
tahripler nedeniyle henüz ulaşılamayan kültür katlarının, 2017 yılında belirlenebileceği, gömü pithosunun in-situ olarak ele geçirilmiş olması nedeniyle
düşünülmektedir. Her ne kadar kültür katları henüz belirlenememişse de,
ele geçen eserler yardımıyla hangi kültürlerin yaşandığı tarihsel dizin olarak sıralanabilmektedir. En erken yerleşim, kilden bir damga mührü bulunan Geç Neolitik Dönem; çeşitli seramik parçaları, kil ağırşakları, sileks ve
obsidyen aletleriyle Geç Kalkolitik Dönem; çeşitli seramik parçaları, taş,
sileks ve obsidyen aletleri, pişmiş toprak ağırlık ve ağırşakları, pişmiş toprak ve taş idolleriyle Erken Tunç Çağ; sileks ve obsidyen aletleriyle, seramik parçalarıyla Orta Tunç Çağ; çeşitli seramik parçalarıyla İ.Ö. 6-4. yy,
Helenistik, Roma Dönemleriyle Demir Çağ; seramikleri ve sikkeleri ile yaşandığı anlaşılan Bizans kültürünün, İ.S. 1078-1081 yıllarında da devam
ettiği III. Nikephoros’un sikkelerinden anlaşılmaktadır.
Ayrıca Çakırbeyli- Küçüktepe Höyük’te yaşayan dönem halkı hakkında;
dokuma aletlerinden tekstil ihtiyaçlarını kendilerinin karşıladığını; sürtme
ve perdah taşı gibi taş aletlerle kesici, kazıyıcı, parçalayıcı ve delici aletlerini
kendilerinin yaptığını; mühürlerinden mülkiyet kavramlarının olduğunu;
gömü pithosundan gömü geleneklerini; kült eşyaları olan idollerinden
inançlarını; kullandıkları kaplardan günlük yaşamlarını, yiyeceklerini ve
miktarlarını; hayvan kemiklerindeki ok ucu izlerinden avlandıklarını ve av
hayvanını, kesici izlerinden yedikleri hayvanları ve benzeri bilgileri öğreniyoruz.

20

21

Joukowsky 1986a, Fig. 258.11,14; Fig.260.3,11,13,15,18; Fig.264.1,7; Joukowsky 1986b,Fig. 378.6;
Fig.388.13; Fig.391.20; Fig.398.4.
von Graeve-Niemeıer 2001, 76.
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Çakırbeyli- Küçüktepe Höyük kazısında 2016 kazı sezonu sonuna kadar
ele geçirilen kemikler, dişler ve boynuzlardan, geyik, leopar, ayı, domuz, at,
sığır, koyun, tavşan, tavuk ve kemirgenlerin yaşamış olduğu anlaşılmaktadır. Konu ile ilgili antropolojik çalışmalar halen devam etmektedir.
Henüz üç yıl gibi kısa süredir çalışıyor olmamıza rağmen, Aydın’ın en
erken kültürleri hakkında bizleri bilgilendiren, pek çok veri sunan Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük kazısının, yeni dönem kazılarında kazandıracaklarının daha da artacağı inancındayız.
KAYNAKÇA
AKURGAL 1958, E. Akurgal, ‚Forschungen in Phrygien. Yortankultur - Siedlung in
Ovabayindir bei Balikesir, Anatolia‛. Revue Anneulle d'Archeologie, 1958, 145-171.
BİLGİ 1975, Ö. Bilgi, ‚Kültepe Kazılarında Bulunmuş Olan İnsan Figürinleri‛, Belleten
C.XXXIX, sayı: 154, 201-208
BOSTANCI 2008, N. K. BOSTANCI, ‚Ege Bölgesi’nde Obsidyen Ticareti‛, Anadolu/Anatolia, Ek Dizi No.2, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü Dergisi,
147-164.
KAMİL 1982, T. Kamil, Yortan Cemetery in the Early Bronze Age of Western Anatolia, BAR
145, 1982.
MELLİNK 1964, M. J. Mellink, ‚Excavations at Karataş-Semayük in Lycia, 1963‛, AJA 68,
1964, 269-278.
ÖZSAİT 1997, M. Özsait, ‚1995 Yılı Harmanören Mezarlık Kazısı‛, XVIII. KST,Cilt1,
1997, 457-474.
ÖZGÜÇ 1948, T. Özgüç, On Tarih'te Anadolu'da Ölu Gomme Adetleri, 1948.
ROTROFF 1997, S. I. Rotroff, Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Wheelmade
Table Ware and Related Material, The Athenian Agora, Cilt: 29, American School of
Classical Studies at Athens, Princeton, N.J., 1997.
SPARKES – TALCOTT 1970, B. A. Sparkes-L. Talcott, ‚Black and Plain Pottery of the 6th,
5th and 4th Centuries B.C.‛, The Athenian Agora, Cilt: 12, American School of Classical
Studies at Athens, Princeton, N.J., 1970, ss. 130-132;
ŞİMŞEK 2011a, C. Şimşek, Laodikeia Nekropolü (2004-2010 Yılları) Metin, Laodikeia Çalışmaları 1.1, 2011
ŞİMŞEK 2011b, C. Şimşek, Laodikeia Nekropolü (2004-2010 Yılları) Katalog, Laodikeia
Çalışmaları 1.2, 2011
VON GRAEVE-NIEMEIER 2001, V von Graeve-W. D Nıemeıer, ‚1998-2000 Yılı Milet
Çalışmaları‛ 23. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2.Cilt, 2001, 75-88
YAYLALI-TÜTÜNCÜLER BİRCAN 2014, S. Yaylalı-Ö. Tütüncüler Bircan, Milet Müzesi
Kesici Sürtme Taş Aletlerinden ‘BALTALAR’, 2014

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

125

Resim 1: 2015 yılı buluntularından ağırşak örneği

Resim 2: 2015 yılı buluntusu fırça

Resim 3: 2015 yılı buluntusu damga mühür
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Resim 4: 2015 yılı buluntusu kemik

Resim 5: D5-D6 açmaları plan

Resim 6: Pitos’un açılmadan öncesi ve sonrası
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Resim 7: Pitos içinden elde edilen seramikler a) Tankard
b) Tankard c) Çanak d) Gaga ağızlı testi

Resim 8: a) Lekane b) Amphora
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Resim 9: El baltası

Resim 10: İdoller
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Resim 11: a) Ayı dişi b) Leopar çene parçası ve dişi

Resim 12: F7 F8 G7 Açmalarıa

Resim 13: Erzak depolama kabı
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Resim 14: a) Ağırşak b) Ağırlık

Resim 15: Obsidyen ve çakmaktaşı aletler
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ANİ KAZILARI (2012-2016)
Fahriye BAYRAM
Kars İli’ne 42 km. uzaklıkta Ani Köyü’nde bulunan Ani örenyeri, güneyinden Aras Nehri’nin bir kolu olan Arpaçay, kuzeydoğusundan Tatarcık,
batısından Bostanlar Deresi vadilerinin sınırlandırdığı üçgen şeklindeki 78
hektarlık bir alan üzerine kurulmuştur (Resim: 1). Kuzeyi hariç kentin bu
şekilde doğal yollarla korunuyor olması, batıdan doğuya uzanan askeri
yollar ile İpek Yolu güzergâhlarından birisi üzerinde yer alması kentin çok
erken dönemlerden itibaren iskân edilmesine yol açmıştır.
Rus Bilimler Akademisi’nden Dil Bilimci Nikolai Marr tarafından 19.
yüzyıl sonları-20. yüzyıl başlarında kentte gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, iç kalede ele geçirilen seramikler ilk yerleşimin Erken Demir Çağına
uzandığını göstermiş1, kuzey tarafta surların hemen dışında bulunan poligonal taşlarla örülmüş duvar kalıntıları da bu döneme tarihlendirilmiştir2.
İç kalenin batı bölümündeki surların bir kısmında üzerinde kırlangıçkuyruğu kenet yuvaları görülen taş blokları ile kentin çeşitli yerlerindeki işlikler
ve yapı kalıntıları aynı dönemle bağlantılı olmalıdır.
Kentin tarihiyle ilgili bilgiler 4. yüzyılla birlikte artmaya başlamıştır. Hırıstiyanlığı resmi devlet dini olarak kabul eden Ermeni Kralı III. Trdat’ın
İran’a yaptığı bir sefer sırasında orada karşılaştığı akrabası Karen-Pahlav
kolundan Kamser oğlu Arşevir’i yanında getirmesi ve St. Grigor Lusavoriç’e vaftiz ettirerek tüm Arpaçay boyunu ve Kağızmanı hediye etmesiyle3,
Ani’de Kamsaragan Dönemi başlamıştır. Başkent olarak Bagaran’ı (Kilittaşı)
seçen Kamsaraganlar, Ani’de de iç kaleye yerleşmişlerdir. Bu dönemde küçük bir kale yerleşimi halinde olan şehrin kaderi, Bagratidler/ Bagrationi/
Bagratlılar sülalesiyle birlikte değişmiştir. 750 yılından itibaren bölgede baş
gösteren Emevi ve Abbasi akınlarına engel olmaya çalışan güçlü ailelerin
neredeyse tamamı yok olmuş bu durum Çoruh, Dicle ve Aras Nehri boyla*
1
2
3

Prof. Dr. Fahriye BAYRAM, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Denizli/TÜRKİYE.
Marr, 1934.
Belli, 2007: 80.
Brosset, 1861: 93; Kırzıoğlu, 1953: 179-181; Kırzıoğlu 1986: 47.
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rına yayılarak ticaretle zenginleşmiş olan Bagrationi sülalesinin işine yaramıştır.
Bu aileden III. Aşot, Katolikos Anania başkanlığında bir törenle Ani’de
taç giyerek 961 yılında Ani’yi başkent olarak ilan etmiş, kısa sürede imar
çalışmalarına başlayarak iç kalenin dışına yayılmaya başlayan şehrin etrafını surlarla çevirtmiştir4. Hem başkent olarak seçilmesi hem de Bizanslılarla
Araplar arasında süren savaşlar nedeniyle bölgenin güneyindeki ticaret
yolunun kullanılamaz hale gelmesi sonucunda Dvin ve Nahcivan gibi eski
merkezlerin yanı sıra Ani, Kars ve Arzen gibi yeni merkezlerin oluşması5,
daha çok bir köy yerleşimi görümünde olan Ani’nin hızla gelişmesine yol
açmıştır. Katolikosluk merkezinin Ani’ye taşınması kente dini bir misyon
da yüklemiş, çok sayıda inşa edilen kiliseleriyle ‚1001 kiliseli şehir‛ olarak
ün salmıştır6. Bagratid Dönemi Ani’nin ilk altın çağı olmuş, ikinci altın çağ
kentin Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından 1064 yılında fethedilerek yönetimini Şeddadilere bırakmasıyla yaşanmıştır. Bu dönemlerde hem korunaklı
olması hem de İpek Yolu ticareti sayesinde ekonomik olarak güçlenmesi,
kentin tüccar, gezgin ve sanatçıların akınına uğramasına yol açmış böylece
kent kültürlerin buluştuğu, sentezlendiği, aktarıldığı bir kavşak noktasına
haline gelmiştir. Zaman zaman Gürcülerin, Bizanslıların kontrolüne de geçen kent, son olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Uğradığı istilalar, yaşadığı büyük depremler sonucunda büyük zarar gören ve 14. yüzyılın sonlarında eski ticaret yollarının değer kaybetmesiyle
önemini yitiren Ani, 1605 yılında yaşanan şiddetli depremin ardından da
terk edilmiş ve kaderiyle baş başa kalmıştır. Şehir 19. yüzyıl başlarında Avrupalı seyyahların ziyaretleriyle yeniden keşfedilmiş, bölgenin Rus yönetimine geçmesiyle de kazı çalışmaları başlatılmıştır.
Böylesine önemli bu Ortaçağ kentinde ilk kazı çalışmaları Rus Dil Bilimler Akademisinde görevli N. Marr başkanlığındaki bir heyet tarafından iki
aşamada gerçekleştirilmiştir. 1892, 1893 yıllarındaki ilk dönem çalışmalarından sonra uzun bir ara verilmiş, ikinci dönem çalışmaları 1904-1917 yılları arasında yürütülmüştür. Marr iç kale başta olmak üzere bu gün ayakta
olan yapıların neredeyse hepsinde kazı yapmış, bazı yapılarda küçük onarımlar ile güçlendirme faaliyetlerinde bulunmuştur.

4
5
6

Arpee, 1946: 85; Pasdermadjian, 1949: 177; Grousset, 2005: 469-489.
Der Nersessian, 1967: 427.
Grousset, 2005: 507-508, 511-513, 525-529.
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Türk araştırmacılarının Ani’ye dikkati 1944 yılında Prof. Dr. Kılıç Kökten
tarafından çekilmiş, Kökten, iç kale ve sur dışında sondaj çalışmaları yapmıştır. 1965-1967 yılında ise Kemal Balkan, Büyük ve Küçük Hamam’ı açığa
çıkarmıştır.
Kısa süreli bu kazılardan sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı başkanlığında, yerli ve yabancı bilim adamlarından oluşan bir ekiple çalışmalar yeniden başlatılmış,
2005 yılına kadar sürdürülen bu kazılarda Ebu’l Manuçehr Camii ve Selçuklu Sarayı’nın yanı sıra konutlarda ve ana yolun iki yanındaki dükkânlarda
çalışılmıştır.
Erzurum Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamza Gündoğdu’nun bir sezonluk çalışmasının ardından 2006-2009 yılları arasında Kars Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Marmara Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar
Çoruhlu’nun bilimsel danışmanlığında kazılara devam edilmiştir. Çoruhlu
da konut ve dükkânlardaki çalışmalara ağırlık vermiştir.
Üç yıl aradan sonra Ani’deki kazı çalışmaları önce Kars Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, benim bilimsel danışmanlığımda, daha sonra da Bakanlar Kurulu Kararlı olarak başkanlığımda sürdürülmeye başlanmıştır. Önceliğimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Anıtlar Fonunun ortaklaşa
programladığı ve restorasyon projeleri onaylanmış yapılar olmuştur. Bu
bağlamda restorasyon çalışmalarına temel oluşturmak üzere 2012 yılında
Abughamrents (Polatoğlu) Kilisesi’nin, 2013-2016 yıllarında da Katedral’in
(Fethiye Camii) etrafında kazılar yapılmıştır.
Abughamrents (Polatoğlu, St. Grigor) Kilisesi7
Şehrin batısında, Bostanlar Deresi’ne bakan yamacın kenarında yer alan
yapının inşa tarihi ve banisi kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte,
kilisede ilk kazı çalışmalarını gerçekleştiren Toramanian tarafından, günümüze ulaşmayan bir kitabeye göre, Pahlavuni ailesinden I. Grigor (941-982)
tarafından babası Abughamrents’in anısı için inşa ettirildiği ve Grigor Lu-

7

Ani kazılarının ilk sezonu 30.07.2012-15.08.2012 tarihleri arasında, Kars Müzesi Müdürlüğü’nün
başkanlığında, Cumhuriyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Turgay Yazar
ve Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü yüksek lisans öğrencisi Murat Gül’ün
katılımıyla bilimsel danışmanlığımda gerçekleştirilmiştir.
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savoriç’e adandığı ileri sürülmüştür8. Grigor 982 tarihinde vefat ettiğinden,
kiliseyi bu tarihten önce yaptırmış olmalıdır.
Kilisenin kuzey duvarında bulunan onarım kitabesinde;
‚489 (M.S. 1040) yılında ben, Apelgharib, Ermeniler’in marzpanı
Grigor'un oğlu ve Abughamir'in torunu, en genç oğlu olmam nedeniyle babam tarafından ihmal edilmeme rağmen, aileme olan sevgim nedeniyle bu
dinlenme yerini babam Grigor, erkek kardeşim Hamze ve kız kardeşim Seda
için onarttım ve Aziz Stefanos ve Aziz Christopher şapellerini yaptırdım.
Rahiplere koşulum şudur: Aziz Stefanos'ta her cuma ve cumartesi günleri
annem Shushan ve babam Grigor; Aziz Christopher’de de her cuma ve cumartesi günleri kardeşlerim Hamze ve Seda için ayin yapılacaktır..."9.
Sözleri 980 yılı civarında, Prens Grigor Pahlavuni tarafından inşa ettirilen kiliseye, 1040 yılında Apelgharip tarafından kuzeydeki şapellerin eklendiği anlaşılmaktadır10.
Günümüze sağlam durumda ulaşan kilise, üç basamaklı platform üzerine kırmızı, siyah ve kahverengimsi düzgün kesme taşlarla dolgu duvar
tekniğinde inşa edilmiş olup dışta onikigen, içte heksakonchos (altı yapraklı
yonca) planlıdır (Çizim: 1). Tek girişi, güneybatı cephede yer almaktadır
(Resim: 2). Yapı 2012 yılında, bir dizi hatalı uygulamayla restore edilmiştir11.
Kazı çalışmalarımız kilisenin dört tarafında eş zamanlı olarak 15 gün
sürdürülmüştür. Kilisenin güney cephesi önünde sal taşlarıyla döşenmiş
zemin temizlenmiş, girişin önünde bulunan mekânın (porch) stylobat kısmı
açığa çıkarılarak sınırları tespit edilmiştir (Resim: 3-4). Kilisenin kapısının
batı tarafında, kiliseye birleşik halde mekândan günümüze ulaşan duvar
kalıntısı, kilisenin platform basamakları üzerine oturtularak inşa edildiği
için, porchun kiliseye sonradan ilave edildiği anlaşılmıştır.
Cephe önünde, lahit kapaklı bir mezarın açığa çıkarılması, pek çok kültürde adet olduğu üzere, güney cephe önünün burada da mezarlık alanı
olarak değerlendirildiğini göstermiştir.
8
9

10

11

Ghafadarian-Hovhannisian, 2012: 45.
Ghafadarian-Hovhannisian, 2012: 62-63; Brosset, 1860: 37-38’de, kız kardeş Seda yerine, Sadoi
isimli dayıdan söz eder;
Toromanian, 1942: 318-319; Orbeli, 1966: n. 53; Donabedian-Thierry, 1987: 483-484; Cuneo, 1988:
662; Uluhogian, 1992: 398-399; Karapetian, 2011: 77.
Restorasyon uygulamalarındaki hatalara ilişkin bir rapor 2012 yılında Genel Müdürlüğümüze
iletilmiştir.
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Kuzey tarafta öncelikle duvarları yaklaşık 1.00-2.00 m. yüksekliğinde
günümüze ulaşan ve kitabeye göre St. Christopher ile St. Stephanos’a ithaf
edilen mezar şapellerinde çalışılmıştır (Resim: 5). Kiliseye gelindiği ilk gün,
mezarlık alanının orta bölümündeki bir mezarın kaçak kazıcılar tarafından
kazıldığı, mezarın üzerine kapatılan taşların açılan çukurun içine düştüğü
ve toprak içinde iki adet kafatasının bulunduğu gözlemlenmiştir. Çalışma
süresinin kısıtlı olması nedeniyle, mezarlıkta geniş kapsamlı bir kazı yapılamamış, sadece biri yetişkin, diğeri küçük bir çocuğa ait olduğu anlaşılan
kafatasları yerlerinden alınmıştır. Çukur doldurularak alan tesviye edilmiş,
bu mezarın güneyindeki ikinci bir mezarın, belki de aynı kaçakçılar tarafından, yana yuvarlanan büyük boyutlu taş kapağı yerine yerleştirilmiştir (Resim: 6).
Bu mezarlık alanının kuzeyine birleştirilerek yapılmış, alanla aynı uzunlukta bir mekân daha tespit edilmiştir. Kalan kısımlardan zeminin büyük
boyutlu taş plakalarla kaplı olduğu anlaşılan mekânın duvarları tahrip olmuş durumdadır. Toprak dolgu temizlendiğinde, zemini sal taşlarıyla döşeli olan mekânın kuzeybatı köşesinde bir tandır, tandırın kuzeybatısında
zemine gömülerek oturtulmuş bir erzak küpü, bunun da batısında sertleştirilmiş topraktan yapılmış, kuzeyden-güneye doğru birbirine bitişik, yarım
küre şekilli üç kap açığa çıkarılmıştır (Resim: 7). Tandırın içi açılmamış,
erzak küpünün üst yarısı ise kırılmış şekilde bulunmuştur. Toprak kapların,
taş ya da mermerden yapılmış antik dönem ölçek kaplarına benzerlikleri,
bunların da aynı işleve hizmet ettiğini düşündürmektedir.
Herhalde bu kısım 1909 yılında ören yerinde kazı çalışmalarını başlatan
N. Marr tarafından kazılmış ve korumak amacıyla etrafı taşlarla çevrilerek
üzerine toprak dolgu yığılmıştır. Çalışmalar tamamlandıktan sonra alanın
kuzey duvarı çamur harç kullanılarak sağlamlaştırılmış, ocaklı alan tek sıra
taşla çevrelenerek Marr’ın yaptığı gibi üzeri toprakla örtülerek korumaya
alınmıştır (Resim: 8).
Yapının doğu tarafında yapılan çalışmalarda ise bir çevre duvarı ile bunun doğusunda başka mekânların varlığına işaret eden bazı duvar kalıntıları açığa çıkarılmıştır. Önce kilise ile doğudaki çevre duvarı arasında kalan
bölüm temizlenerek zemine ulaşılmıştır. Daha sonra bu duvarın doğu cephesi önünde temizlik yapmak amacıyla çalışılmaya başlanmış, ancak birbirine bağlı pek çok mekân tespit edilmiştir (Resim: 9). Şapellerin doğu cephesi önündeki zeminde kuzey ve güney uca yerleştirilmiş ve zemin taşına
oyulmuş durunda yarım küre şeklinde birer çukur ile bunların doğusunda
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bir tandır daha bulunmuştur. Tandırın üzeri tekrar toprakla kapatılmış,
açığa çıkarılan duvarların hepsi, çamur harçla sağlamlaştırılmıştır.
Küçük buluntular arasında, günlük kullanıma ait seramik parçaları, yeşil
sırlı-kazıma desenli kâse parçaları, gövde kısmı nispeten sağlam kırmızı
astarlı bir rhyton, iki delikli bir taş düğme, cam boncuklar ve cam bilezik
parçaları yer almıştır.
Katedral (Surp Asdvadzadzin Kilisesi, Beşik Kilise, Fethiye Camii)
Meryem Ana’ya ithaf edilen Katedral’in temeli 989 yılında II. Smbat tarafından attırılmış, tamamlanması 1001/1010/1012 yılında I. Gagik’in eşi Kraliçe Katremide’ye nasip olmuştur12. Yapı, ünü sınırları aşan ve Ayasofya
(Hagia Sophia)’nın kubbesini onarmak üzere Konstantinopolis’e davet edilen Anili Mimar Trdat’ın eseridir. Türk tarihine, 1064 yılında kenti fethinin
ardından, Fethiye Camii olarak adını değiştirip ilk Cuma namazını kılan
Sultan Alparslan’la geçmiştir (Resim: 10).
Yedi basamaklı bir platform üzerine inşa edilen Katedral, dışta doğu-batı
doğrultusunda 32.00x20.00 m. boyutlarında dikdörtgen, içte üç nefli kubbeli
bazilika plan tipine sahiptir. İç mekâna giriş kuzey, güney ve batı cephe
eksenlerinde yer alan toplam üç kapıyla sağlanmıştır.
Katedralin çevresindeki kazı çalışmalarına 2013 yılında başlanmış, restorasyon için gerekli ön çalışmalar 2016 sezonunda tamamlanmıştır. Çalışmaların sonucunda, inşasından sonra Katedralin etrafında bazı düzenlemelerin
yapıldığı ve mekânların oluşturulduğu anlaşılmıştır (Çizim: 2; Resim: 1112).
Katremide’nin Mezarı
Öncelikle kilisenin doğusuna Kraliçe Katremide’nin mezar yapısı ile güneydoğusuna bir şapel inşa edilmiştir (Çizim: 2; Resim: 12). Marr tarafından
açığa çıkarılan mezar yapısı turuncu, kırmızı ve siyah renkli büyük boyutlu
kesme taşlarla dolgu duvar tekniğinde inşa edilmiştir ve üç bölümden
oluşmaktadır. Merkezde doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve
yarım daire apsisli bir şapel, kuzey tarafta kuzey-güney yönünde dikdörtgen, güney tarafta ise kare planlı birer mekân yer almaktadır. Şapelin girişi
batı cephede eksendedir. Kuzeydeki mekânın batı cephesinde bir, doğu
12

Texier, 1842: 114; Brosset, 1860: 22-26.

138 ..................................................................................................................

cephesinde iki; güneydeki mekânın ise doğu cephesinde bir girişi bulunmaktadır. Kuzeydeki mekânda altı, güney mekânda bir tane mezar vardır.
Çalışmalarımızda sonraki dönemde tahrip edilen bölümler temizlenmiş,
büyük blok taşlarla yapılan ve üzerine Ermenice yazıtlar bulunan mezar
kapakları yerlerine yerleştirilmiştir.
Hripsime Şapeli
Kilisenin güneydoğu köşesinde bulunan ve tamamıyla toprak ve moloz
yıkıntılarıyla kaplanmış olan şapel 2016-217 yılı çalışmalarımızda açığa çıkarılmıştır (Resim: 12). Ani’yi ziyaret eden ilk seyyahlardan Texier, yapı
kalıntısını vaftizhane olarak tanımlamıştır13. Ancak tarihçi Chamichyan;
yapının bir şapel olduğunu, Katolikos I. Sargis’in (992-1019) bulduğu Hripsime azizelerine ait kemiklerin gömülmesi amacıyla onun tarafından inşa
ettirildiğini ve rahibelere adandığını belirtilmiştir14. Dolayısıyla adı Hripsime olan yapının, kazılar sırasında bir bölümü ele geçirilen kitabeye göre,
mezar şapeli olduğu kesinleşmiştir.
Kitabe Metni
ՇՆՈՐՀԻՒՆ ԱՅ ԵՍ ՍԻՄԵՒՈՆ
ՈՐԴԻ ՎԱՐԴԱՇԱՀԻ ԵՏՈՒ Ա(ՍՏՈՒԾՈ)Յ ԲԱ
՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ ԿԱԹՈՂԻԿԷԻ ԵՒ ԵՏՈՒ Զ
ՎԱՐԴԱՅ՞՞՞՞՞՞՞ ԽՈՐԱՆԻՆ ԵՒ Զ
ԹԻԿՆԱԹՈՌՆ ԶՈՒԱՐԻԿԷԻ Ի ԴՈՒՌՆ
ՍՈՒՐԲ ՀՌԻՓՍԻՄԷԻ ԶՈՐ Ի ԲԱԶ
ՈՒՄ ԱՄԱՑ ՞՞՞՞՞ ՞՞՞՞՞՞՞՞
՞՞՞՞՞՞՞՞ ԶԴՈՒՌՍ ԶԱՐԴ
ԱՐԵՑԻ ՞՞՞՞՞ ԶԱՄ ԿԱՅ
՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞
ԶԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆ ԵՍ ԿԱԶ
ՄԵՑԻ
Çeviri
Vartanşah oğlu Simeon, mezarı ve kapıları yaptırdı15.

13
14
15

Texier, 1842: 98.
Chamichyan, 1827: 102.
Çeviriyi yapan Sayın Krikor Damadyan’a en içten teşekkürlerimi sunarım.
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Tarih içermeyen kitabe, bir onarıma işaret ediyor olmalıdır. İsmi geçen
kişinin kimliği ise henüz tespit edilememiştir.
Yapı, silindirik bir kaide üzerinde yer almaktadır ve dışa taşkın profilli
bir silmeden sonraya başlayan gövde kısmı dışta 16 cepheli, içte üç yapraklı
yonca (thriconchos) planlıdır. Duvarları yer yer 1.00 m. yüksekliğinde korunmuş olan şapel, büyük boyutlu düzgün kesme taşlarla dolgu duvar tekniğinde inşa edilmiştir. Girişi batı cephe eksenindedir ve önünde kuzeygüney yönünde dikdörtgen planlı, üç yanı açık bir nartheks bulunmaktadır.
Nartheks, doğu ve batıda karşılıklı yerleştirilmiş dörderden toplam sekiz
sütun ile sınırlandırılmış, batıdaki sütunlar avlu duvarı üzerine yerleştirilmiştir. Girişin iki yanındaki sütunların sadece kaideleri, diğerlerinin ise
duvar üzerinde kalan izleri günümüze ulaşabilmiştir. Duvar üzerindeki
izler, batıdaki sütunların kaide üzerine değil, doğrudan duvar üzerine yerleştirildiğine işaret etmektedir. 2014 yılı çalışmalarında, avlu duvarının
önüne düşmüş şekilde bulunmuş birinin üzerinde Ermenice yazıt bulunan
iki sütun bu mekânla bağlantılı olmalıdır. Nartheksin zemini büyük boyutlu
sal taşları ile kaplanmıştır. Yıkıntı molozlar arasında, örtü sisteminin göbek
bölümü açığa çıkarılmıştır. Sekizgen biçimli bu bölüm, merkezdeki dilimli
rozette birleşen, içbükey sekiz kollu yıldız biçimindedir.
Şapelin beden duvarları büyük oranda tahrip olmuştur. Çapraz eksenlere yerleştirilmiş yarım daire biçimli birer niş tespit edilebilmiştir. Kaideden
itibaren başlayan ve içte kuzey ve güney konchlar ile batıdaki dikdörtgen
planlı mekânın arasına gelecek şekilde yerleştirilmiş olan bu nişler, kentteki
diğer yapılar dikkate alındığında, yaklaşık saçak seviyesine kadar yükseliyor olmalıdır. Naos kısmında, merkezdeki kare planlı mekân duvar köşeleriyle sınırlandırılmış, keskin köşeler birer sütunce ile yumuşatılmıştır. Apsis
olarak değerlendirilen doğu konch, zemini diğerlerinden yaklaşık 20 cm.
yükseltilerek vurgulanmıştır. Naosun duvarları krem rengi sıvayla kaplıdır,
açığa çıkarılan parçalardan üst bölümlerin yazı ve geometrik motifler içeren
resimlerle bezendiği anlaşılmaktadır. Mekânın zemini, yaklaşık kare biçimli, küçük boyutlu sal taşlarıyla kaplanmıştır. Taşların üzerinde bulunan kül
tabakaları ve yanık izleri, kilisenin doğusundaki diğer yapılarda da görüldüğü üzere, aynı zamanda şapelin de yandığına, yapıların bu yangından
sonra kullanılamaz hale geldiğine işaret etmektedir. Moloz yıkıntılar arasında kemerleriyle birlikte şekli bozulmadan düşmüş, güneybatı köşeye ait
olması gereken bir pandantif, tromp ve haç içine oturtulmuş çömlek parçaları ele geçirilmiştir. Bunlar şapelin içte, köşelerde tromp ve bunların arala-
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rında yer alan pandantif geçişli kubbeyle örtüldüğünü, kubbenin de cidarına yerleştirilen çömlek parçalarıyla hafifletildiğini ve aynı zamanda akustiğin sağlandığını göstermiştir. Yine kazılar sırasında açığa çıkarılan parçalara göre, içteki kubbenin dışta, büyük boyutlu taş plakalarla kaplı külah ile
örtüldüğü, plakaların orta bölümlerinin düşey kaval silmelerle hareketlendirildiği ve kırmızıya boyandığı anlaşılmıştır. Konchların üzerini örten yarım kubbeler ise dışta çepeçevre, taş plakalarla kaplı tek pahlı çatı ile örtülmüştür. Bu bölümde taş plakaların bir kenarı hafifçe yükseltilmiş, bir kenarı
da iki-üç santim yüksekliğinde düz profilli yapılarak profilin alt kısmı
oyulmuştur. Plakalar yükseltilmiş bölümlerin, diğer plakadaki oyuk bölümlere oturtulmasıyla sabitlenmiştir. Pencere, kemer, saçak gibi bölümlerde de
bitkisel ve geometrik bezemelerin varlığı tespit edilmiştir.
Mezar ve şapelden sonra duvarlarda izlenen dilatasyonlara göre Katedralin ön ve arka kısmına, düzgün kesme taşlarla örülmüş ‚L‛ formlu iki
avlu yapılmıştır. Ön avlu kilisenin kuzeybatı köşesinden başlayıp batı ve
güney yönünü dolanarak güneydoğu köşesine birleşmiş; arka avlu ise kuzey ve doğu yönlerini dolanarak ön avlunun duvarlarına bağlanmıştır.
Jamatun Bölümü (D ve E Açmaları)
Avlular yapıldıktan sonra ön bölümde, kilisenin kuzey ve güney ucundan biraz içe çekilerek kiliseden başlayıp batı duvarına birleştirilen ara duvarlar ile jamatun kısmı oluşturulmuştur (Çizim: 2; Resim: 12-13). Kilisenin
cephesinde, yatay eksenin alt seviyesinde görülen izlere göre jamatunun
üzeri ahşap çatı ile örtülmüştür. Bölümün zemini büyük boyutlu sal taşlarıyla döşelidir ve güney cephe önüyle birlikte bu kısmın altına gömü yapılarak mezarlık alanı olarak değerlendirilmiştir. Batı kısmında üzerinde,
diktiren kişinin, ailesinin kurtuluşuna adadığına ilişkin bir yazıt bulunan
stel kaidesi, kuzeybatı bölümde de zemini gömülü üç adet pişmiş toprak
tandır açığa çıkarılmıştır. Açılan bazı mezarlara göre, meftaların keten bezine sarılarak ahşap bir levha üzerine sırtüstü yatırıldığı ve başları batıya
gelecek şekilde defnedildiği tespit edilmiştir.
Kuzeybatı Köşedeki Mek}n (Elyazması Odası?)
Daha sonra kilisenin kuzeybatısına birleştirilerek kare plana sahip iki
katlı, küçük boyutlu bir yapı inşa edilmiştir (Çizim: 2; Resim: 12). Düzgün
kesme taşlarla dolgu duvar tekniğinde inşa edilen yapının kuzey ve batı
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duvarı, arka avlunun batı ve kuzey duvarları ortak kullanılarak oluşturulmuş, avlunun duvarları ile iç yüzeye yerleştirilen taşlar arasına harç doldurularak duvar örülmüştür. İç yüzeyde eşkenar dörtgen biçimli sarı ve turuncu tüf taşları kullanılmış, bunlar dönüşümlü yerleştirilerek farklı bir
renk harmonisi yaratılmıştır. Elyazması odası olduğunu düşündüğümüz
yapının girişi batı cephe eksenine yerleştirilmiş, kapının iki yanındaki duvar yüzeyi yine turuncu ve siyah tüf taşlarından yapılmış yıldız ve beşgen
motifleriyle bezenmiştir.
Yapının üst katı tamamıyla yıkılmış, alt katın örtüsü çökmüş, batı duvarı
da büyük oranda tahrip olmuştur. Zemin taşları sökülmüş olan alt katın
merkez bölümüne, zemine gömülerek bir ocak yapılmıştır. Kalan bölümlerden duvarların sıvalı olduğu, mekânın üzerinin de haç tonozla örtüldüğü
anlaşılmıştır.
Avludaki diğer düzenlemeler, ele geçirilen sikke ve seramik buluntulara
göre 12.-13. yüzyıla ait gözükmektedir.
Jamatunun Kuzeyindeki Mek}nlar (L ve M Açmaları)
Ön avlunun kuzeyinde, jamatun ile avlu duvarı arasında kalan alan, kuzeyden güneye uzanan bir duvarla bölünerek batıdaki daha büyük boyutlu
olmak üzere iki mekân yaratılmıştır (Çizim: 2; Resim: 12-13). Her iki
mekânın da zemini sal taşlarıyla döşenmiş, ancak çok azı günümüze sağlam
ulaşabilmiştir. Batı mekânın kuzey köşesinde, iki yanı bir sıra taşla sınırlandırılıp toprakla doldurulan kare planlı bir bölüm oluşturulmuştur. Zemin
seviyesinden 20 cm. yüksek olan bu bölüme doldurulan toprak sertleştirilmiş, alanın orta bölümüne zemine gömülerek pişmiş toprak küp tandır
oturtulmuştur. Aynı sistemdeki tandır, surların dışındaki Ani Köyü’nde
halen kullanılmaktadır. Bu bölümün doğu duvarında, güney uçta bulunan
açıklıktan doğudaki küçük mekâna geçiş sağlanmıştır. Burada kapının
önünde, kuzey tarafı bir lahit kapağı, diğer tarafları tek sıra taşla sınırlandırılmış, güney tarafında pişmiş topraktan yapılmış bir tahliye borusu bulunan küçük bir havuz vardır. Bu havuz mekânın temizlik/yıkama işlerine
ayrıldığına, büyük mekânda pişirme işleminde kullanılan kapların burada
yıkandığına işaret etmektedir.
Kilisenin batısında avlu duvarının dışında bazı mekânların doğu duvarları ile kilisenin kuzeydoğusunda ve doğusunda arka avlu içinde kalan ikişer mekân açığa çıkarılmıştır.
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Kuzeydoğu, Batıdaki Mek}n (P Açması, Doğu Bölüm)
Kuzeydoğudaki mekânlardan batıdaki, doğudakine göre daha küçük
boyutlu ve yaklaşık kare planlıdır (Çizim: 2; Resim: 12). Mekâna güney duvarının doğu ucundaki kapıdan giriş sağlanmıştır. Kapının hemen doğu
kanadı bitişiğinde in-situ durumdaki bir basamak ile mekânın içerisinde
açığa çıkarılan 6 adet basamak yapının iki katlı olduğunu göstermiştir. İç
kısımda giriş önüne yerleştirilen birisi sökülmüş üç basamak ile alt kata
ulaşılmaktadır. Mekânın zemini büyük boyutlu sal taşlarıyla kaplanmıştır.
Giriş önünde, mekânın doğusunda 3.20x2.50 m. ölçülerindeki alanın zemini, batı bölümün zemininden 15 cm. daha alt kotta yapılarak bir sahanlık
bölümü oluşturulmuştur.
Kuzey duvar önünde boydan boya, güney duvar önünde de batı duvardan başlayıp girişe kadar uzanan iki seki yapılmıştır. Güney duvar önündeki sekinin ön yüzü büyük boyutlu devşirme iki blok taşla sınırlandırılmış,
kuzey duvar önündeki ise kabayonu taşlarla iki sıra örülmüştür. Sekilerin
iki ucunda, biraz üst seviyede ve sekilerin dış yüzü hizasında duvara açılmış kare biçimli küçük yuvalar bulunmaktadır. Bu yuvalar olasılıkla boydan boya uzanan bir kalasın uçlarını yerleştirmek üzere açılmıştır ve Ani
Köyü’ndeki ahırlarda, hayvanların yemliklerinde benzer düzenlemeyle
karşılaşılmaktadır. Bu durum alt katın ahır, üst katın ise yaşam mekânı olarak kullanıldığına işaret etmektedir.
Kuzeydoğu, Doğudaki Mek}n (Ö Açması)
Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı mekâna, batı duvarının güney ucu ile güney duvarının yaklaşık ekseninde bulunan iki kapı ile giriş
sağlanmaktadır (Çizim: 2; Resim: 12). Güney duvardaki kapı O açmasına,
batı duvardaki kapı ise P açmasının doğu ucundaki mekânın önüne açılmaktadır. Mekânın kuzey duvarında yaklaşık eksende yüzeyi sıvalı, büyük
boyutlu, dikdörtgen biçimli bir niş; güney duvarında, kapının hemen doğusunda ve batı duvarda kuzey uçta birer pencere açıklığı yer almaktadır.
Pencerelerden batı duvardaki sonradan moloz taşlarla örülerek kapatılmıştır.
Yaklaşık 3.00 m. yüksekliğinde moloz dolgunun kaldırıldığı mekânın batı duvarı önünde, girişin kuzeyinden başlayıp kuzey duvara kadar uzanan
bir havuz açığa çıkarılmıştır. Duvarları moloz taşlarla örülmüş olan havuz
1.50 m. genişliğinde; iç kısımda 61, dış kısımda 30 cm. yüksekliğindedir.
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Güneydoğu köşesine sekizgen biçimli bir sütun kaidesi yerleştirilen havuzun duvarları ve zemini sıva ile kaplanmıştır. Hem sütun kaidesinin üzerindeki yuva hem de mekânın batı ve kuzey duvarlarında, havuzun duvarları ile aynı hizada bulunan dikdörtgen biçimli küçük yuvalar, havuzun
duvarları üzerinde ahşap bir konstrüksiyon/korkuluk olabileceğini göstermektedir.
Havuzun güneyinde, zemin içine oturtulmuş küçük boyutlu pişmiş toprak bir tandır ile mekânın yaklaşık orta bölümünde, yine zemin seviyesinin
altına yapılmış, doğu-batı doğrultusunda uzanan ve batı duvarı düz, elips
biçimli bir bölüm açığa çıkarılmıştır. Duvarları düzgün kesme taşlarla
örülmüş olup yer yer ana kaya üzerine oturtulmuştur. Bu bölümün işlevi
henüz tespit edilememiştir, ancak kullanım dışı kaldıktan sonra tabanı sökülmüş, içi yoğun moloz taş, ahşap, kemik, seramik ve cüruf parçaları içeren toprakla doldurularak üzeri büyük boyutlu sal taşlarıyla kapatılmıştır.
Başlangıçta havuzla bağlantılı olarak bir seramik fırını olduğu düşünülse de
duvar taşlarının üzerinde rastlanan beyaz sıva kalıntıları, bu görüşün değişmesine neden olmuştur.
Mekânda sfenks, aslan ve tavus kuşları ile bezeli mimari parçalar ile
kırmızı boyalı bir haçkara ait parçalar açığa çıkarılmıştır.
Katremide’nin Mezarı ile arka avlunun doğu duvarı arasında kalan alana da iki duvar örülerek kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı iki mekân
yapılmıştır.
Doğu, Kuzeydeki Mek}n (O Açması)
Kuzeydeki mekân bir kapı ile kuzeydoğu köşedeki, bir kapı ile de güneyindeki mekâna bağlanmaktadır (Çizim: 2). Güneybatı köşesinde zemine
gömülerek oturtulmuş pişmiş toprak erzak küpü, doğu tarafında üç adet
ocak ve bir tane bazalttan yapılmış öğütme taşının açığa çıkarılması,
mekânın mutfak olduğunu kesinleştirmiştir.
Doğu, Güneydeki Mek}n (R ve S Açmaları)
Güneydeki mekân ise güney duvarındaki kapı ile dışarıya açılmaktadır.
Burada doğu duvarda yer alan taştan yapılmış pöhrenk, doğu ve batı duvarlar önündeki sekiler, mutfakla bağlantılı olarak temizlik işlerinin yapıldığını göstermektedir (Çizim: 2).
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Kilisenin kuzeyindeki ve doğusundaki bu mekânların ahşap ile örtüldüğü, yangın geçirdikten sonra kullanılamaz hale geldikleri, kazılar sırasında
açığa çıkarılan yarı yanmış kalas parçaları ile duvarlarda ve zeminlerde
görülen yanık izleri ve kül yığınlarından tespit edilebilmiştir.
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GÖKÇEADA UĞURLU-ZEYTİNLİK 2016 YILI
KAZI ÇALIŞMALARI
Burçin ERDOĞU
Çiğdem ATAKUMAN
Nejat YÜCEL
Gökçeada’nın güneybatısında, Uğurlu Köyü’nün 1 km. kuzeyinde yer
alan Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesinde 2016 yılı kazı çalışmalarına Prof. Dr.
Burçin Erdoğu başkanlığında ve Doç. Dr. Çiğdem Atakuman’nın (ODTÜ)
başkan yardımcılığında, Dr. Denis Guilbeau (Paris X Üniversitesi), arkeolog
Nejat Yücel (İstanbul Üniversitesi) ve Erkan Gürçal, mimar Dr. Ahmet Çinici, jeolog Murat Dirican (ODTÜ), çizimci Emine Arslan ile Trakya Üniversitesi ve ODTÜ yüksek lisans öğrencileri Yasin Cemre Derici, Hasan Can
Gemici, Beste Aksoy, Cansu Karamurat ile lisans öğrencileri Cem Öztürk,
Burçak Yağmur Ganiyusufoğlu, Uğur İlhan, Gülnur Börekçi ve Ayhan Karadağ’dan oluşan bir ekip ile devam edilmiştir. Bakanlık temsilcisi olarak
İstanbul Arkeoloji Müzesinden arkeolog Gökhan Yıldırım görev almıştır.
2016 yılı çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile
Trakya Üniversitesi ve ODTÜ Araştırma Fonlarının sağladığı destekle yürütülmüştür.
Yaklaşık 250 x 200 m. boyutlarındaki Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesinde
Neolitik ve Kalkolitik çağlara tarihlendirilen 6 kültür katı ve 15 tabaka saptanmıştır (Erdoğu 2014; 2016). En erken VI. kültür katı M.Ö. 6800-6500; V.
kültür katı M.Ö. 6500-5900; IV. kültür katı M.Ö. 5900-5500; III. kültür katı
M.Ö. 5500-4900 ve II. kültür katı M.Ö. 4500-4300 yıllarına tarihlenmektedir.
KAZI ÇALIŞMALARI
VI ve V. Kültür Katları: Yerleşimin doğusunda BB20-21 plan karelerine
denk gelen açmada daha önce kazı çalışması yapılmış M.Ö. 5900 yıllarına
ait ‚Bina 2‛ olarak isimlendirilen bina kademeli olarak kaldırılarak alt taba
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Nejat YÜCEL (MA). İstanbul Üniversitesi Doktora Öğrencisi, İstanbul/TÜRKİYE.
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kalara inilmiştir. ‚Bina 2‛nin yaslandığı kuzey duvarı ile ilişkili tabaka detaylı olarak incelenmiştir. Yaklaşık 7 m. uzunluğunda, 70 cm. genişliğinde
ve 1,20 m. yüksekliğindeki duvar, kuru duvar tekniği ile örülmüştür. Duvarın zeminine büyük taşlar konulmuş daha sonra küçük taşlar gelişi güzel
dizilerek duvar çıkılmıştır. Duvara yaklaşık 1 metre yüksekliğinde büyük
bir dikili taş yerleştirilmiştir. Taşın konulduğu kısmın bir zamanlar giriş
kapısı olduğu, dikili taşın 60-70 cm. genişliğindeki girişe yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Daha sonra bu giriş ‚Bina 2‛ yapılırken kapatılarak bir ocağa
dönüştürülmüştür. Duvarın önünde geniş bir alana yayılan sarı renkli sert
bir taban bazı kesimlerde alttan kerpiç bloklar ve taşlarla desteklenmiştir.
Duvar 7 metre uzayarak düzgün hatlarla sonlanmaktadır. Bu kesimi özel
bir alana açılan anıtsal bir giriş yapısı olarak yorumlamaktayız. Dikilitaşın
hemen altında deniz kabuğundan yapılmış piramit biçimli ve muhtemelen
insanı sembolize eden bir kolye ucu (Resim: 1) ile istiridye, tatlı su salyangozu kabukları ve balık kemikleri toplu halde bulunmuştur. Taban üzerinde tipik Neolitik Çağ çanak çömleğinin yanında, kemik aletler ve yarı değerli taşlardan boncuklar bulunmuştur. Ayrıca kilden sokma başlı bir figürin parçası üniktir. Bu figürin, Göller Bölgesi’nden, özellikle Höyücek’ten
bildiğimiz ‚çuval biçimli‛ sokma başlı insan figürinlerinin benzeridir (Duru
ve Umurtag 2005; Levha 163-164).
M.Ö. 6000 yıllarına tarihlenen anıtsal giriş yapısının altına inildiğinde
kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan tahrip olmuş bina kalıntılarına
rastlanmıştır. Tek sıra taşı kalmış bir binanın kısmen korunmuş tabanı ve at
nalı şeklinde ocağı günümüze ulaşmıştır. Ocağın hemen yakınında Göller
Bölgesi’nden tanıdığımız badem gözlü figürin başı bulunmuştur (Resim: 2).
Bu binayı daha sonra yapılmış başka bir binanın tahrip ettiği anlaşılmıştır.
Taş temel üzeri yığma kerpiç ile yapılmış bu binanın sadece 4 metre uzunluğundaki kuzey duvarı ile yaklaşık 2 m. uzunluğundaki doğu duvarı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Binanın köşesinde yıkıntı içinde bulunan malahitten bir yumru, Güney Doğu Avrupa’da bulunmuş en eski malahit örneklerinden biridir. Bu binanın hemen batısında kazılmamış alanda kalmış
muhtemel başka bir binaya ait sıkıştırılmış sert bir taban ve üzerinde yuvarlak bir ocağa rastlanmıştır. Bu tabakadan gelen radyokarbon tarihleri M.Ö.
6100-6200 yıllarını vermiştir.
BB20-21 Açmasının ortasına denk gelen 1,5x3 metrelik bir alanda derinleş ilerek erken tabakalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Yüzeyden 2.00 metre
derinlikte küçük taş sıraları, yoğun sıva parçaları ve karbon parçacıkların-
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dan oluşan bir düzleme rastlanmıştır. Çanak çömlek sayısında üst tabakalara nazaran azalma görülmüştür. Yaklaşık 2.15 metre derinlikte beyaz renkli
ince bir taban üzerinde 40x50 cm. boyutlarında oval sığ bir depolama birimi
bulunmuştur. İçinde çok sayıda karbon parçaları saptanmıştır. Bu depolama biriminin kuzeyinde 50x50 cm. boyutlarında yuvarlak bir ocak bulunmuştur. Bu düzlemde sadece üç parça çanak çömlek bulunmuştur, gri ve
kırmızı açkılı bu parçalar üst tabakalarda bulunanlardan farklıdır (Resim:
3). Bu düzlemden gelen radyokarbon tarihi M.Ö. 6600 yıllarını vermiştir. Bu
düzlemin hemen altında, sondaj açmasının kuzey köşesinde küçük çakıl
taşları ile oluşturulmuş kırmızı bir tabana rastlanmıştır. Taban kazılmayan
alanda kalmıştır. Bu düzlemde çok sayıda beyaz kireç üzeri kırmızı boyalı
taban parçaları bulunmuştur. Tabanın küçük çakıl taşları ile kireci karıştırılarak oluşturulduğu ve üzerinin kırmızı boya ile boyandığı anlaşılmıştır. Bu
tür taban örnekleri Batı Anadolu’da Ulucak VI ve Çukuriçi XIII tabakalarında rastlanmıştır (Çevik&Abay 2016; Horejs vd. 2015). Yüzeyden yaklaşık
2.44 metre derinlikte beyaz renkli kilden başka bir taban bulunmuştur. Taban üzerinde yer yer küllü alanlar görülmüştür. Açmanın kuzeyinde taşlarla desteklenmiş bir direk deliği bulunmuştur. Bunun hemen yanında büyük
bir boğa boynuzu vardır. Diğer iki boynuz ise açmanın güneyi ve doğusunda taban üzerinde saptanmıştır. Ayrıca iki adet hayvan kafatası da taban
üzerinde ele geçmiştir. Bu düzlemde bir adet biley taşı, taş boncuklar (Resim: 4) ve kemik aletler bulunmuştur. Bu düzlemde çanak çömleğe rastlanmazken radyokarbon tarihleri M.Ö. 6700-6800 yıllarını vermiştir. Bu tabanın
altına inilmemiş, ana toprağa ulaşılmamıştır. Ayrıca bu düzlemde bulunmuş olan obsidiyenden aletler de önemlidir. Bunların XRF analizleri Melos
Adası kökenli olduklarını göstermiştir.
III. Kültür Katı: M.Ö. 5500-4800 yılları arasına tarihlenen III. kültür katına
ait tabakalar yerleşimin batısında kazılmıştır. P5 ve Q5 plan karelerine denk
gelen açmalarda yaklaşık 3x3 metrelik bir alanı kaplayan sarı-beyaz renkli
kireçli topraktan yapılmış set bir taban kazılmıştır. Taban üzerinde 1x0,5
metre boyutlarında örme taştan bir sütun vardır. Bu sütunun hemen önünde sıvanarak yükseltilmiş ve kırmızıya boyanmış küçük bir platform (?) yer
alır. Bina tabanında 2 adet kilden figürin parçası ile içi kırmızı boyalı bir taş
kap parçası in-situ olarak bulunmuştur. Dolgudan ise kilden 3 figürin parçası ve yan yana 2 adet tavaya benzer taş kap ele geçirilmiştir. Taş kaplardan bir tanesinin yan tarafları bilinçli olarak yontularak düzeltilmiştir. Taban üzerinde ve dolgusunda gelen çok az çanak çömlek içinde III. kültür
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katı için karakteristik kulak biçiminde çıkıntıları olan bezemeli kaplar da
vardır.
P6 plan karesi ve OP5-6 yürüme yoluna denk gelen kesimde de, P5 ve
Q5 plan karelerinde bulunmuş olan tabana benzer sarı-beyaz renkli kireçli
topraktan yapılmış set bir tabana rastlanmıştır. Yer yer tahrip olmuş bu
tabanın üzerinde ve taban dolgusunda gene 1 adet tavaya benzer taş kap,
kemik aletler, spondylustan bilezikler ile 3 adet figürin bulunmuştur.
P6 plan karesine denk gelen alanda çeşitli seviyelerde 6 adet III. kültür
katına ait çukurlar kazılmıştır. En üst seviyede kazılan çukur (B58) yaklaşık
90x80 cm. boyutlarındadır. Yarım metre derinliğindeki bu çukurun tabanı
ile iç yüzeyi çok kalın sarı renkli bir sıva ile sıvalıdır. Bu çukurun 50 cm.
doğusunda, daha önceki seneler profilde kalmış ve yarıları kazılmış olan ve
üst üste gelen iki sıvalı çukur da (B61 ve B72) kazılmıştır. Özellikle B72 çukuru içten yaklaşık 20 cm. kalınlığında sarı renkli bir sıva ile sıvanmıştır.
Geçen kazı sezonlarında ortaya çıkartılan içi sıvalı diğer bir çukurun (B87)
tabanında mermerden yapılmış bir figürin bulunmuştur. 10 cm. yüksekliğindeki figürinin belden yukarısı kırıktır. Diğer iki çukur (B66 ve B70) sıvasız çukurlardır. B66 60x70 cm. boyutlarında oval bir çukurdur. B70’in boyutları yaklaşık 90x90 cm.dir. 80 cm. derinliğindeki çukurun içi taşlarla örtülmüştür.
B70 çukurunun hemen altında 1.10x1.10 m. boyutlarında bir iskelet çukuru bulunmuştur. Çukurun içinde 9 bireye ait kalıntılar ele geçmiştir (Resim: 5). 9 bireyden 6 tanesinin kazısı tamamlanmıştır, diğerlerinin kazısı
önümüzdeki sezonuna bırakılmıştır. İskelet çukurunun dibine ulaşılmamıştır, içinde çok daha fazla bireyin olma olasılığı vardır. En üsteki bireyden
alınan C14 tarihleri M.Ö. 5300 yıllarını vermiştir. Bireylerin çukurun içine
teker teker, gelişi güzel şekilde bırakılıp üzerlerine büyük taşlar atıldığı,
sonra çukurun üstünün kısmen düzgün taşlarla kapatıldığı anlaşılmıştır.
Kazılan bireyler Yrd. Doç. Dr. Başak Boz tarafından incelenmiş ve 2 yetişkin
erkek, 2 yetişkin kadın ve 2 çocuğa ait oldukları saptanmıştır. Çukur içinde
çok küçük boncuk taneleri de bulunmuştur.
ATÖLYE ÇALIŞMALARI
2016 kazı sezonunda, arazi çalışmalarına paralel olarak sürdürülen atölye çalışmalarında, yontma taş alet endüstrisi Fransa Paris X Üniversitesinden Dr. Denis Guilbeau tarafından çalışılmıştır. M.Ö. 6800-6700 yıllarına
tarihlendirilen en alt tabakada alet yapımında yerel çakmak taşının kulla-
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nıldığı ve dilgilerin büyük bir bölümünün baskı tekniği ile çıkartıldıkları
saptanmıştır. Özellikle Uğurlu’da görülen ayakta kol kuvveti ile yapılan
dilgi çıkartma tekniği uzmanlaşma gerektirmektedir. Ayrıca M.Ö. 6500-5900
yılları arasına tarihlenen V. kültür katında ilk defa çok sayıda dilgi çekirdeği bulunmuş ve baskı tekniği ile çıkartılan dilgilerin yerleşim içinde üretildiklerine ait güçlü kanıtlar elde edilmiştir.
Figürinler ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Bölümü’nden Doç. Dr. Çiğdem
Atakuman tarafından çalışılmaya devam edilmiş, 2016 kazı sezonunda bulunanlarla birlikte toplam 93 adet figürine ulaşılmıştır. Figürinler en yoğun
M.Ö. 5500-4800 yılları arasına tarihlendirilen III. kültür katından gelmektedir.
National Geographic Society’nin desteği ile Doç. Dr. Levent Atıcı ve Doç.
Dr. Suzanne E. Pilaar Birch tarafından hayvan kemikleri üzerinde gerçekleştirilen izotop analizlerinin ön sonuçlarına ulaşılmıştır. Beslenme ile ilgili V.
kültür katında çeşitlilik daha fazlayken IV ve III. kültür katlarında daha az
çeşitlilik vardır. Karşılaştırmalı analizler koyun ve keçilerin kökeninin Batı
Anadolu kıyı bölgesi olduğunu ortaya koymaktadır.
ODTÜ Arkeometri Bölümü’nden Murat Dirican portatif XRF ile başta
mermer ve obsidiyen olmak üzere birçok farklı malzeme üzerinde analizler
gerçekleştirmiş, ayrıca Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesinin yakın çevresi ve ada
genelinde muhtemel hammadde kaynaklarını araştırmıştır. UğurluZeytinlik Höyük kemik aletleri üzerinde çalışan Melbourne Üniversitesinden Jarrad Paul (2016) doktora tezini tamamlamıştır.
KAYNAKÇA
Duru, R. & Umurtag, G. 2005. Höyücek. Ankara :TTKY
Çevik, Ö. & Abay, E. 2016. ‚Neolithisation in Aegean Turkey: Towards a More Realistic
Reading‛, In. Ünsal Yalçın (ed.), Anatolian Metal VII, Anatolien und seine Nachbarn vor
10.000 Jahren Anatolia and neighbours 10.000 years ago, Der Anschnitt, Beiheft 31, 187197. Bochum.
Erdoğu, B. 2014. ‚Gökçeada Uğurlu Archaeological Project: A Preliminary Report From
the 2011-2013 Field Seasons‛. Anatolica XL: 157-178.
Erdoğu, B. 2016. ‚The Neolithic landscape and settlement of the Island of Gökçeada
(Imbros, Turkey)‛, M. Ghilardi (ed.), Géoarchéologie des îles de Méditerranée, 89-94,
Paris.
Horejs, B, Miliç, M., Ostmann, F., Thanheiser, U., Weninger, B. & Galik, A. 2015. ‚The
Aegean in the early 7th millennium BC. Maritime networks and colonization‛. Journal of World Prehistory 28:289–330.
Paul, W.J., 2016. The Prehistoric Worked Bone and Antler Assemblages at Uğurlu, Gökçeada: A
local and regional perspective. University of Melbourne. Unpublished PhD Thesis.
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Resim 1: Deniz kabuğundan
kolye ucu. M.Ö. 6000.

Resim 2: Badem gözlü figürin başı. M.Ö. 6200.
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Resim 3: En erken çanak çömlekler. M.Ö. 6600.

Resim 4: Biley taşı ve taş boncuklar. M.Ö. 6700/6800.
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Resim 5: İskelet çukuru.
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DOĞANPINAR BARAJI TİLBAŞAR HÖYÜK
2016 YILI KAZISI
Elif GENÇ
Tilbaşar Höyük, Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi’ne bağlı Gündoğan Mahallesi olarak geçen Tilbaşar Köyü’nün yaklaşık 1 km. kadar güney doğusunda
yer almaktadır. Gaziantep il merkezinin kuzey batısından kaynak bulan
Sacır Suyu, Oğuzeli Ovası’nı kat edip, höyüğün kuzeyinden geçer ve Tilbaşar Ovası’nı sulayarak güneyde Suriye topraklarında Fırat Nehri’ne dökülür. Sacır’ın nemli havzalarından biri içinde yer alan Tilbaşar, höyük ve iki
aşağı şehri ile birlikte 56 hektarlık bir alana sahiptir ve bölgenin en büyük
yerleşmelerinden biridir (Resim: 1). İlk kazılar, 1995-2006 yılları arasında
Gaziantep Müzesi Müdürlüğü ve Christine Kepinski yönetiminde yürütülmüştür1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce yaptırılan Doğanpınar Barajı etki alanında kalan kültür varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar
kapsamında, 9 yıl aradan sonra 2015 yılında kazılara tekrar başlanmıştır2.
İkinci kazı sezonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 08.01.2016 tarih ve 4517 sayılı izinleri ve Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün maddi destekleri ile3 Gaziantep Müzesi
Müdürlüğü başkanlığında4 ve bilimsel sorumluluğumda 11 Ocak-19 Aralık
2016 tarihleri arasında öğretim üye ve arkeologların katılımı ile gerçekleşti-

*
1

2
3

4

Yrd. Doç. Dr. Elif GENÇ, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Balcalı-Adana/TÜRKİYE. egenc@cu.edu.tr
Kepinski-Lecomte-Ergeç 1997, 163; 1999, 241; 2000, 209; 2001, 133; Kepinski-Lecomte 1996, 199;
2002, 23; Kepinski 2004, 467; Kepinski-Bulgan 2007, 733; Kepinski-Önal 2008, 193. Kuzey Aşağı
Şehirde yapılan yüzey araştırmalarda Halaf ve Obeyd boyalı çanak çömlek parçalarına
rastlanmış, höyükte yürütülen kazılarda Kalkolitik Çağ’dan (M.Ö. 3400) Orta Tunç Çağı sonuna
kadar (M.Ö. 1600) kesintisiz iskân tespit edilmiştir. Akamenid ve Bizans dönemleri sırasında da
sınırlı yerleşim alanları saptanmıştır. Tilbaşar Höyük Orta Çağ’da (M.S. 12.-13. yüzyıl) önemli
bir kent konumuna tekrar kavuşmuştur
Genç-Uysal 2017, 293-304.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü’ne izin ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
Gaziantep Müzesi eski Müdiresi Sayın Tenzile Uysal’a her türlü yardım ve desteklerinden
dolayı şükranlarımızı sunarız.
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rilmiştir5. 11 ay süren çalışmalarımız sırasında, Gaziantep Müzesi’nden
Hülya Kayaöz, Elif Yıldız ve Halil Yılmaz Bakanlık temsilcisi olarak görev
yapmışlardır6.
Doğanpınar Barajı 2017 yılı sonuna doğru su tutmaya başlayacaktır. Baraj suyu yükseldiğinde Tilbaşar yerleşmesi bir yarımada görünümüne dönüşecek, Güney aşağı şehrin doğu bölümü tamamen sular altında kalacaktır. Bu nedenle, 2015 yılından itibaren yapılan kazılar baraj suyundan etkilenecek olan güney aşağı şehrin doğu bölümünde yürütülmektedir (Resim:
1). 2016 yılında toplam 49 plan karede kazı yapılmıştır. Bunlardan 27 plan
kare surun bulunduğu toprak yükselti üzerindedir (BA1000, BB970, BB980,
BB1000, BC960, BC970, BC980, BC990, BC1000, BD990, BD1000, BD1010,
BD1020, BE1010, BE1020, BE1030, BE1040, BE1050, BF1020, BF1030, BF1040,
BF1050, BF1060, BG1020, BM1100, BM1110 ve BM1120). 5 plan kare bir önceki kazı ekibi tarafından J alanı olarak adlandırılan modern yolun kuzeyindeki alandadır (BI980, BJ980, BJ1030, BK1030 ve BK1040). 8 plan kare
modern yolun güneyinde bulunmaktadır (BP1010, BP1020, BP1030, BP1040,
BR1010, BR1020, BR1030 ve BR1040). 1 plan kare Güney Aşağı Şehrin dışında ve güneyindeki düzlük alandadır (AP870). 8 plan kare de Kuzey Aşağı
Şehrin doğusunda şehrin dışında yer almaktadır (Y800, Y810, Z810, Z820,
Z830, AA810, AA820 ve AA830) (Resim: 2).

5

6

Kazıya Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. M. Birol Akalın; Cumhuriyet Üniversitesi, Antropoloji
Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşen Açıkkol Yıldırım; Karabük Üniversitesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden Öğr. Gör. Uğur Yanar, Mimar Haluk Levent Kara; Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Halil Çakan ve Uzman Salih Kavak; Batman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü’nden
Yrd.Doç.Dr. Murat Bayazit; Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji
Bölümü’nden Doç.Dr. Ferdağ Çolak; Arkeologlar Birgül Yıldız-Köse, Çağan Köse, Selbi Can,
Uğur Dündar, Furkan Tufan, M. Cem Fırat, Mustafa Kandil, Kaan Uğur, Duygu Balaban, Işık
Aycin, Sultan Doğan, Fatma Özaslan, Fidan Seven, Levim Güney, Kübra Ceylan, Enes Aydemir,
İskender Uğur Yüksel, Nurullah Ceylan, Gülsemin Boğa, Fatma Kaya, Mehtap Külahlı, Yunus
Çiftçi, Hüseyin Usta, Rana Başkurt, Erkan Güzel, Hande Akgün, Esra Tokaç; Sanat Tarihçi Seydoş Bingöl; Fotoğrafçı Dilan Çiçek ve Alkan Uçarsu; Ressam İlknur Ulukan ve Desinatör Eray
Yasin Çil; Restoratörler Fatih Bıyıklı, Nurullah Çiftçi, Übeyd Çiftçi; Batman Üniversitesi, Fen
Edebiyat Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Restorasyon Programı’ndan öğrenci Veysel Ağrak; Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü öğrencisi Süleyman Yenice katılmışlardır. Kazı ekip üyelerine özverili çalışmalardan
dolayı teşekkürlerimi sunarım.
Bakanlık temsilcilerimize yardım ve destekleri için teşekkür ederiz.
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ERKEN TUNÇ ÇAĞI SURU
Tilbaşar Höyük yerleşimi, M.Ö. 3. binyılın ikinci çeyreğinde önce kuzeye
doğru genişlemiş, 3. binyılın ortalarından itibaren, kentin zenginleşmesine
bağlı olarak, güneye doğru genişleyerek 56 hektarlık bir kent görünümüne
kavuşmuştur7. Düz ovaya kurulan güney aşağı şehri, 1.5 km. uzunluğunda
kent surunun bulunduğu toprak yükselti ile çevrilidir (Resim: 3). Bu yükselti güneyde 10 m., kuzeyde 5.5 m. kadar yükseklikte korunmuştur. Etrafındaki ovalık alanda savunma dezavantajını ortadan kaldırmak amacıyla,
yapay olarak yığılmış toprak set üstüne Erken Tunç Çağının kent suru inşa
edilmiştir (Resim: 4). Sur, bu şekilde daha yükseğe inşa edilerek kentin savunması güçlendirilmiş, aynı zamanda Sacır’ın taşkınlarından da kenti korumuş olmalıdır. Yığma toprak ile yükseltilmiş surlar Anadolu, Suriye ve
Filistin’de Tunç Çağı kentlerinden bilinmektedir8. Toprakla yükseltilmiş
surun kent dışına bakan eğimli yüzeyinin yağmura ve erozyona karşı dirençli olması için, benzer örneklerde olduğu gibi9, kireçtaşı kırıkları, çakıl
taşı ve kil malzeme ile kaplanmıştır. Bu alanda, eski ve yeni olmak üzere iki
sur kalıntısı açığa çıkartılmıştır (Resim: 4). Eski sur, alanın batı yamacında
küçük bir alanda, dikdörtgen planlı 11.60 x 5.5 m. ölçülerinde ve 1.50 m.
kalınlıktaki duvarları ile boyut, yön ve taş örgü tekniği açısından yeni surdan farklılık göstermektedir. 2016 yılında sadece 87 m.lik bir bölümü açığa
çıkartılan yeni sur, birbirine paralel uzanan iki duvar ve içi doldurmuş ara
bölmeleri ile sandık duvar dizilerinden oluşmaktadır (Resim: 4). İki bölümden oluşan surda birçok yenileme izleri gözlenmiştir. Dış duvarları ve iç
dolgusu ile birlikte batı bölümü 6 m., doğu bölümü ise 5 m. kalınlıktadır.
Biri küçük kapı odası olmak üzere toplam 14 odası açığa çıkartılmıştır. İlk
taş sırası korunan kent suru, alanın topografyasına uygun olarak inşa edilmiş, küçük dönüşler ve girintilerle duvar yönlendirilmiştir. Kuzey duvarı,
surun kent dışına bakan dış duvarıdır. 1.30 m. kalınlıktaki duvar, ara ara
büyük blok taşlarla güçlendirilmiştir. Güney duvarı ve her iki duvarı birbirine bağlayan iç duvarlar 0.90 m. kalınlıktadır. 5.5 x 3.80 m. ölçülerindeki iç
bölmeler, dere yatağından getirilmiş çakıllı kireçli toprakla doldurulmuştur
(Resim: 5). Surun batı bölümünün bittiği alanda küçük bir kapı odası açığa
çıkartılmıştır (Resim: 6). Ortaçağ mezarları tarafından kısmen tahrip edilen
kapı odası, daha sonra fırın odasına dönüştürülmüş olmalıdır. Kapı odası7
8
9

Kepinkski 2007, 154.
Burke 2004, 166-168; Cooper 2006, 83-86.
Burke 2004, 96.
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nın tabanından ele geçirilen M.Ö. 3. binin ikinci yarısına ait çanak çömlek
parçaları kent surunun tarihlenmesine yardımcı olmaktadır (Resim: 7). Surun batı bölümü ise, kuzeye yamaca doğru 4 m. çıkıntı yapmaktadır (Resim:
6). Taş temel üzeri kerpiç duvar 1.50 m. kalınlıktadır. İç bölmeler diğer alana benzer bir şekilde çakıllı ve kireçli toprakla doldurulmuştur. Her iki duvar ve iç dolgusu ile birlikte 5 m. kalınlıktadır. Sur duvarının güneyinde ve
sura bitişik 4.20x2.5 m. ölçülerinde küçük bir fırın odası açığa çıkartılmıştır
(Resim: 6). Oda tabanından dönemin tipik üçayaklı çömleği ve çanak parçaları ele geçirilmiştir.
ERKEN TUNÇ ÇAĞI YERLEŞİMİ
Güney aşağı şehirde doğu batı yönde uzanan modern yolun her iki tarafında, kent surunun güneyinde, sur ile çağdaş yerleşim alanı kazılarına devam edilmiştir. Yolun güneyinde yaptığımız kazılarda (BP1010-1040,
BR1010-1040 plan karelerde) biri yangın geçirmiş iki yapı katı (Tilbaşar IIICD) belirlenmiştir10 (Resim: 8). Alttaki yangın geçirmiş tabakadan alınan C14
analiz örnekleri söz konusu yapı katı için yaklaşık M.Ö. 2300-2100 tarih
aralığını vermiştir. Duvarları birbirine yaslandırılmış mekanlar, kent duvarında olduğu gibi blok taşlarla desteklenmiştir. Geçen sene aynı alanda yürütülen kazılar sırasında, yangın molozunun altında kalmış üç birey açığa
çıkartılmıştı11. Bu seneki çalışmamızda da yoğun çanak-çömleğin bulunduğu alanda, yanmış üç birey daha açığa çıkartılmıştır. Bunlardan biri iyi korunmamış duvarların arasında yüzüstü yatmış, yangın sırasında buraya
düşmüş olmalıdır. Diğer iki birey ise çok daha kötü durumdadır, sadece
yanmış kafatasları ve gövde parçalarından bazıları tespit edilebilmiştir.
Yangın molozunun altından 11 adet depolama kabı ile etrafa dağılmış çok
sayıda farklı formlardan kaplar ele geçirilmiştir (Resim: 9-10). Süzgeçli ve
süzgeçsiz çanaklar, minyatür kaplar, yivli bardaklar, metalik kaplar ve Suriye şişeleri ele geçmiştir. Bazı depolama kaplarının içinden yanmış zeytin
ve üzüm çekirdeği ile buğday taneleri toplanmıştır. Yangın sadece birkaç
mekan ile sınırlı gibi görülmektedir. Ancak, Aşağı Şehrin küçük bir bölümünde çalışmalar yürütüldüğü için, mevcut kazılarla yangının gerçek boyutlarını söylemek şimdilik mümkün görülmemektedir.

10

11

Daha önceki kazılarda yolun kuzeyindeki alanda (J Alanı) yapılan çalışmalarda Erken Tunç
Çağı’na ait en az iki yapı katı belirlenmiştir, Kepinski-Önal 2008, 194.
Genç-Uysal 2017, 297, resim 9-10.

162 ..................................................................................................................

Yangından sonra kurulan Erken Tunç Çağının son yapı katı (Tilbaşar
IIID) yüzeyden yaklaşık 40-50 cm. derinlikten gelmektedir (BP1020 plan
karesi). Küçük taşlarla örülmüş duvarlarda özellikle köşeler yangın tabakasında olduğu gibi iri blok taşlarla güçlendirilmiştir. Duvarları birbirine yaslandırılmış mekanların toprak ve taş döşeli tabanları açığa çıkartılmıştır.
Mekan içi buluntu ise çok az ele geçirilmiştir.
ORTA TUNÇ ÇAĞI
Güney aşağı şehrin doğu bölümünde Orta Tunç Çağına (Tilbaşar IVB)
tarihlenen zayıf bir yerleşim izlerine rastlanmıştır. İki farklı alanda (BJ980,
BP1030-1040 plan karelerinde), Orta Tunç Çağı II’ye tarihlenen toplam 14
adet basit toprak mezar gün yüzüne çıkartılmıştır. Bunların çoğu çocuk
mezarlarıdır. C14 analizlerinin de desteklediği mezarlar, M.Ö. 18.-16. yüzyıllara tarihlenmiştir. Basit toprak mezarlarda belli bir yön birliği yoktur. Hocker pozisyonunda yatırılan bireyler, takıları ve çeşitli kapları ile birlikte
gömülmüşlerdir (Resim: 11). Kap içinden çıkan küçükbaş hayvan kemikleri,
ölü yemeğinin mezarlara bırakıldığını göstermektedir.
ORTAÇAĞ NEKROPOL ALANI
Güney aşağı şehrin doğu bölümünde, Erken Tunç Çağı surunun bulunduğu alanda suru kısmen tahrip eden Ortaçağ nekropolü kazılarına devam
edilmiştir12. Nekropol, şimdilik 80x160 m.lik bir alan ile sınırlı görülmektedir (Resim: 12). Bu alanda, 2015 ve 2016 yılı çalışmaları ile mezar sayısı toplam 456’yı bulmuştur. Nekropol alanı M.S. 5.yüzyıldan, 13. yüzyıla kadar
uzun süre kullanılmıştır. Mezarların tamamı dorsal pozisyonda yatırılmış
basit toprak mezarlardır. Mezarlar, beş farklı seviyede gömülmüş ve aynı
alanda üst üste gelenlerin birbirini tahrip ettiği görülmüştür. Mezarlar; doğu batı, kuzeybatı-güneydoğu veya kuzeydoğu güneybatı yönlüdür. Baş
daima batıda, sadece bir iskelet tersi bir yönde yatırılmıştır. Yüz kuzeye,
güneye veya yukarı bakar şekilde durmaktadır. Kollar; göğüs üzerinde çapraz, bir eli karnında bir eli göğsünde, bir eli karnında diğeri yana doğru
veya ikisi de yanlarda düz durmaktadır. Bacaklar; çoğunlukla düz, üst üste
atılmış veya hafif bükümlüdür. Yüzeye yakın olan mezarlarda ölünün başını, göğsünü ve ayaklarını örten ahşap kalıntılar bulunmuştur13. Bunlar, ölü12
13

Genç-Uysal 2017, 295-296, resim 5-6.
Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü uzmanlarından Salih Kavak,
mezarların üzerine örtülen ahşapların arkeobotanik incelemesini yapmış ve bunların çoğunun
karaçam ve kızılçam türünde olduğunu belirlemiştir.
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nün üzerinin bir ahşap tabut ile kapatıldığını göstermektedir. Mezarların
birçoğunda çeşitli şekil ve boyutlarda demir çiviler ele geçirilmiştir. Çivilerin ahşap parçaların üzerine çakıldığını gösteren örnekler de vardır. Mezar
eşyası azdır. Göğüs üzerinde tunç, demir ve sedeften haçlar, boyunda demir
boyunluk, parmaklarda yüzük ve bileklerde bilezikler, genelde çocuk mezarlarında tunç/bakır halka küpeler ele geçirilmiştir. Ayrıca 456 mezardan
sadece yedisinde toplam 20 adet sikke bulunmuştur. Hangi mezara ait olduğu belli olmayan diğer sikkelerle birlikte toplam 42 adet sikke mezarlık
alandan ele geçirilmiştir. Bunlar iskeletlerin omuz, kol ve kalça bölümlerine
bırakılmış olarak bulunmuştur. Mezarlara genelde tek bir sikke bırakılırken,
bir mezarda 9 sikke birlikte ele geçirilmiştir. Bazı sikkelerin üzerinde kumaş
izleri görülebilmektedir. Bunlar kefene/kumaşa sarılı olabileceği gibi bir
kese içinde de mezara bırakılmış olabilir. Aşınmış durumda olan sikkelerden bazıları okunabilmiştir. Sikkelere göre mezarlar M.S. 5.-6. yüzyıllar ile
10.-13. yüzyıllar arasına tarihlenmiştir.
Güney aşağı şehrin en doğusundaki alanda (BM1100-1110 plan karelerinde), yüzeyden görülebilen bazı düzgün kesilmiş taşlar nedeniyle, kazı
çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu alanda, Ortaçağ mezarlarının son
evresi ile çağdaş tek odalı küçük bir tapınma mekanı açığa çıkartılmıştır
(Resim: 13). Mezarlarla ilişkili olduğu düşünülen mekan, dikdörtgen planlı
ve tabanı kireç sıvalıdır. Mekan, daha sonra içten eklenen duvarlarla daraltılmış ve mekanın taban sıvası yenilenmiştir. Doğu duvarına da apsis bölümü eklenmiştir (Resim: 13 orta). Mekanın son safhasında, taban altına diğer
mezarlarla aynı yönde yatırılmış bir birey gömülmüştür (Resim: 13 sağ alt).
Bu yapı ile ilişkili tek buluntu, İslami Döneme ait içi ajur teknikli süzgeçli
testidir. Testinin üzerinde kabartma desenli olarak Arap harfleri ile Allah
yazılmıştır (Resim: 13 sağ üst).
Tilbaşar Höyük, Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye arkeolojisine
önemli katkılar sağlayan bölgenin en büyük yerleşmelerinden biridir. Doğanpınar Barajı 2017 yılı sonuna doğru su tutmaya başlayacaktır. Baraj projesi tamamlandığında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından maddi
olarak desteklenen kazılar da sona erecektir. Baraj suyu yükseldiğinde ve
Tilbaşar’a ulaştığında, ova tabanının alüvyonlu yapısından dolayı, zaman
içinde sadece Güney Aşağı Şehir etkilenmeyecektir. Kuzey Aşağı Şehrinin
ve höyüğün doğusunun sudan etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle, Tilbaşar Höyük’te kazıların devam etmesi bölge arkeolojisi için büyük bir
önem arz etmektedir.
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2016 YILI LABRAUNDA KAZILARI
Olivier Can HENRY*
Ömür Dünya ÇAKMAKLI
Labraunda 2016 yılı kazısı 18 Temmuz- 19 Eylül 2016 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Programda öngörüldüğü gibi bu yıl daha çok belgeleme
üzerine yoğunlaşılmış, kazı çalışmaları asgari düzeyde tutulmuş ve çalışmalar Labraunda çevresi yüzey araştırmaları, restorasyon ve belgeleme çalışmaları, arkeozoolojik araştırmalar ve jeofizik uygulamaları ile desteklenmiştir1.
KAZI ÇALIŞMALARI
Doğu Kilisesi
Kazı çalışmaları gerçekleştirilen alanlardan ilki Doğu Kilisesi’dir. 17
Ağustos -31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen kazının ana amacı
Doğu Hamamının kuzeyine bitişik nizamlı inşa edilmiş bu yapının hamamla ilişkisini araştırmak, yapının farklı evrelerine dair daha iyi bir fikre sahip
olmak ve hamamın PCE 1 ve PCE2 mekanlarında geçmiş yıllarda ortaya
çıkartılmış geç dönem (M.S. 5. yüzyıl sonu, 6. yüzyıl başı) yerleşimin kiliseyle ilişkisini yeniden düşünmek olarak özetlenebilir (Resim: 1). 2016 yılı
çalışmaları sonucunda kilise olarak tek evrede inşa edildiği alanın hamam
yapısının bir parçası olduğu ve ikisi hamama, bir tanesi de kiliseyle ilişkili
olmak üzere en az üç yapım evresine sahip olduğu anlaşılmıştır. Örneğin,
*

1

Doç. Dr. Olivier Can HENRY, IFEA. Fransız Sarayı. Nuru Ziya Sok. 10, Beyoğlu-İstanbul/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Ömür Dünya ÇAKMAKLI, Karabük Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü, Karabük/TÜRKİYE.
Kazı çalışmaları Doç. Dr. Olivier Can Henry’nin bilimsel başkanlığı, Yrd. Doç. Dr. Ömür Dünya
Çakmaklı’nın başkan yardımcılığı altında gerçekleştirilmiş olup, değişken tarihli katılımlarla
hem Türk hem de yabancı arkeologların, arkeoloji öğrencilerinin, mimarların ve çeşitli alanlardaki uzmanların çalışmaları ile yürütülmüştür. Arkeoloji dünyası için oldukça önemli olan
Labraunda kazılarına sağladıkları izin ve yoğun destekleriyle, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’ne, çalışmalarımızda her zaman yardımcı ve destek olan Milas Müze
Müdürlüğü’ne, kazı çalışmalarıız boyunca bizlerle birlikte emek veren Bakanlık Temsilcimiz
Aydın Arkeoloji Müzesi’nden Erkan Dede’ye minnettarlığımızı bildirir, şükranlarımızı sunarız.
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kilise ile hamamın Geç Antik Dönemde fırın olarak kullanılmış mekanı arasında açılan kapının önündeki bank duvardan daha geç bir dönemde inşa
edilmiş, ancak daha sonra kırılarak kapının kuzeyine bol tuğla katkılı ikincil
bir harç dökülmüş olduğu görülmüştür. Önümüzdeki kazı sezonunda gerçekleştirilecek çalışmalar neticesinde alanla ilgili daha detaylı sonuçlar elde
edilebilecektir.
Doğu Hamamı
Bu sene Doğu Hamam araştırma projesinin üçüncü sezon kazıları tamamlanmıştır. Çalışmalar çoğunlukla hamamların sıcaklık kısmında, caldarium olarak yorumlanmış üç odada (PCE 1, 2 ve 5) yoğunlaşmıştır. 2016 kazı
sezonunda amacımız bir yandan caldariumun doğusundaki stratigrafik kazıları sürdürüp, mimari çalışmaları tamamlamak bir yandan da taşınabilir
malzeme, özellikle de keramik, cam, mermer ve pişmiş toprak yapı malzemeleri çalışmalarına yoğunlaşmaktır. Çalışmalar sonucunda caldarium kazısı iyi koşullarda tamamlanmış, beklenildiği gibi praefurniumun ortaya çıkarılması birbiriyle uyumlu bütünleşik bilgiler sunmuş ve bunlar verilerin
yararlı bir şekilde yorumlanmasını sağlamıştır. PCE7 odasının da kazılmasıyla hamamın dolaşım yolunun planı da rahatlıkla tamamlanabilmiştir
(Resim: 2).
BELGELEME ÇALIŞMALARI
Drone
2016 senesi Labraunda projesindeki hava araştırmasında, bir önceki yılda olduğu gibi, yüksek çözünürlüklü üç boyutlu modeller ile kazının ortofotolarını kayıt altına almaya ve belgelemeye devam edildi. Bunun bir örneği alanın bir yıl önceki durumuyla karşılaştırmak üzere doğru bir üç boyutlu model yaratmak amacıyla son derece ayrıntılı bir şekilde belgelenen
Doğu Hamam kazılarıdır. Ayrıntılı taramalara ek olarak, bu yıl yüzey araştırması yapılan alan Labraunda’nın geniş çevresini de kapsayacak şekilde
genişletilmiştir (Resim: 3).
Jeofizik Uygulamaları
Jeofizik yüzey araştırması arkeolojik sit alanının belirlenmiş dört bölgesi
üzerine yoğunlaşmıştır. Her bir alandaki araştırma sorularına uygun olarak
yer altındaki kalıntıları keşfetmek amacıyla farklı frekanslarda yer radarı
(GPR) kullanılmıştır. 2016 yılında çalışmanın gerçekleştiği dört alan şunlardır:
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1 - Kutsal alanın güney ucunda, modern yolu sınırlayan, güney propylon
önündeki teras.
2- Anıtsal mezarın ve açık hava kutsal alanının kuzeyindeki alan
3- Andron A ve Oikoi yapılarının kuzeybatı terasları
4 –Anıtsal mezarın güney ve batı yüzleri
Labraunda’nın Yakın Çevresi
Labraunda çevresi 2016 yılı araştırmasının amacı daha önceki iki sezonun araştırma alanlarından kalan boşluğu tamamlamak ve aynı zamanda
arazideki geniş çaplı buluntuların ayrıntılı bir şekilde belgelenmesini sağlamaktı. Yüzey araştırmasındaki boşlukları doldurmak için özellikle kutsal
alanın güneydoğu kısmına yoğunlaşıldı, fakat önceki araştırma alanlarının
ucunda yer alan görece olarak yüksek yoğunluklu keramik buluntu barındıran diğer bölgelerdeki bazı alanlarda da yüzey araştırması sürdürüldü.
Yüzey araştırması bittiğinde proje, yüzey taraması esnasında ayrıntılı incelenmesi mümkün olmayan buluntuların belgeleme çalışmalarıyla devam
edecektir. Arazide daha büyük boyutlu buluntuların belgelenmesi yanında,
bu sezonda geçen sezon bulunan keramik malzemenin çizimi ve çalışması
üzerinde de yoğunlaşılmıştır.
Fauna
Labraunda’da arkeolozoolojik çalışmalar 2016 yılında başladı. İki hafta
boyunca 2014-2016 kazı sezonlarına ait birkaç kutu hayvan kemiği analiz
edildi. Şu ana kadar doğu hamam (2014-2016 kazı sezonları), andron A
(2014-2015 kazı sezonları) ve akropolis (2014-2015 kazı sezonları) ile su havuzundan (2014 ve 2016 kazı sezonu) gelen hayvan kemikleri kayıt altına
alındı. Toplamda 2.271 örnek analiz edildi. Bunların 475’i bir tür düzeyinde
tanımlanabildi. Bunların 475’i bir tür düzeyinde tanımlanabildi. Fauna kalıntılarının büyük çoğunluğu memelilere aittir fakat kuş, balık, midye ve
kaplumbağalara ait kalıntılar da az miktarda ve seyrek olarak görülmektedir. İlk arkeolojik incelemeler evcil hayvanların yabani hayvanlara oranla
göre daha çok sayıda olduğunu ortaya koymuştur. İlk sonuçlar Labraunda’daki hayvan yetiştiriciliğinin koyun ve keçi otlatmaya dayalı olduğunu,
domuz ve sığırın daha küçük bir role sahip olduğunu göstermiştir. Labraunda ekonomisinde avcılık çok da önemli gibi görünmemektedir çünkü
kemik topluluğunun sadece küçük bir kısmı yabani hayvanları içermektedir.
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Yazıtlar
2016 sezonunda Labraunda’nın kapsamlı yazıt veri tabanını tamamlamaya yoğunlaştık. Bu veri tabanına sit alanında kalan tüm yazıtlar ve bunların korunma durumları dahil edilmiştir. Kutsal alandaki yetmişbeş ve
kazı deposundaki dokuz yazıtlı taş ve bunların kesin buluntu yerleri plan
üzerine işlenmiştir. Bu belgeleme çalışması kutsal alanın epigrafik malzemesini en iyi şekilde koruma amaçlı stratejiler geliştirme amacıyla da kullanılacaktır (Resim: 4).
Cam Eser Tipolojisi
‚Labraunda Cam Eser Çalışmaları‛ kapsamında alan içerisindeki tüm
sektörlerden gelen cam buluntuların öncelikle dokümantasyon işlemlerinin
tamamlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla tüm buluntuların dokümantasyon
işlemi tamamlanmış ve sektörlere göre tipolojik ve kronolojik istatistiki dağılımı oluşturma aşamasına geçilmiştir. Ön çalışma raporu hazırlana ilk
alan su havuzları kompleksidir. Labraunda su kompleksinde ele geçirilen
mevcut cam buluntularda sadece serbest üfleme tekniğinin kullanıldığı
tespit edilmektedir. Bununla birlikte, hem erken dönem çalışmalarına hem
de su kompleksine paralel yürütülen Labraunda cam çalışmalarının bütününe bakıldığında kalıba döküm ya da kalıba üfleme tekniğinden mozaik
ve millefiori tekniğine kadar geniş bir yelpazede yapım tekniğinin Labraunda’da var olduğunu söylemek mümkündür. Doğal çoğunluğunu Geç
Roma Dönemi eserlerinin oluşturduğu kompleks buluntularında daha çok
günlük kullanıma yönelik kap formları tespit edilmiştir ve olasılıkla bu
formlar nispeten kolay, hızlı ve sanatsal ağırlığı pek olmayan serbest üfleme
tekniği ile yapılmış yerel üretim eserleri olarak buluntular arasında yerini
almıştır2 (Resim: 4).
Seramik Belgeleme Çalışmaları
2016 yılı seramik belegeleme çalışmaları Doğu Hamamı buluntularına
odaklanmıştır. Burada birçok tabaka M.S. 2. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar
uzanan karışık buluntular içermektedir. Kazıların sona erdiği zamandan bu
raporun hazırlanmasına kadar olan kısa süre göz önüne alındığında çanak
çömlek analizinde henüz ön sonuçlar elde edilmiştir ve seçilen parçalar
üzerinde daha ayrıntılı incelemeler yapılması gerekmektedir. Bu aşamada,

2

Su Kompleksi kazıları cam buluntuları hakkında ayrıntılı bilgi için bkn: Ömür Dünya Çakmaklı, Zeus Labraundos Kutsal Alanı Su Kompleksi Kazıları Cam Buluntuları, Seleucia, Sayı 7, 2017,
279-297.
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malzemenin büyük kısmı M.S. 2. ve 3. yüzyıllara ve M.S. 5. ve 6. yüzyıllara
ait gibi görünmektedir. 8001, 8002-3 birimlerinde Knidos kâselerine bezeneyen parçalar, sürahi ve kadeh fragmanları, Doğu Sigillata B tabağı, bir Çandarlı kasesi gibi M.S. 2. ve 3. yüzyılda Doğu’da analojilerinin yaygın olduğu
keramikler ele geçirilmiştir. 8004-6 stratigrafik birimlerinde bulunmuş LRC
(Geç Roma C) kapları ve Afrika malları ile US8006’daki Keay XIX tipi amphora ağzı sayesinde tarihleme M.S. 5. yüzyıla yaklaşmaktadır (M.S. 3. yüzyıl
sonu 5. yüzyıl ortası) (Resim: 5).
Nekropolis
Bu sene Labraunda nekropolisi çalışmalarında dokuz kaya mezarı belgelenmiştir. T41 mezarı Zeus Labraundos Tapınağı’nın 575 m. kuzeydoğusunda yer almaktadır. Çok kesin bir şekilde doğu-batı doğrultusunda
uzanmaktadır. Kayaya oyulmuş bir tekne ve monolit bir kapaktan oluşmaktadır. T 42 mezarı T41’in on metre kadar güneyinde yer almaktadır.
Labraunda nekropolisinde mevcut kaya mezarlarının çoğunun aksine, düzensiz bir geometriye sahiptir. Bir kaya çıkıntısının tepesine oyulmuş bir
tekneden ve monolit bir kapaktan oluşmaktadır. T 47 mezarı Zeus Labraundos Tapınağı’nın 565 m. doğusunda yer almaktadır. Çok düzgün olan
yüzeyleri üst düzeyde taş işçiliği ürünü olduğunu göstermektedir. Tekne,
yüksekteki bir kaya çıkıntısının tepesindeki bir düzlüğün ortasına oyulmuştur. T 48 mezarı Zeus Labraundos Tapınağı’nın 610 m. güneydoğusunda
yer almaktadır (Resim: 6). Düzleştirilmiş bir platformun merkezinde yer
alan teknesi son derece düzgün bir işçilik göstermektedir. 2, 07 m. uzunluğa
ve 67 cm. genişliğe sahiptir. T50 A ve B mezarları Zeus Tapınağı’nın yaklaşık 900 m. kuzeydoğusunda yer almaktadır. Bu mezarlar Labraunda’dan
Alinda’ya ulaşan yol boyunca uzanan dik bir kayalığın yamacına yerleştirilmiştir. Kayalık zemine oyulmuş bir kanal tarafından birbirinden ayrılmış
mezarlar paralel değildir. Farklı mimari özelliklerleilişkilendirilmiş bu yerleştirme çağdaş olmayan farklı zamanlarda yapılmış birbirinden ayrı iki
mezarı işaret etmektedir. T 104 numaralı mezar Zeus Labraunda Tapınağı’nın yaklaşık 450 m. güneydoğusunda yer almaktadır. Kayalık bir alanın
tepe noktasına yerleştirilmiş olan mezar manzaraya hâkim konumdadır.
Doğu-batı doğrultulu tekne 2, 08 m. uzunluğa ve 85 cm. genişliğe sahiptir.
Hem dışta hem de içte çıkıntılara sahiptir. T116 Zeus Tapınağı’nın 920 m.
kuzeydoğusunda yer almaktadır. Bu mezar Labraunda için tipik değildir
çünkü henüz tamamlanmamış bir kaya lahdidir. Boyutları 2, 40 x 90 cm. ve

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

177

et kalınlığı 14 cm. olan bir tekneyi oluşturacak şekilde negatif bir izden ibarettir. Mezarın yerleştirildiği kayalık yüzeyde düzeltilerek hazırlanmış herhangi bir platform ve kapağa ait herhangi bir iz bulunmamaktadır. T117,
116 numaralı mezarın 15 m. batısında yer almaktadır. Ormanın ortasında,
bir kaya çıkıntısının en üst noktasında ve tabandan 2, 50 m. yukarıda düzenlenmiş küçük bir platformun merkezinde bulunmaktadır. Kuzey güney
doğrultulu tekne 2, 16 m. uzunluğa ve 84 cm. genişliğe sahiptir. Tekneyi
sınırlayan bir çıkıntı bulunmamaktadır fakat teknenin üzerinde bulunduğu
kayalığın dar ve kapağın geniş olması yağmur sularının içine girmesini
engelleyecek bir tür koruma sunmaktadır. İç kapağın yerleştirilmesini sağlayan çıkıntı göreli olarak derindedir ve 38 cm. derinde yer almaktadır.
ARKEOLOJİK SİT ALANININ YÖNETİMİ/GELİŞTİRİLMESİ
Dolgular
2016 kazı sezonunda iki alanda sit alanında yer alan dolguların kaldırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. İlk alan güney hamamın güneyinde, ikinci alan ise Dor düzenli ev ile Doğu Hamam’ın kesişiminde yer
almaktadır.
Blokların Taşınması
Labraunda kazısında karşılaşılan sorunların en önemlilerinden biri de
sadece alandaki dolguların temizlenmesi değil fakat yapıların çökmesiyle
dağılan ya da kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan çok sayıdaki
gnays bloğudur. Geçen senelerdeki çalışmalar esnasında bu bloklar alanın
güney terası üzerine yerleştirilmiştir. Bu yıl blokların güney terastan kaldırılıp, asfalt yolun güneyinde kalan boş arsaya taşınması mümkün olabilmiştir.
Oikoi
Oikoi yapıları 2016 sezonunda kapsamlı restorasyon çalışmalarının konusunu oluşturmuştur. Herhangi bir kontekste bağlı olmayan mermer blokların kaldırılmasını, duvarların mekanik temizliğini, eski kazılardan arta
kalan birikmiş dolgunun temizlenmesini ve Idrieus yazıtlarını barındıran
arkhitrav bloklarının konservasyonunu barındıran bu çalışmalar sonunda
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taban çakıl taşı ile kaplanmış ve yazıtlı arkhitrav blokları sergilenerek yapı
ziyaretçiler için düzenlenmiştir (Resim: 6).
Doğu Kilise
Kilise 2016 sezonunda özel bir çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Duvar yüksekliklerinin ve mermer tabanın ayrıntılı analizini içeren bu çalışma,
200 metrekareden daha büyük olan bu yapının kapsamlı temizliğinin yapılmasına vesile olmuştur. Bundan sonra mermer kaplamaların korunması
amacıyla taban tamamen jeotekstil ile daha sonra da bir tabaka çakıl taşı ile
kaplanmıştır.
Sütunlu Merkez Çeşme
Özellikle kuru geçen bir yıl sayesinde Labraunda’nın anıtsal sütunlu
merkez çeşmesinin temizliğini ve ardından da restorasyonunu gerçekleştirebildik. Tapınak terasının altında ve Andron B’nin önünde yer alan bu
çeşme sit alanının en anıtsal ve görkemli yapılarından biridir.
2016-2017 YAYINLARI
Makaleler
Ömür D. Çakmaklı, ‚Zeus Labraundos Kutsal Alanı Su Kompleksi Kazıları Cam
Buluntuları‛, Seleucia, Sayı 7, 2017, 279-297
O. Henry et N. Carless-Unwinn, ‚A new Olympichos Inscription from Labraunda: I.
Labraunda 137‛, Epigraphica Anatolica 49, 2016, 27-45.
O. Henry et D. Aubriet, ‚Le territoire de Mylasa et le serment d’Olympichos: autour
d’une nouvelle inscription découverte au sanctuaire de Zeus Labraundos en Carie‛,
CRAI 2015, II, 673-702.
O. Henry et al., ‚Labraunda 2015‛, Anatolia Antiqua XXIV, 2016, 339-457.
Ciltler
E. Durusoy, Tarihi Yoldan kültürel rotaya, Milas ile Labraunda Arasındaki Yolun Korunması
ve Yönetimi, Ankara 2016.
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Resim 1: Blokların kaldırılması ve temizlik çalışması
sonrasında Doğu Kilise. Batıdan bakış.

Resim 2: Kazı çalışması sonrasında hamamın dış
güney cephesi.

Resim 3: Labraunda çevresi 3D model.
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Resim 4: Su kompleksi cam buluntu örnekleri.

Resim 5: Doğu Hamamı seramik buluntu örnekleri.
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Resim 6: T 48 Mezarı, kuzeyden bakış.

Resim 7: 2016 yılında oikoi.
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GENEL
Vedat KELEŞ
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 10 Haziran 2016 Tarih ve 111054 Sayılı
ruhsatnamesine göre başkanlığımdaki Parion kazısı 2016 yılı çalışmaları, 12
akademisyen, 9 arkeolog, 2 mimar, 8 restoratör- konservatör, 23 arkeoloji
öğrencisi ve 18 işçiden oluşan bir ekip tarafından, 13 Temmuz- 06 Eylül
2016 tarihleri arasında Bakanlığımıza sunulan kazı programı çerçevesinde,
güney nekropolis, tiyatro, odeion, Roma hamamı, yamaç hamamı, agora ve
dükkânlar, su kemeri, su kuyusu 1, oda mezarlar ve mozaikli yapı olmak
üzere, antik kentin 10 ayrı bölgesinde gerçekleştirilmiş olup, 487 kalem etütlük ve 15 adet envanterlik eser ortaya çıkarılmıştır.
GÜNEY NEKROPOLİS
Büşra Elif KASAPOĞLU
Sadık Tuğrul SULAN1
Parion güney nekropolisinde 2016 kazı sezonunda, daha önceki sezonlarda Roma Dönemi mezarları ortaya çıkarılan 1560/1565-2300, 1560/15652295 numaralı açmalarda ana kaya seviyesine inerek, nekropolisin ilk kullanım evresini belirleyebilmek amacıyla kazılara başlanmıştır (Resim: 1).
Öncelikle güney nekropolisin doğusunda bulunan 1560-2300 ve 1565-2300
numaralı açmalarda seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. 1560-2300 numaralı açmada AMP 12 olarak adlandırılan, bir amphora mezara rastlanmıştır. Ağız kısmı eksik olan sivri dipli amphoranın etrafının taşlarla desteklendiği ve taşların çevresinin deniz kumuyla doldurulduğu görülmüştür.
Yan yatırılmış vaziyette bulunan amphoranın iç kısmında 1 yaşlarında bir
bebeğe ait birkaç kemik parçası ve olasılıkla içine doldurulan toprağa karışmış olan Geç Arkaik Döneme tarihlenen 1 adet lekythos kaidesi bulunmuştur. 1560-2300 numaralı açmada kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu M
203 olarak adlandırılan basit toprak mezar bulunmuştur. Bu mezarda, ilk
gözlemlere göre erkek bireye ait olduğu belirlenen gömü dorsal şekilde
uzatılmış olup herhangi bir ölü hediyesi de ele geçirilmemiştir. 1560-2295
numaralı açmanın güneydoğu çeyreğinde doğu-batı doğrultulu M 204 olarak adlandırılan basit toprak mezara rastlanmıştır. Ana kayaya oyularak
yapıldığı belirlenen, olasılıkla erkek bireye ait olduğu tespit edilen gömü
1
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dorsal şekilde uzatılmıştır. Ölü hediyesi olarak mezar içerisinde sol el parmağında aşırı korozyonlu eksik parçalı kaşlı demirden 1 adet yüzük bulunmuştur. 1560-2295 numaralı açmada M 204 olarak adlandırılan basit
toprak mezarın hemen kuzeydoğusunda bir amphora mezar bulunmuştur.
Ana kayaya oyularak bırakılan amphora mezarın etrafı kayrak taşları ile
desteklenmiştir. Amphoranın içerisinde bebeğe ait kemikler bulunmuştur.
Kaidesi eksik olan amphoranın, gövdeden kırılarak ölüyü içeriye yerleştirebilmek amacıyla bilinçli olarak kırıldığı kanısına varılmıştır. Mezar içerisinde ya da çevresinde herhangi bir ölü hediyesine rastlanmamıştır. 1565-2295
numaralı açmada kotta devam eden seviye inme çalışmaları esnasında, açmanın kuzeybatı çeyreğinde M 205 adı verilen basit toprak mezar bulunmuştur. Ölü ana kayaya oyularak kuzeydoğu güneybatı yönünde dorsal
olarak yerleştirilmiştir. Mezar içerisinde biri iskeletin sol el kemikleri üzerinde diğeri ise mezarın kuzeybatı köşesinin güneyinde olmak üzere 2 adet
korozyonlu sikke ele geçirilmiştir. 1565-2300 numaralı açmanın kuzeybatısında seviye inilmiş, bu çalışmalar esnasında 2 adet khytra formunda urne
mezara rastlanmıştır (Resim: 2). UM 18 mezarı, UM 17 mezarının hemen
güneydoğu üst tarafında yer almaktadır. UM 18 sıvalı bir zemine oturtulmuş olup, zeminin hemen altında urnelerin doğusuna kadar devam eden
yanmış kemik parçaları ve küllerin olduğu alanın UM 17 ve UM 18 ile ilişkili olduğu ve bireylerin bu kremasyon alanında yakıldığı düşünülmüştür.
UM 17’nin doğusunda ölü hediyesi olarak 3 adet unguentarium, 1 adet kemik toka, 1 adet bronz unguentarium kapağı? eksik parçalı 1 adet bardak ve
1 adet maşrapa bulunmuştur. UM 18’de ise 2 adet unguentarium bulunmuştur (Resim: 2). 1560-2300 numaralı açmanın kuzey batısında kuzeydoğu
güneybatı doğrultulu moloz taşlarla yapılmış tek sıra duvara ve çok sayıda
Arkaik Dönem seramik parçasına rastlanmıştır. Bu taş sırasının kuzeyinde
krematoryum tespit edilmiştir. Krm 5 olarak adlandırılan krematoryumun
batı sınırının TSM 2 olarak adlandırılan taş sandık mezarın altına doğru
devam ettiği görülmüş olup, güneyini sınırlayan taş sırasının ise, alanı desteklemek amacıyla yapıldığı düşünülmüştür. Krematoryum içerisinde
yanmış odun, kemik ve çok sayıda Arkaik Döneme ait seramik parçası çıkmıştır. Krm 5’in hemen alt kısmında M 206 olarak adlandırılan bir basit
toprak mezar bulunmuştur. Kafa hafif sağa dönük olan güneydoğukuzeydoğu doğrultulu dorsal olarak uzatılan iskeletin güney nekropolisde
daha önce bulunan Arkaik Dönem iskeletlerine göre daha iyi korunduğu
gözlemlenmiştir. Mezara herhangi bir ölü hediyesi bırakılmamıştır. Bu açmanın batısında bulunan TSM 2 numaralı taş sandık mezarın altına doğru
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kuzeybatı güneydoğu yönünde uzanan bir basit toprak mezar bulunmuştur. TSM 1’in altında kaldığı için kafatasının üzeri örtülerek koruma altına
alınmıştır. 1560-2300 numaralı açmalarda seviye inme çalışmaları esnasında
Arkaik Döneme ait seramik parçaları, 1 adet ağırşak, 1 adet kenet ve 1 adet
kurşun obje, 1 adet metal obje, 1 adet kırık kandil ve 1 adet kırık kâse kaidesi ele geçirilmiştir. 1565-2300 numaralı açmada yapılan seviye inme çalışmaları esnasında seramik parçaları, 1 adet unguentarium ve 1 adet terrakotta
figürin parçası bulunmuştur. Kazı sezonunun başında amaçlanan doğrultuda devam edilen çalışmalarda Parion güney nekropolisinin kuzeydoğusunda ana kayaya ulaşılmış olup, nekropolisin erken dönemiyle ilgili bilgi
verecek çok sayıda buluntu ele geçmiştir. Alanda yapılan temizlik ve düzenlemelerden sonra çalışmalara son verilmiştir.
TİYATRO
Hasan Ertuğ ERGÜRER
Mustafa YILDIZLI2
Betül AKCAN3
2016 sezonunda sahne binasının güneyinde versura bölümünü açığa çıkarmak ve güney bölümün sınırlarını belirlemek amaçlanmıştır(Resim: 3).
İlk olarak sahne binası güney bölümünde temizlik çalışmaları yapılmış ve
sonrasında kazı çalışmalarına başlanmıştır. Buradaki çalışmalarda geç dönem duvar eklentileriyle karşılaşılmış olup, bu duvarlarla küçük odaların
yapıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca duvarlarda devşirme olarak plaster başlığın,
kemer taşının ve kesme taş blokların kullanıldığı görülmüştür. İkinci odanın üç tarafı devşirme moloz taşlardan oluşurken, bir tarafı sahne binasının
orijinal duvarından oluşmaktadır. Bu odanın zemini sıkıştırılmış topraktandır. Odanın doğu-batı doğrultulu duvarı olup, bu bölümün 5.57 m.lik
kısmı ikinci odayı oluşturmaktadır. Diğer kalan 5.58 m.lik duvarın üzerine
ise daha geç olan bir mekân yapılmıştır. İkinci odanın 5.57 m.lik kısmında
sıkıştırılmış toprak zemin bulunurken, 5.58 m.lik bölümünde çok az kısmı
sağlam kalmış harçlı zemin açığa çıkarılmıştır. 1280-1300 numaralı açmada
versura bölümünün girişini bulmaya yönelik yapılan 1.35x1.75 m. lik sondaj
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çalışmasında 2.35 m. derinliğe kadar inilmiş olup, burada ana kayaya ulaşılmıştır. Ana kayanın bu bölümde yüksekliğinin daha fazla olması versura
bölümünün girişlerine ihtiyaç duyulmamasına sebep olmuştur. 1280-1300
numaralı açmada üçüncü oda ile karşılaşılmıştır. Bu odaya kademeli olarak
yükselen üç mimari blokla çıkılmaktadır(Resim: 3-4). Üçüncü odanın zemini devşirme bloklardan yapılmıştır. Bu zeminde bukraniumlu ve kesme taş
bloklar yer almaktadır. Güney bölümde tespit edilen üç odanın geç dönemde kullanıldığı tespit edilmiş olup, tiyatrodan bağımsız olarak, başka bir
amaç için kullanıldığı düşünülmektedir. Birinci ve ikinci odanın ele geçen
eserler doğrultusunda MS 6-7. yüzyılda kullanıldığı öngörülmektedir.
Üçüncü oda ise M.S. 9. yüzyıldan sonraya tarihlendirilmektedir. Orkestranın güney bölümünde geç dönem sur duvarı arkasında yürütülen çalışmalarda 1-2-3. tabakalarında çalışılmıştır. 1. tabakada yoğun şekilde moloz taş
ile karşılaşılmıştır (Resim: 4). Bu moloz taşların tiyatronun caveasından
sökülen oturma basamaklarının zemininde yer alan taşlar olabileceği düşünülmektedir. Tiyatroda caveada yapılan son çalışmalar belli bölümlerde
yapılan sondajlardır. Maalesef orijinal şekilde korunan hiçbir bloğa rastlanılmamıştır. Yapılan çalışmalarda 6 adet terrakotta figürin parçası, 1 adet
pinaks parçası, 1 adet yazıt, 8 adet sikke, 9 adet metal obje, 1 adet terazi, 1
adet aplik, 11 adet cam bilezik parçası, 2 adet ezme taşı, 2 adet ağırşak, 1
adet pitos, 1 adet bukranium, 1 adet aslan postu şeklinde heykel parçası, 2
adet taş kap parçası, 1 adet kemik obje ele geçirilmiştir (Resim: 5).
ROMA HAMAMI
Alper YILMAZ
Umut BÜYÜME4
Ahmet Levent KESKİN5
Parion Roma hamamı 2016 yılı çalışmalarında öncelikli hedef, yapıya ait
duvarların takibiyle hamamın genel planını ortaya çıkartmak olarak belirlenmiştir. Çalışmalara 4 numaralı mekânın sınırlarının belirlenmesi için
yapının kuzeydoğu, güneybatı ve güney duvarının, 5 numaralı mekânla
olan bağlantısını anlamak ve yine bu mekânın sınırlarını belirlemek için
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başlanmıştır (Resim: 6). Yapılan çalışmalarda mekânın güneydoğu ve güneybatısında açıklıkları 2.10 m. olan payeli duvarlara rastlanılmıştır. Ayrıca
4 numaralı mekânın güneybatı duvarından, 5 numaralı mekâna geçişi sağlayan üst kısmı tahrip olmuş 1.35 m. genişliğe sahip kemerli bir giriş tespit
edilmiştir. Bu kemerli girişin batı tarafında yer alan karşılığını bulmak ve 5
numaralı mekânın duvar sınırlarını tam anlamıyla ortaya çıkartmak için
seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Seviye inme çalışmaları sırasında kemerli girişin doğu bölümde korunduğu, güney bölümünün ise geç dönemde bir duvarla kapatıldığı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca bu duvarın güneydoğusunda ve güneybatısında yer alan 1.40 m. genişliğe sahip 2 kapı girişi
tespit edilmiş ve güneybatıda bulunan kapı girişinin geç dönemde yapılan
duvar ile kapatıldığı gözlemlenmiştir. 5 numaralı mekânın güneyindeki
çalışmalarda kuzey-güney doğrultulu duvarı, doğu- batı yönünden kesen
bir duvar ile karşılaşılmıştır. Bu mekânın işlevini anlamak için kapı eşiğinin
güneybatı ve kuzeydoğusunda yapılan seviye inme çalışmalarında sıkıştırılmış zeminin tamamen tahrip edildiği tespit edilirken burada erken dönem seramik parçalarına rastlanılmıştır. 5 numaralı mekânın güney tarafında yapılan çalışmalarda ise 4 numaralı mekâna geçişi sağladığını düşündüğümüz 1.30 m. genişliğe sahip kapı girişi ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6).
Daha sonra 4 numaralı mekânın sınırlarını tam anlamıyla belirlemek için
çalışmalar doğu yönünde sürdürülmüştür. Bu kısımda ise yapının güneybatı duvarında yer alan payandanın oldukça tahrip edildiği tespit edilmiştir.
Bu açıklığın hamamın ortaya çıkarılan diğer mekânlarına göre daha geniş
tutulduğu ve bulunduğu mekânın boyutlarına göre yapıldığı anlaşılmaktadır. Kazı çalışmaları, 2016 sezonunda hamamdaki çalışmalar, mermer plaka
parçaları, çatı kiremitleri, tuğla parçaları ve mimari parçaların platforma
yerleştirilmesi ile sonlandırılmıştır. Çalışmalar sırasında 27 adet sikke, 17
adet metal obje, 4 adet kemik obje, 6 adet mermer kap parçası, 2 adet cam
eser, 3 adet terrakotta figürün parçası, 2 adet kandil ve 2 adet plaster parçası
(Resim: 6) ve MS. 5-7. yüzyıla tarihlenen seramikler ele geçirilmiştir.
ODEİON
Hasan KASAPOĞLU
Sadık Tuğrul SULAN
2010 yılından itibaren sürdürülen kazı çalışmalarında, büyük bir kısmı
açığa çıkarılan odeionda, öncelikli amaç yapının iç mekânlarından, caveanın
kuzeyindeki 2 numaralı tonozun iç kısmının açığa çıkarılması ve kullanım
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evrelerine ait verilere ulaşılması olmuştur (Resim: 7). 1375/80-1410/15 numaralı açmaların içerisinde yer alan 2 numaralı tonozun kuzey kesiminde,
başlanan çalışmalarda, 1. tabaka, yangın tabakası olup, içerisinden, olasılıkla Hellenistik Dönem Parion sikkesi olduğu düşünülen, bir adet düşük
kondüsyonlu bronz sikke ele geçirilmiştir. Yanık tabakasının hemen üst
kısmındaki dolguda da, yapının işlevselliğini yitirerek, farklı mekânlarının
depolama amaçlı kullanıldığı evre olan, M.S. 9-11. yüzyıllar arasına tarihlenen birkaç Bizans Dönemi seramik parçasına rastlanmıştır. Yanık tabakasının hemen altından devam eden 2. tabaka, tonozun batısına doğru derinleşip, kendi içerisinde üzere üç farklı dolgu evresine sahiptir. Bu stratigrafi
doğrultusunda çalışılan 2. tabakada Klasik, Hellenistik ve MS 2-4. yüzyıla
ait seramik parçaları, yoğun olarak MS 2-3. yüzyıla tarihlenen 25 adet terrakotta figürin parçası, Hellenistik Döneme ait 1 adet terracotta figürin kalıbı
parçası, metal obje, kemik toka parçası, kemik iğne parçası, sapan taşı ve
düşük kondüsyonlu bronz sikkeler ele geçirilmiştir. 2 numaralı tonozun
doğusunda ki 3. tabaka da ise MS 2-3. yüzyıl seramiklerinin yoğunluğu
azalmış, Hellenistik Dönem seramik parçalarının yoğunluğu artmıştır. Tonozun kuzey kısmında, tonoz güney duvarının ön kısmı basamaklı bir şekilde bırakılarak inilen 3 tabakada ele geçirilen seramikler ve diğer küçük
buluntuların yanı sıra, iki farklı evreye ait, iki duvar tespit edilmiştir. Bu
çalışmalarda tonozun güney dip kısmında, tonoz güney duvarının korunabilmesi amacıyla bırakılan basamaklı bölüme kadar olan kısımın, üst seviyede belirlenen 3. tabakanın bu seviyesine kadar devam ettiği, bununla
birlikte, güney batı yönde devam eden Hellenistik Dönem duvarının güney
sınırının, tonozun batı duvarı orta kısmına doğru son bulduğu tespit edilmiştir (Resim: 8). Bu alan 3. tabakanın genel konteksti ile paralel olup, Hellenistik Dönem parçalarının azaldığı, geneli M.S. 2-5. yüzyıl aralığına tarihlenen çok sayıda seramik parçası ele geçirilmiştir. 3. Tabaka tamamen alındıktan sonra, tekrar tonozun kuzey doğu köşesinde, Hellenistik Dönem
duvarının doğu-ön yüzünde, Helenistik Dönem duvarı ile 2 No.lu tonozun
doğu duvarının temel seviyesine inmek amacıyla seviye inme çalışmalarına
devam edilmiştir. Tonozun güney doğusundan güneye kadar, Hellenistik
Dönem duvarı doğu-ön cephesi boyunca, devam eden bu çalışmalarda,
tonozun doğu duvarı temel seviyesinin kottan itibaren açılan temel çukuru
içerisine moloz taş ve harç dökülerek tonoz duvarının temelinin oluşturulduğu, bununla birlikte tonozun temel seviyesinde de Hellenistik duvarın
devam ettiği, odeion analemma kuzey duvarının bu Hellenistik Dönem duvarı üzerine oturtulduğu belirlenmiştir. Ayrıca, analemma duvarı ile Hellenis-
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tik Dönem duvarı arasında, analemma duvarı kuzey-iç kısmına doğru devam eden bölümün, tonoz iç kısmında bir kalipterin yer aldığı, basit bir su
gideri olabilecek şekilde, dar bir açıklık olarak bırakıldığı da tespit edilmiştir. 4. tabaka olarak adlandırılan bu tabakadan genel olarak M.S. 2. yüzyıla
tarihlenen seramik parçaları ile 11 adet terrakotta figürin parçası, 7 adet düşük kondüsyonlu bronz sikke, 4 kemik toka parçası ve 1 kemik iğne parçası
ele geçirilmiştir (Resim: 9). Bu çalışma sezonunda daha üstteki 3. ve 2. tabakadan ele geçirilen Hellenistik ve Roma Dönemi içerisine tarihlenen karışık kontekstin sebebi ise, iç kısımdaki Hellenistik Dönem duvarı doğu-ön
kısmında, 2 No.lu tonoz duvarlarının temel kanalı için açılan çukurdan çıkarılmış malzemeler ile ilk yapım evresinden sonra tonozun içerisine dolmuş dolgu malzemenin karışmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte tonozun iç kısmında kuzey doğu - güney batı yönde uzanarak,
güneyde tonozun batı duvarı ile kesiştiği kısımdan başlayarak, kuzeyde
analemma duvarı içerisinde devam edip, çalışma sezonu sonunda daha alt
kota doğru indiği anlaşılan Hellenistik Dönem duvarı, odeionun tonozlarının bulunduğu kısımda Hellenistik Döneme ait başka bir yapının var olduğunu göstermiştir (Resim: 8). Yapıda kazı çalışmalarının büyük oranda tamamlanmasıyla birlikte, yapının orkestrası ve tamamını kapsayacak ayrıntılı bir restorasyon çalışması gerekliliği göz önünde bulundurularak, sponsor
firmanın da önem vererek desteklerini sürekli dile getirdiği, çeşitli restorasyon ve konservasyon çalışmaları için de ön hazırlıklara başlanılmıştır. 2016
kazı sezonunda odeion da, 17 adet sikke, 50 adet terracotta figür parçaları, 5
adet metal obje, 3 adet boncuk, 12 adet kemik obje ve Klasik, Hellenistik ve
Roma Dönemi seramik parçaları ele geçirilmiştir.
YAMAÇ HAMAMI
Ersin ÇELİKBAŞ
Gonca FIRAT6
2016 yılı yamaç hamamı çalışmaları yapının kuzey sınırını tespit etmek
amacıyla yapılmıştır. Hamamın apoditerium kısmının giriş bölümünü bulmaya yönelik olarak hamamın kuzey kenarının dış tarafında yer alan toprak tabakasının kaldırılması gerektiği düşünülerek çalışmalar başlamıştır
(Resim: 10). Yamaç hamamının bir üst terasında yer alan bir kısmı ortada
6
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olan duvarın, yamaç hamamının kuzey duvarıyla birleştiği gözlemlenmiştir. Burada kesişen duvarların özellikle üst teras duvarının genişliğini tespit
etmeye yönelik olarak kesit içinde yapılan küçük sondaj sonucunda üst
teras duvarının istinat duvarı olmadığı; duvarın açma kesitinin iç kısmına
doğru devam ettiği tespit edilmiştir. Üst teras duvarının kesit içine doğru
devam etmesi, duvarın başka bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymuştur.
Bu durum hamamı da içinde barındıran yamaçta teraslamanın daha üst
seviyelerde de mevcut olduğunu ve yamacın üst seviyesinde yer alan bu
teraslara hamam haricinde başka yapıların da yapıldığını işaret etmektedir.
1515-1240 numaralı açmada teras duvarının takibi yapılarak seviye inme
çalışmalarına devam edilmiştir (Resim: 10). Teras duvarının silme yaptığı
seviyenin altında tuğla zemine oturtulmuş bronz çeşme ortaya çıkarılmıştır.
Çeşmenin iç yapısı incelendiğinde, suyun geçtiği bölümün çeşmenin cidarına oranla daha dar olduğu anlaşılmıştır. Çeşmede dikkat çeken bir detay ise
çeşmenin içinin ve tıpasının harç ile eriyik kurşundan yapılan bir karışımla
kapatılmış olmasıdır. Çeşmenin doğusunda, 11,5 cm. çapa 10 mm. kalınlığa
sahip su künkü yer almaktadır. Künkün hemen altında, kuzey-güney yönünde uzanan bir oluk tespit edilmiştir. Oluğun içerisindeki dolgu toprağın
kaldırılması işlemi sırasında oluk içerisinde çok fazla sayıda bir çeşit deniz
salyangozu kabuklarına rastlanmıştır (Resim: 11). Devam eden çalışmalar
sonucunda dar bir dikdörtgen forma sahip, sıkıştırılmış toprak üzerine tuğla plakalarla döşenmiş bir zemine sahip bir bölüm ortaya çıkarılmıştır. Dikdörtgen bölümün batı duvarında devşirme bir sifon taşı ortaya çıkarılmıştır.
Çalışmalarda 250 cm. uzunluğunda, 75 cm. genişliğinde duvara sahip, dar
dikdörtgen formlu bölüm ele geçirilen seramik ve sikkeler yardımıyla M.S.
2-3. yüzyıla tarihlenmiştir. Zeminine kadar kazılan mekânın batısında çalışmalar sonucunda başka bir bölüm tespit edilmiştir. Çalışmalar sonucunda buranın açmanın en doğusunda yer alan dar dikdörtgen formlu bölümü
de içine alan büyük bir mekân olduğu anlaşılmıştır. Burada devam eden
çalışmalarda zemine ulaşılmıştır. Zeminde doğu-batı yönde uzanan yeni bir
kanal ortaya çıkarılmıştır. Kanalın üstündeki son tabakanın M.S. 1. yüzyıla
ait olduğu ele geçen eserler sayesinde tespit edilmiştir. Zeminin Hellenistik
Dönem duvarı ile aynı döneme ait olduğu, duvarın zemin ile düzgün bir
şekilde birleşmesinden anlaşılmaktadır. Bu bölümün hemen batısında dolgu toprak kaldırıldığı zaman 70-80 cm. kalınlığındaki apoditeriumun kuzey
duvarı üzerinde iki adet 20 x 15 cm. ölçülerinde iskele deliği ortaya çıkmıştır. Yamaç hamamında çalışma yapılan bir diğer nokta ise apsisli bölümün
dış kuzey tarafıdır. 2014 yılında ortaya çıkarılan hamamın kuzeyindeki ap-
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sisli bölümü içinde barındıran açmada yer alan doğu-batı yönünde uzanan
su kanalının devamını ortaya çıkarmak amacıyla seviye inme çalışmalarına
devam edilmiştir (Resim: 12). Apsisli bölümü oluşturan havuz ile su kanalının bağlantısını çözebilmek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, kanalın
havuzun içerisinde bulunan ve tahliye deliği olduğu düşünülen bölümle
bağlantılı olduğu ortaya çıkarılmıştır. Su kanalının yer aldığı açmadaki seviye inme çalışmaları sırasında muhtemelen lakanikumun alttan ısıtılmasını
sağlayan praefurniumun neticesinde oluşan yanma izlerinin varlığı gözlenmiştir. Burada yer alan üç kanaldan batı tarafta yer alan Kanal 1'in kapak
taşlarından 3 tanesinin kaldırılması ile çalışmalara başlanmıştır. Devam
eden çalışmalarda kanal içindeki toprak dolgu kaldırılmış ve kanal tabanındaki tahribata uğramış kısımdaki dolgu toprak elenmiştir. Dolgu içerisinde çok sayıda M.S. 4-5. yüzyıla ait sikke ele geçirilmiştir. Ortaya çıkarılan
sikkeler, piscina için M.S. 4-5. yüzyılın terminus ante quemidir. 2016 kazı sezonunda yamaç hamamında 131 adet sikke, 33 adet terracotta figür parçaları, 28 adet metal obje, 1 adet yüzük taşı, 1 adet altın takı parçası, 3 adet boncuk, 1 adet cam unguentarium, 2 adet mermer tabak, 1 adet taş havan parçası, 2 adet kandil parçası, 1 adet seramik haç mühür, 5 adet kemik obje ele
geçirilmiştir.
AGORA VE DÜKKÂNLAR (SDJ 1)
Hasan Ertuğ ERGÜRER
Gözde ERGÜL7
Agora ve dükkânlarda, 2016 kazı sezonu içinde 1380-1340 numaralı açmada çalışılmıştır. 5 numaralı oda olarak adlandırılan odada, erken dönem
mimarisinin devamını saptamak amacıyla seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sırasında 3.15 m. seviyesinde kuzey-güney doğrultulu erken
dönem mimarisi olduğu düşünülen, doğu cephesi düzgün taşlarla örülmüş
55 cm. genişliğinde harçlı bir duvar saptanmıştır. Bu duvarın yanında 2.45
m. seviyede muhtemel duvar yıkıntısı temizlenip çalışmalar sonlandırılmıştır. Agorada 2016 sezonunda Hellenistik- Roma Dönemi çok sayıda seramik
parçası, 5 adet terrakotta figürün parçası, 2 adet sikke ve 2 adet metal eser ele
geçirilmiştir.
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SU KEMERİ (AQUADUCT)
Michael Deniz YILMAZ
Kemer Köyü girişinde yer alan su kemerinde çalışmalarda, bitki örtüsü
temizliği sonrasında su kemerine ait kalıntılardan daha yüksek kotta bir
kaçak kazı çukuru tespit edilmiştir. SK 1 açması olarak adlandırılan alanda
kazı çalışmalarına başlanmış ve 2,80 x 3 m. ölçülerindeki açma içerisinde,
bir su kemeri üzerindeki kanaldan Parion'a su sevkiyatını sağlayan su haznesi açığa çıkarılmıştır (Resim: 13). Çalışmalar sırasında yapıdan ayrılarak
Parion antik kentine su sevkiyatını sağlayan tonozlu kanalın çalışma alanından 20 m. mesafede tahrip olduğu tespit edilmiş ve bu kanalın yapım
tekniğini anlamak için üzerindeki toprak dolgunun kaldırılmasına yönelik
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sırasında yapı içerisinden 1 adet
kırık mermer su borusu, 1 adet pişmiş toprak künk parçası, M.S. 5-7. yüzyıla tarihlenen seramik parçaları, pişmiş toprak ağırşak, hayvan kemikleri ve
kaprolit buluntularına rastlanmıştır. Çalışmalar kazı alanı etrafı tel ile örülerek gerekli güvenlik önlemleri alınarak sona erdirilmiştir.
SU KUYUSU 1 (AKROPOL KUYUSU)
Michael Deniz YILMAZ
Kentin Akropolünde yer alan su kuyusu 1 de ilk günlerdeki temizlik çalışmaları ardından kuyu içerisindeki toprak dolguda arkeolojik kazı çalışmaları başlamıştır. Çalışmalar sırasında 1.52 m. daha derine inilmiş ve 2
ayrı tabaka tespit edilmiştir (Resim: 13). Bu tabakalardan steril olmayan 1.
tabaka, M.Ö. 6-3. yüzyıllar arasına tarihlenen seramikler ve M.S. 2. yüzyıla
tarihlenen bir adet sikke buluntusu vermiştir. 2. tabakada ise M.S. 2-3. yüzyıllar arasına tarihlenen seramik buluntuları yanında aynı tarih aralığına ait
bezemeli mermer parçalarını tespit edilmiştir. Kuyunun mimari özelliklerine bakıldığında Roma Dönemi öncesinde yapıldığı anlaşılmıştır. Kuyu levha biçimindeki taşların dairesel formda harçsız olarak örülmesi ile oluşturulmuştur. Ağız çapı 1 m. olan kuyunun ulaşılan derinlikte çapı 2,1 m. olarak değişmektedir. Kuyu ağzından 2 m. aşağıda kuyunun taş örgü duvarları sona ermekle beraber kuyunun duvarları ana kaya oygusu olarak devam
etmektedir.
Çalışmalar sırasında elenen toprak içerisinde Parion antik kentinin erken
tarihini aydınlatabilecek parçaların da bulunduğu seramik parçaları yanı
sıra kemik parçaları, cam parçaları, demir cürufları ile kuyunun ağzına ait
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taş parçalar, mermer kaplama levha parçaları, 1 adet sikke (M.S. 3. yüzyıla
ait), 1 adet kurşun obje, 1 adet taş obje, bezemeli mermer parçaları (M.S. 2.3. yüzyıllara ait), mermer süpürgelik parçaları, mermer kaplama parçaları
ele geçirilmiştir.
ODA MEZARLAR (TOPRAK KULELER MEVKİ)
Sadık Tuğrul SULAN
2011 yılında illegal kazılarla soyularak tahrip edilen Toprak Kuleler
Mevkii’ndeki OM 1, 2, 3 olarak adlandırılan 3 adet tonozlu oda mezarın,
geçen sezonlarda mezar içi kazı çalışmaları bitirilmiş, ardından mimari çizimleri yapılarak fotoğraflanmıştır. 2016 kazı sezonunda ise bu mezarların
etrafı açılarak, yapıların dış cepheleri hakkında fikir sahibi olmak ve tarihlendirilmeleri amaçlanmıştır. Toprak Kuleler Mevkii’nde bulunan oda mezarlarda ilk çalışmalara 2080/75-1770/65 numaralı açma sınırlarında bulunan OM 2 mezarında başlanmıştır (Resim: 14). Mezarın çevresi ve tonozun
açılması amacıyla deniz seviyesinden seviye inme çalışmalarına devam
edilmiştir. OM 2 mezarını içerisine alacak şekilde hazırlanan 5x5 m. ölçülerindeki açmanın kuzeybatı köşesinde sürdürülen seviye inme çalışmalarında harçlı duvara rastlanmıştır. OM 2’nin güney duvarı, dıştan batıya doğru
takip edilerek OM 4 adı verilen diğer bir mezarın kapı girişi ve eşik taşı
ortaya çıkarılmıştır. OM 4’ün tonozunu görmek amacıyla önceki günlerde
sınırları belirlenen açmanın batısına 5x1 m. ölçülerinde cep açılması uygun
görülmüştür. Bu alanda yapılan çalışmalarda mezar tonozuna ulaşılmıştır.
Tonozun, kapı girişine yakın kısımları çökmüştür. OM 4’ün kuzeyinde,
diğer mezarlarda olduğu gibi istinat duvarının devam ettiği görülmüştür.
OM 4’te devam eden seviye inme çalışmaları esnasında muhtemelen tonoza
ait harçlı moloz taşların çıktığı 1. tabakanın 39.65 m kotta sona erdiği tespit
edilmiştir (Resim: 14). Mezar zemininde bulunan 5 adet sikke arasında en
erkeni Iulius Caesar Dönemine, diğer sikkelerin ise Hadrinus, Geta, Maximus Thrax ve III. Gordianus dönemlerine ait olduğu belirlenmiştir. Mezar
içerisinde ele geçirilen seramik parçalarının ise M.S. 1-2. yüzyıla ait olduğu
saptanmıştır. Bu alanda sıralı olarak dizilmiş olan dört adet oda mezarların
inşa edildikleri dönemin muhtemelen M.S. 1-2. yüzyıl olduğu, gerek mezar
mimarilerinden, gerek arkeolojik veriler doğrultusunda belirlenmiştir. Oda
mezarlarda gerçekleştirilen çalışmalar tel örgü ile çevrilerek sonlandırılmış.
OM 4’te yapılan çalışmalarda 1 adet kırık rölyef parçası, 1 adet yüzük par-

194 ..................................................................................................................

çası, 1 adet kırmızı jasper yüzük taşı, 2 adet bronz düğme, 2 adet strigilis
parçası ve 5 adet sikke ele geçirilmiştir.
MOZAİKLİ YAPI KURTARMA KAZISI
İsmail AKKAŞ
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 04/08/2016 tarih ve 141001 sayılı yazısı kapsamında, Parion antik kentinin 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan kaçak kazı çukurunda rastlanan Geç Roma-Erken Bizans dönemlerine tarihlenen mozaik kalıntılarını kurtarma amaçlı 08/08/2016 tarihinde arkeolojik kazı/belgeleme çalışmalarına başlanılmıştır. Öncelikli olarak alan dijital ortamda 1540-1645/1945-1645 numaralı kent plankaresine
oturtulmuş, 5x5 m. ölçülerindeki açmada çalışmalara başlanmıştır. Çalışmalarda mozaiğin tarım faaliyetleriyle aşırı derecede tahrip olduğu, alan geneline dağılan tessera ve zemin harcı parçalarıyla anlaşılmıştır. Mozaikteki
tahribatı ve bozulmayı azaltmak için kazı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak
mozaik üzerinde restorasyon işlemlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.
Bu açmada yapılan çalışmalarda, mozaik zeminin güneye devam ettiği ancak bulunduğu yapının doğu-batı doğrultusunda uzanan ve açmada yapılan kazı çalışmalarıyla 2 mermer bloğu ele geçen güney duvarında son bulduğu kesinlik kazanmıştır. Ele geçen duvar kalıntısında yapının genelinin
ve mozaik zeminin dikdörtgen bir plana sahip olduğu, doğu-batı doğrultusunda uzandığı anlaşılmıştır. Güney bölümde yapılan çalışmalarla, yapı
duvarının dışında kare formda 25x25 cm. ölçülerinde terrakota plaka döşeli
bir zemin ve bu alandan bağımsız bir adet mermer blok tespit edilmiştir.
Ayrıca güney duvarın batı yöndeki kalıntısında Anastasius Dönemine tarihlenen 1 adet bronz sikke ele geçirilmiştir. Çalışmalar neticesinde, mozaik
zeminin büyük bir bölümünün tarımsal faaliyetler ile tahrip edildiği ve
yaklaşık olarak 5x7 m. (35 m²) lik bir kısmının korunduğu netlik kazanmıştır (Resim: 15). Mozaik zemin üzerinde genel olarak geometrik motifler
görülmekle birlikte, en dışta kesişen dairelerle oluşturulmuş bir bordür,
onun içinde hasır bezeme şeklinde yapılmış ikinci bir bordur, onun içinde
ise dış bükey şerit ve iki kollu menderes motifi ile bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçeve içinde ise daire, kare, dikdörtgen, üçgen ve sekizgen çerçeveler içinde geometrik haç motifleri ve bezeme öğeleri görülmektedir (Resim: 15). Bezeme özelliklerine bakıldığında mozaik zeminin M.S. 6. yüzyıl
özelliklerini yansıttığı anlaşılmış olup, ele geçirilen sikken de yapının tarihi
hakkındaki bu görüşü desteklemektedir. Yapının bulunduğu konum ve
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ikonografik özellikleri dönemin dinsel yapılarında görülen motiflerle benzerlik gösterdiği, bu nedenle kalıntıların dini bir yapıya ait olabileceği düşünülmektedir. Açığa çıkartılan küçük yapı kalıntısı ve mozaik, gerekli
konservasyon önlemleri alınarak kapatılmıştır. Kapatma uygulamasından
sonra kazı yapılan alanın çevresi de tel örgü ile çevrilmiştir.
SİT İRDELEMESİ
İsmail AKKAŞ
Ahmet Levent KESKİN
Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün
30.09.2015 tarih ve 2132 sayılı yazıları kapsamında kazı başkanlımızca İÇDAŞ Bekirli Santrali eski kapalı olan giriş yolunun yaklaşık 200 m. ilerisinde
Bekirli Köyü istikameti ana yol kenarındaki kaçak kazı alanında sit irdelemesi yapılması için çalışmalara başlanmıştır. Yapılan çalışmalara başlanmadan önce 12.0x0.85x10.5 m. boyutlarında bir kaçak kazı çukuru tespit
edilmiştir. Çukurun iç tarafında ana kayaya yaslanmış olan kuzeydoğugüneybatı doğrultulu duvar kalıntıları olduğu gözlemlenmiştir. Yapının ne
olduğunu anlamaya yönelik çalışmalar duvarın kuzey-doğu yönünde duvarın takip edilmesiyle başlamıştır. Duvarın kuzeydoğu yönünde apsidal
bir şekilde doğuya doğru dönüş yaptığı gözlemlenmiştir. Seviye inme çalışmaları sırasında Geç Roma Dönemine tarihlenen az sayıda seramik parçası ve 1 adet kandil ele geçirilmiştir. -64 cm. kotta ana kayaya rastlanılmış,
duvarın arka ve ön cephesinin ana kaya üzerine açılan oyuğa oturtulduğu
gözlemlenmiştir. Kazı çalışmaları sona eren yapının ölçüleri alınarak mimari çiziminin yapılması ve kayıtların alınması ile bu alandaki arkeolojik çalışmalar sonlandırılmıştır.
ARAZİ RESTORASYON- KONSERVASYON UYGULAMALARI
Zafer KARAHAN8
Parion antik kenti 2016 yılı kazı sezonu içerisinde planlanan alanlarda
önleyici koruma uygulamaları gerçekleştirilmiştir.
Şapel: Yapı içinde genel ve detaylı temizlik yapılmıştır. Temizlik işleminin ardından keeping uygulamasına geçilmiştir. Tuğla duvarlarda derz ve
bordür uygulanmıştır. Oda içinde yerinden ayrılmış bir mermer parçası
8

Restoratör Zafer KARAHAN, E-mail: zafer.karahan@winvestate.com
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yeniden harç ile yerine yerleştirilmiştir. Sağlamlaştırma uygulamasının ardından bordür uygulanmıştır. Bütün duvarların koruma uygulamaları bittikten sonra yapı içinde ve çevresinde detaylı temizlik çalışmaları yapılmıştır.
Odeion: 2015 yılı kazı sezonu içinde koruma amacı ile kapatılan orkestra
2016 yılı kazı sezonu içerisinde rutin bakım çalışmaları için yeniden açılmıştır. Daha sonra odeionun orkestrasında kapatma uygulaması yapılmıştır.
Odeionda eksik basamaklardan örnek olarak sadece 2 basamak için yatak
harcı yapılmıştır. Sahne binasının duvarında keeping uygulaması yenilenmiştir. Sahne binası dış cephede yer alan sıva, enjeksiyon harcı ile sağlamlaştırılmıştır.
Tiyatro: Orkestra bölümünde rigolün (kanal) mermer kaplamalarında
bordür uygulanarak sağlamlaştırma yapılmıştır. Sahnenin zeminindeki
yatak harcı tahribat sonucu kaybolan mermer plakalar harç ile yerinde sabitlenmiş, daha sonra derz ve bordür ile sağlamlaştırması yapılmıştır.
Yamaç Hamamı: Laconicum iç duvarından düşen mermer plakalara bordür
uygulanarak sağlamlaştırılmıştır. Laconicum üzerine geçici koruyucu çatı
uygulaması yapılmıştır. Apodyterium bölümünde kapatma uygulaması yapılmıştır.
Güney Nekropolis: Basit toprak mezarda kapatma uygulaması yapılmıştır.
Mozaikli Yapı: Mozaikli alanın tamamına ilk önce jeotekstil serilmiştir.
Mozaiğin eğimli arazide olması sebebiyle eğimin bittiği sınıra büyük taşlar
ile set yapılmıştır böylece serilen kumun yağmur suyu ile akması engellenmiştir.
LABORATUVAR KONSERVASYON UYGULAMALARI
Zeynep ARSLAN9
2016 yılı çalışmalarında ele geçirilen 1 gümüş, 252 bronz sikke, 82 adet
metal, 9 adet cam, 122 adet pişmiş toprak, 22 adet kemik objenin belgeleme,
koruma ve onarım çalışmaları tamamlanmıştır.
Metal Objelerin Onarımı: Yüzeydeki toprak tabakası bisturi yardımı ile
alındıktan sonra, düşük devirde dişçi motoru kullanılarak bozulma buluntu

9
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üzerinden uzaklaştırılmıştır. Paraloid B-48N demir yüzeyine uygulanarak
atmosferle bağlantısı kesilmiştir.
Seramik Objeler Üzerindeki Bozulmalar ve Koruma Onarım: Ele geçirilen
pişmiş toprak buluntulardan tüm olanlar üzerindeki topraklar %50 alkol saf
su karışımı ile alınmıştır. Yumuşak kalker birikintileri ise mekanik olarak
bisturi ile yüzeyden uzaklaştırılmıştır.
Cam Objeler Üzerindeki Bozulmalar ve Koruma Onarım: Kazılarda ele geçirilen camlar genel olarak kırık olarak ele geçirilmektedir. Camlar %50 alkol
saf su karışımı kullanılarak topraklarından arındırılmıştır. Parça camlar
Araldit 2020 kullanılarak yapıştırılmıştır.
Kemik Objeler Üzerindeki Bozulmalar ve Koruma Onarım: Toprak tabakası
ve kalker mekanik olarak bisturi kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılmıştır.
Kemik objeleri nemden ve oksijenden korumak için Paraloid B-72 %3 oranında çözdürülerek uygulanmıştır.
Depo Çalışmaları: Konservasyonu tamamlanan metal objeler ethafoamdan
kesilerek yapılan yuvaların içine yerleştirilerek kutulanmıştır. Sikkeler de
buluntu yerlerine göre ayrılarak kutulanmış ve kutulara silika jel yerleştirilmiştir. Geçen yıllardan kalma neme doymuş silika jeller yenileri ile değiştirilmiştir. Seramikler polietilen boxlarda asitsiz kâğıt ile desteklenerek depoya yerleştirilmiştir.
SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ
İsmail AKKAŞ
Parion Antik kenti 2016 yılı çalışmaları çerçevesinde sosyal sorumluluk
kapsamında, ’Yaz Bilim Kampı-2016 Mitolojik Tarih ve Arkeoloji etkinlikleri’
başlığıyla 11.08.2016 tarihinde 6-14 yaşlarında 50 kişilik çocuk grubuna ve
12.08.2016 tarihinde ise, 5-12 yaş aralında 20 kişilik çocuk grubuna antik
kent ve kent yapıları hakkında bilgilendirme ve arkeoloji etkinlikleri yapılarak çocukların arkeolojik bir kazıyı gözlemlemesi sağlanmıştır.
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Resim 1: Güney nekropolis 2016 sezonu çalışılan alanlar.

Resim 2: UM 17 ve UM 18 buluntuları.

Resim 3: Roma tiyatrosu 2016 çalışılan alanlar.
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Resim 4: Tiyatro sahne binası güneyi ve orkestra çalışmaları.

Resim 5: Roma tiyatrosu 2016 çalışmalarında ele geçirilen buluntular.
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Resim 6: Roma hamamı 2016 çalışmaları ve plaster parçası.
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Resim 7: Odeion 1, 2 ve 3 No.lu tonozların genel görünümü.
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Resim 8: Odeion 2 No.lu tonoz detayı.

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

203

Resim 9: Odeion 2 No.lu tonoz buluntuları.
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Resim 10: Yamaç hamamı 2016 sezonu çalışılan alanlar.
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Resim 11: Yamaç hamamı teras duvarı zeminide tespit edilen bronz çeşme ve künk.
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Resim 12: Yamaç hamamı apsisli bölüm çalışmaları.
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Resim 13: Su kemeri (aquaduct) ve su kuyusu 1.
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Resim 14: Oda mezarlar genel görünüm, om 4 detayı ve yüzük taşı buluntusu.
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Resim 15: Mozaikli yapı genel görünüm.
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GİRİŞ
Sagalassos’ta 2016 sezonunda yürütülen programımız kazı, konservasyon, restorasyon, mimari çalışmalar ve malzeme etütlerini kapsamıştır. (Şekil: 1). Çalışmalar genel olarak üç başlık altında toplanabilir: Kent alanında
önceki yıllarda başlanmış olan çalışmaların tamamlanması, Sagalassos’un
kökenlerinin ve kentsel gelişiminin incelenmesi ve antik toplumun sosyal
yapı mozağinin çalışılması. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğüne ve Bakanlık temsilcisi olarak 2016 yılında
ekibimize katılmış olan Sayın Süleyman Atalay’a, saha çalışmalarında ve
tüm süreçte projemize verdikleri destek, yardım ve katkılar için şükranlarımızı sunarız.
2016 YILI SAGALASSOS KAZILARI
Prytaneion Kazıları
Inge UYTTERHOEVEN
2016 sezonunda, yukarı agoranın güneybatısında, kentin belediye binası
(prytaneion) olarak tanımlanan bir kamu yapısının batı yarısında kazılara
devam edilmiştir (Şekil: 2). Amaç, yapının mimari düzenini anlamak ve
kronolojisini netleştirmektir. Anıtsal yapının ana mekânı kazılarla açılmış
ve tüm boyutları tanımlanabilmiştir. Ayrıca ana salonun kuzeybatısındaki
ek mekân da kısmen kazılmış ancak burada kazılar binanın çökmüş durumda açığa çıkan çatı enkazı seviyesine kadar sürdürülebilmiştir. Prytaneionun M.S. 1.- erken 7. yy.ı kapsayan tarihi aşağıdaki şekilde anlaşılmıştır.
Agoranın bu noktasına M.S. 1. yy.da büyük bir kamu binası inşa edilmiştir. Yaklaşık 15m.ye 15m. boyutunda kare bir plana sahip olan bu bina, bosajlı kesme taş dış duvarlara ve yukarı agoradan ulaşılmasını sağlayan anıtsal bir girişe sahiptir. Zemini çok renkli opus vermiculatum ile döşenmiştir.
Ayrıca, batı duvarının iç kısmına tüm duvar boyunca 9 m. uzunluğunda bir
yazıt işlenmiştir. Bu yazıt, Kalliklès’in oğlu Oplagoas’ın oğulları Tiberius
Claudius Quirina Darius ve Tiberius Claudius Quirina Neôn’un binanın
finansörleri olduklarından bahseder (Şekil: 3). Ancak, elimizdeki arkeolojik,
mimari ve epigrafik bulgular, binanın kentin prytaneionu olarak işlev görmek üzere yaptırılıp yaptırılmadığı konusunu henüz aydınlatmamıştır.
Prytaneion, Geç Antik Dönemde çok sayıda devşirme taş kullanılarak çeşitli onarımlar görmüştür. Örneğin batı duvarın kuzey kısmı devşirme malzeme ile yeniden inşa edilmiştir. Geç Antik Dönemde daha sonra, ana
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mekân ile yan oda arasında geçişi sağlayan kapı kapatılmış ve yazıtlı batı
duvar, henüz bulunmamış olan bir onursal anıtın başka yazıtlı blokları kullanılarak genişletilmiştir. Antik Yunanca metin, Likya-Pamfilya’nın Trajan
Dönemindeki valisi, kentin hamisi ve hayırseveri vasıflarını taşıyan C. Trebonius Proculus Mettius Modestus ile valinin karısını, kızını ve dördüncü
bir kişiden bahseder. Arka duvarın üstüne bir sıra boyunca, aralarında imparator Nero, Titus ve Trajan’a adanmış yazıtların da bulunduğu devşirme
taşlardan oluşan yapı blokları yerleştirilmiştir.
Prytaneion yangından zarar gördükten sonra, M.S. 5. yy.ın başında ya da
ortalarında iki katlı bir bina olarak neredeyse tümüyle yeniden inşa edilmiştir. Girişi orjinal payeler ve yarım sütunlar ve devşirme taşlarla yeniden
yapılmıştır. Güney ve batı duvarlarının dış yüzlerinde ise daha önce kullanılmış bosajlı yapı taşları ile başka yüzey işçiliğine sahip devşirme bloklar
duvar örgüsünde birlikte kullanılmıştır. Bu duvarların ve yeniden inşa
edilmiş kuzey duvarının iç yüzleri, moloz taş ve tuğla harçlı örgüdür. Ayrıca batı duvarın iç yüzüne bitişik inşa edilmiş yeni bir duvarda, yangın görmüş yazıtlı bloklar tekrar kullanılmıştır. Yaklaşık 203m2 (14.12m.ye 14.35m.)
alana sahip bu yeniden inşa edilmiş bina, geniş bir merkezi nef (maksimum
genişlik: 3.29m.) ile daha dar iki yan neften (kuzey nef: genişlik: 5.07 m.;
güney nef: genişlik: 4.52m.) oluşan üç nefli bir yapı olarak tasarlanmıştır.
Nefler, kesme tüf taşı ve tuğla örgülü 20 adet paye ile ayrılmıştır. Yazıtlı
arka duvar da dahil olmak üzere tüm duvarlar, çok renkli stucco ile boyanmış, mermer ve renkli taş ile kaplanmıştır. Bunun yanı sıra 2015 yılı sonuçlarının işaret ettiği üzere, opus vermiculatum üsluplu Erken Roma İmparatorluk Döneminde yapılmış kare biçimindeki mozaik taban, daha geniş, svastika-menderes motifli siyah-beyaz tessellate zemine dahil edilmiştir. Görkemli mimarisi ve süslemesinin yanı sıra Yukarı Agora’daki konumu,
önemli bir kamu binası olduğunu düşündürmekte, 2015 yılında bulunan
sigma masaları ise burada toplu yemek faaliyetlerinin yürütüldüğüne işaret
etmektedir.
Prytaneionun daha sonraki evrelerine dair bilgi edinilememiştir. Ancak,
2015 sezonu sonuçları M.S. 2. yy.ın ikinci yarısında ana mekânın doğudaki
yarısında yeni bir sıkıştırılmış toprak zemin seviyesininin oluşturulduğunu
ve kuzeydeki nefin binanın geri kalanından ayrıldığını göstermiştir. Ayrıca,
‘Michaelitai tepsileri’ (Başmelek Mikhail destekçilerine işaret eden metinlerin yazılı olduğu çömlek tepsiler) yemeklerin M.S. 7. yy.ın ilk yarısına doğru dini bir çerçevede düzenlendiğini göstermiştir. M.S. 7. yy.da prytaneion
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yıkılmaya başlamıştır. Çeşitli aşamalarda çöken çatı, yıkılan bina bloklarıyla
kaplanmıştır. Erozyon tabakaları ile dolmuş, yalnızca, in situ yıkıntının en
üstte kalan blokları açıkta kalmıştır.
Kuzeydoğu Binası Kazısı
Bas BEAUJEAN
2016 sezonunda, yukarı agorada kuzeydoğu binası olarak tanımlanan
dikdörtgen yapının iç kısmında kazılar sürdürülmüştür. 2002-2004 ve 2015
kazılarında, bu binanın ilk olarak Erken Roma İmparatorluk Döneminde
inşa edildiği ve M.S. geç 1. yy. ve erken 2. yy.da yapısal ve işlevsel değişimler geçirdiği saptanmıştır. Bina, şimdiye dek M.S. 7. yy.da gerçekleşen ve
tüm kenti etkileyen depremin ardından yeniden kullanıldığı belirlenmiş
olan yukarı agoradaki tek yapıdır. 2016 kazı sezonunun amaçları, bu evreleri daha iyi incelemek ve muhtemel işlevleri tespit etmektir.
Kazılar, 1, 2 ve 8 numaralı odalara odaklanmıştır (Şekil: 4). Oda 1 (yaklaşık 2.90m.ye 2.50m.) binanın kuzeybatı kısmında bulunmaktadır ve M.S. 6.
yy.da kabaca örülen doğu duvarının inşası ile oluşturulmuştur. Odanın
kuzeybatı köşesindeki stabil olmayan bir çift tonoz (uzunluk: 0.66m., genişlik: 0.68m., kazılan yükseklik: 2.53m.) yüzünden, kazılar konservasyon çalışmalarıyla birlikte yürütülmüştür. Kuzey, batı ve doğu duvarlarının yanı
sıra tonoz destek üzerinde renkli sıva kaplamanın ortaya çıkmış ve gerekli
konservasyon işlemleri uygulanmıştır. Batı duvarındaki sıvanın alt katmanı
hidrolik harç iken, kuzey ve doğu duvarındaki sıvanın çoğu, çamur, bitki
kökleri ve hayvan kalıntılarından oluşan bir karışımın üzerine uygulanmıştır. Ziyaretçilerin gelecekte alana erişiminin sağlanabilmesi amacıyla kazı,
yürüme platformu seviyesinde durdurulmuştur.
Oda 1’in doğusunda yer alan Oda 2 (yaklaşık 5.30m.ye 2.35m.), M.S. 6.
yy.da oluşuturulmuştur. Enkaz tabakalarının altında, odanın doğu kısmında sıkıştırılmış toprak bir zemine ulaşılmıştır. Batısındaki alan ise hizalanmış tuğlalarla kaplıdır. Bu odanın hem kuzeybatı hem de kuzeydoğu köşesinde söndürülmüş kireç birikintisi görülmüştür. Güney duvarına devşirme
malzemeden yapılmış geçici bir hazne inşa edilmiştir. Bu haznede büyük
öbekler halinde kireç kaymağı mevcuttur. Oda 2’nin bu evrede kireç söndürmek için kullanıldmış olmalıdır. Haznenin içinde, yanlış pişirilmiş seramik parçaları bulunmuştur. M.S. 7. yy.a tarihlenen bu parçalar, kireç
kaymağı üretim faaliyetinin sona erdiğine işaret eder.
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Oda 8, 2015 yılında kısmen kazılmıştır. Bu mekân, doğuda birbirini izleyen tuğla ve kabaca işlenmiş bloklarla örülmüş, harçlı bir duvar (yaklaşık
7.35m.ye 2.50m.) ile sınırlandırımıştır. Bu duvarda kiriş delikleri, çiviler ile
iki kemerli açıklık (muhtemelen girişler) ve içinde yumuşakça kabuğuna
rastlanan üçgen şeklinde bir niş tespit edilmiştir. Yapısal sorunlar nedeniyle, bu unsurlar daha fazla araştırılamamıştır. Oda 8’in batısında, tuğla payler üzerinde bir kemer kalıntısı yer alır. Yanık tuğla ve kiremitler, ve duvarlarda ve kiriş deliklerinde görülen is, yapının bu kısmında yangının etkili
olduğuna işaret etmektedir. Mimari kalıntıların stabil olmaması sebebiyle
kronolojik ve işlevsel biligler içerebilecek daha alt tabakalara inilememiştir.
PQ2 Kazıları
Johan CLAEYS
Doğu mahallle PQ 2 alanı, 2011 yılından beri kazılmaktadır. Bu alanda
açık kazı fikri jeofizik araştırmalarının sonucu doğmuştur. Taramalar, doğu
mahallesinde (eski adlandırması Çömlekçiler Mahallesi) işlikler, çömlekçi
fırınları ve mezar mimarisinden oluşan detaylı bir plan göstermiştir. Ancak,
PQ 2 alanındaki yapı, ilk bakışta ne zanaat ne de cenaze faaliyetleriyle ilişkilendirilebilmiştir. Esas çömlekçi mahallesi ile bir dizi anıtsal binanın kesiştiği yerde bulunan bu dikdörtgen binanın, mesleki/sosyal/cenaze faaliyetleri
ve birlikler için kullanılan umumi bir bina, bir schola, olduğu hipotezi ortaya
konmuştur.
İlk dört kazı sezonu, binanın iki ana kullanım evresinin bulunduğunu
ortaya çıkarmıştır. Özgün işlevini söylemek için yeterli kanıt yoktur fakat
schola hipotezi binanın ikinci kullanım evresi için doğrulanmıştır. Yapı, yaklaşık 12.5m.ye 11m. boyutlarında bir mekân olarak M.S. 1. yy.ın ortalarında
inşa edilmiştir. Kuzeydeki ana girişin karşısındaki arka duvarın ortasında
yer bir çeşme yer alır. Yapı, daha sonraki bir tarihte güneye doğru yaklaşık
3m. genişletilmiş ve M.S. 1. yy.ın sonlarında daha küçük mekanlara ayrılmıştır. Dış duvarlarının bitişiğinde rastlanılan ve M.S. 2. yy. ve 3. yy.a tarihlenen çömlek ve hayvan atıkları, burada devamlı bir şekilde toplu yemek
faaliyetlerinin gerçekleştiğini göstermektedir. Bu organizasyonlarda, bir
aşevinde görülebilecek türden basit yemeklerin servis edildiği düşünülmektedir. M.S. 3. yy.ın ikinci yarısında burada verilen son yemekten hemen
sonra terk edilmiştir. Bu toplu yemekten geriye kalanlar önceki sezonlarda
kayıt altına alınmıştır.
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PQ 2 alanındaki 2016 kazı sezonu, bina ve farklı kullanım evrelerine dair
tamamlayıcı sonuçlar sunmuştur. Esas açmanın güneye doğru genişletilmiş
ve kuzey duvarı boyunca sondaj yapılmıştır (Şekil: 5). Kuzeydeki sondaj,
Erken Roma İmparatorluk Döneminde yapılan teras duvarın, M.S. 1. yy.ın
ortalarında PQ 2’deki ana binanın inşası için alan yarattığını göstermiştir.
Binanın kuzeyindeki eğimli arazi, yükseklik farkı, zemin basıncı ve su tahliyesi kaynaklı sorunlar için birtakım mimari çözümler üretilmiş olduğu görülmüştür. Örneğin giriş kapısı eşiği yüksekte tutulmuştur, binaya ilave
basamaklarla inilir. Girişte yer alan niş, yapısal olarak güçlendirmek zorunda kalınmıştır. Ayrıca olasılıkla yağış suyunu tahliye etmek için kireçtaşı
dolu derin bir drenaj kanalı bulunmuştur. Bu drenaj, ya süre gelen bir
problemi çözmek için geç dönemde yapılmış bir müdahaledir ya da bu yapı
kullanım süresinde en azından bir kere yeniden ele alınmıştır. Kuzey girişindeki nişin içi sıvalıdır. Burada herhangi bir basamak kalıntısına rastlanmamıştır.
Güneydeki açma ile, ana binanın güneydoğusunda, göreceli olarak küçük, kare şeklindeki ek bir oda (iç ölçüsü 3.8m.ye 3.9m.) ortaya çıkmıştır. Bu
odanın scholanın mutfağı olduğu tahmin edilmektedir. Mekandaki en erken
pişirme düzeneği, taş bir yapı olmayıp dayanıksız malzemeden yapılmış
gibi görünmektedir. Bu mutfağın kireçtaşından oluşan esas duvarları için
mümkün olan en geç yapım tarihi, M.S. 2. yy.ın sonları olarak saptanmıştır.
İnce katmanlar halinde korunmuş durumda iki adet açıkça ayırtedilebilir
ateş yeri bulunmuştur. Daha eski olduğu anlaşılan ateş yeri, binanın M.S. 1.
yy.ın sonlarında toplu yemeklerin yapıldığı bir scholaya dönüştürülmesiyle
ilişkili olmalıdır; daha geç döneme ait ateş yeri ise scholanın son kullanım
evresiyle ilişkilendirilebilir. Oda 5’in içinde rastlanılan seramik buluntularının çoğu, binanın içinde ve doğusundaki çöplük alanında çok sayıda bulunan M.S. 2.-3.yy. kapları ve kandilleri ile aynı özellikleri taşımaktadır. Güneydeki açma, binanın içindeki çeşmeden gelen suyu tahliye etmek amacıyla kullanılan su kanalının devamını da ortaya çıkarmıştır. Stratigrafik durumu ve mimariyle ilişkisi, kanalın binanın en eski evresiyle bağlantılı olduğunu ve ayrıca sonraki yüzyıllarda da kullanılmaya devam ettiğini doğrulamıştır.
PQ4’teki Kazılar
Sam CLEYMANS
2012 yılında, doğu mahallenin doğusunda bulunan dikdörtgen bir yapının tarihini ve işlevini saptamak için kazı çalışmaları yürütülmüş; yapının
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M.S. 2. yy.da inşa edildiği belirlenmiş ve ayrıca bu yerleşkede 20 adet mezar
keşfedilmiştir. 2016 kazılarında, yerleşkenin kuzey kısmına ve kuzeyde
bulunan ek odaya odaklanılmıştır (Şekil: 6). Sert anakayadan meydana gelen yamaç, yerleşkenin inşası için yer seviyesinde yontulmuştur. Harçsız
çokgen kesme taş örgüden yapılmış duvarlar yaklaşık 370 m2’lik bir alan
tanımlar. Anıtlaştırılmış giriş, yerleşkenin güneybatı köşesinde yer almaktadır. Kuzeyde, yamacın daha üst kottaki terasında, anakayaya oyulmuş ve
taş duvarlarla çevrelenmiş ek bir oda (5.80m.ye 4.40m.) bulunmaktadır.
Odaya, yerleşkenin doğu duvarındaki bir merdivenle girilmektedir (Şekil: 6,
turuncu ok). Stratigrafik bulgular, yerleşkedeki tüm mimari mezarların M.S.
2. yy.ın başında hemen hemen aynı dönemde düzenlendiklerini göstermiştir. Kuzey duvarında bulunan 2.61m.ye 2.06m.lik girintide, bir lahit (Şekil:
6.2) (Şekil: 6.1; Şekil: 7) ve ölüye ait kül saklama küpü barındıran bir çukur
bulunmuştur. Her ikisi de M.S. 2. yy.a tarihlenmiştir. Lahit önünde bulunan
tabula ansata (194cm. x 79cm. x 78 cm.), ilk olarak Laothenous adlı bir kadın
tarafından yaptırıldığını gösterir. M.S. 3. yy.a tarihlenen ikinci bir yazıt,
Aurèlia Eias adlı başka bir kadının defnedilmesinden bahsetmektedir. Nişin
önünde, harçlı bir platform bulunmaktadır. Bu platform, nişe çıkmak için
bir basamak oluşturan kesme yapı taşlarının negatif izlerini taşımaktadır.
Yerleşkenin kuzey duvarına bitişik şekilde nişin her iki tarafına, tonozlu
birer yeraltı mezarı inşa edilmiştir. Her ikisi de doğu-batı doğrultusundadır;
tuğla örgü duvarlı mezarlar pişmiş toprak taban döşemesine sahiptir. Mezarlar kapatıldıktan sonra, üzerlerinde moloz taş ve harçtan bir platform
oluşturulmuştur. Batıdakinin üzerinde kesme taş bir yapı inşa edilmiş; doğudaki platformun üstünde ise pişmiş toprak levhalardan harçlı bir döşeme
bulunur.
Nişin doğusundaki mezarda (Şekil: 6.3; iç ölçü 187cm. x 61.5m. x 85 cm.),
başı doğuya işaret edecek şekilde sırtüstü pozisyonda defnedilmiş yetişkin
bir kadına ait kalıntılar bulunmuştur. Bir bakır alaşımı strigilis, yedi adet saç
iğnesi içeren ahşap bir kutu, iki adet cam unguentaria, bir adet gümüş yüzük, cam ve inci kakmalı iki adet altın küpe ve bir adet arı kabartmalı altın
ağız plağı elde edilen mezar eşyalardır. Tabut kullanılmamıştır. Üstteki
moloz taş platform, kanallı bir libasyon çukuruna sahiptir. Batıdaki mezar
(Şekil: 6.5; iç ölçü: 219cm.ye 93 cm.), tesviyeli bir zemine (derinlik: batida
149cm.; doğuda 127cm.) sahiptir. Bu mezarda, başı doğuya işaret edecek
şekilde sırüstü pozisyonda gömülmüş yetişkin bir erkek iskeleti mevcuttur.
Bakır alaşım Ares yahut Lakedaimon oyması bulunan altın kaplama bir
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yüzük, altın bir ağız plağı (doğu mezarındakine benzer), ve gömütün tarihi
için terminus post quem oluşturan İmparator Septimus Severus Dönemine ait
(M.S. 193-211) bir sikke kaydedilen mezar eşyalarıdır. Bu mezarda da tabut
kullanılmamıştır.
Yerleşkenin kuzeybatı köşesinde üçüncü bir tonozlu mezar (Şekil: 6.4; iç
ölçü: 206cm. x 177cm. x 105cm.) yer alır. Kuzey-güney doğrultu yapının
zemini anakayaya oyulmuştur. Tuğla duvarlarının iç yüzü sıvalıdır. Güney
duvarında bulunan bir kapı (yaklaşık 55cm.ye 55 cm.), büyük bir pişmiş
toprak levha ile kapatılmıştır. Tonozun üstüne, mezarı işaretleyen aslan
şeklinde ostotheka kapağı yerleştirilmiştir. Mezarın batı yarısına, başı kuzeye
gelecek şekilde sırtüstü pozisyonda yetişkin bir erkek gömülmüştür. Mezar
eşyaları, iki adet camdan unguentaria, demir bir yüzük ile toka ve bu gömünün terminus post quemini belirleyen İmparator Caracalla döneminde basılmış (M.S. 201) gümüş kaplı bir sikkedir. Tabut kullanılmamıştır.
Görülen diğer gömütler, nişin önünde bulunan temel açmasının içinde kremasyon kalıntıları bulunduran bir çukur ve yerleşkenin batı duvarı boyunca
bulunmuş M.S. 2. yy.a tarihlenen küçük bir çocuğun tabut mezarından
oluşmaktadır (Şekil: 6.6).
2012 sezonunda ortaya çıkarıldığı üzere, ölü gömme uygulamaları M.S.
3. yy.ın ortalarında güneye ve doğuya doğru kaymıştır. Yürüme seviyesi,
Erken Bizans Dönemine kadar kullanılmış olup sonrasında mezar mimarisi
kısmen yağmalanmış ve sökülmüştür. Dahası, bu alan çömlekçi atıklarının
yığıldığı bir yere dönüşmüştür. En sonunda, bayırın daha yukarılarında
yürütülen taş çıkarma faaliyetleri sebebiyle 6. yy.da tüm alan kireçtaşı kırıklarıyla kaplanmıştır.
RESTORASYON ÇALIŞMALARI
İmparatorluk Hamamı Konservasyon Planlama ve Uygulamaları 2015-2016
Ebru TORUN, Göze ÜNER, Emine Ç. ASRAV, Özge MUTLU,
Piraye HACIGÜZELLER, Giovanni LEUCCI, Daniele MALFİTANA
and Patrick DEGRYSE
Kazılarına 1994 yılında başlanmış olan imparatorluk hamamının bugüne
kadar 5000m2den fazla bir alanı açığa çıkarılmıştır. Uygulanan mimari koruma müdahaleleri, önceki yapının bozulma sürecini yavaşlatsa da, bu büyüklükteki bir komplekste karşılaşılan çeşitli ölçek ve türdeki koruma sorunlarını bütün olarak ele almak gereği aciliyet kazanmıştır. 2015 sezonun-
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da, yapının belgeleme, konservasyon ve ziyarete açılması için bir planlama
süreci başlatılmıştır. İmparatorluk hamamı, Sagalassos projesi içinde yeni
bir veri görselleştirme araştırma konusunun da odağı olacaktır. Bu kompleksle ilgili harita, çizim, üç boyutlu model gibi tüm verileri, -video, ses kayıtları vb. girdiler dahil-, gelişmeye ve interaktif ortak kullanıma açık, bir
çoklu medya ortamında toplamak hedeflenmektedir.
Konservasyon planlamasının ilk adımı olarak, imparatorluk hamamında
yapılmış olan kazı, onarım ve belgelemelerin bir arşivi oluşturulmuştur.
Rölöve eksiklerini gidermek ve çeşitli analzilerde kullanmak amacıyla anıtın 3B lazer tarama ile belgelenmesine başlanmış ve batı kısmı tamamlanmıştır. Ayrıca jeofizik taramalarla, yer altı sularının etkisi ve suyun biriktiği
yerler üç boyutlu olarak belirlenmiştir. Yapıya kuzeyden yeraltı suyu girişi
olduğu ve güneybatı temellerde su biriktiği gözlenmiştir. Ayrıca tonoz kesitlerinde de su birikimleri izlenmiştir. 2015’te mimari konservasyon ekibi,
İmparatorluk Hamamı’nda şimdiye kadar yapılmış bütün arkeolojik araştırma ve koruma müdahalelerini haritalandırılmıştır. Ardından, tüm kompleks incelenerek yapılması gerekli mimari müdahaleler plan üzerinde gösterilmiştir. Müdahalelerin türü, önceliği, gerekli ekipman, işçilik, malzeme ve
zaman tahminleri de hem paftaya işlenmiş, hem de sayısal veri tabloları
halinde toplanmıştır. Bu değerlendirmeler, yapılması gerekli mimari konservasyon müdahalelerinin öncelik sırasını ortaya koymuştur. Aynı çerçevede, malzeme bozulması üzerine yapılacak arkeometri çalışmalarına yeni
veriler toplanması gerekmiştir. Arkeometri uzmanları tarafından iklim koşulları takibi yapmak üzere bir hava istasyonu ve mikro-klimanın farklı
olabileceği düşünülen yerlere veri toplayıcılar yerleştirilmiştir.
2016 sezonunda imparatorluk hamamında 3B’lu nokta bulutuna dayalı
rölöve çalışmaları devam etmiştir. Modelden altı adet uzun ve kısa kesit ile
alt ve üst zemin katların planları elde edilmiştir. Ayrıca 2016 sezonunda
güneybatı tonozlu mekanlarda konservasyon çalışmaları yürütülmüştür.
Batı cephesi ve burada yer alan tuğla örgü üç adet kemerli açıklık, çalışmaların odağı olmuştur. Öncelikle kemerli açıklıkların yapısal sorunları incelenmiş ve belgelenmiştir. Merkezdeki açıklığın onarımı için payelerin toprak ve tuğla yığını ardında kalmış alt kısımları açılmıştır. Bu payelerin zemine yakın kısımlarında çok önemli malzeme eksilmesi gözlenmiştir. Yıkılma sınırında yapısal sorun gösteren kısımlarda, sağlam zemine ulaşıldıktan sonra, uygun ebatta tuğla kullanılarak, bir yapı ustası tarafından tuğla
örgü tamamlama yapılmıştır. Müdahale belgelendiği gibi, ek kısım özgün
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kısımdan ince bir sentetik file kullanılarak ayrılmıştır. Batı cephede yer alan
kuzey kemerin üzerindeki, moloz taş/tuğla örgü duvarda da gerekli derz
tamiri ve dolgu yapılmıştır. Her iki kemerde yalnızca malzeme kaybı nedeniyle yük dağılımındaki kesintiyi gidermek zorunluluğu olan kısımlarda
özgün tuğla örgüye uygun şekilde kısmi tamamlamalar yapılmıştır (Şekil:
8). Ören yerine hakim bu önemli kompleksin korunması, barındırdığı bilgi
ve değerlerin paylaşılması ve imparatorluk hamamının Sagalassos-Ağlasun
kültürel peyzajının öne çıkan unsurlarından birisi haline gelmesi hedeflenmektedir.
Yukarı Agora Restorasyon Çalışmaları
Semih ERCAN
Yukarı agoranın kuzey sınırını oluşturan Antoninler Çeşmesi’nin yeniden ayağa kaldırılmasından sonra, agorada yer alan diğer anıtsal yapıların
restorasyonuna 2011 yılında başlanmıştır. 2011-2015 yılları arasında, meydanın dört köşesine dikilmiş olan yaklaşık 12m. boyundaki birer onursal
sütunun üçü, kuzeydoğu kapısı (M.S. 1. yy.ın başı), güneybatı Claudius
Kapısı (M.S. 42/43) ve exedra (M.S. 1.yy.ın ilk yarısı) yapılarının restorasyonları tamamlanmıştır. 2016 yılı restorasyon çalışmaları, güneydoğu onursal sütun ve güneydoğu kapısı yapılarında devam etmiştir.
 Güneydoğu Kapısı: Yukarı agoranın güneydoğu girişini sağlayan güneydoğu Claudius Kapısı (M.S. 46), güneybatı Claudius Kapısı’nın bir
benzeridir. Deprem sonucunda tamamen yıkılmış olan yapının kalıntıları 2014 yılında yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkartılmıştır.
Mimari araştırmaları ve restorasyon çalışmaları 2014 yılında, kazılarla
beraber başlatılmıştır. Zarar görmüş olan paye temellerinin sökülerek
onarılmasından sonra, 2015 yılında yapıyı tamamen ayağa kaldırmak
mümkün olmuştur. 2016 yılında, geçici olarak ayağa kaldırılmış olan
güneydoğu Claudius Kapısı, depreme karşı bağlantılarının yapılması
için, belgelendikten sonra sökülmüş, onarımı tamamlanan bloklar
arasına yatay ve düşey bağlantıların yerleştirilmesiyle, anıtsal kapı
yeniden inşa edilmiştir. Ayrıca olası bir depremin etkisini azaltmak
için, payelerin ve arşitrav bloklarının altına, 1cm. kalınlığında ‘neopren’ deprem izolasyon panelleri yerleştirilmiştir. Güneydoğu Claudius Kapısı’nın restorasyonu planlandığı gibi 2016 yılında tamamen
bitirilmiş, böylelikle yukarı agoranın giriş ve çıkışlarını sağlayan
üçüncü ve son kapının restorasyonu da tamamlanmıştır (Şekil: 1).
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 Güneydoğu Onursal Sütun: İmparator Augustus Döneminin (M.Ö. 27M.S. 14) sonlarında inşa edilmiş olan yaklaşık 12m. yüksekliğindeki
güneydoğu onursal sütunun kalıntıları 2014 yılı kazılarında ortaya çıkartılmıştır. Sütunun restorasyonuna 2015 yılında, zeminin ve podyumun onarımı ile başlanmış, onursal sütun 2015 yılında ilk kez ayağa kaldırılabilmiştir. 2016 yılında, geçici olarak ayağa kaldırılmış olan
anıtsal sütun, belgelendikten sonra depreme karşı bağlantılarının yapılması için, zemin seviyesine kadar sökülmüştür. Onarılmış bloklar
arasına yatay ve düşey bağlantıların yerleştirilmesiyle, anıtsal sütun
yeniden inşa edilmiştir. Ayrıca olası bir depremin etkisini azaltmak
için, sütun kaidesinin altına 1cm. kalınlığında ‘neopren’ deprem izolasyon paneli yerleştirilmiştir. Anıtsal sütunun restorasyonu planlandığı gibi 2016 yılında tamamiyle bitirilmiş, böylelikle yukarı agoranın
dört köşesinde yer alan onursal sütunların dördüncü ve sonuncusu
da ayağa kaldırılmıştır (Şekil: 9).
Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları
2016 sezonunda CBS çalışmaları üç ana amaç doğrultusunda sürdürülmüştür. Birinci amaç kazı alanlarının açma karelerinin belirlenmesi ve kazılar sırasında gerekli ölçümlerin coğrafi olarak kaydedilmesidir. CBS çalışmalarının diğer iki amacı, Sagalassos projesinin uzun vadeli bilimsel hedeflerine katkı sağlayacak niteliktedir. Bunlar, antik kentin mevcut haritasının
güncellenmesi ve Sagalassos projesinin veritabanına eklenecek mekansal
verileri arazi çalışmaları sırasında toplayabilmek için gerekli olan prosedürlerin belirlenmesidir. İlk amaçla ilişkili olarak, topografik ölçümlerle açma
kareleri işaretlenmiş ve kazılara paralel olarak stratigrafik ünitelerin ve unsurların yerleri belgelenmiştir. Elde edilen topografik ölçümler ArcGIS'i
kullanılarak arazi çalışmaları esnasında gerekli görüldüğü durumlarda haritalanmış ve ileride başvurulmak üzere metin dosyası (*.txt) formatında
kaydedilmiştir.
İkinci amaç olan Sagalassos ören yeri haritasının güncellenmesinin bilimsel programın geleceği için çeşitli bakımlardan önemi vardır. Öncelikle,
ören yeri haritasının daha geniş bir alanı kapsaması ve doğu dış mahallede
2000'li yılların ortasından itibaren yapılmış kazıları içermesi gerekmektedir.
Ayrıca mevcut ören yeri haritasında bazı alanlarda kalıntılar, kazıların ardından yapılan rölövelerde bulunan detayda değildir. Veritabanının mekansal veriyle ilgili kısmı, sorgulamalarda Sagalassos ören yeri haritasını bir
arayüz olarak kullanacaktır. Bu nedenle de harita arayüzünün eksiksiz ve
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detaylı olması, bağlamsal arkeolojik çalışmaların başarısı için gereklidir.
Son olarak, mevcut ören yeri haritasının kapsadığı alanın bir dikdörtgen
olmaması, hem arazinin görselleştirilmesi konusunda hem de mekansal
analiz ve modelleme (örn. görünürlük analizi, maliyet-uzaklık analizi, erozyon modellemesi) yapılmak istendiğinde sorunlar yaratmaktadır. Bu tespitlerden hareketle, öncelikle topografik harita üzerinde çalışılmıştır. Sagalassos antik kenti haritasının ilk versiyonu Newcastle Üniversite'si ekibi tarafından 1980'lerin sonunda 1:1000 ölçeğinde ve 2m. eş yükselti eğrisi aralığı
kullanılarak üretilmiştir. 1990 ve 2000'li yıllarda Leuven Üniversitesi uzmanları bu haritanın ölçeğini 1:500'e ve eş yükselti eğrisi aralığını 1m'ye
düşürerek daha detaylı hale getirmiştir. 2016 arazi çalışmaları sırasında
harita coğrafi anlamda genişletilmiştir. Bunun için CBS bilgisayar programı
ve NASA'nın ücretsiz olarak kullanıma sunduğu 1 yay-saniye (yaklaşık 30
metre) çözünürlükteki SRTM dijital yükseklik modeli kullanılmıştır. Bu
ücretsiz dijital yükseklik veri kümelerinin doğruluğunu artırabilmek için
arazide ek topoğrafik ölçümler yapılmıştır. Mimari veriler, mevcut dijital
çizimlerin CAD veri formatından CBS formatına çevrilmesiyle ören yeri
haritasına eklenmiştir. Önceki yıllarda yapılmış analog çizimleri plana ekleyebilmek için bu paftalar taranmış, CBS programında coğrafi olarak konumlandırılmış ve otomatik şekilde vektörelleştirilmiştir (Şekil: 10). Arazide
belgelenmesi veya daha detaylı ölçüm ve çizimlerinin yapılması gereken
tüm alanlar yerinde tespit edilmiş ve buna yönelik mimari belgeleme çalışmaları önümüzdeki sezonlar için planlanmıştır.
Üçüncü amaç, Sagalassos projesinin uzun vadeli hedefi olan veritabanına (Sagalassos Entegre Bilgi Sistemi) mekansal CBS öğesi eklemeye ve
veritabanında karmaşık ve yararlı sorgulamaların yapılabilmesini sağlamaya yöneliktir. Veritabanındaki CBS öğesi, örneğin sadece bir stratigrafik
birimin konumunu ve hangi buluntuların birlikte bulunduğunu değil, aynı
zamanda bunların mutlak konumlarının sorgulanmasını sağlar. Böylece
belirli buluntu sınıflarının dağılım haritalarının ve konum analizlerini
yapılması mümkün olacaktır. 2016 arazi çalışmaları sırasında veritabanına
CBS öğesini entegre etmek için ilk adımlar atılmıştır. Bu amaçla, kazılar
sırasında açma sorumlularının kullanması gereken prosedür belirlenmiş ve
test edilmiştir. Bu prosedürde, arazi koşullarına dayanıklı tablet bilgisayarla, kazılar sırasında çekilen dijital fotoğrafların orto-düzeltmesi yapılır ve
bu fotoğraflar kullanılarak stratigrafik birimler dijitalleştirilir. Sagalassos’ta
kazılar sırasında, açma yürütücülerinin bu çok yönlü belgelemenin tekni-
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klerine ve uzun vadeli amaçlarına vakıf olması, gelecek yıllardaki arazi
çalışmalarında mekansal veri kaydetme işlemlerini hızlı ve doğru hale
getirmek açısından önem taşımaktadır.
MALZEME ETÜTLERİ
Kaya Mabedi Kazıları Seramik Buluntu Etütleri
Peter TALLOEN ve Philip BES
Sagalassos yakınındaki Kaya Mabedi olarak adlandırılan kaya çıkıntısında 2014 ve 2015 yıllarındagerçekleştirilen kurtarma kazılarında elde edilen buluntuların incelenmesine 2016 sezonunda başlanmıştır. Bu kayalık,
adak birikintisi şeklinde betimlenebilecek ve buradaki yerel dini faaliyetler
hakkında bilgi elde etmek için büyük bir potansiyel taşıyan çok sayıda seramik buluntu içerir. Bu sezon yapılan çalışmanın ana amacı, mabetten çıkan seramik ve pişmiş toprak figürinlerin tipolojilerinin oluşturulması ve
tarihlendirilmesidir. Seramik analizi, kronolojik çerçeveyi belirlemek ve
işlevsel kategorileri tanımlayarak burada meydana gelen faaliyetleri (içme,
yeme, pişirme vb.) açığa kavuşturmak için yapılmıştır. Pişmiş toprak figürinlerin tipolojik olarak sınıflandırılmasına ve her sınıf için sayım yapılmasına odaklanılmıştır. Amaç, burada tapınılan tanrıların tespiti ve kimlerin
hangi kaygılarla mabedi kullandığını ortaya koymaktır.
Kaya Mabedi’ndeki buluntular iyi korunmuş durumda olmamalarına
rağmen, önemli bazı gözlemler yapılabilmiştir. Öncelikle, elde edilen seramikler, mabedin M.Ö. 100 dolaylarından, M.S. geç 2. yy.-erken 3. yy.a kadar
kullanıldığına işaret eder. En geç kullanım dönemi, Sagalassos’un ve çevresinin pagan bir toplumdan, Hıristiyanlığa dönüşme evresinden önceki bir
tarihe denk gelmektedir. Seramik buluntuların işlevsel ve biçimsel dağılmı,
burada yer almış faaliyetlere dair ipuçları vermiştir; bunlar belirli günleri
kutlamak için yiyecek ve içecek tüketildiğini gösteren seramik kaplardır.
Daha önemlisi, 14.122 adet pişmiş toprak figürin parçası (Şekil: 11) çalışılmış ve envanterlenmiştir. Karışmış bağlamlardan gelmelerine rağmen, buluntu tiplerinin aynı oranda tutarlılığını koruması dikkate değerdir. Bu durum, eldekilerin adak malzemesi gruplarının orjinal kompozisyonunu yansıttığını ve dolayısıyla arkeolojik araştırmaya uygun olduğunu gösterir.
Seramik konsantrasyonlarının analizi, malzemenin muhtemelen mabedin
kullanımı sırasında yapılan bir temizlikten sonra oluşan ikincil bir birikmenin sonucu olduğunu göstermiştir. İncelenen malzeme grupları ayrıca adak
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sunma uygulamalarının gelişimi ile ilgili bilgi de sunmaktadır: Geç Hellenistik Dönemde çoğunlukla çömlek (yemek kalıntısı veya kişisel eşya olarak) ve az sayıda pişmiş toprak figürin (19 parça veya figürinlerin %0.13’ü)
adanmışken Roma İmparatorluk Döneminde adak sunma uygulamalarında
pişmiş toprak figürinlerin sunulması baskın duruma gelmiştir. Heyklciklerin betimlemelerine göre tanrı/tanrıçaların tespiti yapılmıştır. Afrodit figürinleri tüm buluntu grupları içinde sayıca en baskınıdır (tüm tanrı figürinlerinin %69’u). Oğlu Eros %10,8 ile ikinci sırada gelmektedir (Şekil: 11). Kybele, Tyche, Athena, Nemesis, Hygieia, Nike ve Isis, diğer tanrıçalardır. Tüm
figürinlerin %5’ten daha azını Hermes heykelcikleri oluşturur. Mabet anıtsal bir mimariden, yazıttan ve heykelden yoksundur; ancak resmi olarak
tapılan tanrıların en başında gelen Zeus ve Apollo’nun figürinlerinin bulunmaması, buranın resmi kült alanlarının dışında kaldığını ve halka ait
dini bir uygulama olduğunu düşündürmektedir. Son olarak, bu tapınağın
kullanıcılarına değinilebilir. Her ne kadar maddi kültür ile toplumsal sınıflar arasında ilişki kurmak zor olsa da elimizde bulunan seramik malzeme
belilri toplumsal gruplara işaret etmektedir. İnsan tasvirleri, çoğunlukla
kadın büstlerinden (tüm ölümlülerin %79’u) ve daha az bir oranda bulunan
genç erkeklerden (%6.32) oluşmaktadır. Sık rastlanan diğer tipler kadın
müzisyenler, kız ve erkek öğrenciler ve at binenlerdir. Bunlar, muhtemelen
kullanıcıların kendisini yahut himaye edilmesini istedikleri kişileri temsil
eder. Pişmiş toprak figürinler, aynalar (metal), saç iğneleri (işlenmiş kemik),
parfüm şişeleri (seramik ve cam) ve mücevherat (metal ve cam) gibi genellikle kadınlara atfedilen diğer buluntu kategorileri ile birlikte ele alındığında, kadınlığın tutarlı bir resmini mabedin baskın motifi olarak sunar. Bu
sebeple, bu Afrodit mabedini, aşk, doğurganlık, sağlık ve anneliğe dair sorunları dile getirmek üzere çoğunlukla kadınların ziyaret ettiği varsayılabilir.
Kütüphanenin Doğusu (LE) Malzeme Etütleri
Hendrik ULENERS
Kütüphanenin doğusundaki alanda yürütülmüş sekiz kazı sezonunda
elde edilen tüm verilerin işlenmesi için yeni bir program başlatılmıştır. 2016
yılında, en batıdaki evin, Oda 1 ismi verilmiş mekanındaki Geç Roma Dönemi bağlamına odaklanılmıştır. Amaç, 4. ve 5. /6. yy.a tarihlenen bağlamları yeniden bir araya getirmek ve işlevsellikleriyle ilgili çıkarımlar yapmanın
mümkün olup olmadığını görmektir. Hazırlık ve veri girişi ile, LE alanın-
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dan elde edilen buluntu gruplarının detaylı analizinin yapılması için sağlam
bir temel oluşturulmuştur. Henüz veri girişi tamamlanmamış ve pithosların
tümü restore edilememiş olduğundan, kesin sonuçlara varmak için çok erkendir. Ayrıca, veritabanına işlenenlerin, sınıflandırılması ve kronolojik
olarak dizilmesi gerekmektedir. Yine de, Oda 1’in kontekstiyle ilgili bazı
gözlemler yapmak mümkündür:
Önceden mekânının M.S. geç 5. yy.a tarihlenen Geç Roma Dönemi son
kullanım evresine (yangından öncesi) ait olduğu düşünülen birkaç kontekstin, bu birimin M.S. 4. yy. sonlarına denk gelen daha erken bir evresine ait
olduğu ortaya çıkmıştır. En yaygın çömlek tipi SRSW sofra gereçleridir:
1B220, 1B130, 1B230, 1C100, 1C140, 1C180, 1F170, 1F160. Çok fazla kap bulunamamıştır. Her ne kadar pişirme kapları mevcut olsa da bunlar envanterin ancak küçük bir kısmını teşkil eder. Bu yüzden, olasılıkla bu mekânda
pişirme faaliyetleri yürütülmemiştir. Her ne kadar bunu kanıtlayacak bir
çömlek bulunamamışsa da pişirme faaliyetlerinin odanın önünde bulunan
kaldırımda yürütülmüş olması oldukça muhtemeldir. Eldeki çok sayıdaki
parçadan, bir araya getirilip bütünlenebilecek birçok kap olduğu düşünülmüşse de, tamamlanabilecek kap sayısının beklenenden çok daha az olduğu
ortaya çıkmıştır (Şekil: 12). Bu durum, daha önce in situ olduğu düşünülen
kontekstin bozulmuş olabileceğine işaret eder. Muhtemelen kiremiti çıkarma, karıştırrma ve çöp boşaltma gibi dönüşüm süreci faktörleri, alanda öngörülenden daha büyük bir rol oynamıştır. Kiremiti azlığı ve iki adet hayvan ölüsünün bulunması, yapının yangınla yok olmasından hemen sonra
meydana gelen faaliyetlere dair daha somut ip uçları vermektedir.
Geç Hellenistik ve Erken Roma İmparatorluk Dönemi Pişirme Kapları
Rinse WILLET
2016 sezonu boyunca malzeme çalışmalarının bir kısmı, Geç HellenistikErken Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenen pişirme kaplarına odaklanmıştır. Sagalassos malzemelerine dair bilgimiz arttığı için daha önce yapılan çalışma gözden geçirilmiştir. Her ne kadar diğer kontektsler de incelenmiş olsa, mevcut verinin çekirdeğini 2010 yılında Roma İmparatorluk
Hamamı’nda yürütülen kontrol kazılarından elde edilen zengin kontekstler
oluşturmaktadır. Makroskopik inceleme ile ‘Doku 4’ adlı malzeme grubu 4
kaba ayrılmış olup aralarında ‘Pompeii Kırmızı Seramikleri’ne ait bir parça-
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nın da bulunduğu ithal mallar tespit edilmiş ve kap biçimleri detaylı olarak
betimlenmiştir.
İlk kap grubu (Şekil: 13) iç kısmında yapışmayı önleyici bir astar tabakası
görülen fırınlama tabaklarından oluşmaktadır. Bu kaplar, imparatorluğun
her yerinde rastlanan özellikle ‘Pompeii Kırmızı Seramikleri’ fırınlama tabaklarına benzemektedir. Sagalassos’ta bu gruba Geç Hellenistik / Erken
Agustus Döneminden M.S. 2. yy.ın ikinci yarısına kadarki aralıkta hem yerel hem ithal ürün şeklinde rastlanmaktadır. Erken kaplar, kumlu malzemeden yapılmış daha büyük ve dayanıklı ürünlerdir (eğik duvarlar, dış
bükey zemin, 48 cm.ye varan çap). Daha geç örnekler hem eğik hem düz
duvarlı olabilen yarıçapı 30 cm.ye varan daha küçük ve ince kaplardır. İkinci kap grubu (Şekil: 13), ağır dönen çarkta kabaca biçim verilmiş yerel menşeli kazanlardır. Bu kaplar açık havada yakılan ateşte pişirilmiştir. Haddelenmiş kalın ağızlı, iç bükey kulpu ağızda olan kap (örneklerin çoğu Geç
Hellenistik ve Erken Augustus Dönemine, birkaçı da M.S. geç 5. yy.-erken
6.yy.a tarihlenenmektedir) ve dışa dönük açık ağızlı, kesik ya da düz dudaklı kap (Geç Hellenistik’ten M.S. erken 2. yy.a tarihlenen) olmak üzere iki
alt gruba ayrılmıştır. Üçüncü grup (Şekil: 13), yerel kaba kaplardan farklı
olarak ince malzeme kullanılarak çarkta döndürülmüş pişirme kaplarından
oluşmaktadır. Biçimsel olarak da farklı olduğukları için, bunların ithal kap
olduğu düşünülmektedir. Agustus Dönemi’ne, birçoğu da M.S. 1. yy-erken
2. yy.a tarihlenen çok sayıda çift başlıklı pişirme kabı ve haddelenmiş ağızlı
pişirme kaplarına rastlanmıştır. Çift başlıklı kabın, yerel kaba kaplar arasında da benzeri bulunmaktadır. Dördüncü grubu (Şekil: 13), çarkta döndürülmüş yerli yapımı pişirme kapları oluşturmaktadır. Bu kapların, Roma
Dönemi’nde genelde göreceli olarak daha ince duvarları ve keskin hatlı
profilleri vardır. Dışa açılan ağızlı chytra kapları ve çift kulplu ve yuvarlak
tabanlı kakkabos tavaları, özellikle yaygın olan türlerdir. Geç Hellenistik/Erken Roma İmparatorluk Döneminde küçük testiler üretilmiştir. M.S. 3.
yy.dan itibaren bu kaplar daha az incelikle yapılmıştır.
Polisin Kökeni
Dries DAEMS
Sagalassos Projesi’nin odak noktasını, kentin Roma İmparatorluk ve Erken Bizans dönemleri oluşturmuştur. Daha erken yerleşim evreleri, araştırmaların geri planında kalmıştır. Son yıllarda kazılar ve malzeme çalışmaları
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yürütülerek yerleşimin en erken evrelerinin araştırılması üzerine düzenli
bir çaba sarfedilmektedir. Sagalassos’ta bulunan en erken tarihli çömlek,
Geç Akamenid Dönemine (M.Ö. geç 5. /4. yy.) aittir. Bu sırada Sagalassos,
yerleşim olarak bir köyden fazlası değildir. Bu döneme ait olan malzeme,
daha önce hem kentte yapılan yüzey araştırmaları sırasında yüzey buluntusu olarak, hem de geç dönem kent kazıları kapsamında ele geçirilmiştir.
Doğu dış mahalle ve yukarı agorada yürütülen kazılar ve jeofizik araştırması, tarımın ve kil çıkarmanın erken dönemdeki toplum için önemini ortaya koymuştur.
M.Ö. 200 civarında kent meydanı ile çarşı ve teras yapısı gibi birtakım
anıtsal binaların inşası ile, Sagalassos’un köy görüntüsü tamamıyla değişmiştir. Kent yapısı gelişirken yerel olarak üretilen maddi kültürde de önemli birkaç değişim meydana gelmiştir. Sagalassos’un Hellenistik Dönem seramiklerine bakıldığında, ince malzemeden üretilmiş sofra gereçleri ile kaba
malzemeden yapılmış servis/saklama kapları arasında daha belirgin bir fark
olduğu gözlenir. Ayrıca, özel olarak tasarlanan formlardaki artış ile daha
çeşitli bir biçim yelpazesi görülmektedir. Malzeme ile bitmiş ürün arasındaki işlevsel ilişki, artan çeşitlemelerle beraber daha belirgin bir hale gelmiştir.
Sagalassos’a 8km. uzaklıktaki Çanaklı Vadisi’nden elde edilen kilin daha sık
kullanılması, yerleşimin hemen çevresindeki kilin tercih edildiği Akamenid
Dönemi ile karşılaştırıldığında, açık bir şekilde daha gelişmiş bir ham madde ekonomisinin varlığına işaret etmektedir. Ancak her iki dönem için de
gözlemlenen tipolojik yelpaze açıkça Anadolu özellikleri taşımaktadır.
Gözlemlenen bu değişimler, detaylı bir üretim altyapısı ile mümkün
olup, kentleşmede ve Sagalassos’un bölgesel genişlemesinde itici güç olmuştur. Bunlar, köy toplumunundan gerçek bir kent toplumuna dönüşümün belirgin göstergeleridir. Politikleşmiş bir toplum barındıran kent yapısının gelişimi olarak görülen Sagalassos polisinin kökeni, Ege dünyasıyla
dolaylı ya da dolaysız hiçbir ilişki içinde olmayıp daha çok ‘Anadolu’ya
yönelmiş’ bir yapı özelliği göstermektedir.
Fiziksel Antropoloji Çalışması
Katrien VAN DE VIJVER
Fiziksel antropoloji çalışmaları, 2000-2008 yıllarında Apollo Klarios Tapınağı’ndaki Bizans mezarlığı ve aşağı agoradan (M.S. 11.-13. yy.) elde edilen mezar kalıntılarının incelenmesini ile Çömlekçiler Mahallesi 4 (PQ 4)
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alanında (M.S. 2.-3. yy.) kazıları ve buradan çıkan insan kalıntılarının analizini kapsamaktadır. Bu çalışma, yaş ve cinsiyet tahminini, metrik ile metrik
olmayan kaydın yapılmasını ve paleopatolojik değişimlerin incelenmesini
içermektedir. Özetle bu çalışma, geçmişte yaşamış insanların sağlık durumu
ve demografik yapısının incelenmesinin yanında hem gruplar arasındaki
farklılıklar hem de zamanla oluşan değişimlerin anlaşılması açısından potansiyel taşımaktadır. Edinilen bulgular, ölü gömme uygulamalarını, toplumsal örgütlenmeyi ve yaşam tarzını yorumlamada kullanılabilir.
 Aşağı Agora: Beş birey incelenmiştir. Mezarlardan biri, yetişkin bir kadın ile 1-2 yaşlarında bir çocuk iskeletini içerir. 3-5 yaşlarındaki bir
çocuğun kemikleri, yetişkin bir erkeğin kalıntıları arasında keşfedilmiştir. İki yetişkin birey de 25-50 yaş aralığındadır. Başka bir mezarda, 3-5 yaşlarında bir çocuk iskeleti bulunmuştur. Kemikler, göreceli
olarak iyi korunmuş durumdadır. Kadının tahmin edilen boyu
155.1cm. iken, erkeğin boyu 163.4cm. olarak tahmin edilmektedir. Patolojik durumlar arasında entezopatiler, eklem bozulmaları, cribra orbitalia, endokraniyal lezyonlar, neoplazma ve çeşitlemeleri bulunmaktadır.
 Apollo Klarios: On altı adet mezar incelenmiştir. Altı mezarda, dördü
arazide tespit edilen birden fazla kişinin iskeletini içermektedir. İkisinin, bilinçli bir gömme olup olmadığı açık değildir. Dördü kadın ve
beşi erkek olmak üzere dokuz yetişkin birey kaydedilmiştir. Bu bireylerden biri genç yetişkindir (25-29 yaşlarında), dördü 25-50 yaşlarında
ve ikisi 40 yaşın üzerindedir. Yetişkin olmayan on üç bireyin üçünü
ergen (12-17 yaşlarında), birini büyük çoçuk (7-11yaşlarında), yedisini
küçük çocuk (1-5 yaşlarında) ve ikisini bebek (0-1 yaşlarında) oluşturmaktadır. Yetişkin olmayan bireylerin yetişkinlere oranı (1.4:1) göreceli olarak yüksektir ve bu durum, ölüm oranıyla yahut ölü gömme
uygulamalarıyla ilişkili olabilir. Bazı bireyler bütün olarak korunamamışlarsa da genel olarak durumları iyidir. Erkeklerin tahmin edilen boyları 161.1 ve 172.6cm arasında, kadınlarınki ise 150.7 ve
159.9cm arasındadır. Paleopatolojik lezyonlar arasında, diş çürükleri
ve mine hipoplazisi, iyileşmiş travma, entezopatiler, eklem bozulmaları, neoplazma, cribra orbitalia, endokraniyal lezyonlar ve çeşitlemeleri bulunmaktadır. Farklı olarak, cüzzam belirtileri gözlenmiştir (Şekil:
14).
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Çömlekçi Mahallesi 4: Gömülmüş dört ölü ve üç kremasyon kazılmıştır.
Gömülen ölülerden biri, 2-3 yaşındaki bir çoçuğa ait olup ikincil olarak yerleştirilmiştir. Üç gömütte, yalnızca birincil olarak gömülmüş tek bir ölü yer
almaktadır. İkisi 25-30 yaşlarında ile 50 yaşın üzerinde erkek, diğeri ise 2550 yaşlarında bir kadın bulundurmaktadır. Korunma durumları büyük değişkenlik göstermektedir ve mezarlarda biotürbasyon ile tafonomik değişimler saptanmıştır. Erkek bireylerin tahmini boyları 168.5 ile 170.3cm arasında değişmekteyken, kadının tahmini boyu 157.3cm.dir. Paleopatolojik
lezyonlar şunlardır: Entezopatiler, iyileşmiş travma, eklem bozulmaları,
muthemel enfeksiyon ve çeşitleri.
İki adet kremasyon incelenmiştir. Bulunan urnada, tüm anatomik bölgelerden toplamda 2069.3gr. yanmış kemik yer almaktadır. Biri yetişkin olmayan ikisi muhtemelen yetişkin erkek olmak üzere en az üç birey saptanmıştır. Bazı kısımları isli bazıları da kalsine edilmiş yapıda olduğu için kemiklerdeki bu renk değimi eşit şekilde yanmadıkları şeklinde yorumlanmıştır.
Birkaç parça, eklem bozuklukları içermektedir. Bir kâsenin içinde ve çevresinde, 344.1 gr. ağırlığında yanmış kemik kalıntısı bulunmuştur. Renk değişimi beyaz ve eşit dağılımlıdır. Bu durum, ölünün göreceli olarak yüksek
bir sıcaklıkta yakıldığını göstermektedir. Tüm anatomik bölgelerden kemik
bulunduran bu kremasyonda, muhtemelen cinsiyeti kadın olan en az bir
yetişkin tespit edilmiştir. Her iki kremasyonda da birikintiler oluştuktan
sonra meydana gelmiş bozulmalara rastlanmıştır.

Şekil 1: Sagalassos’ta 2016 yılında çalışılmış alanları gösteren kent planı.
Şekil 1: General map of Sagalassos with the 2016 excavation and conservation sites
indicated.
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Şekil 2: ‘Prytaneion’un MS 5. yy. sonrası durumuna
kuzeybatıdan bakış.
Şekil 2: General view from the northwest on the
‘Prytaneion’ in its post-5th c. AD state.

Şekil 3: Batı duvarı üzerinde, Tib. Claudius Quirina
Darius ve Tib. Claudius Quirina Neôn’dan MS 1. yy’da
binayı yaptıranlar olarak bahseden yazıt.
Şekil 3: Inscription on the western backwall mentioning
Tib. Claudius Quirina Darius and Tib. Claudius Quirina
Neôn as the 1st c. AD benefactors who were responsible
for the construction of the building.
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Şekil 4: Kuzeydoğu Binasının orto-fotoğrafı ve mekanların düzeni.
Şekil 4: Orthophoto of North-East Building with the lay-out of the different rooms (the
situations in the different rooms are not in any way a representation of one historicial
phase).
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Şekil 5: 2016 sezonu sonunda PQ4 kazı alanı.
Şekil 5: The PQ 2 site at the end of the 2016 excavation campaign.
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Şekil 6: PQ4 kazı alanının planı. 2016 yılında kazılan mezarlar numaralandırılmıştır;
kuzeydeki odaya çıkan basamaklar okla işaretlenmiştir.
Şekil 6: Map of the PQ4 burial compound with indications of the main tombs excavated in
2016 (numbers) and the staircase to the northern room (arrow).

Şekil 7: Mezar alanında bulunmuş olan lahdin ön görünümü.
Şekil 7: Frontal view of the sarcophagus found in the burial compound.
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Şekil 8: İmparatorluk Hamamı’nda 2016 yılında
güneybatı mekanlarda bozulma analizi ve koruma
müdahalelerini gösteren paftalar.
Şekil 8: Analysis and conservation interventions at
the southeast vaulted rooms of the Imperial Roman
Baths in 2016

Şekil 9: Restorasyonlar sonunda Güneydoğu Onursal Sütun ve
Güneydoğu Claudius Kapısı.
Şekil 9: Southeast Honorific Column and Southeast Claudius
Gate after restoration works.

234 ..................................................................................................................

Şekil 10: Sagalassos antik kentinin 2016 yılında güncellenmiş kent planı.
Şekil 10: The map of the ancient city of Sagalassos upgraded in 2016.

Şekil 11: Kaya Mabedi’nde ele geçen en önemli pişmiş toprak
heykelcik türleri: a-b Aphrodite, c. Eros, d. Hermes, e. kadın
büstü, f. kourtrophos.
Şekil 11: Overview of some of the most important figurine
types at RS: a-b Aphrodite, c. Eros, d. Hermes, e. female bust,
f. kourtrophos.
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Şekil 12: Kütüphanenin doğusu alanında, Geç Roma dönemine ait Oda 1 bağlamında ele
geçen, onarılmış büyük kaplardan seçmeler. Yangın geçirmiş olduklarından,
kapların dış yüzü is kaplıdır. Bazı küpler toprağa gömülü olduklarından yangın
zararına uğramamıştır.
Şekil 12: A sample of the mended larger vessels found in the western late Roman unit (Room
1) at Library East. The black-sooted exterior of the vessels are caused by fire-damage.
Some pithoi were partly installed into the floor and therefore lack these marking.
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Şekil 13: 2016 yılında çalışılmış olan pişirme kaplarından örnekler: Sol üst: Pompeii
kırmızısı kap tabanı; Sol alt: Ağır dönen tezgahta yapılmış kazan parçası;
Sağ üst: yerel seramik hamurundan bir pişirme kabının uyan parçası; Sağ orta:
çift başlıklı, ithal pişirme kabının ağız kısmı ; Sağ alt: kısmen onarılmış, Erken
İmparatorluk dönemi yerel seramik hamurundan yapılmış kakkabosun üstten
görünümü.
Şekil 13: Examples of cookingware studied in 2016. Top left - floor of Pompeian Red Ware
dish; Bottom left - fragment of cauldron made on slow-turning wheel; Top right –
fitting fragment of baking dish in local fabric; Centre right - rim of imported
cooking vessel with double flange; Bottom right: top view of partly restored early
imperial kakabos in local fabric.
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Şekil 14: Lepra (cüzzam) hastalığı izleri gösteren kafatası; burun boşluğu
ve çenede kemik bozulmaları görülür.
Şekil 14: Cranium with indications for leprosy, including bone destruction
around the alveolar process and nasal cavity.
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BEÇİN KALESİ KAZISI 2016 YILI KAZI VE
ENVANTER ÇALIŞMALARI
Kadir PEKTAŞ*
Selda CİRTİL
Erbil CÖMERTLER AKTUĞ
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni doğrultusunda Beçin Kalesi 2016 yılı kazı çalışmaları
15.03.2016-29.12.2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Bu süre içinde çalışmalarımıza Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Diyarbakır Müzesi uzmanı
Mehmet Çelebi, Batman Müzesi uzmanı Ömer Ural ve İznik Müzesi uzmanı
Mehmet Hasan Bozkurt katılmıştır.
Kazı çalışmalarından önce Beçin’in genelinde kapsamlı bir bitki ve çöp
temizliği yapılmıştır.
2. KAZI ÇALIŞMALARI
2.1. Seymenlik Kapısının Kuzey Yönü
Seymenlik Kapısı’nın iç kaleye bakan kuzey yönünde, mahalle veya sokak dokusunu ortaya çıkarmak amacıyla 2011 yılında başlanan kazı çalışmalarına 2016 yılında devam edilmiştir. Kızılhan'ın batısından başlayarak
Seymenlik Kapısı’na ulaşan sokak aksının doğusundaki yapılar öncelikle
ortaya çıkarılmıştır. 2015 yılından itibaren kazılar sokağın batı kesiminde
yoğunlaştırılmış, 2016 yılında aynı yönde çalışmalar sürdürülmüştür.
Kazılar Seymenlik Kapısı’ndan başlayarak batı yönde uzanan surun kuzeyindeki plan karelerde yapılmıştır. BD 60, BE 60, BF 60 ve BF 59 isimli
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dört plan karede önce temizlik yapılmış, daha sonra fotoğraf ve çizimlerle
yapılan belgeleme işlemlerinin ardından kazılara başlanmıştır.
İlk olarak sura bitişik konumdaki BD 60 plan karesinde kazı yapılmıştır.
Çalışmalar 2015 yılında bir kısmı ortaya çıkarılan mekânın batı yönündeki
sınırını belirlemeyi amaçlamıştır. Yıkıntı durumunda olan sur duvarlarına
ait moloz yığını temizlenmiş, -30 cm. kotta duvar kalıntılarına ulaşılmıştır.
Ortaya çıkarılan kuzey-güney doğrultulu sura dik uzanan duvarın, bir önceki yıl kazısı yapılan yapının devamı niteliğinde olduğu anlaşılmış ve kazılara devam edilmiştir (Resim: 1). Bu karede sura bitişik olarak, doğu–batı
doğrultusunda uzanan yan yana iki kare mekân ortaya çıkarılmıştır. -35 cm.
kotta 3x3 m. ölçülerinde, doğu yönde bulunan kare mekânın batıdaki
mekân ile bağlantısı bulunmamaktadır. Doğu mekânın kuzey duvarında bir
kapı açıklığı yer alırken diğer mekânın duvarlarında, tahribattan dolayı
herhangi bir kapı izine rastlanılmamıştır. Batı mekânda, sur duvarına bitişik 1m. genişliğinde kare planlı ayrı bir bölüm bulunmaktadır (Resim: 6).
Mekânlar, önceki yıllarda ortaya çıkarılan, sura bitişik, doğu-batı doğrultusunda yan yana sıralanmış mekânların devamı niteliğindedir. Doğu yönde
benzer mekânların devam ettiği düşünülmektedir.
Sura bitişik mekânların niteliğinin tam olarak anlaşılabilmesi için, giriş
yönlerine denk gelen kuzey yönünde açmalara devam edilmiştir. Bu kapsamda BE 60 karesinde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır (Resim: 2). 2015 yılı
kazı çalışmalarında buradaki mekânın güney ve batı duvarları ortaya çıkarılmıştı. Bu yıl yapılan çalışmalarda doğu ve kuzey duvarları ile birlikte 5x5
m. ölçülerindeki kare mekân tümüyle açılmıştır. Mekânın kuzeyinde 50x50
cm. ölçülerinde kare niş içine tuğla ile yapılmış ocak bulunmuştur. Mekânın
bu yıl ortaya çıkarılan doğu ve kuzey duvarlarının sadece izleri kalmıştır.
Odanın köşelerinde ve ortasında, zemin döşemesi altlığı yada düz tavanı
taşıyan direklerin altlığı olarak kullanılan taş ve mermer kaideler saptanmıştır.
BE 60 plan karesinde çalışmalar BF 60 plan karesi yönünde kuzeye doğru devam etmiş ve bu kısmın avlu olduğu anlaşılmıştır. Bu avludan, sura
bitişik mekâna açılan bir kapı açıklığı tespit edilmiştir. Ayrıca, önceki yıllarda doğu yönde ortaya çıkarılan mekânların da bu avluya açıldığı anlaşılmıştır. Sokağın doğu yönündeki komplekslerin düzenlemesine benzeyen
bu yapının diğer bölümlerinin tespiti için kazılar kuzeye doğru genişletilmiştir.
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BF 59 plan karesindeki kazı çalışmalarında kuzeye doğru birbirini dik
açıyla kesen duvarlar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). Bu durum mekânın
farklı zamanlarda kullanıldığını düşündürmektedir (Resim: 14).
Toplam dört plan karede (Resim: 4) yapılan çalışmalar sonucunda, sokağın diğer tarafındaki komplekslere benzeyen yapıların bu yönde de varlığı
anlaşılmıştır.
2.2. Karşılama Merkezi Yanındaki Surlar
Arazi çalışmalarının diğer bölümü, karşılama merkezinin kuzey kenarındaki surlarda yürütülmüştür. Surların rölövesinin çıkarılabilmesi için
oldukça yoğun bitki dokusu nedeniyle öncelikle temizlik, ardından kazı
çalışmaları yapılmıştır.
Kazılar günümüz asfalt yolunun kenarından başlamış, İç Kale yönünde
devam etmiştir. Yapılan kazı çalışmaları neticesinde surun her iki taraftan
sınırları belli edilmiştir. Buna göre ana kaya üzerindeki surun ortalama 1,15
cm. kalınlığında olduğu anlaşılmıştır. Duvar zemindeki eğim farklılığına ve
zaman içinde oluşan tahribatlara bağlı olarak surlar 0,60 cm. ile 3.40 m. arası değişen yükseklik göstermektedir (Resim: 5-6). Ayrıca asfalt yolun kenarında, duvarın batı ucunda bir burç tespit edilmiştir. Yarım daire formunda
gövdeye sahip olduğu düşünülen burcun yapılan kazılar sonucu, kare kaide üzerine inşa edildiği anlaşılmıştır.
3. BULUNTULAR
3.1 Metal Buluntular
Kazı çalışmalarında 64 adet sikke, 3 adet ok ucu, 2 adet yüzük, 1 adet
kolye ucu, 1 adet kemer tokası, 1 adet çan, 1 adet anahtar, 1 adet işlemeli
obje, 2 adet aplik olmak üzere toplam 76 adet etütlük eser ele geçirilmiştir.
Bunlar içinde 1,7 cm. çapında bir halka ve buna bitişik üçgen kısımdan oluşan bronz yüzük tümüyle sağlam durumda ele geçirilmiştir (Resim: 7).
Ele geçirilen sikkeler yoğun olarak Menteşe Beyliği’ne ve XIV-XV. yüzyıllara ait anonim örneklerdir.
Bunlardan bir bronz sikkenin ön yüzünde muhtemelen bir aslan figürü
görülmektedir. Ön ayakları öne doğru uzanmış figürün kuyruğu kıvrılarak
sırta doğru kalkmıştır. Sikkenin arka yüzü ortası tek, çevresi 6 düğümlü
geometrik kompozisyona sahiptir (Resim: 8).
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Tire’de basılan diğer sikke, bir yüzü nakışlı diğer yüzü yazılıdır (Resim:
9).
Ön Yüz: Dairelerin içine alınmış dışta kalın nokta dizisi, içte simetrik bir
geometrik motif işlenmiştir. Arka Yüz: Daire içinde; ‘azze nasruhu, duribe
Tire okunmaktadır.
H.818/M.1415-1416 tarihinde Balat’ta basılan bu sikke çok yıpranmış durumdadır (Resim: 10). Bu tarihte Menteşe Beyliğinin başında İlyas Bey bulunmaktadır. Sikkenin her iki yüzünde kompozisyon aynıdır. Buna göre
sikkenin yüzeyi yatay çizgilerle, ortası geniş üç satıra ayrılmıştır.
Yazılar şöyledir: Duribe, Balad, 818
Kazılarda bulunan sikkeler arasında Osmanlı dönemine ait olanlar da
yoğunluktadır. Bunlardan 0,8 cm. çapında, 0,57 gr. ağırlığındaki bronz sikke II. Murad’a aittir (Resim: 11).
Ön Yüz: Kompozisyonu oluşturan çizgilerin arasında: Murad Han oğlu
Mehmed
Arka Yüz: hallede mülkehu duribe Tire yazmaktadır.
Fatih’in bir yüzü ejderli sikkelerinden bu yıl da ele geçirilmiştir (Resim:
12). Genellikle Ayasuluk darblı bu sikkeler içinde diğerlerine göre iyi durumda belgelediğimiz örnek şöyledir:
Ön Yüz: Gövde ve kuyruğu kıvrılarak üstteki başıyla birleşen ejder tüm
yüzeyi kaplamaktadır. Ejderin baktığı yöndeki yazılar okunamamaktadır.
Arka Yüz: <, Mehmed ibn, Murad han
3.2. Diğer
2016 yılı Beçin Kalesi kazı çalışmalarında ele geçirilen seramikler kırmızı
ve beyaz hamurlu, sırlı ve sırsız farklı teknik ve formlarda günlük ihtiyaca
cevap veren kaplara ait tüm ya da çoğunlukla kırık parçalardan oluşmaktadır.
BÇ16 KMS PT01 numaralı seramik kâse, karşılama merkezi girişindeki
surun çevresinde yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunmuştur. Ağız çapı
22.4 cm., yüksekliği 10.5 cm., dip çapı 9 cm., cidar kalınlığı 0.5 cm.dir. Yoğun gümüş mika, kireç, küçük taşçık katkılı, orta gözenekli kırmızı hamurlu kâse, beyaz astarlı zemin üzerine, şeffaf koyu yeşil sırlıdır. Dışa kıvrılmış
ince ağız kenarlı, derin gövdeli ve halka kaidelidir. Dış kenar yüzeyi bir
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parmak kalınlığında beyazımsı krem renkli astar üzerine yeşil sırla kaplanmıştır (Resim: 13).
BÇ16 BE60 PT02 numaralı pişmiş toprak ağırşak, 3 cm. çapında, 1,6 cm.
kalınlığındadır. Yoğun gümüş mika ve kireç katkılı, gözenekli kırmızı
hamurlu daire formlu ağırşağın merkezinde 1.1 cm. çapında bir asma deliği
bulunmaktadır (Resim: 14).

Çizim 1: Seymenlik Kapısı, kuzey yöndeki açmalar (2016).

Resim 1: BD 60 Plankaresi.
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Resim 2: BE60 plankaresi.

Resim 3: BF 59 Plankaresi.

Resim 4: Seymenlik Kapısı, kuzey yöndeki açmaların görünüşü.
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Resim 5: Karşılama merkezi girişindeki surdan bir görünüş.

Resim 6: Surlardan genel görünüş.

Resim 7: Yüzük (BÇ16 BE60 B02).
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Resim 8: İki yüzü nakışlı anonim sikke.

Resim 9: Tire’de darbedilen anonim sikke
(BÇ16 BD60 S04).

Resim 10: Balad baskılı Menteşe sikkesi.

Resim 11: II. Murad’ın sikkesi (BÇ16 BD60 S15).
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Resim 12: Fatih’in ejderli sikkesi.

Resim 13: Ağırşak (BÇ16 BE60 PT02).

Resim 14: Seramik kase (BÇ16 KMS PT01).
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KYZİKOS 2016
Nurettin KOÇHAN*
Korkmaz MERAL
Ahmet Cuneydi HAS
Ahmet TERCANLIOĞLU
Balıkesir İli Erdek İlçesi sınırları içinde bulunan Kyzikos antik kenti,
Hadrian Tapınağı kazı çalışmalarına, 21 Temmuz–08 Ağustos 2016 tarihleri
arasında Doç. Dr. Korkmaz Meral, 2 araştırma görevlisi, 2 doktora ve 1 yüksek lisans öğrencisi, 1 arkeolog, 15 öğrenci ve 7 işçi ile Bakanlık Temsilcisi
Rize Müze Müdürlüğü’nden Arkeolog Elif Şener’in katılımıyla yapılmıştır1.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Erdek Belediyesi ve Atatürk Üniversitesinin destekleriyle sürdürülen
2016 yılı kazı çalışmaları Hadrian Tapınağı’nın batı yönünde sürdürülmüştür (Resim: 1, Çizim: 1).
Kyzikos antik kentini ziyaret edenlerin en fazla dikkatini çeken yapılardan biri olan Hadrian Tapınağı, İmparator Hadrian’ın yardımlarıyla inşa
edilmiştir2. M.S. 117 yılında meydana gelen deprem sonrasında kenti ziyarete gelen Hadrian, kentin onarılması ile ilgilenmiş ve ilk olarak Zeus adına
yapılan tapınak onarılarak parasal desteği nedeniyle Hadrian’a adanmıştır.

*

1

2

Doç. Dr. Nurettin KOÇHAN, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 25240
Erzurum/ TÜRKİYE.
Doç. Dr. Korkmaz MERAL, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 25240
Erzurum/ TÜRKİYE.
Başkanlığımdaki kazıya Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü’nden Doç. Dr. Korkmaz Meral, doktora öğrencileri, Arş. Gör. Ahmet Cüneydi Has,
Ahmet Tercanlıoğlu, Tuba Aydın, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Arş. Gör. Tuncer Çağrı
Çakmur, Yüksek Lisans öğrencisi Ahmet Eren Arslan ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Burak Gürler, Osman Akgüney, Emre Kaçar, Gözdenur
Güngörmüş, Emrullah Zenger, Gökhan Asiltürk, Beyzanur Karaca, Engin Talşık, Rukiye Kurt,
Neslihan Akyüz, Burak Dayan, Emrah Ayık, Rabia Çeliker, Kafkas Üniversitesi’nden Mete
Kaan Köksal, Bestami Temiz katılmışlardır. Kazı çalışmalarına izin veren ve maddi yönden
destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne,
Erdek Belediye’sine ve Atatürk Üniversitesi’ne teşekkür ederim.
N. Koçhan, Kyzikos Tarihi ve Mimari Kalıntıları, Bursa 2011, s. 77.
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1431 yılında kenti ziyarete gelen Cyriacus, tapınağın 33 sütunundan ve
sellasında bulunan tanrı heykelinden bahsederken sonraki tarihlerde bunların tahrip olduğunu belirtir3. Genişliği henüz tam olarak belirlenemeyen,
116.23 m. uzunluğa sahip, 8x16 sütunlu, dipteros planlı, Korinth düzeninde,
doğu-batı yönünde uzanan ve yedi tonoz üzerine oturtulan tapınak, Mimar
Aristeinatos’un denetiminde yapılmıştır4. Tapınağın üst yapısına ait mimari
elemanlar aşırı tahrip olmuş, fakat alt yapıya ait doğu-batı ve kuzey-güney
doğrultuda birbirini kesen galerilerden üç tanesi büyük oranda sağlam olarak günümüze ulaşmıştır.
HADRİAN TAPINAĞI KAZI ÇALIŞMALARI
Bu sezon kazı çalışmaları 29 L, 30 L, 31 L, 31-32 J-K, 30-31 M açmalarında
dolgu toprağın kaldırılmasıyla kuzeye doğru devam etmiştir (Resim: 2,
Çizim: 1-2). Hadrian Tapınağı’nın batı tarafında bu sezon yapılan kazı çalışmalarında da üst yapıya ait olduğunu düşündüğümüz farklı boyutlarda
çok sayıda mimari bezeme parçaları dolgu toprak içinde ortaya çıkarılmıştır. Bu eserler önceki yıllarda olduğu gibi belirlenen yerlere gerekli kayıtları
alınarak özenle yerleştirilmişlerdir.
Ayrıca kazıda, tapınağın frizinde yer alan figürlerin yüz ve el kısımlarına ait küçük parçalar (Resim: 3), yapımında kullanılan bronz kenetler (Resim: 4), yazıtlı parça (Resim: 5) cüruf parçaları (Resim: 6), aşırı korozyonlu
sikkeler, seramik (Resim: 7) ve cam eser parçaları (Resim: 8) bulunmuştur.
Kazı yapılan açmalarda ortaya çıkardığımız buluntular arasında kandiller de yer almaktadır. 32 J açmasında korunan uzunluğu 9 cm., yüksekliği
2.8 cm., genişliği 6.1 cm., çapı 3.1 cm. ve cidar kalınlığı 0.6 mm. olan kandil
parçası ele geçirilmiştir. Diskusu ile gövde kısmının bir bölümü ve kulp
kısmı kırık olan kandilin omuz kısmında ise bitkisel motif kabartmalarına
yer verilmiştir. Omuz kısımları genellikle yumurta dizisi ve sarmaşık dalları ile bezeli olan bu kandiller genellikle M.S. 2. yüzyılın sonuna tarihlendirilmektedir5 (Resim: 9a). 31 K açmasında korunan uzunluğu 7.1 cm., yüksekliği 3.2 cm., genişliği 5.9 cm., çap 3.5 cm. ve cidar kalınlığı 0.3 mm. ölçülerinde ikinci kandil bulunmuştur. Burun ve kulp kısmı kırık olan gövde
3
4
5

N. Koçhan, s. 79.
N. Koçhan, s. 79.
D. M. Bailey, Greek, Hellenistic and Early Roman Pottery Lamps,A Cataloque of the Lamps in
The British Museum I, Britsh Museum 1975, s. 10, Res. 194; R. H. Howland, ‚Greek Lamps and
Their Survivals‛ The Athenian Agora, Vol. 4, 1958, s. 169, Res. 659.
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kısmı, 3 mm. çapındaki diskus deliği ve diskus bölümü sağlam olan kandilin
omuz kısmında bitkisel bezemelerin olduğu profil veren bir kaidesi bulunmaktadır. Kandilin yüzeyinde aşınmalar mevcuttur (Resim: 9b). 32 K açmasından zemin seviyesinden 20 cm. yükseklikte, uzunluğu 7 cm., genişliği 10
cm., çapı 3.5 cm., cidar kalınlığı 0.4 mm. ve yüksekliği 4.1 cm. olan üçüncü
kandil parçası 3 gözlü fitil deliğine sahiptir. Kandil parçasının sağ ve solundaki burun kısımları ve kulp kısmı kırıktır. Sağlam olan ön kısımdaki
fitil deliğinin çapı 1.2 mm.dir. Diskus bölümü 2 cm. çapında, diskus deliği de
1. 2 mm. çapındadır (Resim: 9c).
32 J açmasında 4 No.lu pithosun altında yığma toprak içerisinde pişmiş
toprak kadın figürini çıkarılmıştır. Aşınan polosa benzer saç tipi, yüzü
aşınmış olmasına rağmen yuvarlak göz çukurları, burun, ağız ve çene kısımları görülebilmektedir. Hymation giyimli figürinin göğüs kısmından
aşağısı kırılmıştır. Korunan yüksekliği 10.5 cm., genişliği 6 cm. ve cidar
kalınlığı 0.6 mm.dir. Özellikle gözlerin şekli ve alın kısmının köşeli biçimde
işlenmesi eserin muhtemelen M.S. 1-2 yüzyıllara ait olduğunu göstermektedir6. Figürinin içi boş ve kalıplama tekniğinde yapılmıştır (Resim: 10).
31-32 J-K açmalarında 1-2-3-4-5 No.lu ve 31-K 31-L açmalarında 6, 7, 8
No.lu pithoslar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 11). Kuzeye doğru art arda sıralanan, kalın cidarlı bu pithoslar üzerinde derin çatlaklar yer almaktaydı.
Bunun en büyük nedeni ise iç kısımlarında biriken taş ve toprak dolgulardı.
Bu pithosların üst kısımlarında meydana gelen kırılmalarda ise tapınağın
tahribi sırasında düşen mimari malzemelerin etkili olduğu kanısındayız.
Tüm bu dolgular ve taş blokların temizlenmesiyle pithos parçaları gerekli
ölçüleri, fotografik kayıtları alınmış ve çizimleri yapılmıştır (Çizim: 1). Daha
sonra bu pithos parçaları verilen numaralarına göre parçalar halinde kazı
evi bahçesine yerleştirilmişlerdir.
Bu sezon kazı çalışmalarında sert dolgu toprak içerisinde ortaya çıkarılan küp mezarlarda önemli buluntular arasındaydı. 32 K ve 31 L açmalarında doğu-batı doğrultulu küp mezarlar ortaya çıkarılmıştır. Yürüme zemininden ortalama 1 metre yükseklikte bulunan küp mezarların taş ve dolgu topraklar nedeniyle oldukça tahribata uğradıkları görülmüştür. Ortalama uzunlukları 75 cm., genişlikleri 30 cm. olarak ölçülen küp mezarlar,
pithosların alt seviyelerinde taş ve dolgu tabakaları içerisinde ortaya çıkarılmışlardır. Bunlar arasında 32 K açmasında bulunan 1 No.lu mezarda iki
6

R. Higgins, Catalogue of Greek Terracottas, The British Museum Press, s. 90, London 2001.
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yetişkine ait iskeletlerin kafataslarının, doğu ve batı olmak üzere her iki
tarafa da yerleştirilmesi oldukça ilginçtir. Diğer kemikleri ise orta kısımda
toplandığı ve dağınık bir halde oldukları gözlenmiştir.
Özellikle 2015 kazıları itibari ile Hadrian Tapınağı’nın batısında ortaya
çıkarılan seramik parçaları 2016 yılında da önemli buluntular arasında yer
almıştır. Bu alandaki 31-32 J-K açmalarında pithos parçalarının da bulunduğu kısımdaki dolgu toprağın içinden yoğun bir şekilde seramik parçaları
gelmeye devam etmiştir. Bu seramik parçaları sahip olduğu form, bezeme
ve profil durumlarına göre toplanıp çizimleri yapılmış ve fotoğrafları çekilerek kayıt altına alınmışlardır.
Antik kentte yapılan incelemelerde yüzeyde bulunan bir eserler kazı
temsilcimizin eşliğinde kazı evine getirilerek koruma altına alınmıştır. Bu
eserlerden bouleterionun hemen doğu kısmında bulunan kabartma gövde
parçasının, boyun kısmından göbeğe kadar olan bölümü, sağ ve sol omuzları belirgindir. Göbek kısmının hemen altından aşağısı kırık olarak ele geçirilen bu eserin sol omzundan sağ kalçaya doğru devam eden kabartma
giysi askısı görülmektedir. Richter ve Mendel bu tipin kökeninin Roma
Dönemine ait olabileceğini söylemektedirler7. Kabartmanın yüksekliği 41
cm., genişliği 56 cm., derinliği 27 cm., gövde uzunluğu 36 cm., genişliği ise
29 cm. olarak ölçülmüştür (Resim: 13).
2016 yılı Kyzikos antik kentinde yapılan kazı çalışmalarında ele geçirilen
5 (beş) adet taşınabilir nitelikteki envanterlik eser ile 11 (on bir) adet etütlük
(taşınır) eser ve seramik parçalarının bulunduğu 9 (dokuz) adet kasa, Bandırma Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünde muhafaza edilmek üzere, Bandırma Arkeoloji Müze Müdür Vekili Zeliha Doğan’a 08.08.2016 tarihinde teslim edilmiştir. Ayrıca Hadrian Tapınağı ile nekropol alanına yasal uyarı
levhaları yerleştirilmiştir.

7

J. İnan, Roman Sculpture In Sıde, TTK, s. 165-166, Ankara 1975.
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TRİPOLİS 2016 YILI KAZI, KORUMA ve
ONARIM ÇALIŞMALARI
Bahadır DUMAN *
I- GİRİŞ
Denizli İli, Buldan İlçesi, Yenicekent Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 2 km² lik bir alana yayılan antik kent Lykos/Çürüksu Vadisi’nin kuzeybatı ucunda, vadiye hâkim Messogis/Aydın Dağları’nın uzantısı olan Kaletepe/Değirmen Tepe’nin güney yamacında yer almaktadır. Tripolis’te 2016
yılındaki faaliyetler, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları olarak iki başlık olarak değerlendirilmiştir. Kazı çalışmaları dört faklı sektörde toplam 8 alanda
gerçekleştirilirken; restorasyon çalışmaları beş farklı yapıda yürütülmüştür
(Çizim: 1).
II- 2016 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
II. I. AGORA
Kent merkezine Roma Döneminde kuzey güney yönlü ve dikdörtgen
planlı olarak inşa edilen Agora; M.S. 4. yy. sonu- M.S. 5. yy. başlarında yapılan yeni düzenlemelerle kullanılmaya devam etmiştir. Agoranın güneyinde Sütunlu Cadde, doğu bitişiğinde, Hierapolis Caddesi, batısında ise
bouleuterion yer almaktadır. İç ölçüleri 49x68 m. olan yapı, yaklaşık 3332 m²
lik bir alanı kaplamaktadır. Oldukça geniş bir alana sahip olan agora, olasılıkla M.S. 4. yy. sonunda kentin etrafını çevreleyen sur duvarının inşası ile
kent dışında kalan stadiumda gerçekleştirilen festival, şenlik ve gösterilerin
*

Doç. Dr. Bahadır DUMAN, Pamukkale Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, A Blok, Arkeoloji
Bölümü, Denizli/TÜRKİYE. bduman@pau.edu.tr.
Çalışmalar başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
olmak üzere, Denizli Valiliği, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Buldan Belediyesi tarafından desteklenmiştir. Çalışmalara Heyet Üyesi olarak
Prof. Dr. F. Guizzi, Doç. Dr. T. Koralay, Doç. Dr. G. Semiz, Doç. Dr. Ahmet Tolga TEK, Yrd.
Doç. Dr. B. Semiz, Yrd. Doç. Dr. H. KÖKER, Dr. A. Filippini, Öğr. Gör. Ç. M. Tarhan, Öğr. Gör.
A.B. Boz, Arkeologlar: M. Ok, M. Aksu, A. D. Duman, P. Sarıhan, S. Sayan, E. Baş, M. U. Özer,
T. Candur; Restoratörler: E. Avcı; Öğrenciler: T. Duman, A. Çiçek, B. A. Aksu, E. Akyol, S.
Katırancı, B. Sarı, M. E. Turinay, E. Barla, A. Akgül, M. Yuvalı katılmışlardır, özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip üyelerine teşekkür ederim.
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yapıldığı, kutlamaların düzenlendiği kentin önemli kamusal alanlarından
biri haline gelmiş olmalıdır.
Agoranın Geç Roma Dönemindeki son halini yansıtan günümüzdeki görünümü, daha önceki dönemlerde (Erken İmparatorluk Dönemi) aynı yerde
inşa edilen agora ile benzer planlamaya sahiptir. Agoranın güney, batı ve
kuzey sınırlarını sütunlu galeriler oluştururken, doğu sınırını Hierapolis
Caddesi doğu portiğinde yer alan sütun sırası oluşturur. Böylece doğu sınıra yeni bir sütunlu galeri yapmak yerine, cadde portiğini oluşturan sütunlu
galeri düzenlemesiyle pratik bir çözüme gidilmiştir. Agoranın batısında,
zemini onyx, mermer ve traverten cinsi taşlar kullanılarak çeşitli geometrik
şekiller verilmiş opus sectile döşemeye sahip batı portik bulunur. Portiğin
güneyi sütunlu caddeye açılırken, kuzeyi geçişe kapalıdır. Agoranın kuzey
kenarında tek cepheli, güney kenarında ise üç cepheli 7 basamaktan oluşan
tribün ile hareketlendirilmiştir. Agoranın kuzey ve güneyinde bulunan tribünler M.S. 4. yy. sonunda yapılan savunma sisteminin ardından, yukarıdaki satırlarda da bahsedildiği gibi sur dışında kalan tiyatro ve stadium gibi
yapıların işlevlerine alternatif olarak kullanılmış olmalıdır.
Genel olarak stratigrafiyi oluşturan dolgu toprağın üst kodundan aşağı
doğru inildiğinde yüzeyde akıntı ile biriken çok az sayıda küçük ölçekli
çakıl taşları ve seramik parçaları ile karşılaşılır. Ayrıca tabaka içerisinde
homojen dağılım göstermeyen belirli bir bölgede yoğunlaşmış mermer,
traverten, onyx gibi taşlardan oluşan mimari parçaların varlığından söz
edilebilir. Agora zemin seviyesinde bantlı traverten cinsi taştan yapılmış
zeytin yağı çıkartmak için kullanılmış pres yatağı (öncesinde phiale) ile güney oturma basamaklarının kuzeyinde, zemin üzerindeki tabakanın alınması sırasında yaklaşık 1x2 m. ölçülerinde 5 adet direkt toprağa gömü yapılan çukur mezarlar ile karşılaşılmıştır. Kademeli şekilde agora zemin seviyesinden kazı çalışmalarına başlanılan ve doğu- batı doğrultulu, uzun kenarlarının çay ve moloz taşlarla düzensiz şekilde örülmüş olan
TR.16.GRA.MZ.01-05 numaraları verilen mezarlar açığa çıkartılmıştır. Doğu- batı doğrultulu mezarlarda dorsal olarak gömülen bedenlerin başları
batı yönde olup, Hristiyan inancına göre gömüldükleri tespit edilmiştir.
İskeletlerden alınan 2 parça kemik örneğine tarihleme amacıyla Karbon 14
analizi yaptırılmış ve analiz sonuçlarına göre mezarlar M.S. 9- 10. yy. la
tarihlendirilmiştir. Ayrıca mezarların çevresinde yapılan kazı çalışmalarında M.S. 913- 959 yıllarına tarihlenen bronz bir sikke ele geçmiştir (Resim: 1).
Söz konusu buluntular dahilinde agorayı tamamen dolduran, yer yer 3- 4
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m. yüksekliğindeki dolgu toprağın yaklaşık 200- 250 yıllık zaman aralığında
meydana gelen erozyon birikintisinin sonucu doğal yollarla oluştuğu tespit
edilmiştir. Anadolu’da söz konusu döneme ait buluntu ve kalıntının sınırlı
olması ve Tripolis kronolojisine ışık tutması açısından agoranın merkezinde
yer alan mezarlar önemli bir buluntu grubunu oluşturmaktadır.
II. I.I. Güney Portik
Agoranın güney portiği, sütunlu caddenin kuzey bitişiğine inşa edilen
sur duvarı ile agoranın güney sınırını oluşturan güney tribünün arasında
yer almaktadır. 5 m genişliğinde ve doğu- batı doğrultusunda 38 m. uzunluğundaki güney portiğin doğusunu bu alanı kuzey- güney yönünde dikine
kesen ve MS. 6 yy. a ait daha geç tarihli bir duvar sınırlar. Olasılıkla agora
portiği işlevini kaybettikten sonra kuzey ve güneyine sekiler yerleştirilerek
ve ince uzun koridor duvarlarla bölünerek işlik olarak kullanılmıştır. Portiğin son kullanım evresinde üst örtüsü, bu alanda tespit edilen kalıntılar
dâhilinde pişmiş toprak tuğlalar ile kireç harç kullanılarak yapılmış tonozla
oluşturulmuştur (Resim: 2).
Agora güney portiğinin doğu ucunda, doğu- batı yönünde açığa çıkartılan dükkânın güneybatı köşesinde, sur duvarının kuzey cephesine bitişik
inşa edilmiş yarım daire planlı, zemini onyx cinsi taşlardan oluşturulan bir
yapı bulunur. Yarım daire formlu bu düzenlemenin alt kısmı dikdörtgen
formlu traverten büyük bloklarla düzensiz şekilde örülmüştür. Bu blokların
üzerine ise moloz ve çay taşlarıyla, mermer ve traverten parçalarıyla yine
düzensiz basit bir duvar örgüsü yapılmıştır. Çamur harçla örülen duvarın
2015 kazı sezonunun ardından yaşanan olumsuz kış şartları nedeniyle doğal yollarla çöktüğü ve yıkıldığı görülmüştür. Geç Antik Dönemde, agora
güney portiği üzerinde inşa edilen işliğin deposu olarak kullanıldığı düşünülen yapının zamanla doğal koşullar nedeniyle duvarlarının kısmi yerlerinde çöküntülerin oluşması, çevresindeki yapılaşmayı tehlikeye sokmuştur. 2016 yılında yapılan çalışmalar ile yapının yıkıntılarının kaldırılmasına
başlanmıştır. Yıkıntı altından yapıya ait düzensiz taş örgü beden duvarlarının oldukça tahrip olduğu görülerek bu alandaki temizlik çalışmaları tamamlanmıştır.
II. I.II. Kuzey Portik
Agora kuzey oturma platformunun kuzey bitişiğinde, doğu-batı uzantılı,
opus- sectile zemin döşemesine sahip kuzey portiğin, 2016 yılında gerçekleştirilen çalışmalarla kazısı büyük oranda tamamlanmıştır (Resim: 3).
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Agora kuzey portiğinin doğu yarısında başlatılan kazı çalışmalarında
genel olarak stratigrafiyi oluşturan dolgu toprağın içerisinde irili ufaklı çay
taşları ve moloz taşlar görülmüştür. Portiğin kuzeyinde doğu-batı yönlü
devam eden düzgün kesilmiş dikdörtgen / kare forma yakın traverten taşlarla oluşturulmuş stylobat blokları ve bu blokların üzerine yerleştirilmiş insitu duran Attik-İon tipindeki sütun kaideleri açığa çıkartılmıştır. Portik
zemin döşemesinin günümüze sağlam kalamayan bir bölüm taşlarının yerinde ise çay taşı ve kireç harçla oluşturulan ana zeminin altyapısı yer almaktadır. Kuzey portik üzerinde gerçekleştirilen diğer bir çalışma ise portiğin kuzeyinde bulunan ve stylobatı oluşturan blokların altına yerleştirilmiş
basamak sırasının tamamının açığa çıkartılmasıdır. Agora kuzey portiği
stylobatı ile Devlet Agorası/kutsal alan güney kesiti arasında sürdürülen bu
çalışmalar dar bir alanda devam etmiştir. Devlet Agorası/kutsal alan güney
cephesini oluşturan ve agora kuzey portiği ile beraber doğu-batı yönlü devam eden 2 basamaktan oluşan düzenlemenin, batıya doğru eğiminin azalarak devam ettiği tespit edilmiştir. Basamak sırasını oluşturan bloklar genelde büyük boyutlu, düzgün kesilmiş ve dikdörtgen formludur.
II. II. DEVLET AGORASI / KUTSAL ALAN
Kent merkezinde inşa edilmiş kamusal yapıların içerisinde konumu bakımından ve mimari öğelerinin in-situ olarak açığa çıkartılması nedeniyle
en önemli yapılardan biridir. Yapının güney bitişiğinde kent meclisi ve agora yer alırken, doğusunu M.S. 3. yy. da inşa edilmiş olan anıtsal bir çeşme(nymphaeum) sınırlar. Kuzeybatısında ise M.S. 2. yy. da yapılmış hamam,
tiyatro gibi sosyal yaşama hizmet eden görkemli yapılar yer alır. Devlet
Agorası, batı- kuzey ve doğusunda bulunan sütunlu galerileriyle birlikte
40x80 m. ebatlarındadır. İki insulaya doğu- batı doğrultulu yerleştirilmiş,
dikdörtgen planlı, ortada geniş bir avlusu olan ve dört tarafı sütunlu galerilerle çevrilmiş şekilde M.S. 2. yy. da inşa edilmiş olmalıdır (Resim: 4). İnşası
Roma İmparatorluk Dönemine dayansa da kazı çalışmaları sırasında ele
geçirilen arkeolojik materyaller doğrultusunda uzun yıllar kullanıldığı ortaya konmuştur. Özellikle M.S. 494 depreminden sonra oluşan tahribatların
giderilmesi amacıyla belli bölümlerinde yenilemeye gidildiği görülmüştür.
Yapıyı çevreleyen ve sütunlu galerileri oluşturan sütun dizileri; 24 yivli, 2
tamburdan oluşan, Attik- İon tipinde İon sütun kaidelerine sahiptir. Ayrıca
bu düzenlemeye ait sütun alt tamburlarının büyük bir kısmı in-situ halde
açığa çıkartılmıştır. Yapının batı ve kuzey kenarları boyunca devam eden ve
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portiklerin gerisinde düzgün kesilmiş, dikdörtgen formlu, orta ölçekli, yatay yerleştirilmiş traverten taşlarla sınırlandıran duvar örgüsü yer alır. Portik zemini, sütun düzenlemesinin oturduğu stylobat üst kodu hizasında
sıkıştırılmış toprak olarak devam eder. Sütunlu galerinin üst örtüsü arka
kısımda duvarlara, önde ise sütun başlıkları üzerine bindirilerek oluşturulan ahşap konstrüksiyonlu bir çatıya sahip olmalıdır ki kazı çalışmaları sırasında üst örtünün tamamlayıcısı niteliğindeki mermer arşitrav blokları tespit edilememiştir.
II. II. I. Güney Portik
Yapının güney portiği; Agora kuzey portiğinin batı ucunda, bouleuterionun kuzeybatı köşesi dış duvarından doğuya doğru devam eder. Güneybatı
köşesinde, portik üzerine Geç Antik Dönemde inşa edilmiş, ‘L’ planlı işliğe
kuzeyden tek kapıyla geçiş sağlanmıştır. Kapının hemen batısında kuzeygüney doğrultulu, dikdörtgen formlu işliğe ait bir mekân bulunur. Doğusunda ise aynı işliğin uzantısı olan doğu-batı yönlü bouleuterionun kuzey
duvarına yaslandırılmış ve olasılıkla işliğin deposu olarak kullanılan ince
uzun formlu bir mekân daha yer almaktadır. 2016 yılı kazı çalışmalarıyla
bahsedilen işliğin tamamı kazılarak yapı sınırları ortaya çıkartılmış, planı
belirlenmiştir.
II. II. II. Batı Portik
Devlet Agorası / kutsal alan batı portiği, bouleuterionun kuzey duvarının
dış yüzüne yaslandırılarak, kuzeybatı köşesinden başlar ve yapının kuzey
duvarına kadar 50 m. devam eder. Yapının güneybatısında ortaya çıkartılmış Attik-İon sütun kaidelerinin oturduğu stylobatın, doğu-batı yönlü opussectile stoa zemini altında devam ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca açığa çıkartılan geç dönem stylobatının altında basamak yapar şekilde hafif kuzeye doğru çıkan bu bloklar, sütunların oturduğu Attik-İon kaidelerinin orijinal stylobatını oluşturmaktadır. Bu alandaki kazı çalışmalarının ilerlemesiyle insitu halde Attik-İon sütun kaidesi ve sütun kaidelerinin üzerine bindirilen
24 yivli mermer sütun alt ve üst tamburları yıkılmış vaziyette büyük oranda
sağlam olarak açığa çıkartılmıştır. Genel olarak sütun düzenlemesini oluşturan üst tamburlar korunamamıştır. Sütun alt tamburları ise üst kısmının
bir bölümü yarı işlenmiş olarak in-situ halde açığa çıkartılmıştır. Sütun başlıkları ise İon tipindedir. Sütun üst tamburları gibi İon başlıklarının da büyük bir kısmı eksiktir. Batı portik duvar kalınlığının kuzeye doğru yer yer
değişerek daraldığı tespit edilmiştir. Duvar diplerinde yoğun olarak mermer plaka parçalarının bulunması, in-situ halde açığa çıkartılan profilli
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mermer süpürgelik parçalarının duvar diplerinde yer alması ve duvar yüzeyinde harç kalıntılarının bulunması portik duvarının agoraya bakan iç
yüzünün mermer plakalarla kaplanmış olduğunu göstermektedir. Bahsedilen duvar üzerinde yapıya geçişi sağlayan iki kapı boşluğu bulunur. Güneydeki kapı boşluğu yapının ilk evresine ait iken kuzeydeki giriş orijinal
zemin üzerine amorf seramik parçaları, çatı kiremiti ve tuğla parçaları, killi
toprak ve kireç kullanarak olasılıkla M.S. 5. yy. da dolgu ile yükseltilen yeni
zeminle birlikte kullanıldığı görülmüştür. Bu uygulama, alanın batısında
yer alan duvar hattının, zeminden üst kodlara doğru ilk 4 duvar taşı sırasında devam eder. Portik üzerinde yükseltilerek kullanılmaya devam eden
zemin ile birlikte duvar örgüsünün de yüksekliği artırılmıştır. Böylece M.S.
2. yy. da inşa edilen düzgün kesilmiş, dörtgen traverten taşlarla yapılmış
düzenli duvar örgüsü üzerine, daha kaba taşlarla yapılan M.S. 5.yy duvar
örgüsü eklenerek yüksekliği artırılmıştır. Ayrıca batı portiğin batı duvarı
üzerinde açılan kuzey kapı, doğu-batı yönlü örülmüş düzensiz duvar, künk
hatları ve kuzeybatı- güneydoğu eksenli doğuya doğru agora içerisine giren
atık su kanalı M.S. 5- 6. yy. da bu alanın kullanımına önemli birer kanıttır.
Atık su kanalının kenarları moloz taşlar ile yükseltilmiş traverten bloklar ile
kapatılmıştır. Üst kısımlarda oluşan boşluklar ise daha küçük boyutlu taşların kapak taşı olarak kullanılmasıyla kanalın üst örtüsü oluşturulmuştur.
Yapının kuzeybatı köşesinde doğu-batı yönlü farklı bir düzenleme bulunur.
Bu düzenlemenin bir kısmı batı portik batı duvarına, bir bölümü ise kuzey
portik duvarına yaslandırılmıştır. Olasılıkla devlet agorası/kutsal alan kuzeybatı köşesinde inşa edilmiş olan bu yapı M.S. 5-6.yy. da geç dönem sivil
bir yapıyla ilgili olmalıdır. Yapıya kuzey portik üzerinden devşirme malzemelerin kullanılmasıyla oluşturulmuş merdiven düzenlemesinden girilir.
Yapının zemini ise mermer plakalar ile döşenmiştir. Ancak bu zeminin büyük bir oranda tahrip olduğu görülür. Ayrıca yapının batı portiğini batıda
sınırlandıran duvarın batı yüzüne yaslandırılmış in-situ olarak açığa çıkartılan traverten ayaklar yer almaktadır. Yaklaşık 5 m. yüksekliğindeki portik
arka duvarı arkasında duvara destek olması için yapılmış payandalar, güneyden kuzeye doğru belirli aralıklarla devam ederek batı portiğinin kuzeybatı ucunda son bulur.
II. II. II. Kuzey Portik
Yapının kuzey portiği, batı duvarından doğuya doğru 80 m. devam ederek anıtsal çeşmenin yaslandığı duvara kadar uzanır. Yapının kuzey portik
genişliğindeki farklılık olasılıkla deprem gibi doğal afetlerin oluşturduğu
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tahribatlar ve ardından gelen geç dönem düzenlemeleriyle ilgili olmalıdır.
Kuzey portik üzerinde, kuzey portiğin batı portik ile kesişim noktası dâhil
toplam 30 adet kaide, 21 adet sütun tespit edilmiştir. Bunlardan bir tanesi
traverten diğerleri orta gözenekli beyaz damarlı kaliteli mermerden yapılmıştır.
Kuzey portik üzerinde batıdan doğuya doğru in-situ halde 1. sütun ile
kuzey portik duvarı arasında kalan alanda kireç harç kalıntıları ile karşılaşılmıştır. Açığa çıkartılan kireçli tabaka, olasılıkla kirecin söndürülmesi
sonrasında portik zemini üzerinde kalan izlere aittir. Söndürülen kirecin
kalıntıları yanık iziyle birlikte kuzey portik duvarında da takip edilebilmektedir. Olasılıkla portik duvarlarında geç dönem yenilemeleri için kullanılmıştır. Yapının kuzey portiğini sınırlandıran kuzey duvarı düzgün kesilmiş, dikdörtgen ve kare formlu, orta ölçekli, kaba yontulu traverten taş
sırasıyla devam eder. Duvar örgüsünün orijinal taş sırası doğuya doğru
yüksekliğini kaybederek orijinal örgünün üzerine irili ufaklı çay taşlarından, moloz taşlardan, mermer ve traverten parçalarından yapılmış geç dönem duvar örgüsü eklentisi ile yükseltilmiştir. Ayrıca portik zemini üzerinde kuzey-güney yönlü kanalizasyon ve künk hatları geç dönem düzenlemesi olarak kullanılmıştır.
Kuzey portik zemin seviyesinde en ilginç buluntu gruplarından birini de
istiridye kabukluları (ostrea edulis) oluşturmaktadır. Roma Döneminde oldukça popüler bir tür olan istiridye, estetik özelliği olmadığı için iç bölgelerde de yiyecek olarak tüketilmiş olabilir. Agoranın kuzey portiğinde yüzlerle ifade edilebilecek sayıda bulunan kabuklular, olasılıkla Agora kuzey
portiğinin asıl işlevini yitirmesinin ardından bu alandaki mimari yenileme
çalışmalarında ezilerek duvar harcı katkı maddesi olarak kullanılmış olabilir.
Yukarıdaki paragraflarda agoranın asıl işlevinin ardından devam eden
kullanım evrelerinin kronolojisiyle ilişkili en önemli buluntu, portik zemin
seviyesinde bulunan 209 adet sikkeden oluşan ve 5 numaralı define olarak
kayıt altına alınan bronz sikkelerdir. Sikkelerin tarihlemesine göre M.S. 4.
yy.ın son çeyreğinden başlayan (I. Theodosius, Arcadius, Honorius) 5 No.lu
define kronolojisi, ağırlıklı olarak M.S. 5. yy. ın ikinci yarısına (Marcianus, I.
Leo) ait olmakla birlikte, definenin tarihlenebilen son grubunu I. Zeno’ya
(M.S. 476- 491) ait sikkeler oluşturmaktadır. Sikkelerden elde edilen bilgiler
agoranın en azından kuzey portik bölümünde son kullanım evresinin Antik
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metinlerde de sözü edilen M.S. 494’de meydana gelen büyük depremle son
bulduğunu ortaya koymaktadır.
Kuzey portiğe giriş, portiği sınırlandıran duvarın merkezinde yer alan
ve iki söve ve bir lentodan oluşan kapı ile sağlanmıştır ki kapı kalıntısının
bir kısmı günümüze kadar sağlam olarak gelebilmiştir. Yapının kuzeydoğu
köşesinde M.S. 4- 5. yy. da inşa edilmiş su deposu bulunur. Su deposunun
beden duvarları üç taş sırası üzerine üç sıra pişmiş topraktan yapılmış tuğla
sırası şeklinde örülerek duvar tamamlanmıştır. Duvar içerisinde çay taşı,
moloz taşlar, mermer ve traverten parçaları kullanılmıştır. Duvar derz araları su sızdırmazlığın sağlanması amacıyla kalın kireç harç tabakasıyla kapatılmıştır. Su deposunun iki bölmeden oluştuğu ve merdivenlerin altında
kalan kısımda bir haznenin daha bulunduğu tespit edilmiştir. Su deposunun doğu cephesinde beş basamaktan oluşan bir düzenlemeyle karşılaşılmıştır. Kuzey portiğin kuzeydoğu köşesinde inşa edilen su deposu anıtsal
çeşme ile bir bütün olarak düşünülebilir.
Su deposuna gelen su hattını tespit etmek amacıyla, portik duvarının
kuzey dış kısmında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında büyük oranda korunmuş bronz bir kantar bulunmuştur. Constantinopolis tipindeki kantar,
kurşun dolgulu bronz kaplama ve yarısı korunmuş bir topuz ile kantar kolu, yük kancası, yük zinciri ve askı kancası gibi tüm aksamı ile birlikte ele
geçirilmiştir (Resim: 5). Kantar kolunun üç yüzeyindeki ağırlık gösteren
birimler ve Grekçe harfler hafif, orta ve ağır yükleri tartabilmek amacıyla
yapılmış olup, kolun tutamak bölümünde yine Grekçe olarak ince ve sivri
uçlu bir alet yardımıyla nokta sıralarından oluşturulan bir yazıt yer alır.
Başlangıç ile bitişte bir haç sembolü ile sınırlandırılan yazıtta IWANNHC
(Ioannes) ismi yer almaktadır. Yazıtta ismi geçen kişi ile M.S. 458’de Chalcedon Konsili’ne Tripolis temsilcisi olarak katılan Piskopos Ioannes aynı
kişiyse, kantarın adaletli ve güvenilir tartım yaptığını garanti altına almak
amacıyla şehrin piskoposunun denetiminden geçerek böyle bir uygulamaya
gidilmiş olabileceği düşünülebilir. Söz konusu kantarla ilgili ayrıntılı bir
yayım çalışması devam etmektedir.
II. II. III. Doğu Portik
Devlet Agorası/kutsal alan doğu portiği, kuzey portik duvarından güneye doğru, anıtsal çeşmenin yaslandırıldığı batı duvarına bitişik ve paralel
şekilde Geç Roma agorası kuzey portiğine kadar 50 m. devam eder. 2016
yılı kazı çalışmalarında kuzey güney doğrultulu doğu portiğin 30 m. lik
bölümü açığa çıkartılmıştır.
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Doğu portik genişliği anıtsal çeşmenin batı duvarından stylobatın dış yüzüne kadar 4.82 m.dir. Kuzeyden güneye ilk dört kaide, Attik- İon diğerleri
ise postamentten oluşur. Güneydeki son kaide ise devşirme olarak kullanılan
taç bloğundan meydana getirilmiştir. Attik- İon kaideler üzerinde yivli sütunlar, postamentler üzerinde ise yivli yassı sütunlar yer almaktadır. Kazı
çalışmalarında toplamda 6 sütun bulunmuş olup bunlardan kuzeyden güneye ilk dördü yapının ilk evresine ait olan yarısına kadar yivlendirilmiş
sütunlardan oluşmaktadır. Diğer iki sütun ise olasılıklı dairesel planlı başka
bir yapıdan taşınarak 7 ve 8. postamentler üzerine yerleştirilmiş olan yassı ve
yivli sütunlardır. Batı portikteki sütunlarla doğu portikteki sütunların paralellik göstermemesi, doğu portiğin sonraki evrelerde tekrar düzenlendiğini
gösterir. Postament ve yassı sütunların varlığı da bunu kanıtlar niteliktedir.
Böylece Devlet Agora’sının avlusunu çevreleyen sütunlu galeriler, toplam
55 sütun ve agoranın güneybatısı ile kuzeydoğu köşesine yerleştirilmiş 2
traverten ayaktan oluşur.
Doğu portiği sınırlandıran doğu duvar hattı 4 sıra tuğla altında 2 sıra
küçük ölçekli taş ve en altta büyük ölçekli traverten bloklardan oluşmaktadır. Portik doğu duvarının batı cephesinde çift sıra tuğla ile örülmüş kemerli nişler yer alır. Portik zemini üzerinde M.S. 5- 6. yy.da yerleştirilen kuzeygüney yönlü, kuzeydoğu-güneybatı yönlü, doğu-batı yönlü künk hatlarının
yoğunluğu dikkat çeker. Künkler olasılıkla anıtsal çeşmeden gelen suyun
kentin güney bölümlerine taşınmasını sağlamak amacıyla kullanılmıştır.
II. III. ANITSAL ÇEŞME (NYMPHAEUM)
Kent merkezinde Roma İmparatorluk Döneminde inşa edilmiş kamu
yapıları arasında yer alan anıtsal çeşme, kuzey- güney yönünde uzanan
Hierapolis Caddesi’nin batı bitişiğinde, Devlet Agorası/kutsal alanının doğu bitişiğinde M.S. 3. yy. da inşa edilmiştir. Olasılıkla yerel aristokratlar
tarafından imparatora itafen inşasına başlanmış ve kısa kanatlı ‘U’ planlı
olarak iki ya da üç katlı olarak yapılmıştır (Resim: 6). Doğu cephesinde yer
alan basamaklar ve yüksek bir podyum üzerinde yükselen yapıya taşınan
su, kentin kuzey- batı yamaçlarından getirilmiş olmalıdır. Çeşmenin 145 m.
kuzey-batısında yer alan aynı zamanda tiyatro yakınlarında bulunan hamama da hizmet veren ve bu nedenle tiyatro hamamı sarnıcı olarak isimlendirilen sarnıç bu işleve en uygun yapı olarak görülmektedir (Çizim: 2).
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Anıtsal çeşmenin kuzey- güney yönlü batı duvarı dıştan dışa 32 m.
uzunluğundadır. Kuzey ve güney kısa kanatlarının dış ölçüleri standart
ölçüye sahip değildir. Çeşmenin beden duvar kalınlıkları farklı ölçülere
sahiptir. Çeşmenin duvar iç yüzleri bitişiğine yapılmış stylobat blokları
64x64, 65x80, 84x96, 70x117, 74x83 gibi farklı ölçülerdedir ve üzerlerinde
Attik-İon tipinde sütun kaideleri yerleştirilmiştir. Kuzey güney uzantılı
uzun kenarı ve doğu batı uzantılı iki kısa kanadı üzerinde yarım daire ve
kare formlu nişler açılarak heykellerle hareketlendirilmiştir. Anıtsal çeşmenin merkezine ise iki tuğla sırası kullanılarak örülmüş ilk kata ait merkezi
niş yer alır. Bu düzenlemenin benzeri anıtsal çeşmenin güney yarısında da
devam etmektedir ancak çeşme güney kısa kanadının ve batı duvarının
üzerinde ki 2. kata ait nişlerin büyük bir kısmı duvarın tahribatı nedeniyle
günümüze sağlam kalamamıştır. Ayrıca batı duvarına yaslandırılan iki uçta
aedikula doğuya yönde Hierapolis Caddesi’ne doğru uzanıyor olmalıdır.
Çeşmenin ön cephesinde yer alan derin su haznesi (havuzu) dikdörtgen
planlıdır.
Anıtsal çeşme batı duvarının önünde ise kuzey güney doğrultulu sütun
kaidelerinin oturduğu stylobat hattı açığa çıkartılmıştır. Genel olarak yapıyı
oluşturan mimari parçalar yıkılmış olsa bile restorasyonu yapılabilecek
niteliktedir. Anıtsal çeşmenin merkezinde yapılan kazı çalışmalarında toprağın bir kısmında kireç harç kalıntılarının ve 3- 5 cm. arasında değişen
kalınlığa sahip kırık mermer plakaların yoğunlaştığı görülmüştür. Mermer
plakalar olasılıkla batı uzun duvarın çeşme içindeki yüzünde kaplama olarak kullanılmıştır. Kaplamaların yüzeyleri düz ve kanallı olmak üzere iki
tiptedir. Kanallı kaplamalar çeşme havuzunu sınırlandıran taç bloklarının
üzerinde yer alan heykel kaidelerinin gerisindeki nişlerin iki yanında yer
alan plaster sütunların gövdelerine aittir. Anıtsal çeşmedeki kazı çalışmalarının önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi planlanmaktadır.
II. IV. KUZEY NEKROPOLÜ
II. IV. I. Kuzey Nekropolü TR.16.KN.KM1 Kaya Mezarı
Tripolis antik kentini kuzeyinde, sarp ve eğimli yumuşak kayaç yapısına
sahip yamaçlarda ana kayanın oyulmasıyla meydana getirilen ve bir dizi
mezardan oluşan kuzey nekropolü bulunur. Kaya mezarlarının büyük bir
kısmı ana kayanın yumuşak yapısı ve kaçak kazılar nedeniyle zamanla tahrip olmuştur. Deniz seviyesinden yaklaşık 200 m. yükseklikte yer alan
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TR.16.KN.KM1 kaya mezarı ise orijinal durumunu günümüze kadar oldukça iyi korumuştur.
Kuzey- güney yönlü TR.16.KN.KM1 numaralı kaya mezarı iki ana odadan oluşur. İlk oda kaya mezarının aynı zamanda dromos kısmını oluşturur.
Dromostan mezarın asıl odasına geçiş tek kapıyla sağlanır. Mezar odası, ana
kayanın oyulmasıyla oluşturulmuş tekne biçiminde üç klineye bölünmüştür. Klinelere kuzey güney yönlü gezinti alanı ile ulaşılır. Mezarın üst örtüsü ana kayanın şekillendirilmesiyle tonoz biçiminde yapılmıştır (Resim: 7).
Genel olarak TR.16.KN.KM1 kaya mezarında yapılan çalışmalarda ele geçen buluntular/ mezar hediyeleri değerlendirildiğinde, mezar odasının kuzeyinde, doğusunda ve batısında bulunan 3 klinenin içerisindeki iskeletlerin
cinsiyetlerinin kadın olduğu düşünülmektedir. Ayrıca kemik yapı ve boyutları klinelerdeki gömülere ait iskeletlerin erişkin bireylere ait olduğunu
gösterir. Klinelerin içerisinde karşılaşılan iskeletler göz önüne alındığında
mezar odası içerisinde ki Kline 1’ de üç; kline 2 ve 3 içerisinde ise iki bireyin
gömüldüğü düşünülmektedir. Kaya mezarı 1 olarak isimlendirilen bu
alanda ele geçirilen buluntular değerlendirildiğinde genel olarak M.S. 2- 3.
yy.larda mezarın tekraren kullanıldığı söylenebilir.
II. IV. II. Kuzey Nekropolü TR.16.KN.KM2 Kaya Mezarı
TR.16.KN.KM2 kaya mezarı deniz seviyesinden 200 m. yükseklikte Tripolis kuzey nekropolü içerisinde sarp kayalıklar arasında, TR.16.KN.KM1
kaya mezarının yaklaşık 20 m. batısında yer alır. Mezar orijinal durumunu
günümüze kadar kısmen korumuştur.
Kuzeybatı- güneydoğu eksenli TR.16.KN.KM2 numaralı kaya mezarı iki
ana mezar odasından ve bir bağımsız klineden oluşmaktadır. Üst örtüsü ana
kayanın tonoz formunda oyulmasıyla oluşturulmuştur. Ancak girişin tonozlu üst örtüsü kayaç yapısının yumuşak olması nedeniyle zamanla çöküntüler nedeniyle tahrip olmuştur. Kaya mezarının ana odalarına kuzey
güney yönlü bir koridordan ulaşılır. Mezarın girişinin hemen doğusunda
zemini ve yan duvarları ince kireç harçlı sıvayla kaplanmış, kuzey ve batı
mezar odalarından bağımsız tek kline bulunur. Doğu kline olarak adlandırılan bölümün üst örtüsü günümüze sağlam kalamamıştır. Kaya mezarının
ana girişinin hemen batısında batı mezar odasının girişi yer almaktadır,
buradan gezinti alanına inilir. Batı mezar odasının tonozlu üst örtüsünden
başlayan dolgu topraktan aşağı kodlara inilmesiyle ana kayaya tekne biçiminde oyulmuş sığ 3 kline bulunmuştur. Ayrıca batı mezar odası içerisinde
kuzey güney yönlü tek kişilik bir başka kline daha yer almaktadır. Kline 4

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

271

olarak adlandırılan bu bölümüm girişi pişmiş toprak tuğlalar ile kapatılmıştır (Resim: 8).
Kuzey mezar odasının kazı çalışmaları yumuşak kayaç yapısının tonozlu
üst örtüsünde neden olduğu çöküntüler ve bitki köklerinin ana kayanın
içlerine doğru girerek derin çatlaklara ve kopmalara neden olması nedeniyle durdurulmuştur. TR.16.KN.KM2 kaya mezarının kazı çalışmalarında
genel olarak kayaç yapısının oldukça yumuşak olduğu ve yer yer çöküntülerin oluştuğu görülmüştür. Kline içlerinde olasılıkla zaman içerisinde yapılan kaçak kazılar nedeniyle iskeletlerin büyük bir kısmının eksik olduğu ve
toprak içerisine dağınık ve parçalı halde karıştığı anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda derin ve sığ kâse parçaları, tek kulplu testi parçaları, amphora
gövde, kulp ve dip parçaları, kandil gövde, omuz, tutamak parçaları, pithos
parçaları mezar içerisinde dağınık halde bulunmuştur. Söz konusu mezarda ele geçirilen sikkeler değerlendirildiğinde, kompleks mezar M.S. 3- 4. yy.
lara tarihlenebilir.
III. KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI
III. I. Mozaikli Konut
100x100 m.lik 7/S plan karesi, 10x30 m. lik 8/H-G-F plan karesindeki mozaikli villanın ilk yapım evresi Geç Helenistik- Erken Roma Dönemine aittir. Günümüzde yüzeyde görülen kalıntılar daha çok M.S 4- 5. yy. lara tarihlenmektedir. Mozaikli konutun yemek salonu olarak kullanıldığı düşünülen, mozaik zeminli kuzeyinde yer alan odanın, güney duvarı üzerinde ve
Mekân 4 olarak adlandırılan odanın kuzeyindeki apsisli yapıda 2016 yılında
restorasyon çalışmaları sürdürülmüştür.
Mozaik zeminli mekân 2’nin güney duvarı üzerinde bulunan freskin yüzeyinde kalker ve kir tabakası oluşumu izlenmektedir. Fresk yüzeyi tozlardan arındırıldıktan sonra, saf su ve sünger yardımı ile tampon yapılarak
temizlenmiştir. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra bordür ve dolgu
çalışmaları başlatılmış bordür yapılacak kısımlar topraktan arındırılarak
primal AC33 ile sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca fresk yüzeyinde oluşan boşluklar temizlenerek doldurulmuştur. Yapılan işlemlerin bitirilmesiyle fresk
yüzeyi saf su kullanılarak genel temizliği gerçekleştirilmiştir. Restorasyon
çalışmasının gerçekleştirildiği diğer bir alan apsisli mekânın beden duvarlarıdır. Duvarların bazı kısımlarında doğal ve iklimsel olaylardan dolayı tahribatlar olmuş ve yapıyı korumaya almak için onarım çalışmaları başlatıl-
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mıştır. Yapının günümüze kadar koruna gelmiş olan duvarları sıralı taş ve
tuğla örgü düzeninde anastylosis esas alınarak örülmüştür. İlk olarak yapıya ait orijinal tuğlaların yüzey temizliği yapılarak 3 sıra tuğla örgü orijinaline uygun şekilde yerleştirilmiştir. Yerleştirilen tuğla sırası üzerine ise taş
sırası örülmüş onun üzerine ise tekrar tuğla sırası örülerek duvarların yükseltme işlemi bitirilmiştir. Ayrıca Apsisli mekânın derz aralarında oluşan
ölü harç tabakası alınarak orijinaline uygun yıkanmış elenmiş kum, hidrolik
kireç, kaymak kireç ile hazırlanan harç ile yenilemesi gerçekleştirilmiştir
(Resim: 9).
III. II. Devlet Agorası / Kutsal Alan
Yapının kuzey portiğini sınırlayan düzgün kesilmiş, dikdörtgen, küçük
boyutlu traverten taşlarla örülmüş duvarın bazı kısımlarında iklim ve doğa
olaylarından dolayı tahribatlar gözlemlenmiştir. Kazı çalışmaları esnasında
duvara ait orijinal taşlar tasniflendikleri alandan taşınarak yapının özgün
durumu bozulmadan örülmüştür. Yapının kuzey portiğinde bulunan sütun
dizelerinin, doğudan batıya doğru 2. sütunun alt tamburundaki kırık parçaların yüzey temizliği yapılarak ölü tabaka alınmış ve epoksi reçineler yardımı ile yapıştırılmıştır. Ayrıca 5. Sütunun gerekli görünen üst tamburunun
sağlamlaştırılması amacıyla ‘ U’ kenetler atılmıştır.
Devlet Agorası / kutsal alan güney portiğinin batı ucundaki L formlu geç
dönemde işlik olarak inşa edilen yapının beden duvarlarında onarım çalışması yapılmıştır. Yapının günümüze kadar koruna gelmiş olan beden duvarları sıralı tuğla ve taş örgü düzeninde örülmüştür. Yapının doğu kısmında bulunan doğu- batı yönlü dikdörtgen planlı mekânın doğu duvarı,
mevcut malzemesine uygun taşlar kullanılarak yükseltilmiştir. Yapının
kuzey duvarı da yapının orijinal harcı olan yıkanmış elenmiş kum, hidrolik
kireç, kaymak kireç ile hazırlanmış harç kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca
duvarın korunmuş kısımlarında temizlik çalışması yapılmış, derz aralarındaki ölü harç alınmış ve orijinal harç karışımı kullanılarak yenilenmiştir.
Yapının doğu ve batı mekânlarında da benzer uygulamalar yapılarak basit
onarım kapsamındaki çalışmalarının bir bölümü bitirilmiştir. Ayrıca yapıya
girişi sağlayan yıkılmış vaziyette ki kapının lentosu, kapıda kullanılan ahşap yuvalarının birbirine denk gelecek şekilde orijinaline uygun olarak yerine yerleştirilmiştir. Yapının restorasyon çalışmaları kuzey portiğini sınırlayan duvarın bir kısmının yükseltilmesi ile devam etmiştir. Kazı çalışmaları sırasında yıkılmış vaziyette bulunan dörtgen düzgün kesilmiş traverten
taşlar taşındıkları tasnif alanından getirilerek orijinal harca uygun yıkanmış
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elenmiş kum, kaymak kireç, hidrolik kireç gibi malzemelerden oluşan harçla yerlerine yerleştirilmiştir. Ayrıca duvar derz aralarında ki özelliğini yitirmiş harç temizlenerek orijinale uygun olarak bir kısmı yenilenmiştir (Resim: 10 A-B). Yapının kuzey ve doğu portiklerin de kazı çalışmaları sırasında bir kısmı kırık olarak ortaya çıkartılan sütunlar, sütun parçalarının provasının yapılmasının ardından parça yüzeyleri ölü tabakadan arındırılarak
reçine bazlı taş yapıştırıcıları arayıcılığıyla sütun gövdelerine yapıştırılmıştır.
III. III. Agora Kuzey Portiği
Kent merkezine inşa edilmiş agora kuzey oturma platformunun üst kısmında bulunan doğu- batı yönlü sütun dizisinin restorasyon çalışmalarına
başlanmıştır. Batıdan doğuya doğru; sütunların alt tamburlarının kırık olan
parçalar yapıştırılmış, sütun alt tamburundaki mevcut çatlak kısımların
ilerlemesini engellemek ve sağlamlaştırmak için krom- çelik malzeme kullanılarak kenetler atılmıştır ve kurşun dökülerek sabitlenmiştir. Sütun alt
tamburları sütün kaidesine sabitlemek amacı ile dübel delikleri açılmış
krom- çelik malzeme kullanılarak sağlamlaştırılmış, dübelin etrafındaki
boşluklara kurşun dökülerek sabitlenmiştir. Sütunun üst tamburunda kırık
olan parçaların yapışacak olan yüzeylerindeki ölü tabakalar temizlendikten
sonra epoksi reçineler kullanılarak yapıştırılmıştır. Sütun alt ve üst tamburuna ait eksik kısımlar sütunu statik olarak etkilediği için harç ile tamamlanması gerçekleştirilmiştir. Stylobat üzerinde yapılan restorasyon çalışmalarında sağlam kalabilmiş doğu kısmı temel alınarak öncelikle bu alanının
kazısında tespit edilen orijinal stylobat bloklarının anastylosis esas alınarak
orijinal yerlerine yerleştirilmesine başlanmıştır. Oturma basamaklarının
tahrip olan kısımları ve çeşitli nedenlerle antik çağda yerinden sökülen traverten bloklar anastylosis esas alınarak orijinal yerlerine yerleştirilmiştir.
Agora kuzey oturma basamaklarının derz harcının kumlaşarak bağlayıcı
özelliğini kaybeden kısımları, güneyden kuzeye doğru bozulan derz arasındaki harçlar boşaltılıp yapının orijinal harcı olan yıkanmış kum yıkanmış, hidrolik kireç ve kaymak kireçten oluşan karışım ile doldurularak sağlamlaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir (Resim: 11 A-B).
III. IV. Hierapolis Caddesi
Hierapolis Caddesi’nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları, caddenin doğu bitişiğinde stylobat üzerine yerleştirilen kuzeyden güneye doğru
son 5 sütun düzenlemesinin sabitleme çalışmaları bitirilmiştir. Ayrıca Hierapolis Caddesi doğu bitişiğinde bulunan sütun dizilerinin oturduğu stylo-
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batı oluşturan duvarın derz aralarındaki ölü harç kaldırılarak orijinaline
uygun hazırlanmış harçla dolgu uygulaması gerçekleştirilmiştir. Hierapolis
Caddesinin batısını sınırlandıran ve üzerinde oluklu traverten blokların
yerleştirildiği duvar derzlerinde de aynı uygulama gerçekleştirilmiştir.
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Çizim 1: Kent planı.
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Çizim 2: Tiyatro hamamı sarnıcı ve anıtsal çeşme.
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Resim 1: Pres yatağı ve basit toprak mezarlar.

Resim 2: Agora güney portiği.
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Resim 3: Agora kuzey portiği

Resim 4: Devlet Agorası / kutsal alan.
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Resim 5: Kantar.

Resim 6: Anıtsal çeşme.
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Resim 7: Kuzey nekropolü, TR.16.KN.KM1 kaya mezarı.

Resim 8: Kuzey nekropolü, TR.16.KN.KM2 kaya mezarı.
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Resim 9: Mozaikli konut duvar freski: restorasyon çalışması ve çizimi.

Resim 10 A: Devlet Agorası / kutsal alan duvar restorasyonu öncesi.
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Resim 10 B: Devlet Agorası / kutsal alan duvar restorasyonu sonrası.

Resim 11 A: Agora kuzey portik restorasyon çalışmaları öncesi.
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Resim 11 B: Agora kuzey portik restorasyon çalışmaları sonrası.
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yıl olduğu gibi kazı çalışmalarına başlamadan önce kazı evi, çevre ve lojistikle ilgili düzenlemelere öncelik verilmiştir. Bu düzenlemeler; kazı evinin
ve kazı evi depolarının temizlenmesi, kazı evi, kazı evi deposu ve çevresinin zararlı haşerelere karşı ilaçlanması, ‚B‛ ve ‚E‛ gözlerinde 2015 yılı kazı
sezonu sonunda kazı alanlarının üzerine kapatılmış olan siyah polyester
örtülerin kaldırılması ile kazı alanı ve çevresinin temizlenerek kazıya hazır
hale getirilmesi olarak özetlenebilir. Kazı çalışmaları, B ve E Gözleri olmak
üzere 2 ayrı alanda gerçekleştirilmiş ve kazılar sonucunda E Gözü’nde Pleistosen seviyelerden Orta Paleolitik Dönemin farklı evrelerine ait buluntular ile B Gözü’nde yine Pleistosen seviyelerden Epi-Paleolitik Döneme ait
buluntular ortaya çıkarılmıştır.
II. ‚E‛ GÖZÜ KAZISI
Karain E gözü kazıları, 2016 yılında toplam 15 plankarede gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). Kazı sezonu boyunca 4 arkeolojik seviye içinde toplam 4
jeolojik birimde çalışılmıştır. 2016 yılında kazısı gerçekleştirilen plankarelere ait arkeolojik ve jeolojik seviyeler ile bunların başlangıç ve bitiş kotları
Tablo 1’de görülebilir.
2016 yılı E Gözü kazılarına geçilmeden önce, kazı öncesi yapılmış olan
planlama doğrultusunda mağaranın büyük gözlerinden bir tanesi olan ve
ziyaretçilerin gezi yolu üzerindeki F Gözü’nde temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alanın, 1989 yılı kazı çalışmaları
esnasında yapılmış olan sondaj kazısı sonucu, Kökten dönemi kazılarında
atık toprak alanı olarak kullanıldığı belirtilmiştir2. Bu alanda toplam 4 gün
süren çalışmalar esnasında, Kökten dönemi kazılarında (1946 – 1972) 3 söz
konusu alana biriktirilmiş olan atık kazı toprağı kazılıp toplanmış ve mağara dışına taşınmıştır. Yapılmış olan bu çalışmalar sonucu toplam 1703 adet
kova toprak atılmıştır. Söz konusu büyük toprak birikintisi mağara önünde
uygun bir yere biriktirilmiş, daha sonra ise yine aynı alanda kurulmuş olan
mini laboratuvarda eleme işleminden geçirilmiştir. Eleme işlemi sonucu
farklı dönemlere ait yontmataş, kemik, seramik ve sürtmetaş gibi buluntular bir arada ele geçmiştir. 1989 ve 2016 yıllarında F Gözü’nde yapılmış olan
çalışmaları ve sonuçlarını dikkate aldığımızda, söz konusu alanın Kökten

2
3

Karapınar katılmıştır. Adı geçen katılımcıların tümüne hizmet ve gayretlerinden ötürü
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Yalçınkaya, 1991: 49.
Kökten, 1947; 1949; 1952; 1957; 1959; 1964.
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dönemi kazıları esnasında atık toprak alanı olarak kullanılmış olduğu bir
kez daha anlaşılmıştır.
Tablo 1: Karain E, kazılan plankareler ve seviye bilgileri
KARAİN E 2016 KAZILAN PLANKARELER VE SEVİYE BİLGİLERİ
Plankare

Arkeolojik
Jeolojik Seviye (GH)
Seviye (AH)

Başlangıç Kotu (m) Bitiş Kotu (m)

D 16

44,45

III.5 – IV.1

-9.50

-9.70

D 17

42,43

Karışık – III.5 – IV.1

-9.30

-9.50

D 18

42,43

Karışık – III.5 – IV.1

-9.30

-9.50

E 16

44,45

III.5 – IV.1

-9.50

-9.70

E 17

43,44,45

III.5 – IV.1

-9.40

-9.70

E 18

43,44,45

III.5 – IV.1 – IV.2

-9.40

-9.70

F 16

44,45

III.5 – IV.1

-9.50

-9.70

F 17

43,44,45

III.5 – IV.1

-9.40

-9.70

F 18

43,44,45

III.4 – III.5 – IV.1

-9.40

-9.70

G 16

44,45

III.5 – IV.1

-9.50

-9.70

G 17

43,44,45

III.5 – IV.1

-9.40

-9.70

G 18

43,44,45

IV.1 – IV.2

-9.40

-9.70

H 16

44,45

IV.1 – IV.2

-9.50

-9.70

H 17

43,44,45

III.5 – IV.1 – IV.2

-9.40

-9.70

H 18

43,44,45

IV.1 – IV.2

-9.40

-9.70

2016 yılı E Gözü çalışmalarının amaçlarından bir tanesi de 2015 yılında
olduğu gibi ana dolgu üzerinde gözlemlenen tahribatın en aza indirgenmesi olmuştur4. Bu doğrultuda ana dolgu üzerinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları oldukça dikkatli ve titiz bir şekilde yürütülmüştür. 2015 yılı çalışmalarında ana dolgunun özellikle batısında kalan ve her geçen gün erozyona
uğrayan alanda düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve söz konusu alan
düzgün bir görünüme kavuşturulmuştu5. Yine 2016 yılı çalışmalarında da
bu doğrultuda kazılar gerçekleştirilmiş ve alandaki tahribat en aza indirgenmiştir. Ayrıca ana dolgunun kuzeyinde yer alan traverten duvarın di4
5

Taşkıran ve diğ., 2017: 523.
Taşkıran ve diğ., 2017: 523-524.
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bindeki karışık döküntü alanı, 2016 yılı çalışmalarının sonunda tamamen
kaldırılmıştır.
2016 yılı E Gözü kazılarında, yukarıda bahsetmiş olduğumuz karışık
alanın dışında 4 farklı jeolojik birimde çalışıldığından bahsetmiştik. Söz
konusu birimler III.4, III.5, IV.1 ve IV.2 olarak isimlendirilmektedir.
III.4 olarak isimlendirilmiş olan jeolojik birim, koyu kahverengi, sediman
yapısı itibariyle kuru ve yumuşak görünümde bir yapıdır. Diğer seviyelere
göre daha az sayıda çakıl içermektedir. Daha çok kumlu yapısıyla dikkat
çeken bu jeolojik birim, bu yılki kazı çalışmaları boyunca yalnızca F 18
plankaresinin 43. arkeolojik seviyesinde gözlemlenmiştir.
III.5 jeolojik birimi ise genelde yumuşak ve kumlu bir yapıda olup turuncumsu kahverengi ile dikkat çekmektedir. Özellikle E 18 ve F 18 plankarelerinde olmak üzere bazı noktalarda kalsit kuşak kaynaklı sertlik göstermektedir. Kazılar esnasında III.5 birimine ait sedimanların özellikle 44 ve
45. arkeolojik seviyelerde IV.1 sedimanları ile bir arada ele geçtiği görülmüştür. Bu durum, jeolojik birimler arasındaki sınırın çok keskin olmamasından kaynaklanmaktadır. III.5 birimi oldukça yumuşak ve kumlu yapısından dolayı bazı alanlarda sızıntı / akıntı şeklinde gözlemlenmiştir.
Kazılar esnasında karşılaşılan bir diğer jeolojik birim IV.1’dir. Geçen yıllardaki kazılarda olduğu gibi 2016 yılı kazılarında da IV.1’in diğer jeolojik
birimlerden çok rahat bir şekilde ayrıldığı görülmüştür. IV.1, açık krem
renkli ve içerisinde sıklıkla siyahımsı konkresyonların görüldüğü bir birim
olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca söz konusu seviyede kimi alanlarda kalsit kuşaklara da rastlanmıştır. Bu alanlardaki sedimanların sert bir yapıda
oldukları görülmüştür.
2016 yılı E Gözü kazı çalışmaları sırasında karşılaşılan son jeolojik birim
ise IV.2 olmuştur. Geçen yıllardaki çalışmalarda da tespit edildiği üzere
IV.2 biriminin renk ve doku olarak hemen üzerinde yer alan IV.1 birimi ile
oldukça benzer bir görünümde olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte
IV.1 biriminde sıklıkla gözlemlenen siyahımsı konkresyon yapılarına
IV.2’de rastlanmaz. Ayrıca IV.2 içerisinde kalker döküntünün arttığı gözlemlenmiştir.



Kökten kazılarında kazı toprağının tahliyesini sağlayan el arabalarının geçiş yolu olarak
kullanılan ve ana dolgunun hemen kuzeyinde yer alan kısım. Bu kısım aynı zamanda daha üst
seviyelerden dökülen sedimanların da birikim alanı olmuştur.
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II.1. E Gözü Arkeolojik Buluntuları
2016 yılı kazılarında karışık olarak nitelendirilen alan dışında toplam 4
farklı jeolojik birimde çalışılmıştır.
Bu yıl gerçekleştirilen Karain E Gözü kazılarında en yoğun buluntu
grubu III.5 ve IV.1 birimlerinden ele geçirilmiştir. Söz konusu seviyelerden
çok sayıda düzeltisiz yonganın yanı sıra daha az sayıda alet olarak nitelendirilebilecek düzeltili parça tespit edilmiştir. Az sayıdaki aletler, düzeltili
yongalar ile kenar kazıyıcılardan oluşmaktadır (Çizim 2: 1, 2, 3, 5). Ayrıca
söz konusu jeolojik birimleri içeren arkeolojik seviyelerde yontma
artıklarına da sıklıkla rastlanmıştır. III.5 ve IV.1 birimleri içerisinde, geçen
yılki kazı çalışmalarında da örneklerine rastladığımız taş vurgaçlara6 ait tek
örnek tespit edilmiştir.
III.4 jeolojik birimi, geçen yılın aksine 2016 yılı kazılarında kısır bir
görüntü çizmiştir. IV.2 birimi ise çok fazla buluntuya sahip olmamakla
birlikte III.5 ve IV.1 birimlerinin ardından en yoğun buluntu grubunu
sunan birim olmuştur. Az sayıdaki düzeltisiz yonga, çekirdek (Çizim 2: 6)
ve yontma artıkları dışında basamak pulcuklu düzeltilere sahip olan bir
kenar kazıyıcı dikkat çekmektedir. Bunlar dışında buluntu grubuna ait bir
diğer örnek ise H 18 plankaresinin 45. arkeolojik seviyesinden ele geçmiş
olan 1 adet çakmaktaşı vurgaçtır (Resim 1). 2015 yılı kazılarında da özellikle
18 ve 19. plankarelerde vurgaçların tespit edilmiş olduğu bilinmektedir7. Bu
yılki kazılarda da tespit edilmiş olan 2 adet vurgacın 18. plankarelerin (H
18, F 18) 45. arkeolojik seviyelerinde ele geçmiş olması, tesadüfi bir durumdan ziyade söz konusu alanların bir işlik alanı olarak değerlendirilmesi
gerektiğine işaret etmektedir.
II.2. E Gözü Fauna Buluntuları
2016 yılı E gözü çalışmaları sırasında çok yoğun bir faunal kalıntıya
rastlanmasa da önemli buluntular tespit edilmiştir.
Hemen hemen tüm seviyelerde mikrofauna örneklerine rastlanmakla
birlikte nadir de olsa makrofauna örnekleri de tespit edilmiştir. III.5 – IV.1
birimlerinden iri boyutlarda kemik parçalarının yanı sıra tanımlanabilen ve
küçük boyutlu yaşlı bir bireye ait olduğu belirlenen bir yaban eşeğine8 ait
toynak (G 16 / 45) ele geçirilmiştir. Bunun dışında F 16 / 44 IV.1 tabakasın6
7
8

Taşkıran ve diğ., 2017: 526.
Taşkıran ve diğ., 2017: 526.
Dr. Serdar Mayda ile kişisel görüşme.
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dan tespit edilen balık omurgası ile iri bir memeliye ait olduğu anlaşılan
femur parçası (D 16 / 45) önemli örnekler olarak dikkat çekmektedir.
Kazılar esnasında özellikle IV.2 jeolojik birimi içerisinde kemik yoğunluğunda bir artış olduğu tespit edilmiştir. Önemli parçalar olarak diğer
tabakalara nazaran daha fazla faunal kalıntı içeren H 18 / 44 tabakasından
ele geçirilen bir ovicapra (yabani koyun-keçi) dişi ile alageyik (Dama dama)
dişi sayılabilir.
III. ‚B‛ GÖZÜ KAZISI
Karain B Gözü kazıları 2016 yılı kazı sezonunda 21 ayrı plankarede
gerçekleştirilmiştir (Çizim: 3). Kazılar yatay planda gerçekleştirilmiş olup
33 arkeolojik seviye ve 2 jeolojik seviye kazılmıştır. 2016 yılı kazı sezonunda
kazısı gerçekleştirilen plankarelere ait arkeolojik ve jeolojik seviyeler ile
bunların başlangıç ve bitiş kotları tablo 2’de görülebilir.
2016 yılı kazılarına, 2015 yılında P.I.2 jeolojik ünitesinden kalan seviyeler kazılarak devam edilmiştir. Tüm kazı sezonu boyunca B Gözü kuzey
ana dolgusu üzerinde çalışılmıştır. 2016 yılında kazısı gerçekleştirilen seviyelerin tamamı Pleistosen Döneme aittir (P.I.2, P.I.3). Mevcut kazı alanında tespit edilmiş olan jeolojik seviyeler, kuzey-batı yönünde eğimli
olduklarından dolayı farklı plankarelerdeki aynı arkeolojik seviyeler içerisinde farklı jeolojik ünitelerle karşılaşılabilmektedir. Çalışmalar, bir jeolojik
seviyenin kazısı tamamlandığında diğer jeolojik seviyenin kazılması suretiyle devam etmiştir. Aynı anda farklı jeolojik seviyelerde çalışılmamıştır.
Dolayısıyla ilk olarak 2015 yılı çalışmalarında bırakılan P.I.2 jeolojik ünitesi
kaldırılmış, tüm kazı alanında P.I.3 jeolojik ünitesi yakalandıktan sonra söz
konusu ünitenin kazısıyla çalışmalara devam edilmiştir. 2016 yılı kazıları
sonucunda kuzey ana dolgusu üzerindeki P.I.2 tamamen, P.I.3 ise F ve G
plankareleri dışındaki diğer plankarelerde kaldırılmıştır.
9

Daha önceki yıllarda yapılan yaşlandırmalar sonucunda söz konusu
Pleistosen seviyeler (P.I.2, P.I.3) MÖ 20.600-16.400 yılları arasına tarihlendirilmiştir10. Bu tarihler son buzul çağının en soğuk evresi olan Last Glacial
Maximum’a (LGM) denk gelmektedir. Nitekim 2016 yılı kazı çalışmalarında
özellikle P.I.3 jeolojik ünitesi içerisinde tespit edilen kalın kül tabakaları,

9
10

Taşkıran ve diğ., 2017: 528.
Yalçınkaya ve diğ., 2004, 407; Yaman, 2011: 259.
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dönemin iklim koşullarını kanıtlar nitelikte olup mağara içerisinde bilinçli
bir ateş yakma eyleminin gerçekleştirildiğini göstermektedir.
Tablo 2: Karain B, kazılan plankareler ve seviye bilgileri.
KARAİN B 2016 KAZILAN PLANKARELER
Plankare

Arkeolojik
Seviye

Jeolojik Seviye

Başlangıç Kotu
(m)

Bitiş
Kotu (m)

F10

19

P.I.3

-4.00

-4.10

F11

19

P.I.3

-4.00

-4.10

G10

19

P.I.3

-4.00

-4.10

G11

19

P.I.3

-4.00

-4.10

H10

19,20

P.I.2-P.I.3

-4.00

-4.20

H11

19,20

P.I.3

-4.00

-4.20

H12

19,20

P.I.3

-4.00

-4.20

H13

20,21

P.I.2-P.I.3

-4.10

-4.30

H14

20,21,22

-4.10

-4.40

I10

19

P.I.2-P.I.3
(Karışık)
P.I.3

-4.00

-4.10

I11

19,20

P.I.3

-4.00

-4.20

I12

19,20

P.I.3

-4.00

-4.20

I13

20

P.I.2-P.I.3

-4.10

-4.20

I14

20,21,22

-4.10

-4.40

J11

20

P.I.2-P.I.3
(Karışık)
P.I.3

-4.10

-4.20

J12

20

P.I.3

-4.10

-4.20

J13

20

P.I.2-P.I.3

-4.10

-4.20

J14

20,21

P.I.2

-4.10

-4.30

K11

19,20

P.I.2

-4.00

-4.20

K13

20

P.I.2

-4.10

-4.20

K14

21

P.I.2

-4.20

-4.30

2016 kazı çalışmaları sırasında H 14 ve I 14 plankarelerinde P.I.2 ve P.I.3
jeolojik seviyelerinin iç içe girdiği bir durum ile karşılaşılmıştır. Söz konusu
karışıklığa H 14 plankaresinde açığa çıkarılan bir dikitin neden olduğu tespit edilmiş olup bu plankarelerin 21 ve 22. arkeolojik seviyelerinden ele
geçirilen bulgular, bu karışıklık göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.
Aynı şekilde H 10 plankaresinin 19. arkeolojik seviyesinden ele geçirilen bir
adet obsidiyen parçası, Holosen ve Pleistosen seviyeler arasındaki karışıklı-
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ğa işaret etmektedir. Söz konusu karışıklık, 2012 yılında açığa çıkarılan11 ve
kazısına 2013 yılında12 devam edilen Holosen seviyelerden Pleistosen seviyeler içerisine açılmış olan kazık çukurlarından kaynaklanmaktadır. Aynı
şekilde H 10 plankaresinin 19. arkeolojik seviyesinden ele geçen bulgular
söz konusu karışıklık göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.
P.I.2 seviyesi Epi-Paleolitik Döneme tarihlendirilmiştir. Daha önceki yıllarda bu seviyeden yapılan yaşlandırma çalışmaları sonucu, M.Ö. 20.500 ile
M.Ö. 16.400 arasında çeşitli tarihler elde edilmiştir13. P.I.2 özellikle makroskobik açıdan kemik zenginliği ile P.I.3’ten rahatça ayırt edilebilir. Mağara
içinde sıklıkla gözlemlenen kalsiyum karbonat içerikli sular, bazı alanlarda
kemiklerin birbirlerine sıkı sıkıya bağlanmasını sağlayan bir çimento rolü
görmüştür.
P.I.3 seviyesi Epi-Paleolitikin en kısa süreli ve en erken evresini oluşturur. Aslında Üst Paleolitikten Epi-Paleolitike geçiş evresidir. Daha önceki
yıllarda bu tabakadan yapılan yaşlandırma sonuçlarına göre alt tarih M.Ö.
20.600, üst tarih ise M.Ö. 19.100 olarak belirlenmiştir14.
III.1. B Gözü Arkeolojik Buluntuları
P.I.2 ve P.I.3 olarak nitelenen jeolojik seviyelerin tamamı Yontmataş Çağı
sonrasını temsil eden Epi-Paleolitik Dönem buluntularıyla karakterizedir.
P.I.2 jeolojik seviyesine ait hemen her tabakadan tam ve kırık dilgi ve
dilgicik ele geçirilmiştir. Tek ve iki kutuplu dilgi-dilgicik çekirdekleri ile
piramit biçimli, disk biçimli ve şekilsiz çekirdekler bu seviyede uygulanan
yongalama tekniği hakkında ipuçları içeren buluntulardandır (Çizim 4: 1-5).
Ayrıca teknolojik parçalar açısından tepeli ve dalmalı dilgilerin varlığı göze
çarpmaktadır. Alet haline çevrilmiş parçalar açısından çeşitli tiplerle
nitelenen ön kazıyıcıların yoğunluğu öne çıkmaktadır. Dilgi üzerine (Çizim
5: 1-4), yonga üzerine (Çizim 5: 6) ve düzeltili dilgi üzerine ön kazıyıcılar ile
ikili ön kazıyıcılar, rendeler, omurgalı ön kazıyıcılar (Çizim 5: 5, 7, 10) ve ön
kazıyıcı alınları öne çıkan alt tiplerdir. Ayrıca düzeltili dilgi (Çizim 7: 1-3)
ve yongalar, taş kalemler (Çizim 6: 4), taş delgiler (Çizim 6: 6), dişlemeli
(Çizim 6: 5, 7) ve çentikli aletler (Çizim 6: 8, 9) diğer alet tiplerindendir.
11
12
13
14

Yalçınkaya ve diğ., 2014: 238.
Yalçınkaya ve diğ., 2015: 447.
Yalçınkaya ve diğ., 2004, 407, Yaman, 2011: 259.
Yalçınkaya ve diğ., 2004, 407.
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Ayrıca ön kazıyıcı-taş kalem (Çizim 6: 1), ön kazıyıcı-çentikli (Çizim 6: 2),
ön kazıyıcı-taş delgi (Çizim 6: 3) gibi ikili aletler de bulunmaktadır. Hemen
hemen her arkeolojik seviyeden ele geçen yarıcı aletler (piece esquille) de alet
yelpazesini tamamlayan diğer unsurlardır (Çizim 6: 11). P.I.2’den ele geçen
diğer alet grubu mikrolitik aletlerdir (Çizim 7: 6, 8-12). Düzeltili ve sırtlı
dilgiciklerin sayıca fazla olduğu bu grupta mikrogravet uçlar, kavisli sırtlı
dilgicikler ile iç yüzden düzeltili dilgicikler de bulunmaktadır.
P.I.3 jeolojik seviyesinden ele geçen çekirdekler iki ve tek kutuplu prizmatik çekirdekler ile çapraz kutuplu ve atipik piramit çekirdeklerin yanı
sıra şekilsiz çekirdeklerin de bulunduğu bir görünüm sergilemektedir (Çizim 4: 6). Bu seviyeden alt tipler açısından çeşitlilik gösteren bir ön kazıyıcı
grubu ele geçmiştir. Yonga üzerine (Çizim 5: 9), dilgi üzerine (Çizim 5: 11)
olan örneklerin yanı sıra mikro örnekler (Çizim 5: 12, 13) ile ön kazıyıcı
alınları bu buluntular arasındadır. Ayrıca bu grup içinde daha iri taşımalıklar üzerine yapılmış rendeler ve omurgalı ön kazıyıcılar (Çizim 5: 8) da bulunmaktadır. Dişlemeli ve çentikli aletlerin yanı sıra taş kalemler, düzeltili
yonga ve dilgiler (Çizim 7: 4, 5) diğer buluntular arasında yer almaktadır.
P.I.3’te de P.I.2’de olduğu gibi hemen her tabakadan küçük ince taşımalıklar üzerine yapılmış örneklerle beraber daha kalın yongalar üzerine yapılmış örnekleri bulunan yarıcı aletler (piece esquille) ele geçirilmiştir (Çizim 6:
10, 12). Genel olarak bu aletlerin kemik işçiliğinde kullanıldığı bilinmektedir. 2016 yılı çalışmalarında kemik alet olarak nitelendirebileceğimiz kırık
örnekler ile karşılaşılmıştır. Söz konusu bu aletlerin Karain sakinleri tarafından kemikten ilik çıkarma ahşap parçalama gibi işlerde kullanıldığını
düşünmekteyiz. Epi-Paleolitik Dönemin karakteristik alet tipi olan mikrolitler P.I.3 jeolojik seviyesinde düzeltili ve sırtlı dilgicikler ile dufor dilgicikleri
ile temsil edilmektedir.
Yontmataş buluntular dışında Epi-Paleolitik seviyelerden sürtmetaş endüstriye ait buluntular ile işlenmiş kemikler ele geçirilmiştir. Sürtmetaş
buluntular arasında elips formlu olduğu anlaşılan ama kırık, yassı, iki yüzü
düz bir parça dikkat çekmiştir. Bu parçanın üzerinde enlemesine ancak çok
paralellik göstermeyen ince çizgiler bulunmaktadır (Resim: 2). Doğal olmadığı düşünülen bu çizgilerin taşın kullanımı sonucu mu oluştuğunu yoksa
bilinçli bir şekilde simgesel bir ifadenin ürünü mü olduğunu anlamak şu an
için mümkün olmamıştır. Yapılacak detaylı mikroskobik çalışmalar bu durumun netliğe kavuşmasını sağlayacaktır. İşlenmiş kemikler arasında şüpheli olmakla birlikte bir adet flüt olabilecek bir kemik buluntu kırık olarak
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ele geçmiştir. Yine üzerine delik açılmış bir adet kemik parçası dikkat çekici
bir diğer buluntudur. Karain kazılarından çıkan toprağın sistemli bir şekilde elenmesi sonucu 1 cm.den daha küçük buluntular da ele geçmektedir.
Bunlar arasında çok küçük boyutlu bir adet kemik iğne başı (Resim: 3) ile
denizel yumuşakça kabuklarından (columbella ve dentalium) yapılmış çok
küçük boyutlu boncuk taneleri (Resim: 4) önemli buluntulardandır.
III.2. B Gözü Fauna Buluntuları
P.I.2 jeolojik ünitesi makroskobik açıdan kemik zenginliği ile P.I.3 jeolojik ünitesinden rahatça ayırt edilebilir. Ele geçen kemik buluntular, Karain
Epi-Paleolitik insanlarının ekonomik açıdan beslenme amacıyla avlamış ve
tüketmiş oldukları koyun ve keçi gibi memeli hayvan türlerine ait diş, kemik ve boynuz buluntulardan oluşmaktadır. Ele geçen bazı kemikler üzerinde kasaplık izleri tespit edilmiştir. Ayrıca yine bu tabakalardan çeşitli
türler içeren çok sayıda mikro fauna kemiği de ele geçmiştir.
IV. LABORATUVAR VE ARKEOMETRİ ÇALIŞMALARI
2015 yılında, Karain Müzesi ve çevresinde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarından dolayı, laboratuvar geçici olarak kazı evinin önünde oluşturulan alana kurulmuştu15. Müze ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmaların
tamamlanmasıyla birlikte 2016 yılı kazı çalışmalarında laboratuvar tekrardan eski yerine taşınmıştır. Kazılar esnasında E ve B Gözlerinden yollanan
sedimanlar sulu ve kuru elekten geçirilip içlerinden tespit edilmiş olan arkeolojik buluntular ayıklanmış ve bunların tasnifleri yapılmıştır. Söz konusu arkeolojik malzeme markajlanarak çeşitlerine göre kilitli poşetlere yerleştirilmişlerdir. Standart eleme yönteminin dışında B Gözü’ne ait sedimanlar
yüzdürme yöntemine tabi tutulmuş ve bu yöntem sonucu ortaya çıkan karbon örnekleri tarihlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere alüminyum
folyolar içerisinde koruma altına alınmışlardır. Son olarak 2016 yılı kazıları
boyunca ele geçmiş olan arkeolojik materyalin fotoğraf çekim işlemleri gerçekleştirilmiştir.

15

Taşkıran ve diğ., 2017: 530.
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V. KAZI SONRASI ÇALIŞMALARI
2016 yılı Karain kazı çalışmalarının sonunda, B ve E gözlerinde yer alan
açmaların ve bu açmalar çevresinde yer alan alanların temizlik işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alanlar son halleriyle fotoğraflandıktan
sonra bir sonraki sezon yeniden açılmak üzere siyah naylon brandalarla
kapatılmışlardır. Kazılarda ele geçirildikten sonra temizlik, markajlama ve
poşetleme işlemleri tamamlanan buluntular kapaklı plastik kasalar içerisinde kazı evi deposuna kaldırılmışlardır. Kazı evi eser deposu gerekli tüm
önlemler alındıktan ve içine konması gereken eserler yerleştirildikten sonra
Antalya Müzesi yetkilileri, Bakanlık Temsilcisi ve tarafımızdan mühürlenerek kilitlenmiştir.
VI. SONUÇ
2016 yılı E ve B gözlerinde yapılan kazılarla tamamlanan Karain Mağarası kazıları sonucunda Paleolitik Çağın çeşitli dönemlerine ait buluntular
ele geçirilmiştir.
2016 yılında E Gözü’nde Orta Paleolitik Dönemin çeşitli evrelerine ait
buluntular veren toplam 4 jeolojik seviyenin kazısı yapılmıştır. Bu seviyelerden yontmataş buluntular yanında mikro ve makro faunal buluntular ele
geçirilmiştir. Yontmataş buluntular açısından çok yoğun bir çeşitlilik gözlemlenmese de tipolojik açıdan Orta Paleolitik Dönem Charantien tip Mousterién’e ait karakteristik alet grubu olan kenar kazıyıcılardan örnekler bu
seviyelerden ele geçirilen önemli buluntular arasındadır. Bunların yanı sıra
düzeltili ve düzeltisiz yongalar, az sayıda çekirdekler ile yongalama işleminin mağarada yapıldığına işaret eden yongalama artıkları ve kıymıklar
yotmataş endüstrinin diğer öğeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Faunal
buluntular açısından ise ele geçirilen makro fauna örnekleri arasından tür
tayini yapılan yaban eşeğine ait toynak ile mikro fauna örnekleri arasından
ele geçirilen balık omurgası bir yandan o dönemde mağarada yaşayan insanların diyetleri hakkında bilgi verirken diğer yandan da o dönemin iklim
ve çevre koşulları hakkında bilgiler sunmaktadır. Bu buluntular üzerinde
yapılan çalışmaların yanı sıra ele geçirilen tohumlar üzerinde yapılacak
analiz çalışmaları her iki konu hakkında da çok daha doyurucu ve bilimsel
veriler sunacaktır.
2016 yılı B Gözü kazıları ile Pleistosen katlaşımın son jeolojik seviyesi
olan ve tamamı Epi-Paleolitik Döneme tarihlendirilmiş tabakaların kazıl-
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ması son bulmuştur. Yatay planda gerçekleştirilen kazılar sayesinde B Gözü’nün kuzey ana dolgusunda Epi-Paleolitik Döneme ait tabakaların hepsi
dönüşümlü bir şekilde eş zamanlı bir şekilde kazılmış ve buluntuları bu
yatay plan kapsamında değerlendirme şansı elde edilmiştir. Epi-Paleolitik
tabakaların hemen altından gelen ve Üst Paleolitik Döneme ait buluntular
içeren P.II jeolojik seviyesinin kazısının da aynı teknikle geniş bir alanda
yapılması planlanmaktadır. Anadolu prehistoryası açısından stratigrafik
pozisyonda tespit edilmiş Üst Paleolitik Dönem yerleşim yerleri oldukça az
sayıdadır. Bu nedenle Karain Üst Paleolitik Dönemi oldukça önemli bir
konumdadır. Bu önemli konumundan ötürü gerçekleştirilecek yatay planlı
kazılar doğrultusunda geniş alanda açığa çıkarılacak Üst Paleolitik Dönem
buluntuların pek çok soru ve soruna ışık tutacak düzeyde olduğu açıktır.
Epi-Paleolitik tabakaların hemen altında yer alan ve görece daha sert olan
Üst Paleolitik Dönem katlaşımı G.Ö. 22.000 ile 21.000 tarihlerini vermiştir.
Bu tarihler geç bir Üst Paleolitik Dönemin varlığını ortaya koymaktadır 16.
Yapılan bir diğer tarihlendirme sonucu bu seviyeler için G.Ö. 31.280 ve G.Ö.
28.100 yaşlarını vermiştir17. Eldeki radyokarbon tarihleri ile ileriki yıllarda
açığa çıkarılacak buluntuların Anadolu Paleolitik kronolojisinde Üst Paleolitik Dönem açısından var olan boşluğun giderilmesine oldukça önemli
katkılar yapacağı düşünülmektedir.
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TYANA (KEMERHİSAR) KAZILARI YENİDEN
BAŞLARKEN: 2016 YILI ÇALIŞMALARI
Osman DOĞANAY*
Hakan ERASLAN**
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 24 Ağustos 2016 tarih ve 154057 sayılı ve 04 Ekim 2016 tarih ve 175147 sayılı izniyle, Niğde İli,
Bor İlçesi, Kemerhisar Kasabası’nda bulunan Tyana antik kenti kazı çalışmalarına 13 Ekim 2016 tarihinde başlanmış ve bir hafta süren çalışmalar 19
Ekim 2016 tarihinde sonlandırılmıştır. Niğde Müzesi ile birlikte yürütülen
bu kısa süreli çalışmalara Niğde Müze Müdürü Fazlı Açıkgöz ve ilgili müze
müdürlüğü uzman personellerinden Murat Tektaş, Yakup Ünlüler ve Menduh Şengül’ün yanı sıra Aksaray Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri
katılmıştır.
Çalışmalar sırasında Kemerhisar Kasabası’nda daha önceki İtalyan kazı
ekibinin de kullandığı belediyeden tahsisli kazı evinde konaklanmıştır. 2002
yılından itibaren 2013 yılına kadar 13 yıl boyunca İtalya Padova Üniversitesi’nden Guido Rosada başkanlığındaki kazı ekibi tarafından yürütülen çalışmalar (Bkz. Tablo: 1) 2016 yılı itibariyle Niğde Müzesi ve Aksaray Üniversitesi işbirliğiyle sürdürülmeye başlanmıştır. Dolayısıyla 2016 yılı çalışmaları büyük oranda mevcut kazı evinin yeniden tefrişatı, önceki kazı sezonlarında ortaya çıkarılan etüdlük eserlerin muhafaza edildiği depolardaki eserlerin sayımı ve uzun süredir temizliği yapılamayan kazı alanlarının
temizliği şeklinde devam etmiştir. Ayrıca ilerideki çalışmaların teknik alt
yapısını güçlendirmek amacıyla ihtiyaç duyulacak araç-gereçlerin temini
yönünde çalışmalar yapılmıştır. 2016 yılı çalışmaları kapsamında ayrıca
2017 yılı çalışma stratejilerini belirlemek maksadıyla da hazırlıklar yapılmıştır.
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Arş. Gör., Hakan ERASLAN, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği
Bölümü, Aksaray/TÜRKİYE.
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2016 yılı çalışmaları aşağıdaki başlıklar altında sürdürülmüş ve tamamlanmıştır.
KAZI EVİNİN YENİDEN TEFRİŞATINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
İtalyan kazı ekibi tarafından uzun süre kullanılan 2 kattan oluşan ve
Kemerhisar Belediyesi’nden tahsisli kazı evinde ilk olarak mevcut bütün
malzemelerin sayımı yapılarak bunlar kayıt altına alındı. Daha sonra ise
genel bir temizlik çalışması yapılmıştır. Yatakhane olarak kullanılan odaların hijyeni ve konforuna yönelik yeniden düzenlemeler ve tadilatlar yapıldı.
Mutfak ve malzeme deposu yeniden düzenlendi ve ihtiyaç duyulan kimi
mutfak gereçlerinin Kemerhisar Belediyesi tarafından temini sağlandı. Böylelikle kazı ekibinin konaklamasına ve ofis çalışmalarına dönük fiziki altyapı imkânları ideal düzeye getirilmiş oldu.
ETÜDLÜK ESER DEPOSU ÇALIŞMALARI
2002-2013 yılları arasındaki Tyana kazıları kapsamında İtalyan ekip tarafından biri kazı evi içerisinde (Depo 1), diğeri ise eski belediye binası içerisinde (Depo 2) olmak üzere iki ayrı etüdlük eser deposu oluşturulmuştur.
Niğde Müze Müdürü ve yukarıda adı geçen müze uzmanlarıyla birlikte
depolar tutanakla açıldı ve depoların karşılaşılan ilk durumuna yönelik
belgeleme çalışmaları yapıldı. Her iki depoda yapılan çalışmalar ilgili müze
müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte tutanak altına alındı ve fiziki imkânları
dâhilinde depolar yeniden düzenlendi. Depo çalışmalarına ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmiştir;
Depo 1: Mülkiyeti Kemerhisar Belediyesi’ne ait kazı evi olarak kullanılan
iki katlı bina içerisinde yer alan geniş odalardan biri daha önceki kazı ekibi
tarafından depo olarak kullanılmaktaydı. Söz konusu depo içerinde bulunan amorf/etüdlük eser kasaları üzerinde bulunan etiketler esas alınarak
kasalar yıllara göre tasniflenmiş, kaydı olmayanlar depo sayımı olarak listelere eklenmiştir. Kemerhisar Belediyesi’nden temin edilen atıl durumdaki
raflar depoya taşınarak duvarlara monte edilmiş ve kasaların bir kısmı bu
raflara yerleştirilmiştir (Resim: 1-2).
Depo 2: Artık kullanılmayan eski belediye binası içerisinde bulunan kazı
deposundaki amorf/etüdlük eser kasaları üzerinde bulunan etiketler esas
alınarak sayımı yapılmış ve listeleri çıkartılmıştır. Antik kentteki Roma hamamı kazısı sonrasında bu depoya taşınan pilaeler nedeniyle depo içerisin-
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de bir düzenlemeye gidilmemiş, depo mevcut durumu ile bırakılmıştır (Resim: 4). Her iki depo da Niğde Müzesi yetkilileri ile birlikte kapatılarak
mühürlenmiştir.
Malzeme Deposu: Kazı evi içerisinde yer alan odalardan biri de önceki kazı ekibi tarafından malzeme deposu olarak kullanılmaktaydı. Söz konusu
depo açılarak içerisinde bulunan kazı malzemeleri kayıt altına alınmıştır.
Malzeme deposunun daha rahat kullanımı için hemen bitişiğindeki bir başka oda da bir diğer grup malzemelerin muhafazası için düzenlenmiştir.
Odalardan biri kazı malzemeleri için (kürek, el arabası, kazma vb.) diğer
oda ise kırtasiye, çizim, ölçüm vb. malzemeler için düzenlenmiştir (Resim:
3).
ARAZİ ÇALIŞMALARI
Kazı Alanı: İtalyan ekibin daha önce açtığı kazı alanı içerisinde bulunan
otlar Kemerhisar Belediyesi işçilerinin desteğiyle temizlenmiştir. Kesilen
otlar kazı alanı dışına çıkartılarak alandaki kalıntıların görünür hale gelmesi sağlanmıştır. Açma kenarlarının kısmen aşınması sonucu kazı alanı içerisine dökülen dolgu toprağı ve moloz taşlar da bu çalışma kapsamında temizlenmiştir. Ayrıca kazı alanını çevreleyen tel örgülerin onarımı yapılmış
ve hazırlanan uyarı levhası kazı alanı içerisine yerleştirilmiştir (Resim: 5-6).
Roma Hamamı: Hamam içerisinde bulunan otsu bitkiler de Kemerhisar
Belediyesi işçileri tarafından temizlenerek alan dışına çıkartılmıştır. Hamamın giriş kapısı önünde yer alan ve kapının çalışmasına engel olan moloz
birikintisi temizlenerek kapıya tekrar işlerlik sağlanmıştır (Resim: 7-8).
ALAN KULLANIMINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Bu çalışmalar kapsamında ise Kemerhisar Kasabası onay sürecindeki
Koruma Amaçlı İmar Planı temel alınarak I., II. ve III. Derece Arkeolojik Sit
Alanları’nın sınırları, çakışık durumları, metrekare ve hektar cinsinden
miktarları tespit edilmiştir (Resim: 9). Ayrıca bu çalışmalar kapsamında sit
alanlarındaki mevcut yapılaşma durumları imar planı üzerinde renklendirilerek gösterilmiş ve yapılaşma durumu bir tablo ile de anlaşılır hale getirilmiştir (Resim: 10). Aynı plan üzerinde sit alanlarındaki yapılaşmanın ve
arazilerin mülkiyet durumu da renkli olarak işaretlenmiş ve bu durum da
tablo haline getirilmiştir (Resim: 11).
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2017 Yılı Kazılarına Yönelik Çalışmalar
Gerek kazı alanında ve gerekse de kazı depolarında ortaya çıkan duruma göre 2017 yılı için bir çalışma planı da ortaya konmuştur. Buna göre,
2017 yılında sürdürülmesi düşünülen Tyana antik kenti kazı ve restorasyon
çalışmaları aşağıdaki gibi planlanmıştır;
1-Kazı Evi ve Depo Şartlarının İyileştirilmesi: 2016 yılı çalışmaları esnasında
daha önceki kazı ekibi tarafından kullanılan kazı evinin yeniden tefrişatına
yönelik işler de yürütülmüştür. 2017 yılı çalışmaları kapsamında ise aynı
kazı evi ve mevcut 2 ayrı kazı deposunun fiziki şartlarının daha da kullanışlı olacak şekilde iyileştirilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması
yönünde çalışmalar yürütülecektir. Mevcut kazı evinde bir kütüphane oluşturulması da bu kapsamda yürütülecek çalışmalar olacaktır.
2-Depo Katalog Bilgileri İçin Veri Tabanı Oluşturulması: 2016 yılı çalışmaları
kapsamında tespiti yapılan etüdlük eserlerin daha kolay ulaşımı ve sistematik bilgileri için 2017 yılı çalışmaları sırasında bir veri tabanı oluşturulması
düşünülmektedir. Her zaman güncellenebilecek ve yeni bilgiler eklenebilecek olan söz konusu veri tabanı hem geçmişteki çalışmaların kapsamı ve
değerini belirlememize yardımcı olacak ve hem de ilerideki çalışmalarımıza
yön verecektir.
3-Kazı Alanındaki Otların Temizliği: Her kazı alanında başlangıçta biraz
zaman alan bu tür çalışmalar sahanın daha net algılanması ve kazı çalışmaları için zaruridir. 2016 yılında Tyana’daki arkeolojik kalıntıların üzerini
uzun bir zamandır örten ve gövdeleri kısmen kalınlaşan otsu bitkiler temizlenmiştir. 2017 yılı kazı çalışmalarının birkaç günü yine bu tür çalışmalarla
geçecektir.
4-Daha Önceki Kazı Çalışmalarının ve Sonuçlarının Anlaşılmasına Yönelik Çalışmalar: Arazi raporları ve yayınlar üzerinde yapılacak çalışmalarla 12 yıl
devam eden daha önceki çalışmaların yoğunlaştığı alanlar, bu çalışmalarla
amaçlanan hedefler, çalışmaların sonuçları, arkeoloji bilimine, bölge ve ülke
turizmine ve ekonomisine sağladığı katma değerlerin tespitine yönelik sürdürülecek arazi ve masa başı çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Bu
çalışmalar ileriki yıllarda sürdürülecek çalışmalarımızın da seyrine etki
edecektir. Antik kentte 12 yıl boyunca sürdürülen kazı çalışmalarının planlanan daha ileri aşamalarına yönelik çalışmaların neler olduğu tespit edildikten sonra bunların ne kadarının gerçekleştiği ve bu planlara yönelik ne
gibi alt yapı faaliyetlerinin sürdürüldüğü tespit edilecektir. Bu tespit çalış-
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malarından sonra yeni kazı ekibinin ileriki çalışma planları ile uygun olan
altyapı çalışmalarının kullanılması düşünülmektedir. Örneğin sahada yapılmış jeofizik çalışmasının tüm verileri yeni kazı sezonu çalışmaları için de
yararlı bir altlık olacaktır.
5-Koruma ve Restorasyona Yönelik Durumun Tespiti: İleride sürdürülecek
çalışmaların güvenliği, mevcut ve ortaya çıkarılacak eserlerin korunmasına
yönelik şimdiye kadar alınan tedbirler, üretilen projeler yeniden değerlendirilecek ve bunların uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi farklı seçeneklerle yeniden gözden geçirilmesi planlanmaktadır.
6-Mülkiyet Durumlarının Tespiti: Özellikle arkeolojik eserlerin yoğunlaştığı sahanın kamu veya özel mülkiyet durumları, kadastral bilgileri, tapu
kayıt bilgileri gibi her zaman ihtiyaç duyulacak planlama durumları tespit
edilecektir. Bu çalışmalar ilerideki kazı çalışmaları için hayati öneme sahiptir. İlerideki kazı çalışmalarının önünde büyük bir engel olarak görülen özel
mülkiyetlerin kamulaştırılmasına yönelik tespit çalışmaları da 2017 yılı çalışmaları içerisinde yer alacaktır.
7-Antik Kent Genelinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tescil Durumlarına
Yönelik Çalışmalar: Bugünkü Kemerhisar Beldesi antik Tyana kenti üzerinde
kurulduğundan sahada kesintisiz bir yerleşim söz konusu. Buna bağlı olarak sanat tarihi açısından da öneme haiz çok sayıda taşınmaz kültür varlığı
kasaba geneline yayılmış durumdadır. Öncelikle yeni çalışma ekibi için
bunların bilinmesi ve yeni tescil önerilerinin getirilmesi yönünde çalışmalar
yürütülecektir.
8-Kasaba Genelindeki Taşınır Kültür Varlıklarının Tespiti: Antik Tyana kentinin bilhassa görkemli mimari yapılarına ait olduğu anlaşılan mimari parçaların kasaba genelinde dağınık olarak yer aldığı (Resim: 12), bazılarının
uygun alanlarda toplanarak kısmen koruma altına alındığı görülmektedir.
Öncelikle söz konusu bu arkeolojik eserlerin tespiti ve envanter çalışmalarının yapılması, bunlara ek olarak etnoğrafik değerdeki yakın tarihe ait
kültürel eserlerin tespit edilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar ileride oluşturulabilecek Tyana Müzesi’nin de alt yapısını teşkil edecektir.
9-Mevcut veya Onay Aşamasındaki Arazi Planlamalarının İncelenmesi: Antik
kent üzerinde günümüzde bir yerleşim kurulu olduğundan mevcut ve
onaylı ya da onay aşamasındaki imar planı veya koruma amaçlı imar planı
detaylı olarak incelenecek ve ileriki kazı ve restorasyon çalışmaları ile antik
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kentin geleceğine yönelik olumlu katkılar sağlaması ve söz konusu planlama çalışmalarının anlaşılması için çalışmalar yürütülecektir.
10-Koruma ve Kullanma Dengesine Yönelik Çalışmalar: Antik kent üzerinde
Kemerhisar Beldesi kurulu olduğundan kasaba halkının ve yerel idarecilerin tarihi dokuyu koruma, bunları kent yaşamına katarak dengeli kullanılmasına yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması planlanmaktadır.
Bütün kasaba halkına yönelik sürdürülecek bu çalışmalarla tarihi çevre ve
tarihi eser farkındalığı oluşturulmaya çalışılacaktır.
11-Kazı Alanı ve Kamulaştırılan Alanlara Yönelik Çalışmalar: Mevcut kazı
alanı daha önceki kazı çalışmaları kapsamında tel örgü içerisine alınmıştır.
Ancak bu işlemden sonra kamulaştırılması yapılan saha ile kazı alanı sahası
konusunda görünürde bir belirsizlik vardır. Dolayısıyla 2017 yılı çalışmalarında mevcut tel örgünün kamulaştırılan saha sınırlarına çekilmesi planlanmıştır. Böylelikle hem kamuya ait sahanın algılanabilirliği sağlanacak ve
hem de genişleyen kazı alanındaki kazı çalışmaları daha rahat sürdürülebilecektir. Bu kapsamdaki çalışmalar sırasında kamulaştırılan sahada yer alan
tescilsiz yapılar usulüne uygun olarak yıkılacak ve yeni kazı alanları oluşturulacaktır.
12-Kazı ve Restorasyon Çalışmaları: Tyana antik kentinde günümüze kadar
kesintisiz bir yerleşim söz konusu olduğundan daha alt tabakalara inmek
için bilhassa toprak üstünde kısmen korunan yakın dönem mimari yapılardan tescili uygun olmayanların yıkılması yoluna gidilecektir. Ancak, örneğin Selçuklu ve Osmanlı kültürel dokusu da barındıran toprak üstü kimi
yapıların da korunmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Böylelikle Kemerhisar’ın sadece erken dönem kültürel dokusu değil, günümüze kadar
uzanan kültürel değerleri de muhafaza edilmiş olacaktır. 2017 yılı kazı çalışmaları ise özellikle kamulaştırılan alandaki moloz tabakasının kaldırılması ve daha önceki kazı çalışmalarından sonra kısmen toprak örtüyle kaplanan sahanın temizlenmesi ve bu yolla ortaya çıkacak arkeolojik eserlere
yönelik koruma tedbirlerinin alınması şeklinde yürütülecektir.
13-Yeni Kazıevi ve Depo Temini Çalışmaları: Kemerhisar Belediyesi’nden
tahsisli olan mevcut kazı evi ve kazı depoları şimdilik yeterli gibi görünse
de Tyana’da sürdürülecek uzun soluklu ve etkin kazı çalışmaları yeni bir
kazı evi ve kazı depolarının gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Bugünkü
modern kasaba antik kentin üzerinde kurulu olduğundan mevzuat gereği
etkin bir şekilde kullanılamayan kimi kamu yapılarının kazı evi ve kazı
depoları olarak düzenlenmesi için 2017 yılında çalışmalar yapılacaktır. Yıkı-
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lan eski evlerden toplanan ve kasabanın birçok noktasında gruplar halinde
sergilenen taş eserlerin de böyle bir kazı evi yakınında muhafaza edilmesi
yoluna gidilecektir. Böylelikle bilimsel manada daha etkin çalışmalar yürütülecek ve ayrıca yapılacak bu tür çalışmalar antik kentin turizm potansiyeline katkılar sağlayacaktır.
14-Diğer Çalışmalar: 2017 çalışmaları kapsamında Tyana’dan yakın
müzelere taşınan arkeolojik eserlerin tespiti ve envanterlenmesi, antik
kentle ilgili tüm yayınların toplanması, etnografik ve sosyolojik çalışmalar
ile sponsorluk faaliyetlerinin de yürütülmesi planlanmaktadır.
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Resim 1: Tasnif ve düzenleme öncesi Depo 1.

Resim 2: Tasnif ve düzenleme sonrası Depo 1.
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Resim 3: Kazı malzemesi deposu.

Resim 4: Depo 2.

Resim 5: Kazı alanındaki otların temizliği.
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Resim 6: Kazı alanının temizlik sonrası durumu.

Resim 7: Otlar temizlendikten sonra Roma hamamı kalıntıları.

Resim 8: Otlar temizlendikten sonra Roma hamamı kalıntıları.
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Resim 9: Sit alanlarının imar planı ile çakışık durumu ve miktarı.

Resim 10: Sit alanlarında mevcut yapılaşma durumu.
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Resim 11: Sit alanlarında mülkiyet durumu.

Resim 12: Kemerhisar Kasabası geneline yayılan mimari parçalar.
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HARPUT İÇ KALESİ KAZILARI 2016 YILI
ÇALIŞMALARI
İsmail AYTAÇ
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 94949537-160.01.01 (23) sayılı yazısı ile Elazığ İli, Merkez İlçe,
Harput İç Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fırat Üniversitesi adına
Prof. Dr. İsmail Aytaç başkanlığında yapılan kazı çalışmaları 27.06.201628.10.2016 tarihleri arasında sürdürülmüştür. Kazı çalışmalarımız Kültür ve
Turizm Bakanlığı DÖSİMM, Fırat Üniversitesi ve Elazığ Valiliği İl Özel İdaresinin maddi katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.1
2016 yılı kazı çalışmalarında Bakanlık temsilcisi olarak Malatya Arkeoloji Müzesinden Sanat Tarihçi Samet Erol görev almıştır.
SARAYÖNÜ AÇMALARI
A-1 ve A-2 Açmaları
A-1 açmasında çalışmalara, gerekli iş güvenliği önlemleri alındıktan sonra ilk kez 2016 yılında başlanmıştır. Çalışmalarda, Artuklu Sarayı diye adlandırılan2 yapının doğu duvar yüzü açığa çıkarılmıştır. Bu yüzde duvar
örgü sistemi farklı olup yan yana devrilmiş izlenimi veren düzgün blok
taşlar ile yapıldığı görülmüştür.
A-2 açmasında, 1.50 m.lik alanda, tonozlu bir mekân açığa çıkarılmıştır.
Mekândaki çalışmalar esnasında; 1.30 m. yüksekliğinde, 0.13 m. genişliğinde, zeminden yüksekliği 0.30 m. olan bir adet mazgal penceresi bulunmuştur. Tonozlu mekânın taş döşeli zeminine, yığıntı toprağın üst seviyesine
göre -2.00 m. kodunda ulaşılmıştır (Resim: 1).
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B-2 Açması
Mekân 1
Açmada çalışmalara ilk olarak 2014 yılında başlanmış olup, 2016 yılında
devam edilmiştir. -1.60 m. kodunda yapılan sondaj kazısında düzenli sal
döşeme bulunmuştur. Sal döşeme dibinde B-2 açması Mekân-2’ye doğru
giden bir kanal olduğu tespit edilmiştir. Taş döşemenin devamının bulunması amacıyla bir sondaj kazısı daha yapılmıştır. Taş döşemenin devamına
rastlanmadığı için sondaj sonlandırılmıştır.
Mekân 2
B-2 açmasında 2014 yılında çalışmalara başlanmıştır ancak burada zemine ulaşılamadığı için 2016 yılı itibariyle -1.60 m. kodunda çalışmalar tekrar
başlatılmıştır. Açmada -2.35 m. kodunda, doğu batı uzantılı bir kanalın varlığı tespit edilmiştir. Çalışmalarda -3.00 m. koduna gelindiğinde insan kafatası, çene, dişler (3 tane büyük azı dişi, 2 tane küçük azı dişi, 2 tane kesici ön
diş), parmak kemikleri, omurga, uzun kaval kemiği(?), gibi parça halinde
birçok kemiğe rastlanmıştır (Resim: 2). Bu mekândaki çalışmalar -3.30 m.
kodunda sonlandırılmıştır.
B-2 Açması
Sokak
Açmada ilk çalışmalara 2014 yılında başlanmış olup 2016 yılı itibari ile
kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Çalışmalar esnasında batı duvar dibinde, içinde 1.70 m. uzunluğunda ahşabı korunmuş bir adet hatıl boşluğuna rastlanmıştır. Hatıl boşluğunun hemen önünde 2.00x2.00 m. ölçülerinde
bir sondaj kazısı yapılmıştır. Sondajda, hatılın hemen yanında bir adet büyük gülle bulunmuştur. Sondaj çalışmaları -2.20 m. kodunda sonlandırılmıştır.
C-1 Açması (Kuzey Mek}n)
C-1 Açması Kuzey Mekân’da ilk çalışmalar 2015 yılında başlatılmış olup
2016 yılında -0.90 m. kodundan devam edilmiştir. Açma içerisinde toplam 8
adet tandır ortaya çıkarılmıştır. (Resim: 3) Tandır 2-3 ve 4’ün havalandırma
sistemleri ortaya çıkarılmıştır. Tandır-6’nın kuzeydoğu yönünde 1.20 m.
genişliğinde taş duvar ortaya çıkarılmıştır. Kuzey yönündeki sur duvarının
dibinde -2.05 m. kodunda farklı bir döneme ait olduğu düşünülen harçlı
duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarın üzerinde 0.10 m. kalınlığında kırmızı
toprak tabakasının olduğu görülmüş olup orijinal sur duvarının bu kırmızı
toprak tabakasının üzerine yapıldığı düşünülmüştür.
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C-1 Açması (Güney Mek}n )
C-1 Açması Güney Mekân’da 2015 yılında ilk kazı çalışmalarına başlanmış olup 2016 yılında -0.55 m. kodunda tekrar başlatılmıştır. Güney
mekânın ortasında -0.75 m. kodunda doğu-batı uzantılı taş duvara rastlanılmıştır. Mekânın kapı eşiğinde hatıl boşluğuna rastlanmıştır. Mekân içinde -1.20 m. kodunda zemine ulaşılmıştır.
C-1/C-2 Açması Kuzey Ortak Mek}n
2015 yılı kazı sezonunda kazısı yapılan bu mekânda birinci zemin bulunmuş, ayrıca Tandır-1 ve Tandır-2’nin varlığı belirlenmiştir. -1.55 m. kodunda, 2.00x2.00 m. ebadında bir sondaj kazısı yapılmıştır. -1.60 m. kodunda Tandır-3 ortaya çıkarılmıştır. Kuzey Mekân’ da, Tandır-3’ün önünden
başlayıp kapı girişine doğru devam eden ve beş adet künkten oluşan, 1.50
m. uzunluğunda künk sistemi bulunmuştur. Çalışmalar -2.40 m. kodunda
tamamlanmıştır. Mekanda açığa çıkarılan tandır 1, tandır 2‘nin diğer tandırlardan farklı bir yapıya sahip olduğu ve bu alanda bulunan birbiriyle eşleşmeyen 75 adet cam bilezik parçasından dolayı buranın bir cam fırını olabileceği düşüncesi oluşmuştur.3
C-1/C-2 Açması Güney Ortak Mek}n
Açmada ilk olarak 2015 yılında kazı çalışmaları yapılmış olup ilk zemin
tabakası bulunmuş fotoğraflanmış çizimleri alınmıştır. -1.55 m. kodunda
2.00x2.00 m. ölçülerinde yeni bir sondaj kazısı yapılmış, batı duvar dibinden başlayan büyük blok taşlarla örülmüş 1.10x3.70m. ölçülerinde bir duvar açığa çıkarılmıştır.-2.40 m. kodunda, iki sıra halinde sal taşlı zemin ortaya çıkarılmıştır. Sal taşın bozulmuş olduğu alanda zemine sabitlenmiş
fıskiye(?) olarak düşünülen bir metal aksam bulunmuştur.
C-2 Açması Kanal-Banyo-Hela
Bu alanda çalışmalar ilk olarak 2015 yılında başlamış olup 2016 yılında 0.80 m. kodundan çalışmalar yeniden başlatılmıştır. Hela ve banyodan bağımsız kuzeydoğu köşedeki ara (kanal) mekânda bir kanal sistemiyle karşılaşılmıştır Kanalın uzunluğu 1.60 m., genişliği 0.45 m.dir. Seviye kodu -1.20
m. olan ara (kanal) mekânın sal taşlardan oluşan zemini ortaya çıkarılmıştır.

3

İsmail AYTAÇ ve Emre TAŞTEMÜR tarafından cam fırını olduğuna dair bir makale yayın
aşamasındadır.
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Düzgün sal döşemenin -1.50 m. kodunda zemini bulunan banyo bölümünde de devam ettiği görülmüştür. Banyonun güney duvarı, daha önce
C-2 Açması sondaj (fosseptik çukuru) bulunan kemer görünümlü yapıya
açılmıştır. Bu gider, rögar görevi görüp banyo ve heladan gelen pis suyu, C2 Sondaja (fosseptik çukuru) döktüğü tahmin edilmektedir.
C-3 Mek}n-1
Mekândaki çalışmalar 2015 yılı kazı sezonunda yarım kalmış ve 2016 yılı
kazı sezonunda -1.90 m. kodundan devam edilmiştir. Mekânın güney duvarı boyunca devam eden taş örgülü bir seki açığa çıkarılmıştır. Mekânda 4.00 m. kodunda tabanı ortaya çıkarılmıştır. Kısmen bozuk olan taban, güneyden kuzeye doğru eğimli şekilde uzanmaktadır.
C-3 Açması Mek}n-2
2015 yılında -1.90 m. kodunda bırakılan çalışmalar, 2016 yılında devam
etmiştir. Mekân-1’de güney duvarı boyunca devam eden taş örgülü sekinin
Mekân-2 de de devam ettiği görülmüştür. -2.40 m. kodunda zemin açığa
çıkarılmıştır.
C-3 Açması Mek}n-3
Mekânda çalışmalar ilk olarak 2015 yılında başlamış olup 2016 yılında 1.50 m. kodundan devam edilmiştir. 1.90 m. kodunda bozuk zemin dokusu
ile karşılaşılmıştır. Ayrıca taban seviyesinde üç adet farklı boyutlarda tandırlar ortaya çıkarılmıştır. Kuzeydoğu duvarı dibinde bir adet ocak bulunmuştur. Batı duvarı dibinde bir sondaj (Sondaj 1) kazısı yapılmasına karar
verilmiştir. Yapılan sondaj neticesinde mekânın kuzeydoğu duvarı örgüsünün farklı olduğu gözlemlenmiştir. Duvarın alt tarafı sıvanmış blok taştan
oluşurken üstü ise yan yana devrilmiş görünümü veren taş sırasından
oluşmaktadır. Sondajda -3.20 m. kodunda ana kaya açığa çıkmıştır.
5. Bölge F-1/F-2 Güneybatı Mek}n
2015 yılında sondaj kazısı yapılan mekânda 2016 yılında yeni bir sondaj
daha kazısı yapılmıştır.-1.40 m. kodunda 1.20 m.x0.72 m. ölçülerinde ocak
olduğu düşünülen bir yapı tespit edilmiştir. Mekânın güney duvarı ile batı
duvarının kesiştiği noktada 0.80x0.72 m. ölçülerinde soğukluk (?) olarak
tahmin edilen bir alanın varlığı açığa çıkarılmıştır. Mekânının kuzey bölümünde -1.10 m. kodunda yeni bir sondaj yapılmıştır. -1.35 m. kodunda 3.25
X 3.75 m. ölçülerinde bir kürsü başı4 ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Koridor
4

Kürsübaşı geleneği için; SUNGUROĞLU, İ., 1968, C.4, 276.
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alanında yapılan çalışmalarda -1.80 m. kodunda tabana ulaşılmıştır. Mekanda 2 adet tandır açığa çıkarılmış olup çalışmalar -2.10 m. kodunda sonlandırılmıştır.
F-2 Açması Sarnıç İçi
2015 yılında -3.45m. kodunda sonlandırılan, F-2 Açması Sarnıç içinde çalışmalar 2016 yılında aynı kodda yeniden başlatılmıştır. Sarnıç içindeki çalışmanın amacı dolgu toprağı boşaltıp zemin dokusuna ulaşmak olmuştur.
Taban yer yer horasan harçlı olup orta kısmında 0.80 m. çapında 0.25 m.
derinliğinde bir mil çukuru tespit edilmiştir. Sarnıcın ölçüleri; taban çapı 5
m., ağız çapı 1 m. zeminden yüksekliği ise 3.55 m. olup konik formlu olduğu tespit edilmiştir.
Urartu Sarnıcı Havalandırma Sondajı
2016 yılı kazı sezonunda Urartu Sarnıcı’nın5 havalandırma boşluğunun
bulunması için 6.00x8.00 m. ölçülerinde bir sondaj kazısı yapılmıştır. Açmanın batı tarafında horasan harçlı tonozlu mekân olduğu tespit edilmiştir.
Tonozlu mekânda -4.80 m. kodunda havalandırma boşluğunun ağız kısmı
bulunmuştur (Resim: 5).
Küçük Buluntular
1.Bölge Sarayönü Açmaları
Sarayönü açmalarında yapılan çalışmalarda; B-2 Açması Mekân 2’den
çıkarılan 19. yüzyıl Nurnberg üretimi pirinçten yapılmış jeton6, C-1 Açması
kuzey mekândan çıkarılan Rumi süslemeler ve hayat ağacı motifinin yer
aldığı alçı parçaları7 (Resim: 6 a-b) çıkarılmıştır. 1. Bölge (Sarayönü) açmalarında yoğun olarak sırlı-sırsız seramiklerin yanı sıra C-3 Açması Mekân
1’de balık figürlü tüme yakın tabak (Resim: 7) bulunmuştur. Ayrıca birçok
metal obje, cam parçaları, tütün lülesi ve cam bilezik parçaları, kemik saç
iğnesi8, iki tanesinin sap kısmı ahşap olmak (Resim: 8a-b) değişik tipte ok
uçları, kandil parçaları, mancınık taşları, cam boncuklar, taş ağırşak, doğal
taş amulet (Resim: 9) ve sikkeler diğer buluntular arasındadır. Bu sikkelerden C-1/C-2 Açması Kuzey Ortak Mekânında çıkarılan Artuklu Dönemi’ne

5
6
7
8

SEVİN, V., 2011, 220-229.
Benzer örnekler için bakınız; ÖĞÜN, ÇİZMELİ Z., 2013, 433-437.
Benzer örnekler için bakınız; ÖNEY, G., 1968, 25-50.
Benzer örnekler için bakınız; AYTAÇ,İ.,2016, 579.
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ait olan bakır sikke9 (Resim: 10a-b), Hicri 576 (Miladi 1180) yılına tarihlendirilmektedir. Sikkenin ön yüzünde ortada tahta oturan, sağ elinde kürevi
obje tutan, bir hükümdar figürü ve iki yanında melekler tasvir edilmiş olup
arka yüzünde 3 satırlık yazı bulunmaktadır.
5. Bölge Açmaları
5.Bölge açmalarında; sırlı-sırsız seramik parçalarının yanı sıra F-2 Açması Sarnıç içinden çıkarılan insan yüzü tasvirli kaide10 (Resim: 11), metal objeler, düğmeler, F-2 Açması Sarnıç içinden çıkarılan ve tüme yakın tütün lülesi parçaları11, deniz kabuğu, ok uçları, bilezik parçaları, F-1/F-2 Açması Güneybatı Mekândan çıkarılan sedeften yapılmış Hz. Meryem tasvirli kolye
ucu (Resim: 12), boncuklar, cam parçaları, ağırşak, kandil, düğmeler, kemik
oyun zarı (Resim: 13), jeton, ağırşak bulunmuştur.
Değerlendirme – Sonuç
2016 yılı çalışma sezonunda 1. Bölge (Artuklu Saray Önü) çalışmalarında
A-2 açmasında bir tonozlu mekan ve mazgal penceresi açığa çıkarılmıştır.
Günümüzde bu mazgal penceresinin batı yönünün arkasında Dulkadiroğulları Dönemine ait ve halen mevcut batı sur duvarı bulunmaktadır. Bu
da tonozlu saray yapısının daha eski, mevcut batı cephesinin ise daha sonradan yapıldığını göstermektedir. C-1 açması Kuzey Mekânda bulunan
hayat ağacı bezemeli alçı süsleme parçaları alanın Selçuklu Dönemine ait
bir kamu yapısının varlığını göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca C-1
Kuzey Mekanda 8 adet tandırın açığa çıkarılması mekanı diğer açmalardan
farklı değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. C1,C2 açmalarında ortak mekanda açığa çıkarılan tandır 1, tandır 2‘nin diğer tandırlardan farklı bir yapıya sahip olduğu ve bu alanda bulunan birbiriyle eşleşmeyen 75 adet cam
bilezik parçasından dolayı buranın bir cam fırını olabileceği düşüncesi
oluşmuştur.
2015 yılında, 5. Bölge F-2 açmasında bulunan sarnıç 2016 yılında tamamen açılmıştır. Sarnıcın su depolama işlevinin yanı sıra gıda maddelerinin
saklandığı karlık (soğuk hava deposu) olabileceği de düşünülmektedir. 5.

9

10

11

Karşılaştırmalar için bakınız; TEKİN, O., 2009, 95; ARTUK, İ.-ARTUK, C., 1993, 76; ŞENTÜRK,
Ş.-JOHNSON, B., 1994, 29.
Benzer örnekler için bakınız;. AYTAÇ, G., 2010, e-dergi; ÖNEY, G., 1983,s: 86-112, AYTAÇ, İ.,
2017, s:203.
Benzer örnekler için bakınız; BAKLA, E. 2007; Simpson, 2009, s:67.
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Bölge Osmanlı Mahallesi için restorasyon projesi aşamasına gelinmiş olup
2018 yılı içinde uygulanması planlanmaktadır.
Urartu Sarnıcı havalandırma boşluğu temizlenmiş ve tehlike yaratmaması için üzeri modern sac sistemi ile kapatılmıştır. Arazi çalışmaları ile eş
zamanlı yürütülen atölye çalışmalarında eserler malzeme gruplarına göre
tasnif edilmiş, fotoğraflanmış, mimari rölöveler çıkarılmış, eserlerin el ve
digital çizimleri yapılmıştır. Ayrıca buluntu grupları için geniş bir arşiv
taraması gerçekleştirilmiştir.
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Resim 1: A-2 Açmasında çıkarılan tonozlu mekan.

Resim 2: B- 2 Açması Mekân
2’de çıkan insan kemikleri.

Resim 3: C-1 Açması Kuzey Mekân’da çıkarılan tandırların genel görünümü.
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Resim 4: 5. Bölge F-1/ F-2 Açmasında çıkarılan kürsü başı.

Resim 5: Urartu Sarnıcı Havalandırma Sondajında çıkarılan havalandırma boşluğu.

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

325

Resim 6 a-b: C-1 Açması Kuzey Mekan’dan çıkarılan alçı parçaları.

Resim 7: C-3 Açması Mekân 3’te çıkarılan tabak.
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Resim 8 a-b: C-3 Açması Mekan 1’den çıkarılan ahşap saplı ok uçları.

Resim 9:C-3 Açması Mekan 3’ten çıkarılan amulet(?).

Resim 10 a-b: C-1/C-2 Açması Kuzey Mekân’dan çıkarılan sikkenin ön ve arka yüzü.
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Resim 11: F-2 Açması Sarnıç içinden
insan yüzü tasvirli kaide parçası.

Resim 12: F-1/F-2 Açması Güneybatı
Mekândan Hz. Meryem tasvirli kolye
ucu.

Resim 13: F-1/F-2 Açması Güneybatı
Mekan’da Tandır 1 içinden bulunan
kemik zar.
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antik kenti) ören yerinde ve Kale-i Tavas Mezarlığı olmak üzere iki ayrı
alanda gerçekleştirilmiştir1.
1. KALE-İ TAVAS (TABAE ANTİK KENTİ) ÖREN YERİ’NDE
YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Ören yerinde bulunan Pazaryeri (Çarşı) Camii, Cevher Paşa Camii ve
haziresi, Cevher Paşa Hamamı, Tekke Önü Mescidi, Roma hamamı olarak
adlandırılan mekânda, çeşmelerde, sarnıçlarda ve ören yeri gezi yollarında
yüzey temizliği ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır (Resim:
1).Temizlik çalışmaları sırasında yüzey buluntusu olarak bir kolye ve konik
tipli güneş saati parçası2 olduğunu düşündüğümüz eserler ile karşılaşılmıştır (Resim: 2).
2014 yılı kazı sezonunda Osmanlı Dönemine ait yazılı bloğun ortaya çıkartıldığı D-VII/b-9 ve b-8 karelajlarına rastlayan alanlarda seviye inme
çalışmaları yapılmıştır. Arazide bir diğer çalışma alanını ise A-VII/h-5 karelajındaki su kanalının/mağaranın sonlandığı noktanın belirlenmesi ve ortaya çıkartılması olmuştur. Aynı zamanda Kale-i Tavas (Eski Kale) şehrinde
belli bir dönem yaşamış kişilerle sözlü tarih çalışmaları yapılmıştır.

1

2

Kale-i Tavas Kazıları kazı ekibi, Prof. Dr. Halil Kumsar, Yrd. Doç. Dr. Ramazan Uykur, Öğr.
Gör. Dr. Bülent İşler, Arş. Gör. Dr. Nesrin Aydoğan İşler, Arş. Gör. Mustafa Ekmekçi, Öğr. Gör.
Neşe Arda Onar, yüksek lisans öğrencisi Meryem Canseven, Sanat Tarihçisi Burcu Akın, lisans
öğrencilerimiz Yusuf Baştürk, Düriye Beyaz, Ebru Ertaş, Emre Tekin, Dilan Satıcı, Müge Akkanat, Canan İncekara, Aslı Bircan, Umut Özmen, İbrahim Katrancı, Gamze Tosun, Hamit Muharrem Bozkurt, Funda Afşar, Nisa Kaya, Bahar Çakmakçı, Furkan Baltaoğlu, Ayten Safgönül,
Sibel Dede, Hatice İnce, Tuğba Akar'dan oluşmaktadır. Ayrıca yapılan bu çalışmalara katkısı
olan, T.C. Kültür Bakanlığı'na, Denizli Valiliği’ne, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'ne, Türk Tarih Kurumu'na, Denizli İl Kültür Müdürlüğü’ne, Denizli Müze
Müdürlüğü'ne, Denizli Büyükşehir Belediyesine, Kale Belediye Başkanlığı'na ve Başkan Erkan
Hayla'ya, Kale halkına ve Pamukkale Üniversitesi'ne teşekkür ederiz.
Saat yüzünün şekline bağlı olarak, konik-küresel, silindirik ve düz olmak üzere üç yaygın
güneş saati tipi bulunmaktadır. Bkz. Davud Kaplan, ''Antik Çağ'da Zaman Konik Güneş Saatleri ve Smintheion Örneği'', Anadolu /Anatolia, S. 35, Ankara 2009, s. 87-97(89). Güneş saatleri ile
ilgili yapılmış bazı çalışmalar için bkz.; Nusret Çam, ''Güneş Saati" mad, TDVİA, C. 14, 1996, s.
297-299; Barış Salman, Antik Çağda Güneş Saatleri ve Zaman Kavramı, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilimdalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir
2003; Yasemin Özdemir, ''Anadolu Güneş Saatleri'', Acta Turcica, Yıl V, Sayı 1, Ocak 2013, s. 127.
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D-VII/b-9 ve b-8 Karelajları
2014 kazı sezonu içerisinde yüzeyinde yazıların bulunduğu mermer bloğun3çıkartıldığı D-VII/b-9 karelajındaki açma (Resim: 3) ve yakınlarında,
benzer blokların bulunma ihtimali göz önünde bulundurularak, bu alanın
sınırlarını belirlemek ve alanın hangi amaçlarla kullanıldığının tespit etmek
amacıyla, 2016 kazı sezonunda söz konusu açmada seviye inme çalışmaları
yürütülmüştür.
Çalışmalar, söz konusu açmanın karelaj sistemine göre 5x5 ebatlarında
sınırları belirlenerek başlanmıştır. Açma içerisinde batı yönünden (1096,22
m.) doğu yönüne doğru (1099,18 m.) kot farkı yükseldiği için, çalışmalara
doğu yönünden başlanmıştır. Kazı çalışması yürütülen alanda çok sayıda
irili ufaklı moloz taş kaldırılmıştır. Açma içerisinde güneybatı köşeden 379
cm. uzaklıkta belirli bir hat üzerinde 30 cm. kül tabakasına rastlanmış, açmanın kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan 400 cm. uzunluğunda
moloz taştan müteşekkil duvarla karşılaşılmıştır. Duvarın kuzeybatı yönündeki çalışmalar sırasında sıva kırıntılı toprak görülmüştür. Bununla
birlikte çok sayıda sırlı-sırsız seramik kaplara ait olduğu düşünülen buluntular elde edilmiştir.
D-VII/b-9 karelajında ortaya çıkartılan duvarın devamını görebilmek
için, D-VII karelajının b-8 açmasında da seviye inme çalışmaları yapılmıştır.
Çalışmalar açmanın en yüksek yeri olan kuzeydoğu köşesinde 1098,50 m.
kotunda başlamıştır. Kuzeydoğu köşeden güneydoğu köşesine ölçüldüğünde 117. cm.de, kuzeydoğu köşesinden kuzeybatı köşesine ölçüldüğünde
ise 157. cm.sinde sonlanan, 16 cm. kalınlığında üçgen şeklinde beton bir
köşe bulunmuştur. Beton kalıntısı üzerinde kül tabakası ve tuğla parçalarıyla karşılaşılmıştır. Yine açmanın kuzeybatı ucundan kuzeydoğuya doğru
216 cm. uzunluğunda ve 70 cm. kalınlığında beton duvar kalıntısı görülmüştür (Çizim: 1). Açma içerisindeki çalışmalar sırasında alanın doğu kenarından batı kenarına doğru uzanan ve 465 cm. uzunluğundaki bir hat üzerinde, pişmiş topraktan yapılmış kırık kiremit parçalarıyla karşılaşılmıştır.
Açmanın kuzeyinde yapılan çalışmalar esnasında karşılaşılan moloz taşların diziliş biçimleri ve kül tabakasının rastlanılması buranın ocak olarak
kullanıldığını düşündürtmektedir. Aynı noktanın hemen batısında beton
3

Mustafa Beyazıt - Kasım İnce - H. Hüseyin Baysal, "Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri
Kazıları 2014-2015", T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü 38. Kazı Sonuçları Toplantısı 23-27 Mayıs 2016 Edirne, C. 2, Ankara 2017, s.161-178
(164).
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harcıyla yapılmış bir zemin bulunmuştur. Buradaki eğime bakılarak gider
olmayan, fakat dışarıdan su aktarıldığı düşünülen ve ortaya çıkarılan beton
duvarın içerisinden çıkan metal bir boruyla karşılaşılmıştır. Aynı alanın
güneyinde, açmanın güneybatı köşesine yakın bir noktasında, ortada yanmış ahşap parçaları ve kül tabakası bulunan, kuzeyden doğuya oval, güneyden doğuya köşe yapan, genişliği 138 cm. olan tuğla sıralarının dizilişiyle ocak veya fırın olabileceği izlenimi vermektedir. Bu alanın üstü elenmiş
toprakla kapatılarak tuğlaların zarar görme ihtimaline karşı koruma altına
alınmıştır. Çalışmalar açmanın kuzey ve doğu köşelerinde 1096,22 m. kotunda tamamlanmış olup, güney ve batı kısımlarında sadece tesviye çalışmaları yapılmıştır. Yapılan kazı çalışmaları esnasında çok fazla miktarda
irili ufaklı moloz taş, oluklu kiremit parçaları, kırık tuğla ve mermer parçaları ile karşılaşılmıştır. Çalışmalarımız esnasında burada bir mekâna ait
olan duvar, moloz taş ve tuğladan teşekkül iki ocak olduğu görülen birim
ve mimari parçalar ortaya çıkarılmıştır.
Sözlü tarih çalışmalarında, mekânın Selmanlara ait ‚helvacı dükkânı‛
olduğuna yönelik bilgiler elde edilmiştir4. Kazı neticesinde de ortaya çıkardığımız değirmen taşı ile yağın akıtıldığını düşündüğümüz üzerinde kanallar yer alan mermer blokların susam yağı çıkarmada ve helva yapımında
kullanıldığı tespit edilmiştir. Yazılı bloğun yüzeyinde açılmış olan kanal
dikdörtgen şeklinde olup 2 cm. derinliğinde ve 2 cm. genişliğindedir. Blok
yüzeyindeki kanal, helvacı dükkânındaki susam yağını çıkarmada kullanılmak için yazılar ve tuğra tahrip edilerek sonradan açılmıştır. Bu nedenle
mekânın 18. veya 19. yy.dan kalmış olabileceği, beton kısımların ise Kale-i
Tavas'ın 1960'lara kadar yerleşim yeri olarak kullanıldığı düşünüldüğünde,
20. yy.ın başlarından ortalarına kadar olan bir dönemde eklenmiş olabileceği ifade edilebilir. Çalışmalar sırasında birçok irili ufaklı seramik parçaları
da ortaya çıkarılmıştır. Bunlar arasında lüle parçaları, üzerinde file benzeyen figürün bulunduğu sırlı-sırsız birçok seramik parçası bulunmaktadır
(Resim: 4). Sözlü tarih çalışmasında elde edilen bilgilerle kazı sonucu da
ortaya çıkan buluntuların örtüşmesi de dikkat çekicidir.

4

19.08.2015 tarihinde Emin Fidancı ve 12. 07. 2017 tarihinde de Ali Onat ve Abdullah Taşağ ile
yapılan sözlü tarih çalışması sırasında yapılan görüşmelerde, Selmanlara ait helvacı dükkânı
olduğunu ifade etmişlerdir.
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A-VII/h-5 Karelajındaki Su Kanalı/Mağara Çalışmaları
Kale-i Tavas (Tabae antik kenti) ören yerinde diğer bir çalışma ise AVII/h-5 açmasında yer alan su kanalının/mağaranın 2014-2015 kazı sezonlarındaki çalışmalarına devam etmek olmuştur. Çalışmalardaki amaç, mağaranın/kanalın işlevi, hangi dönemde yapıldığı, ne amaçlar için kullanılmış
olabileceği ve nerelere bağlantısı olduğunu ortaya çıkarmaktır.
İlk olarak bir önceki yılda güvenlik amaçlı taşlar ile kapatılmış olan giriş
bölümü açılmıştır. Daha sonra mağara/kanal içerisinde bir önceki yıldan
kalan yerden itibaren temizlik çalışmaları ve çevre düzenlemeleri yapılmıştır. Mağaranın 23. m.sinde su kaynağı ve onun üzerinde doğu duvar yüzeyinde taşların temizliği esnasında kazıma tekniği ile yapılmış 30x20 cm.
ölçülerinde bir haç işaretine rastlanmıştır (Resim: 5). Suyun çıkış noktasından başlayıp mağaranın dolgu toprak ile son bulan 114. m.sine kadar devam eden ve suyu taşımak için kullanıldığı anlaşılan mağara duvarına
oyulma ile yapılmış su yolu bulunmaktadır Bu alanda kanalın tavan bölümünde uzunlukları, 0,01 cm. ile 0,03 cm. arasında değişen sarkıtlar görülmektedir. Kanalın 112. m.sine kadar temizliği yapılmış, sonrasında dolgu
toprağa rastlanmıştır (Resim: 6).
Mağara/kanal ile ilgili önceki yılda yapılmış olan çalışmalardan biri de
halktan alınan bilgiler ve jeoloji uzmanlarının çalışmaları ışığında çıkış açıklığının bulunduğu alanı tespit etmek olmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda
belirlenen alanda çalışmalara toprak kaymasını önlemeye taraça yapılarak
başlanmıştır. İnilen toprak seviyesi sonunda kanalın/mağaranın çıkış açıklığının bu alan olduğu anlaşılmıştır. Bu alandaki dolgu toprağı temizlemek
için kanal içerisindeki su kaynağından dolayı biriken su dışarıya borular
vasıtasıyla tahliye edilmiştir. Su tahliye edildikten sonra dolgu toprak temizliği yapılmıştır. Böylece kanalın toplam uzunluğu 114 m. olan alanının
temizliği yapılmış, giriş ve çıkışı bulunmuştur. Çalışmalar başlamadan önce
olduğu gibi çalışmalar esnasında da Pamukkale Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Halil Kumsar kanala
gelerek incelemelerde bulunmuştur. Kanalın fiziksel durumu, kayaç yapısı
ve kullanım amacına yönelik çalışmalardan sonra mağaranın su drenaj etmek amacıyla kullanılmış olabileceği tespit edilmiştir.
Su kanalının/mağaranın ziyaretçilerin rahat ve güvenli bir şekilde gezebileceği proje hazırlayıp turizme kazandırılması hedeflenmektedir.
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Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri İçin Sözlü Tarih Çalışması
Kale-i Tavas’ın 1960'lı yıllara kadar iskâna açık olduğu, bu yıllarda Eski
Kale’de yaşayan halkın konutlarına ait mimari malzemelerle birlikte kentin
aşağısında yer alan Yeni Kale'ye taşındıkları bilinmektedir. Bu nedenle ören
yerinde, bir cami, birkaç çeşme dışında bir şey kalmamış, ancak yapılan
kazılarla ortaya çıkan bir cami, bir mescid, bir hamam, Roma hamamı olabileceği hakkında bilgiler veren bir mekân ile birkaç sarnıç tespit edilmiştir.
Bugün hala Eski Kale’de yaşamının bir kısmını sürdürmüş kimseler mevcuttur ve tarihi hafızalarıyla hayatlarını devam ettirmektedirler. Bu nedenle
onlarla sözlü tarih çalışması yapılmış, yaşadıkları muhit ile ilgili bilgi alınmış, daha önceden hazırlanmış sorular kendilerine yöneltilerek görüşmeler
kamera ile kayıt altına alınmıştır5. Amacımız Eski Kale'de doğmuş, hayatının belli bir dönemini burada geçirmiş olan "Kale'nin Son Şahitleri" ile birlikte Ören yerini dolaşarak o dönemdeki, kendi evleri, varsa işyerleri
(dükkânları), komşuları, mahalleleri, mevki isimleri, hükümet yapıları, cami ve mescitlerin yerleri ve isimleri gibi birçok bilgiyi derleyip sistematik
olarak kayıt altına almaktır (Resim: 7).
Çalışma sonucunda, Kale-i Tavas'ın sosyal ve kültürel yapısı, gündelik
hayatı, mekânların tanımı, mahalle sayıları ve isimleri, günümüze gelen
veya gelmeyen mimarî eserlerin sayıları ve niteliği, isimleri ve konumları
hakkında bilgi edinilerek, gelecek kazı sezonlarında çalışılması plânlanan
alanlar hakkında bir öngörü oluşturulmuştur. Prehistorik dönemlerden beri
yerleşime açık olan Kale-i Tavas (Tabae)'ın son kültür katmanında yaşayan
şahitler vasıtasıyla yerleşimin net bir planını koymak hedeflenmektedir.
Kale İlçe Merkezi’nde Karşılaşılan Kitabe Parçası
Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri’nden 1950-1960 yıllarında
zorunlu göç sonucunda günümüzdeki ilçe merkezine taşınan halkın konutlarının malzemelerini de söküp taşıdıkları ve bunları kullandıkları bilinmektedir. Bu nedenle kazı ekibi tarafından 2016 kazı sezonunda yapılan
sokak taramasında, Kale ilçe merkezi Yıldız Caddesi’nde, bir evin briket
bahçe duvarında mermer malzemeden bir kitabe parçası tespit edilmiştir
(Resim: 8). Kitabenin tahrip olma ihtimali düşünülerek, kitabe yerinden
sökülerek kazı evinde koruma altına alınmıştır. Alt kısmından düzgün ol5

Süleyman Özyurt, Emin Fidancı, İsmail Rahmi Erdem, Hüseyin Avni Uçum ve Salim Ünal, Eski
Kale hakkında bilgi edinilen kişilerdir.
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mayan bir hatla kırılmış olan kitabe, yaklaşık 58x43x12 cm. ölçülerindedir.
Kitabenin yüzeyinde, kalınlığı 1 cm. olan silmelerle birbirinden ayrılmış
dört kartuş tespit edilmiştir. Enine dikdörtgen formlu kartuşlar 1 cm. kalınlığındaki silmeden müteşekkil ve tepeliğinde üç dilimli palmete yer verilen
sivri kemerle çerçevelenmiştir (Bkz. Resim: 8). Kemer köşeliklerinde de
kabartma tekniğinde merkezde yapraklı bir çiçek, her iki yanında da kıvrımlı yaprakların işlendiği bitkisel süsleme yer almaktadır. Kitabenin birinci
kartuşunda her iki yandan rumîlerin sardığı palmete, ikinci kartuşunda
"Bismillahirrahmanirrahim", üçüncü kartuşunda ‚amere heze’l-hama..‛ yazılarına yer verilmiştir. Dördüncü kartuş, kitabenin kırık olması sebebiyle okunamamıştır. Ancak ''hama...'' olarak okunan kelimenin ''hamam'' olarak
tamamlanması mümkündür. Bu sebeple bu kitabenin ören yerinde yer alan
Menteşeoğullarının ileri gelenlerinden Cevher Paşa tarafından yaptırılmış
hamama ait olabileceği düşünülmektedir.
Antik Dönemden Kalan Taş Ocağının Tespiti
Kale Belediyesi tarafından, halk arasında ''Kepez'' olarak bilinen Kale-i
Tavas'ın kuzeybatısındaki Kepez Tepesi'nde (Bayrak Tepe) yaptırılan imitasyon kale için dolgu malzeme tedarik edilirken, bu bölgeye yakın bir
alanda rastlantı sonucu düzgün kademe yapan kayalık bir alanla karşılaşılmıştır. Kazı ekibine haber verilmesiyle bölgede yapılan araştırmalar neticesinde, kademe yapan taşlar üzerindeki kesik izleri, kesikler sonrası oluşan
farklı katmanlar ve bölgede yoğun olarak görülen pasalar6 tespit edilmiştir.
Bunun yanı sıra alanda yarım kalmış sütun parçaları ve farklı dönemlerde
işlenmiş blok taşlara rastlanmıştır. Alanın çok uzun dönem taş ocağı olarak
kullanıldığı ve en eski tabakanın en az 2000 sene öncesine gidebileceği ve
bölgenin antik dönemden kalma bir taşocağı olabileceği düşünülmektedir
(Resim: 9). Eski Kale'de (Tabae) kalan bloklar ile Antik Dönemden kaldığı
tahmin edilen taş ocağındaki taş türlerinin incelemeler sırasında aynı olduğu tespit edilmiş ve ilk tahminleri doğrulayan sonuçlara ulaşılmıştır. Ara-

6

Üretim tekniği gereği çıkarılan ve mevcut ekonomik ve teknik şartlara göre değerlendirilmesi
mümkün olmayan artık. Bkz. http://www.etimaden.gov.tr/m/page/dijital-medya-maden-terimlerisozlugu-p-harfi-ile-baslayanlar
Doç. Dr. Mustafa Beyazıt ve kazı ekibi üyesi Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Kumsar'ın daveti üzerine Japonya Ryukyu's Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Aydan alanda incelemelerde bulunmuştur.
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zide elde edilen ön veriler, laboratuvar ortamında yapılacak analizlere göre
netlik kazanacaktır.
2. KALE-İ TAVAS MEZARLIĞI ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
İlk defa 2015 yılı kazı sezonu içerisinde başlanılan Kale-i Tavas Mezarlığı'ndaki şahidelerin7envanterlenmesi, restorasyonu ve çevre düzenleme
çalışmaları ile birlikte mezarlığın 1. paftasının kuzey tarafından itibaren 78’i
Osmanlıca kitabeli, 116’sı kitabesiz ve 5’i sal taş şeklinde 199 mezar taşı
ayağa kaldırılmıştır.
2016 yılı kazı sezonundaki çalışmalara öncelikle arazide yüzey temizliği
yapılarak başlanmış, arazinin önceki ve sonraki hali fotoğraflanarak belgelenmiştir. Tüm bu aşamalardan sonra 2015 yılında sonlandırılan çalışmalara
kaldığı yerden devam edilerek, 1. paftanın kuzey tarafından itibaren mezar
taşları ayağa kaldırılmaya başlanmıştır. Bu alandaki mezar taşları 2015 yılında plânlanan düzen dâhilinde baş taşı ve ayak taşı eşleşmeli, ayak taşı
olmayanlar sadece baş taşı şeklinde ayağa kaldırılmıştır. Ayağa kaldırılan
mezar taşlarına öncelikle in-situ envanter numarası verilmiş, numara verilen mezar taşlarının in-situ halleri fotoğraflanıp, daha sonra fotoğrafı çekilen mezar taşlarının üzerindeki alg ve liken tabakaları temizlenmiştir. Temizlenen mezar taşlarına yeni envanter numarası verilmiş, temizlik sonrası
halleri de fotoğraflanarak envanter çalışmaları yapılmıştır. 2016 yılı sonunda 138 mezar taşı ayağa kaldırılmıştır. 2015 ve 2016 kazı sezonlarında 1.
paftada toplamda 337 mezar taşı ayağa kaldırılmış, 410 mezar taşı envanterlenmiştir. Şimdilik tespit edilen en erken tarihli mezar taşı 1045 (M. 16351636) tarihlidir. Mezarlık alanı Cumhuriyet döneminde de kullanılmaya
devam etmiş, bu dönemde de eski geleneği devam ettiren mezar taşları
kullanılmıştır. 1. paftada eski geleneği devam ettiren toplam 73 mezar taşı
tespit edilmiş ve bunların en erken tarihlisinin 1928 tarihli olduğu belirlenmiştir.
2016 yılında Kale-i Tavas Mezarlığı'nın 2. pafta diye adlandırdığımız
alanda da çalışmalara, ilk olarak pafta içerisinde yer alan mezar taşlarına insitu numarası verilerek başlanmış, fotoğraflanmış ve mezar taşlarının yüzeyindeki alg ve liken tabakaları temizlenmiştir. Mezarlıkta sonraki aşama ise
7

Kale-i Tavas mezarlığı hakkında genel bir değerlendirme çalışması için bkz., Sedat Bayrakal,
‚Kale-i Tavas Mezarlığı Hakkında Ön Araştırma‛, Kaledavaz Sempozyum Bildirileri, Ed. Turgut
Tok, Özgür Kasım Aydemir, Denizli 2013, s. 100-112.
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paftanın yüzey temizliği olmuştur. Daha sonraki aşamada ise mezarlık alanında, serbest veya dağınık halde bulunan mezar taşları 1. paftadaki düzen
içerisinde yerleştirilmiştir (Resim: 10). Tüm bu çalışmalar doğrultusunda 2.
paftada 204 mezar taşı ile 8 çerçeveli mezar ayağa kaldırılmıştır. 2. paftada
157 mezar taşı kataloğa dahil edilmiştir. Bu mezar taşlarından 47’si kitabeli,
110’u ise kitabesizdir. Erkek mezar taşlarının başlıklarında, genelde fes,
sarık, sarıklı fes ve kavuk görülmektedir. Bunun yanı sıra kadın mezar taşı
başlıklarında ise kadın fesi yaygındır (Resim: 11). 2. paftada kitabeli mezar
taşlarının en erken tarihlisi, H. 1205/M. 1790-1791 yıllarına aittir. Aynı alanda en geç tarihli mezar taşı ise H. 1329/M. 1911 yılına aittir. Bununla birlikte, 2. paftadaki kitabeli mezar taşlarının çoğunluğu 19. yüzyıla aittir. Bunun
yanı sıra yüzeylerinde herhangi bir yazı bulunmayan ama Türk boylarına
ait damgaların veya geometrik kazımaların görüldüğü mezar taşlarının 18.
yüzyıldan daha öncelere ait olduğu düşünülmektedir (Resim: 12). Baş taşı
ve ayak taşı eşleşmeli düzenlenen mezar taşlarının yanında, duvar örgüsü
kayan 7 çerçeveli mezarın da düzenlemeleri yapılmıştır. Devşirme malzemelerin olduğu gibi ya da işlenerek mezar taşı olarak kullanıldığı görülmektedir. 2. paftada envanterlenen 157 mezar taşı gövde yatay kesitlerine
göre de gruplara ayrılmış ve ilk defa yıldız (sekiz kollu?) formlu gövde yatay kesiti olan mezar taşı ile karşılaşılmıştır. 2. paftada Cumhuriyet Döneminde eski geleneği devam ettiren 54 mezar taşı tespit edilmiştir.
Kale-i Tavas mezarlığında yapılan transkript çalışmaları ışığında, Kale'de yaşamış ya da yaşayan birçok sülâlenin isimleri belirlenmiş ve aile
bireylerinin şeceresinin çıkarılması için bir adım atılmıştır (Grafik: 1). 1.
paftada incelediğimiz 410 mezar taşı, başlıklarına, tezyinatına, kitabeliklerine ve gövde yatay kesitlerine göre gruplanmaktadır. Mezar taşları başlıklarına göre erkek ve kadın olmak üzere iki ana grupta ve her biri de kendi
grubu içerisinde alt başlıklara ayrılarak incelenmiştir. Erkek mezar taşı başlıklarında, başta fes olmak üzere, sarık, kavuk ve sarıklı fes ağırlıklı olarak
görülmektedir. Kadın mezar taşlarında ise kadın fesi en çok görülen başlık
tipidir. Yörede 60 yıl öncesine kadar düğünlerde kadınların başlarına giydikleri turalı fesli başlık ile boyunlarına taktıkları beşibiyerdeler mezar taşlarında hala temsil edilmektedir8. Ayrıca dilimli kemerli, üçgen tepelikli,
yuvarlak kemerli ve hotozlu başlık tipleri mezar taşlarında görülen başlık
türlerindendir. Mezar taşlarında çok kollu yıldızlar başta olmak üzere geometrik tezyinata, vazodan çıkan çiçekler ve diğer çiçekler olmak üzere bit8

Anonim, Geleneksel Türk Giysi Aksesuarları, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2012, s. 13-14.
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kisel tezyinata ve beşibiyerde gibi takılara yer verilmiştir. Bunun yanın sıra,
Güneybatı Anadolu’da sıklıkla karşımıza çıkan cami tasvirli mezar taşlarının benzerlerine de Kale-i Tavas mezarlığında rastlanılmaktadır9. Genelde
bir minare ya da bir mimarî elemanın üstünde yükselen minarenin tasvir
edildiği görülmektedir.
Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) ören yeri ve Kale-i Tavas Mezarlığı'nda
2016 kazı sezonunda yapılan çalışmalar sonunda 18 adet etütlük sikke, 7
adet arkeolojik eser-etnografik eser (kitabe, mermer parça, ok ucu, Osmanlı
Döneminden kaldığı anlaşılan 81 mermi kovanı) Denizli Müze Müdürlüğü
yetkililerine teslim edilmiştir (Resim: 13). Yaptığımız tüm bu çalışmalar
kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması hedefini gütmektedir.
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Resim 1: Kale-i Tavas (Tabae antik kenti) ören yeri temizlik öncesi ve sonrası.

Resim 2: Kale-i Tavas (Tabae antik kenti) ören yeri yüzey buluntusu kolye ve güneş saati.
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Resim 3: DVII-b8 ve b9 açmalarında karşılaşılan kitabe.

Çizim 1: DVII-b8 ve b9 açmalarında ortaya çıkarılan dükkanın duvar sırası.
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Resim 4: DVII-b8 ve b9 açmalarında ortaya çıkarılan seramik parçaları
ve mimari parça.

Resim 5: A-VII/h-5 açmasında yer alan su kanal/mağaradaki haç işareti.

Resim 6: A-VII/h-5 açmasında yer alan su kanalı/mağara.
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Resim 7: Kale-i Tavas (Eski Kale) için sözlü tarih çalışmaları.
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Resim 8: Yıldız Caddesi’nde bulunan kitabe.

Resim 9: Kepez Tepesi’nde ortaya çıkan antik taş ocağı.

Resim 10: 2. Pafta . Mezar taşlarının düzenlenmesi öncesi ve sonrası.
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Resim 11: Mezar taşlarında görülen başlık türleri.

Resim 12: Türk boylarına ait damgalı/geometrik kazımalı mezar taşları.
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Grafik 1: Kale-i Tavas Mezarlığı'nda rastlanılan sülâle adlarının dağılımı.

Resim 13: Kale-i Tavas Mezarlığı 2. pafta buluntuları.

346 ..................................................................................................................

GORDION 2016
C. Brian ROSE
Ayşe GÜRSAN SALZMANN*
Bu yıl, Penn Müzesi’nin Gordion’daki 65 yıllık çalışmalarını kutlayan
yeni serginin açılışına tanık olması bakımından, Gordion Projesi için özellikle hareketli bir yıl oldu. ‚Kral Midas’ın Altın Çağı‛ isimli bu sergide,
Türkiye’deki dört müzeden; Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Gordion Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Antalya Arkeoloji Müzesi’nden
ödünç alınmış 120’den fazla obje bulunuyordu1. Yaklaşık 50,000 kişinin
ziyaret ettiği sergi, Kasım ayına kadar devam etti.
Böylesi zengin bir sergiyi, Türk Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın cömertliği olmadan yapamazdık. Bakanlığın cömertliği sayesinde, Midas Höyüğü’nde yapılan keşiflerin büyük bir bölümünün yanı sıra, Friglerle bağlantılı çok sayıda eseri de sergilememiz mümkün oldu.
Bu yıl da konservasyon ve kazının dengelendiği, yine son derece tatminkâr bir çalışma sezonu yürütme şansına eriştik. Dikkatimizi öncelikle
Gordion’un şehir planıyla, Erken, Orta ve Geç Frig dönemlerindeki (M.Ö.
9.-6. yüzyıllar) savunma duvarlarını yeniden kurmaya verdik.
MİMARİ KONSERVASYON VE RESTORASYON
Küçük Asya’daki en iyi korunmuş Demir Çağı iç kale kapısı, M.Ö. 9.
yüzyıla tarihlenen anıtsal Erken Frig iç kale kapısıdır (Şekil: 1-3)2. Kapının

*
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Charles Brian ROSE, Mediterranean Section, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 3260 South St., Philadelphia, PA 19104, A B.D. Mail: roseb@sas.upenn.edu
Ayşe GÜRSAN SALZMANN, Mediterranean Section, University of Pennsylvania Museum of
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C. B. Rose and G. Darbyshire, The Golden Age of King Midas/Kral Midas’ın Altın Çağı. Exhibition Catalogue/Sergi Katalogu (Philadelphia, 2016).
Rodney S. Young, ‚Gordion: Preliminary Report, 1953,‛ American Journal of Archaeology 59
(1955), 1–18; ‚The Campaign of 1955 at Gordion,‛ American Journal of Archaeology 60 (1956), 252260; ‚Gordion Campaign of 1959.‛ American Journal of Archaeology 64 (1960), 233-236; ‚The Gordion Excavation Seasons of 1969–1973 and Subsequent Research,‛ American Journal of Archaeology 94 (1990), 371–406; Meredith Keller, ‚Measuring Stability. Construction, Condition, and the
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sağ kale burcunun durumu, 1999’da meydana gelen depremin ardından
kötüleşti. Deprem sonucu kireçtaşı kâgirde, geniş ve giderek büyüyen bir
şişkinlik meydana geldi. Bu şişkinliği yok etmenin tek yolu, şişkinliğin bir
kısmını meydana getiren on bir taş sırasını tek tek kaldırıp, konservasyondan geçirdikten sonra yeniden yerine yerleştirmekti. Bunun için, üzerinde
1500 kilo kaldırma kapasiteli vinç bulunan, 10 m. yüksekliğinde bir yapı
iskelesi kurulması gerekti. Bu iskeleyle hasar gören taşları güvenle kaldırıp,
orijinal pozisyonlarının hemen yanında konservasyondan geçirmemiz
mümkün oldu.
Kaplama taşlarının onarımında, hatırı sayılır mesafe kaydettik, buradaki
çalışmamızı 2017’de tamamlamayı umuyoruz. 2016 sezonunun sonuna gelindiğinde, yedi taş sırasını, yani toplamda 91 taş bloğunu kaldırdık, ve
konservasyondan geçirdik. Kırık taş blokları elle kaldırılarak, kalsiyum
karbonatla karıştırılmış epoksi reçinesiyle birleştirildikten sonra, parçaları
bir arada tutabilmek için aralarına paslanmaz çelik çubuklar eklendi.
Bu yıl, Erken Frig kapısını çevreleyen Orta Frig moloz dolguyu da stabilize ettik (Şekil: 2, 4-5). Sit alanının alışılmadık inşa tarihiyle ilişkili olan bu
geniş alana yayılan taş dolgu, sürekli bir sorun olmaya devam etti. M.Ö. 8.
yüzyılın başında, Gordion’un hükümdarları, iç kaleyi daha yüksek ve
hâkim bir görünüme kavuşturmak amacıyla yeniden inşa etmeye karar
verdiklerinde, Erken Frig kapısının içiyle çevresi on metrelik taş molozla
dolduruldu. 1950’lerde Erken Frig kapısı kazılırken, çevresindeki moloz
sabit olmayan, tehlikeli bir halde bırakılmış; 2016 kışında taşlardan büyük
parçalar koparak, üzerinde hala korunmuş halde duran Orta Frig kapısına
ait kalıntıları tehlikeye atmıştı.
Ankara’daki Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun izniyle, moloz dolguyu sabitleme projesini tamamladık. Bu proje için araştırma yaparken, 8. yüzyıl yapı ustalarının molozu, adımlar silsilesinde yaydığını fark
ettik. Biz de yapının köşesini yeniden inşa ederken, bu tekniği kopyaladık.
KAZI: ALAN 1’DEKİ GÜNEY KAPI
Yeni kazı çalışmalarının en heyecan verici projesi, İç Kale Höyüğü’nün
2013’ten beri kazısı yapılan, güney tarafında (Alan 1) bulunuyor (Şekil: 6-

Future of Gordion’s Early Phrygian Gate,‛ In Gordion Awakened. Conserving a Phrygian Landscape, edited by Meredith Keller and Frank Matero, 66-105 (Philadelphia, 2011).
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10).3 Burada, ilk kez Erken Frig Döneminde (M.Ö. 9. yy.) inşa edilen ve Orta
ve Geç Frig Döneminde (M.Ö. 8. ilâ 6. yüzyıl arası) devamlı değişikliğe uğrayan, ikinci bir iç kale kapısını (Güney Kapı) ortaya çıkardık. 2016’da açmayı kuzeydoğu, güneydoğu ve güneybatı yönlerinde genişlettik.
Kapının Erken Frig evresiyle ilgili önceki yıllarda, kesme taş yokuş ya da
teras duvarıyla desteklenen, iyi korunmuş bir savunma duvarı keşfetmiştik
(Şekil: 7.1). Bu yıl bu duvarın 6 m.den biraz daha kuzeyinde, geçiş yolunun
karşı duvarını bulduk (Şekil: 7.2). Duvarın sekiz sırası, 3 m. yüksekliğinde
açığa çıkarıldı. Boyu ise 17 m.den daha uzundu (Şekil: 8). En geniş olduğu
noktada bu duvar, ve ardındaki küçük taşlardan dolgu, genişliğinin yaklaşık 4 m. olduğuna işaret ediyor. Buradaki iki taş sırası arasında, yatay halde
konumlanmış, yanmış ahşap kiriş sırasının keşfi özellikle ilginçti (Şekil: 9).
Orta Frig Döneminde (M.Ö. 8. yy.) bu düzenleme değiştirildi. Erken Frig
güney savunma duvarı ve ona bağlı yokuş, yaklaşık 8 m. kalınlığında büyük bir kale burcuyla kaplandı (Şekil: 7.3). Kuzeyde Erken Frig duvarı (Şekil: 7.2) korunmuştu; ancak beyaz ve kırmızı taşlardan yeni bir kesmetaş
duvar, bunun doğu ucuna dayanacak şekilde inşa edilmişti (Şekil: 7.5). Duvar batıdan doğuya doğru 10,5 m. boyunca uzandıktan sonra, güneydoğuya doğru kıvrılarak, batıdaki benzerini (Şekil: 7.3) tamamlaması için inşa
edilen kale burcuyla sonlanana kadar, 8,5 m. daha devam ediyor (Şekil: 7.6).
Güney Kapı’nın yeni duvarları, baştan sona neredeyse 20 m. boyunca uzanıyordu. Asıl kapı kontrol yapısına giden bağlantı yolu da, en azından Orta
Frig Döneminde, bu nedenle 36 m.den daha uzun olmalıydı.
Geç Frig Döneminde, M.Ö. 540’lardaki Pers saldırısından kısa bir süre
sonra, bağlantı yoluna erişimi daha da kısıtlayan iki yeni kale burcuyla,
yolun düzeni yeniden değiştirildi (Şekil: 7.8 ve 9). Bu iki Geç Frig burcu
arasında, iyi korunmuş bir yolun, yuvarlatılmış küçük çakıl taşlı tabanına
ulaştık (Şekil: 7.10). Bu yolun şimdiye kadar dört metrelik kısmını kazdık.
Yol, Pers saldırısından kısa bir süre sonra inşa edilmişti. Bu yapı, Helenistik
Dönemin başında (Geç M.Ö. 4. yüzyıl) taş çalmak için hedef alınmış gibi
görünüyor.
Hırsızlığa maruz kalmış bu alandaki açmada, yakındaki Mozaik Bina’nın, odalarından birindeki duvar mozaiğinin bir kısmını oluşturan,
900’den fazla seramik çivi de bulunuyordu (Şekil: 10).
3

C. Brian Rose, ‚Fieldwork at Phrygian Gordion, 2013-2015,‛ American Journal of Archaeology 121
(2017), 162-171.
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ALAN 4: İÇ KALE HÖYÜĞÜ’NÜN MERKEZİ
Alan 1’de yaptığımız keşifler, İç Kale Höyüğü’nü kesen yolun, hemen
batısında bulunan Alan 4’te yaptıklarımızla tamamlanmıştı (Şekil: 6).4 Höyüğün tepesinden Erken Frig tabakalarına gelene kadar, en azından 8 m.lik
bir dolgu tabakasını kazmamız gerektiğini fark ettik. Geçen yıl, açmanın
üstteki 1,6 m.lik kısmında açığa çıkardıklarımızın çoğu, Selçuklu Dönemine
tarihleniyordu (M.S. 13., erken 14. yüzyıllar). 2016 sezonunda, iki metreden
fazla dolgu daha kazarak, yedi farklı yerleşim evresine dair kanıtları açığa
çıkardık: bunların üçü Erken Helenistik, ikisi Orta Helenistik ve ikisi de
Erken Roma Dönemine aitti (Şekil: 11).
Helenistik yerleşimin, Galatların Romalı Kumandan Manlius Vulso tarafından bozguna uğratıldığı, M.Ö. 189’da sona erdiği farz ediliyor. Önemli
bir yıkım tabakasına rastlanmamış olmasına rağmen, bu alanda yangın
çıkmış gibi görünmektedir. Yerleşme, ancak M.S. birinci yüzyılda yeniden
başladı. Burada bulunan en dikkate değer keşiflerden biri, M.S. birinci
yüzyıldan kalma altın kolye ucuydu. Kolye ucu, tip olarak Troya, İsrail’deki
Eleutheropolis, Pompeii ve Herculaneum’da bulunanlardandı.
JEOFİZİK ARAŞTIRMALARI
İç Kale Höyüğü ve çevresindeki yerleşim bölgelerini daha iyi anlayabilmek için, yine jeofizik ekibimizden yardım istedik.5 Alan 1’de Güney Kapı’nın hemen kuzeyinde görülen ve en azından 10x20 m. boyutlarında, kabaca dikdörtgen şeklinde, yüksek özdirenç gösteren bir alan bulunuyordu.
Bu aşamada, bunun basitçe yoğun bir moloz dolgu mu, yoksa bir şekilde
Güney Kapı kompleksiyle bağlantılı inşa edilmiş bir yapı mı olduğunu belirlemek zor.
Aşağı Şehir’in güney tarafında yapılan, hem magnetometre, hem de özdirenç ölçümleri, belki de bir hendekle birbirinden ayrılmış, iki ayrı mahallenin varlığını ortaya çıkardı (Şekil: 12). Güney ya da dış mahalle, bol miktarda küçük ve büyük anomalinin olduğu, manyetik olarak aktif bir böl4

5

C. Brian Rose, ‚Fieldwork at Phrygian Gordion, 2013-2015,‛ American Journal of Archaeology 121
(2017), 171-173.
G. K. Sams and M. Voigt, ‚Gordion 2007,‛ Kazı Sonuçlari Toplantisi 30 (2009), 139-150; ‚Gordion.
2008,‛ Kazı Sonuçlari Toplantisi 31 (2010), 289-302; ‚Gordion. 2009,‛ Kazı Sonuçlari Toplantisi 32
(2011), 462-473; G. K. Sams and C. B. Rose, ‚Gordion 2010,‛ Kazı Sonuçlari Toplantisi 33 (2012),
501-514; ‚Gordion 2011,‛ Kazı Sonuçlari Toplantisi 34 (2013), 300-310; ‚Gordion 2012,‛ Kazı
Sonuçları Toplantısı 35: 81-90.
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geydi (A); kuzey ya da iç mahallede ise, çok az sayıda anomali vardı, ve
yapılaşmaya dair herhangi bir iz bulunmuyordu (B). Kazı yapılmadan, bu
iki alanın ölçüm değerleri arasında, bu kadar büyük bir fark olmasının sebeplerini anlamamız mümkün değil. Fakat açık alanın, halka açık gösteriler
ya da devlet törenlerinde kullanılmak gibi, işlevsel bir önemi olduğunu
düşünmek mümkün.
GORDİON KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİM PROGRAMI
Tabii ki, her arkeoloji projesi belirli bir süreyle sınırlıdır. Bu da demek
oluyor ki, yerel köyler arkeolojik sit alanını ve çevresindeki tümülüslerle
dolu araziyi, bizim sahip olduğumuza yakın bir tutkuyla korumaya hazırlıklı olmalıdır. Üç yıl önce bizi, Gordion’un başkan yardımcısı Ayşe Gürsan-Salzmann’ın başkanlığında, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Müdür Yardımcısı Halil Demirdelen’in ortaklığında yürütülen, yeni kültürel miras projesine başlamaya iten bu inançtı.
2014 ve 2015’te program, öğrencilerin kültürel miras konusunda eğitilmesine odaklanmıştı; 2016’da odağımızı yerel lider eğitimcilere, özellikle
de, Gordion çevresinde bulunan ortaokul ve liselerdeki öğretmen ve idarecilere kaydırdık (Şekil: 13). Arkeolojik sit alanı ziyaretleri ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili fikir alışverişleriyle program, öğretmenleri kendi
okullarında korumayla ilgili konuları, sosyal bilimler müfredatına eklemeleri konusunda, teşvik etmeye yönelik olarak tasarlanmıştı. On öğretmen
beş haftada boyunca eğitildi; Midas Şehri, Kerkenes, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Gordion kazı alanının tamamına, rehberli turlar düzenlendi.
Kazı evi, Tunç Çağından Helenistik Döneme kadar uzanan dönemlerle
ilgili, çeşitli konularda taslaklar üzerinde çalışan araştırmacılarla doluydu.
‚Kral Midas’ın Altın Çağı‛ sergi kataloğu, bu yılın Ağustos ayında, Penn
Press tarafından basıldı. Gelecek yıl, kemik ve fildişi objeler üzerine Phoebe
Sheftel’ın ve Gordion’un antik çevresi üzerine John Marston’ın olmak üzere, iki monografinin daha yayınlanması planlanıyor.
2016 sezonundaki çalışmalarımız, temsilcimiz İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden Sayın Özcan Şimşek’in enerjik destekleriyle kolaylaştı. Ayrıca, bu
yıl Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Müze Müdürü Sn. Enver
Sağır ile, Müdür Yardımcıları Sn. Halil Demirdelen, ve Sn. Mehmet Akalın’ın yanı sıra, Sn. Mustafa Metin’in de düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği
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ziyaretlerden, son derece yarar sağladık. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğüne, özellikle Genel Müdür Sn. Yalçın Kurt’a, Sn. Melik Ayaz’a,
Sn. Mustafa Bozdemir’e, Sn. Köksal Özköklü’ye, Sn. Umut Görgülü’ye ve
Sn. Nihal Metin’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Şekil 1: Erken Frig iç kale kapısının mimari konservasyonu,
Tümülüs W’ya doğru doğuya bakış. Fotoğrafçı Brian Rose.

Şekil 2: Erken Frig iç kale kapısının havadan görünüşü, batıya bakış.
Konservasyonun odaklandığı kısım üstte ortada görülen
güney kale burcuydu. Yeni sabitlenen moloz dolgu altta
sağda görülebilir. Fotoğrafçı Lucas Stephens.
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Şekil 3: Angelo Lanza ve ekibi Erken Frig iç kale
kapısının hasar gören duvarından bir taş
sırası kaldırıyor. Yeni konservasyondan
geçirilmiş taşların birkaçı arkalarında
görünüyor. Fotoğrafçı Elisa del Bono.

Şekil 4: Erken Frig iç kale kapısının doğusundaki moloz dolgu, kuzeye bakış. Dolgunun
içindeki ahşap kirişlerin konumu kesikli çizgilerle belirtildi. Fotoğrafçı: Gebhard
Bieg, ek açıklamaları yapan Beth Dusinberre, Semih Gönen ve Richard Liebhart.
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Şekil 5: Erken Frig iç kale kapısının doğu ucunda sabitlenen moloz
dolgu, kuzeye bakış. Fotoğrafçı Brian Rose.

Şekil 6: İç Kale Höyüğü’nün güneybatısında bulunan
büyük terakota‚tabut sehpası.‛ Fotoğrafçı Gebhard Bieg.

Şekil 7: İç Kale Höyüğü’nün Alan 1 ve 4’ü gösteren havadan görünüşü,
batıya bakış. Fotoğrafçı Lucas Stephens.
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Şekil 8: Alan 1’deki Erken Frig (M.Ö. 9. yy.) duvarları, kuzeye
bakış. Fotoğrafçı Gebhard Bieg.

Şekil 9: Alan 1’deki Erken ve Orta Frig yolu duvarlarının
konservasyonu, kuzeye bakış. Soldaki Erken Frig duvarında
yanmış kalaslardan oluşan bir orta sıra vardır. Sağdaki
kesmetaş duvarlar Orta Frig Dönemine tarihlenir (M.Ö. 8.
yy.). Fotoğrafçı Brian Rose.
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Şekil 10:Simon Greenslade ve Mackenzie Heglar,
Alan 1’de açığa çıkarılan çok sayıda
renkli seramik çiviyi inceliyor. Bunlar
Mozaik Binası’nın odalarından birinin
duvar süslemelerinin bir kısmını
oluşturuyordu. Fotoğrafçı Gebhard Bieg.

Şekil 11: Alan 4’teki açmada yeni kazılan Erken Helenistik
yapıları, güneybatıya bakış. Geç Frig binasının
yıkıntısı doğu profilinin dibine doğru görülebilir.
Young tarafından kazılan Orta Frig teras duvarı
aşağıda solda görülebilir. Fotoğrafçı Brian Rose.
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Şekil 12: Uzaktan algılama yöntemiyle belirlenen Gordion surları. İç Kale
Höyüğü’nün üzerine daha koyu renkli bir dikdörtgen koyulmuştur.
Aşağı şehir buranın üst ve altında uzanırken, dış şehir solda konumlanır.
Mahallelerin hepsi savunma duvarlarıyla çevrilmişti. Planı çizen GGH.

Şekil 13: Ayşe Gürsan-Salzmann ve Halil Demirdelen tarafından yürütülen Midas
Şehri’ndeki kültürel miras eğitim programı. Fotoğrafçı Brian Rose.
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2016 YILI LAODIKEIA ÇALIŞMALARI
Celal ŞİMŞEK
2016 yılında Laodikeia Antik Kenti’nde; Kandilkırı Yerleşmesi, Batı Nekropolü Tonozlu Mezar, Kuzey (Kutsal) Agora, Merkezi Propylon, Batı Tiyatrosu başta olmak üzere yıl boyunca kazı, konservasyon ve restorasyon
çalışmaları yapılmıştır1 (Resim 1).
A- KANDİLKIRI ÇALIŞMALARI (Resim 1-3)
Laodikeia antik kentinde batı nekropolü içinde yer alan Kandilkırı Mevkii’nde 2010 yılından buyana sürdürülen çalışmalarla Erken Kalkolitik
Çağdan başlayan ve Erken Tunç Çağı 3’e kadar bazı kesintilerle devam
eden tabakalaşma tespit edilmiştir. Akarsu vadisinin kenarında, doğal bir
teras üzerinde yer alan yerleşme ve mezarlık alanı, kuzeyde daha yüksek
olan kayalık bölümle sınırlandırılmaktadır. Söz konusu kayalık terasın,
yerleşmeye bakan yamacında bazı doğal mağaraların var olduğu daha önceki çalışmalarda gözlemlenmiştir. Bu mağaralarda herhangi bir iskânın
olup olmadığı ile ilgili olarak 2016 yılında batıda bulunan mağarada çalışma yapılmıştır. Bu mağaranın terasında, girişe yakın bölümde çay taşları ve
harç kullanılarak örülmüş bir örgü tekne mezar (2.80x1.10 m.) yer almakta

1

Prof.Dr. Celal Şimşek, PAÜ, FEF, Arkeoloji Bölümü, Kınıklı Kampüsü, Denizli-TR; e-mail:
csimsek@pau.edu.tr
Bakanlık Temsilciliğini; Ertan Yılmaz (Karaman Müzesi), Şükrü Akbulut (Söğüt Arkeoloji
Müzesi) yapmıştır.
Kazı Heyeti: Prof.Dr. Francesco Guizzi, Dr. Umay Oğuzhanoğlu Akay, Dr. Alister Filippini,
Asistanlar: M. Ayşem Sezgin, Mehmet Okunak, Barış Yener, Mustafa Bilgin, Bilge Yılmaz Kolancı, Yasemin İnceelgil. Restoratörler: Öğrt.Gör. Çağrı Murat Tarhan, Öğrt. Gör. Erkan Baloğlu,
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dır. Mezar kaçak kazılar sonucu tahrip edildiğinden duvar örgüsü ve çevresinde ele geçirilen az sayıdaki seramik parçası sayesinde Geç Roma İmparatorluk Dönemine tarihlendirilebilmiştir. Mağara içinde yapılan temizlik
çalışmaları sonunda, girişte yer alan mezarla ilişkili olan seramik parçaları
dışında herhangi bir arkeolojik kalıntıya rastlanmamıştır. Mağara dışında
ikinci çalışma alanı önceki yıllarda tespit edilen Erken Tunç Çağı 3 yerleşim
alanıdır. Kandilkırı 2. ve 3. tabakaları ile temsil edilen ETÇ 3 yerleşmesine
ait kronoloji şu şekildedir:

Tabaka

Evre

1

Dönem

Mimari ve Diğer
Kalıntılar

Hellenistik-RomaBizans

Yüzey Toprağı İçindeAkıntı

ETÇ 3 Orta

Ortak duvarlı uzun evler
Uzun evlerin erken
evresi

ETÇ 3 Erken

Çöp çukurları – Taban
parçaları
Fırın kalıntısı

ETÇ 2

Mezarlık (Mezarlar ve
çukurlar)

Erken Kalkolitik Çağ

Anakaya üzerinde tek bir
çukur

Tarih

hiatus
A
2

3

B
A
B?

MÖ 2300’den
sonra
MÖ 24002300

hiatus?
4

MÖ 27502500

hiatus
5

?

2013-2014 yıllarında çalışılan açmalarda 2. tabakada kullanım görmüş
olan bitişik, ortak duvarlı uzun evler açığa çıkarılmıştır. Güneybatıkuzeydoğu doğrultuda uzanan bu evlerin en kuzeyindeki mekânlar içerisinde birer ocak yer almaktadır. Ocakların, bu tür evlerde, havalandırma
olanaklarıyla bağlantılı olarak, girişe yakın konumlandırıldıkları bilinmektedir. Bu nedenle, evlere kuzeyden girildiği ve kapılarının bu kesimdeki bir
ortak alana, sokağa ya da meydana açılıyor olabileceği düşünülmüştür.
2016 yılında bu düşüncelerin teyit edilmesi için kazı çalışmaları yapılmıştır.
3/I açmasında 262.08 m. ve 261.81 m. kot aralığında tanımlanan yüzey toprağı içerisinde çalışılmıştır. Başlangıçta yerleşme alanının kuzeyindeki yamaçtan akarak bu kesimdeki tarım toprağı içerisine karışan malzemeyle
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birlikte, Roma, Hellenistik ve Erken Tunç Çağı seramik örneklerine rastlanmıştır. Yüzey toprağının hemen altında, 2. Tabakaya ait mimari kalıntılara ulaşılmaya başlanmıştır. Bu tabakada, özellikle de açmanın batı yarısındaki duvarlar, tarımsal faaliyetler nedeniyle çok tahrip olmuştur. 2A
tabakasıyla çağdaş olduğu düşünülen mimari kalıntıların, iki ayrı uzun
planlı eve ait olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmada doğuda yer alan
evde, kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu olan duvarının 6.6 m. uzunluğundaki kısmı açığa çıkarılmıştır. Duvarın kuzeydoğu ucu tahrip olmuş olup
güneybatı ucu ise açmanın güney kesiti altında devam etmektedir. Kalınlığı
yaklaşık olarak 0.88 m. olan bu duvarda çay taşları ve moloz taşlarla örülmüş olan tek sıra bir temel söz konusudur. Daha önceki yıllarda Kandilkırı
2. tabakaya ait tek sıra taş temelleri bulunan evlerin duvarlarının pisé tekniğiyle inşa edilmiş oldukları tespit edilmiştir. 2016 yılında ortaya çıkartılan
bu uzun evin diğer uzun duvarına ait parçaları kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu olup duvarın korunan kısmı 2.50 m. uzunlukta ve 0.72 m. kalınlıktadır, ancak duvarın iki ucu da tahrip olmuştur. Kuzeye doğru genişleyerek
uzanan bu evin trapez biçimli bir plana sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu
evde dik açıyla bağlanan, kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu kısa (1.63 ve
0.59 m.lik iki parça, 0.47 m. kalınlıkta) duvar, ev içindeki iki odayı birbirinden ayıran bir bölme duvarıdır. Bu duvarın güneydoğu ucunda, güneybatıya doğru dirsek yapan dönüş söz konusudur. Bu ev içinde 261.67-261.30
m. kot aralığında çalışılmıştır. Arazinin doğal eğimindeki farklılıklar nedeniyle, mimarinin yüzeye daha yakın olan kuzey kesimleri daha çok tahrip
olmuştur. Evin güneydeki mekânının tabanı kil sıvalıdır. Taban üstünde
bulunan seramikler içinde 2A tabakasının karakterini yansıtan S profilli gri
çanaklar ve çark yapımı film astarlı tabaklar ile tankard parçaları dikkat
çekicidir. Taban kalıntısı ve üzerindeki öğütme taşı ise bu uzun evin doğusunda, ortak duvarı kullanan başka bir evin daha bulunduğunu düşündürmektedir. Bu evin güneydeki odası içerisinde ele geçirilen buluntular
arasında, literatürde ‚Troia tipi‛ olarak bilinen bir mermer idol, pişmiş
toprak tezgâh ağırlıkları ve ağırşak, çakmaktaşı dilgi, mekanın kuzeyinde
yoğunlaşan öğütme taşı parçaları dikkat çekmektedir. Kuzeydeki
mekândan da tüme yakın durumda çark yapımı tek kulplu tankardın yanı
sıra pişmiş toprak tezgâh ağırlığı ve ağırşak, çakmaktaşı dilgi ile öğütme
taşı parçaları diğer buluntular arasındadır. Mekânlar içindeki hayvan kemiği ve tatlı su yumuşakçalarına ait kabukların azlığı da dikkat çekicidir.
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2016 yılı kazılarında açığa çıkarılan, 2A tabakasına ait diğer ev ise, açmanın batı kesiti altına doğru devam etmektedir. Evin doğu sınırını oluşturan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu duvarın korunan uzunluğu 4.62 m.,
genişliği ise 0.61 m.dir. Duvarın iki ucu da tahrip olmuştur. Bu uzun duvara, batıdan dik olarak birleşen başka bir duvarın 1.39 m.lik kısmı korunmuştur. Batı kesiti altına doğru devam etmekte olan bu duvar, uzun evin
içindeki kısa bölme duvarlarından birisidir. Söz konusu eve ait iki ayrı
mekânın içerisinde, kısıtlı kesiminde kazı çalışması yürütülebilmiştir. Bu
iki mekânda ele geçirilen, 2A tabakasına tarihlendirilen seramik örnekleri,
birer adet bronz dikiş iğnesi dikkat çekici buluntulardır. 2A tabakasına ait
bu iki ev arasında, genişliği yaklaşık 1.61 ile 1.14 m. arasında değişen, güneye doğru radyal olarak daralan bir açıklık mevcuttur. Bu alan, bir ev için
çok dar olduğundan, iki ev arasındaki geçişi sağlayan bir boşluk, geçit ya
da sokak olması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu alanda bir sokak tabanı ya da
döşemesi tespit edilememiştir. Bu dar geçit, güneyde, açmanın kuzeybatı
köşesinde kısmen korunmuş olan, taş döşeli bir alana varmaktadır. 261.26261.24 m. kotundaki, küçük boy çay taşları ve moloz taşlarla döşenmiş olan
bu kesim, evler arasındaki bir ortak açıklık, avlu ya da sokağın bağlandığı
küçük bir meydan olmalıdır.
2. tabakaya ait mimari kalıntıların taban seviyelerinin altına inilmesiyle
beraber, daha erken bir tabakanın kalıntılarına ulaşılmaya başlanmıştır. Bu
kalıntıların, daha önceki yıllarda yalnızca çöp çukurları ile temsil edilen ve
ETÇ 3’ün daha erken bir evresine tarihlendirilen 3. Tabakayla çağdaş olduğu düşünülmektedir. Ancak çok kısıtlı alanın araştırılmış olması, bu iki
kontekstin çağdaşlığı hakkında kesin veriye ulaşılması için tabakada çalışmaların genişletilmesi gerekmektedir. Söz konusu tabakaya ait kazılan
alanda bir mekâna ulaşılabilmiştir. Bu mekân, yaklaşık olarak 3.76x2.87 m.
ölçülerindedir. Mekânın duvar kalınlıkları 0.43-0.52 m. arasında değişmektedir. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan mekâna, kuzeydoğudan 0.54
m. genişlikte bir kapıyla girilmektedir. Bu alan içindeki kültür toprağı,
krem renkli, çok kireçli, sert ve sıkışık yapıdadır. Bu mekânın kuzeybatı
köşesinde, kuzey kesitin altına doğru devam eden bir ocak açığa çıkarılmıştır. Dıştan dışa 0.89 m. çapındaki ocağın kenarı bir pithosa ait parçalarla
düzenli şekilde çevrelenmiş olup tabanı ufak boyutlu çay taşları ile döşenmiştir. Mekânın kuzeybatı duvarına yaslanmış şekilde bulunan ocağın batısında, seramik parçalarıyla döşenmiş bir alan tespit edilmiştir. Ocağın hemen doğusundaki taşlardan biri daha büyük ve yassı görünümde olup ta-
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şın üzerinde yuvarlak ve sığ oyuk yer almaktadır. Ocağın doğusunda bir
depolama çömleğine ait gövdenin alt yarısı, ocağın içinde ise kırmızı astarlı
bir amphoranın üst yarısı, bir öğütme taşı ve bir adet bezemeli, çift konik
formlu ağırşak ele geçirilmiştir. Ocak ve çevresindeki üretim ve depolamayla ilgili bu düzenekler, bu mekânın bir mutfak olduğunu göstermektedir.
Bu mekân eğer bir uzun eve aitse, girişinin kuzeyden yapılmış olması beklenmelidir.
Mekânın doğusunda, bir taş kümesi ve büyük bir öğütme taşı, bu kesimde çağdaş bir mekânın daha olduğunu düşündürmekle birlikte, planının anlaşılması için alanın kuzeye ve doğuya doğru genişletilmesi gerekmektedir. Bu tabakanın seramiğinde, ‚S‛ profilli gri çanakların yok denecek
kadar azaldığı ve az sayıda olsa da ithal red coated seramik örneklerinin
bulunduğu dikkat çekmektedir. Bu nedenle bu kalıntıların Kandilkırı 3.
tabakasıyla çağdaş olabileceği düşünülmüştür.
2016 kazı çalışmaları, 2A tabakasının yerleşim planı hakkında önemli
bilgiler vermiştir. Bu tabakaya ait yerleşimin güney kanadındaki trapez
formlu, bitişik uzun evlerin, tahmin edildiği gibi Anadolu Yerleşim Planı’na
benzer şekilde kuzey kanatta da bir karşılığı olduğu ve bu evler arasındaki
dar geçitlerle yerleşme içindeki bazı açık alanlara ulaşıldığı anlaşılmıştır.
Diğer bir önemli sonuç ise, önceki yıllarda çok kısıtlı alanda, yalnızca çöp
çukurları ve bazı taban parçalarından bilinen 3. tabakaya ait yerleşim alanına ait ilk izlere ulaşılabilmiştir. 3. tabaka yerleşmesinin 2A yerleşmesine
göre biraz daha kuzeyde yer aldığı anlaşılmaktadır. 3. Tabakaya ait eve
kuzeyden giriliyor olması, bu evlerin de kuzey kanatta bir karşılığı olabileceğini ve yerleşmenin bu dönemdeki merkezinin daha kuzeyde yer aldığını
düşündürmektedir. Yani, 3. tabaka yerleşmesi daha kuzeyde, doğal tepenin
yamacına daha yakın bir konumdayken, ETÇ 3’ün biraz daha geç bir evresinde yani 2. tabakada, yerleşmenin güneye doğru kaydırıldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, önceki kazılarda seramik örnekleriyle tanınan Erken
Kalkolitik Çağa ve mezarlık alanıyla tanınan ETÇ 2’ye ait yerleşimlerin yeri
hala bu aşamada bilinmemektedir.
B- BATI NEKROPOLÜ TONOZLU MEZAR KOMPLEKSİ (Resim: 1-2, 4-5)
Laodikeia antik kenti batı nekropolünde, Lambalar Mevkii’nde, yapılan
bir kaçak kazı sonrasında tonozlu mezar kompleksinde çalışmalar yapılmıştır. Kazısı yapılan mezar kompleksinin ölçüleri kuzey-güney aksında 29.30
m., doğu-batı aksında ise 9.00 m.dir. Mezarın kuzey ve güney kenarları 0.80
m. genişliğinde duvarlarla sınırlandırılmış olup kuzeydeki duvarın 5.80
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m.si, güneydeki duvarın ise 8.50 m.si ortaya çıkartılmıştır. Ancak mezar
kompleksinin doğusu tarla tesviyesi sırasında tahrip olduğu, batı bölümünün ise kazısı tamamlanmadığı için bu duvarların doğu-batı aksında kaç
metre olduğu tam olarak bilinememektedir. Kompleksin güney dış duvarının yapımında tuğla ve traverten parçaları, irili-ufaklı çay taşları ile bağlayıcı olarak kireç harcı; kuzey dış duvarının yapımında ise irili-ufaklı çay
taşları ile bağlayıcı olarak kireç harcı kullanılmıştır. Her iki duvar da ana
toprağın üzerine kilden yapılmış sert bir blokaj üzerine oturtulmuştur. Mezarın güney kanadında yer alan dış duvar, 2009 yılında kazılarak ortaya
çıkartılan L.09.BN.M3 mezarının kuzey duvarına yaslanmaktadır. Kuzey
kanadındaki duvarın ise devamı kazılmadığından başka bir mezarla ilişkisinin olup olmadığı daha sonraki çalışmalar sonucunda anlaşılacaktır.
Batı Nekropolü’nde 1998-99 yıllarında yapılan tarla tesviyesi ve daha
sonra ise kaçakçılarca soyularak tahrip edilen mezar kompleksi; üç katlı,
üzeri düz çatılı, ikisi güneyde ve kuzeyde doğu-batı yönlü, bunların arasında ise güney-kuzey yönlü yan yana uzanan üç koridor odası olmak üzere
toplamda beş adet tonozlu mezar odasından oluşmaktadır. Bu koridorlu
tonozlu odaların zeminlerine çok sayıda üstten girişleri olan hücre mezarlar
yerleştirilmiştir. Tonozlu koridor odalar içinde tabanda yer alan bu hücre
mezarlara traverten düz kapak taşlı bölümden inilmektedir. Çalışmalar
sonunda zemin katında 10, birinci katında bir ve bodrum katında bir olmak
üzere mezar odasına ait toplamda kalabilen 12 adet tonozlu hücre mezar
tespit edilmiştir. Bugüne kadar Laodikeia nekropollerinde yapılan çalışmalarda mezarların taban blokajları hakkında bir bilgi elde edilememiştir. Ancak L.16.BN.M1 tonozlu mezarının M1A, M1B ve M1E odalarında yapılan
tespitlerle taban blokajı hakkında net bilgilere ulaşılabilmiştir. Geçmiş yıllarda yapılan tarla tesviyesi sırasında doğu cepheleri tahrip edilen bu mezar odalarının taban blokajları ortaya çıkarılmıştır. Kazı sonuçlarına göre,
topografyanın kuzeyden güneye doğru, eğimine uygun olarak mezar
kompleksinin tabanına 0.45-0.80 m. arasında değişen yüksekliklerde, sert
kilden blokaj yapılarak düz bir taban oluşturulmuş ve mezar kompleksi bu
tabanın üzerine inşa edilmiştir. Tabana kil katman yapılmasının nedeni
bodrum katta yer alan tonozlu hücrelere, su ve nem sızmasını önlemeye
yöneliktir. Tonozlu mezar kompleksinde odalar içinde yapılan çalışmalarda
dağınık halde, yakılmış kemik parçaları ile yanık izleri olan seramikler ele
geçirilmiştir. Bu da mezarda inhümasyonun yanında kremasyonun da yapıldığını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan tonozlar içinde ortaya çıkartı-
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lan pişirme çömlekleri belirli günlerde ailenin yaşayan bireylerinin burada
ölü yemekleri yaptıklarını net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Kompleks içinde M1A tonozlu odasının ortaya çıkarılmasına yönelik
yapılan çalışmalarda, mezarın yıkılan üst örtü sistemiyle ilişkili buluntular
da ele geçirilmiştir. Özellikle mezar kompleksinin mimarisine ait, kesme
mermer ve traverten bloklar, tonoz sistemine ait harçla birbirine tutturulmuş tuğla sıraları, mermerden toichobat parçaları, farklı renk şekillerde opussectileler, farklı kalınlıklarda mermer plakalar ile traverten ve mermerden
yapılmış parapet ve pencere sistemi parçaları tespit edilmiştir. Bunun yanında mezarın üst örtüsünün düz çatılı olduğu, mermer ve travertenden
yapılmış pencere sistemi parçaları ise mezarın tahrip edilen dış cephesinin
pencere sistemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca yine mermer ve travertenden yapılmış parapet-korkuluk parçaları ise düz çatının kenarları ve
belki de üst kısmının parapetlerle bölümlere ayrıldığına işaret etmektedir.
Özellikle kompleksin eğimli arazide yapılmış olmasından ve batı kısmından çatıya ulaşımın kolay olmasından dolayı içerdeki tonozlu odaların dışında bazı mezar törenlerinin çatı üzerinde yapılmış olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca M1C odasının kazı çalışmalarında çok miktarda ve
üzerlerinde çeşitli renklerde boyanan fresk parçalarının ele geçirilmiş olması, orijinalde kompleks içi tonozlu oda duvarlarının fresklerle süslendiğini
ortaya koymaktadır.
Tonozlu mezarda yapılan kazılar zaman içinde yapılan eklentiler ve tamiratların da algılanmasını sağlamıştır. Özellikle M1C odasının güneyindeki arka odanın oluşturulması ve arka odayı ayıran ara duvarın yapılması,
olası mezar teknesi ile onun batı bitişiğindeki mezar teknelerinin bu alanda
sert kilden oluşturulan blokajın üst kotuna oturtulması, M1C odasının doğu
duvarının güneyinde yer alan kapı boşluğunun tuğlayla örülmesi gibi arkeolojik veriler, Diocletianus Dönemi (284-305) depremi ile M.S. 494 depremi arasında mezarın bu bölümünde birden fazla onarım geçirerek yeniden düzenlendiğini göstermektedir. Benzer uygulamalar antik kent içinde
yer alan yapılarda da tespit edilmiştir. M1C odasında tespit edilen ve MS 4.
yy'ın ikinci yarısı ile M.S. 5. yy.a tarihlendirilen buluntular da mezar kompleksinin, Diocletianus Dönemi depreminden sonra yapılan yeni düzenlemelerle, M.S. 494 depremine kadar kullanıldığına işaret etmektedir. Mezar
kompleksi kazı verilerine göre M.S. 2. yy.dan M.S. 5. yy. sonuna kadar sürekli olarak kullanılmış olup plan tipiyle Laodikeia’da bugüne kadar tespit
edilen mezarlardan farklı olan önemli bir sülale mezarıdır.
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C- KUZEY (KUTSAL) AGORA ÇALIŞMALARI (Resim: 1, 6-9)
Laodikeia antik kenti merkezinde iki tiyatro arasında ve Suriye Caddesi’nin kuzey yanında yer alan 265x128 m ölçülerindeki dikdörtgen planlı
kuzey (kutsal) agora ve portiklerinde 2011’de başlatılan kazı ve restorasyon
çalışmalarına 2016’da devam edilmiştir2.
1- Güney Portik Çalışmaları: Kuzey (kutsal) agora güney portiğinde 2015
yılı kazı sezonunda gerçekleştirilen çalışmalarda portik yapısının krepidomasına kadar olan bölümü açığa çıkarılmıştır. Çalışmalarda güney portik batı
ucundaki sütun sırasının kuzeydoğu yönlü yıkıldığı ve mimari blokların bir
bölümünün kesit içerisinde kaldığı tespit edilmiştir3.
2016 yılında güney portikte yapılan kazı çalışmalarının amacı merkezi
propylonun kuzeybatısında, güney portik krepidomasının kuzeyinde yer alan
9x40 m. ölçülerindeki alanda M.S. 494 depreminden sonra oluşan, içerisinde
yoğun miktarda traverten, çaytaşı, tuğla parçaları barındıran 6-7 m. yüksekliğe sahip hafriyat dolgusunun kaldırarak alanın mevcut durumu hakkında
bilgi sahibi olmak, kuzeydoğu yönüne yıkılan portiğe ait mimari blokların
kesit içerisinde kalan bölümlerini açığa çıkarmak, avlu tabanına ulaşmak ve
alanı yapılacak olan anastylosis esaslı restorasyon çalışmalarına uygun hale
getirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda agora güney portikte belirlenen
kuzey-güney yönlü 9 m., doğu-batı yönlü 40 m. ölçülerine sahip alan 9x20
m.lik iki açma halinde kazılmıştır. Kazılara 288.37 m. kotundan başlanmış,
ilerleyen çalışmalarda 3 m. derinliğe inildiğinde yaklaşık 2x4 m.lik alanda
harçlı yanık toprak ve yanık tuğla parçalarından oluşan bir yangın tabakası
ile karşılaşılmıştır. Bu durum M.S. 494 depreminin ardından yıkılan yapıların molozlarının bu alana atıldığını göstermektedir. 9x40 m.lik alan genelinde 288.37 m. ve 282.35 m. kotları arasında sürdürülen çalışmalarda alandaki dolgu toprak seviyeli bir şekilde kazılmıştır. Alan genelindeki dolgu
toprağın 288.37 m. ve 283.00 m. kot aralığında yoğun miktarda yapı molozu
barındırdığı, 283.00 m. ve 282.35 m. kot aralığındaki toprak yapısının ise
doğal birikinti sonucu oluştuğu gözlemlenmiştir. Açmanın güneydoğusun2

3

C. Şimşek, Laodikeia (Laodikeia ad Lycum), İstanbul, 2007a, 267-271, Res. 93a-f; C. Şimşek, Laodikeia
(Laodicea ad Lycum), Laodikeia Çalışmaları 2, İstanbul, 2013a, 274-296, Res. 371-403; C. Şimşek,
‚2011 Yılı Laodikeia Kazı ve Restorasyon Çalışmaları‛, 34. KST 3, 2013b, 111-113, Res. 1, 12; C.
Şimşek, ‚Lykos Vadisi İçinde Yer Alan Laodikeia‛, 10. Yılında Laodikeia (2003-2013), Laodikeia
Çalışmaları 3, İstanbul, 2014, 83-89, Res. 1, 4-9; C. Şimşek, ‚2013 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazı
ve Restorasyon Çalışmaları‛, 36. KST 3 (2-6 Haziran 2014 Gaziantep), 2015, 642-650, Res. 1, 9-14.
Bkz. C. Şimşek, ‚2015 Yılında Laodikeia’da Yapılan Çalışmalar‛, Arkeoloji ve Sanat 156, 2017
(baskıda).
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da güney portiğe ait mermer İon düzeninde sütun başlıklarına ve sütun
tamburlarına ulaşılmıştır. Blokların in-situ halde bulunmadığı, portiğin
yıkılmasından sonra olasılıkla kireç yapımında kullanılmak için bu alana
taşındığı ve üst üste tasniflendiği tespit edilmiştir. Söz konusu alanda toplamda Attik İon kaideli 23 adet mimari blok ortaya çıkarılmıştır. Ortaya
çıkartılan İon başlıkların stil özellikleri değerlendirildiğinde, Augustus Dönemi ile M.S. 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenebilecek örnekler olduğu görülmektedir. Ayrıca alan genelinde yapılan çalışmalarda yoğun miktarda günlük
kullanıma ait profilli ve profilsiz seramik parçaları, az miktarda cam ve
metal parçaları ve kumaş dokuma parçaları ele geçirilmiştir. Söz konusu
buluntular günlük yaşam ile ilgili materyaller olması sebebiyle bunlar daha
çok evlere ait yapı molozlarının bulunduğu bölgelerde yoğunluk gösterirler. Güney Portik avlu tabanının 0.80x0.90 m. ölçülerindeki mermer levhalar
ile kaplı olduğu, bazı bölümlerde daha sonraki kullanımlara bağlı olarak bu
mermer kaplamaların bir kısmının söküldüğü, tabanın sıkıştırılmış toprak
ile yükseltildiği anlaşılmıştır. Ayrıca tabanda mermer döşemeler üzerinde
ve güney portik stylobatı ile basamak üzerinde çok miktarda grafiti, oyun
tablaları, christogram, haç, şematik insan çizimleri gibi Hıristiyanlık ve günlük yaşantıyla bağlantılı çeşitli kazıma motiflerin yanı sıra, özensiz yazıtların olduğu göze çarpmaktadır. Alanda ele geçirilen sikkelere bakıldığında
portiğin erken kullanımı ile ilişkili olarak Augustus Dönemine (M.Ö. 27M.S. 14) tarihlendirilen bir adet sikke ve olasılıkla İmparator Diocletianus
Döneminde (M.S. 284-305) yaşanan depremin ardından M.S. 4. yy.ın ilk
yarısında yapılan mimari düzenleme ile ilişkili olarak sikkelerin yoğunlukta
olduğu görülmektedir.
2- Güney Avlunun Batı Bölümü: Agoranın güney ve batı portiklerinin kesiştiği, avludaki çalışmaların amacı, batı portik önünde kuzey-güney yönlü
uzanan 6.50 m. genişliğindeki havuzun açığa çıkarılması, avlunun zeminine
ulaşılması ve agoranın kullanım evreleri hakkında bilgi sahibi olabilmektir.
Agoranın güney avlusunun batı bölümünde yapılan çalışmada ortalama 6-7
m.lik dolgu toprak kademeli olarak kaldırılmıştır. Batı portiğin doğu önünde güney-kuzey gönünde uzanan havuzun 6.50x60 m.lik bölümü tamamen
açığa çıkarılmıştır. Yapılan çalışmalarda havuz taban kotunun 281.80 m.
olduğu ve tabanın harç ile kaplandığı belirlenmiştir. İç yüksekliği 1.20 m.
olan havuzun, doğu portiğin batı önünde aynı aksta bulunan havuzda olduğu gibi tabandan başlayarak 0.60 m. çay taşı, tuğla ve harçtan örüldüğü
görülmüştür. Ancak tahribata uğrayan bu örgü sistemi, mevcut kalabilen
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kısmının üzerine M.S. 4. yy. düzenlemelerinde ortalama 0.80x0.80 m. ölçülerindeki traverten bloklar ile yükseltilmiştir. Geç dönemde havuz duvarlarının traverten bloklarla yükseltilmesi aşamasında, 150 m. uzunluğunda
olan havuzun içine güney apsidalinin 13 m. kuzeyinde yine apsidal duvar
yapılarak daraltılmıştır. Bu düzenleme kent nüfusunun azalması ve su
problemi olması nedeniyle, sadece bir bölümünün kullanılmak istenmesinden kaynaklanıyor olmalıdır. Ana havuzun güneyde sonlanan apsisinin dış
duvarına bitişik 0.80 m. yüksekliğinde, 1.25 m. genişliğe ve 0.62 m. derinliğe
sahip olan traverten teknenin de bu M.S. 4. yy. düzenlenmesinde yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Havuzun M.S. 4. yy. kullanımına ait olan kuzey
apsisinde su tahliyesi için yapılan künk sistemi mevcuttur. Ayrıca havuz
üzerinden doğu-batı aksında (6.50 m.) geçişi sağlayan bir köprü ortaya çıkartılmıştır. Köprü 5 mermer ve 1 traverten olmak üzere 6 adet bloğun devşirme olarak kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Bunlardan en ilginci merkezde orijinal kullanımında bir Serapis altarı tacı olan (1.07x1.70 m.) mermer bloğun taç kısmında tek sıra ‚ΘΕОN ┼ ƩAPAΠΙΝ ┼‛ (Theon Sarapin=
Tanrı Serapis) yazıtı görülmektedir. Kentte Hıristiyanlığın yayılması ardından Paganizme ait unsurların yok edilmesi düşüncesiyle kaide üzerindeki
yazıtın ‚Θ‛ ve ‚О‛ harflerinin içine ve aralara haç kazınarak yeni dinin
varlığı iyice belirginleştirilmiştir. Ayrıca bloğun üzerinde Hıristiyanlıkla
ilgili üst bölümde graffito olarak başlıklı din adamı, atlı, Pers başlıklı savaşçıya mızrakla saldıran diğer savaşçı (Romalı?)4, cepheden figür, uzun burunlu figür ve bir büst çizilmiştir.
Güney avlunun batı bölümünde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 6-7
m.lik hafriyat toprağı içinde yoğun miktarda tuğla, traverten ve çay taşı
içeren atık molozla birlikte, günlük kullanıma ait seramik, cam, metal eserler ve parçalar, az miktarda kemik ve dokuma parçaları ele geçirilmiştir.
Bunun yanı sıra ev nişlerini süslemek amacıyla kullanılan mermer heykelcik parçaları bulunması, dönemin konutlarının sanatsal zenginliği hakkında
4

Buradaki betimleme MS 344 yılında Singara’da Roma ile Persler arasında yapılan ve zaferle
sonuçlanan savaşın anısına çizilmiş olmalıdır. Benzer şekildeki betimlemeler Constans (MS 337350), II. Constantius (MS 337-361), Constantius Gallus (MS 351-353) ve II. Julianus’un (MS 361363) darp ettirdiği ‚Fel Temp Reparatio‛ lejantlı sikkeler üzerinde sıklıkla gösterilmiştir. Bkz.
Baydur 1998, 104; Tekin 1994, 202-203; Kent 1981, 478; Carson – Kent 1978, 86-87. N. Baydur,
Roma Sikkeleri, İstanbul, 1998, 104; O. Tekin, Yapı Kredi Koleksiyonu Grek ve Roma Sikkeleri, İstanbul, 1994, 202-203; J.P.C. Kent, The Roman Imperial Coinage, Vol. VIII, The Family of Constantine I.,
A.D. 337-364, ed. C.H.V. Sutherland – R.A.G. Carson, London, 1981, 478; R.A.G. Carson – J.P.C.
Kent, Late Roman Bronze Coinage, Part II Bronze Roman Imperial Coinage of the Later Empire AD
346-498, New York, 1978, 86-87.
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bize önemli veriler sunmaktadır. Alanda Geç Hellenistik ve Augustus Dönemine tarihlenen5 sikkelerin yanı sıra, İmparator Diocletianus Döneminde
yaşanan depremin ardından yapılan düzenleme sonrasındaki kullanımla
ilişkili olarak M.S. 4. ve 5. yy.ın ikinci yarısına tarihlenen sikkelerin yoğunlukta olduğu görülmektedir.
3- Batı Portik Arka Duvarı Çalışmaları: 2013-2014 yıllarında güneybatı köşeden başlanarak kuzeye doğru gerçekleştirilen çalışmalarda agoranın batı
portiğine ait M.S. 494 depreminde doğu yönünde yıkılmış haldeki mermer
sütunlu galerinin mimari blokları açığa çıkarılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda portik arka duvarının güney ucunun kuzeyden farklı olarak geç dönemde inşa edilen mekânlarda kullanılmak üzere taşındığı, bu nedenle
dağınık bir şekilde günümüze ulaştığı tespit edilmiştir.
2016 yılında kuzey-güney yönlü 46 m., doğu-batı yönlü 10 m. ölçülerindeki alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arka duvara ait çift sıra
örgü blokların genelde 0.70-0.80 m. yüksekliğe, 0.90-1.30 m. genişliğe sahip
olduğu ve batı yöne 10 sıra halinde yıkıldığı görülmüştür. Yıkılmış haldeki
duvarın yüksekliği 9.40 m. olarak ölçülmüştür. Portik arka duvarını oluşturan traverten blokların portik içine bakan doğu yüzlerinin freskler ile süslendiği batıya geçişi sağlayan 3.30 m. genişliğindeki kapısına ait kemer
blokları üzerinde tespit edilmiştir. Bu fresklerde renk olarak çoğunlukla
mavi, kırmızı renklerin kullanıldığı ve geometrik bezemelerin tercih edildiği görülmektedir. Batı portik arka duvarında yapılan çalışmalarda ana duvarın batı yanında yıkılmış durumda çift sıra tuğla ve harç örgüsü ile yapılmış genişlikleri 1.80 m., yükseklikleri 0.70 m. olarak ölçülen 4 adet kemer
yıkıntısına rastlanılmıştır. Bu kemer yıkıntılarının iç kısmında çok miktarda
ve büyük boyutlarda in-situ halde bulunan pencere camları kemerlerin aydınlatma işlevine sahip olduğunu göstermiştir. Bu pencereli kemer sistemi
agoranın batısındaki sokak kenarında yer alan konut ve diğer yapılara ait
olmalıdır. Agora batı portik kazı çalışmalarında ele geçirilen sikkeler az
sayıda M.S. 3. ve 6. yy.a tarihlendirilen örnekleri oluştururken, yoğunluk
daha çok M.S. 4.-5. yy.a ait örneklerdir.
4- Batı ve Güney Portik Restorasyon Çalışmaları: Kuzey (kutsal) agora batı
ve güney portikte yürütülen restorasyon çalışmaları, Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan projeye uygun olarak yapılmıştır. Agora, batı (güney uç)
5

L.16.KA.GAB.447 envanter numaralı sikke 263.65 m kotunda bulunmuş ve Geç HellenistikErken Roma Dönemine tarihlendirilmiştir. L.16.KA.GAB.231 envanter numaralı sikke 282.35 m
kotunda bulunmuştur ve Augustus Dönemine (MÖ 27-MS 14) tarihlendirilmiştir.
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ve güney (batı uç) portikte restorasyon çalışmaları; koruma, onarma, sağlamlaştırma ve ayağa kaldırma şeklindedir. Yapılan çalışmalar, bloklardaki
özgünlüğe dokunulmadan gerçekleştirilmiş, modern yöntemlerin yanı sıra
antik dönemdeki uygulamalar da kullanılarak anastylosis esas alınmıştır ve
uluslararası sözleşmelere uygun olarak yapılmıştır. Antik dönemde tamirat
görmüş olan bloklardaki uygulamalar; dübelleme, kenetleme ve kurşun
akıtma sistemleri aynen yinelenmiştir. Kültürel değere sahip tüm arkeolojik
nitelikteki bloklar yüksek tonajlı yükleri kaldırma dayanıklılığına sahip
halatlarla bağlanarak vinç ile kaldırılmış olup blokların dübel ve kenet delikleri karot yardımıyla açılmıştır. Yeni travertenden yapılmış çok az sayıdaki krepidoma basamak blokları vinç ile kaldırılıp taşınırken, arkeolojik
malzeme üzerinden geçirilmemiş ve bunların kaldırılmasında farklı boylardaki blok kapma aparatları kullanılmıştır. Yüksek tonajlı bloklarda ve kırık
parçaların yapıştırılmasında; vincin yanı sıra üç ve dört ayaklı caraskallar
da kullanılmıştır. Ayrıca bloklarda yer alan eksik kısımlar özgün doğal
mermerle pantograf tekniğinde tamamlanmıştır. Topraktan alınan bloklar,
tekrar toprak üzerine değil; ahşap takozlar üzerine konulmuş ve toprakla
temasları kesilmiştir. Sütunların ayağa kaldırılmasında; krepidoma üzerine
her sütun için ayrı ayrı kullanılmak üzere flanşlı kamalı iskele sistemi kurulmuştur. Batı ve güney portik sütunlarının sabitlenmesi ve alanda kırık
halde ortaya çıkarılan parçaların birleştirilmesinde ortalama 250 kg. kurşun,
80 kg. epoksi (mermer yapıştırıcısı) ve 40 m. krom çelik malzeme kullanılmıştır. Yapılan restorasyon çalışmaları sonunda batı ve güney portiklerde
toplamda 33 adet sütun ayağa kaldırılmıştır.
Batı portikte yapılan anastylosis esas restorasyon çalışmalarında krepidomanın doğu önünde M.S. 494 depremiyle doğu yöne doğru yıkıldığı tespit edilen ve portik çatısını taşıyan sütun tamburları ile başlıklar sırasıyla
düştükleri yerlerden sağlamlaştırmak için alınmış, gerekli olan sağlamlaştırma ve birleştirme işlemleri yapılarak, demoları hazırlanmış, son olarak ta
sabitleme işlemlerine geçilmiştir. Parçaların birleştirilmesinde kurşun,
epoksi ve aerosol kullanılarak hazırlanan mermer yapıştırıcılar kullanılmıştır. Birleştirme işlemlerinde kırık parçaların boyutlarına göre 14 mm., 18
mm. ile 30 mm. çapında veya 30x30 mm. boyutlarındaki dört köşeli krom
nikel çubuklar kullanılmıştır. Tüm sağlamlaştırma çalışmaları tamamlanan
ve birbirlerine bağlanmadan yapılan denemelerde; sütun tamburları ve
başlıkları birer gün arayla ve sırayla dikilmiştir. Alt sütun tamburları, sütun
kaideleri üzerine konulurken; tamburların zaman içinde kaideler üzerinde

370 ..................................................................................................................

oluşturdukları doğal izler ve sütun tamburları üzerinde bulunan taşçı işaretleri kılavuz alınmış ve özgün sütun yönleri buna göre ayarlanmıştır. Batı
portik güney uçta ayağa kaldırılan sütunların (başlık ve kaide dahil) yükseklikleri 7.60 m., 7.72 m, 8.04 m., genel olarak ise 7.50 m. olarak ölçülmüş,
sütunlar arasındaki yükseklik farkları ise başlıkları üzerinde yapılan tuğla
örgüyle terazilenmiştir.
Güney ve batı portiğin kesiştiği kısımda in-situ şekilde ortaya çıkarılan
köşe sütunu kaidesinde yoğun tahribat ve erime olmasından dolayı yeni
mermer kaide yapılmıştır. Köşe ikiz kalp kesitli sütun orijinal temenos alanına ait in-situ olmasından dolayı, batı portik devşirme sütunlarından daha
kısadır. Bu nedenle batı ve güney portik sütunları arasında tespit edilen
yaklaşık 1.50 m. ölçüsündeki yükseklik farkının köşe sütuna gelindiğinde
devşirme malzeme ile dengelendiği; batı cephede İon düzenli orijinal köşe
başlığı üzerine bir sütun tamburu ve onun üzerine tekrardan bir İon başlığı
yerleştirilerek batı portik seviyesine ulaştırıldığı anlaşılmıştır. Köşe sütunun
güney portik yönüne bakan kısmı ile bu cephenin sütunlarında ise başlıklar
üzerinde yapılan tuğla kemerlerle cephe yükseltilerek dengelenmiştir.
Güney portik batı uçta ise 11 adet sütun kaidesi orijinal yerinde in-situ
halinde bulunmuştur. Bu cephede de batı portikte uygulanan anastylosis
esas restorasyon çalışması yapılmıştır. Ayrıca bu cephede tamamen mermerden yapılan ve orijinal olan krepidoma ile stylobat üzerinde özgün yerlerinden kaymış in-situ durumundaki sütun kaideleri yerlerinden kaldırılarak
altlarındaki dolgu toprak temizlenmiş ve kaidelerde sağlamlaştırma yapılmıştır. Ayağa kaldırılan sütunların kaidelerinin altına; hidrolik kireç, kum
ve mermer tozu kullanılarak hazırlanan sulu harç ya da kuru mermer tozu
dökülmüş ve birkaç noktaya yerleştirilen kurşun parçalarla harç desteklenmiştir. Bu uygulama portiğin özgün kaidelerinde de görülmüştür. Güney portikte ayağa kaldırılan sütunların toplam yüksekliği ortalama 6.50
m.dir.
Batı ve güney portiklerde ayağa kaldırılan sütunlar Diokletianus Dönemi (M.S. 284-305) depremi arkasından alanın agoraya dönüştürülmesi aşamasında devşirme olarak temenos içinde yer alan Zeus ve Athena tapınaklarının kaide, sütun tamburları ve başlıkları da kullanılarak yapılmıştır. Özellikle bu devşirme kullanım batı portikte kendini bariz gösterirken, güney
portikte daha çok alanın pagan inancında kutsal temenos olarak kullanılması
aşamasının (M.S. 1.-3. yy.) mimari blokları tamir edilerek ve üzerleri kemerli tuğlalarla yükseltilerek kullanılmıştır. Buna ait kaide altlarında Licinius
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(M.S. 308-324) sikkesinin de bulunması, düzenlemenin B. Constantinus
(M.S. 306-337) zamanında yapıldığını ve Hıristiyanlığın yayılmasıyla birlikte alanın agoraya dönüştürüldüğünü ortaya koymuştur.
D- MERKEZİ PROPYLON ÇALIŞMALARI (Resim: 1, 10-11)
Suriye Caddesi'nin kuzey kenarında yer alan, orijinalde temenos, M.S. 4.
yy. itibariyle de agoraya geçişi sağlayan merkezi propylon, caddeden
6.60x14.53 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı bir girintiyle ayırt edilmektedir.
Merkezi propylonda, girişin iki yanında üçer adet olmak üzere altı sütun,
derin kemeri aşan tonoz kasetli Suriye tipi alınlık ve üzerinde kırma çatı
bulunur. Sütun sırası duvara dayalı olan cephede ve orta bölümde olmak
üzere toplamda 18 adettir. Bunlardan orta ve duvara bitişik olanlar köşeli,
ön kısımda iki yanda olanlar ise payeli burgu yivli ve yarım yuvarlak, diğer
dördü ise yuvarlak burgu yivlidir. Üstte ise Korinth düzeninde yuvarlak ve
köşeli paye başlıkları, üç faskialı arşitrav, friz ve geison-sima yer alır. Ayrıca payeler arasına parapet levhaları da yerleştirilmiştir. Girişin üstü kabartmalı tonoz kasetli, iki yanı ise kabartmalı tavan kasetlidir. Buna ait kırmızı ve sarı boyalı tonoz kasetleri ile tavan kasetleri alanda daha önce yürütülen kazı çalışmalarında bulunmuştur. Merkezi propylondan çift kanatlı
kapı ve dört basamaklı merdivenle güney portik içine girilmektedir. Kazı
buluntularına göre mevcut yapı, M.S. 3. yy.ın ilk çeyreği sonlarında yapılmış, M.S. 3. yy. sonu, 4. yy. başında meydana gelen depremle yıkılmış ve
İmparator Diocletianus (M.S. 284-305) Döneminde tamirat geçirmiştir. Daha
sonra ise M.S. 494 yılı depreminde tamamen yıkılmıştır. Bundan sonra alandaki yıkılan blokların üzeri düzeltilerek İmparator Focas (M.S. 602-610)
Dönemi depremine kadar kullanılmıştır. Kabartmalı mermer mimari blokların stillerine göre, anıtsal geçişte M.S. 1. ve 2. yy.a ait bloklar tamir edilerek ya da işlevleri değiştirilerek tekrardan kullanılmış olup kabartmaların
yarım kalmasından yapının yine de bitirilemediği anlaşılmaktadır.
Yapının restorasyon çalışmaları Koruma Bölge Kurulunca onaylanan
projesine uygun şekilde yapılmıştır. Restorasyonun ana hedefi; merkezi
propylonun güney portiği içine depremle sıralı olarak yıkılan traverten blokların anastylosis esas olmak üzere tamamen özgün yerlerinde ayağa kaldırılması, propylonun girişinin doğu kısmında yer alan köşeli payeli sütunlar,
başlıklar, duvar frizlerinin, arşitravların ve tavan kasetlerinin özgün yerlerine konarak mimari cephenin en azından doğu bölümde üçüncü boyuta
kavuşmasını sağlamaktır. Bu amaçla arka duvar ile ön cepheye ait kalabilen
mermer mimari elemanlarının deneme çalışmaları ile propylona ait sütunlar
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ve tavan kasetlerinin eksik kısımlarına yönelik pantograf tekniği ile tamamlamaları yapılmıştır. Bunun yanı sıra friz üzerine yerleştirilecek olan kemer
blokları; propylonun karşısında yer alan merkezi agoranın önündeki boş
alanda; statik problemlerin çözülmesi ve tüm üstyapı malzemesinin yukarı
kaldırılmadan önce bir arada görülerek eksiklerin giderilmesi amacıyla
denenmiş ve sonra ki aşamada kalabilen mimari blokların restorasyonları
yapılmıştır.
E- BATI TİYATROSU KAZI ÇALIŞMALARI (Resim: 1, 6, 12-15)
Laodikeia antik kentinde biri Hellenistik, diğeri Roma İmparatorluk Döneminde yapılan iki tiyatro; baktıkları yöne göre batı tiyatrosu6 ve kuzey
tiyatrosu7 olarak adlandırılmıştır. Batı tiyatrosu, Hellenistik Dönem yapısı
olup kuzey (kutsal) agoranın8 kuzeybatısında, batıdaki erken yerleşime
dönük olarak konumlandırılmıştır. Doğal zemine oyulan tiyatro, öğleden
sonra oluşan batı esintilerini alacak şekilde yerleştirilmiştir9.
Batı tiyatrosundaki ilk kazı çalışmaları 2004-2005 yıllarında10 theatron ve
orkestranın bir bölümünde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda, tiyatronun
8 merdiven sırası ile 9 kerkidese bölündüğü, 1.60 m genişliğindeki bir diazoma ile iki caveanın ayrıldığı, alt (ima) caveada 23, üst (summa) caveada 19 olmak üzere toplamda theatronda 42 oturma sırasının bulunduğu, analemma
duvarı ile birlikte yapının 98.5 m. çapa sahip olduğu tespit edilmiştir. Genişlikleri 80-90 cm. arasında değişen ve birbiri üzerine bindirilerek yerleştirilen oturma basamaklarının11 yükseklikleri alt caveada 65 cm., üst caveada
6
7

8
9
10

11

Şimşek 2013a, 218-227.
Kuzey Tiyatrosu ile ilgili detaylı bilgi için bkz. C. Şimşek, - M.A. Sezgin, ‚Laodikeia Kuzey
Tiyatrosu‛, Olba XIX, 2011, 455-478; C. Şimşek, - M.A. Sezgin , ‚The West and North Theatres in
Laodicea‛, Restoration and Management of Ancient Theatres in Turkey, Methods, Research, Results
(Ed. F. Masino, P. Mighetto, G. Sobra), Lecce, 2012, 112-124, Figs. 1-2, 9-18; Şimşek 2013a, 228240, Res. 300-317.
Kuzey Kutsal Agora ile ilgili bilgi için bkz. Şimşek 2013a, 274-296.
Şimşek 2013a, 219.
2004 yılı kazı çalışmaları için bkz. C. Şimşek, ‚2004 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazısı‛, 27. KST 1
(30 Mayıs-3 Haziran 2005 Antalya), 2006, 422-423, Res 1, 6-7. 2005 yılı kazı çalışmaları için bkz.
C. Şimşek, ‚2005 Yılı Laodikeia Kazı Çalışmaları‛, 28. KST 1 (29 Mayıs-2 Haziran 2006 Çanakkale), 2007b, 456-458, Res. 1, 4-6.
Bazı basamakların üzerinde numaralandırma ve farklı kabilelerin oturma yerleriyle ilişkili
olarak Alpha, Gamma, Delta, Eta, Lambda, Sigma, Nü gibi Grekçe harfler ile seyircileri güneşten
koruma amacıyla yapılan ahşap tente (velum) direği delikleri tespit edilmiştir. En üst basamaklarda ise yaslanmak için yapılan korkuluklarla ilişkili geçki kanalları gözlenmiştir. Alt caveada
yapılan çalışmalarda, Priene tiyatrosu ile benzer şekilde Hellenistik Dönem evresinde
orkestrayı çevreleyen proedria’ların (şeref koltuğu) yer aldığı ancak Roma İmparatorluk Dö-
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ise 40 cm. ölçülmüştür. Kerkidesleri ayıran merdiven geçişlerinin 64-75 cm.
genişlikte olduğu ve bir oturma sırasına iki basamak denk gelecek şekilde
yerleştirildiği anlaşılmıştır. Çalışmalarda, alt caveanın mermer, üst caveanın
travertenden inşa edildiği, üst caveanın daha sonraki bir dönemde gerek
depremler gerekse kent nüfusu artışına bağlı olarak düzenlenerek yapının
hacminin arttırıldığı belirlenmiştir12.
2016 yılında batı tiyatrosunda gerçekleştirilen kazı çalışmaları öncesi yapının mevcut durumu üç boyutlu olarak taranıp, hava fotoğrafları çekilerek
belgelenmiştir. Batı tiyatrosunda yapının bağlantıları ve kullanım aşamalarını belirlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, yüzeyde in-situ blokları
görülen traverten sahne duvarının arka bölümünden (postskene) başlayarak,
kuzey-güney yönünde olmak üzere, güney parados ve alt caveada sürdürülmüştür. Çalışmalar, sahne binasının güney yarısı, alt caveanın güneybatı
ucunda yer alan 1. kerkides bölümünü ile diazomayı ve güney parados geçişini
kapsayacak şekilde doğu-batı yönünde 21 m., kuzey-güney yönünde ise 40
m.lik bir alanda gerçekleştirilmiştir.
1- Sahne Binası Çalışmaları: Tiyatronun batı cephesinde yer alan sahne binası kuzey-güney yönünde uzanmaktadır. Daha önceki yıllarda, sahne binasıyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamış, ancak kuzey paradosun güneyinde yapılan sondaj çalışmasında kuzey-güney yönlü proskene duvarının
bir kısmı, kuzey parados geçişi ile birlikte açığa çıkartılmıştır13. Sahne binasında kuzey-güney yönünde 25 m., doğu-batı yönünde ise 13.50 m.lik alanda çalışılmıştır. Çalışmalar sonrasında, kuzey-güney yönünde uzanan
postskene-proskene duvarları ve bu duvarların arasında doğu-batı yönlü ara
duvarlar ile bölünen 5 adet oda ortaya çıkartılmıştır. Sahnenin ön cephesini
oluşturan proskene duvarı tamamen devşirme mermer bloklar, heykel parçaları ve traverten bloklardan, harçlı olarak örülmüş olup ikinci katın başlangıç seviyesinde ortalama 267.00-265.56 m. kotları arasında korunmuştur.
Proskene duvarında cephede belirli aralıklarla yerleştirilen iki adet kapı
açıklığı tespit edilmiştir. Söz konusu kapılar, logeiondan postskene odalarına
geçiş sağlandığını göstermekte olup sahnenin kuzeyinde bir kapı geçişinin
daha var olduğu düşünülmektedir. Böylece sahnenin anıtsal ön cephesinde

12

13

nemi’nde orkestranın derinleştirilmesi ile birlikte koltukların alt caveanın ilk basamak sırasına
taşındığı belirlenmiştir.
Şimşek 2006, 422-423, Res. 1, 6-7; Şimşek 2007b, 456-458, Res. 1, 4-6; C. Şimşek, ‚Laodikeia Batı
Tiyatrosu‛, Ahmet Adil Tırpan Armağanı, İstanbul, 2012, 597-612, Fig. 1-20; Şimşek-Sezgin 2012,
106-112, Figs. 1-8; Şimşek 2013a, 219-227, Res. 288-299.
Şimşek 2007b, 457; Şimşek 2012, 601, Fig. 10; Şimşek 2013a, 227.
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(skenefrons), belirli aralıklarla yapılan üzeri kemerli kapıların statik açıdan
yükü hafifletilmiş, logeiondan arka odalara bağlantı sağlanmış ve mimari
açıdan masiflik giderilerek cephede hareket sağlamıştır. Kuzey-güney yönünde odalarla bölünen sahne binasında, postskene ve proskene duvarları
arasında içten içe mesafe ortalama 5.30 m.dir. Postskenede açığa çıkartılan
odalar, güneyden kuzeye doğru sırasıyla L1, L2, L3, L4 ve L5 olarak numaralandırılmıştır. Böylece postskenede toplamda 7 adet odanın bulunduğu
anlaşılmıştır. Kareye yakın planlı olan oda büyüklükleri yaklaşık olarak 1523m2 civarında, yükseklikler ise 7.23-3.40 m. arasında değişmektedir. Devşirme mermer, traverten ve tuğla örgülü duvarlarda Geç Hellenistik ve Erken İmparatorluk dönemlerine ait mimari bloklar kullanılmıştır. Ayrıca
duvarlarda yer yer depremler nedeniyle yapılan tamiratlar ile M.S. 5. yy.
başında sahnenin sur duvarı olarak kullanılmasına bağlı yapılan dolgular
ile değişiklikler izlenebilmektedir. L1 ve L4 No.lu odalarda, taban üzerindeki seviyede yoğun olarak karşılaşılan mimari blokların ve heykel parçalarının bilinçli olarak bu düzenleme sırasında atıldığı ve odaların doldurulduğu düşünülmektedir. Bunun sebebi de sahne binasının sur duvarına dönüştürülmesi nedeniyle mukavemetinin arttırılmasına yönelik doldurulmuştur. Sahne binasında açığa çıkartılan L1-L4 no.lu odalar, birinci katın
taban seviyesine ulaşılarak bitirilmiş ancak bodrum katın olduğunu gösteren veriler elde edilmiştir.
2016 yılında batı tiyatrosunun sahne binasında gerçekleştirilen çalışmalar, Hellenistik Dönemde planlanan tiyatroda Geç Hellenistik-Erken Roma
İmparatorluk Döneminde anıtsal bir sahne binası yapısının oluşturulduğunu düşündürmektedir. Çalışmalarda ele geçirilen mimari blokların ve heykeltıraşlık eserlerinin stil özellikleri de bu görüşü desteklemektedir. Postskene odalarında ve güney parados tonozlu mekânda açığa çıkartılan heykeltıraşlık eserlerinin gösterdikleri stil özellikleri, Augustus-Julius Claudiuslar
Döneminde? anıtsal ve gösterişli bir sahne binasının inşa edildiğini ve sahnedeki nişlerin içerisinde kentin önde gelen tanrıları ve tanrıçalarının (Dionysos, Zeus, Aphrodite, Hermes) ve imparatorların heykellerinin sergilendiğini ortaya koymuştur. Sahne binasında yapılan çalışmalar henüz tamamlanmadığı için söz konusu dönemde sahne binasının kaç katlı olarak
inşa edildiği şu an için belirsizdir. Ancak proskene duvarlarında devşirme
olarak kullanılan mimari ve heykeltıraşlık malzemelerin gösterdiği dönemsel özellikler, Erken Roma İmparatorluk Dönemine kadar sahnenin tek katlı
olduğunu, sonraki dönemlerde (M.S. 1.-2. yy.) kent nüfusu ile birlikte artan
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ihtiyaca göre, sahne binasının (paradoslar ve üst cavea ile birlikte) yükseltilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Postskene odalarında ve proskene duvarının doğusunda yıkıntı durumda Geç Hellenistik-Erken Roma Döneminden M.S. 5. yy.a kadar tarihlenen birçok mimari eleman, sikke, kandiller ve
heykellere ait parçaya ulaşılmıştır. Heykellerin tiyatronun skene fronsunda
bulunan nişler içerisinde yer aldığı ve sütunlarla desteklenen anıtsal bir
cephenin bulunduğu, ancak bazı parçaların tiyatronun geçirdiği tamirat ve
düzenlemeler sırasında duvarlarda devşirme olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda, tiyatroda skene fronsuna yerleştirildiği düşünülen Dionysos’un kült heykeli ile ilgili parçalara ulaşılmış olup çeşitli tanrı
(Hermes, Zeus) ve tanrıçalara (Aphrodite, Tykhe) ait parçaların yanı sıra
imparator ve yönetici heykellerine ait gövde parçaları da ele geçirilmiştir.
Çalışmalarda ele geçirilen Geç Hellenistik-Erken Roma İmparatorluk
Dönemine, Claudius Dönemine (M.S. 41-54), M.S. 2.- 3. yy.ın birinci yarısı,
üçüncü çeyreği, M.S. 270 Quintillus zamanına, M.S. 276-282 Probus zamanına, M.S. 4. yy., M.S. 402-455 II. Theodosius-III. Valentinianus zamanına ve
M.S. 5. yy.ın ikinci yarısına, M.S. 450-457 Marcianus’a tarihlenen sikkeler
kullanım aşamalarını ortaya koymaktadır.
2- Güney Parados Çalışmaları: 2005 yılında batı tiyatrosunda gerçekleştirilen çalışmalarda, sahne binasının kuzeyinde, cavealara paralel inşa edilen
tonozlu kuzey parados geçişinin bir kısmı tespit edilmiştir14. 2016 yılında
sahne binasının güneyinde, cavealara paralel olarak inşa edilen güney paradosun basamaklı bir düzenleme ile oluşturulduğu tespit edilmiştir. Basamaklar takip edildiğinde, güneyde diazomanın bir üst kotunda açığa çıkartılan iki basamaklı kapı geçişi, kuzeyde ise sahnenin birinci kat seviyesinde
traverten parados girişi bulunarak çalışmalar bitirilmiştir. Yapılan çalışmalarda açığa çıkartılan basamakların, farklı kotlarda oluşturulan sahanlık
bölümleriyle dönüşler sağlanarak kademeli şekilde bir yandan diazomaya,
diğer yandan orkestra seviyesine ulaştığı belirlenmiştir. Güneyde gerçekleştirilen çalışmalarda 273.13 m. kot seviyesinde iki basamaklı bir kapı geçişi
tespit edilmiş ve basamakların 272.58 m. kot seviyesindeki doğu-batı yönlü
bir sahanlık bölümüne açıldığı belirlenmiştir. Söz konusu sahanlık, dört
basamak ile diazoma seviyesindeki doğu-batı yönlü, dikdörtgen formlu ikinci sahanlık bölümüne ulaşmaktadır. İkinci sahanlık, doğu yönde bir kapı
geçişi ile birlikte diazomaya, batı yönde ise orkestraya ulaşan parados basa-

14

Şimşek 2007b, 457.
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maklarına bağlanmaktadır. Merdiven inişi devamında doğu-batı yönünde
yapılan üç basamak ile 2.60x2.30 m. ölçülerinde, kare formunda üçüncü
sahanlık bölümüne (270.46 m.) ulaşmakta olup bu sahanlıkla birlikte paradosta kuzey yöne çeyrek dönüş sağlanmıştır. Üçüncü sahanlıktan itibaren
kesintisiz olarak 29 basamak ile sahnenin birinci kat seviyesine ulaşan parados geçişi, 1.-8. basamak aralığında kuzey-güney yönünde devam etmekte
olup 9.-12. basamaklar ile birlikte doğu-batı yönüne çeyrek dönüş sağlanmıştır. 13. ve 26. basamak aralığında doğu-batı yönünde devam eden parados basamaklarını, iki yanda tuğla ve harç ile örülen duvarlar sınırlandırmış
olup üst örtü sistemi tonoz ve kemerli olarak yapılmıştır. Tonoz tamamen
yıkıldığı için günümüze ulaşamamış, ancak kemer sistemi güney duvar
üzerinde kemer dönüşüne kadar sağlam kalabilmiştir. Bu bölümdeki tuğla
örgülü duvarlarda ise güney duvarda üç, kuzey duvarda üç adet olmak
üzere dikdörtgen ve kare formlu yuvalar açığa çıkartılmıştır. Batı uçta yer
alan üst yuvalarda ve güney duvardaki alt yuvada yoğun yanık izi tespit
edilmiş olup tonoz nedeniyle karanlık olan geçişte aydınlatma amacıyla
kandiller yerleştirildiği belirlenmiştir. Diğer yuvaların ise hatılla ilişkili
olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu bölümde tuğla kemer ile birlikte sonlanan
doğu-batı yönlü basamaklar, 27.-29. basamaklarla birlikte, kuzey yöne çeyrek dönüş yaparak güney paradosun sahne yönüne açılan 3.05 m. genişliğindeki traverten kapı geçişine, güney yönde ise tonozlu bir mekâna ulaşmaktadır. Traverten parados kapısında açığa çıkartılan basamaklar, olasılıkla
orkestra seviyesine kadar kuzey-güney yönünde alt caveaya paralel olarak
devam etmektedir. Traverten kapı geçişinin güneyinde, paradosa bağlı bir
bölüm olarak inşa edilen tonozlu mekânda (3.55x5.36 m.), duvarda ahşap
hatıl yuvaları ve yer yer kalabilen freskler tespit edilmiştir. Bu alan M.S. 5.
yy. başındaki sur düzenlemelerinde doldurulmuştur. Dolgu içinde 265.80264.32 m. kot aralığında açığa çıkartılan yanık tabakada özellikle mermer
mimari bloklar ve mermer heykellerin kırıldıktan sonra yakılarak kireç yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu heykeller, Erken İmparatorluk Döneminden, Severuslar Dönemine kadar tarihlenmekte olup çeşitli tanrı ve
tanrıçalara ait başların yanı sıra vücut uzuvları, elbise kıvrımı gibi parçalardan oluşmaktadır. Tonozlu mekânın fresk harcının içinde tespit edilen ve
Arcadius Dönemine (M.S. 393-408) tarihlenen bronz sikke, mekânın sur
duvarları ile çağdaş tarihte yeniden düzenlendiğini göstermiştir. Farklı seviyelerde yapılan çalışmalar ve elde edilen veriler ise bu düzenlemenin
M.S. 494 yılında yaşanan depreme kadar kullanıldığını ve deprem sonrasında mekâna taşınan mermer malzemenin yakılarak kireç yapımında kul-
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lanıldığını göstermektedir. Taşınan malzeme ile birlikte gelen sikkeler15 de
M.S. 3. ve 4. yy.lara tarihlendirilmekte ve bu tarihlerde yoğun olarak kullanılan bir alandan (sahne binası?) toplanan malzemenin buraya atılarak yakıldığını göstermektedir. Yine yanık tabakada yoğun bir şekilde ele geçirilen ve büyük bir kısmı M.S. 5. yy.a tarihlendirilen kandiller de bu mekânın
M.S. 494’de kullanımının sona erdiğini ve kireç yapımı için doldurulduğunu desteklemektedir. Sahne binasında gerçekleştirilen çalışmalar da tonozlu
mekân ile benzer şekilde, MS 494 depremi ile birlikte tiyatronun işlevselliğini yitirdiğini ve doldurulduğunu göstermekte, her iki bölümde elde edilen veriler birbirini desteklemektedir.
3- Alt Cavea ve Diazoma Çalışmaları: Batı tiyatrosunun theatron bölümü tek
diazomalı olup iki caveadan oluşmaktadır. 2004-2005 yıllarında, theatronun
bazı bölümlerinde kazı ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiş; cavealar,
kerkidesler, oturma basamakları, klimakesler (merdiven geçişleri) ve diazoma
ile ilgili veriler elde edilmiştir16. 2016 yılında, theatronun alt caveasının güneybatısında yer alan 1. kerkideste ve diazomada kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş olup oturma basamakları ve klimakeslerin (merdiven geçişleri) yanı
sıra güney parados bağlantısıyla diazomadan alt caveaya yapılan geçişler de
belirlenmiştir. Alt caveada gerçekleştirilen çalışmalar, caveanın güneybatısındaki 1. kerkideste gerçekleştirilmiş olup bu çalışmalarda toplamda 14 adet
oturma basamağı açığa çıkartılarak, alt caveanın sağlam bir şekilde günümüze ulaştığı tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda 1. kerkidesin her iki yanında,
kerkidesi sınırlayan klimakesler (merdiven geçişi) açığa çıkartılmıştır. Klimakesleri oluşturan mermer basamaklar, her oturma sırasına iki basamak gelecek şekilde düzenlenmiş olup ortalama 0.20-0.23 m. yüksekliğinde, 0.70-0.78
m. genişliğinde ve 0.27-0.32 m. derinliğindedir. 1. Kerkidesin batısında tespit
edilen birinci klimakes, güney parados duvarı ile oturma basamaklarının arasında bir geçiş daha yapıldığını göstermiştir. Bu durum, tiyatroda kazı çalışmaları öncesi görülen sekiz klimakesin theatronun iki uç bölümüyle birlikte
toplamda 10 klimakesten oluştuğunu ve parados duvarının yanından da diazomadan alt caveaya inişin sağlandığını ortaya çıkartmıştır.

15

16

Söz konusu sikkeler, MS 193-211 Septimius Severus Dönemi, MS 211-217 Caracalla Dönemi, MS
244-249 I. Philip Dönemi, MS 337-361 II. Constantius Dönemi’ne tarihlenmektedir (L.16.BT.378,
L.16.BT.519, L.16.BT.520, L.16.BT.522, L.16.BT.535).
Şimşek 2006, 422-423; Şimşek 2007b, 456-458.
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Resim 1: Laodikeia kent planı üzerinde 2016 yılı çalışma alanları.

Resim 2: Kandilkırı yerleşmesi, mağaralar ve batı nekropolü kazı alanları.
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Resim 3: Kandilkırı yerleşmesi açma planı.

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

Resim 4: Batı nekropolü tonozlu mezar kompleksi planı.
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Resim 5: Batı nekropolü tonozlu mezar kompleksi güney-kuzey kesiti rölövesi.
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Resim 6: Kuzey (kutsal) agora ve batı tiyatrosu ile etrafının yer radarı taraması ve izometrik
planı.

Resim 7: Kuzey (kutsal) agora çalışma alanının hava fotoğrafı.
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Resim 8: Kuzey (kutsal) agora, batı ve güney portiklerde yapılan
restorasyon ile kazı çalışmaları

Resim 9: Kuzey (kutsal) agora, batı portik ve önündeki avluda yer
alan havuz sistemi ile havuz üzerine yapılan köprü.

Resim 10: Merkezi propylon restorasyon çalışmaları
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Resim 11: Merkezi propylon 3D çizim denemesi.

Resim 12: Batı tiyatrosu kazı öncesi durumu ve arkada kuzey
(kutsal) agora portiklerinde yapılan çalışmalar

Resim 13: Batı tiyatrosunun kazı ve kısmi restorasyon
çalışmaları sonrasındaki durumu.
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Resim 14: Batı tiyatrosunun kazı çalışmaları sonrası planı.

Resim 15: Batı tiyatrosunun sahne binası locaları ve güney parados
merdivenleri ile diazoma geçişi ve alt cavae oturma sıraları.
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ALTINTEPE URARTU KALESİ 2016 YILI
KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI
Mehmet KARAOSMANOĞLU
Mehmet Ali YILMAZ
Altıntepe Urartu Kalesi 2016 yılı kazı ve onarım çalışmaları Bakanlığımız
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 15.07.2016 tarih ve
130367 sayılı izni ile 18.07.2016-29.07.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir1. 2016 çalışma programı dört aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir: Temizlik çalışmaları, çevre düzenlemesi, topografya çalışmaları ve kazı çalışmaları.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Geçen yıllara oranla 2016 yılının bol yağışlı geçmesi Altıntepe’de daha
fazla otlanmaya sebep olmuştur. Her sene kaleye gelen ziyaretçilere engel
olmaması için yapılan ot temizliği bu yıl yeni plan çalışmaları yapılacağı
için daha detaylı yapılmıştır. Açığa çıkarılan tüm mimari yapıların çevresindeki otlar ile yapıların kerpiç duvarlarından akan veya erozyonla gelen
topraklar temizlenmiştir. Böylelikle tüm yapıların mimari sınırları ayrıntılı
bir şekilde ortaya çıkmıştır (Resim: 1 a-b).
Restorasyon ve koruma çalışmaları tamamlanan zemini mozaikli Bizans
dönemi kilisesi içinde de temizlik çalışmaları yapıldı. Kilise içindeki platformlar, mozaik zemin, duvarlar ve yapının çevresi tamamen temizlendi.



1

Prof. Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü 25240-Erzurum/TÜRKİYE, e-mail: mkaraos@atauni.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali YILMAZ, Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü 64100-Uşak/TÜRKİYE, e-mail: mehmetaliylmz@gmail.com
Bakanlık temsilcisi olarak Erzincan Müzesi Uzmanlarından Ramazan Eker görevlendirilmiştir.
Kazı çalışmalarına Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Hakan Ocak, Yusuf
Pala, Servet Akgül ile Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Ramazan Güçlüer,
Miraç Güneş ve Dursun Kaygın katılmıştır. Bakanlık temsilcimize ve değerli öğrencilerimize
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Kaledeki yapıları tekil olarak daha iyi anlamak için kazıdan çıkan moloz
taşlar ziyaretçilere engel olmayacak şekilde düzenlendi. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 23.02.2016
tarih ve 35761 sayılı yazısında istenen uyarı levhaları 21/08/2014 tarih ve
161427 sayılı Müze ve Ören Yerleri Giriş, Bilgilendirme, Yönlendirme ve
Uyarı Tabelalarına İlişkin Yönerge’nin 8. maddesi dikkate alınarak yaptırılmıştır. 2 adet levhada tahribat ve kaçak kazı ile ilgili Bakanlığımız tarafından gönderilen uyarı yer almaktadır. Bu uyarı levhalarının biri kalenin
doğudaki ana girişine diğer ise batı tarafına yerleştirilmiştir. Kazı alanında
sigara içilmemesi hususunda hazırlanan uyarı levhası da kaledeki ziyaretçi
otoparkına yerleştirilmiştir (Resim: 2).
TOPOGRAFYA VE PLAN ÇALIŞMALARI
2003 yılından bugüne yapılan kazı çalışmaları ile elde edilen mimari kalıntılar her sene topografik plan üzerine yerleştirilmektedir. Günümüz teknolojisinde sapma oranı daha hassas olan cihazların icadı bir takım kontrol
ve yeni plan çizimi gerekliliğini doğurmuştur. Altıntepe Urartu kalesinde
şimdiye kadar tespit edilen 6 farklı yerleşim katı vardır. Leica GNNS (Cors)
aleti ile bu katmanlar ayrı ayrı çizilerek tek bir plan üzerinde farklı renklerle yerleştirilmiştir (Çizim: 1).
KAZI ÇALIŞMALARI
Bu yılki kazı çalışmaları tek bir alanda gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı kazı
sezonunda kalenin Güney yamacında yer alan açık hava kutsal alanının
doğu bitişiğinde başlatılan kazılar 2015 yılında da sürdürülmüş ve burada
Tunç Çağı yapılaşmasının izleri tespit edilmişti. Yaklaşık 5x5 m. ölçülerinde
kırma taş duvarlı, sıkıştırılmış toprak zeminli oda içinde bir ocak, işlik, seki
ve küçük bir direk çukuru açığa çıkarıldı. Ocak içinden alınan C14 örneğinin tarihlenmesi sonucunda yapının Orta Tunç Çağına ait olduğu anlaşılmıştı2. Bu yıl Tunç Çağı yapılaşmasının doğuya doğru devam edip etmediğini anlamak amacıyla 5x7 m. ölçülerinde bir alanda kazı çalışması gerçekleştirilmiştir (Resim: 3).
2

Radyokarbon tarihleme sonucunda alan MÖ 1850-1750 tarihleri arasına tarihlendirilmektedir.
Elde edilen veriler ayrıntılı olarak yayına hazırlanmaktadır. Karaosmanoğlu-Korucu-Yılmaz
2016: 135; Karaosmanoğlu-Korucu-Yılmaz 2017: 238
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5x5 m. ölçülerindeki Tunç Çağı yapısının içinden doğuya doğru baktığımızda tabakaların en az 1,5 metrelik bir moloz akıntının altından gelmesi
gerekiyordu (Resim: 4). Moloz dolgu içinde yaklaşık 1 m kalenin kerpiç
yıkıntıları izlenmektedir. Bu kerpiç molozunun pithos parçalarına ve dağınık taşlara rastlanıldı (Resim: 5a-b). Fotoğraflandıktan sonra kaldırılan taşların altında gri, küllü, içinde yanmış hayvan kemikleri bulunan bir tabaka
ile karşılaşılmıştır. Tepenin eğimine uygun bu tabaka arkeolojik bir kontekst içermeyen erozyon toprağıdır. Yürütülen çalışmalarda koyu yüzlü,
kazıma çizgi bezekli seramiklerin yanı sıra kırmız perdahlı Urartu günlük
ve depo kaplarına ait parçalar ele geçmiştir. Kazılan alanın yamaçta yer
alması ve orta boylu taşlardan oluşan moloz toprağından dolayı asıl Tunç
Çağı tabakalarına ulaşamadan kazı çalışmaları sona ermiştir. 2017 yılı çalışma programına dâhil edilen bu alandaki kazı çalışmaları Altıntepe Kalesinin güney terasındaki Urartu Dönemi öncesi yapılaşmasını anlamamız
açısından oldukça önemlidir. Alanda korunması gerekli bir bulgu bulunmadığı için herhangi bir koruma yapılmamıştır (Resim: 6). Kalenin bazı
alanlarında bulunan ocak, tandır vb. benzeri mimari döşemler jeotekstil ile
kapatılmıştır.
Altıntepe Urartu kalesi 2016 yılı çalışmaları arkeolojik anlamda yeni sonuçlar üretmemiştir. Ancak planların yenilenmesi ve çevre düzenleme çalışmalarının ardında kalenin fotoğraflanması hazırlanan kitap için faydalı
olmuştur. Önümüzdeki yıllarda hali hazırda ve kurul onaylı olarak uygulamayı bekleyen Urartu mezarlarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon
projesinin hayata geçirilmesi için gerekli ödenek sağlanması gereklidir. Söz
konusu projenin uygulanmasının ardında kalede Ortaçağ sur duvarlarının
konservasyonu, gezi yolları ve ziyaretçi karşılama alanlarını içeren arkeopark projesinin hazırlanması planlanmaktadır.
BİBLİYOGRAFYA
Karaosmanoğlu, M.- Korucu, H.- Yılmaz, M.Ali ‚Altıntepe Urartu Kalesi 2014 Yılı Kazı
ve Onarım Çalışmaları‛ 37. Kazı Sonuçları Toplantısı 3. Cilt, Ankara 2016, 129-146
Karaosmanoğlu, M.- Korucu, H.- Yılmaz, M.Ali ‚Altıntepe Urartu Kalesi 2015 Yılı Kazı
ve Onarım Çalışmaları‛ 38. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, Ankara 2017, 233-246
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Çizim 1: Altıntepe 2016 yılı genel planı
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Resim 1: a-b Temizlik Çalışmaları
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Resim 2: Çevre Düzenlemesi

Resim 3: Açık Hava Tapınağının Doğusundaki Açma
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Resim 4: Açmanın kesitinden izlenen moloz akıntı

Resim 5 a-b. Açmadaki kerpiç yıkıntısı ve pitos parçaları

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

393

Resim 6: Açmanın son durumu
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2016 YILI KEYKUBADİYE SARAYI KAZISI
Ali BAŞ*
Remzi DURAN
Şükrü DURSUN
1. GİRİŞ
Bakanlar Kurulunun 14.07.2015 tarih ve 7882 sayılı kararı ile Kayseri İli,
Kocasinan İlçesi, Kayseri Şeker Fabrikası sınırları içerisinde ve Şeker Gölü’nün doğu yönünde bulunan Keykubadiye Sarayı’nda yürütülen 2016 yılı
kazı çalışmaları, 27.06.2016 tarihinde başlayıp 12.08.2016 tarihinde sona
ermiştir1.
Keykubadiye Sarayı’nda 2016 yılı arkeolojik kazı çalışmaları, 2015 yılı
kazı çalışmasında elde edilen veriler de dikkate alınarak, saray yerleşkesinin kuzeyinde bulunan dört kemerli yapının (Küçük Köşk) çevresinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Remzi
Duran Kazı Başkan Yardımcısı, Arş. Gör. Dr. Şükrü Dursun Kazı Başkan
Vekili, Bakanlık temsilcisi olarak Kayseri Müzesi’nden Arkeolog Hamdi
Oktay ile kazı ekibi üyesi listesinde bulunan Selçuk Üniversitesi’nden Arş.
Gör. Ayben Kayın, Arş. Gör. Hazal Orgun ve Kayseri’den Restoratör Mimar
Hayriye Livtopuz yer almıştır. Dönem çalışmasında 1 işçi ile Selçuk Üniversitesinden 10 öğrenci, Erciyes Üniversitesi’nden de 3 öğrenci görev almıştır2.
*

1

2

Prof. Dr. Ali BAŞ, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Konya/ TÜRKİYE.
Prof. Dr. Remzi DURAN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Konya/
TÜRKİYE.
Dr. Şükrü DURDUN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Konya/
TÜRKİYE.
Desteklerinden dolayı başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü olmak üzere, kazıda kullanılan malzemelerin tamamını temin eden ve kazı alanı
çalışma evini inşa eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile kazının gerçekleşmesi için muvafakat
veren, öğle ve akşam yemeklerini karşılayan, alanın temizliği, bazı malzemelerin temini ve
malzemelerin bakımı, konteynır ve depo ihtiyacının giderilmesi gibi hemen her konuda özverili
yaklaşımları sebebiyle Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’ye teşekkür ederiz.
Kazıya katılan öğrenciler: M. Anıl Fidan, Yunus Aslan, Ezgi Temekoğlu, M. Berat Kaynarca, H.
Gül Coşar, Musa Binol, Okan Karataş, E. Nihan Kaymakçı, Sefa Ildırar, E. Beyza Ünal, Hakan
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Kazı işçisi maaşları ve araç kiralama giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, yatırım programından
sağlanan ödenekten karşılanmıştır.
Kazı sırasında kullanılan taşınabilir malzemelerin alanda korunması işlemi, Kayseri Şeker Fabrikası tarafından tahsis edilen konteyner vasıtasıyla
gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında 2 adet olan konteynerlerden birisi kaldırılarak, yerine daimi kazı alanı çalışma ve depo evi yaptırılmıştır. Söz konusu
ev Kayseri Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla kazı alanının hemen bitişiğindeki doğal sit alanına yapılmıştır. Ev yapılmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kayseri İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuş ve Kayseri
Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunun onayı alınmıştır. 12.07.2016231 tarih ve numaralı karar sonrasında bahsi geçen bina; temel kazılmadan
prefabrik olarak, yaklaşık 15 cm yüksekliğinde beton zemin üzerine
8.25x6.25 m. ölçülerinde inşa edilmiştir. Yapımda doğal sit alanında yer
alan ağaçlara zarar verilmemiştir. Çalışma ve depo olarak kullanılacak olan
evin prefabrik olması istenildiği zaman kaldırılma olanağı sağlamaktadır.
Çalışmalar sonrası kazıda kullanılan bazı malzemeler bu binada muhafaza
altına alınarak, kilitlenmiştir3.
2. TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Kazı çalışmalarına başlamadan önce saray yerleşkesinin fotoğrafları çekilerek, kazı öncesi durumu belgelenmiştir. Alanın tamamı, içerisinde dolaşılamayacak derecede yabani bitki-otlarla kaplanmış durumda idi. Bu nedenle ilk önce kazı yapılacak alan olmak üzere diğer bölgelerdeki bitkiler
temizlenmiştir. Bitki temizliği kazı başkanı, bakanlık temsilcisi ve ekip üyeleri gözetiminde Kayseri Şeker Fabrikası işçileri tarafından motorlu-misinalı
makinelerle gerçekleştirilmiştir. Sonrasında Dört Kemerli Yapı’nın çevresinde 5.00x5.00 m. ölçülerinde kareleme yapılmış, yapının doğusunda, kuzeyinde ve güneyinde açma alanları belirlenerek kazı çalışması başlatılmıştır (Resim: 1).

3

Batman, Salih Dönmez, Kazım Ergül. Kazının uyum içerisinde, sorunsuz olarak gerçekleşmesinde katkıları olan tüm kazı ekibine teşekkür ederiz.
Kazı çalışmaları ile ilgili bölüm Prof. Dr. Ali Baş ve Prof. Dr. Remzi Duran, küçük buluntuların
değerlendirilmesi ise Dr. Şükrü Dursun tarafından yazılmıştır.
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3. KAZI ÇALIŞMALARI
2016 yılı kazı çalışmaları, dört kemerli yapının çevresinde gerçekleştirilmiştir. Konum olarak saray yerleşkesinin kuzeyinde, Şeker Gölü’nün doğusunda bulunan eserin çevresinde yapılan çalışmalar 2015 yılında gerçekleştirilen çalışmaların devamı niteliğinde sürdürülmüştür (Çizim: 1). Alandaki
bitkilerin temizliğinden sonra 2016 yılı kazı çalışmalarına dört kemerli yapının doğu tarafında 5.00x5.00 m. ölçülerinde olan E3 açmasında başlanılmıştır. Bu açmada yaklaşık - 0.60 m. derinliğe inilmiştir. E3 açmasında D3
karesinden doğuya doğru yönelen moloz örgü duvarın doğu-batı doğrultusunda 4.90 m. uzunluğundaki bölümü açığa çıkarılmıştır. Yaklaşık 0.90-1.00
m. genişliğinde olan duvarın düzgün bir köşe yaptıktan sonra kuzeye yöneldiği görülmüştür. Çalışmalar sırasında bahsi geçen duvarın güneyinde 0.52 m. kotunda, lokal bir alanda, farklı ölçeklerde oldukça düzgün kesme
taşların sıralanmasıyla meydana getirilen zemin döşemesine rastlanmıştır.
Döşeme aynen muhafaza edilerek, diğer bölümlerde -0.60 m. kadar inilerek
zeminin tesviyesi yapılmış ve bu bölümdeki çalışmalar sonlandırılmıştır
(Resim: 2). Küçük buluntu olarak, genelde farklı tekniklerde hazırlanmış
çini ve sırlı-sırsız seramik parçaları ile çok az sayıda metal malzeme elde
edilmiştir.
E2 açmasında gerçekleştirilen çalışmalarda -0.50 m. derinliğe inilmiştir.
E3 açmasında köşe yaparak kuzeye uzanan duvarın E2 açması sınırları içerisinde 5.00 m. kadar ilerlediği ve duvarın henüz sonlanmadığı görülmüştür. Duvarın açma sınırları içerisinde kalan bölümünün ortasında, doğuya
yönelen, 0.72 m. genişliğinde ve 0.83 m. uzunluğunda bir duvara daha rastlanmıştır. Ana duvar gibi moloz taş örgülü olan duvar, açma sınırları dışına
doğru devam etmektedir. Bunun dışında ana duvarın batı bölümüne bitişik
olarak yapılmış, batıya doğru yönelen 1.15 m. genişliğinde ve 1.84 m. uzunluğunda, üst kotu -0.09 m. olan bir duvar kalıntısı ile bahsi geçen duvarın
hemen güney tarafında üst kotu -0.16 m. olan küçük bir kanal sistemine
rastlanmıştır. Dıştan itibaren 0.45 m. genişliğindeki bu bölüm, batıya doğru
1.00 m. kadar uzanmaktadır. Açmanın güneyinde, E3 açma sınırına bitişik
olarak düzgün yonu taşlarla oluşturulan döşemeye rastlanmıştır.
E2 açmanın kuzeyinde ve bir bölümü E1 açmasında kaldığı anlaşılan,
ağız kısmı -0.10 m. kotunda ve 0.56 m. genişliğinde olan tandıra rastlanmıştır. Bir bölümünün E1 açması sınırlarında kalmasından dolayı tandırın tam
açığa çıkarılması, E1’in kazılmasıyla gerçekleştirilmiştir. -0.50 m. kotunda
zeminin tesviyesi ile bu bölümdeki çalışmalar sonlandırılmıştır (Resim: 3).
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Buluntu olarak, kırık parçaların yer aldığı farklı tekniklerde hazırlanmış
çini ve sırlı-sırsız seramik parçaları ile çok az sayıda metal malzeme elde
edilmiştir.
E1 açmasında, - 0.50 m. kadar derinliğe inilmiştir. Açmada E3 ve E2 açmalarından itibaren kuzeye doğru uzanan duvar ile E2 açmasında bir bölümüne rastlanan tandırın bütünüyle açığa çıkarılmasına yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu duvarın açmada yaklaşık 3.00 m. kadar
devam ettikten sonra kuzeyde, doğu-batı doğrultusunda harçsız, moloz taş
döşeli bir bölümle birleştiği tespit edilmiştir.
Tandırın içi ve çevresi tam anlamıyla temizlendiğinde, tandırdan batıya
doğru yönelen üç künkün birleşimiyle oluşturulmuş havalandırma sistemine rastlanmıştır. Künk çevresi ve tandırın içerisinin genelde form vermeyen
çok sayıda tuğla, seramik ve çini parçalarıyla doldurulduğu anlaşılmıştır.
Açmanın batısında,-0.40 m. kotunda ve kuzey-güney doğrultusunda sıralanan altı adet düzgün kesme taşın zemin döşemesine ait olabileceğini düşünmekteyiz (Resim: 4). -0.50 m. kotunda zeminin tesviyesi ile bu bölümdeki çalışmalar sonlandırılmıştır. Buluntu olarak, farklı tekniklerde hazırlanmış çini ve sırlı-sırsız seramik parçaları ele geçmiştir.
D2 açmasında gerçekleştirilen çalışmalarda - 0.43 m. derinliğe inilmiştir.
Açmada genişçe bir alanda, -0.43 m. seviyesinde düzgün kesme taşlarla
yapılan zemine rastlanmıştır. Zemin dışında açmanın güneyindeki duvardan kuzeye doğru uzanan oldukça iri taş parçaların oluşturduğu yıkıntı
çıkarılmıştır (Resim: 5). Alanda başka kalıntı görülmezken, diğer alanlarda
olduğu gibi farklı tekniklerde hazırlanmış çini ve sırlı-sırsız seramik parçaları ele geçirilmiştir.
C2 açmasında gerçekleştirilen çalışmalarda -0.50 m. derinliğe inilmiştir.
Burada dört kemerli yapının doğusundan kuzeye doğru uzayan duvarın
bölümlerine rastlanmış olup, açma sınırlarından dolayı duvarın nerede
sonladığı tam anlaşılamamıştır. Çok sayıda döküntü iri taşlarla kaplı olan
açmada başka kalıntıya rastlanmamıştır (Resim: 6). Buluntu olarak, diğer
alanlarda olduğu gibi kırık parçaların yer aldığı farklı tekniklerde hazırlanmış az sayıda çini ve sırlı-sırsız seramik parçaları ele geçmiştir.
B3, B4 ve B5 açmasında, 2014 yılında yapılan sondaj sırasında yarım kalan bölümlerin, açma sınırlarına doğru genişletilmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda B5 açmasında, 2014 yılında açığa çıkarılmış olan 1960’lı
yıllarda Belediye tarafından yapılmış olduğu düşünülen modern künkler
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kaldırılmıştır. Bu bölüm kaldırıldıktan sonra -1.05 m. kotunda kuzey-güney
doğrultusunda hafif eğimli bir kanala rastlanmıştır. Düzgün kesme taşlarla
oluşturulan kanal, açma sınırlarının dışına doğru devam etmektedir. Mevcut haliyle yaklaşık 4.50 m. uzunluğundadır. Genişliği 0.21 m. olan kanalın
derinliği de 0.22 m.dir (Resim: 7-9). Bu bölümde birkaç çini parçası dışında
buluntuya rastlanmamıştır.
2015 yılında, bazı sebeplerle C5 açmasının güney sınırındaki bir bölümünü kazmadan bırakmıştık. 2016 yılında ise açma sınırının düzeltilmesi
sırasında, turkuaz üzerine siyah renkte işlenmiş, kuş figürlü bir evani çininin dip kısmı bulunmuştur.
Kazı çalışmasında çıkarılan toprak denetimli bir şekilde elenerek, Kayseri Şeker Fabrikasından temin edilen araçlarla kazı alanının dışına taşınmıştır (Resim: 10).
4. KÜÇÜK BULUNTULAR
Kazı çalışmaları devam ederken, bir araştırma görevlisi ve iki öğrenci ile
birlikte seramik ve çini malzemeler temizlik işlemine tabi tutulmuş, sonrasında fotoğrafları çekilmiş ve form veren örneklerin çizimleri yapılmıştır.
Alandan kırık olarak ayrı ayrı getirilen parçalar ayrıştırılmış ve benzer örnekler bir araya getirilerek, bu parçaların birleştirme işlemleri yapılmış ve
çizime hazır hale getirilmiştir. Aynı zamanda bütün buluntulara kazı bünyesinde bilimsel usullere uygun olarak etiketlenerek numara verilmiş, ölçüleri alındıktan sonra hakkında kısa bilgiler içeren notlar tutularak bilgisayarda kayıt altına alınmıştır. Dönem çalışmalarında envanterlik esere rastlanılmamış, etütlük olanlardan da 9 parça Kayseri Müzesine teslim edilmiştir. Ayrımı yapılan diğer etütlük olanlar ise etiketlemeler yapılarak kasalara
konulmuş ve kazı deposunda muhafaza altına alınmıştır.
Yapılan kazıda sarayın inşa edildiği döneme ait olan çini parçaları en
çok çıkan buluntular arasındadır. Çiniler içerisinde tek renk sırlı olanlar
çoğunluğu teşkil etmektedir. İkinci sırada sır altı tekniği ile hazırlanmış
çiniler gelirken, lüster tekniğinde yapılmış birkaç parça çini de buluntular
arasında yer almıştır. Çinilerin tamamı kırık parçalar halinde çıkarılmıştır.
Bunlardan bazıları birleştirilebilecek durumda iken, büyük çoğunluğu tamamlanamayacak şekilde olması sebebiyle bütünlük sağlamamaktadır.
Sır altı tekniğinde hazırlanan çiniler, haç biçimli parçaların kolları ile kare veya dikdörtgen parçalardan oluşurken, az sayıda sekiz kollu yıldız par-
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çaları da çıkarılmıştır. Haç kolları gri ve açık kiremit rengi hamurlara sahip
olup, siyah zemin üzerine turkuaz veya turkuaz zemin üzerine siyah renkli
üsluplaştırılmış bitkisel süslemelidir (Resim: 11).
Dikdörtgen veya kare biçimli buluntular gri veya krem renkte hamur
yapısına sahip olup, çoğunluğu beyaz zemin üzerine siyah konturlar arasında turkuaz ve kobalt mavisi renklerle dolgulanmış çeşitli geometrik motiflerle süslenmiştir.
Geometrik süslemeli olanlar dışında, kare olduğu anlaşılan bir parça taşıdığı bitkisel ve figürlü süslemesiyle hayli dikkat çekicidir. Bu parçada
öncelikle beyaz zemin üzerine, ortadaki hayvan figürlü ve bitkisel ana
kompozisyonu dairesel olarak çerçeveleyen, içi rumi benzeri kıvrım dallı
bitkisel süslemeli bir kuşak oluşturulmuştur. Bu dairesel kuşak üst kısımda,
yukarıya doğru kıvrılarak devam eder şekilde bir görüntü vermektedir.
Ortadaki ana kompozisyonun zemini ise kobalt mavisi renkte dolgulanarak, merkezdeki lotusun her iki yanına, doğal görünüme oldukça yakın
olarak verilmiş, kanatları kısmen açık, gövdeleri dışarı dönük, başları ise
birbirine bakar şekilde, sivri gagalı iki yırtıcı kuş (doğan veya kartal) figürü
işlenmiştir (Resim: 12).
Yıldız parçaların sayıları azdır. Parçalanmış olarak çıkarılan sekiz kollu
yıldız çiniye ait parçalar birleştirilerek, büyük oranda tamamlama sağlanmıştır. Krem renkte hamura sahip olan çini, beyaz renkte astarlanarak üzerine kobalt mavisi renklerle çapraz eksenlerde dört çerçeve oluşturulmuş ve
aralarına siyah renkte palmetler işlenmiştir. Mevcut bölümlerde yıldız kollarının siyah renkli, üsluplaştırılmış bitkisel motiflerle dolgulandığı da görülmektedir (Resim: 13).
Sekiz kollu yıldıza ait olduğunu düşündüğümüz küçük bir parçada, sadece ön bacakları görülen figür yer almaktadır. Selçuklu dönemi çinilerinde
sıkça karşılaşılan özelliklerde olan figür aslan veya köpek olmalıdır (Resim:
14).
Lüster teknikli çiniler diğer türlere göre sayıca daha az olan buluntulardandır. Tamamı kırık parçalardan oluşan lüster çiniler, renk açısından farklılık arz etmektedir. Şeffaf opak beyaz zemin üzerine bakır kahvesi renkte
perdahlama yapılanlar lüster buluntular arasında çoğunlukta olup, birkaç
örnekte de turkuaz veya kobalt mavisi sır üzerine perdahlama görülmektedir. Opak beyaz zemine sahip olan çiniler altı veya sekiz kollu yıldızlardan
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oluşurken, turkuaz veya kobalt mavisi sır üzerine perdahlama yapılanlarda
ise haç kolları tercih edilmiştir.
Evani çiniler, beyaz hamur yapısına sahip olup, çoğunluğu siyah renkle
ortaya konulan çeşitli motiflerle şekillendirilmiştir. Diğer örneklerde olduğu gibi büyük çoğunluğu kırık parçalar halinde ele geçen evani çiniler içerisinde bir örnek figürlü süslemesiyle oldukça dikkat çekicidir. Yayvan bir
tabağın düz iç kısmı olan parçada, turkuaz renkli zemin üzerine siyah renkte merkeze bir kuş figürü, alt ve üst kısmına ise kısmen üsluplaştırılmış
çiçekli ve meyveli nar bitkisi işlenmiştir. Sağa doğru bakar vaziyette verilmiş olan kuşun kanadı hafif kalkıktır. Başa göre uzun bir gagası bulunan
kuş figürünün kuyruğu uzun ve bacakları oldukça incedir. Baş, boyun, kanat, gövde ve kuyrukta zemin renginde konturlamalar vardır. Göğüste ise
Türk sanatında sıklıkla karşılaşılan üç daire yer almaktadır.
Seramikler çoğunlukla sırsız olup, sağlam bir örneğe rastlanmamıştır.
Sırlı seramikler de azımsanamayacak kadar çok çıkan buluntulardandır.
Bunlarda en çok kullanılan renk yeşil, kahve ve sarı tonlarıdır. Çoğunluğu
tek renk olan seramiklerin bazılarında sigrafitto (kazıma) ve slip tekniklerle
yapılmış uygulamalar görülmektedir.
Kazıda form veren veya bütün halde çıkarılan parçalar içerisinde künkler ve tuğlalar bulunmaktadır. Künklerin bir bölümü tandırlarda havalandırma sistemi için tercih edilmiş, bir kısmı ise farklı alanlarda parçalar halinde bulunmuştur. Tuğlaların bazıları sağlam çıkarılmış olup, geneli kırık
parçalar halindedir.
Kazıda az sayıda çıkan cam ve metal buluntuların tamamı form vermeyen parçalar şeklindedir.
2014 yılında ölçüleri alınarak tescillenen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
sınırlarının hatalı olduğu gözlemlenmiş ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin görevlendirmiş olduğu ekip tarafından yeniden ölçümleri alınarak yeni
harita çıkarılmış, daha sonra söz konusu harita Kayseri Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır. Haritayı çıkaran ekip aynı
zamanda harita üzerinde alanın kareleme işlemini de gerçekleştirmiştir
(Kroki: 1).
5. KAZI ALANI ÇALIŞMA EVİ
2015 yılı kazı sezonu sırasında kazı alanında en fazla zorluk çektiğimiz
hususlardan birisi kazı sırasında çalışma ortamının sağlıklı şekilde yürü-
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tülmesini sağlayacak mekândan yoksun olmamızdı. Şeker şirketinin tahsis
ettiği iki adet konteyner kazı malzemelerinin depolanması için bizlere
önemli katkılar sağlamış olmakla birlikte metal ve penceresiz olan konteynerlerde sıcak havada çalışmak mümkün olmamıştır. Konuya ilişkin olarak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz üzerine prefabrik bir kazı
alanı çalışma evi yapabileceklerini belirtmişlerdir. Bunun üzerine gerekli
yazışmalar ve izinlerden sonra alandaki çalışmalarımızı yürüteceğimiz bir
ev inşa edildi. Buna bağlı olarak temiz ortamda kazı ile ilgili verilerin değerlendirilmesinin yapılması ve önemli teknik alet ve eşyaların daha iyi
şartlarda korunması sağlanmış oldu. Bundan sonraki sezonlarda buluntuların temizlenmesi, bilgisayar ortamına aktarılması ve yiyecek ve içecek gibi
malzemelerin daha sağlıklı şartlarda korunması ve depolanması gibi hususlarda sorunsuz bir şekilde çalışmalar sürdürülecektir.
5. SONUÇ
Keykubadiye Sarayı 2016 yılı kazısı, varlığını kısmen de olsa sürdüren
dört kemerli yapı çevresindeki yıkılmış olan binaların kalıntılarına ulaşılması açısından büyük önem arz etmektedir. Yaklaşık 1.00 m. yüksekliğindeki duvarlardan oluşan bu kalıntılar sarayın bu bölümünün planının çıkarılması açısından oldukça önemlidir. Bunların yanı sıra açığa çıkarılan çeşitli türlerdeki buluntuların birçoğu dönemin sanat anlayışı hakkında eşsiz
bilgiler sunmaktadır.
Kazı çalışmaları ile elde edilecek bulgular, ülkemizin Ortaçağ Türk arkeolojisi ve Selçuklu saray düzeninin çözümlenmesi için önemli bir veri olacaktır. Kültür Bakanlığının desteği ile birlikte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’nin katkıları kazı çalışmasının sağlıklı
biçimde gerçekleşmesini sağlamıştır.
Dört kemerli yapının restore edilmesi ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulması için, Oba Şehircilik ve Mimarlıktan gelen
Mehmet Livtopuz gerekli ölçümleri yaparak, daha evvel yapılmış olan rölöve projesini revize ederek, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulana sunulabilecek hale getirmiştir. Dört kemerli yapının en kısa zamanda restore edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde doğal şartlar taşıyıcı sisteme zarar vermektedir.
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Çizim 1: Keykubadiye Sarayı 2016 yılı kazı sonrası dört kemerli yapı ve çevresi.
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Resim 1: 2016 Yılı dört kemerli yapı ve çevresi kazı öncesi durumu.

Resim 2: E3 Açmasında açığa çıkarılan düzgün kesme taş döşeli
zemin.

Resim 3: E2 Açması kazı sonrası görünümü.
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Resim 4: E1 Açmasında açığa çıkarılan tandır ve taş döşeme.

Resim 5: D2 Açması kazı sonrası.

Resim 6: C2 Açması kazı sonrası.
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Resim 7: B3 Açması.

Resim 8: B4 Açması.

Resim 9: B5 Açması.
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Resim 10: Kazıda çıkarılan hafriyatın kazı alanı dışına taşınması.

Resim 11: Haç kolu çini resimleri ve restitüsyon çizimleri.
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Resim 12: Sır altı tekniğinde figürlü çini ve restitüsyon çizimi.

408 ..................................................................................................................

Resim 13: Geometrik motifli yıldız çini ve restitüsyon çizimi.

Resim 14: Aslan-köpek figürlü çini.
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Kroki 1: Keykubadiye Sarayı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın 2016 yılında revize edilmiş
krokisi.
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HACILAR BÜYÜK HÖYÜK KAZILARI - 2016
Gülsün UMURTAK
Refik DURU1
Burdur il merkezinin 27 km. güneybatısındaki Hacılar Köyü’nün batı bitişiğinde bulunan Hacılar Büyük Höyük’te (HBH) 2011 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi adına, tarafımızdan başlatılan arkeolojik kazıların 6. dönem çalışmalarına, 27 Temmuz –
2 Eylül 2016 tarihleri arasında devam edilmiştir2.
KAZILAR VE TABAKALAŞMA DURUMU
Bu yıl kazılar höyüğün orta kesimindeki A-B Açması (A-BA) ile tepenin
batı ve kuzey eteklerindeki Batı Yamaç Açması (BYA) ve Kuzey Yamaç
Açması’nda (KYA) yoğunlaştırılmıştır (Plan; Resim: 1). Çalışmalar sonunda
A-BA’nın doğu-batı yönündeki kenarının uzunluğu 80 m.ye, BYA ve
KYA’nın toplam uzunluğu da 250 m.ye ulaşmıştır.
2016 sezonu sonunda Hacılar Büyük Höyük tabakalaşma durumu şöyledir:

1

2

Prof. Dr. Gülsün UMURTAK, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, protohistorya ve
Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Ordu Caddesi 196, Laleli-İstanbul/TÜRKİYE. gulsunumurtak@gmail.com
Prof. Dr. Refik DURU, Yazanlar Sokak 2/6 Suadiye-İstanbul/TÜRKİYE. rfkduru@gmail.com
Prof. Dr. Gülsün Umurtak (Kazı Başkanı) ve Prof. Dr. Refik Duru (Başkan Yardımcısı/Onursal
Başkan) tarafından yönetilen kazılarda, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Fatih M. Çongur, Burhan Gülkan MA (ArkeologDesinatör), Serpil Demir (Arkeolog - Restoratör) ile öğrenciler İlayda Yeşilyurt, Merve Azeri,
Seda Doğan, Saffet Cenk Cebeci, Kemal Dağhan (İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve
Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı) ve Eyüp Acar (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,
Arkeoloji Bölümü) katılmış, Bakanlık Temsilciliği görevini, Ayasofya Müzesi’nden Ömer
Severoğlu yapmıştır. Kazılar sırasında her türlü kolaylığı sağlayan Burdur Arkeoloji Müzesi
Müdürü, değerli meslektaşımız Hacı Ali Ekinci ve Müze çalışanlarına teşekkür borçluyuz.
2016’da kazımız Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
(BAP Proje no: 21874) ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) tarafından desteklenmiştir. Verdikleri ödeneklerle kazımızın gerçekleşmesini sağlayan
kurumlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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İlk Tunç Çağı III (İTÇ III)
İlk Tunç Çağı II (İTÇ II)
İlk Tunç Çağı I (İTÇ I)

?
İTÇ II / 1 - 3 Yapı Katları
İTÇ I / 1, 2 Yapı Katları

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Erken Kalkolitik Çağ (?)
__________________________________________________
Ana Toprak
Mimarlık
A-BA’da yapılan kazılarda, açmanın doğu uzantısında 2015 yılında kısmen kazılan İTÇ I yapısı tümüyle açılmış, söz konusu yapının megaron
planlı olduğu anlaşılmışır. Özenle örülmüş taş temelleri tümüyle açılan bu
yapının yıkılmasının/terkedilmesinin ardından, yıkıntısı üzerine yapılan
yeni binanın planı henüz tümüyle anlaşılamamıştır (Plan; Resim: 2).
Aynı açmanın ortalarında yine İTÇ I’e ait olan kalın, özenli örülmüş düzenli taş temelli duvarlarıyla önceki kazı dönemlerinde bir bölümü ortaya
çıkartılan yapı kompleksinin işlevinin ve genel planının anlaşılabilmesi için
çalışmalara bu yıl da devam edilmiştir. En az dört odalı olduğu görülen bu
yapının kapısının doğuya açıldığı anlaşılmış, ancak sınırları açma dışına
çıktığı için, tam planı ve işlevi konusunda kesin saptamalar yapılamamıştır.
Sözkonusu yapının bitişiğinde 2015 yılında bir başka yapının köşesi ortaya
çıkmıştı; bu yapıya ait çok sağlam taş duvar, güney doğu yönünde açma
sınırına kadar yaklaşık 5 m’lik kısmı izlenmiştir (Plan; Resim: 2).
Bu alandaki başka oluşumlar da dikkati çekmektedir. Şöyle ki; İTÇ I yapısının yıkılmasının ardından başladığı anlaşılan yeni yapılaşmaya ait, ağız
kısımları noksan durumda, mevcut yüksekliği 1 m.yi aşan 7 büyük küp
ortaya çıkartılmıştır.
Höyüğün batı yamacı boyunca uzanan BYA’da sürdürülen kazılarda,
İTÇ I kentini çeviren ve megaron / megaronumsu plan veren kazamatlardan oluşan güçlü savunma sisteminin güneybatı ucunda, varlığı geçen yıl
öğrenilen G 15 kazamatı tümüyle açılmış ve bu kazamatın dış duvarının da,
diğerlerindeki gibi, derince bir diş yaptığı anlaşılmıştır (Plan; Resim: 3). Bu
kesimde batıya doğru genişleme çalışmalarında G 16 kazamatının dış duvarı kısmen açılmıştır. Burada zig zag dişler, K 13’de olduğu gibi yön değiştirmektedir. G 16’nın dışta yaptığı diş girintisinin ölçüsü savunma sistemindeki diğer bütün diş girintilerinden çok daha derindir.
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Aynı savunma sistemin kuzey yamaçtaki gelişmesini anlamak için, 2015
yılında tespit edilen K17 kazamatının bitişiğindeki K18 kazamatı kısmen
ortaya çıkartılmış ve bu uçta da savunma sisteminin derin zig zaglarla devam ettiği saptanmıştır. Böylece İTÇ I kentini korumak amacıyla yapılmış
olan savunma sisteminde açığa çıkartılan kazamat sayısı 34’e ulaşmıştır
(Plan; Resim: 1).
Bu kesimde son kazamat K18’in 30 m. kadar kuzeydoğusunda, büyük
kısmı geçen yıl açılan, savunma sisteminden 1.5 m. kadar yukarıda kalan,
kareye yaklaşan planlı bir yapının mevut duvarları da ortaya çıkartılmış,
ancak çalışmalara daha fazla devam edilemediğinden, bu yapının ve bu
alandaki diğer duvarların işlevleri ve ait olduğu kültür dönemleri kesin
olarak saptanamamıştır. Bununla birlikte, söz konusu yapılaşmanın tümünün İTÇ I’den daha sonraki dönemlere ait olduklarını söylemek mümkündür.
A-B Açması’nda, İTÇ I’e ait büyük odalı yapının doğu yönündeki gelişimini izlemek üzere başlanan kazılarda, İTÇ II düzleminde yoğun ve kalın
bir yangın katmanına rastlanmış, burada yer yer korunmuş durumda bir
taban, çevreye dağılmış tahıl kalıntıları ile bir hançer, bir mühür ve İTÇ II
türü gri renkli, oyuk bezemeli çanak çömlek örnekleri ele geçirilmiştir.
Yangın molozunun ait olduğu yapıya ait herhangi bir temel kalıntısı ya da
duvara henüz rastlanmamıştır. Batı Yamaç Açması’nda ise, dairesel planlı
İTÇ I yapılarının doğu, güneydoğu kesimindeki kazılmamış alanda sürdürülen çalışmalarda, İTÇ II türü çanak çömlek ve mühürler ele geçirilmiştir.
Bunun dışında, G 5 - G 8 kazamatlarının doğuda, kent içine bakan kesimindeki kazılmamış alanda sürdürülen çalışmalarda, İTÇ II türü çanak çömlek
ve mühürler ele geçirilmiştir.
ÇANAK ÇÖMLEK VE DİĞER BULUNTULAR
İTÇ I Çanak Çömleği: Yöremizde ve genelde Batı Anadolu’da özellikleri
ayrıntılı şekilde bilinmeyen İTÇ I dönemi çömlekçiliği, HBH kazıları ile
oldukça iyi şekilde öğrenilmektedir. İTÇ I kentinin savunma sistemini oluşturan kazamatlarda günlük hayatta gereksinmeleri karşılayacak her tür
çanak çömlek ele geçirilmektedir. Bugüne kadar, tarafımızdan 5 mal grubu
olarak isimlendirilen çanak çömlek üzerinde, geçen yıllarda yaptığımız
saptamalar geçerliğini korumaktadır.3
3

G. Umurtak – R. Duru, ‚Yeniden Hacılar. Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2011-2012,
ARKEOLOJİ ve SANAT 142 (2013), 1-22; G. Umurtak – R. Duru, ‚Hacılar Büyük Höyük 2015
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Bu çalışma döneminde ele geçirilen çanak çömleğin çoğunluğunu, hamuru mineral ve bitki katkılı, elde yapılmış, genellikle koyu bej ve gri-siyah
dalgalı ve mat bir görünümü olan Mal 1 türü oluşturmaktadır. Düz dudaklı
ya da dudağı içe doğru kalınlaştırılmış tabak, sığ çanak, orta boy şişe ve
testilerden sağlam ya da kırık durumda pek çok örnek bulunmuştur. AB
Açması’nda İTÇ I yerleşmesine ait taban üzerinde ele geçen aynı mal grubuna ait bir testi, özenle yapılmış, astarlı, açkılı ve iyi fırınlanmış bir örnektir (Resim: 4a-b). Bunlar dışında kırmızı renk astarlı, Mal 4 ve görece kaba
mutfak kaplarından oluşan Mal 5 türlerine ait çanak çömleğe de azımsanmayacak sayıda rastlanmıştır.
İTÇ II Çanak Çömleği: A-B Açmasında koyu gri renkli, astarlı ve açkılı,
her ikisi de karın kesiminde kabartma bezemeli, sağlam durumda bir gaga
ağızlı testi ile bir testicik ele geçirilmiştir (Resim: 5a-c). Aynı alanda yangın
molozu içinden in situ durumda geniş ağızlı, çift kulplu, incrusté bezemeli
bir çömlek ve aynı türden çanak çömlek parçaları bulunmuştur (Resim: 6ab).
AB Açması’nda İTÇ I’e ait çok odalı yapıdan hemen sonraki bir döneme
ait mevcut yüksekliği 100-150 cm dolaylarında, çapları ortalama 100-110
cm. olan kırık ve noksan durumdaki küplerin varlığı, bu dönemde HBH
çömlekçiliğinin ne derecede gelişmiş olduğunu göstermektedir.
Küçük Buluntular: Bu sezonda ele geçen üç damga mühürden ilki, A-B
Açmasında İTÇ II’ye ait kalın yangın molozu altında saptanan taban üzerinde ele geçmiştir. Birisi dairesel, diğeri dörtgen baskı alanlarına sahip iki
mühür ise, Batı yamaç’ta İTÇ I savunma sisteminden daha geç yapılaşma
molozu içinde bulunmuştur (Resim: 7a-b). Mühürlerin tümü bölgenin İTÇ
II mühür geleneğinin örneklerindendir.4 Bunlar dışında aynı döneme ait
pek çok pişmiş toprak ağırşak, taş askı taneleri de ele geçirilmiştir.
AB Açmasında, İTÇ II’ye ait yukarıda söz edilen bir yıkıntı içinde ele geçirilen 21.5 cm. uzunluğunda demir bir hançer, biçiminin yanı sıra, ahşap
kabzasına ve olasıdır ki üzerine sarılan kumaşa ait kalıntılar ile çok ünik bir

4

Yılı Kazılarının Sonuçları / Hacılar Büyük Höyük Results of the Excavations‛, Arkeoloji ve Sanat
151 (2016), 19-44
G. Umurtak, ‚Some Comments on a Few Intriguing Seals Found in the EBA Settlements at
Hacılar Büyük Höyük and a Seal from Burdur Museum‛, Adalya XVI (2013), 49-60
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eserdir (Resim: 8a-b). Kuzey yamaç kazılarında K18 içinde ele geçirilen metal bir yüzük, bir çocuğa ait olmalıdır. 5
Kazı sezonunun bitmesinden sonra Kasım ayı başlarında Burdur’a giderek höyüğümüzü ziyaret ettiğimizde Batı Yamaç Açması’nın doğusundaki
kazı yapılmamış tarlalarda yüzeyde, 2 cm. boyunda minyatür (!) bir mermer idol ile bir taş keski bulduk ve 2017 sezonunda envanter işlemlerini
yapmak üzere şimdilik Burdur Müzesi’ne teslim ettik.
SONUÇLAR
Kazıların 6. yılında henüz ana toprağa varılmamış ve höyüğün tabakalaşma / stratigrafik durumu tam olarak saptanamamıştır.
Bugünkü bilgilerimizle 3 yapı katı halindeki, M.Ö. yaklaşık 29002200’lere tarihlenen İTÇ II yerleşmeleri, höyüğümüzdeki en son yerleşmedir. Geçen kazı sezonlarında İTÇ III’e ait olabilecek bir depas bulunmuş olmakla birlikte, İlk Tunç Çağının son döneminde HBH’de herhangi bir yerleşim olduğunu kanıtlayacak mimari bulgu ele geçirilmiş değildir.
İTÇ II’nin altından, 2 ayrı yerleşim tabakası halinde olan İTÇ I Dönemi
yapılaşması gelmektedir. Bir yangın sonucu yıkılmış ve çok büyük olasılıkla terk edilmiş olan İTÇ I’in son dönemi, büyük olasılıkla höyükteki en
önemli yerleşmedir. Batı ve kuzey yamaçlarda ortaya çıkartılan çok güçlü
ve o derecede gösterişli olan savunma sistemi, bu dönemde HBH’nin bir
beylik / yerel krallık merkezi olduğuna işaret ediyor gibidir. Ancak orta
alandaki gösterişli yapı kompleksi ile yamaçlardaki savunma sisteminin
karşılıklı ilişkileri kesin şekilde belli olmadığından, savunma sisteminin İTÇ
I’in hangi yapı katına ait olduğunu henüz bilmiyoruz.
5

Sözü edilen eserler, temizlik ve konservasyon çalışmalarının yapılabilmesi için, gerekli izinler
alındıktan sonra İstanbul’a getirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Restorasyon ve
Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı’na teslim edilmiştir. İlgi ve yardımından dolayı
Merkez Müdürü Dr. Ali Osman Avşar ile Hançer’in ve diğer metal eserlerin temizliği ve konservasyonunu başarıyla gerçekleştiren Uzman Seda Tulgar’a teşekkürlerimizi sunarız. Koç Üniversitesi’nde Dr. Gonca Dardeniz tarafından hançere uygulanan element analizleri %98
dolaylarında demir içerdiği sonucunu vermiştir. Bu konudaki çabaları ve yaptığı değerlendirmeler için kendisine teşekkürlerimizi tekrarlıyoruz. Hançer üzerindeki kumaş kalıntısı Armaggan Laboratuvarı’nda analiz edilmiş ve kullanılan ipin pamuk olduğu sonucu çıkmıştır.
Analizi gerçekleştiren Uzman Emine Torgan ve bu konuda görüşlerini aldığımız Prof. Dr. Recep Karadağ’a teşekkür borçluyuz. Eserin ahşap kabzasında alınan bir örnek TÜBİTAK MAM
Laboratuvarı’nda incelenmiş ancak C14 analizi için yeterli karbon içermediği sonucu üzerine
işlemden vazgeçilmiştir. Bu çok ilginç buluntu hakkında ayrıntılı bir yayın hazırlık aşamasındadır.
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Bugün vardığımız aşamada, HBH’deki ilk yerleşmenin İTÇ I başlarına
ait olduğu gibi bir görünüm vardır. Batı Yamaç Açması’nda İTÇ I yerleşmesinin olduğu düzlemin altında yapılan sondajlarda, bu dönemden daha
erkene tarihlenen herhangi bir arkeolojik bulgu ele geçmemiştir. Buna karşılık, 6 yıldan bu yana yapılan kazılarda, yörenin Erken Kalkolitik dönemine ait olan tipik boya bezemeli çanak çömleğinden çok sayıda parça ele
geçirilmiştir.6
Genel stratigrafik durumun, özellikle de İTÇ öncesi dönem yerleşmeleriyle ilgili soru ve sorunların önümüzdeki yıllarda yapılacak kazılarla öğrenilebileceğini umuyoruz.
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Resim 1: Hacılar Büyük Höyük 2016, hava fotoğrafı.

Resim 4a-b: İTÇ I, testi.
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Resim 5a-c: İTÇ II, testi ve testicik.

Resim 6a-b: İTÇ II, çömlek.
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Resim 7a-b: İTÇ II, mühür.

Resim 8a-b: Hançer.
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ları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 27.08.2016 gün ve 121457 sayılı yazısı
ile verilen izin çerçevesinde, 03.08.2016 - 22.08.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir (Harita 1).
1- KAZI EVİ ÇALIŞMALARI
Kazı evinde çalışmalara başlanmadan önce mevcut durum fotoğraflar
çekilerek kayıt altına alınmıştır. İlk olarak; çevre düzenlemesi yapılmış,
genel temizlik ve yatakhane olarak kullanılan konteynerler düzenlenmiştir.
Daha sonra mutfak temizlenerek eksikler giderilmiş, lavabo ve duş olarak
kullanılan konteynerlerin temizlik ve bakımları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar fotoğraflanarak kazı evinin son hali belgelenmiştir.
2- APSİSLİ YAPI ÇALIŞMALARI
Bu sezon ki çalışmalarımız, önceki sezonlarda kısmen kazılmış ve payandalı sarnıç? olarak isimlendirilen apsisli yapıda yoğunlaşmıştır (Resim:
1). İlk olarak alanın çevre temizliği yapılmış ve bitki örtüsü kaldırılmıştır.
Alandaki kazı çalışmalarına başlamadan önce yapının doğu kenarında,
önceki yıllarda kullanılan açmalarla çakıştırılmaya çalışılarak 10x10 m.
ölçülerinde 3 adet açma oluşturulmuş ve açmalar, güneyden kuzeye A, B, C
olarak adlandırılmıştır (Resim: 2). Açmalar oluşturulurken binanın yönü de
esas alınmıştır. Yapının plan özellikleri hakkında bilgi edinmek amacıyla
başlattığımız çalışmalarımızda yapının güneydoğusundan kuzeybatı yönüne doğru ilerleyerek yapının mevcut duvarları takip edilmiştir.
A AÇMASI
A açmasında başlatılan çalışmaların amacı payandanın güney doğu uç
noktasını açığa çıkararak yapının köşesini belirlemek olmuştur (Resim: 3).
Bu çalışmalar sırasında açma içinde yapının güney apsisinin güney duvarı
üzerinde düşük kondüsyonlu bronz bir sikke ele geçirilmiştir. Kazının ilerleyen aşamalarında payandanın köşesi ortaya çıkarılmış ve kapı sövesi olabileceğini düşündüğümüz 95 cm. uzunluğunda ve 50 cm. çapında mermer
mimari bir blok bulunmuştur (Resim: 4). Bloğun arkasında monte edileceği
duvara göre işlenmiş köşeli profiller bulunmaktadır. Bu alandaki çalışmalara, payandanın köşelerinin tespitinin ardından fotoğrafları çekilerek son
verilmiştir.
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B AÇMASI
B açmasındaki çalışmalarımız önceki sezonlarda havuz olarak nitelendirilen büyük apsis alanı içinde sürdürülmüştür (Resim: 5). B açmasının kuzey batı yönünde açma sınırının sonuna gelinmiş ve seviye inme çalışmaları
başlamıştır. Bu alanda cam cürufları ve iki adet mermer kaplama levhası ile
metal pimler ele geçirilmiştir. Seviye inme çalışmaları sırasında -190 cm.
derinlikte metal parçalarının yanı sıra bir adet ağırşak bulunmuştur. Apsisin orta kısmında Doğu Roma/Bizans Dönemine (Theodore 1 M.S. 12081222) ait çukur bronz bir sikke ele geçirilmiştir (Resim: 6). Bu alanda yapılan çalışmalarda -198 cm. derinlikte birbirine kaynaşmış metal ve cam cürufları ele geçirilmiştir. C açması içinde de benzer buluntuların ele geçmesi
ve aynı seviyedeki yanık izleri yapının yangınla tahrip olabileceğini düşündürmüştür.
C AÇMASI
C açmasındaki çalışmalara yapının kuzeydoğu köşesinde bulunan kemerli alandaki dolgu toprağın kaldırılmasıyla başlanmıştır (Resim: 7). Bu
çalışmalar sırasında dolgu topraktan etütlük Roma Dönemine tarihlenen
seramik parçaları ve iki adet pişmiş toprak künk tıpası1 ele geçirilmiştir
(Resim: 8). C açmasının güneybatısında payandanın kavis yaptığı köşede
kalınlığı 7 cm.ye varan sıva kalıntısı in-situ durumda ele geçirilmiştir. Ayrıca B açmasında bulunan metal pimlerden C açmasında da ele geçirilmiştir.
Pimlerin yanı sıra sıvanın taş duvara tutturulmasına yarayan kurşun dübel
parçaları da bulunmuştur (Resim: 9). Payandanın blok taşları üzerinde bu
pim ve dübellere uyan oyuklar görülmüştür. Ayrıca bu alandan yarım ay
biçimli, kancalı iki metal parça ele geçirilmiştir. Açma içindeki apsisin köşelerini belirleme çalışmaları sırasında, -50 cm. derinlikte kemikten bir kadın
figür parçası bulunmuştur (Resim: 10). Başı ve dizden aşağısı kırık şekilde
ele geçirilen eserin üst gövdesi çıplak işlenmiştir. Sağ kolu göğüs seviyesinde kaldırılarak sol koluna uzanırken sol kolun vücudun önünde aşağı doğru düz uzatılması figürün Afrodit (Venüs) olabileceğini düşündürmektedir.
Açmada yapılan çalışmalarda apsisin orta kısmında, -230 cm. derinlikte,
54x50x26 cm. ebatlarında iki adet mermer mimari blok ortaya çıkarılmıştır
(Resim: 11).

1

Ç. Uygun-A. Görmüş- N. Sezgin, ‚Tayfur Sökmen Kampüs Kazısı: Antakya’dan Bir Kırsal
Yerleşim‛ Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kazı ve Araştırmaları,
2014, s. 294.
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Bu alanda seviyeyi eşitlemek amacıyla kuzey yönünde devam edilmiş
payanda ve apsis kenarının buluştuğu noktada ölçüleri 81x47x39 cm. olan
bir mimari blok daha bulunmuştur. Bu parçaların bir kapı sövesi olduğu
anlaşılmaktadır. Açmalarda yapılan genel temizlik çalışmalarının ardından
alanın tamamı belediyeden sağlanan itfaiye aracının merdivenleri kullanılarak fotoğraflanmış ve kazı çalışmalarına 22.08.2016 tarihinde son verilmiştir.
3- ALABANDA ANTİK KENTİ HARİTA VE KARELAJ ÇALIŞMALARI
Alabanda antik kentinin oturduğu alanın bütününü kapsayan bir haritanın oluşturulması ve özellikle daha sonraki çalışmalarda oluşturulacak
kodlama sistemine altlık olmak üzere bir harita oluşturmak ve alanı
100x100 m.lik paftalara ayırmak gerekmekteydi. Bu amaçla oluşturulan
sayısal haritanın ıtrf96 27_3 derecelik sisteme dönüştürülmesi, 100x100 m.
paftalara ayrılması ve zemine aplikasyonu ile haritada gösterilen KIX, KX,
KXI, KXII, LX, LXI, LXII, OX paftalarının 10x10m açma köşelerinin zemine
aplikasyonu işi yapılmıştır. Bu amaçla arazideki nirengi noktaları tespit
edilmiş ve dijital altyapı üzerine aktarılarak arazinin ıtrf96 27_3 derecelik
sisteme göre antik kentin bir haritası oluşturulmuştur (Resim: 12). Ören
yerinin daha önce bir harita paftası üzerine elle işaretlenmiş olan sit sınırları
da harita üzerine aktarılarak sayısallaştırılmıştır. Antik kentin oturduğu
alan ve çevresinin dijital haritası önce 100x100 m.lik paftalara ayrılmış daha
sonra her pafta kendi içinde tekrar 10x10 m.lik açmalara bölünmüştür. Bu
paftalardan KIX, KX, KXI, KXII, LX, LXI, LXII ve OX paftalarında 10x10
m.lik aplikasyonlar yapılarak demir kazıklar çakılmıştır (Resim: 13). Özellikle OX paftasında ara kazıklarda çakılarak paftanın tamamının karelajı
yapılarak açmalar oluşturulmuş ve kazıya buradan devam edilmiştir (Resim: 14).
4- DİĞER ÇALIŞMALAR
Alanda yapılan çalışmaların yanı sıra, kazı evinde buluntuların temizliği
ve sınıflandırılması yapılmıştır. Etütlük ve envanterlik olarak ayrılan eserlerin çizimleri yapılmış ve eserlerin fotoğrafları çekilerek kayıt altına alınmıştır. Apsisli yapının çizimleri yapılarak yapının planı anlaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca kazı alanlarını tanıma ve gelecek sezonlarda yapılacak çalışmalar ve kazının sistemi üzerine planlama yapılmıştır.
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Harita 1: Alabanda Antik Kenti Planı

Resim 1: Apsisli Yapı
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Resim 2: Apsisli Yapı A, B ve C Açmaları

Resim 3: A Açması

Resim 4: Mermer Kapı Sövesi
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Resim 5: B Açması

Resim 6: B Açması Çukur Doğu Roma Bizans Dönemi Sikkesi

Resim 7: C Açması
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Resim 8: Pişmiş Toprak Su Künkü Tıpası

Resim 9: Sıva Harç, Kurşun Dübel ve Demir Pim

Resim 10: Kemik Kadın Figürini (Aphrodite Venüs)
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Resim 11: Mermer Kapı Sövesi Parçaları

Resim 12: Karelaj Sistemi ve Paftalar
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Resim 13: Paftaların Araziye Aplikasyonu

Resim 14: OX Paftası 10x10m Açmalar
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A Alanında Yapılan Kazılar: Birinci çalışma alanını kuzey kazı alanının en
kuzeyinde yer alan Y/2-3 açmalarının doğu kısmında yapılan kazılar oluşturmaktadır. Önceki yıllarda açığa çıkartılan Erken Tunç Çağı II- I ve Geç
Kalkolitik Çağ kalıntılarının devamını araştırmak amacıyla başlanılan
kazılarda, Geç Tunç Çağından Erken Tunç Çağı I’e kadar uzanan tabakalar
araştırılmıştır.
Geç Tunç Çağı Tabakası (LMT II.1): Belirtilen alanda yapılan kazılarda Geç
Tunç Çağına ait sadece bir çukur saptanmıştır (Resim: 1). 2,08-2,20 m çapında olan çukur, 2,64 m. derinliğindedir. Çukur içinde beş farklı dolgu
toprağı tespit edilmiştir. Bu dolgulardan en üstte yer alanı bej renkli, yer
yer küllü, az kumlu toprak 0,72 m. kalınlığındadır. 2. toprak dolgusu 0,64
m. kalınlığına sahip olup siyah renkte, küllü topraktır. Küllü yer yer bej
renkte küllü karakterdeki 3. toprak ise 1,06 m. kalınlığındadır. 3. özellikteki
topraktan sonra çukur içinde iki farklı dolgu toprak tespit edilmiştir. 14-22
cm. devam eden bu topraklar ise küllü gri renkte, büyük taşlı ve sarımsı
kahverenginde, kumlu, kireçlidir.
Çukurun toprağı farklı dolgu özellikleri göstermekle birlikte, içinden ele
geçirilen seramik örneklerinde değişim tespit edilmemiştir. Seramik örnekleri çark yapımı yerli seramik, el yapımı kaba seramik/barbar seramiği, Miken seramiği ve boyalı seramik örnekleri olmak üzere dört grup oluşturmaktadır. Seramik grupları içinde % 67’lik oranla en büyük grubu oluşturan çarkta yapılmış yerli seramik örneklerinin iki alt grup oluşturduğu saptanmıştır. Birinci grupta yer alan örnekler pembemsi turuncu, pembemsi
kırmızı renkte astarlıdır. Bu seramik örnekleri içinde profil parçası olarak
A48, A49 tipinde tabaklar,2 A47, A72, A97 tipinde çanaklar3 bulunmaktadır.

2
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Nur Arslançelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Mertcan Kavas; Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Berkan Tokatlı; Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğrencileri Bilgehan Ergörün, Ertuğrul
Karakan, Durdu İnci; İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi
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Erdem, Dicle Bulut; Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım Bölümü öğrencisi Örüm İmamoğlu; Philips Universitaet Marburg'dan Michaela Reinfeld, İzmir Arkeoloji Müzesi'nden Yücel Keskin kazı çalışmalarına Kültür Bakanlığı yetkili
temsilcisi olarak katılmışlardır.
Blegen vd. 1958, lev. 214a: tip A48, A49
Blegen vd. 1958, lev. 214a: tip A47, A72, lev. 214b: A97; Pavuk 2002, s. 38-39, 59, fig. 16. 56
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İkinci grupta çarkta yapılmış kaba mutfak kapları yer almaktadır. Bu kaplar
C60 ve C65 tipindedir.4 Yaklaşık % 30’luk bir grubu oluşturan el yapımı
kaba seramik ya da barbar seramiği olarak adlandırılan seramik örnekleri
içinde içe çekik-basit ağız kenarlı derin çömleklerin yoğun olduğu saptanmıştır (Resim: 2). Çömleklerin büyük bir grubu sıkıştırılmış yumru biçiminde tutamağa5 sahip olmakla birlikte sadece bir örneğin at nalı biçiminde
tutamağa6 sahip olduğu görülmüştür. % 2’lik bir oranda olan Miken seramik parçaları içinde tanımlanabilen örnekler içinde kylix ayağı, amphora ağzı
ve kapalı kaplara ait gövde parçaları yer almaktadır. Bu parçalar üzerinde
yatay bantlar, spiral, kafes bezeme yer almaktadır. Bu örnekler dışında
krem renk astar üzerine kırmızımsı kahverengi renkte boya ile yapılmış
dikey bantlarla sınırlandırılmış dikey olarak yapılmış zikzak motifi ile bu
motifin iki tarafında alt kısımları sivri biten motifler yer almaktadır. Bu
örneğin en yakın benzerini Astypalaia'da Geç Hellas IIIC erkene tarihlenen
örnek oluşturur.7 % 1’lik oranda olan geometrik desenli boya bezemeli seramik örneklerinin ise şuan için benzeri bulunamamıştır. Bütün seramik
örneklerin genel değerlendirilmesi sonucunda Troya VII ile çağdaş olan
çukur Geç Hellas IIIC’ye tarihlendirilmiştir.
Çukur içinde seramik dışında çok miktarda üzüm ve üç tane zeytin çekirdeği bulunmuştur.
Orta Tunç Çağı Tabakası (LMT III.4): Alanın güneyinde açığa çıkartılan bir
duvar (D-806) ve duvarın güneyinde yer alan fırın Orta Tunç Çağına tarihlenen kalıntıları oluşturmaktadır (Resim: 3). Bu kalıntılardan kuzeyde bulunan duvar doğu-batı doğrultusunda kör duvar tekniğinde yapılmıştır.
Kuzeydeki Erken Tunç Çağı kalıntılarının teraslanması sonucu inşa edilen
duvarın doğu uzantısı profile girmekte, batı uzantısı ise tahrip olmuştur.
Duvarın korunan uzunluğu 2,74 m., yüksekliği ise 0,58 m. olup 5 sıradır.
Duvarın düzgün olan güney kenarı orta boyutta levha taşlarla örülmüş
olup bu taşların kuzeyi küçük ve orta boy toplama taşlarla doldurulmuştur.
Duvarın doğu uzantısının güneyinde yapılan kazılarda ise bir fırın ortaya çıkartılmıştır. Kuzey–güney doğrultusunda ağız kısmı güneyde yer alan
fırının arka kısmı duvara yaslanmaktadır. Fırın kuzey-güney doğrultusunda 1,30 m., doğu – batı doğrultusunda 1,27 m. ölçülerindedir. Korunan du4
5
6
7

Blegen vd. 1958, lev. 216: tip C60, C65
Small 1990, fig. 1: 8
Small 1990, fig. 1: 5
Mountjoy 1999, fig. 202: 261, 222. 468; 436: 255, 448: 67, 469: 7
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var kalınlığı 0,10 m., yüksekliği 0,34 m. olan fırının ağız kısmının genişliği
1,06 m., taban kalınlığı ise ortalama 12 cm.dir. Fırında iki taban tespit edilmiştir. Bu tabanlardan eskisi yaklaşık 3 cm. kalınlığında toprağın üzerine
seramik parçaları ve küçük taşların yerleştirilerek üzerinin çamurla sıvanmasıyla oluşturulmuştur. Yeni fırın tabanı ise eskisinin üzerine 3 cm. kalınlığında kum serilmesi ve bu kumun üzerine de sadece seramik parçalarının
döşenerek çamurla sıvanmasıyla yapılmıştır. Fırının duvarı da altta yerleştirilen küçük levha taşların üst kısmının sıkıştırılmış çamurla örülmesiyle
meydana getirilmiştir.
Fırının tabanları üzerinden ele geçirilen seramik örnekleri benzer özellikler göstermektedir. Seramik örnekleri çarkta yapılmış olup pembemsi kırmızı, kırmızı renkte astarlıdır. Profil veren seramik parçaları içinde içe çekik-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, içe çekik-basit ağız kenarlı
omurgalı çanaklar, dışa çekik – içe kalınlaştırılmış ağız kenarı içi oluklu –
uzun boyunlu çömlekler, dışa çekik-içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı uzun
boyunlu çömleklere ait parçalar yer almaktadır. Uzun boyunlu çömleklerin
bazıları, ağız kenarının hemen dışında bulunan ve ağız kenarını çevreleyen
çizilerek yapılmış dairelerle bezenmiştir. Bir örnek ise gövdenin üst kısmında birbirine paralel olarak yapılmış kafes bantlardan oluşan bantların
arasında, yatay olarak birbirini takip eden çizilerek yapılmış içleri taranmış
üçgenlerden oluşan bezemeye sahiptir. Çarkta yapılmış kaba mutfak kapları içinde içe çekik-basit ağız kenarlı çömleklerin çoğunluğu oluşturduğu
saptanmıştır.8 Fırın tabanından ele geçirilen seramik içinde ayrıca Kıta Yunanistan kökenli mat boyalı seramik grubuna ait bir parça da yer almaktadır.9 Fırının çevresinde yapılan kazılarda ise geniş ağız kenarlı çömlek parçası ve bir tane büyük makara ele geçmiştir.
Gerek fırın tabanından, gerekse duvarın çevresinden ele geçen seramik
örnekleri Liman Tepe’nin Orta Tunç Çağının 4. mimari tabakasıyla çağdaş
olup Orta Tunç Çağı I’e tarihlenmektedir.10
Erken Tunç Çağı II Tabakası (LMT V): Erken Tunç Çağı II’ye ait üç mimari
tabaka tespit edilmiştir. Bu döneme ait kalıntılar da kazılan alanın sadece
güneyinde yer almaktadır.

8
9
10

Aykurt 2010, 8-33
Buck 1956.
Aykurt 2013, 40-42
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1. Mimari Tabaka (LMT V.1): 1. mimari tabakaya ait sadece bir duvar (D805) kalıntısı açığa çıkartılmıştır (Resim: 4). Doğu-batı doğrultusunda uzanan bu duvarın doğu uzantısı profilin içine girmekte, tahrip olan batı uzantısı ise 2001 yılında açığa çıkartılan (D-1) duvarına doğru uzanmaktadır.
Duvarın açığa çıkartılan kısmı 2,90 m. genişliğinde, 0,40-0,50 m. kalınlığında ve 0,65 m. yüksekliğinde, 5 sıradır. Duvarın örgüsünde güney kenarında
daha büyük boy toplama taşlar, güney kenarında ise daha ufak taşlar kullanılmıştır.
Bu duvarın kuzeyinde yapılan kazılarda el yapımı siyah ve kahverenginin tonlarında astarlı ve perdahlı seramik örnekleri ele geçmiştir. Bu seramik içinde yarı "s" profilli çanaklar, konik gövdeli-içe kalınlaştırılmış ağız
kenarlı çanaklar, konik gövdeli-basit ağız kenarlı çanaklar, A1611 ve A1212
tipinde çanaklar, dışa çekik-basit ağız kenarlı boyunlu çömleklere ait parçalar, üç ayaklı kaba mutfak kaplarına ait ayaklar ve kulplar yer almaktadır.
2. Mimari Tabaka (LMT V.2): Bu tabakada 3. mimari tabakaya ait sokağın
taşla doldurularak kapatıldığı tespit edilmiştir. Taş dolgunun en üst seviyesinde dolgu malzemesi olarak kullanılan bir taş stel bulunmuştur. Stelin
üzerinde kazınarak yapılmış yatay ve eğik çizgiler yer almaktadır (Resim:
5).
3. Mimari Tabaka (LMT V.3): 3. mimari tabakaya ait kalıntıları kuzeybatıgüneydoğu doğrultusunda uzanan bir sokak ve bu yolun kuzeyinde ve
güneyinde yer alan birer yapı oluşturmaktadır (Resim: 6). 5.40 m. uzunluğunda, 1-1,28 m. genişliğinde olan sokağın doğu uzantısı profile girmekte,
batı uzantısı ise merdivenli yapının doğusunda yer alan dar sokağa bağlanmaktadır. Sokakta yapılan kazılarda çok az miktarda seramik ele geçirilmiştir. Seramik içinde profil parçası olarak konik gövdeli-içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, içe çekik-basit ağız kenarlı çanak, konik gövdeli-basit ağızlı çanaklar, tutamak, A16 tipinde çanaklar13, ayaklar, kapalı kaplara ait omuz parçaları, dışa çekik-basit ağız kenarlı kısa ve uzun boyunlu
çömlekler, A12 tipinde ve konik gövdeli-içe çekik basit ağız kenarlı çanaklar
yer almaktadır.
Sokağın kuzeyinde yer alan yapının sadece güneydoğu köşesi korunmuştur (Resim: 6). Bu yapının güney duvarı (D-809) kuzeybatı-güneydoğu

11
12
13

Blegen vd. 1950, lev. 412: 17, 24; 413. 3-4
Blegen vd. 1950, lev. 412: 4,6,
Hood 1982, fig. 242, no. 1465.
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doğrultusunda olup batı uzantısı tahrip olmuş, doğu uzantısı ise doğu duvarı ile köşe yapmaktadır. Duvarın açığa çıkartılan ve korunan kısmı 4,95
m. uzunluğunda, 1,04-1,13 m. genişliğinde, 0,90 m. yüksekliğinde olup 6
sıradır. Kuzey kenarı güney kenarına göre iyi korunan duvarın örgüsünde
farklı biçimlerde taşlar ve teknikler kullanılmıştır. Duvar örgüsünün büyük
bölümünde orta boyutta toplama taşlar kenar hattına düzgün gelecek biçimde, bazı yerlerde de orta boyutta kalın levha taşlar yan yana sıralanarak
kullanılmıştır. Yapının doğu duvarı (D-812) kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda olup kuzey uzantısı profilin içine girmekte, güney uzantısı ise güney duvarı (D-809) ile köşe yapmaktadır. Doğu duvarının açığa çıkartılan
kısmı 1,90 m. uzunluğunda, 1,05 m. yüksekliğinde, 5-6 sıradır. Kalınlığı
bilinmeyen duvarın açığa çıkartılan güney yüzünün örgüsünde toplama ve
levha taşlar birlikte kullanılmıştır. Bu taşların boyutları kuzey uzantısında
daha büyüktür. Yapının içinde yapılan kazılarda el yapımı siyah ve kahverenginin tonlarında astarlı ve perdahlı seramik örnekleri ile birlikte Yunanistan kökenli urfirnis14 seramik grubuna ait örnekler ele geçirilmiştir. Urfirnis seramiğine ait iki parçadan bir tanesinin içe çekik basit ağız kenarı korunmuştur (Resim: 7). Yerli seramik içinde tarihlendirme açısından önemli
olan tankard15 ve fincan16 (Resim: 7) parçalarının yanı sıra kesik gaga ağızlı,
A16 tipinde tutamaklı çanaklar, A12 tipinde çanaklar, dışa çekik-basit ağız
kenarlı kısa boyunlu çömleklere ait parçalar, üç ayaklı kaba mutfak kaplarına ait ayaklar ve kulplar, düz kapak yer almaktadır. Yapı içinden küçük
buluntu olarak mermerden yapılmış iki tane sap delikli baltaya ait parça,
obsidyen çekirdek ve dilgiler (Resim: 7), kemik alet, ağırlık ve kemik spatula ele geçirilmiştir.
Sokağın güneyinde yer alan diğer yapının ise sadece kuzey duvarı (D818) açığa çıkartılmıştır. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan duvarın doğu uzantısı profilin içine girmekte, kuzey uzantısı ise 2003 yılında
açığa çıkartılan duvar ile köşe yapmaktadır. Kuzey yüzü açığa çıkartılan
duvar 5,40 m. uzunluğunda, 1,23 m. yüksekliğinde, 6 sıradır. Duvarın açığa
çıkartılan kuzey yüzünde büyük boy, bunların arkasında ise orta ve küçük
boy toplama taşlar kullanılmıştır.

14
15
16

Wünsch 1977, 22.
Hood 1982, s. 556-558, Huot 1982, pl. 63
Lloyd ve Mellaart 1962, fig. P.46, no. 3-4; Hood 1982, fig. 50, no. 2584, pl. 86; Wilson 1999, s. 101102, 125, 135, pl. 23, no. III-1, PL. 33, no. III-314, pl. 72, no: III-1-9, pl. 86, no. III-313-315
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Erken Tunç Çağı I Tabakası (LMT VI): Erken Tunç Çağı I tabakasına ait beş
mimari tabaka tespit edilmiştir.
1. Mimari Tabaka (LMT VI.1): Erken Tunç Çağı I'in en geç mimari tabakası
ait iki duvar ortaya çıkartılmıştır (Resim: 8). Bu duvarlardan batıda yer alanının (D-3) büyük bir bölümü 2004 yılında yapılan kazılarda açığa çıkartılan duvarın kuzey uzantısı kuzeyde yer alan duvara (D-804) yaslanmakta,
güney uzantısı ise dağılarak bitmektedir. D-3 duvarının korunan kısmı 2,80
m. uzunluğunda, 0,60 m. genişliğinde,1,45 m. yüksekliğinde ve 9-10 sıradır.
Orta boy toplama taşlardan örülen duvar düzensiz bir örgüye sahiptir. D-3
duvarının kuzey uzantısına doğudan bağlanan diğer duvar (D-804) ise doğu - batı doğrultusundadır. Duvarın kuzey kenarı dağılmış olup doğu
uzantısı profilin içinde devam etmektedir. Açığa çıkartılan kısmı itibariyle
5,40 m. uzunluğundaki duvar farklı boyutta toplam taşlardan yapılmıştır.
Oldukça kalın olan bu duvar büyük olasılıkla teras duvarıdır.
D-804 duvarın güneyinde, D-3 duvarının doğusunda yapılan kazılarda
yarı "s" profilli çanaklar, konik gövdeli içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, konik gövdeli çanaklar, A1217 ve A1618 tipinde çanaklar, dışa çekikbasit ağız kenarlı kısa ve uzun boyunlu çömleklere ait boyunlar, çömleklere
ait kulplar ve boyunlar bulunmuştur.
2. Mimari Tabaka (LMT VI.2): Bu mimari tabakaya ait sadece bir duvar
(D-808) bulunmaktadır (Resim: 8). Kuzey güney doğrultusunda uzanan
duvarın kuzey uzantısı 1. mimari tabakaya ait D-804 duvarının altına girmekte, güney uzantısı ise tahrip olmuştur. Duvarın korunan kısmı 1,83 m.
uzunluğunda, 1,32 m. genişliğinde, 0,45 m. yüksekliğinde, 3 sıradır.
3. Mimari Tabaka (LMT VI.3): 3. mimari tabakaya ait bir yapının kuzeybatı kısmı ortaya çıkartılmıştır (Plan: 1, Resim: 8). Yapının kuzey güney doğrultusunda uzanan batı duvarı (D-811a), D-811b duvarının üzerine ve doğuya doğru kalınlaştırılarak inşa edilmiştir. 7,72 m. uzunluğunda, 1,04 m.
genişliğinde, 0,45 m. yüksekliğinde olan D-811a duvarın 2-3 sırası korunmuştur. Duvarın örgüsünde en alt sırada daha büyük toplama taşlar, üst
sıralarında ise farklı boyutlarda toplama taşlar kullanılmıştır. Güney uzantısı tahrip olan bu duvarın kuzey uzantısı ise yapının kuzey duvarına yaslanarak yapının kuzeybatı köşesini oluşturmaktadır. Yapının kuzey duvarını oluşturan duvar ise (D-810) doğu batı doğrultusunda olup doğu uzan17
18
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tısı ise profilin içine girmektedir. Sadece güney kenarı açığa çıkartılan duvarın kuzey kenarı ise D-804 duvarının altında kalmaktadır. Bu duvar üstte
yer alan kalıntıların basıncından dolayı yapının içine doğru kavis yapmıştır.
Açığa çıkartılan kısmı itibariyle duvar 3,40 m. uzunluğunda, 0,39 m. yüksekliğinde ve 4 sıradır. Duvarın örgüsünde alt kısımlarında daha büyük, üst
kısımlarında ise daha küçük levha taşlar kullanılmıştır.
Yapının içinde yapılan kazılarda kuzeydoğuda bir işlik açığa çıkartılmıştır. İşlik kuzey güney doğrultusunda 1,50 m., doğu batı doğrultusunda 1,16
m.dir. Farklı boyutlardaki levha taşların döşenmesiyle oluşturulan işlik
yuvarlağa yakın plandadır. Levha taşların üzerinde A16 tipinde tutamaklı
bir çanak, A16 tipinde çanaklar, konik gövdeli basit ağız kenarlı çanağa ait
parçalar ele geçmiştir. Levha taşların altında ise parçalanmış durumda aynı
çömleğe ait parçalar ile kum tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra levha taşların
olmadığı doğu kısmının hemen altında yan yatmış bir çömlek bulunmuştur. Üst kısmı eksik olan bu çömleğin içine, ağız kısmına yakın yere bir kerpiç yerleştirilmiştir. Çömleğin içinde, kerpiçle sınırlandırılan bu kısmının
ince kumla dolu olduğu görülmüştür.
Yapının kuzeyinde beyaz renkte sıvalı 56x50 cm. ölçülerinde, 7-8 cm. derinliğinde yuvarlak bir hazne saptanmıştır. Bu haznenin yakında kırmızı
astarlı ve perdahlı konik gövdeli içe çekik ağızlı bir çanak, devetüyü renginde astarlı ip delikli tutamaklı minyatür bir kap, kırmızı astarlı ve parlak
perdahlı kapalı bir kaba ait parçalar ile beze sarılmış bronz (?) bir hançer
(Resim: 9) bulunmuştur. Bu seramiğin dışında yapının içinde ele geçirilen
seramiğin içinde profil parçası olarak fincan, konik gövdeli-içe çekik basit
ağız kenarlı çanaklar, konik gövdeli-içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, A16 tipinde çanaklara ait parçalar,19 A6 tipinde tünel kulplu çanak20,
konik gövdeli-basit ağız kenarlı çanak, dışa çekik-basit ağız kenarlı kısa
boyunlu çömleklere ait parçalar, çok az miktarda A16 tipinde ip delikli tutamaklı çanaklara ait parçalar yer almaktadır. Küçük buluntu olarak ise
mermerden asa başı, pişmiş topraktan damga mühür (Resim: 9), obsidyen
ve çakmaktaşından yapılmış aletler, ağırşak, perdah taşı ele geçmiştir.
4. Mimari Tabaka (LMT VI.4): 4. mimari tabakaya ait bir duvar saptanmıştır (D-823) (Plan: 1, Resim: 8). Kuzey güney doğrultusunda uzanan bu duvarın kuzey uzantısı 1. mimari tabakaya ait D-804 duvarının altında profilin

19
20

Blegen vd. 1950, lev. 263
Blegen vd. 1950, lev. 254
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içine girerken, güney uzantısı ise tahrip olmuştur. Herhangi bir mimariyle
bağlantısı olmayan bu duvarın açığa çıkartılan kısmı 0,72 m. uzunluğunda,
0,48 m. genişliğinde, 0,43 m. yüksekliğindedir. Duvarın kenarlarına orta
boy toplama taşlar yerleştirilmiş, orta kısmına ise küçük taşlar doldurulmuştur. Bu duvarın doğusunda ve batısında yapılan kazılarda küçük gaga
ağızlı testi, konik gövdeli basit ağzı kenarlı çanaklar, konik gövdeli içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanak, dışa çekik basit ağız kenarlı uzun ve kısa
boyunlu çömleklere ait parçalar, bunlara ait ayaklar bulunmuştur. Ayrıca
bu alandan kemikten süs iğnesi, perdah taşı, çakmaktaşından dilgi olmak
üzere çok az küçük buluntu ele geçmiştir.
Yukarıda anlatılan duvarın dışında, bu duvarın batısında yer alan ve 5.
mimari tabakada yapılan D-811b duvarı da bu evrede kullanılmış olmalıdır
(Resim: 8). Bu evrede 5. mimari tabakaya ait D-811b duvarı, 3 mimari tabakada doğuya doğru genişletilerek (D-811a) kullanılmaya devam edilmiştir.
Doğu kısmı D-811a duvarının altında kalan D-811b duvarının teknik açıdan
4. mimari tabakada da ayakta kalmış olması gerekmektedir.
5. Mimari Tabaka (LMT VI.5): Bu mimari tabakaya ait iki safha tespit
edilmiştir.
5. Mimari Tabakanın Erken Safhası (LMT VI.5b): 5. mimari tabakanın erken
safhasında kuzey güney doğrultusunda uzanan bir yapının doğu ve batı
duvarları ortaya çıkartılmıştır (Plan: 1, Resim: 8). Yapının doğu duvarı (D815) 7,10 m. uzunluğunda, 0,63 m. genişliğinde, 0,96-0,99 m. yüksekliğinde
ve 7-8 sıradır. Kuzey güney doğrultusunda uzanan duvar orta boyutta toplama taşlardan örülmüştür. Bu duvarın yaklaşık 3,34 m. batısında kuzey
güney doğrultusunda uzanan duvar D-811a duvarının erken safhasını oluşturmaktadır. Duvarın kuzey uzantısı D-811b duvarının altında kalmakta,
güney uzantısı ise D-809 duvarının altına girmektedir. Orta ve büyük boy
toplama taşlardan örülen duvarın örgüsü ise düzensizdir. Duvarın açığa
çıkartılan ve korunan kısmı 8,25 m. uzunluğunda, 0,65 m. genişliğinde ve
0,75 m. yüksekliğindedir.
Duvarların sınırladığı orta alanda, yapının içinde yapılan kazılarda doğu
duvarının güney uzantısında duvarın sıvalı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
doğu duvarına yakın kısımda beyaz boyalı sıvalar büyük olasılıkla yapının
duvarına ait olmalıdır. Yapının kuzeybatı tabanında ise dağılmış durumda
bir ocak tabanı açığa çıkartılmıştır. El yapımı siyah ve kahverenginin tonlarında astarlı ve perdahlı seramiğin ele geçirildiği yapı içinde konik gövdeli
çanaklar, konik gövdeli-içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, içe çekik-
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basit ağız kenarlı çanak, konik gövdeli-içe çekik basit ağız kenarlı çanaklar,
yarı küresel gövdeli-basit ağız kenarlı çanak, A6 tipinde ve bazıları makara
kulplu çanaklar21, A12 tipinde çanaklar,22 dışa çekik-basit ağız kenarlı kısa
ve uzun boyunlu çömlekler, çömleklere ait ayaklar ve kulplar alçak kaideler
yer almaktadır. Seramik dışında çakmaktaşı ve obsidyen dilgiler, çift taraflı
kemik bız olmak üzere az sayıda buluntu ele geçmiştir.
5. Mimari Tabakanın Geç Safhası (LMT VI.5a): Bu mimari tabakanın geç
safhasında ise D-815 duvarının kuzeyi 0,75 m. kadar uzatılmıştır (Plan: 1,
Resim: 8). Yeni ek yapılan bu kısımda daha büyük boyutta taşlar kullanılmıştır. Duvarın yeni eklenen bu kısmı ile uzunluğu 7,80 m.ye ulaşmıştır.
Ayrıca bu safhada yapının kuzey kısmına birbirine paralel olarak iki duvar
yapılmıştır. Bu duvarlardan güneyde yer alanının arasında 0,44 m. boşluk
yer almaktadır. Kapı olarak tanımlanan bu boşluğun doğusunda yer alan
duvar (D-816) doğu batı doğrultusunda uzanmakta olup doğu duvarına
yaslanmaktadır. 0,65 m. uzunluğunda, 0,35 m. genişliğinde, 0,53 m. yüksekliğinde olan duvar 4 sıradır. Duvar altta daha büyükte, üstte daha küçük
toplama taşlardan örülmüştür. Kapı boşluğunun batısında yer alan duvar
ise (D-817) 1,11 m. uzunluğunda, 0,34 m. genişliğinde, 0,31 m. yüksekliğinde ve 3 sıradır. Bu duvarın batı uzantısı 3. evreye ait D-811a duvarının altına girmektedir. Bu duvar da kapı boşluğunun doğusunda yer alan duvar
gibi orta boy toplama taşlardan düzensiz bir şekilde örülmüştür.
D-816 ve 817 duvarının 0,76-0,93 m. kuzeyine, bu duvarlara paralel olarak bir başka duvar (D-820) yapılmıştır. Doğu batı doğrultusunda olan bu
duvarın doğu uzantısı tahrip olmuş, batı uzantısı ise D-816 ve 817 duvarları
gibi üst evreye ait D-811a duvarının altına girmektedir. Açığa çıkartılan
kısmı itibariyle duvar 2,30 m. uzunluğunda, 0,33-0,45 m. genişliğinde, 0,25
m. yüksekliğinde ve 2 sıradır. Duvar orta boyutta toplama taşlardan düzensiz bir şekilde örülmüştür. Birbirine paralel olarak yapılan bu duvarlar arasında kalan ve küçük bir mekan oluşturan bu boşluk büyük olasılıkla depo
olarak kullanılmış olmalıdır. Bu küçük mekanın batı kısmında yapılan kazılarda beyaz sıvalı taban üzerinde çoğunluğu kısa boyunlu çömleklere ait
parçalar ile A16 tipinde çanaklara ait parçalar bulunmuştur.
Yapının içinde yapılan kazılarda çok miktarda el yapımı, siyah ve kahverenginin tonlarında astarlı ve perdahlı seramik ele geçmiştir. Yapıda ku21
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zeydoğuda yer alan sıvalı taban üzerinde silindir biçiminde gövdeli kapak,
tabla, boyunlu bir çömleğe ve konik gövdeli içe çekik ağızlı basit ağız kenarlı çanaklara ait parçalar bulunmuştur. Yapının diğer kısımlarında bulunan seramik parçaları içinde ise konik gövdeli içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklara, konik gövdeli basit ağız kenarlı çanaklara, konik gövdeli içe
çekik basit ağız kenarlı çanaklara, içe çekik basit ağız kenarlı çanaklara, A6
ve A16 tipinde çanaklara, dışa çekik basit ağız kenarlı boyunlu çömleklere,
çok az miktarda A16 tipinde tutamaklı çanaklara ait profil parçaları yer
almaktadır. Yapının bu safhasında kemik bız, obsidyen dilgi, çakmaktaşından alet ve öğütme taşı parçası olmak üzere çok az sayıda buluntu ele geçirilmiştir.
SONDAJ ÇALIŞMALARI
2016 yılının ikinci kısmını sondaj çalışmaları oluşturmaktadır. Tunç Çağı
yerleşimlerinin batıda devam edip etmediğini, ya da nasıl devam ettiğini
anlamak amacıyla Liman Tepe'nin batısında iki sondaj çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalardan birincisini, denize daha yakın olan M-5 açmasında
yapılan kazılar oluşturmaktadır. 4.5x4.5 m.lik bir alanda yapılan kazılarda,
içinde birkaç tane seramik parçası içeren 70-80 cm. kalınlığındaki bir toprağın altından deniz kumunun geldiği görülmüştür. Bu sonuç itibariyle denizin bu alanda eskiden daha içeride olduğu belirlenmiştir.
M-5 açmasındaki sondaj çalışmaların tamamlanmasının ardından, bu
alanın güneydoğusunda yer alan O/8-9 açmalarında sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 10x2 m.lik alanda yapılan kazılarda yüzey toprağının hemen altından Orta Tunç Çağı'na ait kalıntıların geldiği görülmüştür. Bir
fırın tabanı ve bu tabanın güneyinde taş yığıntısından oluşan kalıntıların
kuzeyinde, yüzey toprağının yaklaşık 1,00 m. altından Erken Tunç Çağına
ait seramik parçalarının geldiği saptanmıştır. Bu alandaki çalışmalara 2017
yılında devam edilecektir.
II. SUALTINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Liman Tepe 2016 yılı sualtı çalışmalarında, 42 günde, 110’unu Arkaik
limanda olmak üzere toplamda 225 dalış gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı çalışmaların en önemli ayağını Liman Tepe / Klazomenai antik limanı doğu
mendireği iç yüzünde bulunan F alanındaki çalışmalar oluşturmaktadır.
2012 yılında kazısına başlanılan ve antik limanın kullanım evreleri hakkın-
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da oldukça önemli bilgilerin elde edildiği F alanında yapılan kazı çalışmalarında, E alanında yoğun olarak karşımıza çıkan balast (safra) taşlarının devamı açığa çıkartılmıştır. Özellikle mendireğe yakın olan IV-VII/a-e plankarelerinde yoğunlaşan balastların diğer plankarelerde de azalarak devam
ettiği tespit edilmiştir. Bu safra taşlarının deniz tabanındaki konumları bunların denize bırakıldığını düşündürmüştür. F Alanında 2015 yılında yapılan
çalışmalarında, alanın özellikle doğusunda VI-VII/c-e plankarelerinde yoğun olarak zeytin çekirdekleri ele geçmişti. Bu yıl ki çalışmalarda zeytin
çekirdeklerinin azalarak alanın güneydoğusuna kaydığı ve lokal olarak
kaldığı gözlemlenmiştir. Organik malzemeler arasında ele geçen bir diğer
grup ise ahşap parçaları oluşturmaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi ahşap parçalarının büyük çoğunluğunun atık durumunda olduğu ve işlenmiş
örneğin bulunmadığı saptanmıştır. Bu organik malzemenin yanında liman
tabanından ayrıca çok az miktarda da fındık kabuğu ele geçirilmiştir. Liman tabanın tarihlenmesinde ve kullanım evrelerinin ortaya konmasındaki
en büyük grubu seramik örnekleri oluşturmaktadır (Resim: 10). Liman tabanında yoğun olarak karşılaşılan formların başında amphoralar gelmektedir. Bunlar alanın tümüne yayılmış durumdadır. Seramik örnekleri içerisinde fikellura sitilde boyanmış oinockhoe parçalarının belirgin olduğu görülmüştür. Bu örnekler yoğun olarak doldurma motifleri ve yarım aydan
oluşan bantlarla süslenmiştir. Liman tabanındaki yoğun olarak ele geçen bir
diğer grup ise rozetli kaseleridir (Resim: 11). Bu rozetli kaselerde önceki
yıllarda olduğu gibi özellikle kaide altında çıkan şua motiflerinin belirgin
olduğu görülmüştür. Liman tabanında olphelerde seramik örnekler içinde
belirgin bir grup oluşturmaktadır (Resim: 12). Bu örnekler omuz genişliği
dip genişliğini geçmeyen ve dalga bezemeye sahip, kesik diplere sahiptir.
Bütün bu seramik örnekleri 2015 yılında elde edilen sonuçları destekteler
niteliktedir. Antik limanın doğu mendireği iç yüzünde bugüne kadar yürütülen çalışmalarla limanın M.Ö. 6 yy. erken evresinden itibaren kullanım
gördüğü artık ortaya konmuş durumdadır.
2016 yılında sualtında yürütülen bir diğer çalışmayı ise Karantina Adası'nın doğu ve batı yönündeki kontrol dalışları oluşturmaktadır. 2016 yılı
kazı programına uygun olarak adanın her iki yönünde gerçekleştirilen dalışlar, varlığı daha önceki yıllardan bilinen Klasik ve Roma dönemi limanlarının mevcut durum ve koordinatlarını güncellemeye yönelik olmuştur.
Adanın batı yönünde gerçekleştirilen dalışlarda, önceki yıllarda tespit edilen mendirek kalıntısının fotoğrafları çekilmiş ve çizimleri gerçekleştirilmiş-
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tir (Resim 13). Üç gün devam eden bu çalışma özellikle 2017 yılı için yapılması planlanan daha geniş katılımlı ve uzun süreli araştırma çalışmasının
ön hazırlığını oluşturmuştur.
III. DEĞERLENDİRME
2016 yılında açığa çıkartılan kalıntıların, daha önceden de öngörüldüğü
üzere, Liman Tepe'nin en üst seviyesinde yer aldıkları kesinleşmiştir. Topografik açıdan bu kısımda arazinin batıdan doğuya doğru yükseldiği,
kuzeyden güneye doğru ise hafif eğim yaparak alçaldığı belirlenmiştir.
Alanda açığa çıkartılan Geç Tunç Çağı çukuru, Liman Tepe'de bu derinlikteki tek örneği oluşturması ve en kuzeydeki Geç Tunç Çağı kalıntısı olması nedeniyle önemlidir. GH IIIC'ye tarihlenen bu çukur içinde birlikte ele
geçen çark yapımı yerli seramik, el yapımı kaba ya da barbar seramiği, Miken seramiği ve boyalı seramik örnekleri; yerleşimde farklı etnik kökenlere
sahip insanları göstermesi bakımdan önem taşımaktadır.
Orta Tunç Çağının 4. mimari tabakasının kalıntılarını oluşturan fırın ve
duvar, bu dönem kalıntılarının kuzey sınırını oluşturmaktadır. Orta Tunç
Çağı I'e tarihlenen bu kalıntılar, bu alanın güneyinde ve doğusunda yapılacak kazılarda bir bütün halinde değerlendirilebilecektir.
Erken Tunç Çağı II kültür katına ait iki mimari tabakadan, sokak ve sokağın kuzey - güneyinde yer alan iki yapı kalıntısı ile 2. mimari tabaka diğerine göre daha iyi korunmuştur. Bir bölümü kısmen açığa çıkartılan, bir
bölümü ise tahrip olan bu kalıntılarına aynı döneme tarihlenen merdivenli
yapıyla bağlantısı ortaya konulamamıştır. Bununla birlikte içi boşaltıldığı
anlaşılan kuzeydeki yapıda bulunan mermer balta parçaları Liman Tepe'deki ilk örnekleri oluşturmaktadır. Yapıda bulunan Kastri grubuna ait
tankard ve fincan parçaları bu kalıntıları tarihlendirmesi bakımından önem
taşımaktadır. Ayrıca yerli seramik parçaları ile birlikte bulunan urfirnis seramik parçaları yerleşimin çevre kültür bölgeleriyle ilişkisi göstermesi bakımından önem taşımaktadır.
Bu alanda araştırılan en erken tabaka Erken Tunç Çağı I'e tarihlenmektedir. Beş mimari tabakanın saptandığı bu kısımda 3. ve 5. mimari tabakaların daha iyi korunduğu görülmüştür. 3. mimari tabakada bir yapının kuzeybatı kısmı açığa çıkartılmıştır. Bu yapıda kumaşa sarılmış durumda bulunan bronz (?) hançer, buluntu durumu bakımından Anadolu'daki nadir
örneklerden birini oluşturur. 5. mimari tabakada açığa çıkartılan yapı mal-
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zeme ve teknik açıdan Liman Tepe'de önceki yıllarda açığa çıkartılan uzun
evlere benzemekle birlikte, bu evlerden daha küçük boyuttadır.
Sualtında F Alanında yapılan kazılarda limanın M.Ö. 6 yy. erken evresinden itibaren kullanım gördüğü artık ortaya konmuş durumdadır. M.Ö. 6
yy. ortalarına tarihlenen Pers istilasının öncesinde ve özellikle sonrasında
(M.Ö. 6 yy. son çeyreğinde) limanın kullanım yoğunluğunun artığı görülmektedir.
KAYNAKÇA
A. Aykurt, 2010, ‚İzmir Bölgesi Orta Tunç Çağı Seramiği‛ Belleten Cilt LXXIV, Sayı 269:
1-69.
A. Aykurt, 2013, ‚An Updated Assessment an Western Anatolian Middle Bronze Age
Chronology in Light of Excavations of the İzmir Region‛ Colloquim Anatolicum/Anadolu Sohbetleri XII: 37-77.
C. W. Blegen, J.L. Caskey, M. Rawson, J. Sperling, 1950, Troy I: The First and Second Settlements. Princeton.
C. W. Blegen, C.G. Boulter, J.L. Caskey, M. Rawson, 1958, Troy IV: Settlements VIIa, VIIb
and VIII. Princeton.
R. J. Buck, 1956, Middle Hellladic Mattpainted Pottery, Diss. University of Cincinnati.
S. Hood, 1982, Excavations in Chios 1938-1955: Prehistoric Emborio and Ayio Gala vol. II.
Oxford.
J.-L. Huot, 1982, Les Céramiques Monochromes lisées en Anatolie | l'époche du Bronze ancien
1, 2. Paris.
S. Lloyd ve J. Mellaart, 1962, Beycesultan vo. I: The Chalcolithic and Early Bronze Age Levels.
London.
D.B. Small, 1990, ‚Handmade Burnished Ware and Prehistoric Aegean Economics: An
Argument for Indigenous Appearance‛ Journal of Mediterranean Archaeology 3/1:
3-25
D.E. Wilson, 1999, Keos IX: Ayia Irini, Periods I-III. The Neolithic and Early Bronze Age Settlements. Part 1: The Pottery and Small Finds. Mainz am Rhine.
R. Wünsch, 1977, Studien zur Äginetischen Keramik der frühen und mittleren Bronzezeit,
Berlin.

444 ..................................................................................................................

Plan 1: Liman Tepe VI.3-5 tabakaları mimari çizimi (Erken Tunç Çağı I).
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Resim 1: Liman Tepe II.1. mimari tabakasına ait çöp çukuru (Geç Tunç Çağı).

Resim 2: Liman Tepe II.1. mimari tabakası barbar seramik örnekleri (Geç Tunç Çağı).

446 ..................................................................................................................

Resim 3: Liman Tepe III.4. mimari tabakası genel (Orta Tunç
Çağı I).

Resim 4: Liman Tepe V.1. mimari tabakası genel (Erken Tunç
Çağı II).

Resim 5: Liman Tepe V.2. mimari tabakasında bulunan stel
(Erken Tunç Çağı II).
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Resim 6: Liman Tepe V.3. mimari tabakası (Erken Tunç Çağı II).

Resim 7: Liman Tepe V.3. mimari tabakası buluntuları (Erken Tunç Çağı II).
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Resim 8: Liman Tepe VI.1-5 tabakaları genel
(Erken Tunç Çağı I).

Resim 9: Liman Tepe VI.3. mimari tabakası buluntuları (Erken Tunç Çağı I).
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Resim 10: Arkaik Dönem liman tabanı seramik örnekleri.

Resim 11: Arkaik Dönem liman tabanı rozetli kaseler.

Resim 12: Arkaik Dönem liman tabanı olpheler.
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Resim 13: Karantina Adası Klasik ve Roma Dönemi limanı dalışları.
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ZEYTİNLİADA 2016 KAZI ÇALIŞMALARI
VE ARKEOPARK PROJESİ
Nurettin ÖZTÜRK*1
Murat ÇEKİLMEZ
Berna KAVAZ KINDIĞILI
Gencay GÜLOĞLU
Mehmet Kayhan MURAT
İsmail ÖZCİHAN
Büşra TAKUNYACIOĞLU
Balıkesir İli Erdek ilçesi Yalı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Zeytinliada’da kazılar (Resim: 1) 03.07.2016-12.08.2016 tarihlerinde yapılmıştır.
Bandırma Arkeoloji Müzesi denetiminde Doç. Dr. Nurettin Öztürk’ün
bilimsel sorumluluğunda yürütülmekte olan Zeytinliada 2016 yılı kazıları,
arkeolog ve öğrencilerden oluşan toplam 13 kişilik bir ekiple müze temsilcisi Arkeolog Makbule Demirci’nin gözetiminde tamamlanmıştır.
Kazının ilk haftasında çevre temizliği kamp düzeni oluşturuldu. İlk hafta 15 Temmuz sürecine denk geldiği için geri çağrılma endişesiyle işlere
tam olarak konsantre olunamamıştır. Üniversitemizin yönetimi görevlendirme yerlerinde tespitine yönelik kararının alınması ile çalışmalarımıza
kaldığımız yerden devam ettik.
ADANIN GÜNEY ALANI ÇALIŞMASI
Liman Caddesi ve Dükk}nlar (Resim: 2)
Liman caddesi 26.35 m. genişliğinde, Doğu kilisesinin girişine kadar olan
cadde uzunluğu ise 55 m. civarındadır. Bu uzunluğun yarısı deniz seviye*
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sinde, yürüme yolunun yarısı ise iki metrelik kod farkı ile açık hava tapınım
alanının önünde devam etmektedir.
Liman caddesinde sağlı sollu küçük işletmeler yer almaktadır. Bu odalarda ele geçirilen buluntular genelde liturjik eserlerden oluşmaktadır. Kiliseyi ziyarete gelenler, bu dükkânlardan pişmiş toprak adak hediyelerini
alıp kiliseye ya da bothros kısmına bırakıyorlardı.
Magazin alanını da imalat yeri olarak sayarsak limanın kuzey doğusunda 6 bölme küçük işletme bulunmaktadır. Limanın güney kısmında suyun
da kullanıldığı 3 bölme küçük işletme yer almaktadır. Ortadan Liman caddesi 7 basamaklı tıraşlanmış bir yükselti ile açık hava tapınım alanının
önünde kilisenin güney girişine uzanıyor. Dükkân bölmeleri 30x30 cm. ölçülerinde ve 5 cm. kalınlığında tuğlalardan örülmüştür. Daha sonra bu liman caddesi, magazin alanı ve dükkânların olduğu alanların tamamı 11-12.
yüzyıldan itibaren uzun bir süre mezar alanı olarak kullanılmıştır. 20102011 yıllarında bu alandan çok sayıda kiremit mezar çıkarılmıştır.
Açık Hava Tapınım Alanı
Açık hava tapınım alanına ana kayaya tıraşlanmış yedi basamaklı merdivenle ulaşılıyor. 2011 yılındaki kazılarda açık hava tapınım nişlerinin
önünde iki tane çam ağacı yer alıyordu. 2016 sezonunda bu ağaçların alt
kısmı yağmur ve rüzgârdan etkilenmesi sebebiyle devrilme tehlikesi oluştuğu için 2016 kazı sezonunda ağaçlar kaldırıldı. Bu durum bize tapınım
alanının hem önünü hem de andron odalarının başlangıç bölümünü görme
imkânı sağlamıştır (Resim: 3).
Açık hava tapınım alanının ölçüleri 27x13 m² lik bir alanı oluşturmaktadır. Bu alan dört bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölüm üç nişin önündeki kutsal oda ana kayanın batı yönünden
tıraşlanmasıyla Büyük Ayazma alanını ayırmış durumdadır. Doğu yönü
yine ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuş küçük bir seki ile ilk andron
odalarından ayrılmaktadır. Niş önündeki odanın zemini yer yer pişmiş
toprak levhaları ile kaplanmıştır. Bu alan 11.28x5.54 m. ölçülerindedir.
İkinci bölüm kuzeyden yüksek duvarın tıraşlanması ile oluşturulmuş
nişli bölüm aralığı 68 cm.lik bir yükselti ile ana kayadan ayrılmıştır. Toplam
alanı 9.60x3.91 m. ölçülerindedir. Zemin pişmiş toprak levhalarla kaplıdır.
Üçüncü bölüm andron odası 5.28x7.10 m. ölçülerindedir. 2. bölüm ile 20
cm.lik bir bölme ile ayrılmıştır. Bu alanın da zemini pişmiş toprak levhalarla kaplıdır.
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Andron Yunanca’da ‚erkekler salonu‛ anlamına gelir ve yemek odaları
için kullanılan bir terimdir. Üç niş önünde yapılan kurban adama ve törenlerde ritüel olarak yemek yenilen yerler ana kayanın tıraşlanması ile meydana getirilmiştir. Üst çatı ahşaptan yapılmış olmalıdır. Kazı sırasında üst
çatıya ait mimari bir olguya rastlanmamıştır. Andron odalarının sosyal yaşamda yeri ve önemi hakkında ise Yunan ve Roma’da andron odaları genelde halkın sosyalleşmesi ve sempozyum sahneleri ile bütünleştirilirlerdi.
Andronu Hellen evlerinin selamlık bölümü olarak da nitelendirebiliriz. Kod
farkı ile denize yakın olan bu anakayada, tıraşlanmış daha sonra içleri tuğla
ile örülmüş üç tane ocak bulunmaktadır. 2011 kazı sezonunda çıkarılan bu
alanda ayrıca seramik dinlendirme havuzları yer almaktadır. Bu havuzlar
törenlerde tapınım alanını ve kiliseyi ziyarete gelenler için ekmek hamuru
tekneleri için de kullanılmış olmalıdır.
Batı Kilisesi Kripta Bölümü
2011 kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan Batı kilisesinin naos bölümünde
işlik diye adlandırdığımız 2.57x1.32 m. ölçülerindeki elips alanın sonraki
çalışmalar sonucunda kripta olduğu düşüncesine varılmıştır. Bu kripta alanı, anakayadan dolayı mahzen veya bodrum katı oluşturulamadığı için
yüzeyde tutulmuş olmalıdır. Sandık biçiminde kilise zeminin üzerinde konumlanmıştır (Resim: 4).
Çamaşırhane
Liman caddesinin kuzeyinde yer alan Büyük Ayazma’nın açık hava tapınım alanı ile birleşim noktasından başlatılan latrina olarak nitelendirdiğimiz alanın daha sonraki çalışmalarda çamaşırhane olarak yapıldığını ortaya konulmuştur (Resim: 5).
8.90x7.60 m. ölçülerindeki pişmiş toprak levhalarla döşeli olup 10 cm.
genişliğinde taşıyıcı su ile kanalizasyonlar birlikte düşünülmüştür.
Batı taraftaki anakayanın tıraşlanması ile oluşturulan 1.15x0.25 m. ölçülerinde bir su kanalı çamaşırhane yönüne doğru basamaklı sunak üzerinden girmekte ve sarnıcın batısından denize dökülmektedir. Bu alanın Bizans Döneminde kullanım gördüğü buluntulardan anlaşılmıştır. Çamaşırhanenin güney batısında 7 su teknesi kod farkı ile yüksek bir alanda konumlandırılmıştır. İçi mermerle kaplı teknelerden sadece biri sağlam ele
geçirilmiştir. Diğerlerinin zemin izleri ile mermer kaplamaları açıkça görülmektedir. İki taşıyıcı künk çamaşırhaneye sutaşıma görevi üstlenmektedir. Çamaşırhanenin kuzeybatısında anakayaya sırtını dayamış yine ana
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kayanın oyulması ile oluşturulmuş çukur alan muhtemelen kirli çamaşırların saklanıp yumuşatıldığı yer ve sonra temiz su teknelerden tedarik edilen
su ile durulama işlemi gerçekleştiriliyordu.
Çamaşırhanenin dört orta alanında taşıyıcı papuçları in-situ olarak ele
geçirilmiştir. Bu da gösteriyor ki üst çatı ahşapla kapatılmış olmalıdır.
Daha sonra bu kirli çamaşırların toplandığı alan geç dönemde bothros
olarak kullanılmış, içinden kazı sırasında yüzlerce çanak çömlek ve kandil
parçaları ele geçirilmiştir.
Baitylos
2006-2013 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz kazılar sırasında deniz kıyısına yakın alanlarda hiç araştırma ve kazı çalışması gerçekleştirilmemiştir. Zeytinliada kazısına 2014-2015 yıllarında Myra Andriake kazı çalışmalarının başlaması sebebiyle ara verilmiştir. 2016 yılında Zeytinliada’da yeniden kazı çalışmaları başlamıştır.
Doğu kilisesinin güney girişine paralel gelen kıyıya sıfır alanda beton
dolgusu yer almaktaydı. 2016 yılı kazı sezonunda bu alan kırılarak dolgu
altı ortaya çıkarılmıştır. İlginç olanı kazılan yerlerden çıkarılan toprağın
büyük yük gemisiyle adadan taşınma işlemi gerçekleştirilmekteydi. Gemi
adaya yaklaştığı zaman demir atıyor ve geminin iki arka ucundan halatlarla
adaya yakınlığı sağlanıyordu. Seyitgazi Tepesi’ne göre sağ yönde halat bağladığımız siyah taşın o dönemde sadece uç kısmı görülmekteydi. Beton
alttan kırılınca 2.15x1.21x95 cm. ölçülerinde siyah bir taşın ortaya çıkması
sağlanmıştır (Resim: 6). Zeytinliada (Kera Panagia)’nın anakaya oluşumu
beyaza yakın gri damarlı mermerdir. Ana damarla uyuşmayan bu siyah
taşın adaya nasıl ve nerden geldiği henüz açıklığa kavuşturulmamıştır. Bu
taşın kilit taşı olması olması yönündeki çalışmalarımız daha mantıklı bir yol
olarak görülmektedir
Zeytinliada, Arteka antik kentinin 300 kulaçlık bir mesafesinde yer almaktadır. Artekaya 7 km. uzaklıktaki Kyzikos antik kentinin yer almaşı, bu
taşın Kyzikos metroon yapısından getirilmiş olabileceği ağırlık kazanmaktadır. Bu taşın detaylı olmayan analizini yaptırdığımızda demir ve nikel ağırlıklı maddelerden yola çıkarak bir göktaşı olabileceği konusunda da fikirlerimiz oluşmuştur (Resim: 7). Bu taşın bu adada olması hiç de tesadüf değildir. Adada kazılar sonucunda birkaç Roma mimari malzemesi ele geçirilmiş
olsa da yoğunluk olarak Erken ve Orta Bizans malzemesi ağırlıklıdır. Ada-
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nın Kera Panagia olarak kayıtlarda geçmesi Büyük Ana ya da Meryem ana
kült alanı olduğu kesin bilinmektedir.
Biz bu siyah taşın Kybele, Zeus ve Apollon tanrı ve tanrıçalardan birine
ait sembol olabileceği konusunda çalışmalarımızı sürdürdük. Apollon’a ait
olabileceği konusunda kıstasımız adada iki tane tatlı suyun olması biri şifalı
diğeri ise kaplıca suyu sıcaklığında olmasıdır. Zeus’a ait olabileceği konusunda ise hem mitolojik anlatımlar hem de Kyzikos Hadrian Tapınağı’nın
Zeus Tapınağı olabileceği hakkında çalışmaların olması, bizi bu kanala yönlendirmiştir. Kybele ile bağlantısı ise siyah taşın kutsal olduğunu Pessinus’taki Kybele’yi simgeleyen siyah taş parçasının dünyaya düşmüş bir
göktaşı olduğu ve M.Ö. 204 yılında Roma’daki Palatinus Tepesi’nde bir tapınağa getirildiği Antik kaynaklarca bilinmektedir. Böylece siyah taşın Kybele ile ilişkilendirilerek bir göğe yükseliş ve gökten iniş mitosu yaratılmıştır.
Delphi’deki yeryüzünün merkezi sayılan ve beyaz taş olan bu mevki
kutsal tanınmış ve kabul edilmiştir. Kaunos’ta Thlos’lu Zeus yapısının temenosuna yakın bir alanda yapılan kazılar sırasında iki parça halinde siyah
taş bulunmuştur. Bu taş sikkeler üzerinde de resimlenmiştir. Bu örnekleri
çoğaltmak mümkündür. Kronolojik olarak Hacerul Esved taşının cennetten
getirildiğine ve Kâbe’nin köşesine yerleştirildiğini kaynaklardan öğreniyoruz. Zeytinliada (Kera Panagia) Baitylosu olarak tanımladığımız bu siyah taş
muhtemelen kilise öncesinde bu adada Kybele ya da bir Apollon Tapınağı’nın içinde sergileniyordu. Meryem Ana Kilisesi zamanında da kullanılmış olabilir. Ancak 1957’lerde ada Beden Terbiyesi tarafından kamp yeri
olarak kullanıldığı için taşın aşağıya doğru atılmış olması ihtimal dâhilindedir.
ZEYTİNLİADA ARKEOPARK PROJESİ KORUMA VE ÇEVRE
DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Anadolu’da ilk arkeopark ada projesi kapsamında tamamlanan kazı
alanlarında kademeli olarak topoğrafik yapıya göre yükselen, 3 parçalı
sundurma biçiminde çatı yapılmıştır. Çatı malzemesi olarak; ahşap bir
konstrüksiyona, opak beyaz 10 milimetrelik polikarbon levha kullanılmıştır
(Resim: 8).
Koruma ve Çevre düzenleme çalışmaları;
Yürüme yolları (Resim: 9)
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Kamera ve bekçi odası (Resim: 10-11)
Kazı çalışmalarının yapıldığı alanlara 17 tane bilgilendirme levhaları konulmuştur (Resim: 12).
Zeytinliada tarihçesi.
Meryemana Kilisesi.
Manastır kapısı.
Fırınlar ve kil havuzları.
Çamaşırhane.
Büyük Ayazma.
Küçük Ayazma.
Demirci fırını.
Depo.
Batı Kilisesi.
Açık hava tapınım alanı.
Sarnıç.
Altar.
Yeraltı Kilisesi- Şapel.
Patrik Hamamı.
Manastır ve hizmet odaları.
Mermer Hamam.
RÖLÖVE ÇALIŞMALARI
Zeytinliada’da açığa çıkarılan yapıların kent dokusu ve arkeolojik kalıntıları yakından incelenilerek rölöve çalışması yapılmıştır. (Çizim: 1) (Resim:
13-14).
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Çizim: 1

Resim 1: Zeytinliada Genel Görüntü
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Resim 2: Liman Caddesi ve Dükkanlar

Resim 3: Açık Hava Tapınım Alanı ve Andron Odaları
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Resim 4: Batı Kilisesi Kripta

Resim 5: Çamaşırhane

Resim 6: Baitylos
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Resim 7: Zeytinliada Baitylos Kimyasal Analiz

Resim 8: Polikarbon Çatı
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Resim 9: Yürüme Yolları

Resim 10: Bekçi Kulubesi
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Resim 11: Kamera

Resim 12- Blgilendirme panoları
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Resim 13: Yeraltı Kilisesi Rölöve Çalışması

Resim 14: Açık hava Tapınım Alanı Nişler
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MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2016 YILI
ÇALIŞMALARI
Ali BORAN ⃰
Halil SÖZLÜ
Razan AYKAÇ
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 15.08.2016 gün ve 147361 sayılı yazısı ayrıca 27.09.2016 gün ve
170214 sayılı kazı izinleri doğrultusunda, 2016 yılı Silifke Kalesi çalışmaları
iki dönemde olarak gerçekleştirilmiştir1.
I. DÖNEM ÇALIŞMALARI
Kazı öncesinde kazı yapılacak olan alanın fotoğrafları çekilerek, daha
sonra kale üzerinde genel bir temizlik yapılmıştır. Temizlik sonrasında kazı
yapılacak alanlar öncelikli olmak üzere yabani otların temizliği ve 2011,
2012, 2013, 2014 ve 2015 yılında kazısı yapılan alanların genel temizliği gerçekleştirilmiştir.
24.08.2016 günü kalede temizlik çalışmalarına başlanmıştır. Öncelikle, iç
kalenin doğusunda yer alan ve 2015 yılında kazısı yapılan alanların yabani
otlardan temizlenmesine öncelik verilmiştir. 2015 yılı çalışmaları A-16
mekânı üzerinde ve çevresinde yapıldığı için, 2016 yılı temizlik çalışmalarına da buradan başlanmıştır.
2014 yılı çalışmaları iç kalenin doğusunda yoğunlaşmış ve o kısımdaki
mekanlar ortaya çıkarılmıştı. Bu dönemki temizlik çalışmalarına da caminin
⃰

⃰

1

Prof. Dr. Ali BORAN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Konya/TÜRKİYE. aliboran@selcuk.edu.tr, aliboran@hotmail.com
Yrd. Doç. Dr. Halil SÖZLÜ, Mersin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,
Mersin/TÜRKİYE. heaslinl@hotmail.com;
Arş. Gör. Razan AYKAÇ, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Konya/TÜRKİYE. razan-aykac@hotmail.com
Kazı, Kültür Bakanlığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği ödenekle yapılmıştır.
Başta Bakanlık ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin yetkilileri olmak üzere tüm kurumlara
teşekkürü bir borç biliriz.
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doğusunda yer alan bu mekânların temizliği ile devam edilmiştir. Üç gün
süren bu kısımdaki çalışmaların ardından iç kalenin ortasında yer alan caminin güneyi ve batısındaki mekânların temizliğine başlanmıştır. Bu
mekânların yabani otlardan temizliği tamamlanmıştır.
2011 yılından 2015 yılına kadar ortaya çıkarılan mekânların yabani otlardan temizliği böylelikle tamamlanmıştır.
Caminin güneydoğusunda bulunan yaklaşık bir dönümlük alanın taşlarının toplanmasına ve tarafımızca belirlenen yere tasnifine başlanmıştır.
Taşlar insan gücü ve el arabalarıyla taşınarak uygun bir şekilde taş stok
alanları oluşturulmuştur. Taş toplama işi 05.09.2016 gününe kadar devam
etmiştir.
Daha sonra A-8 mekânı içerisindeki toprağın çuvallara doldurularak açılan mekan duvarlarının üzerine konulması işlemine başlanmıştır. Doldurulan çuvallar el arabalarıyla zayıf görülen duvarların üzerine geçici koruma
amacıyla konmuştur. 1000 adet çuval bu şekilde tüm alana dağıtılmıştır.
Kalede bulunan sarnıçların ve kapalı mekanlardaki açıklılar tel korkuluklarla kapatılarak güvenlik sağlanmıştır.
II. DÖNEM ÇALIŞMALARI
Çalışma; kazı alanının rölövesinin çıkarılması, cami projesinin tamamlanması, kale ve kazı alanının temizlik çalışması, kazı alanının güvenlik
tedbirleri ve geçici koruma - güçlendirme çalışması olmak üzere beş bölüm
halinde yapılmıştır.
Kazı Alanının Rölövesinin Çıkarılması
Silifke İlçesi 162 ada, 1 parselde yer alan Silifke Kalesi içerisinde yaklaşık
17.750 m² lik alanda bulunan kazı alanında kazısı tamamlanan yaklaşık
7.000 m² lik bölümün rölöve planlarının hazırlanması çalışmaları tamamlanmıştır.
Cami Projesinin Tamamlanması
Caminin bulunduğu alandaki 2012 yılı kazı çalışmaları sırasında camiye
ait yapım tarihi konusunda bir kitabenin bulunamaması caminin yapım
tarihini kaynaklarda geçen tarihlere dayandırmamıza neden olmuştur.
Özellikle Evliya Çelebi’nin ‚içinde Sultan Bayezit camii vardır.‛ ibaresi, cami-
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nin yapım tarihi konusunda verilebilecek dönemi bizlere vermektedir. Geçen yıl başlanan caminin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlanarak Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmiştir.
Kale ve Kazı Alanının Temizlik Çalışması
Kazı alanında, surlarda, kale hendeğinde ve çevresinde yaklaşık 15.000
m² lik bir alanda temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Kazı alanındaki
yabani otlar, çalılar ve yüzeydeki moloz taşlar temizlenmiştir. Surların arasından çıkan çalılar ve otlar temizlemiştir.
Kazı Alanının Güvenlik Tedbirlerinin Alınması
Kazı alanına girişi sağlayan iki yer telle koruma altına alınmış, giriş kapısının iki yanı ve üzeri jilet telle çevrilmiştir. Ayrıca kazı ve ören yeriyle
ilgili gerekli levhalar giriş kapısına asılmıştır.
Geçici Koruma ve Güçlendirme Çalışmaları
Kazısı tamamlanan alanların (2011- 2016 yıllarında kazısı tamamlanan
mekânların) tamamının üzerlerine kum torba konularak geçici koruma yapılmıştır.
Kazısı yapılan ve yapılmayan alanlardaki mekânlarda yapılar yeniden
incelenmiş ve güçlendirilmesi ya da geçici korunması gerekli tüm yerlere
ahşap direklerle güçlendirilmiştir.
Tonozlu mekânlarının bir bölümü de taş malzeme örülerek geçici koruması yapılmıştır. Mekânların içinde ve dışında bulunan taşlar restorasyonda kullanılabilecekler düzenli şekilde surların kenarına konulmuştur.
Çalışma kalenin ve kazı alanının genel tertip düzen ve temizliği tekrardan gözden geçirilerek düzenlenmiş ve daha sonra kazı alanının belgeleme
çalışmasından sonra 20.12.2016 tarihinde bu yılki çalışma tamamlanmıştır.
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1. SİLİFKE KALE KAZISI 2016 YILI ETÜTLÜK ESER LİSTESİ

1

31.SK.08.2016

Buluntu
Gün/Ay/Yıl
31.08.2016

2

31.SK.08.2016

31.08.2016

Ağırlık/ Madeni

3

02.SK.09.2016

02.09.2016

Metal Halka/ Madeni

4

02.SK.09.2016

02.09.2016

Küpe/ Madeni

5

02.SK.09.2016

02.09.2016

Metal Obje/ Madeni

6

05.SK.09.2016

05.09.2016

Ağırşak/ P.T.

7

05.SK.09.2016

05.09.2016

Ağırşak/ Madeni

S. N

Eser Kodu

Eser Adı/Cinsi
Sikke/ Madeni

Buluntu Yeri
Kale Eteği Yüzey
Buluntusu
Kale Eteği Yüzey
Buluntusu
Kale Eteği Yüzey
Buluntusu
Kale Eteği YüzYüzey
Buluntusu
Kale Eteği Yüzey
Buluntusu
Kale Eteği Yüzey
Buluntusu
Kale Eteği Yüzey
Buluntusu

SONUÇ
Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün
15.07.2015 gün ve138448 sayılı kazı izni kapsamında Mersin-Silifke Kalesi’nde 02.08.2015-12.10.2015 tarihleri arasında başkanlığımdaki ekip tarafından kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kazı; belgeleme, temizlik ve
geçici koruma aşaması olmak üzere üç bölüm halinde yapılmıştır. 2016 dönemi çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
Yağmur suları ve fiziki müdahalelere karşı kazı sonucunda ortaya çıkan
tüm duvarların üzerlerine kum torbaları yerleştirilmesiyle duvarlar güçlendirilmiş ve basit koruma yöntemi yapılmıştır.
Kazıdan çıkan etütlük ve envanterlik malzemeler Bakanlık temsilcisi ile
beraber Silifke Müzesine 07.09.2016 tarihinde teslim edilmiştir. Yine aynı
gün Silifke Müzesinden bir uzman ve Bakanlık temsilcisi ile beraber kazı
deposu kilitlenip müze mührü ile mühürlenmiş ve anahtarları da Müzeye
teslim edilmiştir.
Silifke Kalesi Kazı çalışmaları 2011 yılında başlamış ve devam etmektedir. Bu süreçteki kazı çalışmaları hiçbir sorun yaşanmadan başarılı bir şekilde ve tespit edilen hedeflere ulaşılarak tamamlanmıştır. Önümüzdeki
dönemlerde kalenin kazı çalışması yapılmayan bölümlerinde kazı çalışmaları, kazısı yapılan alanlarda da koruma ve onarım çalışmalarının yapılması

470 ..................................................................................................................

planlanmaktadır. Bizlere sunduğu verilerle çok zengin ve önemli bir yere
sahip olan kalenin bilinmeyen yönlerinin aydınlığa kavuşturularak ve korunarak geleceğe aktarılması temel hedeftir.
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Resim 1: Önceki yıllarda kazısı gerçekleştirilen alanlarının
temizlik öncesi.

Resim 2: Önceki yıllarda kazısı gerçekleştirilen alanlarının
temizlik öncesi.

Resim 3: A-16 Mekânı temizlik öncesi.
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Resim 4: A-16 Mekânı temizlik sonrası.

Resim 5: Cami doğusundaki mekanların temizlik öncesi.

Resim 6: Cami doğusundaki mekanların temizlik sonrası.
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Resim 7: Cami güneyindeki mekanların temizlik öncesi.

Resim 8: Cami güneyindeki mekanların temizlik sonrası.

Resim 9: Cami batısındaki mekanların temizlik öncesi.
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Resim 10: Cami batısındaki mekânların temizlik sonrası.

Resim 11: 2011- 2016 Sezonu çalışılacak alanların hava fotoğrafı.

Resim 12: 2016 Yılı I. dönem çalışmalarında kazısı yapılan
tüm alanlar.
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Resim 13: Çuvalların duvar üzerine yerleştirilmesi.

Resim 14: Cami kuzeyindeki sarnıcın güçlendirilmesi.

Resim 15: A-8 Mekanının güçlendirilmesi.
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OYLUM HÖYÜK 2016
Atilla ENGİN
Engin ÖZGEN
Aydoğan BOZKURT
Derya BOZKURT
Oylum Höyük 2016 yılı kazı çalışmaları, 21.07.2016-12.09.2016 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. Yazarlar dışındaki kazı ekibi üyeleri; Baran
Yeşilyurt (restoratör), Ülkü Türkoğlu (arkeolog, Kocaeli Üniversitesi yüksek
lisans öğrencisi), İskender Uğur Yüksel (arkeolog); Cumhuriyet Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü öğrencileri Hasan Demirbaş, Hilal Yıldız, Osman Kaya,
Melih Tayyip Dinleyen, Bengisu Buse Elbir, Beyza Nur Güçer, Delal Karakyun, Vahdettin Korkmaz; Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü
lisans öğrencisi Kaan Yıldız ile Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
lisans öğrencisi Berfin Güzelhan’dan oluşmuştur. Bakanlık Temsilcisi olarak Gaziantep Müzesi’nden Halil Yılmaz görev yapmıştır1.
Oylum Höyük 2016 kazı sezonu faaliyetleri, kuzeybatı yükselti (Resim:
1) üzerindeki K23, L23, K24, L24 ve M24 açmalarındaki kazılar ve Orta
Tunç Çağı I’e tarihlendirilen Anıtsal Kerpiç Yapı’nın K21, K22, L21 ve L22
açmalarında kalan bölümünün korunmasına yönelik çalışmalardan oluşmaktadır. Kazı çalışmalarında Roma, Geç Demir Çağı ve Orta Tunç Çağı
II’nın geç evresine ait yerleşim tabakaları incelenmiştir.

*

1

Doç. Dr. Atilla ENGİN, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 58140Sivas/TÜRKİYE. E-İleti: enginatilla@hotmail.com.
Prof. Dr. Engin ÖZGEN, Tahran Cad. No. 20/2, Çankaya-Ankara/TÜRKİYE.
Araş. Gör. Aydoğan BOZKURT, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, 58140-Sivas/TÜRKİYE. E-İleti: abozkurt@cumhuriyet.edu.tr.
Uzm. Derya BOZKURT, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi;
Arkeoloji Bölümü, Nevşehir/TÜRKİYE. E-ileti: deryayazici@nevsehir.edu.tr.
Katkıları ve yardımlarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, DÖSİMM’e, Bakanlık Temsilcisi Sayın Halil Yılmaz’a, Kilis Valiliği’ne, Kilis Belediyesine, Kilis İl
Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Abdullah Aldemir’e, Kilis İl Özel İdare Genel Sekreteri Sayın
Mustafa Bolat’a, ve tüm kazı ekibine teşekkürlerimizi sunarız.
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KAZI ÇALIŞMALARI
Höyüğün kuzeybatı yükseltisi üzerinde, 2007 yılından itibaren sürdürülen kazı çalışmaları2, 2016 kazı sezonunda da devam ettirilmiştir. 2016 yılı
kazı çalışmaları, höyüğün kuzeybatı yükseltisi üzerinde K23, L23, K24, L24
ve M24 açmalarında gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). K23 ve L23 açmalarındaki çalışmalar önceki kazı sezonlarından devam ettirilirken, alanın güney
kesiminde yer alan K24, L24 ve M24 açmalarında ilk kez 2016 yılında çalışmalara başlanmıştır.
K23 ve L23 Açmaları
K23 ve L23 açmalarındaki çalışmalara, önceki kazı sezonunda açığa çıkartılan Geç Orta Tunç Çağı II yerleşim tabakasına (M.Ö. 1700-1600) ait,
belgeleme çalışmaları tamamlanan mimari kalıntıların kaldırılması ile başlamıştır. Kazılar her iki açmada paralel yürütülmüştür. Bu çalışmalarda
2015 kazı sezonunda açığa çıkartılan Orta Tunç Çağı II’nın geç evresine
(Oylum VIa1) ait taş döşeme ve taş temel duvarları3 kaldırılmış ve Erken
Orta Tunç Çağı II’nin geç evresine (Oylum VIb2) ait yerleşim tabakasına
(Resim: 2) girilmiştir.
Oylum VIb2 yerleşim tabakası, K23 ve L23 açmalarında iyi korunmamıştır (Resim: 2). Bu tabaka Geç OTÇ II ve Geç Tunç Çağı yerleşim tabakaları
ile Demir Çağı çukurları tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Bu tabakaya ait mimari kalıntılar, kısmen korunmuş taş temel duvarları ile L23
açmasının kuzey bölümünde açığa çıkan, bir kısmı korunmuş mekân tabanı
ile temsil edilmektedir. Oylum VIb2’ye ait yapı kalıntıları, önceki yıllarda
L21 ve L22 açmalarında açığa çıkartılan çağdaş kalıntıların ortaya koyduğu
gibi, Erken Orta Tunç Çağı II’nin erken evresine (Oylum VIb1) ait kalın kül
katmanı (çöplük) içine oturtulmuştur (Resim: 2). Oylum VIb1 tabakasına ait
kalın kül katmanı, güneyden kuzeye doğru bir eğimle uzanır. Kül katmanı
içinde, önceki yıllarda kuzeydeki açmalarda yapılan çalışmalarda da tespit
edildiği gibi yoğun hayvan kemikleri ve seramik parçaları ele geçirilmiştir.
K23 açmasındaki çalışmalarda, bu çöplük tabakası (ÖZA 147) içinde, insana ait iki femur kemiği bulunmuştur. Anatomik düzende olmayan femur
kemikleri, olasılıkla Geç Tunç Çağı II (Oylum Va) tabakası tarafından tahrip
edilen, bir Geç OTÇ II (Oylum VIa) mezarına ait olmalıdır.
2
3

Bkz. Engin vd. 2014; 2016; 2017; Özgen vd. 2009; 2010; 2011; 2013a; 2013b; 2014.
Engin vd. 2017: 560-562.
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Oylum VIb2 yerleşim tabakasına ait kalıntılar, daha çok K23 ve L23 açmalarının kuzey yarısında korunmuştur. Açmaların bu kesiminde, kırmızı
molozlu toprak yapısı ve L23 açmasında kısmen korunan mekân tabanı
üzerine dağılmış, in-situ durumda kırık seramik parçaları, yapıların bir
yangınla son bulduğuna işaret etmektedir. Aynı yangın izi, önceki yıllarda
kuzeydeki açmalarda (K22, K21, L22, L21, M21, M22) yapılan kazılarda da
tespit edilmiştir.4
K23 ve L23 açmalarının kuzey yarısında ortaya çıkartılan Oylum VIb1
tabakasına ait mimari kalıntılar çok iyi korunmasa da, mevcut taş temel
uzantıları, yan yana en az iki odalı bir ev planı ortaya koymaktadır. Buna
göre yapı, önceki yıllarda kuzeydeki açmalarda açığa çıkartılan diğer çağdaş evler gibi kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır. Yangınla son
bulan yapının kısmen korunmuş iki mekân tabanı üzerinde, kırılarak dağılmış iki erzak küpüne ait, yerinde korunan seramik parçaları ortaya çıkartılmıştır.
L23 açmasındaki çalışmalarda, Oylum VIb2 tabakasına ait ev kalıntısının
doğu taş temel duvarında, bazalttan yapılmış şematik bir insan (tanrı?)
heykelciği ele geçmiştir (Resim: 3). Taş temel duvarı içerisine yerleştirilmiş
olan bazalt heykelcik, yapı adak eşyası olmalıdır. Yapı adak eşyaları, Oylum Höyük’te önceki yıllarda yapılan kazılarda açığa çıkartılan OTÇ I’e
tarihlendirilen (Oylum VIc2) Anıtsal Kerpiç Yapı ile Geç OTÇ II’ye (Oylum
VIa) ait bir evden de bilinmektedir.5 Yassı idol biçimli şematik insan heykelciğinin gövdesi yaklaşık dikdörtgen biçimlidir. Başı yuvarlak olarak belirtilmiş, göz çukurları iki dikey oval çukurcuk ile ifade edilmiştir. Gövdesi
üzerinde kolları yukarı doğru kıvrılmış olarak, bacakları ise iki dikey kabartma ile belirtilmiştir.
L23 açmasında sürdürülen kazılarda, Oylum VIb2 tabakasına ait ele geçen kayda değer buluntulardan biri de, üzerinde hayvan figürleri bulunan
küçük bir silindir mühürdür (Resim 4). Mühür üzerinde art arda yapılmış,
şematik üç dağ keçisi figürü bulunmaktadır.
K24 Açması
‚Kuzeybatı Yükselti‛ kazı alanının güneybatı köşesinde, höyüğün batı
yamacı üzerinde yer alan K24 açmasındaki kazı çalışmalarına ilk kez 2016
yılında başlanmıştır (Resim: 5). Dik yamaç eğimi nedeniyle kazı çalışmaları,
4
5

Özgen et al. 2013: 503, 509, res. 7, res. 13; 2013b: 327, 328, res. 11-12; 2014: 162, res. 7.
Engin 2001; Engin vd. 2017: 559; Özgen ve Engin 2010: Res. 14; Özgen vd. 2009: 145, res. 15.
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basamaklandırılan açmanın 5 x 10 m boyutlarındaki doğu yarısında
(K24b1b2) sürdürülmüştür.
Açmanın doğu yarısındaki çalışmalarda, erozyona bağlı olarak Helenistik-Roma ve Geç Demir Çağı tabakalarının korunmadığı anlaşılmıştır. Devam eden çalışmalarda, Orta Demir Çağı’na tarihlenen yerleşim tabakasına
ait kalıntılar gün ışığına çıkartılmıştır. Açmanın güney yarısında, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan kerpiç bir yapıya ait iki mekân kalıntısı tespit edilmiştir. Batıdaki mekânı sınırlandıran kerpiç duvarın batı bölümü
yamaç erozyonu nedeniyle korunmamıştır. Açma duvarı içinde devam
eden doğudaki mekânın tabanı üzerinde ise kırık durumda in-situ seramik
parçaları ele geçirilmiştir. Dağınık seramik parçaları iki farklı kaba aittir.
Açmanın kuzey bölümünde ise aynı tabakaya ait kireçli ve yoğun küçük
taşlı bir taban dolgusu açığa çıkartılmıştır (Resim: 5). Kireçli taban döşemesi
oldukça kalındır. Geç Demir Çağı’na ait, yaklaşık 1,5 m. çapında yuvarlak
bir silo çukuru, kireçli taban döşemesini kısmen tahrip etmiştir. Çukur içerisinde küllü toprak içerisinde, seramik parçaları ve çukura atılmış düzensiz taşlar tespit edilmiştir.
Açmanın doğusunda, büyük kısmı L24 açmasında kalan, Geç Demir Çağı’na ait dikdörtgen bir kerpiç silonun batı ucu açığa çıkartılmıştır. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan 240x103-121 cm. boyutlarındaki silo çukuru, tek sıra dikdörtgen kerpiçlerle sınırlandırılmıştır. Kerpiç silonun K24
açmasında kalan batı ucundaki kerpiçler, yamaç eğimi nedeniyle kısmen
korunmuştur.
Orta Demir Çağı’na ait yerleşim tabakasının belgeleme çalışmaları tamamlandıktan sonra, kazı çalışmaları bu tabakada sonlandırılmıştır.
L24 Açması
İlk kez 2016 yılında kazı çalışmaları başlatılan L24 açmasında yapılan çalışmalarda, yüzey toprağının hemen altında Roma Dönemi tabakası açığa
çıkartılmıştır (Resim: 6-7). Roma Dönemi’ne ait tabakada, kalın kerpiç duvarlı yapının kuzey bölümü açığa çıkartılmıştır (Resim: 8). Yapıda, kırmızı
renkli, 40x38x12 cm. boyutlarında kareye yakın dikdörtgen kerpiçler kullanılmıştır. Kerpiç duvarları yaklaşık 2,5 m. kalınlığındadır
Anıtsal Roma devri kerpiç duvarları, yapının, kuzeyde yer alan ve kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan, iki mekânını sınırlandırmaktadır.
Kuzeydeki mekânın batı tarafı korunmamıştır. Kazı çalışmalarında kalın
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kerpiç duvarın temel çukuru içerisine oturtulduğu anlaşılmıştır. Yapının
güneyinde temel çukuru çok derin değilken, kuzey tarafta yaklaşık 1 metrenin üzerinde derinliğe sahiptir. Yapının duvarları açmanın güney bölümünde Geç Demir Çağına ait kerpiç bir teras üzerine oturtulmuştur (Resim:
8).
Açmanın K23 açması tarafından görünen kuzey açma kesitinde, Roma
kerpiç duvarının altında kalan, Demir Çağı’na ait büyük bir çukurun (olasılıkla silo çukuru) tümüyle boşaltıldığı ve çukurun içerisine büyük taşlar ve
çamur harç doldurularak, yapı için sağlam bir zemin oluşturulduğu görülmüştür.
L24 açmasında sürdürülen çalışmalarda, Roma dönemine ait anıtsal kerpiç yapının duvarları büyük ölçüde kaldırılmış, açmanın güney ve batı bölümlerinde Geç Demir Çağı’nın erken evresine ait mimari kalıntılar tespit
edilmiştir (Resim: 8). Bu çalışmalar, Roma Devri yapısının iki evreli Geç
Demir Çağı yerleşim tabakasını büyük ölçüde tahrip ettiğini ortaya koymuştur.
Açmanın güney yarısındaki çalışmalarda açığa çıkartılan, kalın kireçli
bir harçla kaplanmış bir mekân tabanı ile bir taş temel duvarı uzantısının,
Geç Demir Çağının erken yerleşim evresine ait olduğu anlaşılmıştır (Resim:
8). Roma devrine ait anıtsal kerpiç yapı, buradaki Geç Demir Çağı mimari
kalıntılarını büyük ölçüde yok etmiştir. Kısmen korunan taş temel duvarı
kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanmaktadır.
Açmanın doğu bölümünde yapılan çalışmalarda, Roma Devri yapısının
hemen doğusunda Geç Demir Çağı’na ait bir sokak dolgusu tespit edilmiştir (Resim: 8). Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan sokağın batı yarısı
Roma Devri yapısı tarafından tahrip edilmiştir. Sokak, yoğun küçük taşlar
ve seramik parçalarından oluşan kalın bir dolguya sahiptir. Roma Devri
yapısının kaldırılmasına paralel olarak, kazılar Geç Demir Çağı sokak dolgusu içinde de devam etmiş ve sokak dolgusu kaldırılmıştır.
Açmanın kuzeybatı bölümündeki çalışmalarda ise, Roma Devri yapısının kuzey mekânının tabanı altında, Geç Demir Çağının erken evresine
tarihlendiği anlaşılan, kısmen korunmuş olan, bir kerpiç teras açığa çıkartılmıştır. Roma Devri yapısının kuzey mekânı içinde yapılan kazılarda, Geç
Demir Çağı kerpiç terası içine oturtulduğu anlaşılan bir erzak küpünün dip
kısmı açığa çıkartılmıştır.
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Geç Demir Çağı terasında 41x36.5x12, 46x37x12, 38x38x12 cm. boyutlarında dikdörtgen ve kare kerpiçler kullanılmıştır. Açmanın kuzeybatı bölümünde, kerpiç teras içine oturtulmuş kuzeydoğu-güneybatı yönünde
uzanan iki dikdörtgen silo tespit edilmiştir (Resim: 9). Doğudaki silo
(L24/ÖZA 14) 264x150 cm. boyutlarında olup, korunan derinliği yaklaşık 70
cm.dir (Resim: 9). Silo içerisinde, çukura yerleştirildiği anlaşılan bir erzak
küpünün korunan dip kısmı açığa çıkartılmıştır. Silonu iç duvarları ve tabanının kireçli ve samanlı bir harçla sıvandığı anlaşılmıştır.
Geç Demir Çağı kerpiç terası içine oturtulan batıdaki silo (L24/ÖZA 19)
ise 240x103-121 cm. boyutlarında ve yaklaşık 1,5 m. derinliğindedir. Batıdaki silo, diğer silodan farklı olarak gri renkli dikdörtgen bir kerpiçlerle sınırlandırılmıştır. İç duvarların ve tabanı ise kalın kireçli ve samanlı bir harçla
sıvanmıştır. Silonun K24 açması içinde devam eden batı ucu yamaç eğimi
nedeniyle iyi korunmamıştır. Kuzey duvarı ise basınçla içe doğru girinti
yapmıştır.
L24 açmasındaki çalışmalarda Roma Devri kerpiç yapısı ve Geç Demir
Çağı mimari kalıntılarının belgeleme çalışmaları tamamlanmış, 2016 yılı
kazı çalışmalarına bu seviyede son verilmiştir.
M24 Açması
M24 açmasındaki çalışmalara ilk 2016 kazı sezonunda başlanmıştır. Kaldırılan yüzey toprağının altında Geç Demir Çağı yerleşim tabakasına girilmiştir. M24 açmasındaki çalışmalar, iki evreli bir Geç Demir Çağı yerleşmesine işaret etmektedir (Resim: 10).
Geç Demir Çağının geç evresi çok mekânlı büyük bir yapıya ait kerpiç
duvarlarla temsil edilmektedir (Resim: 10). Açmanın kuzey, doğuya ve güneyine doğru genişlediği anlaşılan yapının, açma içerisinde 6 mekânı açığa
çıkartılmıştır. Yapı, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanmaktadır. Batısında, küçük taşlar ve seramik parçalarından oluşan kalın dolguya sahip bir
sokak yer almaktadır. Geç Demir Çağının batısını sınırlandıran sokak, kısmen L24 açmasında devam etmektedir. Sokakta sürdürülen çalışmalarda
sokak dolgusu tümüyle kaldırılmıştır. Sokak dolgusu içerisinde yapılan
çalışmalarda küllü, yoğun taşçık ve seramikli toprak yapısı içerisinde, Demir Çağına ait, ikisi damga, biri silindir (Resim: 11) üç adet taş mühür ile
bronz bir ok ucu ele geçirilmiştir.
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Geç Demir Çağı yapısı bir yangın tahribatı ile yıkılmıştır. Özellikle güneydeki mekânlarında yangın belirgindir. Mekânlar içerisinde, Geç Demir
Çağına tarihlenen, bir kısmı iri küplere ait seramik parçaları ile çok sayıda
pişirilmemiş kilden, silindirik dokuma ağırlıkları ele geçmiştir.
Ortadaki iki küçük mekânda ise bir ocak ile bazalt öğütme taşı parçaları
açığa çıkartılmıştır. Yuvarlak ocak, batıdaki mekânın güneydoğu köşesinde
yer almaktadır. Tespit edilen söve taşı, mutfak işlevli bu mekânların kuzeydeki odalarla bağlantılı olduğunu göstermiştir.
Sürdürülen çalışmalarda Geç Demir Çağının geç evresine ait kerpiç yapının duvarları kısmen, mekân tabanları ise tamamen kaldırılmış ve Geç
Demir Çağının erken evresine ait mimari kalıntılar açığa çıkartılmıştır (Resim: 12). Açmanın güneyinde, erken evreye ait kısmen korunan, yaklaşık
kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bir taş temel sırası açığa çıkartılmıştır. Açmanın kuzey kısmında ise erken evreye ait kerpiç teras kalıntıları ile
açmanın batısında, ‚L‛ biçimli ince bir kerpiç duvar belirlenmiştir. Geç
Demir Çağının erken evresine ait mimari kalıntılar, geç evre yapı katı tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Açmanın kuzeyinde tespit edilen
kerpiç terasta kare ve dikdörtgen kerpiçler kullanılmıştır. Kerpiç teras, K24
açmasında açığa çıkartılan çağdaş terasta kullanılan kerpiçlerle benzer nitelikte ve boyutta olup, bir bütünlük göstermektedir.
M24 açmasındaki çalışmalarda kerpiç teras içine oturtulduğu anlaşılan
dikdörtgen bir silo ve siloya yerleştirilmiş bir erzak küpüne ait dip parçası
açığa çıkartılmıştır. Silo, yaklaşık 1x 1.20 m. boyutlarındadır.
M24 açmasındaki 2016 yılı çalışmaları, Geç Demir Çağının erken yapı
evresinde sonlandırılmıştır.
ANITSAL OTÇ I YAPISININ KORUNMASI ÇALIŞMALARI
Kuzeydoğu Alan’da son yıllarda yapılan kazı çalışmalarında, OTÇ I’e
(Oylum VIc) ait anıtsal bir kerpiç yapının, bir avlunun batı kanadında yer
alan mekânlar ile kerpiç bir terastan oluşan, yaklaşık 600 m 2 lik bölümü gün
ışığına çıkartılmıştır (Resim: 13)6. Kalibre edilmiş radyokarbon sonuçlarına
göre yaklaşık M.Ö. 1900-1745 yılları arasına tarihlenen7 yapı, bir yangın
tahribatı ile son bulmuştur. Açığa çıkartılan mekânlar; mutfak, kiler, depo
6

7

Engin vd. 2014: 241-242, res. 10; 2016: 452, res. 9-12; Özgen vd. 2011: 59, res. 6; 2013a: 500-501,
res. 5; 2013b: 323-324, res. 3; 2014: 166-167, res. 12-14.
BETA ANALYTIC; 3500 +/- 30 BP, Cal BP 3850 to 3695 (kal. MÖ 1900 - 1745).
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ve işlik işlevlidir. Yapı, 1.80-1.85 m. genişliğinde kerpiç duvarlara sahip
olup, duvar yüksekliği yer yer 3 m.nin üzerinde korunmuştur.
Mekânlar içerisinde ele geçirilen silindir mühür baskılı bir kapı bullası,
çeşitli heykeltıraşlık eserleri ve pişmiş topraktan büyük erzak kapları gibi
buluntular ile kiler, depo, işlik ve mutfaklardan oluşan kompleks yapı özellikleri, binanın önemli bir idari yapı, belki bir ‚saray‛ olabileceğini göstermiştir. Henüz bir bölümü açığa çıkartılmış olan yapıyı korumanın önemli
olacağı değerlendirilmiş, 2015 kazı sezonunda8 olduğu gibi 2016 yılı kazı
sezonunda da, kazı çalışmalarına paralel olarak, Anıtsal OTÇ yapısının
korunmasına ve sergilenmesine yönelik olarak üç mekânda çalışmalar sürdürülmüştür. Yapı, büyük bölümü ırmak yatağından alınan balçıkla yapılmış, kalitesiz kerpiçlerle inşa edildiğinden, nemini yitirdikten kısa süre
sonra duvarlarda derin çatlaklar ve dökülmeler oluşmaktadır.
Bu çalışmalar kapsamında, yapının kerpiç duvarları jeotekstil ile örtüldükten sonra, duvarların yanları ve üzeri kerpiçle kaplanmıştır (Resim: 14;
Şekil: 1).9 Önceki kazı sezonunda 4 mekâna yapılan bu uygulamadan olumlu sonuç alınması üzerine 2016 yılı kazıları kapsamında bu çalışmalara devam edilmiştir. Yapının üzerinin bir çatı sistemi ile kapatılarak korunması
henüz teknik olarak mümkün olmadığından, bu koruma yolu tercih edilmiştir. Bu yöntemle, üzerleri jeotekstil ile kapatılan duvarlar, iki yandan 20
cm. kalınlığında ince bir kerpiç duvarla desteklenmiş, üstleri kerpiç sıraları
ve harçla kapatıldıktan sonra sıvanmıştır (Resim: 14; Şekil: 1). Yapı duvarlarına zarar vermeyen ve gerektiğinde sökülebilen kerpiçlerle yapılan bu koruma yöntemi, 2015 kazı sezonunda dört mekânda uygulanmış, bir yıl sonra oldukça olumlu sonuçlar alınması üzerine bu koruma çalışmalarına 2016
kazı sezonunda da devam edilmiştir. Bu uygulama, toprak malzeme ile içte
ısı ve nemi dengeleyerek orijinal duvarların dış etkenlerden korunmasını
sağlamakta, böylece dökülme ve çatlamaların önüne geçilmektedir. Bununla birlikte, yapının plan bütünlüğünün bozulmaması, kapı ve niş gibi mimari detayların gösterilebilmesi, görsellik ve sergileme açısından da önemli
bir avantaj sağlamıştır.
Mantolama için yapıda kullanılan kerpiçlerin yarısı boyutunda
(40x20x12 cm.), 5000 civarında dikdörtgen kerpiç hazırlanmıştır. Kerpiç
yapımında, kazılarda çıkan toprak değerlendirilmiş, toprağa %20 oranında

8
9

Engin vd. 2017: 567-569, res. 14-15.
Bkz. Engin-BASKIDA.
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saman karıştırılmıştır. Yapısında kil ve kül barındıran höyük toprağı kerpiç
yapımı için oldukça uygundur. Kerpiçler, höyük üzerinde, kazı alanına
yakın bir yerde hazırlanmış, kazılardan çıkartılan höyük toprağı değerlendirilmiştir. Yoğrularak hazırlanan kerpiç harcı en az bir gün dinlendirilmiş,
tavlanan harç tahta kalıplara dökülmüştür. Koruma duvarlarının yapımında deneyimli iki kerpiç ustası çalıştırılmıştır.
Yapı duvarları kerpiç ile mantolanmadan önce, üzerleri jeotekstil kumaş
ile kapatılmış, orijinal kerpiç duvar ile koruma duvarı birbirinden ayrılmıştır (Resim: 14). Yapı duvarları her iki taraftan 20 cm. genişliğinde kerpiç bir
duvarla desteklenmiş, (Şekil: 1), bu durum, mekânların iki yönden sadece
40 cm. daralmasına, orijinal kerpiç duvarların ise 40 cm. daha kalın görünmesine neden olmuştur. Ancak geniş mekânlarda 40 cm. daralma ve 1.801.85 cm. genişliğindeki duvarlarında 40 cm.lik kalınlaşma, yapının görünümü ve sergileme açısından büyük bir olumsuzluk oluşturmamıştır. Kerpiçler arasında bağlayıcı olarak kerpiç harcı kullanılmıştır. Koruma duvarı
ile orijinal yapı duvarı arasındaki boşluklar samanlı harçla doldurulmuş,
üst üste birkaç sıra aralıkla, koruma duvarındaki kerpiçler orijinal duvara
uzunlamasına dik olarak yerleştirilmiş, böylece yapı duvarının yanlardan
daha güçlü desteklenmesi sağlanırken, koruma duvarının da mukavemeti
arttırılmıştır.
Koruma duvarı üzerinde kapı boşlukları ve nişler gösterilmiş, kapı geçitleri ve nişlerin üzeri geniş ve kalın tahta kalaslar ile kapatılmış, koruyucu
duvar kalasların üzerinde yükseltilmiştir. İki mekân içinde yer alan kil sekiler ise jeotekstil ile örtüldükten sonra üzerleri kerpiç sıraları ile kapatılmış
ve sıvanmıştır. Koruma duvarlarında, orijinale uygun olarak kapı ve nişlerin vurgulanması, kil seki ve platformların kerpiç kaplama ile belirginleştirilmesi sergileme açısından mekânların işlevinin ve birbirleriyle bağlantılarının daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.
Yapı duvarları yanlardan koruma duvarı ile mantolanırken, üzerleri de
kerpiç sıraları ve harçla kaplanmıştır. Bu amaçla koruma duvarları, orijinal
duvardan 20 cm. daha yüksek yapılmış, jeotekstil kaplı orijinal duvarın
üzerine samanlı kil harç serilerek kerpiçler yerleştirilmiş, kerpiçlerin üzeri
naylon branda ile kapatıldıktan sonra, üzerine samanlı topraktan oluşan
ikinci bir koruyucu örtü serilmiş ve sıkıştırılmıştır (Şekil: 1). Yağış sırasında
duvar üzerinde su birikmesini önlemek için ikinci koruyucu toprak örtü,
duvar üzerine dışbükey bir sırt oluşturacak biçimde serilmiştir. Bu uygulamadan sonra, duvarların üzerine, geleneksel bir yöntem olarak, toprağın
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su geçirgenliğini azaltmak ve bitki tohumlarının yeşermesini önlemek için
bolca kaya tuzu serpilmiştir.
Yapının neme karşı mukavemetini arttırmak için, koruma duvarının dış
yüzeyi, neme karşı dayanıklı olan kireçli ve saman katkılı bir harçla sıvanmıştır. Uygun sıva toprağının temini için yöre halkının geleneksel bilgilerine ve tecrübelerine başvurulmuş, sıva toprağı, yörede, en az yüzyılı aşkın
süredir kullanılan, Resul Osman Dağı eteklerindeki kil ocağından getirilmiştir. Sıva harcının hazırlanmasında da yöresel yöntemler uygulanmış;
beyaz toprak elendikten sonra harcın içine, yoğun saman, kaya tuzu ve
kireç kaymağı karıştırılmıştır. Hazırlanan sıva ile koruma duvarları, ince
olarak, geleneksel biçimde elle sıvanmış, böylece sıvanın derz boşluklarına
girerek yapışması ve duvar yüzeyine daha iyi tutunması sağlanmıştır.
Kazı sezonu sonunda alan kapatılırken, kerpiç koruma duvarı ile mantolanan duvarların üzeri, kar ve yağmur sularına karşı tekrar naylon brandalarla kapatılmış, yapının üstten, olumsuz yağış etkilerinden tamamen korunması amaçlanmıştır.
Oylum Höyük’te uyguladığımız bu koruma yöntemi, henüz çok yaygın
olmamakla birlikte, kısmen benzer koruma önlemleri Hazor10 ve Mari11 gibi
merkezlerde uygulanmıştır. Ancak bu çalışmalar daha çok eski kerpiç duvarları onarmak biçimindedir. Oylum Höyük’teki koruma önlemlerinin en
yakın benzeri ise İran’daki Konur Sandal arkeolojik merkezinde uygulanmıştır12. Konur Sandal’da, benzer bir biçimde, M.Ö. 3. binyıla ait kerpiç yapı
duvarları tekstil ile örtüldükten sonra, iki yandan ve üstten, orijinal kerpiçlerin yarısı boyutunda yeni kerpiçlerle kaplanmıştır.
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Resim 1: Kuzeybatı Alan, 2016 kazı sezonu.

Resim 2: K23 ve L23 açmaları, Oylum VIb1 kül katmanı ve Oylum VIb2 mimari kalıntıları.
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Resim 3: Bazalt heykelcik, OTÇ II (Env. 020).

Resim 4: OTÇ II silindir mührü (OY2016-Env 004).
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Resim 5: K24 açması, Orta Demir Çağı yapı kalıntıları ve Geç Demir Çağı silo çukurları.

Resim 6: L24 Açması, Roma Devrine ait anıtsal kerpiç yapı.
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Resim 7: L24 Açması, Roma Devrine ait anıtsal kerpiç yapı planı.

Resim 8: L 24 Açması, Roma Devri anıtsal kerpiç yapısı ve Geç Demir Çağı kalıntıları.
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Resim 9: L24, Geç Demir Çağı, teras içine oturtulan doğudaki
silo (L24/ÖZA 14).

Resim 10: M24 açması, Geç Demir Çağının geç evresine ait
mimari kalıntılar.

Resim 11: Geç Demir Çağına ait silindir mühür (Env. 006) ve
baskısı.
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Resim 12: M24 açması, Geç Demir Çağının geç evre kerpiç
duvarları, erken evreye ait taş temel duvarları ve
kerpiç teras.

Resim 13: Anıtsal OTÇ I Kerpiç yapısı.

Resim 14: Jeotekstil örtülü orijinal yapı duvarlarının kerpiçle
mantolanması.
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Şekil 1: Kerpiç mantolama yöntemi.
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2016 ÇATALHÖYÜK KAZILARI
Ian HODDER*
Serap ÖZDÖL-KUTLU
2016 yılı Çatalhöyük kazı çalışmalarını, 22 farklı ülkeden, 80’in üzerinde
araştırmacının katıldığı kalabalık bir ekip ile gerçekleştirdik. Çalışmalarımız Mayıs ayının başından, Temmuz ayının sonuna kadar devam etti.
2016 senesindeki kazı çalışmalarımızı geçmiş senelerde olduğu gibi kuzey ve güney alanlarında gerçekleştirdik (Resim: 1).
Kuzey Alanında, öncelikli olarak 5 No.lu Mekanda (Resim: 2) çalışmayı
planladık. 5 No.lu Mekan ilk kez 1999 yılında kazılmıştı ve o tarihten günümüze kadar olan süreçte ziyaretçilere açık bir yapı olarak sergileniyordu.
2016 yılında bu yapının ana odasındaki platformların altında herhangi bir
mezar olup olmadığını araştırmamız gerektiğini düşünerek tabanları ve
platformları kazdık. Gerçekten de bu çalışmalar sırasında iki adet gömüt ile
karşılaştık.
Bu gömütlerden biri oldukça sıradışı ve zengindi (Resim: 3-4). Bu gömütün ikincil bir gömüt olduğuna dair pek çok kanıt ile karşılaştık. İlk önce
dikkatli bir şekilde biraraya toplanmış bir insan kemiği yığınına rastladık.
Bu yığının izleri 7 No.lu resmin üst kısmında görülmektedir. Bu yığının
aşağısında bir sepet içine bir çakmaktaşı dilgi ile birlikte konulmuş bir kafatasına rastladık. Bunların hemen yanında 5 adet oldukça kaliteli bir işçiliğe
sahip ve kullanılmamış obsidyen uç ve bir deniz kabuğu ve aynı zamanda
oldukça sıradışı ve üstün kaliteli mermer bir asa başı ele geçirdik. Her ne
kadar yapının kendisi özellikli bir yapı değilse de, mezardaki ölü hediyelerinin kalitesi oldukça kayda değerdir.
5 No.lu Mekanın yanındaki 131 No.lu Mekanda da kazı çalışmaları gerçekleştirdik (Resim: 5).
Bu oldukça büyük yapının terkedilirken bilinçli olarak şiddetli bir biçimde yakılmış olduğunu anladık. Bu yangın, yapıdaki birçok gömütün
*

Prof. Dr. Ian HODDER, Çatalhöyük Kazı Başkanı, Stanford Üniversitesi, A.B.D.
Doç. Dr. Serap ÖZDÖL KUTLU, Çatalhöyük Kazı Başkan Yardımcısı, Ege Üniversitesi, İzmir/
TÜRKİYE.

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

495

içine konulmuş ahşap kaplar üzerinde fırınlama etkisi yaratmış ve sonucunda taban altında yavaş yavaş pişen kapların izleri korunabilmiştir.
2016 yılı çalışmalarında ise, 131 No.lu Mekanda ortaya çıkardığımız gömütlerin içinde tekstil kalıntıları bulduk (Resim: 6). Yine aynı yapıda ocak
ve fırının yakınında, yapının sakinleri tarafından taban sıvaları yapılırken
günümüze kadar ulaşabilmiş parmak izlerine rastladık.
Mezarlardaki kemikler oldukça kötü korunmuşlardı, ancak yine de kuzeydoğu köşeye yerleştirilmiş bir mezar içerisindeki dört iskelet tanımlanabilir bir durumdaydı. Bunların dördünün de farklı zamanlarda bu mezara
yerleştirilmiş olduğunu tespit ettik.
131 No.lu Mekanın güneyindeki 132 No.lu Mekanı bu sene de kazmaya
devam ettik (Resim: 7).
Bu yapı oldukça kalın duvarları ile bir hayli büyük bir yapıdır (Resim:
8). Daha önceki yıllarda 132 No.lu Mekanın üstteki geç evresinde, oldukça
zengin buluntuları ile özenli bir yapı olan 77 No.lu Mekanı kazarak ortaya
çıkarmıştık. Bununla birlikte 132 No.lu Mekanı içinde ele geçirilen mimari
ögeler ve buluntuları ile ayrıntılı bir biçimde inceleyip değerlendirdiğimizde, yapının büyüklüğü dışında herhangi bir başka karakteristik ve özel
yönü olmadığını anladık. Örneğin bu mekanda –ilk başlarda umduğumuz
ya da tahmin ettiğimiz gibi- herhangi bir geniş çaplı üretim ya da depolamaya dair bir kanıta rastlamadık. Dolayısıyla Çatalhöyük’te en azından
bugüne kadar olan çalışmalarda, bir mekanın büyüklüğünün o mekanın
statüsü ile ilişkisi olmadığını ortaya çıkardık.
Yapının içsel düzenlemeleri oldukça karmaşık ve sürekli değişiklik gösteren bir nitelikteydi. Yani yapı aktif ve değişken bir kullanım şeması gösteriyordu.
9 No.lu resimdeki plan üzerinde ahşap direk çukurları ve ahşap direkleri
tekrar kullanmak üzere yerinden çıkarmak için açılan çukurlar kolaylıkla
izlenmektedir. 132 No.lu bu büyük mekanın genel düzenlenişi diğer herhangi bir yapıdan farklılık göstermemektedir.
Güney alanındaki kazı çalışmaları ise höyüğün en erken tabakalarına
ulaşabilmek amacıyla sürdürülmüştür (Resim: 9).
Söz konusu alandaki 17 No.lu Mekan, üst üste bir dizi yapı içinde en sonu Mellaart’ın VIA tabakasındaki 10 No.lu Tapınak ile biten yapıların en
erkenidir (Resim: 10-11). Bu yapı. M.Ö. yaklaşık 7000 tarihi ile en erken yapı
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gibi görünmektedir. Mekanın en erken evresinin, tıpkı diğer birçok mekanda olduğu gibi, çok sayıda gömüte sahip olması özellikle kayda değerdir.
17 No.lu Mekanın kuzey kısmında bir fırın bulduk. Çatalhöyük’ten daha
erken bir yerleşme olan Boncuklu’da olduğu gibi, Çatalhöyük’ün en erken
yerleşmesinde sembolik dünya oldukça farklı görünmektedir. Çatalhöyük’te yerleşme boyunca fırınlar ve pişirme alanları güneyde yer alırken,
bu en erken tabakada ocaklar ve fırınlar kuzey kısımda inşa edilmiştir. Bu
değişikliğin neden olduğuna dair şu an için bir fikrimiz mevcut değildir.
17 No.lu Mekanın doğusunda 160 No.lu Mekan ile altındaki 161 No.lu
Mekanları kazdık.
Çatalhöyüğün ana silsilesinde her zaman olduğu gibi 160 No.lu yapının
güneyinde fırın ortaya çıkarılmıştır. Aynı yapıda kemik ve taş yığınları
içeren çukurlara da rastladık.
160 No.lu Mekanın altında, 161 No.lu Mekanın kuzey kısmını kazdık.
Kavisli bir duvar parçası ile fırını, bu defa yapının kuzey kısmında ortaya
çıkardık. Fırının kuzeye yerleştirilen bu konumu sıklıkla bu en erken tabakalarda karşımıza çıkmaktadır.
161 No.lu Mekanın dolgusu içinde fırlatılmış bir insan bedenine ait iskelet kalıntıları bulduk. Bu tip bir uygulama, hemen tüm bireylerin ev içi gömüt çukurlarına yerleştirildiği Çatalhöyük’te bir hayli istisnai bir durumdur.
11 No.lu resimdeki 80 No.lu Mekanı yıllardır kazmayı sürdürüyoruz.
Yapıdaki 2016 yılı çalışmalarında, orta ve geç tabakalarda yaygın olduğu
üzere güney kısımda ocak ve fırınlara rastladık. Söz konusu yapının hem
boyalı duvarının önünde hem de kuzey kısmında gömütler ortaya çıkardık.
Bu mezarlardan birinde tipik hoker pozisyonunda bir erkek ve bir kadın
iskeleti bulduk.
2016 yılında güney alanının doğusunda, TPC alanında da çalışmalar
gerçekleştirdik. Buradaki yapılar Doğu Çatalhöyük’ün en geç evrelerine
aittir.
Bu alanda daha önceki yıllarda beyaz sıva ile yapılmış özenli bir bezemeye sahip bir yapı bulmuştuk.
Söz konusu yapının bitişiğinde, tabana gömülmüş bir çömleğe
rastladığımız son derece geniş bir yapı ortaya çıkardık– ki çanak çömleği bu
tür bir in-situ pozisyonda bulmak oldukça nadir bir durumdur (Resim: 12).
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Aynı alanda içinde mezarların yer aldığı geniş bir platforma da rastladık.
Buradaki çalışmalarda, platformun yapımı sırasında tabana yerleştirilmiş mermer bir figürin ile karşılaştık.
Bu figürin, son derece etkileyici özellikleri ile Çatalhöyük’te bugüne kadar bulduğumuz en iyi figürindi (Resim: 13).
Bu bizim çok iyi tanıdığımız kadın heykelciği, bir platform tabanının altına yatırılmış konumu ile in-situ olarak bulduğumuz çok az sayıdaki örnekten biri olması dolayısıyla çok önemlidir. Bu tip büyük bir göbeği, kalçası ve göğüsleri olan kadın heykelcikleri yerleşmenin özellikle üst tabakalarında yaygındır.
Aynı platformun altında daha küçük bir taş figürin daha ele geçirilmiş
olması gerçekten de heyecan verici bir durumdur (Resim: 14). Diğer büyük
heykelciğe göre daha özensiz bir işçiliğe sahip bu küçük heykelcik, başındaki bir delik nedeniyle bir kolye olarak kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir.
Aynı yapıda 2015 yılında üçüncü bir taştan figürin daha bulmuştuk (Resim: 15). Bu üç figürin birden yapının kendisi ile kadın heykelcikleri arasında özel bir bağlantı olabileceğini düşündürmektedir.
2016 yılı kazı çalışmalarında aynı zamanda, ziyaretçi merkezinde bazı
iyileştirmeler yapmaya devam ettik.
Kazı evi ile höyük arasındaki alanda 4 adet daha yeni deneysel ev inşa
ettik. Bu evler yerleşmede bugüne kadar ortaya çıkarılmış en gösterişli ve
karmaşık yapılara benzetilerek donatılacak ve 2017 yılı yaz aylarında bitirilecektir.
2016 yılı kazı çalışmalarımızı destekleyen tüm sponsorlarımıza ve bilimsel kuruluşlara çok teşekkür ederiz.
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Resim 1: Doğu Çatalhöyük ve Batı Çatalhöyük planı.

Resim 2: 5 No.lu Mekan planı.
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Resim 3: 5 No.lu Mekandaki gömütlerden, ikincil ve sıra dışı olan mezar.

Resim 4: 5 No.lu Mekandaki ikincil gömüt içinde ele geçen mezar buluntuları.
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Resim 5: Kuzey Alanı, 131 No.lu Mekan planı.

Resim 6: 131 No.lu Mekan içinde bulunan el izleri ve gömütler içindeki tekstil kalıntıları.
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Resim 7: Kuzey Alanı, 132 No.lu Mekan planı.

Resim 8: 132 No.lu Mekan genel görünüm.
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Resim 9: Güney alanı genel görünüm.

Resim 10: 17 No.lu Mekan planı
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Resim 11: 17 No.lu Mekan genel görünüm.

Resim 12: TPC Alanında, 150 No.lu Mekanda bulunan in-situ çömlek.
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Resim 13: 150 No.lu Mekandaki figürinden ayrıntılar.

Resim 14: 150 No.lu Mekanda bulunan bir diğer figürin.
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Resim 15: 150 No.lu Mekanda 2015 yılında bulunan figürin.
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BEYCESULTAN HÖYÜĞÜ 2016 YILI KAZI
ÇALIŞMALARI
Eşref ABAY*
Fulya DEDEOĞLU
Gürkan ERGÜN
Şerife ÇAKAR
Denizli İli Çivril İlçesi sınırları içerisinde yer alan Beycesultan Höyüğü
2016 yılı kazı ve araştırmaları 22 Temmuz - 22 Ağustos 2016 tarihleri
arasında Prof. Dr. Eşref Abay başkanlığındaki ekip1 tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar ağırlıklı olarak höyük tabakalanmasını araştırmaya
yönelik olarak daha önceki yıllarda kazıların başlatıldığı M 27 açmasında
yürütülmüştür (Resim: 1). 20x20 metre ölçülerindeki açmanın 20x10
metrelik bir bölümünde gerçekleştirilen kazılar neticesinde Orta Tunç Çağı
ve Geç Tunç Çağına ait mimari yapılar ve buluntular açığa çıkarılmıştır.
GEÇ TUNÇ ÇAĞI ARAŞTIRMALARI
5. Tabaka
5. Tabakaya ait bulgulara, M 27 plankaresinin, güneybatı kısmında kalan
10x10 metrelik alanda ulaşılmıştır. Bu alanda yürütülen çalışmalar, ilk olarak 2014 yılında tespit edilen Geç Tunç Çağının erken evresine (5. tabaka a2

*
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Yrd. Doç. Dr. Fulya DEDEOĞLU, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bornova-İzmir/TÜRKİYE. e-mail: fulya.dedeoglu@ege.edu.tr.
Arş. Gör. Gürkan ERGÜN, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bornovaİzmir/TÜRKİYE. e-mail: gurkanergun@yahoo.com.tr
Arş. Gör. Şerife ÇAKAR, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bornovaİzmir/TÜRKİYE. e-mail: serifecakar@hotmail.com
Beycesultan Höyüğü 2016 yılı kazı çalışmalarına, antropoloji çalışmaları için Yrd. Doç Dr. Başak
Boz, zooarkeoloji çalışmaları için Yrd. Doç. Dr. Gülçin İlgezdi Bertram, restoratör Öğr. Gör.
Çağrı Murat Tarhan, arkeologlar; Nesligül Kanber, Ali Erkal Çivril, Yağız Aşyapan ve Zübeyr
Topçu ile lisans öğrencileri; Berrak Deniz Ekin Gençoğlu, Silvana Ege Binder, İdris Alyüz ve
Ebru Dursun katılmıştır. Bakanlık temsilcisi olarak ise Arkeolog Şaban Kök katılmıştır. Kendilerine katkılarından ötürü teşekkür ederiz.
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evresi) tarihlenen mekânların duvarları korunarak alt seviyelerdeki Geç
Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağına ait tabakaların araştırılmasına yönelik sürdürülmüştür. 2014 yılında tespit edilen 5. tabaka a2 evresine ait sokağın2
güney bölümünü sınırlandıran 35 Numaralı mekânın kuzey duvarının batısı Bizans Döneminde inşa edilen bir yapının tahribatına uğramış ve tam
anlamıyla mekânın planı açığa çıkarılamamıştı. Bu yıl sürdürülen çalışmalarda 35 Numaralı mekânın kuzey duvarı içine oyularak yerleştirilmiş Bizans Dönemi yapı temeli, mevcut Geç Tunç Çağı yapı temelinden arındırılarak mekânın 1.10 metre boyutlarında korunmuş olan batı duvarı saptanabilmiştir. Güney duvarı saptanamayan mekânın tam olarak boyutları saptanamasa da doğu- batı yönünde 5.70 metre uzunluğunda olduğu anlaşılmıştır. Mekânın batısında doğu-batı yönde üç-dört sıra taştan oluşan temel
kalıntıları, bu mekânla ortak bir duvarı paylaşan başka bir mekânın varlığına işaret etmektedir.
6. Tabaka
2016 yılı kazı çalışmalarında Geç Tunç Çağının en erken tabakası olan 6.
tabakaya ait yapılara ilişkin bulgulara M27 plankaresinin batı kesiminde
açığa çıkarılmıştır. Bu alanda kerpiç bedenleri korunmayan doğu-batı doğrultulu iki duvar yapısına rastlanılmıştır (Resim: 2). Söz konusu duvarlar,
aynı mekânın kuzey ve güney duvarlarını oluşturabileceği gibi farklı
mekânlara da ait olabilir niteliktedir. Birbirine koşut uzanımlı bu duvarlardan kuzeyde kalan doğu-batı yönde 2.90 metre uzunluğa ve 50 cm. kalınlığa sahip olup, farklı boyutlara sahip doğal taşlardan oluşmaktadır. Doğubatı yönde uzanan bu duvarın doğusu Bizans Dönemine ait bir çöp çukuru
tarafından tahrip edilmiştir. Duvarın kuzeyinde, kuzey-güney yönlü uzanan 70 cm. uzunluğunda, 35 cm. kalınlığında ve standart olmayan çeşitli
boyutlara sahip doğal taşlardan inşa edilmiş taş temel, ana duvarın boyutları göz önüne alındığında olasılıkla ara duvar olarak mekâna sonradan
eklenmiş olmalıdır. Eklenen ara duvar ile batıda ve doğuda tespit edilen bu
mekânlardan batıda kalan 1 Numaralı mekanın (Resim: 3) saptanan sıvalı
tabanı ve üzerinde in-situ halde bulunan bir çömlek, olasılıkla bu mekanın
konut olarak kullanılmış olabileceğini gösterirken, doğuda bulunan 2 Numaralı mekanın sıvalı bir tabanı ve in-situ buluntusunun olmayışı, bu mekanın açık alan olarak kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir.
2

Abay ve Dedeoğlu 2016: 187.
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Güneyde kalan duvar ise doğu-batı yönde 1.80 metre uzunluğunda 50
cm. kalınlığında olup, doğu uçta 1.60 metre çapında olasılıkla Geç Tunç
Çağına ait bir çukur tarafından tahribata uğramıştır. Açmanın doğusunda
tespit edilen ve batıda saptanan sıvalı taban ile aynı düzlem üzerinde yer
alan tüme yakın bir çömlek, işlenmiş domuz dişi ve başka bir kaba ait bazı
parçalar da olasılıkla bu tabakayla ilişkili bir zemin üzerinde durmaktadır.
6. Tabakaya ilişkin bir diğer önemli bulgu ise olasılıkla yine aynı taban
düzlemi üzerinde yer alan, tabana sırt üstü pozisyonda yatmış yetişkin bir
kadına ait iskelettir (Resim: 4). İskeletin kafatası, bacakları, sol kol ve sağ el
kısmı korunmamıştır. İskelet gömüye işaret edebilecek bir pozisyonda yerleştirilmediği gibi, herhangi bir mezar çukuru veya mezar olabilecek bir
yapı içeresinde de değildir. İskeletin torsosu dışındaki kısımları olasılıkla
Bizans Dönemi yapılaşması sırasında ya da daha önceki bir dönemde tahrip
olmuştur. Açma genelinde yapı duvar ve zeminlerinin neredeyse çok az bir
bölümünün korunmuş olması da alandaki yoğun tahribatı göstermektedir.
Açmanın güneyinde bu tabakaya ait olan ve olasılıkla silo amaçlı kullanılmış bir çukur yer almaktadır. 2 m. çapında olan çukurun tabanı ve çeperi
sıvalı olup, 20 cm. kalınlığında kalınlaştırılmış bir dış çeperi bulunmaktadır.
İç çeperi ve tabanının sıvalı oluşu çukurun depolama amaçlı kullanılmış
olabileceğini göstermektedir.
Bu tabaka keramiklerinde çoğunlukla dışa kalınlaştırılmış çanaklar, basit
ağız kenarlı kâseler, dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çömlekler bulunmaktadır. Hamur rengi genelde devetüyü rengindedir. Çanak çömleklerin
çoğu astarlıdır. Astar renkleri turuncu, kırmızı, kırmızımsı turuncu olarak
değişmektedir (Çizim: 1). Keramikler dışında pişmiş toprak ağırşak ve dokuma ağırlıkları, taş ve gümüşten yapılmış objeler, öğütme taşları, bronz
çivi, işlenmiş domuz dişi ve çakmaktaşından yapılmış aletler bulunmaktadır.
ORTA TUNÇ ÇAĞI ARAŞTIRMALARI
7. Tabaka
Geç Tunç Çağının en erken tabakası olarak tespit edilen 6. tabakaya ait
mimari kalıntıların hemen altında daha erken dönem ve tabakalara ulaşılmıştır. Bu kapsamda Orta Tunç Çağına ait tabakalara İlk olarak 2015 yılı
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kazılarında ahşap mimari unsurların izlerinin3 tespit edilebildiği 7. tabakaya ait, bu yıl kerpiç bedenli taş temelli bir konut açığa çıkarılmıştır.
7. tabaka olarak adlandırılan Orta Tunç Çağının geç tabakasına ait mimari kalıntıları kerpiç bedenli mimari yapılar, mekân içi veya dışına ait
sıvalı zeminler ve ocaklar oluşturmaktadır. 7. tabakada tespit edilen ilk
mekân olan 1 Numaralı mekân açmanın kuzeydoğu köşesinde yer almaktadır (Resim: 5). Mekânın yalnızca güney ve batı duvarının bir bölümü açığa çıkarılabilmiştir. Kuzey ve doğu duvarları ile birlikte mekânın büyük bir
bölümü kuzeyde kazılmayan alan içindedir. Açığa çıkarılan kısım itibariyle
mekânın güney duvarının 3 metrelik bir bölümü, batı duvarının ise 1.40
metrelik bir bölümü açığa çıkarılmış mekanın duvar kalınlığı 45 cm.dir.
Mekânın güneybatı köşesinde oldukça tahrip olmuş kerpiçten yapılmış
muhtemelen bir ocağa ait kalıntılar tespit edilmiştir. Kalıntılardan ve bazı
korunabilen parçalardan anlaşıldığı kadarıyla ocağın yaklaşık 50 cm. çapında ve 4 cm. cidar kalınlığına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Mekânın
güney duvarının doğusunda, duvara bitiştirilmiş, en az iki bölmeli ve dikdörtgen bir formu olduğu anlaşılan kerpiçten bir silo bulunmaktadır. 10 cm.
cidar kalınlığına sahip silonun korunmuş ölçüleriyle 46x40cm. ölçülerinde
olduğu anlaşılmaktadır. Mekânın güney duvarı önünde siloya dayandırılmış halde bir adet çömlek bulunmaktadır (Resim: 6). Mekânın güney duvarının doğusu ile silonun bir bölümü olasılıkla Geç Tunç Çağı 6. tabakaya ait
bir çukur tarafından tahrip edilmiştir. Mekanın güney duvarının batısında,
korunmuş ölçüleriyle 30 cm. uzunluğunda, 50 cm. kalınlığındaki doğu-batı
doğrultulu taş temel, 1 Numaralı mekanın batısında ortak duvarı paylaşan
başka bir mekanın varlığına işaret etmektedir. 7. Tabakaya ait yanık sıvalı
bir taban açmanın batı kesiminde geniş bir alanda saptanmıştır. Batıdan
doğuya doğru eğimli bir açıyla gelen ve bir kısmı çökmüş olan taban doğubatı 2.70 m. ve kuzey-güney 3.10 m. ölçülerine sahiptir. Tabanın bir bölümü, biri güneyde diğeri de kuzeyde yer alan iki dairesel formdaki çukur
tarafından tahrip edilmiştir. Biri 1.80 m. çapında, diğeri ise 1,20 m. çapında
olan bu çukurların çeperleri ve tabanları sıvalıdır. Çukur içinden çıkan çok
sayıda keramik parçaları çukurların Geç Tunç Çağına tarihlendirilebileceğini göstermektedir. Açmanın batısında taban üzerinde açığa çıkarılan ve
korunan kısım itibariyle 45 cm. uzunluğunda 16 cm. kalınlığında olan bir
ocağa ait kalıntı yer almaktadır. Dairesel bir formu olduğu anlaşılan ocağın
büyük bir bölümü olasılıkla Geç Tunç Çağına ait olan çukur tarafından tah3
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rip edilmiştir. Geniş bir alanda açığa çıkarılan yanık tabanın bulunduğu bu
alanda ocak yapısının bulunması ve herhangi bir mimari yapıya rastlanmaması bu alanın avlu gibi açık bir alan olarak kullanılmış olabileceğini
göstermektedir. Açmanın doğusunda yer alan ve çeperi ve tabanı sıvalı bir
diğer çukur da olasılıkla Geç Tunç Çağına aittir. 1.75 metre çapa sahip çukur içinden Geç Tunç ve Orta Tunç Çağa tarihlenen keramikler ele geçirilmiştir.
7. tabaka keramikleri arasında en yoğun formları çanaklar, kaseler ve
çömlekler oluşturmaktadır. Basit ağız kenarlı, içe veya dışa kalınlaştırılmış
ağız kenarlı yarı küresel gövdeli çanak ve kâselerin hamur renkleri kırmızı,
devetüyü ve kahverengidir. Çoğu astarlanmış olan keramiklerin astar renkleri kırmızı, turuncu ve devetüyü rengindedir. Keramikler çark yapımı olup
iyi pişirilmişlerdir (Çizim: 2). Kalınlaştırılmış ağız kenarlı küresel gövdeli
çanak ve kaselerin benzer formları eski dönem kazı tabakalanmasında Ota
Tunç Çağının sonlarına tarihlenen IV. tabakada bulunmaktadır.4 Pişmiş
topraktan yapılmış dokuma ağırlığı, ağırşak, ezgi taşı, ve işlenmiş domuz
dişinin yanı sıra kurşundan yapılmış bir halka, bronz bir obje ve çakmaktaşı
aletler tabakadan ele geçirilen diğer buluntu gruplarını oluşturmaktadır.
8. Tabaka
7. tabakada olduğu gibi 8. tabakaya ait mimari kalıntılar da ilk olarak
2015 yılında tespit edilmiştir5. 2015 yılında tespit edilen 1 ve 2 Numaralı
mekânlara ek olarak bu yıl 5 Numaralı mekân olarak adlandırılan yeni bir
mekan daha ortaya çıkarılmıştır.
8. tabakaya ilişkin çalışmalara ilk olarak geçen yıl tespit edilen 2 Numaralı mekânın doğu duvarını oluşturan kerpiç yıkıntının temizlenip, mekâna
ait duvarın taş temelinin açığa çıkarılmasıyla başlanmıştır. Kerpiç kalıntıları taş temelden arındırılıp temizlenmiş ve mekanın 3.28 metrelik doğu duvarı ile 1.15 metrelik kuzey duvarına ait 50 cm. kalınlığındaki taş temelleri
net bir biçimde ortaya çıkarılmıştır. Geçen yıl açığa çıkarılan 1 Numaralı
mekanın6 kuzey duvarı ile ortak bir kullanıma sahip 5 Numaralı mekanın
güney duvarı 1.85 metre uzunluğunda iken mekanın doğu duvarının 1.35
metrelik bir bölümü açığa çıkarılmış olup 50 cm. kalınlığa sahiptir. 5 Numa4
5
6

Lloyd ve Mellaart 1965: 130-132.
Abay, Dedeoğlu, Ünar, Ergün, Yılmaz ve Temür 2017: 277.
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ralı mekan ile 1 Numaralı mekanın batısında her iki mekan arasındaki geçişi sağlayan 80 cm. genişliğinde bir kapı aralığı yer almaktadır. 5 Numaralı
mekanın güney duvarının batı ucunda, mekan içinde kalan kısımda yer
alan söve taşı olasılıkla kapının mekan içine doğru açıldığını göstermektedir. Bunun yanı sıra açığa çıkarılan üç mekanın da genel mimari planı göz
önüne alındığında 1 Numaralı mekanın 5 Numaralı mekana ait bir avlu
olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 7).
8. tabaka keramiklerini tabak, kase, testi, çanak ve çömlekler oluşturmaktadır. En çok görülen formlar arasında çanak ve kaseler yer alır. Basit
ağız kenarlı yarı küresel gövdeli kâseler en çok karşılan formdur. Kalınlaştırılmış ağız kenarlı omurgalı çanaklar ise bir diğer yaygın formu oluşturur.
Hepsi çark yapımı olan keramiklerin hamur renklerini kırmızı ve devetüyü
oluşturmaktadır. Keramiklerin çoğu kendinden astarlıdır. Kapların iç ve
dış yüzeyleri genelde açkılanmıştır. Çanak ve kaselerden sonra en yoğun
grubu çömlekler oluşturur. Küresel gövdeli düz veya halka dipli örnekler
sıklıkla görülür. Gaga ağızlı, yonca ağızlı testi ve akıtacaklı kaplar da görülen diğer formları oluşturmaktadır.
9. ve 10. Tabakalar
2012-2015 yılları arasında ortaya çıkarılan7 Orta Tunç Çağına tarihlendirilen 9. ve 10. tabakaların araştırılmasına 2016 yılında da devam edilmiştir.
Bu tabakaların açığa çıkarıldığı alanın kuzeybatı köşesinde bulunan 8. Tabakaya ait 1, 2 ve 3 Numaralı mekanların taş temelleri korunarak alt seviyede yer alan 9. tabaka dolgusuna ulaşılmıştır. Orta Tunç Çağının erken
tabakalarından olan 9. tabaka 10. tabakanın yıkıntıları üzerine kurulmuştur.
Geçen yıllarda açığa çıkarılan 9. tabakaya ait 5 Numaralı mekanın kuzey
duvarı tespit edilmeye çalışılmış ancak yoğun kerpiç döküntülerin bulunduğu bu tabakaya ait herhangi bir mimari unsura rastlanılmamıştır. 9. tabakaya ait bir diğer mekan olan 4 Numaralı mekan, 10. Tabakaya ait 3 Numaralı mekanın yıkıntıları üzerine kurulduğundan dolayı, 3 Numaralı mekan tam olarak açığa çıkarılamamıştı. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, geçen yıl açığa çıkarılan ve mekanın güneyinde yer alan pişmiş topraktan yapılmış fırın bütünüyle ortaya çıkarılmış (Resim: 8), dikdörtgen bir
forma sahip fırının 1.40x1.20 metre ölçülerinde olduğu anlaşılmıştır. Bu yıl
sürdürülen çalışmalarda, 3 numaralı mekanın batıya doğru uzanan sıvalı
7

Abay ve Dedeoğlu 2014: 389., Abay ve Dedeoğlu 2016: 189.
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yanık tabanı da açığa çıkarılmıştır. Doğu-batı 2.40 m. kuzey-güney 3.40
m.lik bölümü daha açığa çıkarılan tabanın batısında ve kuzeyinde mekanı
sınırlandırılan, bir duvar ya da platformun iç kısmına ait olduğu düşünülen
bir alan tespit edilmiştir. Kerpiçten yapılmış mimari unsurun dış tarafını
sınırlandıran kısmının bulunamamasından dolayı duvar veya platform
olup olmadığı kesinlik kazanmamış olan bu kısımda doğuya doğru köşe
yapan bölümde 50 cm. çapındaki bir alanı kaplayan yanmış tahıl öbeğine
rastlanılmıştır. Tahılların hemen altında, hatta onlarla iç içe geçmiş bir durumda bulunan, 4 ila 5 mm. çapa sahip dal parçaları tespit edilmiştir. Kırılmış halde bulunan kimi dal parçaları tahılların içine karışmışken, bazı dal
parçalarının kavisli formu dikkat çekmektedir. Tüm bu kalıntılar tahılların
oval formlu dal-örgü tekniğiyle yapılmış bir sepetin içinde olduğunu göstermektedir. Tahılların üzerinde öbek öbek yer alan yumuşak dokulu
madde kalıntıları da sepetin üzerinin hasır benzeri bir maddeyle örtülü
olduğunu düşündürmektedir. İn-situ halde olduğu yere düştüğü anlaşılan
sepet ve içindeki tahılların altında, biri 50 cm. uzunluğunda 10 cm. genişliğinde ve 3 cm. kalınlığında, diğeri ise korunmuş ölçüleriyle 20 cm. uzunluğunda olan birbirine paralel iki kalas bulunmaktadır. Muhtemelen bu kalaslar tahılların muhafazasında kullanılan sepeti taşıyan ahşap bir rafın varlığını işaret etmektedir.
Tahılların güneyinde yanmış halde bir kumaş parçasına rastlanılmıştır
(Resim: 9). Yaklaşık olarak 45 cm.lik bir alana yayılan kumaş parçalarının
üzerinde ise disk formunda bir ağırlık yer almaktadır. Ayrıca kumaş parçalarının hemen batısında, duvar veya bir platformun iç yüzü olarak düşünülen ve zeminden yüksekliği 30 cm. olan alanın hemen üzerinde ise birbirlerine 5 cm. aralıklarla yerleştirilmiş 5 cm. çapında ahşap dikme yuvaları bulunmuştur. Şiddetli bir yangın sonucu yanarak mekânın zeminine yapışan
kumaş parçası, üzerine yukarıdan düştüğü anlaşılan oval formlu disk biçimli bir dokuma ağırlığı ve birbirinin peşi sıra yerleştirilmiş ahşap dikmeler, platforma sabitlenmiş bir çeşit dokuma tezgâhının varlığını da akla getirmektedir. 3 Numaralı mekanın şu ana kadar tespit edilen ölçüleriyle
6x7.30 metre ölçülerinde oluşuna istinaden, doğusunda ve batısında tabandan yükseltilmiş ahşap dikmeli platformları, kumaş parçaları ve alanın çeşitli yerlerinde ele geçirilen dokuma tezgah ağırlıkları ve güneyinde yer
alan fırın yapısıyla, çeşitli aktivitelerin gerçekleştirildiği geniş bir avlu görünümündedir.
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Bu tabaka keramiklerinde de ağırlıklı grubu çanak ve kaseler oluşturmaktadır. Kalınlaştırılmış ağız kenarlı yarı küresel gövdeli çanaklar en sık
karşılaşılan formdur. Basit ağız kenarlı yarı küresel kaseler bir diğer yaygın
formdur. İçe dönük ağızlı basit ağız kenarlı küresel gövdeli çömlekler, dışa
dönük ağız kenarlı küresel gövdeli çömlekler ve keskin karınlı çömlekler
diğer keramik gruplarını oluşturur. Keramiklerin hamur renklerini genelde
kırmızı, açık kırmızı, kırmızımsı kahverengi, pembe ve pembemsi devetüyü
oluşturmaktadır. Astar renkleri genelde kırmızı ve tonlarından oluşur. Keramiklerde kullanılan hamur genelde iyi arıtılmış olmakla birlikte katkı
maddesi olarak kireç, mika ve taşçık kullanılmıştır. Keramiklerin çoğu iyi
pişmiştir (Çizim: 3). Taş dokuma ağırlıkları, işlenmiş domuz dişi, sapan
taşları ve bronz ve taştan yapılmış çeşitli objeler tabakada bulunan diğer
buluntuları oluşturur.
Beycesultan Höyüğünde 2016 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda, hem
Geç Tunç Çağı hem de Orta Tunç Çağına tarihlendirdiğimiz ve daha önceki
yıllarda hakkında daha az bilgi sahibi olduğumuz tabakalarda yeni verilere
ulaşılmıştır. Özellikle Geç Tunç Çağının en erken tabakası olan 6. tabakada
açığa çıkardığımız mimari yapı ve buluntular bu dönemin erken safhaları
konusunda bilgilerimizi arttırmıştır. Bunun yanı sıra yeni dönem kazıları
kapsamında ilk olarak 2015 yılında saptadığımız Orta Tunç Çağının geç
dönemlerini temsil eden tabakalarda açığa çıkardığımız mimari yapılar ve
diğer buluntular ile bu tabakalardan elde ettiğimiz radyokarbon veriler İç
Batı Anadolu Orta Tunç Çağı kronolojisinin yeniden gözden geçirilmesi
gerekliliğini ortaya koyacak verileri sağlamıştır.
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Resim 1: Beycesultan Höyüğü topografik planı ve M 27
açmasının konumu.

Resim 2: Geç Tunç Çağı 6. tabakada tespit edilen mimari
yapılar.

Resim 3: Geç Tunç Çağı 6. tabakada açığa çıkarılan 1
Numaralı Mekan ve buluntuları.
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Resim 4: Geç Tunç Çağı 6. tabakada bulunan yetişkin
kadın iskeleti.

Resim 5: Orta Tunç Çağı 7. tabakada tespit edilen 1
Numaralı Mekan.

Resim 6: Orta Tunç Çağı 7. tabakada tespit edilen 1
Numaralı Mekan içinde bulunan silo ve çömlek.
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Resim 7: Orta Tunç Çağı 8. tabakada bulunan 5
Numaralı Mekan.

Resim 8: Orta Tunç Çağı 10. tabaka 3 Numaralı
Mekanda bulunan fırın.

Resim 9: Orta Tunç Çağı 10. tabaka 3 Numaralı Mekanda
bulunan kumaş kalıntıları.
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Çizim 1: Geç Tunç Çağı 6. tabakada bulunan keramik örnekleri.
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Çizim 2: Orta Tunç Çağı 7. tabakada bulunan keramik örnekleri.
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Çizim 3: Orta Tunç Çağı 10. tabakada bulunan keramik örnekleri.
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Dr. Seval KARAKÜTÜK, Ege Üniversitesi, İzmir/TÜRKİYE.
Prof. Dr. T. Tanju KAYA, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, İzmir/TÜRKİYE.
Çorakyerler 2016 heyeti: Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında, Karaman Müzesi uzmanı
Yeter Çetin’in Bakanlık temsilciliğinde, kazı başkan yardımcısı Araş. Gör. Alper Yener Yavuz,
Araş. Gör. Hakan Mutlu, Araş. Gör. Çilem Sönmez Sözer, Araş. Gör. Erhan Tarhan ve Ankara
Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi’nden 7 öğrenci işçi, 4 stajyer
öğrenci ile birlikte toplam 17 kişilik bir ekiple 15.07.2016 tarihinde Çankırı iline gidilerek ilk
çalışmalar başlatılmıştır. Bu sezon kazımıza yardımlardan dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı, Türk Tarih Kurumu, Çankırı Valiliği, Çankırı Kültür
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sayımı yapıldıktan sonra, kalınacak yerler dezenfekte edilerek, kazı evi çevresinde çok büyümüş yabani bitkiler toplanarak kazı evinden uzaklaştırılması işlemlerine öncelik verilmiştir. Bununla birlikte kazı evi çevresine birikmiş olan atık maddeler toplanmış ve bahçe temizliği yapıldıktan sonra
ekip elemanları kalacakları yerlerine yerleştirilmiştir (Resim: 1). Daha sonra Çankırı İl Kültür Müdürü, Çankırı Müze Müdürü ve Çankırı Belediye
Başkanlığı ziyaret edilerek Çorakyerler 2016 yılı kazı çalışmaları için bürokratik işlemler başlatılmıştır ve ayrıca internet, elektrik ve su abonelikleri
güncellenmiştir.
Kazı evi çalışmaları ve bürokratik girişimlerin ardından 19.07.2016 tarihinde kazı alanına gidilerek kış boyunca büyüyen yabani bitkiler temizlendikten sonra, etraftaki atık maddeler toplanarak çevre temizliği yapılmıştır.
ÇORAKYERLER 2016 YILI FOSİLLİ ALAN KAZI ÇALIŞMALARI
Fosilli bölgelerin hava muhalefetinden etkilenmemesi için, her yıl çalışmalar tamamlandıktan sonra düzenli olarak naylon örtüyle ve toprakla
kapatılmaktadır. Her yıl olduğu gibi 2016 kazı sezonunun başında da kazı
alanı bu naylon örtülerden ve dolgu toprağından arındırılarak fosilli bölgeler ortaya çıkarılmış ve ekip 20.07.2016 tarihinde kazı alanının çalışılacak
bölümünün kareleme çalışmalarını tamamlayıp alan fosil çıkarma işlemlerine hazır hâle getirilmiştir (Resim: 2-3).
Alanda çalışılacak yerlerin karelemesi yapıldıktan sonra, Çorakyerler
ekip elemanları fosil çıkarmaya başlamıştır. Fosil çıkarma çalışmaları, bu
sezon yağan şiddetli yağmurlar nedeniyle de, zaman zaman aksamıştır.
Alan çalışmalarında çıkarılacak fosillerin üstü açıldıktan sonra rutin olarak yapılan fotoğraflama, çizim ve numaralandırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Fosiller ilk aşamada çeşitli kimyasallarla sağlamlaştırıldıktan sonra, büyük fosillerin dağılmadan ve zarar görmeden çıkarılması için alçı ceketle çevrelenmesi gibi gerekli önlemler alınarak fosiller çıkarılmış ve temizlik, onarım ve bilimsel değerlendirmeler yapılmak üzere kazı evi laboratuvarına taşınmıştır.
Çorakyerler 2016 Kazı Çalışmalarının yapıldığı Kareler ve Çıkarılan Fosiller
Çalışmaların 2016 yılında yürütüldüğü ve her birisinin 2x2 m ebatında
olan kareler: -1-S, 0-S, 1-P, 1-S, 2-R, 2-S, 3-R, 3-S şeklinde isimlendirilmiştir
Müdürlüğü, Çankırı Müze Müdürlüğü, Çankırı Belediye Başkanlığı ve kazı ekibi heyet üyeleriyle öğrencilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
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(Çizim: 1). Çorakyerler arazi karelemesinde kuzeye gidildikçe harfler ilerlerken, batıya gidildikçe rakamlar artmaktadır. Her yıl karelerden çıkan
fosiller, bir önceki yılda çıkan fosillerle eşleştirilerek birbirlerini tamamlayan parçalar bütünlenmeye çalışılmaktadır.
Çorakyerler 2016 yılında çalışılan sekiz kareden toplam 74 adet numaralı
etütlük fosil çıkarılmıştır. Bunların içerisinde giraffidae (Resim: 10-11),
gomphoteridae, suidae, equidae, testudinidae (Resim: 6), rhinocerotidae, bovidae
ailelerine ait türlerin fosilleri mevcuttur. Bu yılki çalışmalarda mustelidae
ailesinden bu güne kadar hiç ele geçmemiş olan bir çene parçası fosili bulunmuştur. Bu fosil kesek içerisinden çıkarıldığı için numara verilememiştir. Tüm bu buluntularla birlikte Çorakyerler’in fosil listesi güncellenmiştir
(Tablo: 1).
Çorakyerler 2016 Çalışmaları Sonrasında Alanın Kapatılması
Her yıl kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra fosilli bölgeler hava muhalefeti nedeniyle bozulmaların önlenmesi için alan kalın naylonlarla örtülerek üzeri kalın bir toprak örtüyle kapatılmaktadır. Bu sezon da aynı işlemler gerçekleştirilerek bir sonraki sezonda çalışılması için alan korumaya
alınmıştır (Resim: 13).
ÇANKIRI MÜZESİ DEPO ÇALIŞMALARI
Çorakyerler ekibinin bir bölümü arazi çalışmalarını yürütürken diğer
bölümü müzeye giderek, geçmiş yıllarda çıkarılan fosillerin sistematik çalışmaları ile birlikte, yeni Çankırı Müzesi için teşhir edilecek fosilleri teşhire
uygun hâle getirmek için fosillerin sağlamlaştırılması ve temizlenmesi için
çalışmıştır (Resim: 14). Çorakyerler 2016 yılı kazı çalışmaları, bir yandan
hava muhalefeti, diğer yandan da içinde bulunduğumuz olumsuz koşullardan kaynaklı ödenek azlığı nedeniyle, arazi çalışmaları yapılmış olmakla
birlikte, daha çok depo çalışmalarına ağırlık verilerek ilerlemiştir.
KAZI EVİ DEPOSU ÇALIŞMALARI
15 Ağustos 2016’da kazı alanı kapatılarak stajyer ve işçi konumundaki
öğrenciler kazı ekibinden çıkarılmıştır. Kazı çalışmaları Kazı Başkanı Prof.
Dr. Ayla Sevim Erol, Kazı Başkan Yardımcısı Araş. Gör. Alper Yener Yavuz,
Bakanlık temsilcisi Yeter Çetin, Araş. Gör. Hakan Mutlu, Araş. Gör. Çilem
Sönmez Sözer, Araş. Gör Erhan Tarhan, Doç. Dr. Yeşim Doğan, Yrd. Doç.
Dr. Serdar Mayda, Prof. Dr. Tanju Kaya ile birlikte 29.08.2016 tarihine kadar
depo çalışmaları ve bilimsel çalışmalar şeklinde devam etmiştir. 29.08.2016

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

523

tarihi itibariyle kazı evi deposu Çankırı Müzesi araştırmacıları Deniz Demiral ve İlhan Dilekçi ile birlikte Bakanlık Temsilcisi Yeter Çetin ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol’dan oluşan ekip tarafından kapatılıp mühürlendikten sonra anahtarlar bir tutanakla birlikte Çankırı Müzesi uzmanları
tarafından teslim alınmıştır.
Kazı evi depo, müze ve arazi çalışmalarının yanı sıra, 2016 yılı ve gelecek yıllarda, yurt içi ve yurt dışında yapılacak olan sunum ve yayınlar için
çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda, yapılan güncel yayınlar taranmış ve Çorakyerler bulguları ile karşılaştırılmıştır. Çorakyerler
bulgularının sistematik tayin çalışmalarına devam edilmiştir. Geçmiş yıllarda ele geçen tüm fosiller tekrar gözden geçirilerek, dağılmamaları için
yeniden bakımları yapılmıştır. Çankırı Eski Müzesi’nden Çankırı Yeni Müzesi’ne taşınan fosillerin teşhir için çalışmaları da bu süre içerisinde yapılmaya çalışılmıştır.
ÇORAKYERLER KAZISI SUNUMU VE ALANI TANITIM ÇALIŞMALARI
Çorakyerler kazı çalışmaları ve fosillerin tanıtılması için 1 Temmuz 2016
günü Çankırı Kültür Merkezi konferans salonunda Çorakyerler Kazısı ile
ilgili, halk, üst düzey yöneticiler ve akademisyenlere bir konferans düzenlenmiş ve katılımcılara arazi gezdirilerek alan hakkında da bilgi verilmiştir.
Ayrıca Çankırı Belediyesinin Çocuk Üniversitesi öğrencileri için talebi
üzerine, 13 Ağustos 2016 tarihinde yaklaşık 100 kişilik bir öğrenci ve
eğitmen grubuna Çorakyerler kazı alanı tanıtımı yapılmıştır.
Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından da, Çorakyerler kazı
alanının tanıtımının yapılmasına ilişkin gelen bir talep üzerine 26 Ekim
2016 tarihinde Çankırı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine alanın ve
fosillerin tanıtımına yönelik bir konferans düzenlenmiştir. Okul müdürü ve
tüm öğretmenlerin de katıldığı bu konferans tüm katılımcılar tarafından
son derece ilgiyle izlenmiştir.
ÇORAKYERLER FOSİLLERİ ÜZERİNDE 2016 YILINDA YAPILAN
DETAYLI ÇALIŞMALARIN BULGULARI
Daha önceki çalışmalarda Listriodon splendens (Becker ve ark., 1975) ve
Microstonyx major (Geraads, 2013) olarak tanımlanan Çorakyerler suidlerinin, Erhan Tarhan’ın (2016) yüksek lisans tezi çalışması sonucunda Hippopotamodon major olarak tanımlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Kazı alanının kapatılmasından ve kazı evi depolarında yer alan fosillerin
üzerinde yapılan detaylı bilimsel analizlerden sonra, Prof. Dr. Ayla Sevim
Erol, Prof. Dr. Tümel Tanju Kaya, Yrd. Doç. Dr. Serdar Mayda, Araş. Gör
Alper Yener Yavuz ve Araş. Gör. Erhan Tarhan’dan oluşan bir ekip, fosiller
üzerinde ayrıntılı yeni tanımlamalar da yapmıştır. Müze ve kazı evindeki
geçmiş yıllara ait fosiller üzerinde yapılan bu detaylı paleontolojik analizler
sonucunda:
a-2014-2016 yıllarına ait fosiller içerisinde rhinocerotidae ve equidae fosillerinin sistematik tayinleri yapılmıştır (Resim: 5, 7). Bunun sonucu olarak
Hipparion depereti (equid) ve Chilotherium kowalevskii (rhinocerotid) türlerine
ait kafatası, çene ve izole dişlerin ölçümleri alınarak tayinleri tamamlanmıştır.
b-Carnivora takımına ait örnekler üzerinde sistematik çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma boyunca 2014-2016 yılları fosil bulguları içerisinde
tespit edilen hyaenidae (sırtlangiller) ve mustelidae (sansargiller) fosillerinin
biyometrik ölçümleri yapılarak fotoğraflanıp örneklerin tür tayini yapılmıştır. Ayrıca faunada önceden bilinen Adcrocuta ve Lycyeana (sırtlangiller)
cinslerine ait yeni bulguların olduğu anlaşılmıştır (Mayda ve ark. 2015).
Yine bu seneki fosiller içinde carnivora takımı içinden Plesiogulo cinsine ait
bir maxilla parçası tespit edilmiştir. Şimdilik buluntu Plesiogulo nov. sp. olarak tanımlanmış olup, buluntuya ait ayrıntılar detaylı çalışmalardan sonra
bildirilecektir.
c-Artiodactyla takımı içerisindeki bovidae ailesine ait örnekler detaylı çalışılmıştır (Resim: 4,8,9). Bu fosillerin arasında Criotherium ve Plessiaddax cinslerine ait mevcut kafatası ile alt ve üst çene fosillerinin ölçümleri tamamlanarak morfolojik farklılıkları ortaya konulmuştur.
d-Bovidae türleri Çorakyerler faunasının en zengin grubunu oluşturmaktadır.
Ağustos 2016 yılında kazı evindeki ilgili fosil materyal üzerinde gerçekleştirilen
paleontolojik ve sistematik çalışmada bovidae familyasına ait 53 adet örnek morfolojik ve biyometrik açıdan incelenmiştir. Bunlardan 38 alt çene, 6 kafatası, 5 üst çene
ve 3 boynuz materyalin sonuçları aşağıda özet alarak yer almaktadır:
Bu çalışmalar sonucunda Çorakyerler lazı materyali içerisinde bovidae ailesinden: Gazella sp., Criotherium sp., Plesiaddax sp., Miotragocerus gaudry,
Majoreas cf. elegans, Oioceros sp. sistematik açıdan çalışılmıştır. Oldukça
önemli tespitlerin yapılması nedeniyle çalışmaların daha sonraki yıllarda da
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devam etmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu sezon yapılan çalışmalar
özetlenecek olursa:
1- Gazella
Gazella sp. antilopini günümüze kadar gelebilmiş, küçük ve orta büyüklükteki spiral boynuzu olan ve antilopları içeren, açık ortama çok iyi adapte
olmuş bir gruptur. Gazella (Ceylan) Geç Miyosen Döneminin en yaygın antilopu olarak bilinir. Geç Miyosen boyunca Doğu Akdeniz’e Asya’dan gelmiştir, buradan da Avrupa ve Afrika’ya dağıldığı düşünülmektedir
(Koufos, 2003). Gazella türleri birbirine çok benzemektedir. Bu nedenle bu
cinsin sistematiğinin çok karışık ve problemli olduğu bir gerçektir.
Çorakyerler’deki az sayıdaki Gazella örneklerinden, daha önceki çalışmalarda Gazella sp. olarak bahsedilmiştir (Geraads, 2013). Detaylı çalışılan Çorakyerler gazella örnekleri formunun G. ancyrensisden farklı, G. pilgrimi ve
G. capricornis ile benzerlik içerisinde olduğu görülmüştür.
Çorakyerler’e ait gazella örnek sayısının gerek tür gerek ise nicelik açısından diğer antilop örneklerinden belirgin derecede az olması, Çorakyerler’in ekolojik ve coğrafik ortamının, açıklık alanların yörede baskın olmadığına, lokalitenin yaşının antilopların çok sayıda tür ile yer aldığı Anadolu’nun Orta Turoliyeninden daha yaşlı olduğuna işaret etmektedir. Özellikle Geç Valesiyen sonu lokaliteleri ile faunal benzerlik gösterdiği dikkate
alındığında Çorakyerler antilop faunasının Geç Valesiyen-Erken Turoliyen
yaşına uyumlu olduğunu göstermektedir.
2- Criotherium
Çorakyerler, bu cinsin Avrasya’da kayda geçmiş en zengin ve en iyi korunmuş örneklerini barındırmaktadır. Sistematik veriler ışığında örnekler,
bilinen iki tür içerisinden Criotherium argalioidese morfolojik açıdan kısmen
benzerlik göstermesinin yanı sıra, metrik açıdan çok daha iri bir form olması, Çorakyerler Criotherium formunun yeni bir tür olabileceğinin işaretini
taşımaktadır (Resim: 12).
3- Plesiaddax
Bu cinse ait Türkiye’de bilinen iki tür Plesiaddax inundatus (Garkın) ve
Plesiaddax simplex (Kayadibi) olarak kayda geçmiştir (Köhler, 1983).
Çorakyerler formu yeni bir tür olabilecek potansiyele sahip olduğu için
şimdilik Plesiaddax sp. olarak kayda geçirilmiştir.
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4- Miotragocerus
Geç Valesiyen-Erken Turoliyen (MN10-11) türü olan Motragocerus. gaudryi Çorakyerler’de çok az sayıda örnek ile tanımlanmıştır. Bunlar arasında yer alan boynuz örnekleri türün karakteristiğini yansıtması açısından
önemli örneklerdir.
5- Majoreas (Palaeoreas)
Birçok araştırıcı tarafından tanımlanan Majoreas (Palaeoreas), spiral boynuzlu antiloplardandır. Dik uzayan ve önde güçlü, arkada zayıf kreste sahip spiral boynuz, P. elegansın karakteristik özelliklerindedir. MN 9-11 lokalitelerinden bililen Majoreas cf. elegans, Çorakyerler lokalitesinde çok sayıda
boynuz ve çene örneği ile temsil edilmektedir.
6- Oioceros
Küçük-orta boyutlu ve sprial boynuzlu antiloplardan Oioceros cinsinin
Çorakyerler faunasının en zengin bovid popülasyonunu oluşturduğu görülmüştür.
Detaylı analizi yapılan Çorakyerler faunasından aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.
a-Çorakyerler lokalitesinin faunasının, diğer Geç Miyosen lokaliteleri
içerisinde MN11-12 lokalitelerinden, benzer faunal elemanlar temel alındığında, farklılaştığı,
b-Çorakyerler faunasının Anadolu’ya özgü türlerin varlığı, daha çok
MN10-11 (Geç Valesiyen-Erken Turoliyen ~ 8,5 Milyon yıl) lokalitelerinden
olan Sinap, Kayadibi ve Garkın ile benzerlikler gösterdiği,
c-Çorakyerler’de ele geçirilen az sayıda Tragoportax ve Gazella örneklerinden hareketle, yöredeki açık alanların düşünüldüğünden daha sınırlı
olduğu,
d-Çorakyerler buluntularının kapalı ormanlık biyotopunu işaret eden
spiral boynuzlu formaların (Criotherium, Plesiaddax, Oioceros, Palaeoreas)
çoğunlukta olduğu,
e-Çorakyerler’in tüm faunal elemanların sunduğu ekolojik sinyallere göre, bölgede daha kapalı ve ormanlık alanların yoğun olduğu sonucuna varılmıştır.
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MÜZE TEŞHİR ÇALIŞMALARI
Çorakyerler 2016 yılı kazı ve laboratuvar çalışmalarının tamamlanmasının ardından küçük bir ekip ile birlikte Çankırı Müzesi Müdürü ve uzmanları denetiminde kazı evi temizliği ve çevre düzenlemesinin yanı sıra, yeni
Çankırı Müzesinin teşhir ve tanzimi için gerekli olan fosil seçimi çalışmalarına 08.09.2016 tarihine kadar devam edilmiştir.
Çorakyerler Lokalitesinde 2017 yılında da çalışmalara devam edilmesi
planlanmaktadır.
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Resim 1: Kazı ekibi.

Resim 2: Çorakyerler kazı alanı, fosilli alan örtü toprağı
temizliği.

Resim 3: Çorakyerler kazı fosilli alanı kareleme çalışması.
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Çizim 1: 2016 yılında çalışılan karelerden çıkan fosillerin
dağılımını gösteren çizim.

Resim 4: ÇO’3399 numaralı Bovidae fosilinin temiz görünümü.

Resim 5: ÇO’3410 numaralı Equidae fosilinin temiz görünümü.
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Resim 6: ÇO’3413 numaralı Testudinidae fosilinin temiz
görünümü.

Resim 7: ÇO’3414 numaralı Rhinocerotidae fosilinin temiz
görünümü.

Resim 8: ÇO’3423 numaralı Bovidae fosilinin temiz görünümü.
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Resim 9: ÇO’3427 numaralı Bovidae fosilinin temiz görünümü.

Resim 10-11: ÇO’3412 numaralı Girrafidae fosilinin in situ ve temiz görünümü.
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Resim 12: ÇO’3152 numaralı Criotherium fosilinin temiz
görünümü.

Resim 13: 2016 yılı arazi çalışmaları sonunda alanın kapatılması.

Resim 14: Laboratuvar çalışması
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Tablo 1: Çorakyerler Lokalitesi’ne ait Güncel Fosil Listesi
Artiodactyla
Suidae
Hippopotamodon major
Cervidae
nov.sp.
Pliocervus sp.
maraghana
Giraffidae
Palaeotragus quadricornis
Palaeotragus rouenii
Samotherium boissieri
Bohlinia attica
Bovidae
Trogoportax gaudryi?
Prostrepsicerus sp.
Majoreas cf. woodwardi
Gazella sp.
aphanistus
Oioceros sp.
Protoryx sp.
Plesiaddax inundatus
Ovibovini indet.
Criotherium sp.
Miotragocerus (Pikermicerus) sp.

Testudines
Testudinidae
sp. indet.
Byzantinia pikermiensis
Byzantinia aff. hellenicus
cf. Rincocerodon sp.
Allocricetus aylasevinae n. sp.
Muridae gen. ve sp. indet.
Pseudomeriones latidens
cf. Pliospalax sp.
Prolactaga aff. major
Myomimyus sp.
Keramidomys sp.

Perissodactyla
Carnivora
Rhinocerotidae Mustelidae
Acerorhinus sp.
Sivaonyx nov.sp.
Ceratotherium neumayri
Plesiogulo
Chilotherium kowalevskii

Parataxidea

Mephitidae
Equidae
Promephitis sp.
Hipparion dietrichi
Hipparion prostylum
Hyaenidae
Hipparion sp.
Adcrocuta eximia
Lycaena sp.
Chalicotheriidae Ictitherium sp. (?)
Ancylotherium sp.
Felidae
Proboscidea
Machairodus
Gomphoteriidae
Choerolophodon pentelici
Tetralophodon longirostris
Rodentia
Hystricidae
Hystrix sp.

Primates
Hominoidea
Ouranopithecus turkae

Rodentia (devamı)
Hansdebruihnia erksinae n. sp.
Hansdebruihnia cf. neutrum
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AÇÇANA HÖYÜK (ALALAH) 2016 YILI
ÇALIŞMALARI
K. Aslıhan YENER
Murat AKAR*
Aççana Höyük (Alalah) 2016 yılı kazı çalışmaları 1 Haziran-1 Ağustos
tarihleri arasında beş plan karede yürütülmüştür. Bunlardan dört tanesi
Alan 1 ‚Saraylar Bölgesi‛ olarak tanımladığımız IV. ve VII. Tabaka saraylarının yer aldığı Woolley dönemi kazı alanının içinde ve kenarında yer almaktadır. Alan 1’de yapılan çalışmalar ile Orta Tunç II, Geç Tunç I ve Geç
Tunç II tabakaları incelenmeye devam edilirken, Alan 4 olarak tanımladığımız höyüğün güneybatı tepe düzlüğünde yer alan 64.72 plan karesinde
ise Orta Tunç II, Orta Tunç II-Geç Tunç I geçiş dönemini tanımlayan tabakalar açığa çıkarılmıştır (Resim: 1).
ALAN 1, SARAYLAR BÖLGESİ
33.53 Plan Karesi1
Alalah VII. Tabaka sarayının yüksek kotlu güney kanadında yer alan 16
ve 17 No.lu odaların bulunduğu alana denk düşen 33.53 plankaresinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile son seksen yılda biriken dolgu toprak
kaldırılmış ve 16 No.lu odanın taban seviyesine ulaşılmıştı. Sarayın kerpiç
duvarlarının tamamen eridiği ve yapısal bütünlüğünün bozulduğu bu bölgede odanın sıvalı tabanının kaldırılması ile birlikte VII. Tabaka saray yapısının erken taban seviyelerinin olabilme ihtimali değerlendirilmiş ve bu
maksatla yürütülen çalışmalar doğrultusunda sıvalı taban seviyesi altındaki
kerpiç dolgu toprağın kaldırılmasına başlanmıştır. Bu dolgu toprak içerisinde fresk parçalarının bulunmuş olması Alalah’ta duvar resimlerinin VII.
Tabaka sarayının erken evrelerinde de varlığına işaret etmiştir. Bu önemli
*
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Emeritus Prof. Dr. K. Aslıhan YENER, Koç Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Murat AKAR, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Hatay/TÜRKİYE.
Açma Başkanı Antonis Kourkaoulakos (Leiden Üniversitesi); Açma Asistanları Zeynep Kuşdil,
Furkan Özkan (Koç Üniversitesi).
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sonuçların alındığı 2015 yılı kazılarından sonra, 2016 kazı sezonu ile aynı
plan karede çalışmalara devam edilmiştir.
2016 yılında yapılan çalışmalar ile VII. Tabaka sarayının erken evrelerinin varlığı 16 No.lu mekanı çevreleyen kuzey ve güney duvarlarının taban
seviyesi altındaki kotlarda da devam etmesi ile anlaşılmaktadır. Batıda 16
ve 17 No.lu mekanları birbirinden ayıran duvarın ise toplamda beş sıra
kerpiç tuğla ile yaklaşık iki metrelik kalınlığına ulaştığı ve taş temellere
sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu kalınlıkta ve taş temellere sahip bir duvarın
16 ve 17 No.lu mekanlar arasında sadece bir bölme duvarı olarak kullanılmadığı ve esas amacının 17 No.lu mezar odasının inşası ile ilişkili olduğunu
anlaşılmıştır. 1930’lu yıllarda Woolley tarafından açığa çıkarılan 17 No.lu
mezar odası etrafı bazalt taşından işlenmiş kabartmasız ortostatlarla çevrilidir ve bu mekana güney kanatta yer alan bir merdiven ile inilmektedir2.
33.53 plan karesinde açığa çıkardığımız çift sıra taş temeller ortostatlı doğu
duvarının hemen üzerine oturmaktadır. Stratigrafik olarak bakıldığında taş
temellerin ortostatlı duvarlardan geç bir dönemi temsil ettiği düşünülebilir.
Ancak özellikle zamanında yıkılan birkaç ortostatın arkasının görünmesi ile
birlikte duvarın genel yapısı incelenebilmiştir. Ortostatların kerpiç tuğla
duvardan ziyade taş bir dolguya yaslandığı gözükmektedir. Taş dolgunun
hemen üzerinde ise 16 ve 17 No.lu odaları birbirinden ayıran bölme duvarının taş temelleri gözükmektedir. Alt kotta kalan mezar odasının duvarlarının sağlamlaştırılması ve çökme tehlikesi ile karşılaşılmaması adına üstüne bu kalınlıkta taş temelli bir duvar örülmüş olmalıdır (Resim: 2). Başka
bir değişle çağdaş olmalarına rağmen mezar odasını çevreleyen duvarlar ile
yüksek kotta kalan ve mekanları oluşturan duvarlar birbirinden farklıdır.
Bölme duvarının doğusunda sürdürülen çalışmalar ile birlikte VII. Tabaka sarayın erken kullanım evresine işaret eden kerpiç duvarların izlerine
kazı sezonun sonuna doğru rastlanmaya başlanmış ve bu süreçte yeni fresk
parçaları bulunmuştur.
2015 yılında bulunan ve restorasyonu tamamlanan parçalarında dahil
edilmesi ile birlikte VII. Tabaka sarayının erken evresine ait dolgu içerisinde toplamda 17 adet fresk parçası bulunmuştur. Bu parçaların çoğunluğu
tek renklidir. Kırmızı, beyaz ve kahverengi boyanın kullanıldığı bu parçaların yanı sıra üzerinde siyah dalga desenleri olan bir parça da ele geçen örnekler arasındadır. Parçaların küçüklüğü ve birbiriyle ilişkilendirilememe2

Woolley 1955: 95-96.
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sinden dolayı bütünsel bir kompozisyon oluşturmak mümkün değildir
(Resim: 3). Ancak özellikle VII. Tabaka sarayının taban seviyesinin altında
bu denli çok sayıda fresk parçasının bulunmuş olması Doğu Akdeniz’de
duvar boyası tekniğinin Ege eksenli bakış açısının aksine yerel gelişimini
anlamak ve kronolojik açıdan değerlendirmek adına büyük önem taşımaktadır.3
33.53 açmasında yapılan bu seneki çalışmalarda, VII. Tabaka sarayının
tabanının altında kalan dolgu toprağın kazılmasının bir sonucu olarak, seramiklerin de seyrek ve dağınık bir biçimde bulunduğunu söyleyebiliriz.
Orta Tunç II Dönemine özgü açık ve kapalı formlu düz basit seramiklerin
yanı sıra, söz konusun dönemin en belirgin mal gruplarından SuriyeKilikya boyalıları ve gri açkılı seramiklere ait parçalarda bulunmuştur.4
33.21 Plan Karesi5
Geç Tunç I Dönemine tarihlenen ve IV. Tabaka sarayı olarak tanımlanan
yapının kuzeydoğu kanadı Orta Tunç II Dönemine tarihlenen VII. Tabaka
sarayının kuzeybatı kanadındaki odalarının üzerine oturmaktadır. Bu stratigrafik ilişkiyi belgeleyen mimari planlar dışında herhangi bir arkeolojik
kayıt ise Woolley yayınlarında yer almamaktadır.6
2016 yılı kazıları ile birlikte bu iki saray yapısı arasındaki stratigrafik
ilişkiyi belgelemek üzere VII. Tabaka sarayının 4 No.lu odasında temizlik
çalışması yapılmasına karar verilmiştir. Kazı sistemimize göre 33.21 No.lu
plan kare içinde kalan bu oda içerisinde bir haftalık bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile birlikte VII. Tabaka Sarayı’nın 4 No.lu odasına ait
kuzey ve güney duvarların çökmesiyle birlikte oluşan dolgu toprağın kaldırılmasına başlanmış ve 4 No.lu odanın üzerine oturan IV. Tabaka sarayının
dış doğu duvarının kesiti açığa çıkmaya başlamıştır. İlk izlenimlerimize
göre IV. Tabaka sarayı doğu duvarının öncesinde bilinmeyen derin bir temel çukuruna sahip olduğu anlaşılmıştır (Resim: 4).
32. 53 Plan Karesi7
M.Ö. 15. yüzyılın sonunda IV. Tabaka sarayı ve batısında yer alan kale
yapısının yakılıp yıkıldığını Woolley dönemi kazı sonuçlarından bilmekte3
4
5
6
7

von Rüden 2017.
Suriye Kilikya seramikleri bakınız Bulu 2016.
Açma Başkanı Zeynep Kuşdil, Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü.
Woolley 1955: 93.
Açma Başkanı Tara Ingman (Koç Üniversitesi), Açma Asistanı Onur Hasan Kırman (Mustafa
Kemal Üniversitesi).

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

539

yiz. Ancak bu tahribatın sonrasında yaşanan olaylar ve bu dönemle ilişkili
arkeolojik tabakalar 1955 Woolley yayınında yer almamakta ve MitanniHitit geçiş dönemi olarak değerlendirebileceğimiz M.Ö. 14. yüzyılın ilk
yarısı hakkında eksik ve hatalı stratigrafik bir tabakalaşma sunmaktadır.8
Bu bölgede gerçekleştirdiğimiz kazılar ile bu sorunların üzerine gitmek
hedeflenmiştir. 32.54 plan karesinde 2003 yılından beri devam eden kazılar
doğrultusunda açma stratigrafisine göre 2a, b, c olarak tanımlanan yapı
katları açığa çıkarılmış ve bu yapı katlarının Woolley kazılarında açığa çıkarılan IV. Tabaka kale yapısının daha önceden bilinmeyen tamir ve yeniden kullanım evreleri ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır9.
Woolley kazı alanının yamacına yerleştirilen 32.54 plankaresinden elde
edilen bilginin sınırlı olması nedeniyle batıya doğru 10x10 metrelik bir alana uzanan 32.53 plan karesi ile bu yapı evrelerini daha geniş bir alanda incelemek hedeflenmiştir. Bu maksatla sürdürülen çalışmalar kapsamında
2015 yılında 2c evresi olarak tanımladığımız yapı katı açığa çıkarılmıştır. 10
2016 yılı çalışmaları ile birlikte plan karenin batı kanadında IV. Tabaka sarayı ile çağdaş olan ve açma stratigrafisine göre 2d olarak tanımladığımız
yapı katı açığa çıkarılırken aynı zamanda da 2d-2c geçiş evresine tarihlediğimiz yetişkin kadın mezarı da kazılıp kaldırılmıştır.
2d Evresi
M.Ö. 15. Yüzyılın sonu ve 14. yüzyılın başına tarihlediğimiz 2d evresi,
IV. Tabaka sarayının da yakılıp yıkıldığı tahribat dönemi ile çağdaştır. Açığa çıkarılan 110 No.lu oda ve mekanı çevreleyen duvarlarda bu yangının
izleri gözükmektedir. Mekan içerisinde 110 No.lu alanda taşınabilir ocak
(115), ocak ayağı ve pota parçaları in-situ olarak bulunmuştur. Bu veriler
mekanın IV. Tabaka kale yapısı içerisindeki işliklerden biri olduğunu göstermektedir. Kuzeybatı-güneydoğu istikametiyle yapının batı kanadında
yer alan 108 No.lu duvarın batı kanadı ise kazı sezonunun bitmesi ile birlikte açılamamıştır. 2d evresine ait bilgimiz sınırlıdır ve bu nedenle 2017 yılı
ile birlikte bu plan karede kazı çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır (Resim: 5).

8
9
10

Yener 2013: 2016.
Akar 2013: 40-42.
Yener, Akar ve Horowitz 2017: 401.
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2d- 2c Evresi Geçiş Dönemi
2d evresini tahrip eden ve 2c evresine ait olduğunu tespit ettiğimiz mezarlar 2d ve 2c yapıları arasındaki geçiş dönemini temsil etmektedirler. 2010
yılında doğu kanatta yer alan 32.54 plan karesinde iki tanesi açığa çıkarılan
bu mezarlara, 2016 yılında yeni bir tanesi daha eklenmiştir. 111 No.lu mezarın sınırları belirgindir ve yetişkin bir kadının iyi korunagelmiş iskeletini
barındırmaktadır. Mezar hediyesi olarak bronz bir iğnenin yanı sıra benzerlerine Alalah mühür ikonografisinde rastlanmayan bir silindir mühür bulunmuştur. Serpentin taşından yapıldığını düşündüğümüz silindir mühür,
ilk izlenimlerimize göre Ugarit mühürleri ile benzerlik göstermektedir.
32.53 açmasındaki çalışmalarda IV. Tabaka kale yapısı tabanının açığa
çıkarıldığı çalışmalarda, Geç Tunç I’e tarihlenen tümlenebilir ya da parça
halinde düz basit seramik grubuna ait kase, tabak, çömlek, testi ve depolama kapları açığa çıkarılmıştır. IV. Tabaka sarayında yoğun olarak bulunan
kırmızı astarlı ve açkılı seramiklerin örneklerine bu evrede de rastlanmıştır.
Alan 1 42.10 Plan Karesi 11
Woolley tarafından ‚tapınak çukuru‛ olarak adlandırılan ve Alalah tapınaklarının kazılıp kaldırıldığı alanın güneyine yerleştirilen bu plan kare
ile sorunlu tapınak stratigrafisi ve kronolojisini yeniden tanımlamak hedeflenmiştir.12 Araştırmalara 2012 yılından başlanan 42.10 plankaresinde Demir Çağı ve Geç Tunç II Dönemine tarihlenen toplamda dört mimari evre
açığa çıkarılmış, 2014 kazı sezonunda ise M.Ö. 14. yüzyılın sonu ve M.Ö. 13.
yüzyılın başına tarihlenen 4. Evre yapısının batı odasında Prens Tudhaliya
ve eşi Aşnuhepa’nın tasvir edildiği bir muhur baskısı ele geçirilmişti13. 2015
yılı çalışmaları 4. Evre yapısının erken taban seviyesi, 5. Evre mimarisi ve 54. evreleri arası geçiş dönemine tarihlediğimiz iki adet adak çukurunun
açığa çıkarılmasıyla tamamlanmıştı. 2016 yılı çalışmaları ile birlikte 5. Evreye tarihlenen adak çukurlarının kazımı tamamlanırken, yine M.Ö. 14. Yüzyılın ikinci yarısına tarihlediğimiz 6. Evre mimarisi açığa çıkarılmaya başlanmıştır.

11

12
13

Açma Başkanı Dalila Alberghina (Koç Üniversitesi), Açma Asistanı Gamze Alkan (Mustafa
Kemal Üniversitesi).
Woolley 1955: 33-90.
Yener, Dinçol ve Peker 2014.
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6. Evre
6. Evre yapısı, plan karenin merkezinde 80 No.lu geniş bir avlu ve etrafını çevreleyen ve kısmen açma sınırları içerisinde kalan dört mekan ile
tanımlamaktadır. 79 No.lu mekandan avluya geçişi sağlayan bir kapı yer
almaktadır. 71, 72 ve 77 No.lu odaların ise avluya açılmadığı tespit edilmiştir. Avlunun kuzeyinde büyük bir tandır (59) ve 73-71 No.lu duvarların
köşesinde, yere gömülü ve üst kısmı eksik bir pithos açığa çıkarılmıştır. Bu
pithos şu ana kadar höyükte bulunan en büyük örnektir. Bunun yanı sıra
çok sayıda taş kap, bakır alaşım iğne ve bira içiminde kullanılan bir bakır
alaşım süzgeç bulunan eserler arasındadır (Resim: 7). Bu buluntular, 6. Evre
yapısının tapınak bölgesine olan yakınlığı göz önüne alındığında buranın
bir hizmet binası olabileceğini düşündürmektedir (Resim: 6).
42.10 açmasında bu sene yapılan çalışmalarda açığa çıkarılan 6. Evrede,
bir önceki evrede olduğu gibi tipik M.Ö. 14. Yüzyıl seramiklerinin örnekleri
bulunmuştur. İthal Miken (Geç Hellas IIIA:2) ve Kıbrıs malların yanı sıra
yerel Nuzi seramiklerinin örnekleri de ele geçmeye devam etmiştir. Düz
basit seramikler çoğunlukla depolama kapları, çömlekler, testiler, tabaklar
ve kaselerden oluşmaktadır, ancak nadir de olsa krater ve bardak formlarına da rastlanmıştır. Açığa çıkarılan geniş tandırlar ve pişirme kapları, büyük miktarlarda yemek üretildiğine işaret eder niteliktedir.
Avlu çevresindeki odaların kazısı tamamlanmamıştır. Bu maksatla özellikle Alalah tapınakları hakkında önemli bilgiler edindiğimiz 42.10 plan
karesinde kazılar 2017 yılında devam edecektir.
5 ve 4. Evreler
5. Evre mimarisi kaldırılırken duvar içerisinde ikincil kullanıma işaret
eden ve orijinal bağlamında bir sunak olarak kullanıldığını düşündüğümüz
taş eser ele geçirilen önemli buluntular arasındadır. Bu sezonun en sıra dışı
buluntusu ise 42.10 plan karesinde 4. Evreye tarihlediğimiz 54 No.lu adak
çukuru içerisinde devam eden çalışmalarda ele geçirilmiştir. Geçtiğimiz yıl
içerisinde bütüne yakın bir şekilde büyük baş bir hayvana ait kemikler ve
çok sayıda adak kaplarının bulunduğu çukurun içinde bu yıl pişmiş topraktan bir figürin bulunmuştur. El yapımı olan figürin, Woolley kazılarında
bulunan ve kaba tanrı tasvirleri olarak tanımlanan taş heykel gruplarındaki
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örneklere benzerlik göstermektedir.14 Yüz, burun ve gözleri kilin sıkıştırılarak form verildiği eserin gövdesine ise çok sayıda kilden topçuk gövdeye
yapıştırılarak eklenmiştir. Granüllü konik gövdelere sahip Dağ Tanrısı tasvirleri silindir mühürlerden ve Hitit ikonografisinden bilinmektedir. Bu
bağlamda pişmiş toprak figürünün bir dağ tanrısı tasviri olabileceğini de
düşünebiliriz. Bu eserin yayın hazırlıkları tamamlanmak üzeredir.
ALAN 4
Höyüğün güneybatı tepe düzlüğünde yer alan Alan 4’te arkeolojik araştırmalar 2006 yılından beri devam etmektedir. Bu bölgede yürütülen çalışmalar ile birlikte kentin saraylar bölgesi dışındaki gelişimi ve buna bağlı
stratigrafisini tanımlamak hedeflenmiştir. Toplamda altı adet 10x10 metrelik plan karenin yer aldığı bu bölgede altı mimari evre açığa çıkarılmıştır.
Bu yılki araştırmalar sadece tek bir plan karede gerçekleştirilmiştir.
64.72 Plan Karesi15
64.72 plan karesinde bu yıl ki çalışmalar kapsamında 6. Evre mimarisini
anlamaya yönelik çalışmalar devam ederken 5. Evreye ait birçok yeni mezar
daha açığa çıkarılmıştır.
6. Evre
Orta Tunç II’nin sonuna tarihlediğimiz 6. Evreye ait kerpiç tuğla duvarlara sahip yapı, plan karenin batısında açığa çıkarılmıştır. Geçirdiği lokal
yangın nedeniyle kullanımının sona erdiğini düşündüğümüz kalın duvarlı
yapının sadece bir köşesi ve geniş kapı girişi 2015 yılında açığa çıkarılmıştı.
Bu yılki çalışmalar ile yapının doğuya doğru olan uzantısı anlaşılmak istense dahi 5. Evreye ait mezarlar tarafından tahrip edildiği anlaşılmıştır. Buluntu açısından zengin olmayan yapının erken evresi olarak tanımladığımız
6b evresinde özellikle 146 No.lu mekanın içerisinde taş işçiliği ve buna bağlı
çok sayıda kırık bazalt parçalarının ele geçirilmiş olması mekanın bir atölye
olarak kullanıldığını da düşündürmektedir (Resim: 8).

14
15

Woolley 1955: 238-39; PLXIV.
Michael Johnson (Chicago Üniversitesi), Jeremy Lee James (Koç Üniversitesi), İzel Ağtaş (Mustafa Kemal Üniversitesi).
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5. Evre
5. Evreye ait toplamda altı mezar daha açığa çıkarılmıştır. Farklı yaştan
ve cinsten bireylerin yer aldığı mezarlar özellikle höyüğün kuzeydoğu kanadında Alan 3’te 2007-2012 yılları arasında açığa çıkardığımız mezarlar ile
benzerlikler gösterse dahi temelde önemli farklılıklara sahiptir.16 Her mezarda ölü gömme hediyesi olarak Orta Tunç II Dönemi kase ve kapların
kullanımı bu mezarlarda da yaygındır ancak bu grubunun mezar çukurları
çok derindir. İki mezarın çevresi ise taş veya pişmiş kerpiç tuğlalar ile çevrilmesi nedeniyle sanduka mezar özelliği taşımaktadır. Antropolog Rula
Shafiq tarafından kazılan bu mezarların ön incelemeleri yapıldığında ise
önemli bir sonuç ortaya çıkmıştır. Burada gömülü yetişkin bireylerde diabet
ve obeziteye bağlı diffüz idiopatik iskelet hiperosoteozisi hastalığına ait izler
görülmüştür. Omurgada gözlenen, omurların üç kısımlarının kalsifiye olması nedeniyle kemiklerin erimiş mum gibi görünmesine neden olan bu
hastalığın neden bu bireylerde gözüktüğü hakkındaki çalışma devam etmektedir (Resim: 9).17
Alan 4’te yer alan 64.72 plan karesinin 6. Evresinden, Orta Tunç II Dönemine tarihlenebilecek seramikler elde edilmiş, Aççana’da en erken örneklerine Geç Tunç I’de rastlanan Kıbrıs mallarının ele geçmemesi nedeniyle
yapının Orta Tunç Dönemine tarihlendirilmesi mümkün olmuştur. 2017
yılında yapılan çalışmalar ile tarihlendirme konusunda daha net bir fikir
sahibi olacağımız kanısındayız. Bunun yanı sıra, 4.-5. Evreye ait çöp çukuru
ve mezarlardan elde edilen seramikler tipik Geç Tunç I repertuvarını yansıtmaya devam etmektedirler. Mezar hediyesi olarak bulunan ve benzerlerine Geç Tunç II bağlamlarında Kinet Höyük18 gibi Kilikya merkezlerinde
rastlanan iğ dipli şişe, Aççana’da az rastlanan, olasılıkla ithal bir kap olması
nedeniyle dikkat çekicidir (Resim: 10).
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Resim 1: Aççana Höyük (Alalah) 2016 yılı kazı alanları (Hazırlayan: Murat Akar).
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Resim 2: 33.53 Plankaresi, VII Tabaka Sarayı 16 ve 17 No.lu mekanları
(Hazırlayan: Murat Akar).
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Resim 3: Kırmızı boyalı fresk parçası (Fotoğraf: Murat Akar).
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Resim 4: 33.21 Plankaresi, VII ve IV. Tabaka Sarayları arasındaki stratigrafik ilişki
(Fotoğraf: Murat Akar).
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Resim 5: 33.53 Plankaresi, 2d Evresi (Fotoğraf: Murat Akar).

Resim 6: 42.10 Plankaresi, 6 Evre mimarisi (Fotoğraf: Murat Akar).

Resim 7: 42.10 Plankaresi, AT 24409, bakır alaşım süzgeç
(Fotoğraf: Murat Akar).
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Resim 8: 64.72 Plankaresi, 6. Evre mimarisi
(Fotoğraf: Murat Akar).

Resim 9: 101 No.lu sanduka tipi yetişkin mezarı
(Fotoğraf: Murat Akar).
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Resim 10: AT 24687, İğ dipli şişe, 153 No.lu mezar
buluntusu (Fotoğraf: Murat Akar).
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EKŞİ HÖYÜK 2016 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Fulya DEDEOĞLU*
H. Hüseyin BAYSAL
Ali OZAN
Erim KONAKÇI
Bora TEMÜR
Denizli İli’nin, Çal İlçesi Dayılar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
Ekşi Höyük’teki kazı çalışmaları, 2015 yılında Denizli Müze Müdürü H.
Hüseyin Baysal başkanlığında ve Yrd. Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu’nun bilimseldanışmanlığındabaşlatılmıştır1. Ekşi Höyük’ün yer aldığı Yukarı Menderes Havzası’nın ova kesiminde yürütülen ve sonrasında dağlık bölgeleri de
kapsayacak şekilde genişletilen arkeolojik yüzey araştırmaları2 Ekşi Höyük
ile birlikte Neolitik-Erken Kalkolitik Dönem yerleşim katlarına sahip toplam 17 yerleşim olduğunu göstermiştir3. Yüzey araştırmalarında bahsedilen
yerleşimlerin tahribat durumu, yüzeylerinden toplanan çanak çömlek ve
diğer buluntular, yerleşimlerin konumları ve yerleşim tipi gibi özellikleri
dikkate alınarak arkeolojik kazı çalışmalarının Ekşi Höyük’te başlatılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Zira yerleşimin tarımsal faaliyetler
ve kaçak kazılar ile yoğun bir biçimde tahrip edilmesi, söz konusu kazı
çalışmalarının bir kurtarma kazısı olarak başlatılmasını zorunlu hale getir*
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teşekkür ederiz
Abay-Dedeoğlu 2005; Abay-Dedeoğlu 2007; Dedeoğlu 2010; Abay 2011; Dedeoğlu 2014; Dedeoğlu vd. 2015; Dedeoğlu vd. 2016.
Dedeoğlu 2014: 38.

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

553

miştir. Bu amaç doğrultusunda 2015 ve 2016 yıllarında kazı çalışmalarının
yürütüldüğü Ekşi Höyük, deniz seviyesinden 812 metre yüksekliğe sahip
doğu-batı uzantılı doğal bir tepe üzerinde yer alan ve yaklaşık 2 hektarlık
bir alana yayılan bir yerleşimdir. Yerleşimin güneyinde mevsimlik küçük
bir göl, kuzeyinde ise Büyük Menderes Nehri bulunmaktadır (Resim: 1).
2016 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI
2016 yılında Ekşi Höyük’te O16, O17, N16 ve P16 plankareleri olmak
üzere dört farklı alanda kazı çalışmaları yürütülmüştür (Resim: 2-3). Söz
konusu plankareler arasından O16 ve N16’nın tamamında, P16 ve O17’nin
ise 5x10 m.lik kesiminde çalışmalar sürdürülmüş ve M.Ö. 7. binyılın ilk
yarısından 6. binyılın ilk yarısına uzanan bir tabakalanma tespit edilmiştir.
Bahsi geçen tabakalanmanın ardından, yerleşimin en azından merkezi alanında, mezarlık alanı ile tanımlanan M.S. 13.-14. yüzyıla ait Selçuklu/Osmanlı/Beylikler Dönemine kadar herhangi bir iskânın izine rastlanmamaktadır.
M.S. 13.-14. Yüzyıla Tarihlenen Mezarlık Alanı
2016 yılında bu döneme ilişkin O17 açmasının kuzey doğu köşesinde tek
bir basit toprak mezar bulunmuştur. Mezarlık alanında 2015 yılı çalışmalarında bulunan 25 mezara yeni eklenen bu mezar ile birlikte tespit edilen
mezar sayısı 26’ya ulaşmıştır (Resim: 4).
Yerleşim üzerinde yapılan araştırmalar söz konusu mezarlığın iskân
alanının, höyüğün doğu yamaçlarında olabileceğine işaret etmektedir. Nitekim bölgede yapılan yüzey araştırmalarında bu dönem ile çağdaş çok
sayıda yerleşme bulunmuştur. Özellikle Beycesultan Höyük’te yürütülen
kazı çalışmalarında açığa çıkarılan 1. Tabakaya ait konutlar4, Ekşi Höyük
üzerinde tespit edilen mezarlık ile çağdaş olmalıdır.
M.Ö. 6000-5700’e Tarihlenen Yerleşim Katları
M.Ö. 6000-5700 yıllarına tarihlendirilen yapı katına ait N16 plankaresinin güney yarısında büyük bir dörtgen yapı ve bu yapıya ait taban parçaları
belirlenmiştir. Yapının kuzey kerpiç duvarının hemen önünde ve bitişiğinde bir fırın tabanı yer almaktadır. Mekân plankarenin güneydoğu köşesinde
4

Abay-Dedeoğlu 2009: 56.
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bulunan bir söve taşının da gösterdiği üzere O16 plankaresinde çağdaşı
olduğu yapı katındaki mimari yapılara bir kapı geçidi ile bağlanmaktadır.
O16 plankaresinde ise, biri plankarenin kuzeybatısında diğeri ise güneydoğusunda yer alan iki mekâna ait mimari unsurlar tespit edilmiştir (Resim:
5). Tek sıra taş temel üzerine kerpiç bedenden oluşan mekânların güneydoğuda yer alanının tabanına açılmış içi sıvalı bir depolama alanı tespit edilmiştir. Güneydoğudaki mekânın iç kısmında sıkıştırılmış topraktan bir taban belirlenirken, açık alan olarak tanımlayabileceğimiz kesiminde de iyi
bir biçimde sıvanmış ve üzerinde ikisi tüme yakın kap olmak üzere çok
sayıda buluntu tespit edilmiş bir tabana rastlanmıştır. Bu tabakadan alınan
bir karbon örneğine yapılan analizin kalibre edilmiş sonuçları yaklaşık
M.Ö. 5845 (+- 30) tarihini vermektedir5.
Bu tabakada Hacılar6, Kuruçay, Höyücek ve Bademağacı7 gibi Göller Yöresi yerleşimlerinden bildiğimiz çanak çömlek repertuarı ile koşut boyalı
örneklerin yanı sıra kırmızı ve kahverengi astarlı ve açkılı ince yapım kaplardan oluşan monokrom örnekler de bulunmaktadır (Resim: 6). Bu yerleşim katında bulunan boya bezemeli çanak çömleklerin üzerinde keçi başları
gibi figüratif unsurların yanı sıra yatay ve dikey bantlar, yatay ve dikey
dalgalı çizgiler, kafes gibi motifler görülmektedir.
M.Ö. 6400-6000’e Tarihlenen Yerleşim Katları
Ekşi Höyük’te M.Ö. 6400-6000 yıllarına tarihlenen tabakada iki yapı katı
tespit edilmiştir. Bu döneme ait yapılardan en dikkat çekici olanı iki kullanım evresi olan taş temelli, kerpiç bedenli U planlı büyük yapıdır. Kazılarda
bu mekâna bitişik olarak yapılmış dörtgen planlı kerpiç bir başka yapı da
ortaya çıkartılmıştır (Resim: 3, 7).
Konu edilen bu tabakadaki U planlı yapı iki evrelidir, yaklaşık 1 metre
genişliğinde taş temellere sahiptir ve mekânın içine kayarak düşmüş bloklardan anlaşıldığı kadarı ile üst bedeni kerpiç kullanılarak inşa edilmiştir.
Erken evrede 3x8m. boyutlarında yaklaşık 22 metrekare kullanım alanı olan
U planlı bu yapı, geç evrede daraltılarak küçültülmüştür. Bu daraltma
işleminin yapı bir yangına maruz kaldıktan sonra gerçekleştirildiği
5

6
7

Beta Analytic ölçüm laboratuvarında yapılan analizlerin kalibre edilmiş sonuçları %95 olasılıkla
MÖ 5970-5950, MÖ 5915-5765; %68 olasılıkla MÖ 5890-5835, MÖ 5825-5810 tarihlerini vermektedir.
Mellaart 1970: 100-101; 109-120; 131-132.
Duru 1994; Duru-Umurtak 2005.
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anlaşılmaktadır. U planlı yapının güneybatıya doğru uzanan ön kesimi,
yangından sonra ahşap dikme ve hatıllar ile dallardan örülmüş bir
sundurmaya, yani ön avluya dönüştürülmüştür. Zira U planlı yapının
önündeki bu sundurma olarak tanımlanan kesimdeki yapının içerisine
kadar takip edilebilen taban, yoğun bir yangın dolgusunun üzerine
sıvanmıştır.Mekânın ilk kullanım evresinde ise, son kullanım evresinde bir
ön avluya dönüştürülen, güneybatıya doğru bakan açıklığının devamının,
üst yüzeyleri düz küçük taşlar ile döşeme oluşturacak şekilde düzenlendiği
anlaşılmaktadır. Daha sonra bu taş döşemenin üstü sıvanmıştır. Mekanın
ilk evresine tarihlenen döşemenin korunmuş genişliği, yaklaşık
1.7x2.4m.dir.
Yerleşimde merkezi bir konuma yerleştirilmiş gibi duran U planlı yapıya
bitişik olarak düzenlenmiş bir ocak, tabanlar ile temsil edilen açık alanlar ve
çok sayıda in-situ buluntu tespit edilmiştir.
U planlı yapının içerisinde ele geçen küçük buluntuları değerlendirdiğimizde en yaygın grubu sapan tanelerinin oluşturduğu görülmektedir.
Mekânın kapalı alanı ve ön avlusunda yapılan kazılarda in-situ vaziyette ve
arkeolojik depozit içinden iki yılda toplam 248 sapan tanesi bulunmuştur.
Sapan taneleri arasında kil örneklerin yanı sıra taştan yapılmış olanlar da
bulunmaktadır. Ağırşak ve ağırlıklar tespit edilen bir diğer buluntu grubunu oluşturur. Bunların dışında kulak tıkaçları (sayı taşları), çakmaktaşı ve
obsidyen dilgi ve yongalar, mermi biçimli dilgi çekirdekleri, sürtme taş
endüstrisinde yassı baltalar ve özellikle çeşitli türden biley taşları görülmektedir. Ayrıca ezgi taşları ve öğütme taşları, figürinler, içerisinde spatül,
bız, iğne ve kancaların yer aldığı kemik aletler de mekânda tespit edilen
buluntular arasındadır.
U planlı yapı ile bağlantılı dörtgen planlı kerpiç duvarlı yapının bir bölümü O16 büyük bölümü ise N16 plankaresinde ortaya çıkartılmıştır (Resim: 3, 7-8). Bu yapının kullanım alanı 30 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Yapının şimdilik, güneybatı yönündeki taş temelleri izlenebilmektedir. Diğer kesimlerde daha çok yangın geçirmiş sarı renkli kerpiç bir duvar,
iz üzerinden tanımlanabilmiştir. Yapının içerisindeki buluntular, işlevinin
daha çok üretime yönelik bir atölye olabileceğini işaret etmektedir. Yapının
kuzeydoğu köşesinde yer alan ve mekânın geri kalanından rengi ve yapısı
ile ayırt edilebilen 2.15x1.90 m. boyutlarındaki işlikte, tabana gömülü sürtme taşları, bir figürin, çakmaktaşı ve obsidyen dilgiler, bir el baltası ve perdah taşı gibi aletler tespit edilmiştir. Mekânın ortasında tabanı çanak çöm-
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lek parçaları ile döşeli, yaklaşık 50 cm. çapında bir ocak tabanı yer almaktadır. Yapının güneybatı taş temellerinin önünde yer alan işlik ise 1.30x1.60
m. boyutlarında olup, çakmaktaşı-obsidyen dilgiler ve sapan taşları ile perdah taşı gibi aletlerin üretiminde kullanılmıştır.
Yukarıda kısaca tanımlanan yapıların bulunduğu tabakadan alınan iki
örneğe radyo-karbon analizi yapılmıştır. 1. örnek M.Ö. 6248-6078, ikinci
örnek ise M.Ö. 6217-6047 tarih aralıklarını vermiştir8.
Daha erken bir yapı katına ait olduğu anlaşılan başka bir U biçimli yapı
ise yüzeye yakın olduğundan ötürü ağır bir tahribata maruz kalmıştır ve U
planlı yapının batısında, daha alt seviyesinde yer almaktadır. Büyük bölümü tahribata uğramış olsa da yapının korunmuş olan kısmı, bir üst yapı
katına ait U planlı yapı ile aynı boyutlara sahip olduğunu göstermektedir.
İlk U planlı yapı, daha sonra inşa edilen örneğin yaklaşık 7.4 m. batısında
bulunmaktadır. İki yapının hemen hemen aynı yerde inşa edilmiş olması ve
boyutlarının benzerliği, yapının işlev ve toplumsal anlamı bağlamında bir
devamlılık bulunduğuna işaret eder.
Ekşi Höyük’ün bu sürece ait tabakalarında ele geçirilen çanak çömlek
repertuarı kırmızı ya da kahverengi astarlı monokrom gelenekle temsil
edilmektedir (Resim: 9). Bant şeklinde boya bezemeli birkaç örnek dışında
boya bezemeye rastlanmamıştır. En sık görülen kap formları arasında, Skenarlı büyük ve küçük çanaklar, konik ve yarı küresel çanaklar, boyunlu
ve boyunsuz çömlekler, düz ve disk dipler ile dikine tüp tutamaklar bulunmaktadır. Bazı kapların üzerinde yine dönemin karakteristiği ile koşut
biçimde görülen boğa eklentileri mevcuttur9. Monokrom çanak çömlekler
Göller Yöresi’nin yanı sıra Ulucak, Ege Gübre, Çukuriçi, DedeliHeybelitepe, Yeşilova gibi İzmir çevresinde yer alan yerleşimlerdekiler10 ile
de benzerlikler göstermektedir.
M.Ö. 6700-6500 Yılları Arasına Tarihlenen Tabaka
Erken U planlı yapı temelinin batısında, kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu ince (25 cm.) bir duvar ile sınırlandırılan, sert nitelikte ve yüzeye yakınlı8
9

10

TÜBİTAK tarafından yapılmış analizler iki kalibrasyonlu, %95.4 olasılıklı sonuçlardır.
Ekşi Höyük’ün yer aldığı Yukarı Menderes Havzası'ndaki Neolitik ve Erken Kalkolitik dönemlere tarihlenen yerleşimlerin çanak çömlek repertuarı ve tarihlemeleri konusunda bk. Abay
2008; Dedeoğlu 2014.
Çilingiroğlu 2012; Derin 2012; Horejs 2012; Lichter-Meriç 2012; Ozan 2012; Sağlamtimur-Ozan
2012.
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ğı göz önünde bulundurulduğunda görece iyi korunmuş kireç bir taban
bulunmuştur (Resim: 10). Bu tabanın benzerleri Batı Anadolu yerleşimlerinin özellikle Erken ya da Ön Neolitik olarak tanımlanan dönemlerinden
bilinmektedir. Bu nitelikte tabanlar Göller Yöresi’nde Hacılar’ın akeramik
olarak adlandırılan tabakasından11, Bademağacı’nın radyo-karbon analiz
sonuçları ile M.Ö. 7. binyılın ilk yarısına tarihlenen ve Erken Neolitik 8 olarak adlandırılan yapı katından (siyah ve kırmızıya boya izleri taşıyan kireç
bir taban)12 ve İzmir’de Ulucak’ın yine radyo-karbon analiz sonuçları ile
M.Ö. 7. binyılın ilk yarısına tarihlenen VI. tabakasından bilinmektedir13.
Çukuriçi Höyük’ün XIII. tabakasında da benzer nitelikte bir taban ortaya
çıkartılmıştır ve tarihler yine M.Ö. 7. binyılın ilk yarısını işaret etmektedir 14.
Nitekim Ekşi Höyük’te yukarıda konu edilen yerleşimlerin tabanlarının
benzeri bir taban üzerinden alınan bir hayvan kemiğine yapılan radyokarbon analizlerinin kalibre edilmiş sonuçları M.Ö. 6640 (+-30) tarihini
vermiştir15. Ekşi Höyük kireç tabanın diğer yerleşimlerden ayrılan noktası
ise üzerinde açık bir biçimde tanımlanabilen bezemelerin bulunuyor olmasıdır.
Söz konusu taban dikdörtgen biçimindedir ve kuzeybatı-güneydoğu yönünde yaklaşık 5 m. kadar bir uzunluğa sahiptir. Tabanın batı yönüne devamı ise tahribattan ötürü tespit edilememiştir. Mevcut durumda en geniş
yeri yaklaşık 2 m.dir. Kireç taban, tespit edilebilen 4 farklı sıvama evresine
sahiptir. İlk 3 evre boya bezemelidir. İlk evrede bezeme kırmızı taban üzerinde krem bantlar şeklinde yapılmıştır. Krem bantlar iki yandan birbirine
paralel siyah çizgiler ile sınırlanmıştır. Siyah çizgilerin içe bakan tarafları,
birbirine bakacak şekilde testere dişi biçiminde bezenmiştir. Genişliği 12
cm. olan krem bantlar arasındaki kırmızı boyanın genişliği, tabanın üst sıvama evreleri tarafından kapatıldığından henüz tespit edilememiştir.
Kırmızı boyalı kireç tabanın ikinci inşa evresinde kullanılan bezeme şablonu birtakım farklılıklar barındırmaktadır. Bu evrede kırmızı boya daha geniş bir krem bant tarafından (33cm.) bölünmektedir. Krem bandı iki yanda
sınırlayan gri düz çizgiler mevcuttur. Ayrıca bandın merkezinde kenarlara
paralel uzanan 2 cm. kalınlığındaki iki düz çizgi, krem rengi bandı iki yan11
12
13
14
15

Mellaart 1970a, 4.
Duru 2008, 26, Res. 35, 36.
Çilingiroğlu vd. 2012, 149.
Horejs 2015, 297, 302.
Beta Analytic ölçüm laboratuvarında yapılan analizlerin kalibre edilmiş sonuçları %95 olasılıkla
MÖ 6680-6590, %68 olasılıkla MÖ 6645-6600 tarihlerini vermektedir.

558 ..................................................................................................................

da geniş, ortada dar olmak üzere 3 bölüme (12 cm., 2.5 cm., 12 cm.) ayırmaktadır. Kırmızı tabanın 2. inşa evresindeki bezemeli alan oldukça sınırlı
bir bölümde korunmuştur ve bundan ötürü tüm taban üzerine aynı bezemenin uygulanıp uygulanmadığını kesin bir şekilde söylemek mümkün
değildir (Resim: 11-12).
Tabanın 3. inşa evresinde de 2. inşa evresi ile benzer krem bantların oluşturulduğunu söylemek mümkündür; ancak kırmızı boyanın gri kenarlıklı
krem bir bant tarafından bölündüğünü gözlemleyebildiğimiz kesim oldukça kısıtlıdır ve gri kenarlık bu noktada silik bir şekilde seçilebilmektedir.
Kırmızı boyalı kireç tabanın 4. inşa evresine gelindiğinde ise beyaz nitelikli
kireç tabanın herhangi bir boya bezeme yapılmaksızın kullanıldığı görülmektedir. Sıvama evrelerinin üst üste binen kesitlerinden her sıvama aşamasında öncelikli olarak son derece ince kum ve çakılın serildiği, ardından
üzerine kireç tabanın yapıldığı gözlemlenebilmektedir. Tabanın üzerinde
birkaç kemik parçası ve birkaç çanak çömlek parçası dışında herhangi bir
arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır.
Sonuç olarak Ekşi Höyük 2015 ve 2016 kazıları, Yukarı Menderes Havzası’nın M.Ö. 7. binyılın ilk yarısından itibaren yerleşilmiş olduğunu ortaya
koymuştur. Ekşi Höyük’teki arkeolojik buluntular yerleşimin Göller Bölgesi, Kıyı Ege ve kısmen Orta Anadolu ile ilişkilerini göstermektedir. Özellikle
çanak çömlekler dikkate alındığında, bölgenin Göller Bölgesi ile aynı kültür
çevresi içerisinde yer aldığı söylenebilir.
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Figür 1: Yukarı Menderes Havzasının ve Ekşi Höyük'ün Konumu
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Figür 2: Ekşi Höyük 2016 Yılı Kazı Çalışmaları Yürütülen Plankareler

Figür 3: 2016 Yılı Çalışmaları Sonucu Genel Görünüm

Figür 4: MS 13.-14. Yüzyıla Tarihlenen Basit Toprak Gömü
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Figür 5: MÖ 6000-5700 Yıllarına Tarihlendirilen Yapı Katına ait Mimari Kalıntılar

Figür 6: MÖ 6000-5700 Yıllarına Tarihlendirilen Yapı Katına ait Çanak Çömlekler

564 ..................................................................................................................

Figür 7: MÖ 6400-6000 Yıllarına Tarihlenen Yapı Katları
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Figür 8: 2016 Yılı Çalışmaları Sonucu N16 Açması

Figür 9: MÖ 6400-6000 Yıllarına Tarihlenen Yapı Katlarına Ait
Çanak Çömlek Örnekleri
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Figür 10: 2016 Yılı Çalışmaları Sonucu O17 Açması

Figür 11: MÖ 6700-6500 Yıllarına Tarihlenen Yapı Katına ait Kireç Taban
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Figür 12: Kireç Tabanın Çizimi
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ELBİSTAN KARAHÖYÜK KAZISI 2016
Bora UYSAL*
Ali ÇİFÇİ
Elbistan Karahöyük 2016 yılı kazısı 10.052016 ile 26.08.2016 tarihleri arasında yapılmıştır1. Çalışmalarımızın gerçekleştirilmesini sağlayan Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Yardımlarını esirgemeyen Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’a, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’a,
Karahüyük Muhtarı Mehmet Ünal’a, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm
Müdürü Seydihan Küçükdağlı’ya, Kahramanmaraş Müze Müdürü Ahmet
Denizhanoğlu’na ve müze personeli Arkeolog Mehmet Güriçin’e de teşekkürlerimizi sunarız.
Elbistan Karahöyük 2016 yılı kazısı, geçen sene olduğu gibi höyüğün kuzeybatı yamacı ve kuzey düzlüğü olarak adlandırılan kesimlerinde yürütülmüştür (Resim: 1). Kuzeybatı yamacında 2015 yılında açığa çıkarılan 4
tabakaya ek olarak2, 2016 yılında G7 açmasında 3 tabaka daha tespit edilmiş, böylece alanda saptanan tabakaların sayısı 7’ye yükselmiştir. Sınırlı
alanlarda kazılan tabakaların yamaçta yer almaları nedeniyle ele geçirilen
seramik parçalarında karışmalar vardır. Bu nedenle şimdilik kesin tarihlendirmeler yapmaktan kaçınmamıza rağmen, Demir Devri tabakalarının sayısı kuzey düzlüğünden ve 1947 yılı kazı alanından3 daha fazla gibi gözükmektedir.

*

1

2
3

Yrd. Doç. Dr. Bora UYSAL, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
58140, Sivas/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇİFÇİ, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 34722,
İstanbul/TÜRKİYE.
Elbistan Karahöyük 2016 yılı kazı ekibi; Kahramanmaraş Müze Müdürü Ahmet Denizhanoğlu,
Yrd. Doç. Dr. Bora Uysal, Yrd. Doç. Dr. Ali Çifçi, Arkeologlar Adem Ceylan, Muhammet Dolmuş, Mehmet Güriçin, Gülşen Kutbay, Pınar Mertelli, Hülya Torun, Antropolog Milcan Kalakenger, Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Cemile Baştosun, Belgin Çoban,
Kübra Elif Çoşkun, Beyza Davdav, Emre Duman, Muhammet Ali Durmaz, Rahmi Serhat Kemer, Mustafa Malatyalı, Soner Sarıer, Bektaş Tanrıverdi ve Bilal Tatar’dan oluşmuştur.
Uysal ve Çifçi 2016, 38-39, res. 3-7.
Özgüç 1948, 230-231; Özgüç ve Özgüç 1949, 20-21, 34-36.
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I7 açmasında Geç Demir Devrine verilen 1. tabakanın kaldırılması sırasında belirlenen bir çöp çukurunun kazılması sonucu bulunan bir küp tamamlanmıştır (Resim: 2). H7 açmasının doğu yarısında, yine Geç Demir
Devrine tarihlenen 2. tabakaya ait birer ocak ve tandır tespit edilmiştir (Resim: 3). H8 açmasında ise 3. tabaka kaldırılarak, H7 açmasının batı yarısında
2015 yılında belirlenen Orta Demir Devrine ait 4. tabakanın devamı açığa
çıkarılmıştır (Resim: 4). Taş temeller, kerpiç duvarlar, çöp çukurları ve ocak
yerlerinin görüldüğü 4. tabaka mimari açıdan henüz fazla bir veri ortaya
koymamaktadır.
Elbistan Karahöyük 2016 yılı kazısında yapılan çalışmalar kuzey düzlüğünde yoğunlaştırılmıştır. Bu bölgede yer alan M11 ve N11 açmalarında
2015 yılında yapılan kazılarda, kalınlığı 1.5-2.5 m. arasında olan bir dolgu
toprağının kaldırılmasından sonra Demir Devrine ait bir tabaka belirlenmiştir. Ancak, çalışılan açmaların güneyinde kalan kesimlerde yüzeyde izlenen
bazı taş sıraları, tespit edilen tabakanın kuzey düzlüğünde yer alan ilk tabaka olmadığını göstermektedir4.
Nitekim bu sene kazılan L11, L12 ve M12 açmalarında, Geç Demir Devrine ait bir tabaka geniş bir alanda açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). L11 açmasının kuzey yarısı tamamen dolgu toprağıdır. Bu açmanın güney yarısından
itibaren başlayan kalıntılar L12 ve M12 açmalarına doğru devam etmektedir. Taş temel üzerine kerpiç olarak inşa edilmiş duvarlar, kimi yerlerde 10
sıra halinde korunmuş olmakla birlikte mimari tam olarak anlaşılır nitelikte
değildir. Tandır ve ocak yerleri çok sayıdadır. M12 açmasının güneydoğu
kesimi bir işlik görüntüsündedir. Alanın ortasında büyük boy bir öğütme
taşı ve köşe kısmında bir banyo kabı tespit edilmiştir. Parçalanmış, fakat
eksiksiz durumda olan büyük boy banyo kabı çok kalın cidarlıdır (Resim:
6). Ağız kenarı üç parçaya indirilecek şekilde birleştirilebilmiş olmakla birlikte, ağırlığı ve ağız düzleminin tam yatay olmaması nedeniyle kazı ortamında tamamlanamamıştır.
Çalışmalarımız sırasında L12 açmasının güney orta bölümü civarında
saptanan ilginç bir buluntu, küçükbaş bir hayvan kafatasının burnu üzerinde bulunan ucu açık bronz bir halkadır. Böyle bir halkanın bu tür bir hayvanda hangi amaçla kullanıldığı tartışmaya açıktır (Resim: 7). Yine aynı
açmadan ele geçirilen linear teknikte işlenmiş steatit bir mühür üzerinde,

4

Uysal ve Çifçi 2016, 39-40, res. 8.
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sağda ayakta duran silahlı bir erkek figür, solda karışık bir yaratık ve üst
orta kısımda Ay Tanrısı Sin’i simgeleyen bir hilal vardır (Resim: 8).
Kuzey düzlüğünde 2015 yılında açığa çıkarılan tabakadan erkene tarihlenen, Geç Demir Devrine ait bir tabakanın daha tespit edilmiş olmasına
rağmen, alandaki en yeni tabaka bu da değildir. Geçen sene olduğu gibi,
çalışılan açmaların güneyinde kalan kesimlerde yüzeyde izlenen taş sıraları,
bu tabakadan önceye ait bir tabakanın daha bulunduğunu göstermektedir.
L12 ve M12 açmalarının güney kesimleri kazılırken, Helenistik-Roma dönemlerine ait bir takım seramik parçalarının ele geçmiş olduğunu da belirtmemiz gerekir.
Kuzey düzlüğünde yapılan diğer çalışmalarda, sonraki yıllara hazırlık
amacıyla M10 ve N10 açmalarındaki dolgu toprağı kaldırılmıştır. Elbistan
Karahöyük 2016 yılı kazısında en önemli sonuçlar N11 açmasından elde
edilmiştir. Önceki yıl zayıf bir mimari ortaya koyan bu açmanın kazılması
sırasında ele geçirilen iki nadir eser, arkeoloji bilimi ve müzeciliğimiz açısından önemli birer kazançtır.
N11 açmasında yapılan kazılar, 2015 yılında açığa çıkarılan tabakanın
kaldırılmasına yönelik olarak başlamıştır. Kesin bir tarihlendirme yapmak
istemememize rağmen, düşüncemiz söz konusu tabakanın Orta Demir Devrinden daha yeni olamayacağı yönündedir. Yapılan çalışmalar tabakanın
derin taş temellere sahip olduğunu göstermiş ve açmadaki mimari nispeten
anlaşılır bir hale gelmiştir. Bu temeller 2. tabakanın içine ve 3. tabakanın
başlangıcına kadar inmektedir (Resim: 9).
N11 açmasında birkaç çöp çukuruyla zayıf bir biçimde kendini gösteren
2. tabaka Erken Demir Devrine ait olmalıdır (Resim: 10). 3. tabaka ise Geç
Tunç Çağının, bir başka deyişle Hitit İmparatorluk Döneminin son tabakasıdır.
Çalışmalarımızın bu aşamasında, 1. tabaka temellerin son taşları kaldırılırken, 2. ve 3. tabakaların başlangıç seviyesinde, üzerinde iki panel halinde
kazınmış hiyeroglif yazılar bulunan steatitten yapılmış bir silindir mühür
ele geçirilmiştir (Resim: 11). Bu mühür, 1947 yılı kazısının en önemli eseri
olan Elbistan Karahöyük stelinden sonra bulunan ilk yazılı belgedir. Eğer
geleneksel bir kullanım söz konusu değilse, eserin 1. tabakaya ait olma olasılığı yoktur. 3. ya da daha kuvvetli olasılıkla 2. tabakaya ait olması gerekmektedir. Üzerinde sadece hiyeroglif yazılar bulunan bu tip bir mührün
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bilimsel kazılardan bulunmuş bir benzeri yoktur5. Diğer yollardan elde
edilmiş mühürler içinde iki örnek Adana Müzesinde korunmaktadır. Söz
konusu mühürlerin tarihlendirilmeleri konusunda M.Ö. 13. yüzyıldan 12.
yüzyıla geçiş yılları önerilmiştir6. Gaziantep’te Dülük civarından bulunduğu söylenen bir mühür kabaca Hitit İmparatorluk dönemine tarihlendirilmiştir7. Adıyaman kökenli bir mühür ise benzeri olan Dülük mührü üzerinde durulduktan sonra, tarihlendirilmesi için M.Ö. 1. binyılın da mümkün
olabileceği söylenmiştir8.
N11 açmasında açığa çıkarılan 3. tabaka, mevcut tabakalaşmaya göre
kuzey düzlüğündeki 4. tabakadır (Resim: 12). Kuzeydoğu-güneybatı yönünde, taş temel üzerine kerpiç olarak inşa edilmiş dörtgen planlı odaların
izlendiği bu tabakada, önceki tabakaya ait çöp çukurlarının neden olduğu
tahribatlar vardır. Duvarların bir kısmı sadece temel seviyesinde korunmuştur. Dönem değişikliği, seramikle birlikte mimari tekniklerde de kendini
göstermektedir. Taş temeller yapılırken kenarlara büyük ve orta boy taşlar
yerleştirilmiş, iç kısımlar küçük boy taşlarla doldurulmuştur. Diğer yandan,
ortadaki oda ve bitişiğindeki iki ayrı alan iyi işçilik sergileyen bir taş döşemeyle kaplanmıştır. Küçük boy toplama taşların kullanıldığı bu döşeme çok
sıkı bir şekilde örülmüştür.
Tabakanın kazılması sırasında, ortadaki odanın döşemesi üzerine yerleştirilmiş durumda bulunan bronzdan yapılmış sığ bir kazan, bu sene ele
geçirilen ikinci nadir eserdir (Resim: 13). İçe çekik basit ağız kenarlı, dışbükey gövdeli ve geniş yuvarlak dipli olan eser 44 cm. çapında ve 9 cm. yüksekliğindedir. Daha çok Assur Ticaret Kolonileri Çağı ve Demir Devrinden
tanınan büyük boy madeni kaplar Hitit dönemlerinde yaygın değildir. Elbistan Karahöyük kazanının bir benzeri tespit edilememiştir. Orta derecede
korozyonlu olan eser toprağıyla beraber kaldırılmış, onarımının yapılması
için banyo kabıyla birlikte Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge
Laboratuvarına gönderilmiştir.
Elbistan Karahöyük kazısıyla ilgili olarak, höyüğün hemen batısında,
Hurman suyunun diğer kenarında yer alan Hamza Tepe’den söz etmek
istiyoruz (Resim: 14). 1947 yılı kazı raporunda, Hamza Tepe’nin daha geride
5

6
7
8

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Hititolog Yrd. Doç. Dr. Metin Alparslan tarafından değerlendirilmekte olan bu silindir mühür kısa bir süre sonra yayınlanacaktır.
Dinçol vd. 1998, 185, lev. 1-2.
Bossert 1952-53, 112, lev. XVI, b-c; Mora 1987, 235, lev. 68, 6.2.
Alp 1973, 13-15, lev. 2a-b.
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yer alan 1150 m. rakımlı Soluk Tepe’nin bir uzantısı olduğu ve sırtları üstünde tümülüslerin bulunduğu belirtilmektedir9. Aradan geçen zaman sonucu, Hamza Tepe’nin üzerinde önemli değişiklikler olmuştur. Günümüzde üzerinde bir tümülüs olduğunu söylemek mümkün değildir. Tepe kısmı
düzleştirilmiş ve buraya bir su deposu inşa edilmiştir. Mahalle sakinlerinden öğrenildiğine göre, bu tür çalışmalar yapılırken bazı mimari kalıntılara
rastlanmıştır. Çevrede dolaşılacak olursa bir kaç parça seramik hala bulunabilmektedir. Diğer yandan, tepenin höyüğe yakın olan kuzeydoğu yamaçlarında başka bir durum söz konusudur. Yüzeyde görülebilen yanmış
insan kemikleri ve çömlek parçaları bölgede bir mezarlık alanının bulunabileceğine işaret etmektedir. Bu nedenle gereken izni alarak yakın gelecekte
burada da bir kazı yapmayı planlıyoruz.
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Resim 1: Elbistan Karahöyük topografik plan.

Resim 2: Kuzeybatı yamacı I7 açması 1. tabaka, çöp çukuru
ve küp.

574 ..................................................................................................................

Resim 3: Kuzeybatı yamacı H7 açması 2. tabaka, ocak ve
tandır.

Resim 4: Kuzeybatı yamacı H7 ve H8 açmaları 4. tabaka.

Resim 5: Kuzey düzlüğü L11, L12 ve M12 açmaları 1. tabaka.
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Resim 6: Kuzey düzlüğü M12 açması 1. tabaka,
banyo kabı.

Resim 7: Kuzey düzlüğü L12 açması 1. tabaka, burnu
halkalı hayvan kafatası.

Resim 8: Kuzey düzlüğü L12 açması 1. tabaka, silindir mühür.

576 ..................................................................................................................

Resim 9: Kuzey düzlüğü N11 açması 1. tabakanın temelleri.

Resim 10: Kuzey düzlüğü N11 açması 2. tabaka.

Resim 11: Kuzey düzlüğü N11 açması, hiyeroglif yazılı
silindir mühür.
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Resim 12: Kuzey düzlüğü N11 açması 3. tabaka.

Resim 13: Kuzey düzlüğü N11 açması 3. tabaka, bronz kazan.

Resim 14: Hamza Tepe (kuzeydoğu cephesi).
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