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YAYIN KURALLARI 
Göndereceğiniz bildiri metinlerinin aşağıda belirtilen kurallara uygun ola-

rak gönderilmesi, kitabın zamanında basımı ve kaliteli bir yayın hazırlanması 

açısından önem taşımaktadır. Bildirilerin yazımında kitaptaki sayfa düzeni esas 

alınarak; 

*  Yazıların A4 kağıda, üstten 5.5 cm. alttan 5 cm. soldan 4.5 cm. sağdan 3 cm. 

lik bir boşluk bırakılarak, 10 punto ile, bir satır aralığı olacak şekilde, Times 

New Roman fontu ile en fazla 10 sayfa yazılmalı, 

*  Başlık 14 punto, büyük harf ve bold olacak şekilde yazılmalı, 

* Metinde ana başlıklar büyük harflerle ve italik, alt başlıklar, baş harfleri 

büyük ve italik olarak yazılmalı, 

*  Metin içinde geçen yabancı sözcük ve terimler, örneğin ‚in-situ‛ italik olarak 

yazılmalı, 

* Metin içinde Milattan Önce gibi çok alışılagelmiş kısaltmalar dışında 

kısaltma kullanılmamalı, Milattan Önce ve sonra kısaltması: M.Ö., M.S. 

Erken Tunç Çağı: ETÇ olarak kullanılmalıdır. 

* Bölge adlarının ilk harfleri, aynı şekilde yer, coğrafya ve kurum adlarının ilk 

harfleri büyük yazılmalıdır. Örneğin: Doğu Anadolu, Yakın Doğu, Avrupa, 

Akdeniz Bölgesi, Dicle Nehri, Ankara Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu gibi. 

*  Ölçü ve ağırlıklar m. cm. mm. lt. gr. şeklinde yazılmalı, 

*  Dipnotların metnin altında ve metin içinde numaraları belirtilerek, 8 puntoda 

yazılmalı, 

*  Dipnot ve kaynakçada (bibliyografya) kitap ve dergi isimleri italik yazılmalı, 

*  Harita, çizim ve resimler 15 adetten fazla olmamalı, fotoğraflar JPG veya 

TlFF olarak gönderilmeli, gönderilen resimlerin çözünürlüğünün en az 300 

pixel/ınch olmalı,  

*  Çizimlere (Çizim: 1), resimlere (Resim: 1), haritalara (Harita: 1) olarak alt yazı 

yazılmalı ve kesinlikle levha sistemi kullanılmamalı, 

* Yayım için telif anlaşması gerektiren Googleearth gibi görseller 

kullanılmamalı, 

 *  Bildirilere, ilk sayfanın altında, dipnotlardan önce bütün yazarların mutlaka 

isim, unvan, e-mail ve yazışma adresi yazılmalıdır. 

Yayınlanacak bildiri sayışının artması, kitapların zamanında basımını güç-

leştirdiğinden, bildirilerinizin sempozyum sırasında teslim edilmesi ya da en 

geç 1 Ağustos tarihine kadar, yay nlar@kulturturizm.gov.tr e-mail adresine gön-

derilmesi gerekmektedir.  

Yayın kurallarına uymayan ve geç gönderilen bildiriler kesinlikle yayınlan-
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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 po-

ints of line space. Main headings should be written with capitals, sub-

headings 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 consi-

dered default.  

As sudden accumulation of papers makes it difficult to complete prin-

ting 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 af-

ter the deadline will not be published on no account.     
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2016 YILI AKHİSAR-THYATEIRA ANTİK KENTİ 

VE HASTANE HÖYÜĞÜ KAZISI 

Engin AKDENİZ 

Aydın ERÖN 

Y. Selim KAYA 

Manisa İli, Akhisar İlçe merkezi sınırları içerisindeki Thyateira antik ken-

ti ve Hastane Höyüğü kazı çalışmaları 18 Temmuz-21 Eylül 2016 tarihleri 

arasında sürdürülmüştür1. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra 

Akhisar Belediye Başkanlığının desteğiyle sürdürülmüştür. Tepe Mezarlı-

ğı’nın Thyateira antik kentinin ziyarete açık tek alanı (ören yeri) olması se-

bebiyle söz konusu alanda 2016 yılında temizlik dışında kazı çalışması ya-

pılmamış, kazı çalışmaları Hastane Höyüğü'nde gerçekleştirilmiştir (Resim: 

1).  

Hastane Höyüğü'ndeki yerleşim tabakalarının saptanması amacıyla baş-

lanılan kazı çalışmalarında 2013 yılında ortaya çıkarılan sunak/tapınak ya-

pısı kazı çalışmalarının planlanmasında etkili olmuştur. Höyüğün zirvesin-

de, Thyateira antik kentinin akropolü olarak tanımlayabileceğimiz alandaki 

bu yapı, kentin özellikle Hellenistik ve Roma Dönemi iskanını kanıtlaması 

açısından önemlidir. Bu amaçla 2016 yılı kazı çalışmaları E-32 d, F-31 a-c, F-

32 c-d ve F-33 d plankarelerinde gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). 

                                                        
  Prof. Dr. Engin AKDENİZ, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 

Bölümü, Aydın/TÜRKİYE. 

 Yrd. Doç. Dr. Aydın ERÖN, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 

Bölümü, Aydın/TÜRKİYE. 

 Araş. Gör. Y. Selim KAYA, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 

Bölümü, Aydın/TÜRKİYE. 
1  Thyateira Antik Kenti ve Hastane Höyüğü 2016 yılı kazı çalışmaları Prof. Dr. Engin Akdeniz’in 

başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Aydın Erön’ün başkan yardımcılığında, Araş. Gör. Yavuz Selim 

Kaya’nın başkan vekilliğinde, Yrd. Doç. Dr. Safiye Akdeniz, Yrd. Doç. Dr. Murat Çekilmez, 

Akhisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadir Güven, Akhisar Belediyesi Kültür ve 

Sosyal İşler Müdürlüğü memuru Hüseyin Tosun, Arkeolog Mehmet Zaybak, Arkeolog Merve 

Sultan Çakan, Arkeolog Okan Özdemir, Arkeolog Zeki Erat, Arkeolog Derviş Çelepkolu, 

Arkeolog Elif Burcu Güven, Arkeolog Esin Biberoğlu, Arkeolog Emrah Maden, Arkeolog Özge 

Özen, Antropolog Muhsin Coşkun, Restoratör Sinem Büşra Ekinci ile öğrencilerin katılımıyla 

sürdürülmüştür. Çalışmalarda, Sakarya Müzesi uzmanlarından Arkeolog Yeliz Kocayaz, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak görev almıştır.  
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E-32 d PLANKARESİ 

E-32 d plankaresinde 111.989 m. kot seviyesinde başlayan  kazı çalışma-

larında ilk olarak Osmanlı ve Bizans Dönemine ait, büyük çoğunluğunu 

yeşil, yeşil-kahverengi, yeşilimsi sarı, sarı ve turkuaz renkli sırlı örneklerin 

oluşturduğu seramik parçaları ile çok sayıda lüle ve nargile parçası bulun-

muştur. Bu eserler, önceki yıllarda bulunan benzerleriyle birlikte, Hastane 

Höyüğü üzerindeki Osmanlı Dönemi yerleşimini kanıtlamaktadır. Dolgu 

toprak içerisinden prehistorik döneme tarihleyebileceğimiz az sayıda sera-

mik parçaları da ele geçmiştir.  

Kazılarda, anıtsal boyutlardaki sunak/tapınak yapısının mimari bezeme-

lerine ilişkin çok sayıda örnek bulunmuştur. Bu örnekler, geç antik devir-

den başlamak üzere yapının ve bezemeli parçaların yoğun bir şekilde parça-

landığını göstermektedir. Geç Antik Çağda ve Osmanlı Döneminde meyda-

na gelen bu tahribat sonrasında istenilen şekle sokulan mermer kısımların 

höyük üzerindeki ve çevresindeki pek çok yapıda kullanıldığı tespit edil-

miştir. 

Geçmiş yıllarda sunak/tapınak yapısının merkezi üzerinde yoğun olarak 

karşılaşılan harçlı alanın devamı ortaya çıkarılmıştır. 111.179 m. kot seviye-

sinde başlayan kireç harcı kalıntıları söz konusu anıtsal yapının ana bölüm-

leri üzerinde ve çevresinde yer almaktadır. Kareye yakın planlı mekanlar 

oluşturan harçlı alanların zeminlerinde, sunak/tapınak yapısına ait, in-situ 

vaziyetteki mimari blok parçalarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Aslında 

bu durum kireç harçlı alanın, sütun kaidelerinin oturacağı dasit zeminin 

etrafını çevirmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla harç orta büyüklük-

teki taşlarla birlikte döküldüğünde, en azından bu dasitlerin ve üzerlerin-

deki kaidelerin yerli yerinde olması gerekmektedir. Anlaşıldığına göre, 

harçlı alan tapınağın çekirdeğini oluşturmaktadır (Resim: 2). Niteliğinden 

dolayı Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenen harcın, mermer sütunların 

oturduğu zemin ve kaidelerinin etrafına döküldüğünün anlaşılması uygu-

lamanın tapınağa ait olduğu göstermektedir. Bu alanların üzerinde Osmanlı 

Dönemine, özellikle 18. ve 19. yüzyıllara ait sırlı seramik ve lüle/nargile 

parçaları yoğun olarak bulunmuştur. Geç dönem seramiklerinin yanı sıra az 

sayıda Lydia ve Prehistorik Dönemlere tarihleyebileceğimiz seramik parça-

ları da ele geçirilmiştir. 

Gerek Hastane Höyüğü'ndeki diğer kalıntılar, gerekse yapı genel olarak 

değerlendirildiğinde Evliya Çelebi'nin 1671 yılındaki Akhisar seyahatinde 

gördüğü ve eserinde etraflıca bahsettiği Akhisar Kalesi'nin bugünkü Ket-
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hüda Mahallesi'ndeki Hastane Höyüğü, Cimcime Sultan'ın sarayına ait ol-

duğunu yazdığı kalıntıların ise henüz açığa çıkarılmaya başlanan sunak-

tapınak yapısı ve çevresindeki kompleks yapılar topluluğuna ait olduğu 

düşünülebilir. Evliya Çelebi'nin ilçeyi ziyaret ettiği 1671 yılından yakın ta-

rihlere kadar, Kethüda Mahallesi’nde ya da yakın mahallelerdeki yapıların 

taş ve mermer, hatta kireç ihtiyacını karşılamak amacıyla Hastane Höyü-

ğü'nün üzerindeki yapılardan taş (özellikle dasit) ve mermer bloklar çıka-

rıldığı, kireç ocağı yapıldığı bilinmektedir. Bu ciddi tahribat, arkeolojik ka-

zılar sonucunda yapıyı ancak bu haliyle saptayabilmemize sebep olmuştur. 

 Henüz Hastane Höyüğü'nün küçük bir bölümü kazılmış olsa da açığa 

çıkarılan kalıntılardan sunak ya da tapınak olduğu düşünülen anıtsal bo-

yutlardaki yapı höyüğün zirve kısmında yer akmaktadır. Günümüzde sa-

dece temel ve basamak kalıntıları görülebilen, etrafı yüksek binalarla kuşa-

tılmış durumdaki bu etkileyici ölçülerdeki yapıya ait kalıntıların geçmiş 

dönemlerde çok uzak mesafelerden bile görülmüş olması mümkündür. 

Temel kısmı açığa çıkarılan, sütunları devrilmiş vaziyette bulunan, üst mi-

mari ve plastik eserlerin parçalar şeklinde ele geçtiği yapının gerçek yük-

sekliği konusu ilerleyen kazı faaliyetleriyle netleşecek ve yapıya ilişkin res-

titüsyon önerileri getirilebilecektir. Yapıya ait kalıntı ve buluntular şimdiki 

haliyle bile değerlendirildiğinde, Akhisar'ın bu isimle anılmasının sebebi 

önceki dönemlerde çok daha iyi durumda ve uzak mesafeden görülebilen, 

Evliya Çelebi'nin Cimcime Sultan'ın sarayına ait olduğunu yazdığı anıtsal 

yapıya ait beyaz mermer ya da kum taşı üzeri kaplama mermer kalıntıları 

olmalıdır (Resim: 3). 

 

F-32 c-d PLANKARESİ 

F-32 c-d plankaresindeki ilk kazı çalışmaları 2014 yılında gerçekleştiril-

miştir. 2015 yılı çalışmaları sırasında arazinin diğer noktalarına ağırlık ve-

rilmesi nedeniyle ara verilen çalışmalara 2016 yılında devam edilmiştir. 

Çalışmaların asıl amacı sunak/tapınak yapısının batıya doğru devam edip 

etmediğini tespit etmektir. Çalışmalara ilk olarak 2014 yılında koruma 

amaçlı serilen jeotekstilin kaldırılması ve temizlik çalışmaları ile başlanıl-

mıştır. 109.389 m. kot seviyesinde başlayan kazı çalışmalarında Bizans ve 

Osmanlı Dönemine tarihlendirilen seramik parçalarının yanı sıra az sayıda 

prehistorik seramik parçası da saptanıştır. Söz konusu seramik buluntuları-

nın yanı sıra mimari bezemeli parçalar ve terrakotta heykelcik parçası da ele 

geçirilmiştir.  
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F-32 d plankaresinin kazısı sırasında iki adet mezar tespit edilmiştir. 

Bunlardan, M1 olarak adlandırılan mezarın bir çocuk bireye ait olduğu tes-

pit edilmiştir. Doğu-batı uzantılı mezar tahrip edildiği için in-situ durumu-

nu kaybetmiştir. Bireyin boyun ve sol omuz kenarında korozyona uğramış 

iki adet çivi, sekiz adet çakmaktaşı bulunmuştur. M2 olarak adlandırılan 

mezar ise erişkin bir bireye aittir. Söz konusu mezar plankarenin güney 

kesit içinde, tahrip edilmiş, yığın halindedir. Yoğun tahribata uğrayan me-

zarda herhangi bir buluntu tespit edilmemiştir.  

F-32 d plankaresindeki çalışmalar 109.309 m. kot seviyesinde sonlandı-

rılmıştır. Çalışmalara F-32 c bölümünde devam edilmiş olup ilk olarak 2014 

yılında ortaya çıkarılmış olan fırın, Osmanlı duvarı ve duvarın kuzeyindeki 

kiremit döşeli alan kaldırılmaya başlanmıştır. 111.913 m. kot seviyesinde 

başlanılan çalışmalarda yine Osmanlı ve Bizans Dönemine tarihlendirilen 

sırlı seramik parçaları, prehistorik seramik parçaları ele geçirilmiştir. Söz 

konusu seramik parçalarının yanı sıra sunak/tapınak yapısı ile bağlantılı 

mimari bezeme parçaları ve dairesel formlu bir sunak bloğu tespit edilmiş-

tir.  

F-32 d plankaresinde devam eden seviye indirme çalışmaları sırasında 

110.643 m. kot seviyesinde bir mezar tespit edilmiştir. M3 olarak adlandırı-

lan doğu-batı uzantılı mezar erişkin bir bireye aittir (Resim: 4).  Devşirme 

bloklardan yapılan taş sanduka mezar 45x200 cm. ölçülerindedir. Mezarın 

üzeri dasit bir blok ile örtülmüştür.  İskeletin sol kol kemiği ve kafatası bu-

lunamamıştır. Mezarda herhangi bir buluntuya rastlanılmamıştır. 

109.383 m. kot seviyesinde mermerden yapılmış, bir köşeden kırılmış, 

dört satırı korunmuş, Yunanca bir yazıt açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). Yazı-

tın kırık olan bölümü birleşmektedir. Söz konusu eser 16 cm. yüksekliğe ve 

70 cm. genişliğe sahiptir. Harf kalınlığı ise 3 cm.dir. Bununla birlikte yazıtla 

birleşmeyen üç harflik bir bölüm de ele geçirilmiştir. Prof. Dr. Hasan Malay 

söz konusu yazıt üzerinde yapmış olduğu ilk incelemede eserin M.S. 3. 

yüzyılın sonlarına tarihlendirmiştir.  

109.323 m. kot seviyesinde sunak/tapınak yapısının stylobate bloklarına 

ulaşılmıştır. Söz konusu bölümün uzunluğu 330 cm., genişliği 36 cm. yük-

sekliği ise 18 cm.dir. Bu stylobate bloklarının hemen güneyinde 109.093 m. 

kot seviyesinde stylobate temel taşları açığa çıkarılmıştır. Stylobate temel 

taşlarını birbirine bağlayan kenetlerin yerlerinden söküldüğü tespit edilmiş-
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tir2. Bu bölümün 290 cm. uzunluğundaki kısmı açığa çıkarılmıştır. Stylobate 

zemin taşı blokları 60 cm. genişliğinde ve 20 cm. yüksekliğindedir. Stylobate 

zemin taşı bloklarının güneyinde devam edilen seviye indirme çalışmaları 

sırasında 108.893 m. kot seviyesinde çakılla sıkıştırılmış bir zemin ortaya 

çıkarılmıştır. Sunak/tapınak yapısının güneydoğu köşesinde tespit edilen 

zeminin 260x110 cm. olan bölümü açılmıştır.  

F-32 d plankaresinde stylobate zemini çevresinde gerçekleştirilen kazı ça-

lışmaları sırasında yoğun olarak Roma İmparatorluk Dönemine tarihlendi-

rilen seramik parçalarının yanı sıra mimari bezeme parçaları, iki adet hey-

kel parçası, tunç tıp aleti, tunç sikke, tunç yüzük (küpe parçası ?) ve bir adet 

perdah taşı (?)  ele geçirilmiştir (Resim: 6).    
 

F-31 a PLANKARESİ 

F-31 a plankaresindeki kazı çalışmalarına Hastane Höyüğü yerleşimi 

üzerinde yer alan sunak/tapınak yapısının batı sınırının tespit edilmesi 

amacıyla başlanılmıştır. Çalışmalarda ilk olarak modern asfalt yol kaldırıl-

mıştır. Yolun altından dolgu toprak içerisinde 111.759 m. kot seviyesinde 

1943 yılını tarihlenen ‚1 Kuruş‛ ve Osmanlı Dönemine tarihlendirilen bir 

lüle ile 110.819 m. kot seviyesinde bir tunç haç bulunmuştur.     

110.580 m. kot seviyesinden itibaren kuzey-güney yönünde uzanan du-

var kalıntısı tespit edilmeye başlanmıştır. Özensiz işçiliğe sahip olan duva-

rın içerisinde devşirme malzeme olarak kullanılmış mimari parçalar dikkat 

çekicidir (Resim: 7). Söz konusu duvarın plankarenin güney kesiti içinde 

kalan bölümünde, üzerinde haç tasviri bulunan Bizans sütun başlık parçası 

tespit edilmiştir (Resim: 8).  

Bu duvarın niteliğinin daha iyi anlaşılabilmesi için çalışmalar plankare-

nin kuzeyinde devam edilmiştir. İlk olarak sunak/tapınak yapısının merke-

zinde yer alan ve geç döneme ait olabileceğini düşündüğümüz harçlı bö-

lümlerin devamı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 9). Harçlı bölümlerin genel 

karakteri E-32 d plankaresinde saptanan bölümlerle benzerdir. Yine aynı 

alanda devam eden seviye indirme çalışmaları sırasında sunak/tapınak ya-

pısının stylobate bölümünün devamı olabilecek nitelikte dasit bloklar sap-

tanmıştır. Bu blokların, F-32 c plankaresinde bulunanlarla aynı seviyede 

olduğu anlaşılmıştır.  

                                                        
2  Kenet yuvası 25 cm. uzunluğunda ve 7 cm. genişliğindedir. 
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Stylobate bloklarının tespit edilmesinin ardından çalışmalar plankarenin 

güney bölümüne kaydırılmıştır. 109.039 m. kot seviyesinde kuzey-güney 

yönünde uzanan basit toprak mezar ortaya çıkarılmıştır. Bireyin iskeletinin 

ancak bir kısmının ele geçirildiği mezarda herhangi bir buluntu yoktur. 

109.789 m. kot seviyesinde bulunan ikinci mezar ise taş sanduka tekniğinde 

yapılmış olup mezarın duvarlarında devşirme malzemeler kullanılmıştır 

(Resim: 10). 180x50 cm. ölçülerindeki mezarın içerisindeki iskeletin düz 

yatırıldığı tespit edilmiştir. İskelet toprağın nemli olması nedeniyle ciddi 

ölçüde çürümüştür. Mezarda dört adet kolye boncuğu bulunmuştur. Me-

zarda devşirme malzeme olarak kullanılan parçalardan birinin nehir tanrısı 

kabartması olduğu düşünülmektedir3.    

M2 olarak adlandırılan mezarın kaldırılmasının ardından 109.213 m. kot 

seviyesinde M3 olarak adlandırılan üçüncü bir mezar tespit edilmiştir. Do-

ğu-batı doğrultusunda uzanan mezar, basit taşlarla örülmüştür. 170x40 cm. 

ölçülerinde olan mezarın derinliği 35 cm.dir. Mezarın içerisindeki iskelet 

düz şekilde yatırılmış, elleri karın hizasındadır. Toprağın sıkıştırmasından 

dolayı kafatası ve gövde kemikleri düzgün ele geçirilememiştir. Mezarda 

herhangi bir buluntu yoktur. 

M1 olarak adlandırılan mezarın kaldırılmasından sonra ise 108.909 m. 

kot seviyesinde M4 olarak adlandırılan bir mezar saptanmıştır. Kuzey-

güney doğrultulu mezarın bir bölümü korunabilmiştir.  

F-31 a plankaresinin ortasında yer alan kuzey-güney yönlü duvarın batı-

sında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında sunak/tapınak yapısının 

stylobate düzlemi ile hemen hemen aynı seviyede harçlı bir alan tespit edil-

miştir (Resim: 11). 

 
 

F-31 c PLANKARESİ 

F-31 c plankaresinde 112.239 m. kot seviyesinden devam edilen çalışma-

larda dolgu toprak içerisinde geç döneme ait sırlı seramik parçaları ile olası-

lıkla Roma Dönemine tarihlenen bir yapıya ait olabileceğini düşündüğü-

müz bir geison parçası ortaya çıkarılmıştır. 111.139 m. kot seviyesinden iti-

baren sunak/tapınak yapısına ait kırık bezemeli mimari yapı parçaları tespit 

                                                        
3  Eser üzerinde çalışmalara başlayan Yrd. Doç. Dr. Murat Çekilmez söz konusu eseri MS I. 

yüzyıla tarihlemiştir.  
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edilmeye başlanmıştır. Söz konusu parçaların yanında sırlı seramik parçala-

rı, çakmaktaşı, öğütme taşı parçaları ele geçirilmiştir.   

110.869 m. kot seviyesinde plankarenin doğu kesiti içerisinde kalan bir 

duvarın izleri görülmeye başlanmıştır. Söz konusu duvarın güneyinde ise 

sunak/tapınak yapısına ait dasit blok parçaları tespit edilmiştir. Dasit mima-

ri blok parçalarının çevresinde az sayıda Tunç Çağı seramik parçalarının 

yanında haç şeklinde bir tunç kolye ucu, dasitten yapılmış öğütme taşları ve 

dönemi tespit edilemeyen bir dilgi ele geçirilmiştir. 

 
 

F-33 d PLANKARESİ 

F-33 d plankaresindeki kazı çalışmalarına ilk olarak 2014 yılında baş-

lanmış, 2015 yılında çalışmalara devam edilmiştir. 2016 yılı kazı çalışmala-

rına  ise 106.900 m. kot seviyesinden başlanmış, çalışmalar 105.190 m. kot 

seviyesinde tamamlanmıştır.  

 Hastane Höyüğünün erken dönemlerdeki iskanını tespit etmek amacıy-

la devam edilen çalışmalar sırasında ilk olarak alanın güneybatı köşesinde 

106.619 m. kot seviyesinde sert bir zemine rastlanmıştır. Zeminin çevresinde 

M.Ö. II. binyıla tarihlendirebileceğimiz seramik örneklerinin yanında Lydia 

seramikleri bulunmuştur (Resim: 12-13).  

Zeminin niteliğini anlamak için çalışmalara plankarenin doğu bölümün-

de devam edilmiştir. Söz konusu alanda gerçekleştirilen kazı çalışmaları 

sırasında 106.469 m. kot seviyesinde saman katkılı beyaz alçı veya sıva ka-

lıntıları ortaya çıkarılmıştır. Yine aynı kot seviyesinde çok sayıda çakmakta-

şı parçasına rastlanmıştır. Aynı alanda 105.913 m. kot seviyesinde çakıl taş-

ları ile seramik kırıklarından ve 105.849 m. kot seviyesinde kilden yapılmış 

bir taban (?) ortaya çıkarılmıştır. Bu alanın çevresinde devam eden çalışma-

lar sırasında küllü toprağa ulaşılmıştır. Küllü toprak içerisinde M.Ö. III., 

M.Ö. II. ve M.Ö. I. binyıla tarihlenen seramik parçaları bulunmuştur. F-33 d 

plankaresindeki çalışmalarda 105.369 m. kot seviyesinde pişmiş toprak bir 

ağırlık ile tunç bir yüzük ele geçirilmiştir. Çalışmalar 105.190 m. kot seviye-

sinde tamamlanmıştır. 
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   Çizim 1: Sunak-Tapınak yapısı 

 

 

 
Resim 1: Akhisar Hastane Höyüğü'nün Hava Fotoğrafı 
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Resim 2: E-32 d Plankaresi 

 

 

 
Resim 3:   Sunak-Tapınak yapısı 
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                                    Resim 4: F32c, Mezar 3 

 

 
                 Resim 5: F32c, Yazıt 
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Resim 6: F 32 c,d 

 

 

 

 

 

 
Resim 7: F 31 a 
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Resim 8: F31a, Bizans sütun başlığı 

 
 

 
Resim 9: F 31 a 
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Resim 10: F 31 a 

 

 
Resim 11: F 31 c 
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                                   Resim 12: F-33-E32, seramik örnekleri. 

  

 
       Resim 13: F-33d seramik örnekleri.



15  ..................................................................................................................  

KNİDOS KAZI VE ARAŞTIRMALARI: 2016 

Ertekin M. DOKSANALTI* 

İbrahim KARAOĞLAN 

Erdoğan ASLAN 

İ. Mete MİMİROĞLU 

L. Ufuk ERDOĞAN 

D.Ozan TOZLUCA 

Muğla İli, Datça İlçesi, Knidos antik kentinde gerçekleştirilen 2016 yılı 

çalışmaları; kazı, araştırma, tespit ve restorasyon, konservasyon odaklı ola-

rak beş farklı alanda, sürdürülmüştür1 (Resim: 1). 

                                                        
*  Doç. Dr. Ertekin M. DOKSANALTI, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 

Konya/TÜRKİYE. ertekin96@selcuk.edu.tr 

 İbrahim KARAOĞLAN, Selçuk Üniversitesi, Bozkır MYO Mimari Restorasyon Programı, Kon-

ya/TÜRKİYE. 

 Doç. Dr. Erdoğan ASLAN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Kon-

ya/TÜRKİYE. 

 Yrd. Doç. Dr. İ. Mete MİMİROĞLU, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Konya/TÜRKİYE. 

 L. Ufuk ERDOĞAN (MA), Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Kon-

ya/TÜRKİYE. 

 D. Ozan TOZLUCA (MA), Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü, Denizli/ TÜRKİYE. 
1 Knidos Kazı ve Araştırmaları, 30.09.2013 tarih ve 2013/5387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 08.04.2016 tarih ve 67749 sayılı ‚Kültür ve 

Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Kazı ve Sondaj Ruhsatnamesi‛ ile Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi adına 13.07.- 26.10.2016 tarihleri arasında sürdürülmüştür.  

 Knidos Kazı ve Araştırmalarından ilgi ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen Datça Kay-

makamı Vehbi Bakır’a özellikle teşekkür ederiz. Kazı ve araştırmalar sırasında özveri ile çalışan 

ve her türlü desteği sunan Bakanlık Temsilcisi Ali Demirkıran’a (Tekirdağ Müzesi Müdürlüğü 

Uzmanı) teşekkür ederiz.  

 Katkı ve yardımlarından dolayı KVMG Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı’na, Muğla İl 

Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik’e, Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey’ye ve Müze 

Uzmanları ile görevlilerine teşekkür ederiz.  

 Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün’e, Datça Belediye Başkanı Gürsel 

Uçar’a, Muğla Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube Müdürü Esin Gençtürk-Gümüş’e, Yazıköy 

Muhtarı Salih Bora’ya, Ören Yeri Görevlilerine, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğrencil-

eri, S.Ü. Bozkır MYO Öğrencilerine ve tüm kazı ekibine en içten teşekkürlerimizi sunarız.  

 Knidos Kazı ve Araştırmaları 2016 sezonu bütçesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü tarafından sağlanmıştır. Bunun yanı sıra Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü (S.Ü. BAP 16401069 nolu ‘Knidos D Kilisesi ve Araştırmaları’; 
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KAZI ÇALIŞMALARI 

Liman Şapeli (Çizim: 1, Resim: 2) 

Knidos’un doğuda ve batıda olmak üzere iki limanı bulunmaktadır. Ba-

tıdaki Strabon’un ifadelerinden yola çıkılarak Askeri/Trireme Liman ya da 

Küçük/Batı Liman olarak adlandırılmıştır. ‘Askeri/Trireme Liman’ın oluştu-

rulabilmesi için anakara ile kentin ada bölümü arasında kalan alan, anakara 

kısmı doldurulmuş ve yapay mendirek meydana getirilmiştir. Mendirek, 

dörtgen planlı genişçe bir düzlük olarak düzenlenmiştir. Ucunda liman 

girişini koruyan yuvarlak planlı kule bulunmaktadır. ‘Şapel’,  mendirek için 

hazırlanan dolgu üzerinde yer alan düzlüğe inşa edilmiştir. Şapelin doğu-

sunda, apsis duvarının hemen dışında ABD’li araştırmacılar tarafından 

1967- 77 yılları arasında bir sondaj çalışması gerçekleştirilmiş olup, yapı ‘F 

Kilisesi’ olarak kent planına işlenmiştir2. Bu çalışma dışında şapelde başka 

herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Bu yapı, hem kentin Geç Antik Dö-

nem yapılaşmasının ve kilise alanlarının yayılımının belirlenmesi hem de 

mendireğin ve dolayısıyla limanların inşa aşamalarının tespitine yönelik 

olarak Knidos 2016 kazı programına alınmıştır. 

Ölçüleri itibarıyla bu küçük yapı, tarafımızdan kiliseden çok bir şapel 

olarak değerlendirilmiştir. Doğu-batı doğrultusunda yerleştirilen şapel 

10.30 m.x5.88 metre ölçülerindedir.  Naos, bema ve apsis bölümlerinden 

oluşan yapı, tek nefli olarak inşa edilmiştir. 

Yapının duvarları, kısmen devşirme kireçtaşı dörtgen blokların ve kıs-

men işlenmemiş irili ufaklı taşların harç ile birleştirilmesi ile meydana geti-

                                                                                                                                        
15203011 nolu‘Knidos’ta Bulunmuş Bir Grup Boğa Figürini’; 14203002 nolu‘Knidos Dionysos 

Tapınağı Mimari Bezemeleri’ başlıklı Projeler), Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi Mu-

htarlığı tarafından, kazı ve diğer çalışmalar maddî ve ayni olarak desteklenmiştir. 

 Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı KVMG Müdürlüğü arasındaki 

25.04.2016 tarihli protokol ile 2016 sezonu Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ayni olarak 

desteklenmiştir.  

 Knidos jeolojik araştırmaları ve finansı, TÜBİTAK, 113Y436 numaralı ve "Knidos Fayı'nın 

Deprem Tekrarlanma Aralığının ve Kayma Hızının Kozmojenik Klor-36 Yüzey Yaşlandırma 

Yöntemi ile Belirlenmesi" başlıklı proje kapsamında sürdürülmüştür.  

 Knidos Sualtı çalışmaları, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

(S.Ü. BAP 15401092 numaralı ve ‚Knidos Antik Kenti Liman ve Sualtı Araştırmaları başlıklı 

Proje), maddi desteğinde sürdürülmüştür. 

 Knidos Liman Şapeli çalışmaları, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü (N.E.Ü. BAP 161221002 numaralı ve ‚Knidos Antik Kenti Batı Liman Bölge-

si'nin Geç Antik Dönem Mimarisi‛ başlıklı Proje), maddi desteğinde gerçekleştirilmiştir. 
2 I.C. Love, Knidos 1973 Kazı Günlükleri, Harbor West, (yayınlanmamış raporlar) Knidos Kazı 

Arşivi. 
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rilmiştir. Şapele giriş batı ve kuzey duvarlarını ortalayacak şekilde düzen-

lenmiş birer kapı ile sağlanmaktadır. Batıdaki kapı eşiği iki parça halinde 

korunmuş olup 1.27 m x 0.58 metre ölçülerindedir. Kapıda 0.47 metre yük-

sekliğinde bir basamak ile şapel zeminine inilmektedir. Naosun zemini 

dörtgen traverten plakalar ile kaplanmıştır. Plakalar büyük ölçüde in-situ, 

ancak yerinde çok fazla parçalanmış olarak günümüze ulaşabilmiştir.  

Naosun kuzey ve güney duvarlarına bitişik olarak düzenlenmiş, ortala-

ma 0.50 metre genişliğinde ve 0.20 ila 0.32 metre yüksekliğinde değişen 

birer seki ya da oturma sırası/bank bulunmaktadır. Bu seki farklı boyutlar-

daki yarı işli ya da işlenmemiş taşlardan meydana gelen, harç ile birleştiril-

miş tek sıra örgüden oluşturulmuştur. Kuzey seki, duvar boyunca devam 

etmekte olup 2.80 metre uzunluğunda, güney duvarındaki ise 2.50 metre 

uzunluğundadır. Her iki sekinin örgüsündeki bazı taşlar sökülmüştür ve 

devamlılığı süreç içinde bozulmuştur. Traverten zemin döşemesi, sekilerin 

hemen bitiminde başlamaktadır. Bu durum şapelin orijinal planlamasında 

sekilerin var olduğunu göstermektedir.   

Naosun batı ucunda, bemanın hemen öncesinde zemin döşemesinde tra-

verten plakalar yerine mermer ve pişmiş toprak kaplama plakaları kulla-

nılmıştır. Zemin döşemesinde bu bölümün traverten döşemeye göre daha 

düzensiz olduğu görülmektedir. Olasılıkla bu bölüm orijinal döşeme olma-

yıp, süreç içindeki bir onarımı ya da günümüze ulaşamamış bir gömüyü 

işaret etmektedir.  

Bema, naostan zemine yerleştirilmiş ince, uzun, profilli devşirme olarak 

kullanılmış kireç taşı bir blok (1.88 m x0.20 metre) ile ayrılmıştır.  Zemine 

yerleştirilmiş bu blok üzerinde yer alan 3 cm. kalınlığında ve 0.5 cm. derin-

liğindeki kanal izi, orijinalde naos ve bemayı birbirinden ayıran bir templo-

nun varlığını işaret eder. Bema zemini, naostan zemininden 0.10 metre yük-

sekte tutulmuştur. Bema 3.45 mx 2.25 metre ölçülerinde olup, zemini traver-

ten ve mermer plakalar ile kaplıdır. Ancak zemin döşemesi bu bölümde 

kısmen günümüze ulaşabilmiştir. Kaplama plakaları, naosun batı ucunda 

olduğu gibi daha düzensiz zemine yerleştirilmiştir. Benzer şekilde bu bö-

lümde de bir onarım ya da bir gömü uygulamasına bağlı olarak orijinal 

kaplamalar değiştirilmiştir. 

Bemayı naostan ayıran zemin bloğunun hemen dibine, yüzü doğuya ba-

kacak şekilde doğu batı doğrultusunda uzanmış 6 – 7 yaşlarında bir çocuğa 

ait iskelet bulunmuştur (Resim: 3). Kollar göğüs hizasında bağlanmıştır. 

İskelet bema zeminin üzerinde olup, zemin plakalarından bir kısmı, kırıla-



18  ..................................................................................................................  

rak başı desteklemek üzere zemine saplanmış ve başı üç taraftan çerçeve 

gibi desteklemiştir. Bu durum defnin şapelin kullanımının sona ermemesi-

nin ardından yapıldığını göstermektedir. İskelet üzerindeki incelemeler, 

çocukta dejeneratif bir rahatsızlıktan dolayı omurga bozukluğu ve kaynaş-

ması olduğunu göstermiştir.  

Şapelin yan duvarları bema bölümünün sonunda, köşelerde içe doğru 

0.80 metrelik bir sıçrama yapmaktadır. Bu bölümde batı duvarı apsis for-

munda şekillendirilmiştir. Şapelin apsis bölümü 3 mx1.5 metre ölçülerinde-

dir. Apsis zemini de traverten kaplama plakaları ile döşenmiştir. Ancak bu 

bölümde de kaplama kısmen günümüze ulaşabilmiştir. Zemin kaplamala-

rının apsise doğru bitim noktaları incelendiğinde, 0.50 metre genişliğinde, 

apsisin hemen dibinde ve apsis hattı boyunca devam eden yay şeklinde 

boşluk olan bir hat görülmektedir. Burada zemin kaplamalarının uygulan-

madığı ve blokajdan oluşan bir temel izi olduğu görülmektedir. Burada 

orijinalde apsis duvarına birleşik olarak yapılmış, ancak günümüze ulaşa-

mamış, tek sıradan meydana gelen bir otuma sekisi/synthronon bulunmak-

taydı. 

Naosun kuzey duvarının ucunda, bema geçişinden hemen önce 1.05 

m.x0.75 metre ölçülerinde bir kapı görülmektedir. Bu kapı şapelin kuzeyin-

de yer alan ve şapelle direkt bağlantılı olduğu anlaşılan dörtgen planlı bir 

odaya açılmaktadır. Bu bölümde birbiri ile bağlantılı üç mekan görülmek-

tedir. Şapelin kuzey duvarını da kullanarak, şapelden daha sonra inşa edil-

diği anlaşılan bu mekanlar, şapelle birlikte 16 m.x13 metrelik bir alanı kap-

layan bir yapı kompleksi meydana getirmektedir. 

2016 sezonunda şapelin kazısı tamamlanmış olup, diğer mekanların sa-

dece sınırları belirlenmiştir. Şapel dışındaki mekanlarda kazı çalışmalarının 

tamamlanmaması sebebiyle işlevi hakkında kesin bir yargıya varılamayan 

bu yapı kompleksinin, Geç Antik Dönemde Knidoslu bir yönetici ya da 

yüksek görevli bir kilise adamının -belki de bir piskoposun- ikametgahı 

olarak kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla ancak 2017 

sezonunda bu yapı kompleksi ve işlevi ile ilgili net veriler elde edilebilecek-

tir. 

 

Gymnasium Olarak Adlandırılan Yapının Güneyi (Resim: 4) 

Tiyatro ve doğu–batı ana caddesinin kavşağında ve gymnasium olarak 

adlandırılan yapının güneyinde yer alan yapıdaki çalışmalara 2016 sezo-
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nunda da devam edilmiştir. Dörtgen gri – mavi kireç taşından Geç Klasik 

Dönemde inşa edilmiş duvarların üzerine Geç Antik Dönemde harç ile iş-

lenmemiş taşlardan inşa edilmiş yapı tespit edilmiştir. Zemin seviyesinde 

tespit edilen yangın tabakası içinde 2015 sezonunda olduğu üzere çok sayı-

da demir ok ucu ortaya çıkartılmıştır3. Bu alandaki çalışmalar, hafriyatın 

kent dışına aktarılamaması ve büyük blokların kaldırılmasındaki problem-

ler ile korumaya yönelik çalışmaların güçlükle sürdürülmesi nedeniyle 2016 

sezonunda sonlandırılmıştır.   

 

‘Liman Caddesi’nin Doğusundaki Mekanlar (Çizim: 2, Resim: 5) 

Knidos’un yamaç şeklindeki topografik yapısına ve ızgara planına bağlı 

olarak, kentin doğu-batı doğrultusundaki ana caddesini dik olarak kesen 

yedi adet kuzey – güney doğrultulu cadde düzenlenmiştir. Bu caddeler, 

yine topografyaya bağlı olarak yokuş ve merdivenin birlikte uygulaması ya 

da merdivenli cadde şeklinde olup birbirlerine paraleldirler. Knidos’un 

kuzey – güney doğrultulu yedi caddesinden birincisine, Küçük/Trireme 

Limanı’ndan başladığı için Liman Caddesi adı verilmiştir. Bu caddenin 75 

metrelik başlangıç kısmı 2000 – 2006 yılları arasında açığa çıkartılmıştır4. 

Bu caddenin başlangıcından 45 metre kuzeyde, yolun doğu kenarında ve 

yol boyunca, güneyden kuzeye doğru bir biri yanı sıra sıralanmış 7 adet 

mekan bulunmaktadır. Bu mekanlar batıda ‘Liman Caddesi’, güneyde Stoa 

yapısının batı ucu, doğuda ise 2. teras ile sınırlanmaktadır. Güneyden ku-

zeye doğru ‘Mekan 1 – 7’ olarak kodlanmışlardır. Knidos 2016 sezonunda 

‘Mekan 4 – 6’ tümüyle, Mekan 1- 3 ve 7 kısmen kazılmıştır. 

Yol boyunca sıralan mekanların girişleri, Liman Caddesi’ne, -batıya- 

bakmaktadır. Mekanlar dörtgen planlıdır. Topografya ve caddenin güneye 

doğru alçalması nedeniyle her bir mekanın zemini, yanındaki mekanın ze-

mininden ortalama 0.50 metre yüksektir. Böylece cadde ile uyumlu olarak 

mekanlar da basamak şeklinde kuzeye doğru yükselmektedir. 

Liman Caddesi ile mekanların bağlantısı ve uyumu, Knidos kent plan-

lamasında bu mekanların, M.Ö. 4. yüzyıl ızgara planı kapsamında inşa 

edildiğini göstermektedir. Planları ve konumları itibarıyla M.Ö. 4. yüzyıl 

kent planlamasında bu mekanlar dükkan sırası olarak düzenlenmiş olmalı-

dır. Mekanların caddeye bakan dış yüzleri bosajlı, dörtgen kireçtaşı blok-

                                                        
3 E. Doksanaltı vd., ‚Knidos Kazı ve Araştırmaları: 2015‛, 38. Kazı Sonuçları, 473 - 474.  
4 Bruns-Özgan 2013, 237- 43, plan 9, figür 213- 216. 
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lardan isodomik tarzda örülmüştür. Bu duvar örgü tekniği ve benzer dükkan 

sıraları Knidos’ta M.Ö. 4. yüzyılda yaygın görülmektedir. Arka ve yan du-

varlar, harç ile örülmüş ve sıva ile kaplanmıştır. Ancak ara duvarlardaki 

örgü tekniği orijinal olmayıp, Roma İmparatorluk ve/veya Geç Antik Dö-

nem uygulamalarıdır.  

Limanlara ve kentin ana arterlerine olan yakınlıkları ile orijinalde dük-

kan sırası olarak planlandığı anlaşılan bu mekanlar süreç içinde, Roma İm-

paratorluk ve Geç Antik Dönemde kısmen fonksiyon ve kısmen de plan 

değişikliklerine uğramıştır. 

 

Mekan 4/ Liman Caddesi Heroonu (Resim: 6) 

Güneyden kuzeye doğru dördüncü sırada yer alan Mekan 4, plan olarak 

diğerlerinden farklı bir düzenlemeye sahiptir. Diğer mekanlar dikdörtgen 

planlıyken, Mekan 4’ün kareye yakın planı ve doğu kenarında içe ‘Π’ şek-

linde bir giriş yapan ekstra bir dörtgen bir niş ve podyum bölümü bulun-

maktadır. Mekan kuzey- güney yönünde 5.25 m., doğu – batı yönünde 5.51 

m. boyutlarındadır. Doğu kısımda, içe doğru giriş/sıçrama yapan niş ve 

podyum bölümü ise 3.50 m.x2.40 metre ölçülerindedir.  

Geç Klasik Erken Helenistik Dönem: Kenttin ızgara planı içinde Geç Klasik- 

Erken Helenistik Dönemde, Liman Caddesi’nin kenarında yer alan dükkan 

sırasının içinde dörtgen planlı dükkan ya da basit bir atölye olarak plan-

lanmıştır.  

İç ve dış duvarlar sert dörtgen, bosajlı ve kenarlarında çentikli5, kireçtaşı 

bloklardan isodomik tarzda inşa edilmiştir. Roma İmparatorluk Döneminde 

mekanın fonksiyon değişikliğine bağlı olarak, orijinal batı dış duvarına ait 

neredeyse hiçbir veri kalmamıştır. Ancak köşelerde, daha sonra yerleştirilen 

mermer plasterler için, dörtgen sert kireçtaşı bloklarının üçgen şekle geti-

rilmek için yontulduğu anlaşılmaktadır. İç duvarlar ise büyük ölçüde Geç 

Antik Dönemde yapım malzemesi ve tekniği bakımından değiştirilmiştir. İç 

duvarlar sıva ile kaplı olduğu için orijinal duvarlara ait kalmış olabilecek 

izler görülememektedir. Ancak duvarların orijinal yerinde ve ölçülerinde 

herhangi bir değişiklik yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Eldeki veriler ve Knidos’taki benzer uygulamalar, mekanın yapı komp-

leksi içindeki yerini ve fonksiyonunu gösterecek niteliktedir. Helenistik 

                                                        
5 Yalnızca batı duvarların bir kısmında çentikli bosajlı duvar blokları görülmektedir.  
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Dönem boyunca Mekan 4, cadde kenarında ve yapı kompleksi içinde müte-

vazi bir dükkan fonksiyonuna sahip olmalıdır.  

Roma İmparatorluk Dönemi: Knidos 2000 – 2006 sezonlarında Liman Cad-

desi kazıları sırasında, cadde üzerinde Mekan 4’ün tam önünde ve yakınla-

rında cephe mimarisi ile alakalı mermer arşitrav, friz ve konsollu geison – 

sima blokları ve Korinth başlığı, Korint plaster başlığı açığa çıkartılmıştır6. 

Köşelerde iki plaster ve ortada iki sütunlu Korint düzeninde görkemli bir 

cephe mimarisi ile mekana giriş sağlanan bu mekanın mimari unsurları, 

stilleri ile aynı yapıya ait olup Severuslar Dönemine tarihlendirilmektedir-

ler. Mekan 4’ün girişinde stylobat üzerinde in-situ olarak tespit edilmiş, ke-

narlarda iki plaster kaidesi ve aralarında iki sütun kaidesi bulunmaktadır. 

Kuzey plaster kaidesi üzerinde plasterin 1 metrelik bölümü in-situ olarak 

korunabilmiştir. Bunun yanı sıra sütün kaidelerinin hemen önünde doğu 

batı doğrultusunda düşmüş pozisyonda iki adet monoblok sütun kazılar 

sırasında açığa çıkartılmıştır (Resim: 7)7. 

Stylobat, in-situ plaster ve sütun kaideleri aracılığıyla cephe düzenleme-

sinin ölçüleri tespit edilebilmiştir. Plasterden diğer plastere cephe 5.95 met-

re genişliğindedir. Plaster ve sütun araları her iki kenarda da 1.35 metre, iki 

sütun arası ise 1.60 metredir.  

Dikey taşıyıcı elemanlar Attik-Ion kaide, monoblok silindirik sütun ve 

Korinth başlıklarından meydana gelmektedir. Ön cephenin entablatür bölü-

münde yatay taşıyıcı olarak 3 fascialı arşitravlar, ranke bezemeli friz blokları 

ve konsollu geison – sima blokları kullanılmıştır. Ön cepheyi taşıyan sütun 

ve plasterler beyaz damarlı mavimsi gri mermerden yekpare yapılmıştır. 

Diğer mimari bloklar ve başlıklar ise beyaz mermerdendir. Mevcut dikey ve 

yatay mimari unsurlara göre cephe yüksekliği 5.82 metredir.   

Köşelerdeki her iki plaster, kuzey ve güney duvarı ile mekanların batı 

duvarını meydana getiren Geç Klasik – Erken Helenistik Döneme tarihlenen 

bosajlı dörtgen blokların birleşme noktasına yerleştirilmiştir. Plasterler, kai-

deleri ile birlikte üçgen kesilmiş olup, bu noktadaki duvar blokları da plas-

terlerin üçgen yapısına uydurulmuştur. Duvarı oluşturan dörtgen blokların, 

plasterle ile kesişme noktasındaki kenarları yontularak, bloklar üçgen hale 

                                                        
6 Özgan R.,‚2002 Yılı Knidos Kazılar‛, 25. Kazı Sonuçlar Toplantısı, 2.cilt, Ankara 2004 208, figür 

14; Özgan R., ‚2005 Yılı Knidos Kazıları‛, 28. Kazı Sonuçları toplantısı, II.cilt, Ankara 2007, 

656Bruns-Özgan 2013, 243, figür 223- 24 
7 Özgan R., ‚2005 Yılı Knidos Kazıları‛, 28. Kazı Sonuçları toplantısı, II.cilt, Ankara 2007, 656, 

resim 11. 
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getirilmiştir. Kenarlardaki plasterler, böylece kuzeye ve güneye devam 

eden batı duvarına dayandırılmış olup, plasterler devam eden batı duvarı-

nın bir parçası halinde düzenlenmiştir. Anlaşıldığı üzere dükkan sırasını 

meydana getiren Geç Klasik – Erken Helenistik isodomik, bosajlı batı duvarı, 

Roma İmparatorluk Döneminde, Mekan 4’ün yeni anıtsal cephe düzenle-

mesi için tekrar şekillendirilmiştir.   

Tüm bu mimari öğeler, Mekan 4’ün Roma İmparatorluk Dönemi'nde 

distyle in-antis planlı ve Korinth düzenli görkemli bir cepheye sahip oldu-

ğunu göstermektedir. 

Kare planlı mekanın, arka doğu duvarı, kuzey ve güney uçta 0.90’ar 

metre kuzey – güney doğrultusunda devam ettikten sonra içe doğru 2.40 

metrelik bir sıçrama yapmaktadır. Böylece mekanın arkasında 2.40 mx3.50 

metrelik ‘Π’ planlı bir düzenleme meydana getirilmiştir. Bu düzenleme, 

mekan zemininden 0.95 metre yükseklikte olup, mekanın arkasında bir 

podyum oluşturmaktadır. Mekanın doğu duvarının devamı şeklindeki ‘Π’ 

planlı bölümün duvarları, işlenmiş ya da moloz kireç taşlarından harç ile 

inşa edilmiş ve kalın bir sıva ile sıvanmıştır. Sıvanın üzerinin ise gri – mavi 

mermer plakalar ile kaplandığı kuzey köşedeki çok az korunabilmiş in-situ 

mermer plakalardan anlaşılmaktadır (Resim: 8). 

Mekanın kuzey ve güney duvarlarının sıçrama yaptığı ‘Π’ formlu alan 

arasında bulunan podyumun içi, dolgu moloz taşlar ve kireç harç kullanıla-

rak inşa edilmiş, üstü ve yüzeyi mermer plakalar ile kaplanmıştır. Podyu-

mun batıya mekan içine bakan dış kenarı üç kalın silmeli mermer plaka ile 

taçlandırılmıştır. 

Podyumun üzerinde ise 2.62 mx1.22 metre ölçülerinde başka bir pod-

yumuna ait alt yapı ve temeli izleri görülmektedir. Podyum üzerindeki 

ikinci podyumun, mermer silmeli başlangıç çerçevesi yani podyum tacı in-

situ olarak korunmuştur. Ancak bunun dışında ikinci podyuma ait herhangi 

bir kalıntı günümüze ulaşamamıştır. 

Mekan 4’ün zemini dikdörtgen beyaz damarlı gri – mavimsi mermer 

plakalar ile kaplanmıştır. Mekan 4’ün iç duvarları da beyaz damarlı gri – 

mavimsi mermer dörtgen plakalar ile kaplanmıştır. Ancak bu mermer kap-

lamadan da günümüze sadece güneybatı ve kuzeybatı köşelerde çok küçük 

bir kısım gelebilmiştir. 

Mekan 4’ün kuzeybatısı köşesine yakın bir noktada, girişe 0.60 metre 

mesafede, 0.43 metre yüksekliğinde 0.19 metre kalınlığında ve 0.48 metre 
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derinliğinde, gri – mavimsi mermer bir blok tespit edilmiştir. Bloğun dışa 

bakan dar yüzünde yüksek kabartma aslan ayağı ve pençesi görülmektedir. 

Bloğun batıya bakan dış yüzü ince işlenmişken, doğuya bakan iç yüzünde 

anathyrosis görülmektedir. Üst yüzeyinde ise kullanıma bağlı aşınma ve 

kayganlaşma vardır. Bloğun üst yüzeyinin duvarla birleştiği, arka kenarın-

da 0.06 metre genişliğinde belli belirsiz görülen çok sığ bir silme bulunmak-

tadır. Bu sığ silme, üst yüzeyde düz bir hat halinde devam etmekte olup, 

yüzeyin kalanına göre daha kaba işlenmiştir. Aynı hat, bloğun batıya bakan 

yüzeyinde, duvarla birleştiği noktada da görülmektedir. Bloğun üst ve dış 

yüzeyindeki bu ince hat, bloğun mermer duvar kaplama plakalarının içine 

oturduğunu göstermektedir. Bu sığ hat, mermer bloğun duvara kaplama 

plakalarının içine oturacağı yuva olarak hazırlanmıştır (Resim: 9).  

Bu blok, kuzeybatı köşede çok az korunabilmiş olan zemin döşeme ve 

duvar kaplama mermer plakalarının hemen bitiminde ve kuzey duvarına 

bitişik olarak yerleştirilmiştir. Gerek duvar ve zemin mermer kaplama pla-

kaları ile olan uyumlu yerleştirilişi gerekse de duvar kaplamasına oturtul-

ması için hazırlanan sığ yuva, aslanpençesi bezemeli bu bloğun in-situ ol-

duğunu göstermektedir. 

Kabartmalı mermer bloğun bitimiyle aynı aksta, kuzey, doğu ve güney 

duvarları boyunca zeminde devam eden belli belirsiz 0.36 m. – 0.40 metre 

genişliğinde düz bir hat görülmektedir. Benzer şekilde kabartmalı mermer 

blok ile aynı yükseklikte her üç duvar üzerinde de yine kısmen görülebilen 

bir hat tespit edilmiştir. Mekanın her üç duvarında ve zemininde görülen ve 

in-situ kabartmalı blok ile ölçüleri bakımından uyumlu olan izler, burada 

mermerden bir oturma bankının bulunduğunu göstermektedir. Kuzey du-

vardaki, ön yüzünde aslanpençesi betimlemeli İn-situ mermer blok,  bir 

oturma sekisinin başlangıç ucudur. Olasılıkla güney duvarda da benzer bir 

uygulamanın yapıldığı ve bankın diğer ucunda da kabartmalı bir mermer 

bloğun yerleştirilmiş olduğu düşüncesi akla yatkındır. 

Kuzey ve güney duvarı ile podyumun hemen altında mekanın üç kena-

rında oturma bankı hazırlanmış ve mekan eksedra görünümü kazanmıştır.  

Gerek mermer zemin döşemesi ve duvar kaplaması gerekse oturma bankı 

Mekan 4’ün Geç Antik Dönem kullanımı sırasında büyük oranda sökülmüş 

ya da tahrip olmuştur. Ancak eldeki mevcut veriler, cephenin, mekanın 

zemin ve duvar kaplamasının Roma İmparatorluk Döneminde nasıl görün-

düğüne ve mekanın fonksiyonuna dair yeterli bilgi sunmaktadır.  
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Mekanın doğusunda zeminden 0.95 metre yükseklikte bir podyum ve 

podyumun üzerinde daha dar ikinci bir podyum daha bulunmaktadır. Bu 

ikinci podyum ince uzun dörtgen formu ile heykel ya da daha büyük olası-

lıkla bir lahit için hazırlanmış olmalıdır. Mekan içinde kazılar sırasında bu-

lunan bir lahit kapağı parçası ve kabartmalı bir lahde ait olduğu düşünülen 

heykelcik parçaları belki de bu podyum üzerinde duran lahdi işaret etmek-

tedirler. Mekanın içinde duvarlar ve podyuma bitişik üç yönde devam eden 

eksedra tarzında bir oturma bankı bulunmaktadır.  

Elde edilen veriler, Mekan 4’ün Roma İmparatorluk Dönemi'nde ‘Π’  

formlu eksedra tipli, distyle in-antis planlı ve Korinth cephe mimarisine sa-

hip bir Heroon olarak kullanıldığını göstermektedir. Liman Caddesi’ndeki 

konumu nedeniyle bu yapıya, ‘Liman Caddesi Heroon’u adı verilmiştir.  

Liman Caddesi Heroon’u ile benzer plan, mimari ve fonksiyon unsurla-

rını taşıyan ikinci bir örnek Knidos’ta Dionysos Terası Stoa kompleksinin 

batı ucunda yer alan Symmachos Eksedrası’dır8. 

Geç Antik Dönem: Geç Klasik – Helenistik Dönem boyunca, dörtgen plan-

lı mütevazi bir dükkan ve Roma İmparatorluk Döneminde görkemli bir 

Heroon olarak kullanılan Mekan 4, Geç Antik Dönem de bazı plan değişik-

likleri ile dükkan ve/veya atölyeye dönüştürülmüştür. 

Öncelikle distyle in-antis planlı ve Korinth düzenindeki cephe değiştiril-

miştir. Her iki köşe plasteri ile hemen yanlarındaki sütunun arasındaki 

1.35’er metrelik aralık, örülerek kapatılmış ve caddeye bakan yeni bir dış 

duvar meydana getirilmiştir. Köşe plasterleri ve sütunlar, kireç harcı ile 

örülen yeni duvarın içinde kalmıştır. Kazılar sırasında mekanın hemen 

önüne ya da yakınına düşmüş olarak, cadde üzerinde bulunan arşitrav, friz, 

konsollu geison – sima gibi mimari bloklardan oluşan cephenin üst yapı un-

surları da yeni duvarın içinde kalmış olmalıdır. Bu süslemeli blokların, ka-

zılar sırasında cadde üzerindeki buluntu pozisyonları ve in-situ kuzey plas-

terin alt kısmı ile sütün kaidelerinin duvarın içinde olarak bulunmuş olma-

ları, ön cephenin Geç Antik Dönem de büyük ölçüde ayakta olduğunu gös-

termektedir. Böylece Geç Antik Döneme dek ayakta kaldığı anlaşılan He-

roon‘un görkemli cephe mimarisi, mekanın yeni örülen dış duvarının içinde 

kalmış ve bu duvarın bir parçası haline getirilmiş olmalıdır. 

                                                        
8 Bruns-Özgan C., Knidos. Ergebnisse der Ausgrabungen von 1996- 2006, 2013, İstanbul, 152- 59, 

figür 134- 140. 
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Mekana giriş, iki sütun arasında kalan boşluktan sağlanmıştır. Böylece 

mekana giriş, 1.60 metre genişliğinde, pervazları Heroon ‘un sütunlarından 

meydana getirilmiş, yeni bir kapı aracılığı ile olmuştur. İki sütun arasında 

kalan aralığın zeminine, yekpare mavimsi gri renkli mermer bir eşik (geniş-

lik; 1.55 metre, derinlik; 0.52 metre, yükseklik 0.26 metre) yerleştirilmiştir. 

Heroon ‘un cephe mimarisinin yerleştirildiği stylobatın üzerine konulan bu 

eşik taşı ile mekana giriş eski zemin seviyesinden 0.26 metre yükseltilmiştir.  

Mekanın hemen dışında, duvarın dibinde ve kapı eşiğine birleşik olarak, 

kuzeyden güney doğru döşenmiş pişmiş toprak borulardan meydana geti-

rilmiş bir temiz su hattı bulunmaktadır. Kireç harcı ile meydana getirilmiş 

bir yuva içine yerleştirilmiş olan boru hattı, Liman Caddesi’nin doğusunda 

yer alan mekanların hemen dışında ve bunların kapılarının önünden paralel 

olarak geçerek güneye doğru devam etmektedir. Bu boru hattı cadde zemin 

seviyesinden, tüm mekanların önünde ve bu mekanların kapı eşiği seviye-

sine dek kireç harcı ile oluşturulan bir yuva aracılığıyla 0.45 ile 0.22 metre 

arasında değişen bir şekilde yükseltilmiştir. Böylece Heroon’un plasterleri-

nin ve sütunlarının alt kısımları ile kaideleri bu hattın gerisinde kalmıştır. 

Geç Antik Dönem kullanımı sırasında, Heroon‘un mermer duvar plaka-

ları, ancak en alt köşelerde ve çok küçük parçalar halinde korunabilmiştir. 

Mekanın ara duvarları ve doğu yüzdeki podyumun mermer kaplama pla-

kalarının yerini günümüze sadece küçük bir noktada ulaşabilmiş olan be-

yaz damarlı mavimsi plakalar kalabilmiştir. 

Heroon’un eksedrasına ait mermer oturma bankı, kuzey duvarındaki in-

situ aslan pençe kabartmalı başlangıç kenar bloğu haricinde tamamen sö-

külmüştür. Mekanın doğusunda yer alan podyumun üzerindeki olasılıkla 

lahdin yerleştirildiği ikinci podyum da fonksiyonunu tamamen yitirmiştir.  

Heroon’un mermer plakalarla kaplanmış zemin döşemesi, kenarlarda 

korunabilen birkaç plaka haricinde tamamen sökülmüştür. Mermer zemin 

plakalarının blokajını altında bulunan kireç, çakıl, kiremit ve seramik parça-

ları katkılı sert ve kalın harçlı tabaka oluşturmaktadır. Mermer plaka kap-

lamalarının alt seviyesinde olan yeni zemin9, yaklaşık 0.05 metre kalınlığın-

dadır. Bu tabakanın altında orta boyutlu moloz taşların kireç harç ile birleş-

tirilmesiyle oluşturulmuş blokaj da görülmektedir.  

                                                        
9 Burada sözü geçen zemin Roma Dönemi zemin plakalarının oturtulduğu harçlı tabakadır. Geç 

Dönem'de plakaların kaldırılmasıyla zemin olarak kullanılmıştır. 
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Mekanın kuzeydoğu köşesinde, neredeyse ortasına gelen bir noktada 

zemine yerleştirilmiş ve zemin seviyesinin altına inen dairesel formlu farklı 

ölçülerde ve derinliklerde dört adet çukur tespit edilmiştir. Söz konusu çu-

kurları işlevi net olmamakla birlikte, formları ile zemine özel olarak belli bir 

amaçla yapıldıkları açıktır. Kuzeydoğu köşede yer alan çukur ölçüleri (0.60 

m.x 0.60 m.) formu ve çukur içinde bulunan seramik parçaları ile olasılıkla 

küp gibi büyük bir depolama kabı için hazırlanmıştır (Resim: 10) .  

Mekanın kuzeybatı köşesine yakın bir nokrada, aslan ayağı ve pençesi 

kabartmalı mermer seki bloğunun hemen önünde zemindeki çukura yerleş-

tirilmiş küresel gövdeli yüksek ayaklı bir testi in-situ olarak bulunmuştur. 

Gövde–karın başlangıç hizasına dek çukura yerleştirilmiş olan testinin üst 

kısmı, zemin seviyesinin üstünde kalmıştır. Alt kısmı kaba yuva gibi hazır-

lanan çukurun içinde, gövde parçaları ise çukurun çevresinde bulunan testi 

parçalar halinde kısmen tamamlanmıştır. Omuz hizasına dek gömülmüş ve 

zemine sabitlenmiş olan testi, boyun başlangıcından itibaren özel olarak 

kesilmiştir. Böylece testinin ağız genişliği artırılmıştır. Zemine sabitlenen bu 

testi içinde kullanım sürecinde boya ya da benzeri bir sıvı malzeme bulu-

nuyor olmalıdır. 

Mekanın ortasında yer alan zemindeki diğer iki çukur için de pişmiş top-

rak kapların zemine yerleştirildiği benzer bir uygulaman söz edilebilir. 

Mekanın kuzey ve batı duvarına paralel olarak devam eden ve zemin 

seviyesi altına yapılmış bir kanal sistemi tespit edilmiştir. Mekanın kuzey-

doğu köşesindeki çukurdan başlayan kanal, zemin altından doğu – batı 

doğrultusunda 3.30 metre devam ettikten sonra 90 derecelik bir açıyla gü-

neye dönmekte ve kuzey – güney doğrultusunda 5.70 metre uzamaktadır. 

Kanalın yan duvarları irili ufaklı işlenmemiş taşlarla harç ile örülmüş olup 

derinliği 0.30 metre, genişliği 0.15 – 0.25 metredir. Kanal zemini harçlı sıkış-

tırılmış topraktır. Kanalın üzeri 0.30 m. x0.30 metre ölçülerinde 0.04 metre 

kalınlığında pişmiş toprak plakalar ile kapatılmıştır. Kaplama plakaların da 

üzeri mekanın harçlı sıkıştırılmış toprak zemin ile kaplanmıştır. Böylece 

kanal sistemi mekanın zemin seviyesi altında bırakılmıştır.   

Kuzeydoğu köşedeki çukurun güney kenarında yer alan ve zemin altına 

yerleştirilmiş pişmiş toprak plaka, doğu duvarı boyunca devam ettiği anla-

şılan ve kuzey hattı ile birleşen üçüncü bir kanalı işaret etmektedir. Doğu 

duvarının dibinde yer alan bu kanal kuzey – güney yönünde düzenlenmiş 

olup, kuzey hattı ile 90 derecelik bir açıyla birleşmektedir. Zemin altıda 

kalan bu hat 2016 sezonunda temizlenememiştir.  
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Mekanın ortasına yakın bir noktada yer alan dairesel formlu çukurun 

kuzey kenarında yer alan ve yine zemin altında kalan pişmiş toprak plaka, 

kuzey – güney doğrultusunda düzenlenmiş ve kuzey kanalını dik olarak 

kesen ya da birleşen başka bir kanalı daha göstermektedir. Zemin altında 

kalan bu hat da 2016 sezonunda kazılmadan bırakılmıştır. 

Anlaşıldığı üzere mekanın zemininin altına ızgara şeklinde bir kanal sis-

temi düzenlenmiştir. Zemin altındaki kanal sisteminin, zemin blokajı ile 

birlikte yapıldığı, pişmiş toprak plaklara ile üstünün örtüldüğü ve daha 

sonra zeminde kullanılan kireç harçlı zemin ile tümüyle kaplandığı ve bu 

harcın üzerine mermer plakaların döşendiği anlaşılmaktadır. 

Kanal sisteminin fonksiyonu çok henüz açık değildir. Ancak mekan dışı-

na giden bir bağlantı henüz tespit edilemediği için atık su ile alakalı olarak 

görülmemektedir. Mekanın ortasındaki ve kuzeydoğu köşesindeki çukurlar 

ile kuzeybatı köşesindeki zemine yerleştirilmiş olan ve in-situ pişmiş toprak 

testisi ile birlikte açığa çıkartılan çukur, kanal hatlarının tam üzerinde kal-

maktadır. Çukurlara pişmiş toprak testi, küp ya da pota yerleştirildiği dü-

şünülürse, bu kanaların kaplar içindeki materyalin soğutulması ya da ısı-

tılması ile alakalı olabileceği şimdilik ifade edilebilir. Zemin altındaki kanal 

sisteminin niteliği ve fonksiyonu, bağlantılı yan mekanların ve henüz açıl-

mamış olan kanalların kazılarının tamamlanması ile açıklanabilecektir. 

Mekanın güneydoğu köşesinde biri güney duvarına yaşlanmış (uzunluk 

0.92 metre, yükseklik 0.74 metre, kalınlık 0.25 metre), diğeri güney duvarın-

dan 1.01 metre kuzeyde (uzunluk 0.84 metre, yükseklik 0.72 metre, kalınlık 

0.26 metre) zemine dik yerleştirilmiş iki blok tespit edilmiştir. Birbirine pa-

ralel olan iki blok arasında 0.75 metrelik bir boşluk bulunmaktadır. Duvara 

yaslı olan blok, batı dış duvarında kalan stylobattan 0.60 metre doğuda bu-

lunurken, diğer blok stylobata ve batı duvarına bitişik olarak yerleştirilmiş-

tir. İki bloğun zemine yerleştirilmesi ile 0.75 metre genişliğine ve 2.06 metre 

uzunluğun da ve 0.75 metre yüksekliğinde alçak ve dar koridor benzeri bir 

alan meydana getirilmiştir. Kazılar sırasına bu dar koridorun zemininde 

çok yoğun ve tüm alanı kaplayan 5 cm. kalınlığında küllü – yanık, odun 

kömürü de içeren bir tabaka tespit edilmiştir.  

Zemine yerleştirilen dik kalın plakalar meydana getirilen ve tamamen 

küllü tabaka ile kaplı bu dar koridor benzeri alanın sonunda, 1.15X 1.35 

metre ölçülerinde, zeminden 0.71 metre yüksekliği olan ve güney duvarına 

bitişik bir düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenleme kumtaşı bir sütun 

tamburu, kireçtaşı Dorik küçük bir konsol, dörtgen büyük kireçtaşı bir du-
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var bloğu gibi devşirme materyal ve işlenmemiş moloz taşların harç ile 

örülmesiyle meydana getirilmiştir. Bu düzenlemenin üstü yüzeyinde, piş-

miş toprak kaplama plakaları ve yassı kayrak taşı plakaları ile birlikte dev-

şirme materyalin düzgün yüzeylerinin kullanılmasıyla düz bir platform 

oluşturulmuştur. Düzenlemenin hemen önünde, olasılıkla içinde pişmiş 

toprak kap bulunan zemine yerleştirilmiş yan yana iki adet çukur bulun-

maktadır. Söz konusu düzenleme mekanın ortasına kuzey-güney doğrultu-

sunda devam eden kanal sisteminin de üzerinde yer almaktadır.  

Güney duvarına bitişik olan bu düzenlemenin fonksiyonu henüz net ol-

mamakla birlikte ölçüleri, yüksekliği ve mekan içindeki konumu ile tezgah 

ya da platform görünümü vermektedir. Kazı çalışmaları sırasında, platfor-

mun üzerindeki kaplama plakalarında yoğun yanık izleri ile bu alanda yo-

ğun miktarda metal cüruf ile karşılaşılmıştır. Düzenlemenin hemen yanın-

daki dar koridor ve zemin altındaki kanal bağlantısı, zemine yerleştirilmiş 

pişmiş toprak kap ya da potalar ile alandaki yoğun metal cüruf ve yanık izi, 

bu tezgah ya da platformun üretim ile alakalı yüksek ısı derecesine sahip 

bir ocak olabileceğini akla getirmektedir. 

Mekanın kuzeydoğu köşesine yakın bir noktada zemin üzerinde ve ze-

mine yapışmış olarak açığa çıkartılan blok halindeki yoğun demir cürufu ve 

dağınık olarak bulunan demir cürufları yüksek ısı ve ocak düşüncesini des-

tekler niteliktedir. Ancak bununla ilgili kesin veriler henüz elde edilmemiş-

tir.  

Tezgah/platform şeklindeki düzenlemenin üst yüzeyindeki kaplama 

plakalarının bazılarının yerinden oynadığı görülmüştür. Bu plakaların kal-

dırılmasıyla düzenlemenin içinde sürdürülen kazı çalışmalarında parçalar 

halinde bir Spatheia amphorası bulunmuştur. Amphoranın içinde yarıya kadar 

dolu olduğu anlaşılan kurumuş sarı boya tespit edilmiştir (Resim: 11). 

Mekanın zemin seviyesinde yine içi sarı boya dolu olduğu anlaşılan 

ikinci bir Spatheia amphorası daha parçalar halinde açığa çıkartılmıştır. İkinci 

amphoranın gövdesinin üzerinde yaklaşık 10.5 m.x5 cm. ölçülerinde özel 

olarak açıldığı anlaşılan düzgün olmayan dikdörtgen bir delik tespit edil-

miştir. Bu deliğin kenarlarından amphoranın içindeki boyanın yer yer dışa 

taştığı görülmektedir. Amphoranın iç yüzeyindeki sarı boya izi, amphoranın 

dik değil, yatay pozisyonda tutulduğunu gösterecek bir hat göstermektedir. 

İç kısımda sarı boya izi, amphorayı diklemesine kesecek şekilde düz bir hat 

oluşturarak, kabın sadece bir yarısını kaplamaktadır. Boya izinin oluştur-

duğu hattan, gövdedeki dörtgen delik üste bakacak şekilde amphoranın ya-
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tay olarak tutulduğu ve içinde yarıya kadar sıvı sarı boyanın bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Zemine yatay olarak yerleştirilen amphoranın, gövdesinde-

ki delikten, içindeki sarı boyanın fırça ya da benzeri bir obje ile alındığı ve-

ya kullanıldığı düşünülmektedir.    

Yanık kül tabakası kaplı dar koridor, tezgah/platform, zemindeki içinde 

pişmiş toprak kap ya da pota bulunan çukurlar ile kanal sistemi mekanda 

belli bir fonksiyona yönelik ve birlikte planlanmış, üretime yönelik unsurlar 

olarak görülmektedir. Yoğun demir cürufu ve içinde sarı boya kalıntısı bu-

lunan Spatheia amphoraları da üretim ile alakalı olmalıdır. Bronz bir kantara 

ait kanca ve zincir parçaları, depolama kaplarına ait pişmiş toprak seramik 

parçaları mekanın zemininde bulunmuştur. Tüm bu veriler mekanın Geç 

Antik Dönemde dükkan/atölye olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Dükkan/atölye olarak kullanım sürecinin tamamlanmasının ardından 

mekanın yıkıntılarının üzerindeki alana iki bireyden oluşan bir gömü uygu-

laması yapıldığı burada sürdürülen kazı ve araştırmalar sırasında tespit 

edilmiştir. Mekanın kuzeybatı köşesinden 2.5 metre güneydoğu yönünde, 

güneybatı köşesinden 3.50 metre kuzeydoğu yönünde, +7.85 m. kotta (me-

kanın zemininden 1.43 metre yüksekte) bir bireye ait iskelet tespit edilmiş-

tir. Birey için çevrede yer alan devşirme malzemeden (lahit kapağı parçası, 

duvar blokları) ve moloz taşların bireyin etrafını çevreleyecek şekilde basit-

çe düzenlenmesiyle 2.40x0.70 metre boyutlarında bir gömü alanı oluşturul-

muştur. Bireyin başı kuzeyde ve ayakları güneyde yer almaktadır. İskelete 

ait her iki kolda dirsekten bükülerek göğüs hizasında birleştirilmiştir. Birey 

1 olarak adlandırılan bu iskelete ait kafatasının hemen 15 cm. kuzeybatısın-

da ikinci bir kafatasına ait parçalar bulunsa da yapılan seviye inme çalışma-

ları esnasında mekan içerisinde bu kafatasına ait başka bir kemiğe rastlan-

mamıştır 

Tarihlendirme: Roma İmparatorluk Dönemi'nde Heroon olan mekanın 

doğusunda bulunan ve olasılıkla üzerinde bir lahit bulunan podyum bölü-

münün dükkan/atölye sürecinde kapatıldığı anlaşılmaktadır. Podyumun 

batı kenarında, güney ve kuzey uçta moloz taştan harç kullanılarak örülmüş 

0.55 metre kalınlığında bir duvarın ilk sırasının başlangıcı görülmektedir. 

Podyumun batı kenarında, bu duvarın korunabilmiş bölümüyle aynı aksta, 

kuzey- güney doğrultusunda devam eden harç izi podyumun zemininde 

izlenebilmektedir. Bu izler podyumun batı kenarına, podyumu kapatacak 

şekilde bir duvar örüldüğünü göstermektedir. Podyumun zemini de bu 

süreçte yenilenmiştir. Oldukça kalın (0.20 metre) bir kireç harcı ile podyu-
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mun zemini kaplanmıştır. Podyumun zeminini kaplayan kireç harcının 

içinde, mermer heykelcik parçaları ile çok sayıda ve farklı formlarda cam 

kap parçaları ile üç adet bronz sikke bulunmuştur. Harç içinden bulunan 

heykelcik parçaları, olasılıkla Heroon döneminde podyumun üzerinde du-

ran lahdin plastik bezemesi ile alakalıdır. Bu süreçte podyumun küçük bir 

depo olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Önü kapatılan podyumun güney-

batı köşesine yerleştirilen bir amphora bu konuyla ilgili ipucunu vermekte-

dir.  

Podyumun önüne duvar örülmesi ve yeni kireç harçlı zemininin oluştu-

rulması sürecinin belirlenmesi ile ilgili veriler kazı çalışmaları sırasında 

tespit edilebilmiştir. Podyumun yeni zeminini meydana getiren harç için-

den çıkan ve M.S. 4. yüzyılın sonu ve 5. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendiri-

len iki adet Theodosius (379- 95) ve bir adet Arcadius (395- 401) bronz sik-

kesi ile yine aynı yıllara ait ve podyumun zemini üzerinde bulunan dört 

adet bronz sikke bu konuyu aydınlatmaktadır. Sikke buluntularına göre 

dükkan/atölyenin doğu kısmında yer alan ve üzerinde lahit bulunan eski 

podyumun önü M.S. 5. yüzyılın ilk yıllarında bir duvarla kapatılmış ve bu 

bölüm küçük bir depoya çevrilmiştir.   

Mekan 4’ün dükkan/atölye olarak kullanıldığı sürecin tarihlendirilmesi 

ile ilgili veriler zemin seviyesi ve zemin seviyesinin altında kalan çukurlar-

da bulunan sikkeler aracılığıyla tayin edilebilmektedir. Kuzeydoğu köşede 

yer alan çukurun içinden bulunan Anastasius (M.S. 491- 518) Dönemine ait 

bronz bir follis ve tezgah/platform üzerinde bulunan I. Iustinianus (M.S. 

527- 565) dönemine ait bir bronz follis, Mekan 4’ün son kullanım süreci ile 

ilgili net verileri sunmaktadır. Düşük kondisyonlu olmakla birlikte form ve 

ağırlıkları ile M.S. 6.yüzyıla ait olduğu anlaşılan ve zemin üzerinde bulunan 

üç adet bronz pentanummia bu tarihlendirmeyi doğrulamaktadır.  

Mekanın güney duvarına bitişik olan tezgah/platformun içinde ve ze-

minde parçalar halinde bulunan minyatür Spatheia amphoraları (Keay 

Form2610) M.S. 7. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir. Benzer şekilde 

zemin seviyesinde parçalar halinde bulunan ve kısmen birleştirilen LR 2 

amphoraları M.S. 6.- 7.yüzyılara tarihlendirilmektedir.  

Mekan 4’ün, seramik, sikke ve amphora buluntularıyla M.S. 4. yüzyılın 

sonunda dükkan/atölye olarak organize edildiği, M.S. 6. yüzyıl boyunca 

                                                        
10 Bonifay 2004, 125- 129. 
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kullanıldığı ve M.S. 7. yüzyılın ilk yarısı ya da ortaları ile birlikte terk edil-

diği anlaşılmaktadır. 

Mekan 5 (Resim: 12) 

Güneyden kuzeye doğru beşinci sırada yer alan Mekan 5, kuzey – güney 

yönünde 4.40 metre, doğu- batı yönünde 3.20 metre ölçülerinde dörtgen 

planlıdır. Liman Caddesi'nin doğusunda yer alan diğer mekanlarda olduğu 

gibi Mekan 5'in girişi de batıda yer almaktadır.  

Geç Klasik - Erken Helenistik Dönem: Kenttin ızgara planı dahilinde, Geç 

Klasik – Erken Helenistik Dönemde, Liman Caddesi’nin kenarında yer alan 

dükkan sırasının içinde dörtgen planlı dükkan ya da basit bir atölye olarak 

planlanmıştır.  

Mekan 5'in girişinin de bulunduğu batı duvarlarında Liman Caddesi'nin 

doğusunda yer alan diğer mekanlarda olduğu gibi Geç Klasik – Helenistik 

Döneme tarihlenen isodomik teknikle örülmüş dış yüzleri bosajlı ve kenarla-

rında çentikli bloklar kullanılmıştır. Tüm mekanların giriş kısımlarının bu-

lunduğu batı duvarı devamlılık arz edecek şekilde dış yüzleri düzgün dört-

gen kesilmiş büyük gri – mavi ya da krem rengi kireçtaşı bloklardan mey-

dana getirilmiştir. Harçsız olarak yerleştirilen bloklar birbirlerine uyacak 

şekilde yontulmuştur.  

Mekanın girişi 1.30 metre genişliğinde ve 0.90 m. derinliğindedir. Meka-

na girişi sağlayan ve dört farklı kireçtaşı blokla düzenlemiş olan eşik üze-

rinde, kapı kanatlarının hareketine bağlı meydana gelen aşınma izleri dik-

kat çekicidir. Eşik bloğu üzerinde herhangi bir onarım ya da farklı bir dü-

zenleme görülmemektedir aynı zamanda eşik orijinal dörtgen kireçtaşı 

blokların altında kalmıştır. Kapı düzenlemesine ait kapı eşiği yapının oriji-

nal yapım evresine ait olmalıdır. 

Mekanın orijinal inşa aşamasından geriye sadece batı duvarının alt iki sı-

rası ile kapı eşiği kalmıştır. Ancak mekanın dörtgen planında devam eden 

süreçte herhangi bir değişiklik yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Roma İmparatorluk Dönemi: Mekanın planında herhangi bir değişiklik ya-

pılmaksızın, aynı plan dahilinde kuzey ve güney duvarları tekrar örülmüş-

tür. Duvarlar, düzenli ya da düzensiz ve kısmen devşirme bloklardan harç 

ile inşa edilmiştir.  

Roma İmparatorluk Döneminde mekanın zemini opus sectile tekniğinde, 

mermer plakalar ile kaplanmıştır. Zeminde kullanılan plakalar kare ve dik-

dörtgen formlu olup beyaz damarlı mavi ve beyaz renkli mermerlerden 
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yapılmıştır. Kenarlara mavi, dörtgen ya da kare belirli bir örüntü meydana 

getirmeyen ve farklı ölçülerde plakalar yerleştirilmiştir. Bu kenar düzen-

lenmenin devamında mekanın orta alanına doğru, dört adet eşkenar, beyaz 

üçgen plaka kare oluşturacak şekilde bir araya getirilmiştir. Beyaz üçgenle-

rin meydana getirdiği karenin arasında oluşan eşkenar dörtgen boşluğa 

mavi eşkenar mermer bir plaka yerleştirilmiştir. Olasılıkla bu desen tüm 

zemin boyunca örüntü oluşturacak şekilde devam etmektedir.  

Mermer plakalar, güney ve doğu duvarının hemen dibinden bir hat oluş-

turacak şekilde zemine döşenmiştir. Plakalar ile duvarların ilişkisi bunların 

aynı program içinde düzenlendiğini göstermektedir. Mekan zemin döşeme-

li alan ancak güneydoğu köşede belirli bir alansa ve mekan içinde çeşitli 

noktalarda birkaç küçük plaka halinde günümüze ulaşabilmiştir. Opus secti-

le tekniğinde yapılmış döşeme, kullanılan materyal ve sistem bakımından 

Mekan 4’ün zemin kaplamaları ile benzer özelliklere sahiptir.  

Mekanın Roma İmparatorluk Dönemi'ndeki fonksiyonu ile ilgili net veri-

ler olmamakla birlikte planı itibarıyla dükkan olarak kullanıldığı ifade edi-

lebilir.   

Geç Antik Dönem: Helenistik ve Roma İmparatorluk dönemlerinde dört-

gen planlı bir dükkan olarak kullanıldığı düşünülen Mekan 5’in Geç Antik 

Dönemde planında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.  

Herhangi bir plan değişikliği yapılmamakla birlikte, olasılıkla onarım 

amaçlı, mekanın doğu, kuzey ve güney duvarlarında bazı teknik değişiklik-

lere gidilmiştir. Kuzey, güney ve doğu duvarları harç ile düzenli, düzensiz 

ve irili – ufaklı taşların bir araya getirilmesiyle inşa edilmiştir. Alt sıralarda 

ise büyük dörtgen kesme devşirme bloklar kullanılmıştır. Duvarlar kalın 

sıva ile kaplanmıştır. Duvarın yüzeyi önce kalın ve kaba bir sıva ile kap-

lanmıştır. Bu sıvanın üzeri daha ince ve özenli ikinci bir sıvar tabakası ile 

örtülmüştür. Bu tabakanın da üzerine, üzerinde kırmızı/bordo renkli bir 

bant görülen beyaz-gri bir fresk uygulanmıştır. Ancak bu fresk mekanın 

kuzeydoğu köşesinde çok küçük bir alanda korunabilmiştir. 

Mekanın arka kısmında kalan ve aynı zamanda kot farkına bağlı olarak 

üst teras ile mekanların bulunduğu Liman Caddesi terası arasında teras 

görevi de gören doğu duvarı iki kademeli olarak düzenlenmiştir. İlk kade-

me zeminden itibaren 1.70 metre yüksekliğine dek devam etmekte ve bu 

yükseklikte düz bir hat oluşturarak sonlanmaktadır. Bu kademe küçük öl-

çekli işlenmemiş küçük moloz taşların harç ile tutturulmasıyla inşa edilmiş-
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tir. Birinci kademe, daha büyük bloklardan meydana getirilen ve 2.20 metre 

yüksekliğine dek devam eden ikinci kademeden 0.15 metre ileriye doğru 

çıkıntı yapmaktadır. Doğu duvarında birbirinden malzeme farkı ve hafif 

çıkıntı yaparak ayrılan iki kademe uygulanılmış olması dikkat çekicidir. 

Büyük bloklardan meydana gelen üst kademe aynı zamanda teras duvarını 

da meydana getiriyor olmalıdır. Altta kalan ilk kademe ise büyük bloklar-

dan meydana gelen teras duvarı da olan ikinci kademenin önünü kaplaya-

cak şekilde örülmüştür. 

Roma İmparatorluk Dönemi döşemesi olan opus sectile mermer kaplama-

lar in-situ olarak Geç Antik Dönem kullanımı sırasında Mekanın zemininin 

sadece güneydoğu köşesinde korunabilmiştir. Mekanın geri kalan zemini 

ise bir blokajın üzerine uygulanan harçlı bir sıva tabakası ile kaplanmıştır.   

Tarihlendirme: Mekan 5’in son kullanım aşamasında fonksiyonu net belli 

olmamakla birlikte, planı itibarıyla yine dükkan olarak kullanılmış olmalı-

dır. Mekan içinde açığa çıkartılan ve M.S. 5- 6. yüzyıla tarihlendirilen depo-

lama kapları ve amphora parçaları mekanın kullanım sürecini belirlemekte-

dir.  

Mekanın zemini üzerinde, özellikle kuzey ve güney duvar kenarlarında 

bulunan sikkeler, kullanım süreci ile son kullanım tarihi ile ilgili net veriler 

sunmaktadır. Zemin üzerinde bulunan 7 adet bronz sikke Geç Antik Dö-

neme tarihlendirilmektedir. Bir adet bronz Anastasius I (491- 518) penta-

nummia, bir adet Justin I(518- 27) pentanummia, iki adet Justinian I (527- 65)  

follis ve pentanummia sikkeleri mekanın M.S. 6.yüzyıl boyunca kullanıldığı 

göstermektedir. Bir adet bronz Constantinopolis baskılı 612- 13 yıllarına 

tarihlenen Heraklius (610- 641) follis ve bir adet pentanummia mekanın son 

kullanım sürecini göstermektedir.  

Mekan 6 (Resim: 13) 

Liman Caddesi’nin Doğusunda yer alan yapı topluluğunda güneyden 

kuzeye doğru 6. sırada yer alan Mekan 6 kuzey – güney yönünde 4.35 met-

re, doğu – batı yönünde 3.40 metre boyutlarında dörtgen bir yapıdır. 

Geç Klasik Erken Helenistik Dönem: Kenttin ızgara planı dahilinde, Geç 

Klasik – Erken Helenistik Dönem de, Liman Caddesi’nin kenarında yer alan 

dükkan sırasının içinde dörtgen planlı dükkan ya da basit bir atölye olarak 

planlanmıştır.  

Mekan 6'nın girişinin de bulunduğu batı duvarlarında Liman Cadde-

si'nin doğusunda yer alan diğer mekanlarda olduğu gibi Geç Klasik – Erken 
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Helenistik Döneme tarihlenen isodomik teknikle örülmüş dış yüzleri bosajlı 

bloklar kullanılmıştır. Tüm mekanların giriş kısımlarının bulunduğu batı 

duvarı devamlılık arz edecek şekilde dış yüzleri düzgün dörtgen kesilmiş 

büyük gri-mavi ya da krem rengi kireçtaşı bloklardan meydana getirilmiş-

tir. Duvarda kullanılan bloklar birbirlerine uyacak şekilde yontulmuştur.  

Mekanın girişi 1.30 metre genişliğe, 0.80 metre derinliğe ve 1.55 metre 

yüksekliğe sahip olup, kapı eşiği üç blokla oluşturulmuştur. Kapı ile alakalı 

izler eşik üzerinde izlenebilmektedir. Kapı eşiğinde sonraki dönemler her-

hangi bir daraltma görülmemektedir. 

Roma İmparatorluk Dönemi: Erken dönemde kullanılan giriş bu dönemde 

de değişikliğe uğramadan kullanılmaya devam edilmiştir. 

Mekanın Roma İmparatorluk Dönemindeki fonksiyonu ile ilgili net veri-

ler olmamakla birlikte planı itibarıyla dükkan olarak kullanıldığı ifade edi-

lebilir.   

Geç Antik Dönem: Mekana giriş önceki dönemlerde olduğu gibi yine batı 

duvardan sağlanmıştır. Mekanın güney – kuzey ve doğu duvarları moloz 

taşların, kesme blokların ve devşirme parçaların yer aldığı malzemenin 

kireç harç ile tutturulmasıyla oluşturulmuştur.  

Mekan 6'nın zemininden günümüze sadece zeminin blokajı ulaşmıştır. 

Zemin blokajı mekanın güneybatısı ve giriş önündeki küçük bir alan hariç 

neredeyse tamamen korunmuştur. Blokajda farklı boyut ve şekillerdeki 

moloz taşlar ve devşirme olarak kullanılmış M.S. Geç 1. ve 2. yy. la tarih-

lendirilen mimari plastik bloklara ait parçalar kullanılmıştır. Kireç harcı ile 

zemine tutturulan moloz taşlar ve mimari plastik parçaları birbirlerine ol-

dukça yakın yerleştirilmiş olup, taşların yassı kısımları üst yüzde kullanıl-

mıştır. Ayrıca zemin blokajında yer alan moloz taşlar dar yüzleri kuzey – 

güney yönünde, uzun yüzleri ise doğu – batı yönünde olacak şekilde belirli 

bir düzen içerisinde yerleştirilmiştir. 

Mekanın doğusunda zemin üzerine oturtulan düzenlemede dört adet 

devşirme blok kullanılmıştır. Düzenlemede kullanılan bloklar arasında her-

hangi bir harç kullanımı tespit edilememiştir.  

Düzenlemede kullanılan blokların üst yüzünün anathrosisli olması dü-

zenlemenin üst kotlarda da devam edebileceğini göstermektedir. Ayrıca 

düzenlemede kullanılan devşirme blokların mekan içerisinde görülebilecek 

yüzlerinin dış yüzleri düz bırakılması düzenlemenin bir tezgah olarak kul-

lanılmış olabileceğini akla getirmektedir.  
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Tarihlendirme: Mekan 6’nın son kullanım aşamasında fonksiyonu net belli 

olmamakla birlikte, planı itibarıyla yine dükkan olarak kullanılmış olmalı-

dır.  

Mekan 6'ya ait seramik buluntuları diğer mekanla tarihsel açıdan para-

lellik göstermektedir. MS 5 ile 7. yy. arasına tarihlenen seramiklerde mutfak 

ve depolama kapları yoğunluktadır. Buluntular arasında torba gövdeli yiv-

lendirilmiş amphora parçaları, Afrika kırmızı astarlıları, Geç Roma C grubu, 

Foça üretimi kırmızı astarlılar ve MS 6. yy.a tarihlenen kandil parçaları bu-

lunmaktadır. 

Mekanın zemini üzerinde bulunan sikkeler, kullanım süreci ile son kul-

lanım tarihi ile ilgili net veriler sunmaktadır. Zemin üzerinde bulunan 4 

adet bronz sikke Geç Antik Döneme tarihlendirilmektedir. İki adet bronz 

Justinus  I (518- 527) pentanummia, üç adet pentanummia, (6. yy.), en son M.S. 

6.yüzyıl boyunca kullanıldığı göstermektedir.  
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                         Çizim 1: Liman Şapeli, plan. 

 

 
                                   Çizim 2: Liman Caddesi'nin doğusu, görünüm. 
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Resim 1: 2016 Yılı kazı sezonu çalışma alanları. 

 

 

 
           Resim 2: Liman Şapeli, çalışma öncesi ve sonrası hava fotoğrafı.  
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          Resim 3: Liman Şapeli’nin bema bölümünde bulunan çocuk iskeleti. 

 

 

 
Resim 4: Gymnasium olarak adlandırılan yapının güneyi. 
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Resim 5: Liman Caddesi'nin doğusu. 

 

 

 
Resim 6: Mekan 4/ Liman Caddesi Heroonu, çalışma öncesi ve sonrası. 
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      Resim 7: Mekan 4/ Liman Caddesi Heroonu, ön cephe elemanlarının in-situ durumda  

                      bulunuşu. 
 

 

 
 Resim 8: Mekan 4/ Liman Caddesi Heroonu, podyum bölümü. 
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               Resim 9: Mekan 4/ Liman Caddesi Heroonu, aslan ayağı ve pençesi kabartmalı  

                               oturma bankı batı ayağı. 
 

 
     Resim 10: Mekan 4/ Liman Caddesi Heroonu, kanal sistemi. 
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Resim 11: Mekan 4/ Liman Caddesi Heroonu, ocak düzenlemesi, yanık tabakası ve Spatheia  

                   amphorası. 
 

 

 

 
 Resim 12: Mekan 5. 
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Resim 13: Mekan 6. 
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MAGARSUS KAZISI 2016 YILI ÇALIŞMALARI 

 

Nedim DERVİŞOĞLU* 

Fatih ERHAN  

 

Magarsus antik kentindeki kazı çalışmalarının başlatılması ve sürdürül-

mesine vesile olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü ve Adana Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Çukurova 

Üniversitesi Rektörlüğü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Arkeoloji 

Bölümü Başkanlığına teşekkürlerimizi sunarız. 

 

GİRİŞ 

Magarsus antik kenti, Adana’ya 49 km. uzaklıktaki Karataş Ġlçesi’nin 4 km. gü-

neybatısında, Dört Direkli Mevkii’nde yer alır. Antik Çağda Kilikia Bölgesi’nin 

Pedias kısmında yer alan kent, Akdeniz’e uzanan bir burun üzerine kurulmuştur 

(Harita:1).  

2013 yılı Ağustos ayında tiyatro binasında başlatılan kazı çalışmaları (Resim: 1), 

2016 yılı sonuna kadar; 2013’te 3 etap, 2014’de 2 etap, 2015’de 5 etap ve 2016’da 3 

etap olmak üzere toplam 13 etap halinde yürütülmüştür1.  

 

2016 YILI KAZILARI 

2016 yılı kazısında (Resim: 2); 1. etap 28.03-01.07.2016, 2. etap 21.07-

29.08.2016, 3. etap 21.09-21.10. 2016 tarihleri arasında ve G-8, Ğ-7, Ğ-8, Ğ-9, H-9, 

I-9, Ġ-9, Ġ-10, J-9 açmalarında çalışılmıştır. Bu şekilde, tiyatronun orkestra kısmın-

daki kazı çalışmaları tamamlanma aşamasına gelinmiştir. 

 

 

                                                        
* Nedim DERVİŞOĞLU, Arkeolog MA, Adana Arkeoloji Müzesi Müdürü, Seyhan-

Adana/TÜRKİYE, nedim.dervisoglu@gmail.com  

  Dr. Fatih ERHAN, Çukurova Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 

Balcalı Kampusu, Sarıçam-Adana/TÜRKİYE, erhanfatih@hotmail.com  
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 Magarsus kenti ve tiyatro kazısı hakkında detaylı bilgi için bkz. Erhan, 2017; Erhan, 2016a; 

Erhan, 2016b;  Erhan, Gülşen 2016; Yüksel, Yüksel 2014. 

mailto:nedim.dervisoglu@gmail.com
mailto:erhanfatih@hotmail.com


46  ..................................................................................................................  

1.Etap 

G-8 Açması 

Orkestranın kuzey kısmında yer alan ve 2015 yılı 5. Etap çalışmalarında 

kazısı yarım kalan G-8 açmasındaki kazı çalışmalarına, kaldığı yerden, 27.60 

m. seviyesinde başlanmıştır. Seviye inme çalışmaları sırasında, açığa çıkarı-

lan döküntü taşlar kaldırılarak çalışma sonlandırılmıştır. Yer yer 2,5 m.lik 

yüksekliği aşan dolgu toprak içerisinde çok miktarda seramik parçaları 

(ağız kenarı, kulp ve kaide ile gövde), yine dolgu içerisinde yoğun miktarda 

tuğla parçaları tespit edilmiştir. Ayrıca kazı çalışmaları sırasında orkestra 

tabanına yaklaşıldıkça az miktarda mozaik parçasının geldiği gözlenmiştir. 

Bu açmadaki çalışmalar, 26.83 m. seviyesinde sonlandırılmıştır (Resim: 3). 
 

Ğ-8 Açması 

Orkestranın kuzey kısmında yer alan Ğ-8 açmasında, orkestrayı açığa çı-

karmak amacıyla, çalışmalara 29.32 m. seviyesinde başlanılmıştır. Çalışma-

ların daha kolay ilerlemesi amacıyla 5x5 m.lik açma 3 kısma bölünmüştür. 

1. kısımda çalışmalar devam ederken açmanın doğusunda yer alan Ğ-9 ve 

kuzeyinde yer alan G-8 açmasında açığa çıkarılan taş yığıntısının Ğ-8 açma-

sından da geldiği tespit edilmiş ve kaldırılmıştır. Seviye inme çalışmaları 

esnasında, kazılan alanın orta kısmında 27.43 m. seviyesinde, yüksekliği 68 

cm. olan, 73 cm. genişliğinde, yoğun tahribattan dolayı hangi mimari öge 

olduğunu tespit edemediğimiz, mermer blok açığa çıkarılmıştır,  Kuzey-

güney yönlü başlatılan çalışmalarda derinleşme çalışmaları sırasında yer 

yer 2,5 m.lik yüksekliği aşan dolgu toprak içerisinde çok miktarda seramik 

parçaları (ağız kenarı, kulp, kaide ile gövde), yine dolgu içerisinde tuğla 

parçaları tespit edilmiştir. Ayrıca, iki adet piramidal, 1 adet oval formlu, 

pişmiş toprak ağırlık ele geçirilmiştir (Resim: 4). Bu açmadaki çalışmalar 

26.85 m. seviyesinde sonlandırılmıştır (Resim: 5). 
 

Ğ-9 Açması 

Orkestranın kuzey kısmında yer alan ve 2015 yılında kazısı yarım kalan 

Ğ-9 açmasında, açığa çıkarılan taşların kaldırılması amacıyla çalışmalar 

tekrar başlatılmıştır. Seviye inme çalışmaları esnasında, kaldırılan taşların 

altından gelen dolgu toprak içerisinde az miktarda seramik parçaları (ağız 

kenarı, kulp ve kaide ile gövde) tespit edilmiştir. Çalışmalar devam ederken 

26.85 m. seviyesinde piramidal formlu, pişmiş toprak, ağırlık bulunmuştur 
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(Resim: 6).  Bu açmadaki çalışmalar, 27.71 m. seviyesinde sonlandırılmıştır 

(Resim: 7).    
 

H-9 Açması 

Orkestranın orta kısmında yer alan H-9 açmasındaki çalışmalara 29.36 

m. seviyesinde başlanılmıştır. Çalışmaların daha kolay ilerlemesi amacıyla 

5x5 m.lik açma 3 kısma bölünmüş ve 1. kısımdan kazıya başlanmıştır. Ku-

zey-güney yönlü başlatılan kazıda, derinleşme çalışmaları esnasında yer yer 

2,5 m.lik yüksekliği aşan dolgu toprak içerisinde çok miktarda seramik par-

çaları (ağız kenarı, kulp, kaide ile gövde), yine dolgu içerisinde tuğla parça-

ları ile orkestra tabanına yaklaşıldıkça çok az miktarda mozaik parçasının 

geldiği gözlenmiştir. Ayrıca 1 adet pişmiş toprak üçayak ele geçirilmiştir 

(Resim: 8). Bu açmadaki çalışmalar, 26.93 m. seviyesinde sonlandırılmıştır 

(Resim: 9).  
 

H-10 Açması 

2015 yılı çalışmalarında kazısı tamamlanan H-10 açmasında, bir kısmı 

açığa çıkarılmış olan kaidenin, geri kalan kısmı H-9 açmasında yer aldığın-

dan kazılmadan bırakılmıştı. H-9 açmasının kazısının tamamlanmasıyla 

birlikte kaide tamamen ortaya çıkarılmıştır (Resim: 10). Heykel kaidesinin 

üst kotu 26.71 m., alt kotu 26.43 m.dir. Kaidenin bulunduğu yerde diğer 

büyük bir kaidenin yer almasından dolayı, doğuya bakan yüzünde yer alan 

yazı okunamamış bu nedenle, kaide yerinden kaldırılarak çalışmalara de-

vam edilmiştir. Kaidenin yüksekliği 30 cm., uzunluğu 81 cm., derinliği 53 

cm.dir. Kaidenin üst kısmında heykelin oturtulduğu düşünülen bir adet 6 

cm. çapında yuvarlak delik yer almaktadır. Geniş yüzünde, 2 satır Eski Yu-

nanca yazıt bulunmaktadır. 1. satırın üst kısmından alınan başlama ölçüsü 8 

cm., sağdan 3,5 cm. soldan 10 cm.dir. 1. ve 2. satır arasında 2 cm. boşluk 

vardır. 2. satırın başlama aralığı 2,5 cm, bitiş yeri 5 cm.dir. 2. satırın alt kısım 

ölçüsü 14 cm.dir2 (Resim: 11). Bu şekilde, H-10 açmasında, sadece bu kaide-

nin incelenmesinden ibaret olan çalışmalar sonlandırılmıştır. 
 

I-9 Açması 

Orkestranın orta kısmında yer alan I-9 açmasındaki çalışmalara, orkest-

rayı açığa çıkarmak amacıyla 29.33 m. seviyesinde başlanılmıştır. Çalışma-

nın daha kolay ilerlemesi amacıyla 5x5 m.lik açma 3'e bölünmüş olup, ça-

                                                        
2  Yazıt üzerindeki çalışmalar Prof. Dr. Mustafa H. Sayar tarafından sürdürülmektedir. 



48  ..................................................................................................................  

lışmaya 1. kısımdan başlanılmıştır. Kuzey-güney yönlü başlatılan kazılarda, 

derinleşme çalışmaları sırasında yer yer 2,5 m.lik yüksekliği aşan dolgu 

toprak içerisinde az miktarda seramik ve mozaik parçaları (ağız kenarı, 

kulp, kaide ile gövde), yine dolgu içerisinde tuğla parçaları tespit edilmiştir. 

Bu etaptaki derinleşme çalışmalarında, 2. kısımda, 28.65 m. seviyesine ka-

dar inilmiştir (Resim: 12). 
 

İ-9 Açması 

Orkestranın orta kısmında yer alan İ-9 açmasındaki çalışmalara 29.21 m. 

seviyesinden başlanmıştır. Çalışmaların daha kolay ilerlemesi amacıyla 5x5 

m.lik açma 3 kısma bölünmüş olup, çalışmalara 1. kısımdan başlanmıştır. 

Kuzey-güney yönlü başlatılan çalışmalarda, derinleşme esnasında yer yer 

2,5 m.lik yüksekliği aşan dolgu toprak içerisinde az miktarda seramik par-

çaları (ağız kenarı, kulp, kaide ile gövde), yine dolgu içerisinde tuğla parça-

ları tespit edilmiştir. Çalışmalar sırasında 26.98 m. seviyesinde 1 adet mer-

mer heykel kaidesi ele geçirilmiştir.  Yoğun tahribattan dolayı ölçüleri alı-

namamıştır. Ayrıca, tamamı açılmadığı için üzerinde bir yazıtın olup olma-

dığı henüz bilinememektedir. Üzerinde ikisi kırık vaziyette 4 adet dikdört-

gen şeklinde delik bulunmaktadır (Resim: 13). Bu açmadaki çalışmalar, 1. 

kısımda, 26.74 m.,  2. kısımda 28.45 m. seviyesinde sonlandırılmıştır (Resim: 

14). 
 

İ-10 Açması 

Orkestranın güneydoğu kısmında yer alan ve 2015 yılı 5. etap çalışmala-

rında kazısı yarım kalan İ-10 açmasındaki kazı çalışmalarına, kaldığı yer-

den; 1. kısımda 28.66 m., 2. kısımda 29.28 m. ve 3. kısımda  29.28 m. seviye-

sinden başlanmıştır. Yer yer 2,5 m.lik yüksekliği aşan dolgu toprak içerisin-

de az miktarda seramik parçaları (ağız kenarı, kulp ve kaide ile gövde) tes-

pit edilmiştir. Ayrıca kazı çalışmaları sırasında orkestra tabanına yaklaşıl-

dıkça yoğun miktarda mozaik parçalarının geldiği gözlenmiştir. Bu açma-

daki çalışmalar, 26.80 m. seviyesinde sonlandırılmıştır (Resim: 15). 
 

J-9 Açması 

Orkestranın güney kısmında yer alan, daha önceki yıllarda bir kısmı ka-

zılmış olan J-9 açmasındaki çalışmalara, kaldığı yerden devam edilmiştir. 

Yer yer 2,5 m.lik yüksekliği aşan dolgu toprak içerisinde çok miktarda se-

ramik parçaları (ağız kenarı, kulp ve kaide ile gövde) tespit edilmiştir. Ça-

lışmalar sırasında açmanın batı kısmında kireçtaşından yapılma büyük 
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bloklar açığa çıkarılmıştır. Bu taşlardan alınan en yüksek kod 27.38 m., en 

düşük kod ise 27.09 m.dir. Ayrıca, çalışmalar sırasında 1 adet pişmiş toprak 

tiyatro bileti (?) bulunmuştur. Bu açmadaki çalışmalar, 26.76 m. seviyesinde 

sonlandırılmıştır.  
 

2.Etap  

I-9 Açması 

Orkestranın kuzey kısmında yer alan ve 1. etap çalışmalarında kazısı ya-

rım kalan I-9 açmasında kazı çalışmalarına, kaldığı yerden; 2. kısımda 28.64 

m. seviyesinden, 3. kısımda 29.35 m. seviyesinden başlanmış ve açmanın 

kazısı tamamlanmıştır. Derinleşme çalışmaları sırasında, yer yer 2,5 m.lik 

yüksekliği aşan dolgu toprak içerisinden çok miktarda seramik parçaları 

(ağız kenarı, kulp, kaide ve gövde), yine dolgu içerisinden tuğla parçaları 

tespit edilmiştir. Ayrıca tabana yaklaştıkça az miktarda mozaik parçaları 

geldiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, 27.08 m. seviyesinde bronz sikke ele geçi-

rilmiştir. Bu açmadaki çalışmalar 26.99 m. seviyesinde sonlandırılmıştır. 
      

 

İ-9 Açması 

Orkestranın güney kısmında yer alan ve 1. etap çalışmalarında kazısı ya-

rım kalmış olan İ-9 açmasındaki çalışmalara, kaldığı yerden; 2. kısımdan 

28.45 m.,  3. kısımda 29.05 m. seviyesinden başlanılmış ve açmanın kazısı 

tamamlanmıştır. Kuzey-güney yönlü başlatılan derinleşme çalışması sıra-

sında, açmanın güney kısmında daha önce J-9 açmasında açığa çıkarılan 

taşların devamının bu açmadan da geldiği gözlemlenmiştir. Yer yer 2,5 

m.lik yüksekliği aşan dolgu toprak içerisinde az miktarda seramik parçaları 

(ağız kenarı, kulp, kaide ile gövde), yine dolgu toprak içerisinde tuğla par-

çaları tespit edilmiş; tabana yaklaştıkça yoğun miktarda mozaik parçaları-

nın geldiği de gözlemlenmiştir. Çalışmalar sırasında 27.20 m. seviyesinde 1 

adet pişmiş topraktan yapılmış piramidal formlu ağırlık ele geçirilmiştir. 

Ayrıca, seviye inme çalışmaları esnasında, orkestranın güney kısmında dol-

gu toprak içerisinde 27.29 m. seviyesinde pişmiş toprak plakalar tespit 

edilmiştir. Pişmiş toprak plakaların sahne binasına yakın bir bölümde tespit 

edilmiş olması proskeniumla bir bağlantısı olduğunu düşündürmektedir. 

Kazı çalışmalarının sahne binasına istikametinde sürdürülmesiyle birlikte, 

buradaki pişmiş toprak yıkıntının tiyatro mimarisiyle olan ilişkisi daha net 

anlaşılacaktır. Derinleşme çalışmaları 26.90 m. seviyesinde sonlandırılmış-

tır. Bu şekilde, İ-9 açmasındaki kazı çalışmaları tamamlanmıştır. 



50  ..................................................................................................................  

3. Etap 

Ğ-7 Açması 

Orkestranın kuzey bölümünde yer alan Ğ-7 açması, çalışmaların daha 

verimli ilerleyebilmesi için 3 kısma ayrılmıştır. İlk olarak 1. kısımda, 29.50 

m. seviyesinden,  kuzey- güney yönlü kazı çalışmalarına başlanmıştır. De-

rinleşme çalışmaları sırasında dolgu toprak içerisinde az miktarlarda sera-

mik parçası (ağız kenarı, kulp, kaide ve gövde) ile tuğla parçaları tespit 

edilmiştir. Ayrıca, 28.69 m. seviyesinde bir adet bronz sikke, 28.50 m. sevi-

yesinde bir adet pişmiş toprak heykelcik başı bulunmuştur. 4.3 cm. yüksek-

liğinde, 2.8 cm. genişliğinde olan heykelciğin sadece baş kısmı korunmuş-

tur. Başlık giymiş olan başın burun kısmında dikey bir kırık mevcuttur ve 

yüz hatları aşınma sebebiyle belirsizleşmiştir. Saçları, alnın ortasından sağa 

ve sola örgü şeklinde uzanıp, arkada ense üzerinde topuz şeklinde sonlan-

maktadır. Başın ön kısmında örgü saçlar kesik çizgiler ile belirtilmişken, 

başın arkasında bu detaylar verilmemiştir. Yine, seviye inme çalışmaları 

sırasında açmanın güney kısmından mermer heykel kaidesi ele geçirilmiş 

olup, bir kısmı diğer açma içerisinde yer aldığından ölçüleri henüz alına-

mamıştır. Kaidenin üzerinde yazıt olup olmadığı ilerleyen çalışmalarda 

tespit edilecektir. Çalışmalar 1. kısımda 27.03 m. seviyesinde son bulmuş, 2. 

kısımda çalışmalara 29.50 m. seviyesinde başlanılmış, 28.91 m. seviyesine 

gelinmiştir.  

Bu açmadaki çalışmalarla birlikte, 2016 yılı kazı çalışmaları sona ermiştir. 

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

2016 yılı çalışmaları ile birlikte, ilk yapı evresini Hellenistik Döneme ta-

rihlendirdiğimiz tiyatroda, orkestra kısmındaki kazılarda tamamlanma 

aşamasına gelinmiştir. Çalışmalar esnasında, orkestra genelinin mozaik 

tabanla kaplı olduğu, ele geçirilmiş olan heykel kaidesi ve diğer mimari 

blokların özgün yerlerinde olmadıkları, daha sonraki dönemlerde devşirme 

olarak kullanıldıkları tespit edilmiştir. Tiyatronun cavea kısmında olduğu 

gibi, orkestra kısmının genelinde de yoğun tahribat vardır. 

2017 yılı kazılarında, öncelikle tiyatronun orkestra kısmındaki kazı ça-

lışmalarının tamamlanması amaçlanmaktadır. Daha sonra, sahne binası ve 

analemma duvarının dış kısımlarında kazı çalışmaları yürütülecektir. Bu 

şekilde tiyatro yapısının kazısının 2017 yılında tamamlanması planlanmak-
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tadır. Kazıların tamamlanmasının ardından, yapının rölövesi çıkartılarak, 

konservasyon ve restorasyon çalışmaları başlatılacaktır. 
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                 Harita 1: Magarsus kent planı (Çiz. Faris Demir). 

 

 

 
                 Resim 1: Tiyatro, 2013 yılı kazı öncesi genel görünüm. 
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                Resim 2: 1. Etap, kazı çalışmaları öncesinde tiyatro genel görünüm. 

 

 
                 Resim 3: 1. Etap, G-8 Açması, kazı sonrası genel görünüm. 

 

 

 

 
                                      Resim 4: 1. Etap, Ğ-8 Açması, pişmiş toprak ağırlık.  



54  ..................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Resim 5: 1. Etap, Ğ-8 Açması, kazı sonrası genel görünüm ve mimari blok. 

  
 

 
                                    Resim 6: 1. Etap, Ğ-9 Açması, pişmiş toprak ağırlık. 

 

 
                Resim 7: 1. Etap, Ğ-9 Açması, kazı sonrası genel görünüm. 
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                                     Resim 8: 1. Etap, H-9 Açması, pişmiş toprak üçayak. 

 

 

 
                       Resim 9: 1. Etap, H-9 Açması, kazı sonrası genel görünüm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Resim 10:  1. Etap, H-10 Açması, yazıtlı heykel kaidesi. 
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                  Resim 11: 1. Etap, H-10 Açması, yazıtlı heykel kaidesi. 
 

 
                       Resim 12: 1. Etap, I-9 Açması, kazı sonrası genel görünüm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Resim 13: 1. Etap, İ-9 Açması, heykel kaidesi. 
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                Resim 14: 1. Etap, İ-9 Açması, kazı sonrası genel görünüm. 

 

 
                 Resim 15: 1. Etap, İ-10 Açması, kazı sonrası genel görünüm. 
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JULIOPOLIS NEKROPOLÜ KURTARMA KAZISI 

ve 2016 YILI ÇALIŞMALARI 

Enver SAĞIR* 

Mustafa METİN 

Okan CİNEMRE 

Juliopolis Nekropolü Ankara’nın Nallıhan İlçesi, Çayırhan Beldesi, Gül-

şehri Mevkii’nde yer alır (Resim: 1). Antik kentin eski Skopas (Aladağ Çayı) 

üzerindeki Sarılar Köprüsü (Resim: 2) civarında olduğu ve buranın 1950’li 

yıllarda inşa edilen Sarıyar Baraj Gölü suları altında kaldığı bilinmektedir. 

Kente ait bazı kalıntılar günümüzde baraj gölünün kuzeydoğu kıyılarında 

görülmektedir. Kentin nekropolü ise baraj gölünün kuzey kıyısındaki kal-

ker kayalık üzerinde yer almaktadır. Daha önce 1991 yılında Anadolu Me-

deniyetleri Müzesi’nin yaptığı bir kurtarma kazısı1 dışında çalışma yapıl-

mayan Juliopolis nekropolü geçtiğimiz yıllarda kaçak kazılar nedeniyle 

yoğun şekilde tahrip edilmiştir. 2016 yılı Juliopolis Nekropolü kazıları Ana-

dolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Enver Sağır başkanlığında, müze arke-

ologları Mustafa Metin ve Okan Cinemre, serbest arkeologlar Ahmet Kürk-

çü ve Abuzer Şimşek’ten oluşan bir ekiple gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışma-

larından bahsetmeden önce kentin tarihçesinden kısaca bahsetmekte yarar 

görmekteyiz.   

 

ŞEHRİN TARİHÇESİ 

2009 yılından itibaren nekropolde yapılan kazılar sonucu ele geçirilen 

çok sayıdaki Juliopolis yazıtlı sikkeler sayesinde bu bölgenin Juliopolis Ken-

ti’nin nekropolü olduğu artık kesinleşmiştir. Juliopolis Kenti, Antik Bithy-

nia Bölgesi ile Galatia Bölgesi sınırında Bithynia’nın en doğusudaki sınır 

şehridir (Çizim: 1). Juliopolis, Frig Döneminden beri iskân görmüş bir köy 

durumundayken, Friglerin kurucu Kralı Gordios’tan dolayı Gordioukome 

                                                        
* Enver SAĞIR, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü, Ankara/TÜRKİYE.  

 Mustafa METİN, Arkeolog, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü, Ankara/TÜRKİYE.  

 Okan CİNEMRE, Arkeolog, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü, Ankara/TÜRKİYE.  

1  T. Günel, E. Yurttagül, R.Yağcı, ‚Çayırhan-Gülşehri Nekropol Alanı Kurtarma Kazısı 1991,‛ 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Yıllığı (1992): 29-70. 
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(Gordios’un Köyü) olarak isimlendirmekteydi. Kent Helenistik Dönemde 

küçük bir kasaba olarak yaşamını devam ettirir. Strabon, Coğrafya adlı ese-

rinde kentin M.Ö. 1. yüzyılda Kleon isimli güçlü haydut lideri tarafından 

genişletildiğinden bahseder2. Kleon İkinci Triumvirlik Döneminde (M.Ö. 

43–33) önceleri Marcus Antonius ile birlikte hareket ederken, daha sonrala-

rı, muhtemelen Actium Savaşı’nın sonucunu da tahmin ederek, Ocvatian 

(Augustus) ile hareket etme kararı alır. M.Ö. 27 yılında imparatorluğunu 

ilan eden Augustus ile iyi bir ilişki kuran Kleon, şehrin adını Julius Caesar’a 

atfen Juliopolis (Julius’un Şehri) olarak değiştirir. Böylece kent İmparator 

Augustus’tan itibaren Bithynia Bölgesi’nin önemli şehirleri arasına girmiş-

tir3. Bu iyi ilişkiler Kleon’a Mysia ve Pontus bölgelerinde de topraklar ka-

zandırmış ve Kleon adeta haydutluktan hükümdarlık seviyesine ulaşmıştır. 

Kleon’un Zeus Abrettenos kültünün başrahibi sıfatını taşıdığı bilinmekle 

birlikte, ölümünden hemen önce Augustus’un kendisine Pontus Koma-

na’sının da (Tokat-Gümenek) baş rahipliği görevini verdiği bilinmektedir. 

Yaşlı Plinius Doğa Tarihi adlı eserinde Bithynia Bölgesi şehirlerini sayarken 

Juliopolis’i eski Gordioukome ve bu bölge halklarının Homeros’un Helizon-

lar dediği deniz kavminden olduklarını belirtir4. İmparator Traian tarafın-

dan Bithynia Valiliği’ne getirilen Genç Plinius ise (M.S. 103) imparatora 

yazdığı mektuplarda Juliopolis’den ‚içinden geçenlerin çok, trafiğin yoğun 

olduğu bir sınır kasabası‛ olarak bahseder5. 

Şehir asıl önemini Erken Bizans Çağında Konstantinopolis’ten (İstanbul) 

Nikaia’ya (İznik) oradan da Ankyra (Ankara) üzerinden Judaea’ya (Kudüs) 

uzanan Hacıyolu üzerinde yer almasına borçludur. Bu sayede M.S. 4. ve 9. 

yüzyıllar arasında bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelen 

kentin piskoposlarının isim ve imzaları düzenli olarak Bizans Sinot Meclisi 

(Ruhani Meclis) kayıtlarında görülmektedir. Juliopolis 9. yüzyılda İmpara-

tor I. Basil’e (M.S. 867–886) atfen Basilium Basileion ismini alır ve 11. 

yüzyıla kadar bu isimle varlığını sürdürür. Bu tarihten sonra edebi eser-

lerde ismine rastlanmamaktadır. Bu durum o tarihlerden itibaren kentin 

önemini yitirdiğinin işareti sayılmalıdır6 . Bu tarihten sonra edebi eserlerde 

ismine rastlanmamaktadır. Böylelikle Juliopolis tarih sahnesinden çekilir. 

                                                        
2  Strabon, Geographika- Antik Anadolu Çoğrafyası. XII, XIII, XIV (2000): 77-78. 
3   David French, Roma Çağında Küçük Asya’daki Yollar ve Mil Taşları (1981): 38-39. 
4  Yaşlı Plinius, Doğa Tarihi. V, xl, 143. 
5   P. Brown, Tahirler Projesi- Batı Galatya Arkeolojik Yüzey Araştırması (2001): 1–3. 
6  W. M. Ramsay, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası (1960): 214–21; 267–273 
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KİLİSE KAZISI 

Nekropol alanının güneybatı tepe kısmındaki kayalık alanda tespit edi-

len şapelin giriş bölümün açılması amacıyla kazı çalışmalarına başlanmıştır. 

Tabandaki kalker ana kayaya açılmış şapelin giriş kısmanda şapelin girişi-

nin açığa çıkarılması amaçlanmıştır. Açmadaki dolgu içinden bol miktarda 

çatı kiremidi parçaları gelmeye başlamıştır. Girişin taban seviyesine inildi-

ğinde, şapelin basamaklı girişinin devamı olan taş taban döşemesine ula-

şılmıştır. Tespit edilen taban döşemesi ve basamak, yapının daha geniş bir 

alan yayıldığını göstermektedir. Batı ve kuzey yönünde büyütülen açmada-

ki kazı çalışmaları sonucunda, şapel önünde tespit edilen taban döşemesi-

nin devam ettiği görülmüştür. Şapelin girişine paralel olarak devam eden 

kazı çalışmasında, yapının doğusunda ana kayaya oyulmuş apsis tespit 

edilmiştir. Bu apsis ile açığa çıkarılan yapının bir kilise olduğu anlaşılmıştır. 

Tamamen açığa çıkarılan kilise üç nefli olarak inşa edilmiştir (Resim: 3). 

 Kilisenin ana girişi batıda olup, ayrıca kuzey uzun duvarında ikinci bir 

daha küçük bir giriş tespit edilmiştir. Güneyde, şapelin giriş cephesinde yer 

alan dar nef diğer iki nef oranla daha alt kottadır ve orta neften iki basamak 

ile geçiş sağlanmıştır. Güney nefin tabanı bazı bölümde ana kaya düzeltile-

rek bazı bölümlerde ise taş döşeme ile oluşturulmuştur. Orta ve kuzey nef 

ise tamamen taş döşeme ile yapılmıştır. Güney nefin döşemesinin orta ve 

kuzey neften farklı olması, güney nefin daha erken dönemde yapılmış şape-

lin girişini oluşturuyor olmasından kaynaklanmaktadır. Kilise yan duvarla-

rı arazinin eğimine bağlı olarak 50 cm. ile 130 cm. yükseklikte günümüze 

kadar ulaşabilmiştir. Duvarların çatıya kadar olan yüksekliğini tespit etmek 

maalesef mümkün olamamıştır. Ancak kilise içindeki ele geçirilen dolgudan 

bol miktarda oval ve düz formlu çatı kiremidi parçalar, kilise çatısında kul-

lanılan kiremitler hakkında bilgi vermektedir. Korunan kısımda pencere 

aralıkları görülmemiştir. Pencerelerin diğer kiliselerden bildiğimiz şekilde, 

daha üstte yer aldığı tahmin edilmektedir. Duvar örgü sisteminde belirli bir 

seviyeye kadar düzensiz taş, üst örgü sisteminde ise tuğla kullanılmıştır. 

Apsis ana kayaya oyulmuş şekilde yapılmıştır. Apsis içinde yaklaşık 40 cm. 

yükseklikte ve içi sıvanmış muhtemelen vaftiz havuzu olarak kullanılmış 

bir havuzu açığa çıkarılmıştır. Kilise üç nefli, apsisi tabandaki kalker ana 

kayaya oyulmuş ve apsis içinde vaftiz havuzu yapılmış, ana girişi batıda, 

yan girişi ise kuzeyde olacak şekilde inşa edilmiştir. Apsisin doğusundaki 

kalker kayalardan sızan su apsis içindeki havuza oradan da şapel içindeki 

apsisin kuzeyinde yer alan ayazmaya ulaşmaktadır. Kazıda elde edilen veri-
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lere dayanarak yapılan değerlendirmede, şapelin olarak nitelendirilen ala-

nın M.S. 3.- 4. yüzyılda bir aziz için yapılmış mezar olabileceği, daha sonra 

mezarın bir şapele dönüştürüldüğü ve M.S. 5.- 6. yüzyılda şapelin üstüne 

kilisenin inşa edildiği tahmin edilmektedir. Kilise ismi hakkında yapılan 

araştırmada, bölgede M.S. 5.-6. yaşamış Aziz Theodoros adının verilmiş 

olabileceği tahmin edilmektedir. Aziz Theodoros, Antakya’dan İstanbul’a 

kadar yaygın bir bölgede bilinen ve tanınan bir aziz olduğu antik kaynak-

lardan bilinmektedir. Kaynaklar, Aziz Theodoros’un 530 yılında Skyeon 

(Beypazarı-Tahirler Köyü civarı ?)’de doğduğu ve 613 yılında yaşamını 

yitirdiği bilinmektedir. Belirli zamanlarda Skyeon’dan Juliopolis’e gelip 

ayinlere katıldığı ve tüm bölgede halkını doğal afetlerden ve kuraklığa bağlı 

felaketlerden koruduğu bildirilmektedir. Her ne kadar kazısı yapılan kilise-

de yazılı belge bulunamamasına karşın kazısı yapılan kilisenin isminin, 

bölgede saygı duyulan Aziz Theodoros’a atfedilmiş olabileceğini düşünül-

mektedir. 

 

SAVUNMA DUVARI 

Nekropolün güneydoğu ucunda yer alan ve şehre ait tek ipucu olabile-

cek mimari bir yapı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmaları başla-

mazdan önce toprak üzerinde küçük bir bölümü izlenebilen duvar yapısı 

kabaca kuzey-güney doğrultusunda uzanıp ve güneye doğru göl sularına 

doğru devam etmektedir (Resim: 4). Bu alanda yapılan kazı çalışmaları, 

burada savunma duvarı ile kulesinin kalıntılarını kısmen açığa çıkarılmıştı. 

2012 kazı sezonu başlangıcında nekropol alanına ulaşımı sağlamak için ya-

pılan yol çalışması sırasında söz konusu duvarın mimari yapım özelliklerini 

taşıyan bir duvar kalıntısına daha açığa çıkarılmıştır. Her iki duvar kalıntı-

sının benzer mimari özellikler taşıması ve aynı eksen üzerinde yer alması 

nedeniyle bir kent duvarının nekropolün batı sınırlarında toprak altında 

uzanıyor olabileceği düşüncesi, kazı çalışmalarının bir kısmını bu alan üze-

rine yoğunlaştırılmasına yol açtı. Bu amaçla olası duvar ekseni göz önünde 

bulundurularak yapılan kazılarda bir kent duvarının nekropol alanın batı 

sınırları boyunca kuzey – güney doğrultusunda uzandığı ve bir süre sonra 

suların içine gömülerek kaybolduğu görülmüştür. Duvarın coğrafi yapıyı 

takip ettiği ve kimi yerlerde duvar temellerin ana kaya üzerine oturtulduğu 

yine yapılan çalışmalarda belirlenmiştir. Söz konusu savunma duvarı te-

mellerinde 2,30 metre genişliğinde ve yükseldikçe biraz daha eni daralıyor 

ve en üst kısımlarda 1,80 metre genişliğe sahiptir. Duvar, opus mixtum deni-
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len bir tekniğe göre inşa edilmiştir. Bu tekniğe göre birkaç sıra kiremit üst 

üste konulup güzel ve sağlam bir düzlem sağlandıktan sonra üzeri taşla 

döşeniyor ve belli bir yükselti sağlandıktan sonra, tekrar bir seviye daha 

kiremit döşemeyle duvar düzlenmektedir. Savunma duvarının yapımında 

kullanılan kiremitler 30x30 cm. boyutlarında ve son derece yüksek kaliteli 

pişirilmişlerdir. Ayrıca duvarın taş döşeli kısımlarında birleştirme öğesi 

olarak kullanılan kireç harcının da çok kaliteli olduğunu ve günümüze ka-

dar sağlam geldiğini söylemek mümkündür. Özellikle göl kıyısına yakın 

bölgede yapılan çalışmalarda, duvarın 5 metre yüksekliğe kadar korunmuş 

kısımlarına ulaşmak mümkün olmuştur. Savunma duvarının temel kısımla-

rına yakın seviyelerde bolca ele geçirilen Roma Dönemi seramiği, duvarın 

inşa edildiği dönemin nekropol ile eş zamanlı olabileceği konusunda ipuç-

ları vermektedir. Bununla birlikte aynı alanda ele geçirilen ama başka bir 

döneme ait su künkleri, bölgenin aralıklarla değişik yerleşimlere mekân 

sahipliği yaptığını göstermektedir.  

 

JULİOPOLİS NEKROPOLÜ 2016 YILI ÇALIŞMALARI 

1950–56 yıllarında Sarıyar Barajı’nın inşasıyla Juliopolis antik kenti üze-

rine kurulan Sarılar Köyü ve eski Çayırhan Beldesi sular altında kalmıştır. 

Sular altında kalmayan antik şehrin nekropolü olan çalışma alanı farklı me-

zar tipleri ve buluntularla dikkat çekmektedir. Doğu ve batı nekropolü ola-

rak ayrılan iki bölümde toplam beş yüz doksan sekiz adet mezarda çalışıl-

mıştır (Resim: 5). Batı nekropolünde yirmi üç, doğu nekropolünde ise beş 

yüz yetmiş beş adet mezarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Nekropolde, 

bir, iki ve üç klineli, derin bir dromos çukuru ve bazen merdivenli girişi bu-

lunan kaya oygu oda mezarlar, ana kayaya sanduka şeklinde oyulmuş ve 

üzeri tek, iki veya üç taş kapakla örtülmüş mezarlar, kaya oygu içine küçük 

bir sanduka şeklinde ve üzeri taş kapakla örtülü mezarlarla birlikte daha 

basit taş lahit, toprak içine gömülmüş taş kapaklı ve toprağa gömülmüş ve 

üzeri çatı kiremitleriyle örülmüş, kremasyon ve ostotek olan sekiz farklı me-

zar mimarisi tespit edilmiştir.  Mezarlardan üç yüz yetmiş sekiz adedi kaya 

oygu sanduka, yüz yirmi adedi basit toprak, seksen yedi adedi oda mezar, 

sekiz adedi kremasyon, iki adedi ostotek, iki adedi kırma çatılı ve 1 adedi de 

laginos tipi mezarlardandır. Bu mezarlardan beş yüz sekiz adedi ilk defa 

tarafımızdan tespit edilmiş ve kazılmış, elli iki adedi antik soygun, otuz 

dört adedi modern soygun ve dört adedi de tamamlanmamış mezarlardır.  
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Juliopolis nekropol alanında 5 farklı bölgede 57 mezarda (M 543-M 598) 

çalışılmıştır. (Uydu Fotoğrafı). Bu mezarlardan 52 adedi Roma Dönemine, 7 

adedi ise Bizans Dönemine tarihlendirilmiştir. Roma Dönemine ait 52 adet 

mezardan 1 adedi tabandaki kalker ana kayaya oyulmuş oda mezar, 51 

adedi tabandaki kalker ana kayaya oyulmuş sanduka mezar, 3 adedi kre-

masyon mezar, 2 adedi kaya oygu-ostotek, 3 adedi ise basit toprak mezar 

tipindedir.  Kazısı yapılan 1 adet oda mezarın Antik Dönemde soyulmuş 

olması, daha önceki yıllarda açtığımız diğer oda mezarlar gibi, Antik Dö-

nem soygunlarının oda mezarlarda daha yoğun yaşandığına işaret etmek-

tedir. Ayrıca bu yıl yapılan kazılar sırasında 2 adet mezar taslağı da ortaya 

çıkarılmıştır. Bu taslakların oyulma biçimlerinden Roma Döneminde yapıl-

dığı tahmin edilmektedir. Kaya yüzeyini oymak suretiyle açılan taslakların 

oda mezar tipine göre başladıkları ancak büyük ihtimalle kaya yapısının 

uygun olmadığının anlaşılması üzerine, sonrasında kaya oygu sanduka 

tipine dönüştürüldüğü sonrasında ise vazgeçildiği anlaşılmaktadır (M564, 

M566).             

Roma Dönemine ait mezarların bazılarında tabut ile gömü yapılmış ve 

çoğunlukla inhumasyon gömü şeklinde ve nadiren kremasyon yapılmıştır 

Kremasyon mezarlar yakma işlemi tamamlandıktan sonra taş kapaklar ile 

kapatılmış bir örneği ise tuğla kapak ile kapatılmıştır. Mezarlardan ele geçi-

rilen bazı takılar eserler bireylerin cinsiyetlerine işaret etmekte, tıp aletleri 

ise mezardaki bireylerin meslekleri hakkında bilgi vermektedir. Mezarlarda 

ele geçirilen eserlerin restorasyon ve konservasyon sonrası detaylı incele-

mesi ile daha farklı bilgilere ulaşılabileceği tahmin edilmektedir. Sikkelerin 

temizlenip tarihlendirilmesinden sonra mezarlar hakkında kronolojik ta-

nımlamalar rahatlıkla yapılabilecektir. 

Bizans Dönemi mezarlar tabandaki kalker ana kayaya oyulmuş sanduka 

mezar tipindedirler. Mezarlarda 1 ila 3 arasında birey tespit edilmiş olup, 

bireyler inhumasyon gömülerdir. Mezarlarda nadiren bronz bilezik ve küpe 

parçaları ele geçirilmekte olup, bu mezarlar tiplerine göre tarihlendirilmek-

tedir. Bu dönem mezarlar üstten tabana doğru orantılı bir şekilde genişle-

yen tabandaki ana kayaya oygu mezar tipindedir. Mezar kapakları 3 veya 4 

adettir. Zayıf karakterli taşlardan yapılan mezar kapakları, üstündeki top-

rak dolgunun baskısı ile zaman içinde kırılmış ve mezarların içi toprak ile 

dolmuş vaziyette ele geçirilmiştir. Tüm mezarlarda bireyler dorsal ve başla-

rı batıda olacak şekilde mezar tabanına yatırılmışlardır. Yetişkin ve çocukla-

rın bir arada gömülmesi, bu mezarların aile mezarlığı şeklinde kullanıldığı-
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nı düşündürtmektedir. Mezarların yağan yağmurlardan su ve zaman içinde 

toprakla dolması nedeniyle bireyler ait kemikler kısmen erimiş olarak ele 

geçirilmektedir. 

Kazısı yapılan 57 mezarın 1 adedi antik dönemde soyulup tahrip edilmiş 

mezardır. Tahrip edilen mezar oda mezar tipindedir (M 562). 

2017 yılında kazı çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 

baraj rezervuar alanında su altında kalan kentin mimari dokusunun tespiti-

ne yönelik olarak Osmaniye Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkan Yrd. Doç. 

Dr. İrfan Tuğcu başkanlığında bir ekip tarafından bir su altı araştırması 

yapılması düşünülmektedir.  
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Resim 1: Juliopolis’in yeri. 

 

 

 
                   Resim 2:  Aladağ (Skopas) Çayı üzerindeki Sarılar Köprüsü. 
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       Çizim 1: Juliopolis’in antik haritada yeri. 

 

 

 
Resim 3: Kilise.   
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       Resim 4: Savunma duvarı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5: Julipolis doğu ve batı nekropol alanları. 

Batı Nekropolü Doğu Nekropolü 
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                                           Resim 6: Basit toprak mezar 

 

 
                                        Resim 7: Kaya oygu sanduka mezar. 
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   Resim 8: Kaya oygu ahşap sandukalı mezar. 

 

 

  
                     Resim 9: Tek klineli oda mezar 
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                                   Resim 10: İki-üç klineli mezar. 

 

 
                                  Resim 11: Lahit mezar 

 

 
                                 Resim 12: Kırma çatılı mezar. 
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                       Resim 12: Laginos  

 
 

 
                                        Resim 13: Kremasyon.
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ANTAKYA HİPODROM VE ÇEVRESİ KAZISI 2016 

Hatice PAMİR* 

 

Antakya Hipodrom ve Çevresi kazıları 2016 yılı çalışmaları, Hatay Mü-

zesi’nden Bakanlık Temsilcisi Ali Çelikay’ın katılımları ile 02.07 - 29.08.2017 

tarihleri arasında yürütülmüştür. 2011 yılından beri süregelen çalışmalar 

kapsamında Ada Mevkii olarak adlandırılan alanda yer alan ve Antak-

ya’nın toprak üstünde günümüze ulaşmış iki anıtsal yapısı olan hipodrom 

ve tapınaktaki faaliyetler 2016 yılında da sürdürülmüştür. Bugüne kadar 

yapılan kazılarda hipodromun batı tribününe ait temel kalıntılarının dış 

sınırı ve bunların doğuya doğru uzanımı tespit edilmişti. 2016 yılında bu 

temellerin doğu sınırı ve arenaya bitişen koruyucu duvara kadar uzanımı-

nın ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmaların 2013 yılından beri sür-

dürüldüğü tapınakta ise batı peristasiste ve cella iç-dış duvar temelleri ara-

sında yer alan dolgunun kaldırılması, böylece tapınağın kullanım evreleri 

ve inşa tekniklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

 

HİPODROM KAZISI 

2016 kazı sezonunda yapılan çalışmalarda ortalama 50cm. kalınlığındaki 

modern tarım toprağının kaldırılmasının ardından 84,43m. – 83,13m. kotları 

arasında iki farklı evre tespit edilmiştir. 

I. Evre, 84,43m. kotunda başlayan sert zeminli kireç taşı moloz taşlar ve 

kiremit kırıklarından oluşan kullanım / yerleşim evresidir. Bu tabaka yoğun 

tuğla, çatı kiremiti, seramik parçaları ve moloz taş yığınları ile sert toprak 

bir zemine sahiptir. 84,25m. kotunda ve 84,07m. kotunda dağınık halde taş 

grubuna rastlanmıştır. 84,25m. kotundaki taş grubu 83,86m. kotuna; 84,07m. 

kotundaki taş grubu ise 83,75m. kotuna kadar inmektedir. Kırık kireçtaşı 

parçaları ve dere taşlarından oluşan bu taş grupları olasılıkla mimari bir 

yapının yıkılmış kalıntılarıdır (Resim: 1) . Açmanın doğusunda 84,43m. 

kotunda başlayan I. evre yüzeyi hafif kireçli, taşlı ve kiremitli iken 83,72m. 

kotundan itibaren toprağın rengi koyu kahverengiye dönüşmüş; tuğla, çatı 

                                                        
*  Prof. Dr. Hatice PAMİR, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 

Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 31060 Antakya-Hatay/TÜRKİYE. 
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kiremiti, seramik parçaları ve küçük dere taşları yoğunlaşmıştır. Açmanın 

tamamında bu seviye, geç dönem konutlarına ait moloz yıkıntı içeren bir 

yerleşim katı olarak tanımlanmıştır. 83,53m. - 83,42m. kotları arasında tüm 

alanda ince kumlu, yumuşak, seramik katkısız toprak dolgu kahverengiden 

sarımtırak bir kahverengiye dönmüştür. 

II. Evre, 83,75m. kotu ile 83,13m. kotunda yer alan hipodrom temeli ara-

sındaki kullanım / yerleşim evresidir. Hipodrom temelleri üzerinde biriken 

ortalama 65cm. kalınlığında toprak yoğun kireç tabakası ile tanımlanmış 

olup hipodromun kullanım dışı kalmasından sonra mermer mimari parça-

ların yakılarak kireç elde edildiği bir kireç ocağı olarak değerlendirilmiştir 

(Resim: 2). Bu katmanın altında ve batı tarafında 2015 ve 2016 kazılarında 

da tanımlanmış olan yanık tabakası, kireç ocağı katmanı ile ilişkili olmalıdır. 

83,65m. kotunun altından, ara ara gri küllü toprak dokusuna sahip alanda 

yanık seramik parçalarına ulaşılmıştır. Gri küllü tabaka ve yer yer yanık 

izleri 83,13m. kotundaki hipodrom temel kalıntılarının üzerinde de mevcut-

tur. 

Kazı çalışmasında II. evreye ait toprağın kaldırılmasının ardından 

83,10m. kotunda hipodrom temellerinin doğudaki devamı ortaya çıkarıl-

mıştır. Hipodrom temelinin doğuya bakan bitişiğinde bu aksla aynı doğrul-

tuda, hipodrom batı temelinin daha önce açığa çıkarılmış temel kalıntıları-

nın, batı-doğu aksında devamına erişilmiştir. Batı-doğu aksında toplam 

19,75m. genişliğe sahip olan opus caementicium temeller, doğuda 1m. eninde 

ve opus caementicium tekniğinde inşa edilmiş bir temel duvarı ile sonlan-

maktadır. Bu duvar, hipodromun arena düzlüğü ile oturma sıralarını sınır-

landıran koruyucu bir duvar olan arena duvarı olarak tanımlanmıştır.  Ki-

remit ve küçük dere taşlarından oluşan ve kireçli bir harçla inşa edilmiş 

olan duvarın batı yüzü blok taş sırasına bitişmektedir. Tek sıra halindeki bu 

in situ taş sırası, açmanın en kuzey ucunda, temelin sphendoneye doğru dö-

nüş yaptığı yerde arena duvarına bitişik ve ona paralel olarak uzanmakta-

dır. Söz konusu blok taşlar 40cm. ile 85cm. arasında değişen uzunlukta, 

yaklaşık 40cm. eninde ve 40cm. yüksekliğinde olup doğrudan hipodrom 

temeli üzerine oturmaktadır.  Arena duvarının doğu yüzünde ise opus cae-

menticium duvarı / temeli kaplayan kesme blok taş sırası tanımlanmamış; 

bunun yerine daha kaba işçilikli bir duvar yüzü açığa çıkarılmıştır (Resim: 

3). Bu durum arena duvarının doğu dış yüzünde bir tahribat olduğu ve bu-

radaki blok taşların bir şekilde kaldırılmış olduğuna işaret eder. Tahribatın 
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ardından kaba yüzlü tamirat yapıldığı ve arena duvarının bir süre daha kul-

lanıldığı anlaşılmaktadır. 

1930’lu yılların kazı verileri1 ve yeni elde edilen kazı sonuçları bir arada 

değerlendirildiğinde hipodromun kuzey-güney yönündeki uzunluğunun 

içten içe 492,5m., dıştan dışa 513m. ve doğu-batı yönündeki genişliğinin en 

dar yerinde 73,2m. olduğu anlaşılmaktadır. Kazı sonuçları hipodromun iki 

katlı bir tribüne sahip oturma düzeneği içerdiğine ve bu iki kat arasında 

yaklaşık 2,50m. genişliğinde bir ambulacrumun (yürüyüş yolu) varlığına 

işaret eder. Tribün ile arena düzlüğü arasında inşa edilmiş olan koruyucu 

duvar ise 1m. genişliğindedir (Plan: 1). 

Hipodrom temelleri arasında yer alan toprak zeminli boşluk / odacıklar-

dan birinin içinde, 83,13m. kotundaki opus caementicium temellerden daha 

alt kotta bir mezar kazılmıştır (Resim: 4). 82,86m. kotunda temizleme işlemi 

sırasında karşılaşılan bu mezarda tek bir iskelet yer almaktadır; kuzeydoğu-

güneybatı doğrultusunda sırt üstü yerleştirilmiş olan gömünün başı hafif 

kuzeye dönük, kolları iki yanında, ayakları ise bilekten üst üste bindirilmiş 

haldedir. İskeletin uzunluğu yaklaşık 2m.dir. Erkek bir bireye ait olduğu 

tespit edilen iskelet, üzerindeki toprak baskı ile deforme olmuş ve birçok 

kemik yapısı dağılmış halde günümüze ulaşmıştır. İskeletin ayak kısmın-

dan Hellenistik Döneme ait, yıpranmış, yarı silik durumda 1 adet bronz 

sikke ele geçirilmiştir. Sikkenin ön yüzünde sol profilden betimlenmiş, dia-

demli bir erkek başı, arka yüzünde ise yürüyen bir atlet tasvir edilmiştir. 

Sikke buluntusunun yanı sıra mezar üzerindeki II. evre tabakası ve mezarın 

hipodrom temellerinin altındaki bir kotta yer alması, bu gömünün opus 

caementicium temelli hipodromun inşasından önceye, Hellenistik Döneme 

ait bir mezar olduğuna işaret etmektedir. 

2016 yılında hipodromda yürütülen çalışmalarda 44 adet envanterlik ve 

71 adet etütlük sikke bulunmuştur. Bunlardan en erken tarihlisi Hellenistik 

Döneme, en geç sikke ise Melikşah (1085-1114) Dönemine aittir. Ağırlıklı 

olarak M.S. 3. yy. ortaları ile M.S. 4. yy. ortaları arasına tarihlenen envanter-

lik sikkelerde en büyük grubu I. Konstantinus (307-337) ve II. Konstantinus 

(337-340) dönemi sikkeleri oluşturmaktadır. Günlük kullanıma yönelik me-

                                                        
1  Campbell, W. A., ‚The Circus‛, Antioch on the Orontes Vol. I, s. 34-41, Princeton University 

Press, Princeton, 1934; Campbell, W. A., ‚Excavations at Antioch-on-the Orontes‛, AJA 38:2 

(1934), s. 201-206; Campbell, W. A., ‚The Third Season of Excavation at Antioch-on-the Oron-

tes‛ AJA 40:1 (1936), s. 1-10; Campbell, W. A., ‚The Fourth and Fifth Seasons of Excavation at 

Antioch-on-the Orontes: 1935-1936‛, AJA 42:2 (1938), s. 205-217. 
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tal buluntular arasında kalıp olarak kullanılan bir istiridye kabuğunun içe-

risine, kurşun dökme tekniğiyle imal edilmiş olan para en dikkat çekici bu-

luntudur (Resim: 5). Tarak istiridye formunda, kenarları tahrip olmuş, üst 

yüzeyi istiridye kabuğunun bombeli formunu almış, alt yüzeyi ise düz veya 

silinmiş olan paranın ağırlığı 72.09gr. olup boyutları 3,4cm. x 3,5cm. x 

1,2cm. olarak ölçülmüştür. Aes formatum olarak adlandırılan bu paraların 

benzerleri M.Ö. 4. yy. sonu – 3. yy. başına tarihlenen Roma Cumhuriyet 

Döneminde kullanılmıştır2. Envanterlik eserler dışında her iki tabakada 

oldukça yoğun seramik ve kiremit parçalarına rastlanmıştır. Seramik parça-

larının çoğu astarsız günlük kullanım kaplarına aittir. 

 

TAPINAK  KAZISI 

2016 yılı çalışmalarında kuzey-güney aksı üzerinde uzanan ve modern 

toprak yüzeyinden 2m. yükseklikte korunagelmiş 110,53m. x 75,08m. boyut-

larında bir podyum üzerinde yükselen, 78,63m. x 48,35m. ölçülerinde bir 

cellaya sahip podyumlu tapınak içindeki dolgunun kaldırılması çalışmaları-

na devam edilmiştir. İlk kez 2013 yılında kazısına başlanan tapınağın batı 

peristasis, batı kapı / geçiş ve cellanın iç kısmında, cella iç duvar temellerinin 

kuzey batı kenarlarında belirlenen yerlerde yapının inşa evrelerini tanım-

lamak amacıyla kazı yapılmıştı. 2016 yılında çalışmalar tapınağın a) batı 

kapısı / geçişi, b) batı peristasis ve c) tapınağın güneybatı kısmında, iç ve dış 

cella temel duvarları arasındaki koridorda olmak üzere üç kısımda sürdü-

rülmüştür (Resim: 6). 

a) Cella batı kapısının iç kısmında, cella ile peristasis arasındaki alanda, 

tapınağın inşa sürecindeki evre ve değişimlerin tanımlanması ve yapının 

özgün planının elde edilmesi amacıyla kazı yürütülmüştür. Tapınak cellası-

na ait temellerin üzerindeki batı ve doğu geçişlerin, tapınak planlamasında 

sık rastlanan bir özellik olmaması dolayısıyla bu geçişlerin tapınağın ilk 

inşa evresine mi yoksa daha sonraki bir plan değişikliğine mi ait olduğu 

sorusu büyük önem taşımaktadır. Bu sorunu açıklamak için temellere kadar 

dolgunun kısmen kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Cellanın batısında yer alan batı geçiş aksı, iç ve dış duvar temellerini 

kesmekte olup yaklaşık 4,81m genişliktedir. Bu açıklık, cella duvarları üze-

rinde peristasisten cellaya açılan ve sonradan açılmış bir geçiş / kapı izlenimi 

                                                        
2  Thurlow, B. K., Vecchi, I. G., Italian Cast Coinage: Aes Grave, Aes Rude, Aes Signatum and the Aes 

Grave of Sicily, Vecchi & Sons, Londra, 1979. 
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vermektedir. Özellikle geçişin / kapının kuzey ve güney duvarlarında tespit 

edilen, sonraki bir evreye atfettiğimiz inşa izleri bu kanıyı desteklemektedir.  

Bu geçişe bağlanan batı peristasisteki rampanın, yapının ilk inşa evresinden 

sonra inşa edildiğini, buna bağlı olarak yapının üç inşa evresi geçirmiş ol-

duğunu 2015 yılındaki çalışmalarımızla tespit etmiştik. 

Kapıdaki moloz dolgunun kaldırılmasının ardından 83,69m. kotunda or-

taya çıkan temel duvarının cella dış duvarının uzantısı olduğu ve kesintisiz 

bir şekilde güneye doğru devam ettiği görülmüştür. Temel duvarının üze-

rine oturan cella dış duvarının temele oturduğu kısmındaki tahrip izleri dış 

cella duvarının bir sonraki evrede yıkılmış olduğuna dair önemli ipuçları 

vermektedir. Bu yıkılma olasılıkla rampanın inşa evresi ile ilişkili olmalıdır. 

Rampanın yapıldığı 84,10 m. seviyesine kadar duvar yıkılmış olmalıdır. Bu 

durumun tespiti batı giriş kapısının daha sonraki dönemlerde açıldığını 

düşündürtmüştür. 

b) Cella batı kapı girişinin ön kısmında, 2015 yılı kazı döneminde gerçek-

leştirilen çalışmalar sonucunda batı peristasiste yapının yekpare tek bir te-

mel üzerine oturmadığı, her bir düşey mimari elemanın kendi temel bloğu 

üzerine oturduğu açığa çıkarılmıştı. 2016 yılı çalışmalarında batı peristasiste 

özellikle rampa ile kapı aksı arasındaki dolgunun kaldırılması ve rampa ile 

kapı aksı arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığının ortaya çıkarıl-

ması amaçlanmıştır. Batı peristasiste, batı kapı aksında rampa düzenlemesi-

nin kapıya kadar uzanmadığı, dış peristasis ile cella dış duvar temelinin bir-

birinden bağımsız olduğu; batı peristasis dış temeli ile cella temeli arasında 

kuzey-güney doğrultusunda devam eden yaklaşık 1m genişliğinde bir boş-

luğun, iki temeli birbirinden ayırdığı tespit edilmiştir (Resim: 7). Yapının ilk 

inşa evresine ait bu boşluğun daha sonra rampa inşası sırasında moloz mal-

zeme ile doldurulduğu anlaşılmıştır. 

Cella dış duvar temel platformu üzerinde, kapı aksının kuzey ve güney 

tarafında, cella dış duvarlarına doğu-batı yönünde bitişen ve kapı aksını 

girişte sınırlandıran duvarlar devşirme malzemeden kalitesiz bir işçilikle 

inşa edilmiştir. Bu duvarlar cella dış duvar platformu üzerindeki dolgu üze-

rine oturmaktadır. 84,47m. kotunda açığa çıkan bu duvarların sonraki dö-

nem kapı düzenlemesi ile ilgili olduğu açıktır. Bu iki duvarın ortasından 

geçen rampa 82,76m. kotunda ortaya çıkarılan cella dış duvar platformunun 

üzerine inşa edilmiştir.  

Batı kapı girişinde yer alan ve batıdan gelen rampanın oturduğu, opus ca-

ementicium tekniğinde inşa edilmiş olan platform temeli, kuzey-güney yö-
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nünde kesintiye uğramaksızın cella dış duvarına bitişerek uzanmaktadır. 

2015 yılı kazı sonuçları bu platformun sonraki bir evrede inşa edilmiş olabi-

leceği sorularını beraberinde getirmişti. Kazı sonuçlarının ilk değerlendir-

mesine göre platformun buradaki mevcudiyeti, batı kapısının sonraki bir 

inşa sürecinde oluşturulmuş olduğunu vurgulamaktadır (Resim: 8). Cella 

dış ve iç duvarlarına ait temellerin ilk inşa evresinde kesintisiz devam etme-

si, batı kapısının rampa ile ilişkili olarak daha sonraki bir evrede planlana-

rak uygulandığını düşündürmektedir. Batı kapısı önündeki rampa, kazı 

sonuçlarına göre 3 aşamalı inşa evresine sahiptir. 1. Evrede,  opus caementi-

cium platform temelin üzerine 50cm. yüksekliğinde ve temeli dere taşı, mo-

loz taşı ve gevşek harçtan oluşan rampa inşa edilmiştir. 2. Evrede, 83,70m. 

kotu ile 84,20m. kotları arasında rampa eğimini sağlamak amacıyla moloz 

taş ve tuğladan oluşan dolgu malzemenin üzerine taş ve harç ile bir zemin 

oluşturulmuş; 83,70m. kotunda üç basamaklı bir düzenleme ile zeminin 

eğimi dengelenmiştir. 3. Evre, en üstte zayıf sıkıştırılmış toprak harç ile 

oluşturulan geç bir evredir ve giriş platformu bir rampa haline getirilmiştir 

(Resim: 9). Bu evreler rampanın kullanım ve yenileme evreleri ile de ilişkili-

dir. 

b) Batı Peristasis Kazısı: Batı peristasiste rampa ve ile batı peristasisin dış 

kenarındaki podyum temeli duvarında 2015 yılında başlatılan kazı çalışma-

sında cella dış duvar platformu ile batı peristasis dış podyum temel duvarı 

arasında, yaklaşık 1m.lik boşluğun kuzey-güney yönünde devam ettiği an-

laşılmıştı. 2016 yılında bu boşluğun kuzey yönüne devamının açılmasına ve 

rampanın kuzey ve güney kenarlarındaki moloz dolgunun kaldırılmasına 

devam edilmiştir. Peristasis dış duvarı üzerindeki kaide temellerinin çevre-

sindeki dolgu kaldırılmıştır. Doğu-batı yönünde üç sıra halinde, kuzey-

güney yönünde ise 22 sıra halinde tespit edilen kaide temelleri halen kazıl-

mayan kısımlarda toprak kesitin altına doğru devam etmektedir (Resim: 7). 

c) Tapınağın Güneybatı Kısmında, İç Cella ve Dış Cella Duvar Temelleri Ara-

sındaki Koridorda Yürütülen Çalışmalar 

Podyum tapınak tipinde düzenlenmiş olan tapınağın güneybatı kısmın-

da, içte cella duvarlarını, dışta ise sütun sırasını taşıyan opus caementicium 

tekniğindeki temel duvarlarının arası tamamen moloz dolgulu halde gü-

nümüze ulaşmıştır. Cellanın güneybatısındaki iki duvar arasında, iki duvarı 

bağlayan ve yüzeyden görülebilen doğu-batı doğrultulu bir duvar tespit 

edilmiştir. D16.2/IV plankaresinde cella iç ve dış duvarları arasında dolgu 

kaldırma çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda opus mixtum / almaşık 
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örgülü bir duvar açığa çıkmıştır (Resim: 10).  Bu duvar, üst kısmı dışında 

son derece sağlam bir şekilde günümüze ulaşmıştır. 4,09m. yüksekliğinde 

korunagelmiş olan duvar 3,30m. eninde x 1,57m. genişliğindedir. Tuğla ve 

taş sıralarının ardışık olarak örüldüğü opus mixtum tekniğinde yapılmıştır. 

Beş sıralı, aralarında kalın harç kullanılarak örülen tuğla duvar örgüsü orta-

lama 35cm. yüksekliktedir; taş sıraları ise 50-55cm. arası yükseklikte olup 

kırık taşlar ve çimento harcı ile örülmüştür. Duvarda kullanılan kiremitler 

ortalama 35cm. uzunluğunda 4cm. kalınlığındadır. Duvar yüzeyinde ikili 

ve dörtgen kesitli, iki sıra halinde hatıl yuvaları tespit edilmiştir. Bu hatıl 

yuvalarının duvarın inşası sırasında kullanılmış olduğu düşünülmektedir. 

Benzer hatıl yuvaları 2015 yılı çalışmaları sırasında, tapınağın kuzey bölü-

münde yer alan T duvarın ön yüzünde de tespit edilmişti3. Bu tamirat evre-

sinin T duvardaki tamirat evresi ile benzerlik gösterdiği düşünülmekle bir-

likte duvar inşa tekniğinin tamamen farklı olduğu görülmektedir. Opus 

mixtum duvarın cella iç ve dış duvar temellerine sonradan bitiştirilmiş olma-

sı ve inşa tekniğinin farklı olması, bu duvarın tapınağın ilk inşa evresinden 

sonraki bir evrede yapılan tamirat ile ilgili olduğuna işaret etmektedir. Söz 

konusu duvar iç ve dış cella temel duvarlarını sabitlemek / tutmak amacıyla 

veya iç ve dış cella duvarları arasındaki üst yüzeyde şimdi mevcut olmayan 

olası bir strüktürü destekleyen bir duvar olarak inşa edilmiş olmalıdır. Te-

mellerde opus caementicium tekniği uygulanırken bu duvarda opus mixtum 

tekniği uygulanmıştır. Bu duvarın oturduğu zemin üzerindeki yaklaşık 

50cm.lik dolgu içinde 54 adet sikke ele geçirilmiştir. Bu sikkeler arasında 

Severus Alexander (222-235), III. Gordianus (238-244)  ve I. Philip (244-249) 

dönemlerine ait sikkeler yoğunluk gösterir. Sikkeler ile duvarın inşası ara-

sında bir ilişki kurulacak olursa bu duvarın inşası için üst zaman sınırı M.S. 

3. yüzyılın ilk yarısı olarak önerilebilir. 

Şimdiye kadar yürütülen kazılarda elde edilen mimari veriler ve ilk so-

nuçlar doğrultusunda tapınakta yapının ilk inşası ile birlikte 3 ana evre, inşa 

/ restorasyon ve yeniden kullanım evresi saptanmıştır. 

İlk inşa / kullanım evresi, yapının inşa edildiği I. Evredir. Yapının doğu 

ve batı cella temeline ait duvarlarında herhangi bir geçiş bulunamamakta, 

temeller boydan boya devam etmektedir. 

                                                        
3  Pamir, H., ‚Antakya Hipodrom ve Çevresi Kazısı 2015‛, 38. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt 3, s. 

375. 
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2. Evre restorasyon evresidir. Tapınakta büyük bir yıkım tahribat (dep-

rem ?) nedeniyle duvarlarda çatlamalar ve kırılmalar oluşmuş; duvarların 

desteklenmesi için temel tamiratı yapılmış, bu amaçla cella temelinin iç ve 

dış çevresine yaklaşık 2m. genişliğinde bir platform eklenerek yapının te-

melleri sağlamlaştırılmıştır. Aynı şekilde iç ve dış temelleri ve üst yapıyı 

destekleyen opus mixtum duvarlar inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir. 

Kuzeydeki T duvarda görülen tamirat izleri de bu evreye ait olmalıdır. 

D16.2/IV karesindeki opus mixtum duvarın oturduğu taban üzerinde 54 adet 

sikke, bu tamiratın 3. yy. ortalarından önce yapıldığına dair önemli veri 

sağlamaktadır. 

3. Evre tapınağın farklı amaca yönelik olarak kullanıldığı evredir. Tapı-

nağın batı tarafındaki peristasiste düzenleme yapılarak bir rampa inşa edil-

miş, batı dış cella temel duvarına kapı girişini anımsatan bir düzenleme ek-

lenmiştir. Peristasis arasındaki boşluklar moloz ile doldurularak düzleşti-

rilmiş, iç kısımda aynı şekilde moloz dolgu ile doldurulmuş ve düz bir ze-

min elde edilmiştir. Hemen hemen her seviyede yoğun seramik, farklı tip-

lerde tuğla, kiremit ve mermer mimari parçalar dolgu içinde ele geçmiştir. 

Metal eserler çeşitli boy ve ölçülerde çiviler, ok ve mızrak uçları, nal ve 

aplik çivilerden oluşmaktadır. Çivi buluntularının çok büyük boyutlu olan-

ları, inşaat çivisi olabileceği gibi kaplama levhalarının duvarlara sabitlen-

mesi için kullanılmış olabileceği de düşünülmektedir.  

2013 yılında yaptığımız kazılarda ortaya çıkan M1 kodlu mezar arkeolo-

jik veriler doğrultusunda M.S. 6. yüzyıl sonrasına tarihlenmişti. Bu tarih, 

tapınağın son kullanım tarihidir. Bu tarihten sonra yapı tapınak kimliğini 

yitirmiştir. Alanda ele geçen Haçlı dönemi sikkeleri ve Anna Komnenos’un 

Antakya’nın Haçlılar tarafından işgali sırasında bu mevkiyi ve civarını ta-

nımlamaları, alanın bu tarihlerdeki kullanım amacına dair ipuçları sunmak-

tadır. Yöre halkı tarafından ‚han‛ olarak adlandırılan yapının güçlü koru-

naklı duvarları nedeniyle geçici bir konaklama yeri olarak kullanılmış ol-

ması akla yatkındır. 1930’lu yıllara ait hava fotoğrafında tapınakta tek tük 

zeytin ağaçları görülmektedir. Yakın zamanlarda ise zeytin ağaçları tapına-

ğın tamamında ekili olup, yapının bahçe olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Antakya Hipodrom ve Çevresi Kazısı 2015 yılı çalışmaları T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Musta-

fa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu KAP 10000 No.lu projesinin 

finansal desteğinin yanı sıra Üniversite Rektörlüğü, Hatay Büyükşehir Be-

lediyesi ve Hatay Valiliğinin katkıları ile yürütülmüştür. Prof. Dr. Hatice 
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ERZİN - İSSOS (EPIPHANEİA) 

ANTİK KENT KAZISI 

Ömer ÇELİK*  

Hatay İli, Erzin İlçesi, Gözeneler Mevkii, İssos (Epiphaneia) antik ken-

tinde 2006-2016 yılları kazı çalışmaları Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleri doğrultusunda yapılmıştır. Kazı 

çalışmaları Erzin Belediyesi tarafından desteklenmiştir. 

Akdeniz kıyılarının doğu ucunda yer alan Hatay İli, batıda Akdeniz, ku-

zeybatıda Adana, kuzeyde Osmaniye ve Gaziantep illeri, doğu ve güneyde 

Suriye ile çevrilmiştir. Erzin ilçesinin yaklaşık 9 km. güneyinde olan İssos 

(Epiphaneia) Akdeniz ve Toros Dağları’nın arasında Dörtyol-Erzin ovasın-

da olup antik kaynaklarda Ovalık Kilikya içerisinde yer almaktadır. 

Erzin Hatay İli’nin, Osmaniye ve Adana illeri üzerinden Anadolu’ya 

açılmasını sağlayan noktada bulunmaktadır. Hatay ve İç Anadolu’nun bağ-

lantısı için hayati öneme sahip Gülek Boğazı, Yunus Sütunu, Belen Geçidi 

tarih boyunca Kuzey Suriye ile Anadolu’nun siyasal ilişkilerinin devamlılı-

ğını da sağlamıştır (Kurt, 2008: 121). 

 

TARİHÇE 

M.Ö. II. yy ortalarına kadar Epiphaneia’nın adı Oiniandos olarak geç-

mekte olup Seleukos Kralı IV. Antiokhos Epiphanes tarafından ismi Epip-

haneia olarak değiştirilmiştir (Sayar, 2007: 131). 2004 yılında Erzin-

Gözeneler Mevkii’nde yapılan yüzey araştırmasında, Epiphaneia olarak 

tanımlanan antik kentin akropolisinde Geç Bronz Çağı ve Demir Çağı sera-

miği bulunmuştur (Gates, 2004).   

Hierokles’e göre M.Ö. V. ve VI. yüzyılda Kilikya’nın şehirlerinden ve 

Geç Antik Dönemde Yunan ticaret üslerinden biridir (Hild ve Hellenkem-

per, 1990: 250). Bölge M.Ö. VI. yüzyılda Perslerin hakimiyetine girmiştir. 

Büyük İskender’in M.Ö. IV. yüzyılda Persleri yenmesi ile bölge de Helenis-

                                                        
*  Ömer ÇELİK; Arkeolog. Hatay Müze Müdürlüğü. Antakya-Hatay/TÜRKİYE. 
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tik Dönem başlamıştır. V. Suriye Savaşı sonunda Kilikya toprakları Seleu-

kosların egemenliğine katılmıştır (Şahin, 2007: 132). 

Adana ve Soli/Pompeipolis ile beraber, Epiphania M.Ö. I. da korsanları 

bölgeden kovan Pompei tarafından tekrar kurulmuştur (Sayar, 2006: 253). 

M.S. I. yy.da bölgenin yeniden düzenlenmesi ile Romalıların imar faaliyet-

leri artmış ve M.S. III. yüzyıla kadar devam etmiştir (Şahin, 2007: 135). 

Roma Devrinde mevcut 17’ye yakın Kilikya kenti, Erken Bizans Döne-

minde de var olmaya devam etmiştir. M.S. IV. yüzyılda Epiphaneia’da An-

takya Patrikliğinin piskoposluk merkezi olup yardımcı piskopos bulunmak-

tadır. 

Sasanilerin M.S. VII. yüzyılın ortalarından itibaren, sonra da Arap saldı-

rılarıyla devam eden savaş ve yağmalamalar sonucu Kilikya’nın gerileme-

sine neden olmuştur. 

Haru-ar-Rasid M.S. VIII. yüzyılda Roma-Bizans egemenliğini çökertmiş, 

Epiphaneia’yı tahkim ettirmiştir. Şehir Arapça kaynaklarda binaları genel-

likle siyah taştan (bazalt) yapılı veya Kanisat as- sauda, al- Kanisa as – sau-

da veya sadece al – Kanisa olarak geçmektedir.  

XIII yüzyılda yerleşimden, Kral I. Leon tarafından Aziz Yuhana’nın hi-

mayesine verilen Casale Keniz (al-Kanisa) olarak söz edilmektedir. 

Erzin'in, XV. yüzyılda Otlukbeli Savaşından sonra Osmanlı Devletine ka-

tılmış, 1939 yılında Hatay Cumhuriyetinin anavatana katılması ile Hatay’a 

bağlanmıştır. 

 

ANTİK KENT PLANI 

Antik kent, yapılan yüzey incelemesinde elde edilen veriler doğrultu-

sunda yaklaşık 800 x 1000 m. ölçülerindedir (Çizim: 1).  

Kent merkezinin kuzeyinde hafif yüksek bir tepenin yamacında tiyatro 

bulunmaktadır. Tiyatronun 110 m. güneyinde odeon olarak planladığımız 

fakat bouleuterion olacağı da düşünülen yapı bulunmaktadır. Odeona nere-

deyse bitişik olan ve güneyinden geçen güneydoğu – kuzeybatı yönünde 

uzanan yol ve yola bitişik stoa veya portikli girişi olan mekanlar vardır. 

Tiyatronun doğusunda olan ve güneydoğu – kuzeybatı güzergahında uza-

nan ve 724 m uzunluğunda akvadük yer almaktadır. Akvadükün 215 m. 

güneyinde hamam ve palastera olarak düşünülen meydan bulunmaktadır. 
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Kentin birçok noktasında şu an için tanımlayamadığımız yapı kalıntıları 

bulunmaktadır (Çizim: 2). 

 

KAZI TEKNİĞİ 

Çalışmalar bölgede yapılan jeoradar ve jeoelektirk çalışmaları verilerine 

göre yürütülmüştür. Kazı alanı, çalışmalar başlamadan 40 x 40 m. ölçüle-

rinde karelere ayrılmış ve koordinatlara göre araziye açmalar aplike edil-

miştir. Kazı çalışmaları B12, C12, C13, E10, F9, F10, J20, J21, K20 ve K21 nu-

maralı açmalarda sürdürülmüştür (Çizim: 1). 

 

HAMAM 

Epiphaneia hamamı kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır (Çizim: 

3). Hamam odalarının dizilişinde asimetrik bir plan uygulanmıştır. Hama-

mın güneyinde ve doğusunda soğuk mekanlar, orta bölümünde kilit me-

kan, ılık ve kuzeyinde sıcak mekanlar yer almıştır. Hamamın doğusunda 

mekanlar yoğunlaşmış, odalar ve geniş havuz bulunurken, batısında küçük 

ve tek sıra halinde odalar bulunmaktadır. Hamam da üst yapısının yanında 

alt yapısının bir kısmı da ortaya çıkarılmıştır. Genel olarak bakıldığında 

hamam mimarisinde bölgenin volkanik olan bazalt taşları, tuğla kullanılmış 

ve sıvanmıştır. 

Hamamın doğusunda bulunan kısmen zemini pişmiş toprak plakalı dö-

şeli aralarında bazalt kapı sövesi bulunan mekanlardan sonra frigidariuma 

girilmektedir (Çizim: 3). Frigidarium 9,80 x 9,20 m. boyutlarında (Çizim: 3) 

ve zemini mozaik döşelidir. Odanın güney bölgesinde iki sütun kaidesi 

insutu durumdadır. Her iki sütun altlığının arası 1,5 m.dir. Mekanın güne-

yinde kısa duvar, doğu duvarı opus mixtium tekniğinde yapılmıştır. Duvarın 

kuzey ucunda küçük bir apsis bulunmaktadır. Batı duvarının büyük bir 

bölümü tahrip olmuştur. Batı duvarı üzerinde bulunan girişin önünde, mo-

zaik üzerinde evre farklılığı nedeniyle boyu 0,46 m., eni 0,28 m. olan pişmiş 

toprak levhalar yapıştırılmıştır. Levhaları mozaik zemine sabitlemek için 

kullandıkları harç izi kuzeye doğru, duvara bitişik durumda devam etmiş-

tir.  

Frigidariumun kuzeyinde, frigidarium ve caldarium arasında, zemini piş-

miş toprak plaka döşeli, 3,90x9,80 m. boyutlarında, düzensiz bir plana sahip 

olan kilit mekan bulunmaktadır (Çizim: 3).  
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Tepidarium külhanın güneyinde ve 3,50x7,20 m. boyutlarındadır (Çizim: 

3).  Duvarları kısmen tahrip olmuştur. Taban opus sectile döşenmiş fakat 

tahrip olmuştur.  

Caldarium iki mekandan oluşmuştur. İki mekan arasında 0, 80 m. genişli-

ğinde küçük bir geçiş bağlanmıştır. Batıdaki mekan 3,50x4,60 m. boyutla-

rındadır (Çizim: 3). Batıdaki mekandaki hypocaust sisteminde pilaeler, solu-

ma yerleştirilen tegulis sesqui pedalibusa oturtturulmuştur. 24 adeti ortada, 20 

adedi duvarlara bitişik toplam 44 adet pilaye bulunmaktadır. Kuzey duvarı 

hariç diğer duvarların kenarlarında üst kata çıkan sıcak hava kanalları bu-

lunmaktadır. Mekanın duvarları, opus mixtum tekniğinde yapılmıştır. Do-

ğudaki mekan 3,80 x 3,80 m. boyutlarındadır (Çizim: 3). 21 adeti ortada 23 

adedi duvarlara bitişik toplam 44 adet playe bulunmaktadır. Mekanın güney 

duvarında ikinci katta yarım daire şeklinde yapı, bitişiğinde kare şeklinde 

yıkanma ünitesi ve ikinci yıkanma ünitesinin izleri bulunmaktadır. Meka-

nın üst tavan örtüsü tamamen tahrip olmuştur. Mekanın duvarları, opus 

mixtum tekniğinde yapılmıştır.  

Caldariumun kuzey duvarına bitişik, kare şeklinde bir yıkanma ünitesi ve 

duvara dik birleşen paralel iki küçük duvar bulunmaktadır. Paralel duvar-

lar arsında oluşan boşluklardan pişmiş toprak su boruları geçmekte ve ku-

zey duvarın tabanında tahliye deliği bulunmaktadır. Mekanların kuzeyinde 

doğu-batı doğrultusunda uzanan pişmiş topraktan yapılmış kanal ve pişmiş 

topraktan yapılan su borusu uzanmaktadır. Kanal ve borunun kuzeyinde 

ise sıkıştırılmış zeminde kenarları taş iç yüzeyi harçla sıvalı üçüncü bir su 

kanalı bulunmaktadır. Üçüncü kanalın kuzeyinde aynı seviyede sadece 

güney duvarı görülen farklı bir mekan yer almıştır.  

Caldariumun doğusundaki, tahrip olmuş mekanın opus mixtum tekniğin-

de yapılmış doğu duvarı üzerinde dikdörtgen yapı bulunmaktadır. Yapının 

boyutu 2, 20x0, 70 m.dir. Dikdörtgen mimari elemanın altı ve doğusundaki 

bölgenin preafurnium olduğu düşünülmektedir. 

Caldariumun kuzeydoğusunda olan 2,30 x 4,80 m. boyutlarında ki meka-

nın üst çatı örtüsünün bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Tabanı pişmiş toprak 

levhalarla döşelidir. Mekan dar ve yüksek bir kanal şeklindedir. Kanalın 

devamı kilit mekanın altına doğru devam etmiştir. Mekanın duvarları opus 

latericium tekniğinde yapılmıştır (Çizim: 3).  

Frigidariumun kuzeydoğusunda yer alan 6x7,20 m. boyutlarındaki me-

kan tahrip olmasına rağmen büyük oranda ayakta kalmıştır. Tabanda piş-
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miş toprak döşeme plakaları tespit edilmiştir. Ayrıca mekanın doğusunda 

duvara bitişik su dağıtım ünitesi yer almıştır. Su dağıtım ünitesinden batıya 

ve kuzeybatıya su borusu uzanmakta ve mekanın güneyinde doğu-batı 

doğrultusunda uzanan kanal sistemi bulunmaktadır (Çizim: 3).  

Frigidariumun doğusunda yer alan mekan iki bölümden oluşmuştur. Bü-

yük oda 3x 5,80 m., küçük oda 1,80x2,10 m. boyutlarındadır (Çizim: 3). Giri-

şi güneydendir. ‚L‛ şeklindedir. Mekanın ortasından bir kanal geçmiştir. 

Büyük mekanın zeminindeki mozaik taban tahrip olmuştur. Küçük olan 

mekanın zemini pişmiş toprak levhalarla döşelidir. Opus latericium tekni-

ğinde örülmüş olan batı duvarı yüzeyinde ahşap hatıllar için boşluklar bu-

lunmaktadır. Büyük oda ile küçük oda arasında ortak bazalt duvar bulun-

makta ve duvarın doğusundan küçük mekana giriş yerleştirilmiştir. Büyük 

odanın doğu yüzeyinde yine ahşap hatılların yerleştirilmesi için küçük boş-

luklar yapılmıştır. Küçük mekanın doğu duvarının iç yüzeyinde ahşap lata 

boşlukları bulunmaktadır.  

Hamamın doğusunda yer alan mekanın ortaya çıkan bölümü 7,10x8,70 

m. boyutlarındadır Mekana batı ve kuzeyden iki giriş bulunmaktadır. Me-

kanın doğu bölgesinde ön cephesi sütunlarla döşeli olan küçük bir havuz 

yer almıştır. Havuzun kuzeyinde küçük, çeşmeye benzeyen bir yapı bu-

lunmaktadır Mekanın zeminindeki mozaik taban tahrip olmuş fakat meka-

nın her noktasında mozaik kullanılmamış, havuzun tabanında ve çeşmeye 

benzer yapının tabanında pişmiş toprak plaka kullanılmıştır (Çizim: 3).  

Hamamın güneydoğusunda yer alan mekanın ortaya çıkarılan bölümü 

1,60x3 m. boyutlarındadır. Mekanın tabanı pişmiş toprak plaka döşenmiştir 

(Çizim: 3).  

Hamamın doğusunda 4,70 x 6,10 m. boyutlarında havuz açığa çıkarılmış-

tır. Tabanı pişmiş toprak plaka döşeli olup orta bölüme doğru eğimlidir. 

Duvarları opus latricium tekniğinde yapılmıştır. Kuzey duvarı üzerinde ap-

sis bulunmaktadır (Çizim: 3). 

Hamamın doğusunda doğu batı güzergahında sırayla 2x3,30 m. ve 

2,40x5,40 m. boyutlarında mekanlar, 0,70x1,40 m. ölçülerinde tahliye bölü-

mü ve 2,40 x 3,30 m. ölçülerinde havuz sistemi, 2,40x5,90 m. ve 4,20x6,30 m. 

boyutlarında mekanlar açığa çıkarılmıştır. Mekanların altından hamamın 

ana kanal sistemi geçmiştir. Kanalın zemini pişmiş toprak plaka döşelidir 

(Çizim: 3).  
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Hamamın, batı bölümünde 3,5 m. ile 4,5 m. arasında değişen boşluktan 

sonra 27,3 m. boyunda 0,60 m. eninde bazalt taşlardan örülmüş dış duvar 

uzanmıştır. 

 

MOZAİK 

Hamam mozaikleri dört panodan oluşmuştur. İlk üç pano birbirleriyle 

bağlantılı halde aynı mekanın içerisinde yer almıştır. Sadece bir pano diğer 

üç panodan farklı bir mekanın tabanındadır. Ortaya çıkarılan ve birbirleriy-

le bağlantılı olan mozaik taban hamamın orta bölümünde olup güneye doğ-

ru uzanmıştır. Dördüncü pano ise hamamın doğu bölgesindeki mekandadır 

(Çizim: 3).  

Epiphaneia hamamında ortaya çıkarılan mozaikler opus vermiculaton 

tekniğinde yapılmıştır. 0,01x0,01 m., 0,05x0,01 m. ve 0,05x0,05 m. ölçülerin-

deki tesseraeler kullanılmıştır. I. panoda 1 dm2 de 196, bordüründe 137, II. 

panoda 173, III. panoda 205, bordüründe 121, IV. panoda 100 tesserae kulla-

nılmıştır. Mozaikte 23 renk çeşidine yer verilmiştir.  

Merkez pano iki bölümden oluşmuştur. Merkez panonun I. Bölüm 9,20 x 

9,80 m. ölçülerindedir. Mozaik en dışta oval ve dairesel desenlerden oluşan 

geometrik bordür çevrilmiştir. Ortada dalga motifinden oluşan bordür yer 

almıştır. İç kısımda ise akantus yaprakları arasında hayvan, meyve ve eşya 

motiflerinden oluşan bordür bulunmaktadır. Bordürde 23 hayvan figürü, 7 

meyve ve 6 eşya motifi kullanılmıştır (Çizim: 4). 

Merkez pano, Tanrıça Artemis, çevresinde av ve avcılardan oluşmuştur. 

Merkezde avcı Artemis başının üstünde ‚ARTЄMİC‛ yazısı, aslan avcısı, fil 

üstünde sürücü, etçil ve otçul hayvanlar bulunmaktadır. Coğrafi düzenleme 

için mozaikte otlar ve ağaçlar kullanılmış aynı zamanda engebeli arazi gö-

rünümü verilmiştir. Panoda 1 tanrıça, 2 insan, 38 hayvan figürü, 19 ağaç ve 

27 ot motifi kullanılmıştır. 

Merkez II. pano, iki sütun kaidesi arasına yerleştirilmiştir. Pano üç bö-

lümden oluşmasına rağmen, batıdaki pano tamamen tahrip olmuştur. Pano-

lar ince bir çerçeve şeklinde bordür içerisine yerleştirilmiştir. Doğudaki 

mozaik pano 2 hayvan, 3 bitki ve 1 eşya motifinden meydana gelmiştir. 

Ortadaki panoda, havuz çevresinde iki hayvan figürü bulunmaktadır. İlk 

pano 2x0,65 m., ikinci pano 1,5x0,65 m.dir.  

III. Panoda figürler cam tesseraeyla işlenmiştir. Pano geometrik bordürle 

sınırlandırılmıştır. Fakat panonun doğusunda bağımsız durumda geomet-
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rik bir pano tasarlanmıştır. Panoda kurdeleli papağanlar işlenmiştir. Pano 

8,80x4,80 m.dir.  

IV. pano ise hamamın doğusunda ayrı bir odadadır. Pano geometriktir. 

Ortaya çıkarılan mozaik pano 5,60x1,55 m.dir. 

Roma Döneminde, Epiphaneia hamam mozaiği kompozisyon, konu ve 

figürler açısından benzerleri Antakya, Mersin, Antalya, Suriye, Kuzey Afri-

ka ve Sicilya’ da bulunan mozaiklerde de işlenmiştir. 

 

MEYDAN  

K20, K21, J20 ve J21 açmalarında çalışma sürdürülmüştür. Hamamın batı 

duvarına bitişik 6 küçük mekan ortaya çıkarılmıştır. Mekanların planı kare-

ye yakın olup ortak olarak kullanılan duvarlar düzensiz bazalt taşlarla 

örülmüştür. Kuzeyden güneye doğru mekanların ölçüleri 4.11x4.63, 

4.11x4.62, 4x4.64, 4.01x4.05, 4.01x 4.05 ve 2.55 x 3.05 m.dir. Mekanların kapı 

söveleri bazalt olup genişlikleri 0.66 m., uzunluları 1.39 m. ile 2.04 m. ara-

sında değişmektedir. Mekanların tabanları sıkıştırılmış toprak olup tabanla-

rı 43.39 – 43.36 kodları arasındadır (Çizim: 5).  

Mekanların güneyinde şu an için tespit edilebilen 22.51 x 23.44 m. ölçüle-

rinde, tabanı bazalt döşeli palastera olma olasılığı bulunan alan yer almakta-

dır. Hamamın güney duvarına bitişik mekanların önünde 4.03 m. bırakılan 

boşluktan sonra kuzey ve batı bölgesinde 2.44 ile 2.51 m. değişen aralıklarla 

sütun altıkları ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 5). 

Palasteranın kuzeyinde 43.29 kodunda 2.97 m. çapında bir fırın ve fırınla 

7.53 m. uzunluğunda küçük bir kanalla bağlantısı olan 1.44x2.10 ve 

2.41x2.73 m ölçülerinde kare planlı iki küçük mekan ortaya çıkarılmıştır 

(Çizim: 5). Fırının üstüne sonraki dönemlerde duvar örülerek kullanımı 

değiştirilmiş veya iptal dilmiştir. 

Palasteranın üstünde ortalama 44 kodunda 3.86 x 4.46 m. ölçülerinde bir 

mekan ayrıca düzensiz bazalt taşlarla örülmüş başka mekanlar ortaya çıka-

rılmıştır (Çizim: 5).  Ayrıca açmanın kuzeyinde uzunluğu 38.09 m. olan su 

kanalı bulunmaktadır (Çizim: 5).  

 

TİYATRO 

B12 ve C12 nolu açmalarda yürütülen çalışmalarda amaç kazı çalışmala-

rının yürütüldüğü bölgede tiyatronun varlığını ispatlamaktır. B12 ve C12 
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No.lu açmalarda yapılan incelemede tiyatroya ait kerkides parçaları dağıl-

mış, yerinden sökülmüş, analemma duvarı bazı notalarda büyük kütleler 

halinde tiyatronun içine devrildiği tespit edilmiştir. 

B12 ve C12 No.lu açmalarda yürütülen çalışmalarda tiyatronun caveası 

içinde kireçtaşı olan 11 kerkides ve tiyatronun yatay diazoma ve dikey diazo-

malarının bir bölümü de açığa çıkarılmıştır (Çizim: 6). Kerkides genelde 42 x 

80 x 83 cm. ölçülerindedir (Çizim: 7-8). B12 ve C12 nolu açmalar da 50,74 

kodunda kazıya başlanmış ve 46.63 koduyla kapanmıştır. 

C12-IV No.lu açmada yürütülen çalışmada tiyatronun orkestra bölümü-

ne ulaşılmaya çalışılmış 47,47 kodundan başlanmış, 45,23 koduna inilmiş 

fakat şu an için bir sonuç alınamamıştır. Jeoradar ve jeoelektirik verilerine 

göre orkestra bölümüne ulaşabilmek için kodun daha da düşürülmesi ge-

rekmektedir.  

C13 No.lu açmada iki analema duvarı arası steptrenç tekniği uygulanarak 

kazı çalışması sürdürülmüştür. Önceki araştırmacılar tarafından sur duva-

rına ait olduğu düşünülen iki analemma duvarının arasında 3.70 m. – 4.30 m. 

genişliğinde açılan alanlarda sökülen merdiven basamaklarının izleri bu-

lunmuştur (Çizim: 6, 9) Ayrıca iki analemma duvarının üstünün kemerli 

şeklide kapatıldığını da göz önüne aldığımızda buranın summa cavea olduğu 

görülmektedir. Summa caveanın ortaya çıkması ile birlikte daha önceki sur 

duvarı görüşü ortadan kalkmış olmaktadır. Summa caveada çalışma 55,91 

kodundan başlayarak 46,90 kodunda tamamlanmıştır. 

C13 No.lu açmasında yer alan summa caveanın doğusunda çalışılmıştır. 

Summa caveadan tiyatroya düzgün kesilmiş bazalt taşlarla örülmüş, 2.27 m. 

genişliğinde 4 basamaktan oluşan merdiven sistemi açığa çıkarılmıştır (Çi-

zim: 10). Çalışma 49,66 kodunda başlamış, 46,58 koduna inilmiştir.  

Analema duvarının güneyinde 47,34 kodunda tabana sabitlenmiş geniş, 

çevresi harç ve pişmiş toprak plakalarla örülmüş seramik kap tespit edil-

miştir.  

Analemanın 2,93 m. doğusunda 47,18 kodunda tiyatrodan farklı olan du-

vara rastlanmıştır.  

Genel olarak değerlendirdiğimizde, 88.13 m. çapındaki tiyatronun opus 

caementicium tekniğinde yapılan analemma duvarı bazalt polygonal taşlarla 

örülmüş olup dış yüzde her 5.10 – 5.50 m. aralıklarla, 1.60 – 1.66 m. çapımda 

yarım daire formunda payandalarla süslenmiş ve desteklenmiştir. Tiyatro-
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nun 88.13 çapı genel olarak hesaplandığında analemma duvarında yaklaşık 

20 adet payandanın kullanılması gerektiği de öngörülebilir.  

 

ODEON 

E10 No.lu açmada tarım toprağının üstünde kalker kesme blok taşlarla 

yapılmış kemerli girişi olan ve opus cermenticium tekniğinde örülen duvarı 

olan mekanı, çevresiyle bağlantısını ve ne amaçla kullanıldığını anlamak 

amacıyla çalışma başlatılmıştır. 

E10 No.lu açmada çalışma 46,57 kodunda başlamış, 43,20 kodunda ta-

mamlanmıştır. Açmanın doğusunda yürütülen çalışmada tarım toprağı 

kaldırıldığında yan yana 3 iskelet ortaya çıkarılmış ve iskeletlerinde doğu-

sunda girişin önünde 45,20 seviyesinde sırlı tuğla taban döşemesine rast-

lanmıştır.  

Odeon içinde ve çevresinde kazı çalışması genişletilmiş ve odeonun kare 

plana yakın olduğu gözlemlenmiştir (Çizim: 11). Dış yüzey blok taşlarla iç 

bölüm moloz ve çimento harcı ile doldurulmuş olup opus cermenticium tek-

niğinde yapılmıştır.  

Oturma sıralarının gerisinde yapıyı sınırlandıran dairesel planlı iç duvar 

var. Duvar kubbe formunda olabilir.  

Mekanda yüksekliği 41-42 cm. olan kireçtaşı 4 kerkides, doğuda 5 ve batı-

da 6 basamak olmak üzere 2 bazalt klimakes, orta bölümlerde 2 adet 3’er 

basamaklı bazalt klimakes bulunmaktadır (Çizim: 11-12). Mekanın zemini 

bazalt taşlarla döşenmiştir. Kuzeyden 0.83 x 1.77 m. ölçülerinde bir giriş, 

0.66 x 1.23 m. ölçülerindeki doğu ve 0.62 x 1.52 m. ölçülerindeki batıdan 

birer girişi bulunmaktadır. Her iki giriş tabandan 10 cm. kadar yükseltilmiş-

tir. Sahne 1.90 x10 m. ölçülerinde olup alt tek sıra kalker blokları ortaya 

çıkarılmıştır. Sahne duvarının arkasındaki duvarın ortasında çapı 1.98 m. 

ölçülerindeki yarım daire formunda niş ve nişin doğusunda 1.09x1.34 m. ve 

batısında 1.09x1.28 m. ölçülerindeki kare formunda girişler bulunmaktadır. 

Doğu merdivenin başında 58 x 65 cm. ölçülerinde yazıt bulunmuş ve Prof. 

Dr. M. Hamdi Sayar tarafından Bereket Tanrısı Dionysos Kallikarpos’un 

rahipliğini yapan Theophilos’un görevi sırasında sunduğu adak yazıtı ol-

duğunu açıklanmış ve M.S. 1-2. yy. arasına tarihlendirilmiştir. 

Odeonun sahne önünde geniş alana yayılmış kireç harçlı bir tabaka bu-

lunmuş ve bu tabakanın sonraki dönemlerde sahnenin atölye olarak kulla-

nıldığı fikri gündeme gelmiştir.  
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Yapılan ölçümlerde odeon 17.80 x 29 m. olduğu görülmüştür (Çizim: 11). 

Odeonun güney duvarına bitişik dairesel formda yaklaşık 1 m. çapında 

bir fırın izi ortaya çıkarılmış olup çevresinde çok sayıda cam tessera da bu-

lunmuştur. 

 

ROMA YOLU 

F10 No.lu açmada yüzeyde görülen in-situ sütun parçalarının olduğu 

bölge aydınlatılmaya çalışılmış ve 44,69 kodunda çalışma başlatılmıştır. F10 

No.lu açmanın genelinde yürütülen çalışmada, açmanın batı bölgesinde 

kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Roma yolunun bir bölümü 

42,99 kodunda açığa çıkarılmıştır (Çizim: 13-14). Yol toplamda 13.96 m. 

toprak zeminli kaldırım olarak düşündüğümüz alan 2.85 m.dir (Çizim: 13). 

Yolun bazalt döşeli bölgesi ise 8.35 m.dir. Roma Yolunun kuzey bölgesinin 

altından kanal sistemi geçmektedir. Roma yolu kuzeydoğuya doğru geniş-

lemekte olup genişliğin sınırı üst tabaklarda farklı dönemlerin olması sebe-

biyle tespit edilememiştir. Attika İon tipi sütun altlıkları, kireçtaşı plinthos 

üzerine oturtturulmuştur. Stylobat ise bazalttır. Her 2.20 m. aralıklarla yer-

leştirilmiş 44 cm. (Çizim: 15) çapındaki sütunlarla sınırlandırılan yolun gü-

neyi 43,15 m. kodunda mozaik döşelidir (Çizim: 13). Buranın stoa olabilece-

ği gibi portikli bir girişle dükkanlara (ergateria) açılan bölüm olabileceği 

görülmekte olup mozaik döşeli zeminlerin üzerine sonraki dönemde farklı 

bir mimari gelmiş ve mozaikleri tahrip etmiştir.  

Mozaik zemin üzerinde bazalt taşlarla yapılmış duvar ve ocak kalıntıları 

ortaya çıkışmış olup aynı kotta benzer duvarlar batıya doğru devam etmek-

tedir. Mozaik üzerine duvarların inşa edilmesi mozaikli alanın kullanımının 

devam ettiği fakat kullanım amacının farklılaştığını göstermektedir. 

İmar faaliyetleri yol üzerinde devam etmiş ve önceki dönemlerin mal-

zemelerini kullanarak imar sürecini sürdürmüşlerdir. 

 

MOZAİK 

Yola bitişik durumda 6.56 m. genişliğinde mozaik taban yola paralel şe-

kilde uzanmaktadır. Ele geçirilen iki sağlam panon Prof. Dr. M. Hamdi Sa-

yar tarafından incelenmiş ve doğu bölgesindeki mozaikte ‚kış mevsimi‛ ve 

altta ‚aralık‛ yazdığını batıdaki panoda ise ‚şubat‛ yazdığını açıklamıştır. 

İki pano kuzey ve güneyden beyaz zemine işlenmiş geometrik ve bitkisel 

desenli bordürle sınırlandırılmış olup iç kısımda saç örgüsü bordürde bu-
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lunmaktadır. İki pano arası bordo zemine işlenmiş geometrik bordürle ay-

rılmıştır. Doğu bölgesindeki mozaik panonun görülen üç tarafı saç örgüsü 

motifle sınırlandırılmıştır. Ayakta duran erkek figürü dairesel alana yerleş-

tirilmiş, kare ve dairesel alan arasında oluşan köşelere bitkisel desenler yer-

leştirilmiştir. Köşelerden birinde daire desen çevresinden çıkan bitkisel mo-

tifler alttaki köşede ise kabın içerisinden çıkan bitkisel desenler bulunmak-

tadır. Geometrik desenle sınırlandırılan figür ayakta durmakta ve elinde bir 

rulo tutmaktadır. Figür uzun bir elbise giymiş, kısa saçlı, bıyıklı ve hafif 

sakalıdır. Figürün sağına, soluna ve ayaklarının altına yazı yerleştirilmiştir. 

Batı bölgesindeki mozaik panonun çevresi geometrik bordürle sınırlandı-

rılmıştır. Ayakta duran erkek figürü dairesel alana yerleştirilmiş, kare ve 

dairesel alan arasında oluşan köşelere bitkisel desenler yerleştirilmiştir. İki 

köşede geometrik ve bitkisel desen üçüncü köşede bitkisel desenler bulun-

maktadır. Dalga motifi ile sınırlandırılan figür ayakta durmakta ve elinde 

bir testi tutmaktadır. Figür kısa bir elbise giymiş, kısa saçlı, başında şapka 

bulunmaktadır. Figürün sağına, soluna ve başının üstünde yazı yerleştiril-

miştir. Mozaik panolar kısmen tahrip olmuştur. 

 

TARİHLENDİRME 

Bazalt taşlarla döşeli yol üzerinde 42.64 kodunda bulunan Elagabalus 

Epiphaneia’ya (M.S. 218 – 222) ait bronz sikke yolun Roma Dönemine ait 

olduğunu göstermekle birlikte, tespit edilen yazıtlar içerisinde Prof. Dr. H. 

Sayar tarafından yapılan çeviri ve tarihlendirmeler kapsamında Erzin’den 

getirilen yazıt1 M.S. 1-2. yy.la, odeon yazıtı M.S. 2-3. yy.la ve yüzeyde tespit 

edilen onurlandırma yazıtı parçası M.S. 2.-3. yy.la ait olduğu açıklanmıştır. 

Aynı şekilde hamam ve palastera (?) bulunan heykel parçaları Diyanisos’a 

ait olup M.S. 1-3. yy.la tarihlendirilebilmektedir. 

Roma yolunda 43.22 kodunda II. Licinis’a ait (M.S. 317-326) bronz sikke,  

43.29 kodunda II. Konstans’a (M.S. 337-361) ait sikke bulunmuş olması Ro-

manın varlığını 4. yüzyılda ve sonrasında devam ettirdiğini göstermektedir. 

Fakat Roma yolunda 43.29 kodunda İslami Dönem altınlar ve gümüş sikke-

ler (Ebu Ca’fer Abd Allah el Mansur, Harun el-Reşid, Muhammed al 

Mu’tazzi, Ebu’l Abbas Ahmed el Mutemid ala’llah ve Cafer el-Muktedir) 

elde edilmiştir. Bu durum Müslümanların bölgede varlığını göstermeye 

                                                        
1 ‚Diogenes oğlu Praksian’ı ve eşi Apollonios kızı Dionysia’yı‛ şehre yapmış oldukları bağışlar-

dan dolayı onurlandırma yazıtı parçası. 
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başladığını açıklamaktadır. Palastera da 43.54 kodunda İslami Dönem cam 

şişe, 43,50 kodunda Ebu Cafer Abd Allah el – Mansur’a (M.S. 754 – 755, 

Hicri 136 – 158) ait altın sikke, Roma yolunda 43.76 (43.30) kodunda bronz 

İslami sikkeler, hamamda 43.88 kodunda İslami (Abbasi) Dönem çanak 

çömlekler, Roma yolunda 43.96 kodunda İslami bilezik 43.98 (44.05) ko-

dunda İslami Dönem çanak çömlek parçası, 44.01 kodunda İslami Dönem 

kap bulunmuş olması Abbasilerin bölgeye hakim olduğunu göstermektedir. 

Roma yolunda 44.30 kodunda ortaya çıkan Jhon I’e  (969-976) ait sikke, 

44.74 kodunda Haçlı Dönemine ait bronz sikke bulunmuştur. Kronolojik 

sıra 44.76 kodunda Theodora’ ya (1055-1056) ait sikkenin bulunması ile de-

vam etmiştir. 

Odenda 45.08 kodunda ortaya çıkan sırlı tuğlalar, 45.30 kodunda ortaya 

çıkan sırlı ve figürlü taban döşemesi 12 – 13. yüzyılı işaret etmektedir. 

Odeonnun 45.29 kodunda bronz kemer tokası yine aynı tarihi işaret etmek-

tedir. 

 

SONUÇ 

Epiphaneia antik kentinde yapılan kazı çalışmaları tarihlendirme açısın-

dan kronolojik bir sıra şeklinde M.S. 1. yy.dan 13.yy.la kadar varlığını mi-

mari ve küçük buluntular ışığında sürdürmüştür.  

Arkeolojik kazılar, Hatay İli için son derece önemli veriler ortaya çıka-

rılmıştır. 1930 yıllarda Antakya-Harbiye’de (Defne) ortaya çıkarılan ve gü-

nümüze çok az kalıntısı bulunan tiyatrodan sonra ilk defa Epiphaneia (İs-

sos) antik kentinde ortaya çıkarılmıştır.  

Ortaya çıkarılan odeon ise Hatay arkeolojisi tarihinde ilk defa karşılaştı-

ğımız mimaridir. 1930 yıllardan itibaren Hatay’da yapılan kazılarda odeon 

mimarisine rastlanmamış olup ilk defa Epiphaneia (İssos) antik kentinde 

ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. 

Sütunlu Roma yolu Antakya’da Antik kaynaklardan bilmekteyiz. Fakat 

şu ana kadar Antakya’da Sütunlu Roma yolu hakkında hiçbir arkeolojik 

veri toprak üstünde mevcut değildir. İlk defa Hatay arkeolojisinde Epipha-

neia (İssos) antik kentinde sütunlu ve batısı mozaik döşeli Roma yolu tespit 

edilmiş ve açığa çıkarılmaya başlanmıştır. 
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Çizim 1: Antik kent sınırı. 

 

 

 
Çizim 2: Antik kent planı 
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Çizim 3: Hamam Planı. 
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                          Çizim 4: Mozaik I. Bölüm 

 

 
      Çizim 5: Meydan (Palstera) 
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Çizim 6: Tiyatro 

 

 
Çizim 7: Tiyatro kesit 
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                                            Çizim 8: Tiyatro ara merdiven kesit. 

 
 

 
                               Çizim 9: Analemma arasındaki basamaklar. 
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     Çizim 10: Tiyatro doğu giriş basamakları. 

 

 

 
Çizim 11: Odeon 
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       Çizim 12: Kerkides ve klimakes. 

 

 
       Çizim 13: Roma yolu. 
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Çizim 14: Roma yolu. 

 

 

 
Çizim 15: Sütun kesitleri 
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2016 YILI PHOKAIA KAZI ÇALIŞMALARI 

Ömer ÖZYİĞİT 

Phokaia antik kenti kazı çalışmaları, 11.07.2016 günü başladı ve 

26.12.2016 tarihine kadar sürdü1. Çalışmaları başlıca dört grupta toplayabi-

liriz2: 

1. Phokaia Athena Tapınağı restorasyon projesi çalışmaları. 

2. Kazı çalışmaları. 

    A. Athena Kutsal Alanı çalışmaları.  

    B. III. Derece arkeolojik sit alanında yapılan kazılar. 

3. Athena Tapınağı restorasyonunda kullanılacak olan protom heykeller 

ile mimarlık parçalarının yeniden üretilmesi. 

4. Bilimsel nitelikli yayın çalışmaları. 

 

1. PHOKAIA ATHENA TAPINAĞI RESTORASYON PROJESİ 

         ÇALIŞMALARI  

2016 yılı içerisinde yapılan çalışmaların en büyük bölümü ‚Phokaia At-

hena Tapınağı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri‛nin hazırlan-

masına yönelik oldu. Bunun için Arkaik Dönem tapınağına ilişkin tüm mi-

mari ögelerin çizilmesi amaçlandı. Arkaik tapınağa ilişkin tüf taşından ya-

                                                        
  Prof. Dr. Ömer ÖZYİĞİT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornova-

İzmir/TÜRKİYE. 
1  Phokaia antik kenti 2016 yılı kazı çalışmalarında Bakanlık Temsilcisi olarak Karadeniz Ereğli 

Arkeoloji Müzesi Arkeoloğu Onur Arslan ve Bursa Arkeoloji Müzesi Arkeoloğu Uğur Ayhan 

görev yaptı. Kazı ödeneği Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılandı. İzmir Büyükşehir 

Belediyesi çalışmaların sponsoru oldu. Çalışmalara Foça Belediyesi de katkı yaptı. Bu çalışma-

lara yardım eden tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürü borç bilirim.  
2  Çalışmalarda Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Emre Okan'dı. Yrd. Doç. Dr. Cenker Atila, M. A. 

Kenan Doğan, M. A. Gözde Uğuz Yapıcı, M.A. Esin Aksoy, M.A. Mete Mutlu Şahan, İlknur Ku-

rum, Aslı Kökdemir, Nurhan Yıldırım, Serkan Ülbeği, Murat Öğren, Abdullah Nizamoğlu, 

Şeyma Arabacıoğlu, Güneş Girgin çalışmalara arkeolog olarak katıldı. Mimarlık çizimleri, 

Mehmet Edip Bolat, Özge Yiğit ve Elif Özkan tarafından gerçekleştirildi. Küçük eser restoras-

yon ve konservasyon çalışmaları ise Lale Koydemir ve Aslı Gördes tarafından yapıldı. Ayrıca 

çalışmalara Ege Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Mersin Üni-

versitesi arkeoloji bölümü öğrencileri katıldı.  
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pılmış geison, dentil, Lesbos kymationlu friz, arşitrav, sütun başlığı, sütun 

boynu, tambur, topuklu tambur, Lesbos kymationlu kaide, speira, stylobat ve 

euthynteria blokları, tapınağın cellasına ilişkin duvar başlığı, duvar kaidesi 

(toikhobat) ile yatay ve dikey cella bloklarının rölöve ve restitüsyon çizimleri 

gerçekleştirildi. Öte yandan tapınağın cellasının girişini oluşturan eşik ve 

pervaz taşlarının da rölöve ve restitüsyonları yapılarak ilk kez Arkaik dö-

neme ilişkin bir tapınağın cella kapısının nasıl olabileceği ortaya kondu. 

Böylelikle tapınağın restorasyon projesinin önemli bir aşaması tamamlan-

mış oldu. Hedef 2017 yılının sonunda Arkaik Dönem Athena Tapınağı’nın 

rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin tamamlanmasıdır. 

 

2. KAZI ÇALIŞMALARI  

A. ATHENA KUTSAL ALANI ÇALIŞMALARI  (Resim: 1-6, Çizim: 1) 

2016 yılında Athena Tapınağı alanında yapılan çalışmaların amacı, kazı 

çalışmalarının olabildiğince tamamlanması, çıkabilecek sürpriz mimari par-

çalarla birlikte son noktanın konulmasıydı. Restorasyon çalışmalarına baş-

lanabilmesi ve projelerin doğru olarak yapılabilmesi için arkeolojik kazıla-

rın tamamlanması gerekir; bu nedenle Athena Tapınağı kazı alanının gü-

neydoğusundaki kazılmamış alanda 2010 yılında başlatılan kazılara sonraki 

yıllarda da hız verildi; ancak kazıların tümden 2017 yılının içinde bitirilmesi 

bekleniyor.  

Athena Tapınağı’nın güneydoğusunda yapılan 2016 yılı kazı çalışmaları 

sırasında Bizans katmanlarının altında tapınak temenosuna giriş yeri keşfe-

dildi. Kireç harçla yapılmış Roma Dönemi tapınağının girişinin altında ise 

tüf ve andezit taşlarıyla oluşturulmuş Arkaik Dönem tapınağının girişinin 

ilk blokları oraya kondu. Zaman yetmediği için Arkaik Dönem girişi tama-

men kazılamadı. Ayrıca 2016 yılında Athena Tapınağı’nın güneydoğu podi-

umu önünde yapılan bu kazılarda Arkaik Dönem podiumunun güneydoğu 

köşesi de ortaya çıkarıldı.  

Phokaia Athena Tapınağı kazı çalışmaları 13.07.2016 tarihinde başladı ve 

17.12.2016 tarihinde son buldu. Güney açmaları, Phokaia Athena Tapına-

ğı’nın güney podium duvarıyla lise binasının beton bahçe sınırı arasında 

kalan alanda yer alır. IIIA t19, IIIA u17-18-19-20, IIIB a17-18-19-20, IIIB b17-

18, IIIB c17-18 plankareleri, güney açmalarını oluşturur. 2016 kazı çalışma-

ları bu 13 plankarede gerçekleştirildi. Yapılan stratigrafik kazılarda beş ayrı 

katmanın varlığı saptandı. Alt katman Arkaik dönem tapınağının özgün 
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dolgusunu oluşturur. Osmanlı dönemi yapı katı ise en üst katmanda yer 

alır. Bu katmanları en üstten aşağıya doğru şöyle sıralayabiliriz: 
 

I- Osmanlı Dönemi yapı katmanı  

II- Ceneviz Dönemi yapı katmanı  

III- Bizans Dönemi yapı katmanı  

IV- Roma Dönemi katmanı  

V- Phokaia Athena Tapınağı’nın Arkaik Dönem dolgu katmanı 
 

Osmanlı ve Ceneviz Dönemi yapı katmanları 2015 yılı kazıları sırasında 

ortaya çıkarılmıştı3. 2016 yılında ise, Osmanlı ve Ceneviz Dönemi yapı kat-

manları kaldırılarak altındaki Bizans Dönemi katmanı kazıldı.  

2016 yılı güney açmaları sektöründe kaldırılan Osmanlı Döneminin kireç 

kuyusunun altında IIIA u19 - t19 plankarelerinde dört adet mezar ele geçi-

rildi. Bu mezarlar stratigrafik açıdan bakıldığında Ceneviz tahrip katmanı-

nın hemen altında yer alır; çünkü bu mezarlar güney açmaları alanında ele 

geçirilen Ceneviz Dönemine ait evlerin taban ölçüsü olan 7.30 m. seviyesi-

nin altındadır. Yani Ceneviz Dönemi evleri mezarlar için terminus ante 

quemdir. Bu alanda ortaya çıkarılan dört mezar da doğu batı yönlü olup baş 

bölümlerinin batı yönüne yerleştirildiği görülür. Mezarların etrafı tek sıra 

taşla çevrilmiş olup üst seviyeleri 6.92 m. alt kodunun ise 6.46 m. deniz se-

viyesi yüksekliğinde olduğu saptandı. Bu mezarlar M1 - M2 - M3 - M4 ola-

rak adlandırıldı. 

Bu dört mezarın dışında iki adet mezar daha açığa çıkarıldı. Bunlardan 

biri IIIA u17 plankaresinde Ceneviz kent surunun hemen batısında yer alır. 

Bu mezar (M5) olarak, IIIB a17 plankaresindeki mezar ise (M6) olarak ad-

landırıldı. Söz konusu bu altı mezarın içerisinde herhangi bir tarihleyici 

buluntu ele geçirilemedi. Stratigrafik verilere göre bu mezarlar Geç Bizans 

Dönemine ait olmalıdır.  

IIIA u18 plankaresinde yapılan kazılarda Bizans Dönemine ait seramik 

fırını açığa çıkarıldı. At nalı formunda olan seramik fırını, ince bir duvar 

örgüsüne sahiptir. Duvar taşlarının arasında taşları birbirine tutturmak için 

toprak harcın kullanıldığı görülür. Duvarın korunmuş yüksekliği 1.72 

m.dir. Duvarın üst kodu 7.28 m. olup sıkıştırılmış taban toprak seviyesi 5.56 

m. dir. Bu seramik fırınının içinde yedi adet sikke, iki adet kase, ağırlık, cam 

                                                        
3  Ö. Özyiğit, ‚2015 yılı Phokaia Kazı Çalışmaları‛, 38.KST, cilt 2, 519 vd. 
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obje gibi buluntular ele geçirildi. Yapılan kazıya göre, ele geçirilen bozuk 

üretime ait seramikler ve cüruflar atölyenin varlığını göstermesi açısından 

önemlidir. 

IIIB a19 – IIIA u19 plankarelerinde yapılan kazılarda da ikinci bir sera-

mik fırının varlığına ulaşıldı. Bu katman içerisinde yapılan kazılarda Bizans 

Dönemine tarihlenen yivli seramik parçaları ve kaba mutfak kap parçaları 

ele geçirildi.  IIIB a19 – IIIA u19 plankarelerindeki bu ikinci fırın, bir üst 

katmanda yer alan Bizans Dönemine ilişkin mimari kalıntılar için terminus 

post quemdir. Başka bir deyişle ikinci seramik fırını, üst katmandaki Bizans 

mimari kalıntılardan daha eskidir.  

IIIB b17 plankaresinde 4.89 m. seviyesinde 208 adet bronz sikke ele geçi-

rildi. Sikkelerin alt seviyesi de deniz seviyesinden yüksekliği 4.70 m. dir. 

208 adet ele geçirilen sikke topluluğu birinci Bizans definesi olarak adlandı-

rıldı. Sikkeler Constantin X (1059 – 1067) Dönemine tarihlendirildi. Bunun 

yanı sıra IIIB a17 plankaresinde 4.28 m. seviyesinde ikinci Bizans definesi 

varlığına ulaşıldı. Sikkelerin alt kodu da 4.25 m. dir. İkinci Bizans definesini 

oluşturan söz konusu bu sikkeler 0.40x0.30 m. ölçülerindeki alanda ortaya 

çıkarıldı. Sikkelerin yoğun korozyona uğramaları nedeniyle birbirine yapı-

şık biçimde ele geçirilen 332 adet sikke de birinci definedeki sikkelerin tarihi 

olan Constantin X (1059 – 1067) dönemidir. IIIB a17 ve IIIB b17 plankarele-

rinde ele geçirilen iki Bizans definesinin sikkeleri, alt ve üst katmanların 

tarihlendirilmesinde önemli rol oynar. Birinci Bizans definesini oluşturan 

sikkeler, Roma Dönemi kesme blok taşlarının oturduğu kireç harçlı yatak 

izlerinin üstünde ele geçirildi. Aynı zaman da IIIB a17 plankaresindeki İkin-

ci Bizans definesi de kireç harçlı yatak izlerinin altında bulunan Roma Dö-

nemine ait harçlı basamak temellerinin üstünde yer alır. Bu iki Bizans defi-

nesi de, alanın güney bölümünde yer alan Bizans nekropol ve seramik fırın-

larının alt katmanında ele geçirildi.  Söz konusu her iki define de üst kat-

mandaki mimari kalıntılar için terminus post quem, definenin alt kodunda 

yer alan Roma Dönemi kireç harçlı basamaklı temelleri için terminus ante 

quemdir.  Başka bir deyişle, Roma Dönemi mermer Athena Tapınağı, defi-

nenin tarihi olan 1057-1069 tarihinden önce terk edilmiştir. Bu tarih, 1040 

depreminde yıkılan mermer Athena Tapınağı’nın tarihine denk düşer. Aynı 

zamanda definenin üst katmanında yer alan mimari kalıntıların ise 1057-

1069 tarihinden sonra yapıldığını göstermesi açısından önemlidir. 
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Roma Dönemi Katmanı 

IIIB a17, a18, a19 - b17, b18, b19 ve c17, c18 plankarelerinde yapılan kazı 

çalışmaları sonucunda, Arkaik ve Roma Dönemine ait Athena tapınağının 

podium ve giriş yolunun varlığı ortaya konuldu. Roma Dönemine ait tapı-

nağın giriş yolu, Arkaik tapınağın düzgün kesilmiş blok taşlarından oluşur. 

Roma dönemi kapısı içerisinde ele geçirilen Arkaik tapınağa ait cella eşik 

taşının, Roma Döneminde devşirme malzeme olarak kullanıldığı anlaşıldı. 

Bu alandan ele geçirilen malzeme, Geç Roma Dönemine ilişkin türdeş sera-

mik parçalarıdır.  

IIIB a18 – b18 plankarelerinde yapılan kazılarda daha önceki yıllarda or-

taya çıkarılan Roma Dönemi teras duvarının doğu cephesinin sınırı ve gü-

ney ucunun bir bölümü açığa çıkarıldı. Roma Dönemi teras duvarı, kuzey 

güney yönünde uzanır ve Arkaik Dönem güney podium duvarına dik bir 

biçimde yaslanır. Teras duvarının mevcut uzunluğu 3.60 m. olup orijinal 

genişliği 1.71 m.dir. Duvarın deniz seviyesinden üst yüksekliği 3.70 m., du-

var taşlarının oturduğu toprak düzlemin seviyesi ise 2.20 m.dir. İrili ufaklı 

taşların kireç harçla tutturulmasıyla oluşturulan teras duvarının yapımında 

Arkaik Dönem Athena Tapınağı’nın mimari parçalarının da kullanıldığı 

görülür. Özellikle Arkaik tapınağın en gösterişli yanını oluşturan, heykeltı-

raşlık eserleri olan griffon ve at protom parçalarının devşirme malzeme 

olarak Roma teras duvarının yapımında kullanıldığı gözlenir. Bu mimari 

parçaların arasında sütun tambur parçaları da mevcuttur. Roma Dönemi 

teras duvarının güney yönüne doğru devam ederek kesit içerisine girdiği 

gözlenir. Teras duvarının hemen doğusunda, irili ufaklı taşlardan oluşan bir 

dolgunun varlığı söz konusudur. Duvarın doğu bölümünün dolgusunu 

oluşturan bu katman içerisinde yapılan kazılarda Arkaik tapınağa ilişkin 

blok taşların yer aldığı görüldü.  Gerek Roma Dönemine ait kireç harçlı 

basamak temelleri gerekse Roma Dönemi giriş yolunu oluşturan taşların 

üstünde Horasan harçlı 1299 yılına tarihlendirilen Ceneviz kent duvarı yer 

alır. Arkaik ve Roma Dönemi tapınağının çok sayıda mimari parçasının, bu 

alanda inşa edilen Ceneviz kent duvarının yapımında kullanıldığını görü-

yoruz. Roma kireç harçlı taş yatak izlerinin hemen üstünde ele geçirilen 

birinci Bizans define sikkesi (1057-1069), söz konusu Roma kalıntısının so-

nunu göstermesi açısından önemlidir. Yani Roma Dönemine ilişkin mimari 

kalıntıların sonu 1057-1069 yıllarından az öncedir. Bu tarih, 1040 depremiyle 

yıkılan mermer Athena Tapınağı’nın yıkılış tarihine denk düşer. 
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Phokaia Athena Tapınağı’nın Arkaik Dönem Dolgu Katmanı 

IIIB b18 – IIIB c18 plankarelerinde 3.60 m. seviyesinde kesme blok taşlar-

dan oluşan Arkaik Döneme ilişkin doğu podium duvarıyla karşılaşıldı. Ku-

zey güney doğrultulu olan bu duvarın uzunluğu 4.61 m. dir. Podium duva-

rının genişliği 1,07 m. dir. Arkaik Dönem doğu podium duvarını oluşturan 

taşların deniz seviyesinden yüksekliği, 3.63 m.dir. IIIB b18 – IIIB c18 planka-

relerinde 3.46 m. seviyesinde yapılan kazılarda doğu podium duvarını oluş-

turan taşlar üstten görünecek şekilde açığa çıkarıldı. Bu alanda yapılan ka-

zılarda ele geçirilen seramik yoğunluğu azdır. İrili ufaklı taşlardan oluşan 

dolgu tabakası hakimdir. 

2016 yılında Phokaia Athena Tapınağı’nın güney açmalarında yapılan 

kazılarda özellikle Arkaik ve Roma Dönemine ait Athena Tapınağı’nın pla-

nını oluşturmak için önemli veriler elde edildi. Buna göre Athena Tapına-

ğı’nın yapımı ve Roma Dönemine ilişkin giriş yolunun, daha önceden de 

belirtiğimiz üzere güney yönünde olduğu anlaşıldı. Ayrıca tapınağın gü-

neydoğu köşesinin yerinin saptanması da önemli bir olgudur.  O döneme 

ilişkin dini ritüellerin yani seremonilerin tapınağın güney bölümünde ger-

çekleştiği kesinleşti. Özellikle güney açmalarında ele geçirilen Arkaik tapı-

nağın mimari parçaları da tapınağın mimarisi hakkında bilgi vermesi açı-

sından önemlidir. Bunun yanı sıra Arkaik ve Roma Dönemi tapınağının 

podium ve giriş yolunun hemen güneyinde yapılan kazılarda Bizans sera-

mik fırınlarının varlığı ortaya konuldu. Alanda yer alan fırın yapıları, ele 

geçirilen bol sayıdaki buluntular ve hatalı üretime ait yoğun miktardaki 

seramikler, Bizans Dönemi seramik kronolojisinin oluşturulması açısından 

kayda değer başka bir özelliktir. Kesitlerde görülen stratigrafik veriler ışı-

ğında yapılan kazılarda Bizans Dönemine ait tüm yapı katlarına ilişkin mi-

mari kalıntıların topluluğu, aynı dönemin seramik ve metal buluntuları, 

Phokaia antik kentinin Bizans Döneminde seramik üretim merkezi olduğu-

nu gösterdi.   
 

 

B. III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA YAPILAN KAZILAR  

2016 yılında Phokaia antik kenti ‚III. Derece Arkeolojik Sit‛ alanlarında 

dört ayrı kazı yapıldı. Bunlardan ikisi İzmir Arkeoloji Müzesiyle birlikte 

gerçekleştirildi (Atatürk Mahallesi,  1219 Ada, 8 Parsel ve Atatürk Mahalle-

si, 1715 Ada, 1 Parsel). Diğer iki parselde (Atatürk Mahallesi, 1249 Ada, 3 

Parsel ve Atatürk Mahallesi, 1237 Ada, 1 Parsel) sondaj kazıları ise, İzmir 

Müzesi tarafından Phokaia kazılarından eleman alınmaksızın yapıldı.  
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1) Antik Phokaia Kenti 1219 Ada, 8 Parsel, 2016 Yılında Yapılan Kazı Çalışma-

ları (Resim: 7-9, Çizim: 2) 

İzmir İli, Foça İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan ve III. Derece Arkeo-

lojik Sit Alanı'nda kalan 30 L-3d pafta, 1219 ada, 8 parseldeki ilk arkeolojik 

kazılar, 2015 yılında gerçekleştirilmiş ve üç ayrı yapı katına ilişkin mimarlık 

katmanlarının varlığı ortaya konulmuştu. Fırın ve seramik atölyelerine iliş-

kin mimari kalıntıları temsil eden bu yapı katlarıyla birlikte tüm yanık kat-

manların varlığı ve yoğun seramik buluntular, tüm parsel alanının seramik 

atölyelerinin alanı olarak kullanıldığını gözler önüne sermişti.  

İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 

11.02.2016 tarih ve 6216 numaralı kararı doğrultusunda, 2016 yılında da 

1219 ada, 8 parselde kazılar yapıldı4. 2016 yılı içerisinde sondajlar arasında-

ki köprülerin kaldırılmasına yönelik yapılan bu kazılarda, mimarlık bulun-

tularını oluşturan duvarların kesit ve köprü altında kalan bölümleri ortaya 

çıkarıldı. 

A1, A2 - B1, B2 plankarelerinde yapılan genişleme kazısı sonucunda, fı-

rın ve çevre duvarının batı kesitinde kalan bölümü ortaya çıkartıldı. Oval 

plana sahip fırın duvarının uzunluğu 4.52 m. olup 0.65 m. genişliğindedir. 

Duvarın yapımında kullanılan kenarları düzleştirilmiş taşların, toprak harç-

la birbirine tutturulduğu gözlenir.  

II. Yapı katına ait dördüncü duvar da aynı yapı katına ilişkin C1, B1 

plankarelerinde seramik atölyesinin güneyinde yer alır ve bu seramik atöl-

yesinin güney duvarına dik bir biçimde birleşir. Ortaya çıkarılan duvarın, 

atölye duvarına dik birleşmesi, II. yapı katı seramik atölyesinin daha büyük 

boyutta olduğu ve seramik üretiminin aynı paralellikle ilerlediğini ortaya 

koyar. II. yapı katına ait mimarlık kalıntılarının bulunduğu alanda bol mik-

tarda seramik parçaları ele geçirildi. Ayrıca fırın yapısının çevresinde, yo-

ğun yanık bir kil katmanın varlığı söz konusudur. Ele geçirilen seramiğin 

büyük bir bölümünü, İ.S. 5. yüzyılın ortalarına ve ikinci yarısına ait terra 

sigillata parçaları oluşturur. Bunun yanı sıra aynı döneme ilişkin kaba mut-

fak seramikleri ve çatı kiremiti parçaları da mevcuttur. Ele geçirilen bu se-

ramikler içerisinde üretimin varlığını gösteren yanık seramik parçaları da 

bulunur. II. yapı katının tabanı altından ve III. yapı katının II. evresinin ta-

                                                        
4  İzmir Arkeoloji Müzesi ile birlikte yapılan bu kazılarda arkeolog Nejla Okan ve arkeolog 

Sedrettin Öğünç, İzmir Müze Müdürlüğü'nün temsilcileri olarak görev aldı. Foça Kazı 

Başkanlığı adına ise arkeolog Serkan Ülbeği kazı çalışmalarında bulundu. 
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banı üstünde ele geçirilen tüm bu seramikler, söz konusu mimari kalıntıla-

rın tarihlendirilmesinde önemli bir kriterdir. Bu seramikler, aynı zamanda 

III. yapı katının II. evresine ilişkin seramik atölyesinin İ.S. 5. yüzyılda terra 

sigillata üretimi gerçekleştirdiğini göstermesi açısından da önemlidir. Söz 

konusu mimarlık kalıntılarının çevresindeki yanık katmanlar içerisinde ele 

geçmiş olan bol miktardaki seramik, 2015 yılı kazılarında ele geçirilen se-

ramiklerle türdeş özelliktedir. Seramik atölyesinin doğusunda E3 plankare-

sinde yapılan kazılarda kil deposunun varlığı ortaya konuldu. Seramik ya-

pımında kullanılan yoğun kil varlığı, bu alanın atölye yapısının avlusu ol-

duğunu gösterir. 

III. yapı katına ilişkin seramik atölyesinin çevresinde yapılan kazılarda 

da bol miktarda seramik ele geçirildi. III. yapı katının tabanı üstünde ele 

geçirilen bu seramikler, İ.S. 3. yüzyılın ikinci yarısına ait tabak, yayvan kap, 

amphora, oinokhoe, lekane, tava, khytrai,  lopas ve bunlara ait bol sayıda 

kapak parçaları olup, parsel alanındaki en yoğun seramik grubunu oluştu-

rur. Gerek seramiklerin yoğun olarak ele geçirilmesi, gerekse yanık kil kat-

manlarının varlığı, D2-D3, E2-E3 plankarelerindeki III. yapı katına ilişkin 

mimarlık buluntularının atölye yapısına ait olduklarını bir kez daha gözler 

önüne serdi5.  

Çalışmalar sırasında ortaya çıkan bir diğer bulgu ise, her üç katmanın da 

tabanları üzerinde (I.- II.- III. yapı katı) alüvyal mil katmanı bulunmuş ol-

masıdır. Taş tabanların üzerinde yer alan mil katmanlarının varlığı, bu yapı 

katlarının sel felaketleriyle sonlandığını gösterir.  

Tüm yanık katmanların varlığı ve yoğun seramik buluntular, tüm parsel 

alanının seramik atölyelerinin alanı olarak kullanıldığını gösterir. Öte yan-

dan B1-B3 plankarelerindeki seramik fırının kalıntısı da bunu doğrular nite-

liktedir. 

 

2) İzmir İli, Foça İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1715 Ada, 1 Parselde Yapılan Kazı-

lar (Resim: 10) 

İzmir İli, Foça İlçesi, Atatürk Mahallesi, İzmir I Numaralı K.V.K.B.K’nun 

09.09.1993 tarih ve 4685 sayılı kararıyla ‚III. Derece Arkeolojik Sit Alanı‛ 

olarak tescil edilen alanda bulunan 1715 ada, 1 parselde kazı çalışmaları, 15 

                                                        
5  Bu denli yoğun malzemeye karşın, İzmir Arkeoloji Müzesi arkeologları Nejla Okan ve Sedrettin 

Öğünç’ün raporlarında seramik atölyelerinin varlığından söz etmemeleri ve atölyeye ilişkin 

duvarları ‚taş grubu‛ olarak ifade etmeleri oldukça şaşırtıcı, ilginç ve düşündürücüdür. 
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Ağustos 2016 - 21 Eylül 2016 tarihleri arasında yapıldı. Kazı çalışmalarına 

İzmir Müzesinden arkeolog Erdal Korkmaz ile yine İzmir Müzesinden mü-

ze araştırmacısı olan Arap Dili ve Edebiyatı mezunu Enis Şahin, Foça Kazı 

Başkanlığı’ndan ise arkeolog Uygur Akın katıldı. 

Atatürk Mahallesi, 1715 ada, 1 parselde yer alan kazı alanı, Antik Pho-

kaia kentinin ve modern Foça İlçesinin güneyinde, Çandede Tepesi’nin ku-

zey yamacının başlangıcında yer alır. Üç tarafında cadde ve sokaklar bulu-

nur. Güney bitişiğindeki yamaç, askeri yasak bölge içerisinde kalıp ‚I. De-

rece Arkeolojik Sit Alanı‛dır. İçerisinde kayalara oyulmuş, İ.Ö. 4. yüzyıla 

ilişkin dromoslu mezar odalarından oluşan bir mezar kompleksi bulunur. 

Kaya mezarının tüm çevresi, hem taş ocakları hem de Antik Dönem nekro-

polisi olması nedeniyle ‚I. Derece Arkeolojik Sit Alanı‛ olarak daha önce 

ilan edilmişti.   

Güneyden kuzeye ve batıdan doğuya doğru eğimli olan parselde değişik 

boyutlarda ve değişik yönlerde açılan açmalarda genellikle ana kayaya ula-

şıldı. Açmalarda ortaya konulan kayalık yüzeyden yer yer Antik Dönemde 

taş alınmış olduğu görülmüşse de bu taş alımı, büyük bir taş ocağı niteli-

ğinde değildir. Alanda ele geçirilen en önemli taşınmaz kültür varlığı, Antik 

Dönemde kayalara oyulmuş bir kanaldır. Bu kanal, parselin güney bölü-

münde boydan boya uzanır. Kanalın varlığı, aralıklarla açılan 1, 9, 10, 15, 18 

ve 19 No.lu açmalarda karşımıza çıkar. Arazinin eğimine göre kanal, doğu-

dan batıya doğru alçalır. Kanal, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda uza-

nır. Kanalın derinliği genellikle 2 m.ye yakındır; ancak bazı yerlerde 2.30 

m.ye kadar ulaştığı görülür. Kanalın genişliği 78 cm ile 80 cm. arasındadır. 

Kanalın en geniş yeri ise 9 No.lu açmada ortaya çıkarılan tabana oyulmuş 

yuvarlak çukurun bulunduğu yerdir. Parsel içerisinde 36 m. uzunluğundaki 

taşa oyulmuş bu kanalın duvarlarında murç izleri görülür. 18 ve 19 No.lu 

açmalarda kanalın tabanına yakın seviyelerde dikdörtgen biçiminde beş 

adet tüf taşından kapak taşına rastlandı. 8-10 cm. kalınlığında, 52-57 cm. 

genişliğinde, 101-110 cm. uzunluğunda olan bu taşlar, büyük olasılıkla ka-

nalın üstünü örtüyordu.  

Kazı alanında ele geçirilen pişmiş toprak eserler içerisinde Roma İmpara-

torluk Dönemi ve Geç Roma Dönemine ilişkin stroter parçaları ile seramik 

parçaları yoğunluktadır. Arkaik Döneme ilişkin az sayıda seramik parçala-

rına da rastlandı; ancak arazinin kayalık olması nedeniyle korunabilen top-

raktan gelen seramik parçaları sayısı azdır. Kanalın içerisinden gelen sera-

mikler tümlenebilen seramikler olup, tarih verici niteliktedir. Özellikle 1 
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No.lu açmanın içerisinde ele geçirilen amphora parçaları ile lekane gibi kap 

parçaları İ.S. 350 ile 4. yüzyıl başı arasına tarihlenir. Buna göre, söz konusu 

kanalın Erken Arkaik Dönemden İ.S.4. yüzyılın başlarına kadar kullanıldı-

ğını sanıyoruz; ancak oldukça sağlam yapısıyla da kanalın çok uzun süre 

kullanılmış olacağı kesindir. Öte yandan Oryantalizan Dönem seramik 

atölyelerinin bir kavşak noktasında bulunması, bu atölyeleri suyla besleyen 

bir kanal olduğunu bize gösterir.  

 

3. ATHENA TAPINAĞI RESTORASYONUNDA KULLANILACAK  

         OLAN PROTOM HEYKELLER İLE MİMARLIK PARÇALARININ 

         YENİDEN ÜRETİLMESİ (Resim: 11) 

Athena Tapınağı restorasyonunda kullanılacak olan bazı heykeltıraşlık 

ile mimarlık parçalarının yeniden yapımı sürdürüldü. Bu çalışmalar sıra-

sında griffon, at heykellerinin kopyalarıyla tapınağa ilişkin sütunları oluştu-

ran başlık, sütun boynu, tamburlar ve kaideleri üretildi.  Bu heykellerden 

bir takımının Foça kentini güzelleştirmek ve halkın bilinçlenmesini sağla-

mak için kentin değişik yerlerine sergilenmek üzere dikilmesi hedefleniyor. 

 

4. BİLİMSEL NİTELİKLİ YAYIN ÇALIŞMALARI 

 ‚Phokaia I‛ ve ‚Phokaia II‛ ciltlerinin yazım aşaması tamamlanıp, Ma-

yıs ayının sonlarında basıldı. Öte yandan ‚Phokaia III ve IV‛ başlıklı ciltle-

rin de bilim dünyasına sunulması için çalışmalar halen sürdürülüyor. 
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Resim 1: Athena Tapınağı 2016 yılı kazı alanından bir görünüm. 

 

 

 
Resim 2: IIIA u19 – t19 plankarelerinde yer alan M1 – M2 – M3 – M4 mezarları. 
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                                           Resim 3: IIIB b17 plankaresinde yer alan 

                                                           birinci Bizans definesi. Constantin X 

                                                           (1059- 1067). 
 

 

 
  Resim 4: Athena Tapınağı’nın Roma Dönemindeki girişi. 
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Resim 5: Athena Tapınağı’nın Arkaik Dönem girişine ilişkin olabilecek temeller. Sağda  

                Ceneviz kent duvarı. 

 

 
Resim 6: Arkaik Dönem cellasının girişine ilişkin eşik taşı. Roma Döneminde kullanılmış. 
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         Resim 7: 2016 yılı, 1219 ada, 8 parseldeki atölyelere ilişkin duvarlar. 

 

 
                                      Resim 8: 2016 yılı, II. yapı katındaki atölyeye 

                                                      ilişkin fırın duvarının üsten görünümü. 
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                 Resim 9: I. ve II. yapı katlarına ait atölyelere ilişkin duvarlardan bir görünüm. 

 

 
                                         Resim 10: Foça, Atatürk Mahallesi, 1715 ada,  

                                                           1 parselde yapılan 1 ve 2 No.lu 

                                                           sondajlarda ortaya çıkarılan Arkaik 

                                                           Dönem su kanalı. 
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Resim 11:  Arkaik Dönem Athena Tapınağı’na ait at protomlarının modellemeleri. 

 

 

 
Çizim 1: Athena Tapınağı 2016 yılı açmaları 
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Çizim 2: Foça, Atatürk Mahallesi, 1219 ada 8 parsel, 2016 yılında yapılan Roma Dönemi 

               seramik atölyelerine ilişkin plan. 
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PATARA 2016 KAZI VE KORUMA ÇALIŞMALARI 

Havva İŞKAN  

 

2016 yılında alan kazıları sadece bazilikada gerçekleştirilmiş, ayrıca li-

man hamamı ile Mettius Modestus Takı olarak da bilinen kent kapısında 

tarihlendirme sondajları açılmıştır. Düzenli olarak yapılan epigrafik araş-

tırmaların yanı sıra etüdlük eser depomuzdaki küçük eserlerin restoras-

yon/konservasyonu ve kazımızda ele geçirilen seramiklerin yayına yönelik 

çizim ve katalog çalışmalarına devam edilmiştir. Başta Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi ile bu Patara kazılarını destekleme kararı 

alan olmak üzere kazımıza desteklerini esirgemeyen tüm kişi ve kurumlara 

ekibimiz adına içten teşekkür ederiz1. 

 

                                                        
  Prof. Dr. Havva İŞKAN, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Antal-

ya/TÜRKİYE, patara88@gmail.com 
1  Kazı çalışmaları 05 Temmuz-02 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Çeşme Arkeoloji Müze-

si uzmanlarından arkeolog Gökhan Akkul kazımıza Bakanlık Temsilcisi olarak katılmıştır; 

kendisine ekibimize her anlamda verdiği değerli destek için çok teşekkür ederim. Çalışma-

larımızı mümkün kılan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğüne ve DÖSİMM’e, şükranlarımı sunarım. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, bu yıl 

da kazımıza iaşe desteği sağlamış ve bir araba kiralamıştır. Başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. 

Mustafa Ünal ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Yıldıray Özbek olmak üzere ilgili 

idari işleri anlayış ve özveriyle yürüten tüm Rektörlük ve Dekanlık personeline bu nedenle 

içten teşekkür ederim. Özellikle Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu’na Patara’da yarım 

bırakılmış ya da henüz başlanamayan projelerin yeniden ele alınması ve de hayata geçirilmesi 

aşamasındaki katkılarından dolayı şükranlarımı arz ederim. Ayrıca Kaş Kaymakamı Sayın 

Bilgehan Bayar’a; Kaş Belediye Başkanı Sayın Halil Kocaer’e, Sayın Antalya İl Kültür ve Turizm 

Müdürü İbrahim Acar ve Müdür Yardımcısı Metin Karataş, Demre Müze Müdürü Nermin Ka-

ragöz, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Melike Gül, Antal-

ya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram ve tüm çalışma arkadaşlarına pek çok 

teşekkür ederim. Bunların dışında kazımızın daimi destekçileri olan ve bu yıl kazımıza bir 

kepçeli traktör alımını gerçekleştiren Antalya Üniversite Destekleme Vakfı başkanı Tunç Uluç 

nezdinde tüm vakıf üyelerine şükranlarımı sunarım. Kaş ve Kınık Jandarma Komutanlarımıza, 

Patara Muhtarı Arif Otlu şahsında tüm Patara halkına, Patara Yörük Obası başı Muzaffer 

Otlu’ya teşekkür ederim. Zor geçen 2016 kazı döneminde, ekip ruhunu ve memlekete hizmet 

etme azmini muhafaza ederek özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma, öğrencilerime ve 

işçilerime de sonsuz sevgi ve teşekkürlerimi iletirim. 
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BAZİLİKA  

Burcu CEYLAN 

Orçun ERDOĞAN 
 

Bazilikada bu yıl yapılan çalışmalarda orta nefte 8, atriumda 8, atriumun 

batı dış duvarı önünde 4, güney mekânlarda 2, bazilikanın kuzey dış kıs-

mında 12 ve apsisin doğusunda 3 olmak üzere toplam 37 açmada kazı ger-

çekleştirilmiştir (Resim: 1-2).  

Doğuda apsisin kuzeyi ancak hemen doğusundan geçen asfalt yola ka-

dar açılabilmiştir. Burada birbirine aynı eksen üzerine yerleştirilmiş kapılar-

la bağlanan iki mekân ortaya çıkarılmıştır. Devamları yol altında kaldığı 

için boyutlarının saptanması mümkün olmayan mekânlara, bazilika doğu 

duvarında bulunan kapılarla ulaşılmaktadır. Bazilikaya sonradan eklendiği 

açık olan doğu mekânlar, transepte doğrudan bağlantıları nedeniyle litürjik 

bir işleve sahip olmalıdır. Kazının bu aşamasında mekânların işlevine yöne-

lik getirilebilecek en olası öneri, pastaforion hücresi olarak kullanılmalarıdır.   

Kilisenin kuzeyinde bir ya da birkaç deprem sonucu oluşan yıkıntı te-

mizlenmiştir. İçinde Ortaçağ şapeline ait olduğu anlaşılan kiremit ve cam 

parçaları bulunan yıkıntının hemen altında, yine şapelle bağlantılı olduğu 

artık daha da kesinleşen mezar alanının devamı ortaya çıkmıştır. Mezarla-

rın üzerine daha ileri bir tarihte toprak dolgu üzerine özensiz bir işçilikle 

yapılmış duvarlar, transept kolu hizasına kadar devam eden olasılıkla üç 

mekânlı uzun bir yapıya aittir. Bu yapı atriumda ortaya çıkarılmış olan Geç 

Ortaçağ konutları ile bağlantılı olabileceği gibi, günümüze çok daha yakın 

tarihli de olabilir.  

Orta nef kazısı, çok ince bir dolgu toprağın altında bulunmasını bekledi-

ğimiz bir mozaik zemini korumak ve ağır blokların kaldırılmasındaki zor-

luklar nedeniyle ertelenmişti. Bu sezon tamamen temizlenen orta nefin mo-

zaik zemine sahip olduğu, batıda stylobat kenarlarında kalmış olan in-situ 

parçalarla kesinleşti. Ancak daha sonraki bir dönemde bu mozaik zemin 

kaldırılmış olmalıdır. Öte yandan güney yan nef ve güney transept korido-

runda yine ağır blokların kaldırılmasından sonra yapılan temizlik sırasında 

ortaya çıkan kiremit ve cam içeren yıkıntı katmanı, bazilikanın bir deprem 

nedeniyle yıkılmasından sonra terk edildiği görüşünü desteklemiştir.   

Atrium ve ona bağlı güneyde iki mekânın kazısı tamamlanmıştır. 2015 

kazıları atriumun peristili olduğunu göstermişti; buna ait sütun, başlık ve 

kaide parçaları da bu sene ortaya çıkmıştır. Çok sayıda harçlı tuğla bulun-
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tusu, en azından doğuda peristil sütunlarının kemerlerle bağlandığına iz 

vermiştir. Ayrıca, geç bir dönemde atriumun kuzeybatı köşesine inşa edilen, 

kare planlı bir konut ile batı portiko üzerindeki dairesel planlı bir kireç ocağı 

da ortaya çıkarılmıştır.   

Atrium ve yapının batısında gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmaları, alı-

şıldığın tersine bazilikanın batıda bir girişi olmadığını göstermiştir. Atriuma 

girişler kuzeyde biri nartekse, diğeri kuzey portikoya açılan iki anıtsal giriş ile 

sağlanmaktaydı. Bu erişim durumu Patara’nın 5. yüzyıl kent kurgusu hak-

kında da çıkarımlar yapmamıza yardımcı olmuştur. Kilisenin ekseninin 

kuzey-güney doğrultusunda devam eden sütunlu caddeye paralel olması, 

kentin ızgara planına sahip olduğunu ve bazilikanın da sütunlu cadde ile 

paralel ikincil önemde bir caddeye komşu bir alanı kullandığını düşündü-

rür. Gerçekten de 2015 kazıları kilisenin güneyinde bulunan bir sokağı orta-

ya çıkarmış ve güney ek yapıların bu sokağın üzerine inşa edildiği görül-

müştü. Taş bloklarla kaplanmış olması, sokağın da önemli olduğuna dü-

şündürmektedir. Bazilikanın kuzeye açılan beş kapısının (iki atriumdan, bir 

kuzey yan neften ve iki kuzey transeptten) bulunması, belki daha da önemli 

bir sokağın, hatta caddenin, belki de bir meydanın yapının kuzeyi boyunca 

devam ettiğine işaret eder. Ancak bu iki bulgu, ızgara planı önerisine destek 

verirken, kilisenin ana ekseninde bir girişin yer almaması, batıda olması 

beklenen caddenin durumu konusunda soru işaretlerine neden olmaktadır.  

Geçen sezon ortaya çıkan mezarlık alanının, güney portiko hariç bütün at-

riuma yayıldığı anlaşılmıştır. Böylece bazilikanın kuzeyindekilerle birlikte 

bu güne kadar 66 mezar gün yüzüne çıkartılmıştır. Gerek atriumda gerek 

narteksde mezarların belirli bir yere kadar gelmiş olması, Ortaçağ’da Pata-

ra’da yeni bir kentsel durumun ortaya çıktığını, güney yan nefe denk gelen 

alanın erişim amaçlı, yani bir Ortaçağ sokağı olarak kullanıldığını, ulaştığı 

yerin de apsis ve transepte yayılmış olan işlikler olabileceğini düşündürmek-

tedir. Buna dayanarak tarihlemekte güçlük çektiğimiz mezarlık alanının, 

işlikler üzerinde bulunan bir Bizans Çağı anonim sikke ile çağdaş olabilece-

ği önerilebilir. Atrium kuzeyindeki girişlerin Ortaçağ şapelinin döneminde 

daraltılarak da olsa kullanılmaya devam etmiş olması da, kuzey sokağın 11. 

yy.da hala kullanıldığını göstermektedir.  

Ele geçirilen diğer buluntular bazilika ve hatta kent tarihi konusunda 

daha kesin saptamalar yapmamızı sağlamıştır. Yapının ilk evresine ait mal-

zemeler, çoğunlukla da mimari plastik ve litürjik eser parçaları, önceki sene-

lerde olduğu gibi yoğunlukla geç dönem mekânları içinde ortaya çıkarıl-
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mıştır.  Özellikle apsisin kuzeyine bitişik ek mekân içinde bulunan 2 tam 

templon ayağı, templon korkuluklarının özgün halleri hakkında önemli ipuç-

ları vermektedir (Resim: 3).  

Bazilikanın kuzeyinde ve atriumda ortaya çıkartılan mezarlarda, bronz 

küpe, kolye ucu, yüzük taşı gibi buluntular dışında önemli bir buluntu ele 

geçirilememiştir (Resim: 4).  

Öte yandan Ortaçağ şapeli kapısının hemen önünde bulduğumuz 11. 

yüzyıla tarihlenen 19 adet Latin sikkesi bu yapının tarihini saptarken, aynı 

zamanda bu yüzyılda Patara’nın Akdeniz dolaşım sisteminde hala önemini 

koruduğunu göstermiştir. Apsis kuzeyindeki mekânlarda bulunan aynı 

yüzyıla ait Avrupa menşeli 4 altın sikke de, bu durumu desteklemiştir. Yine 

şapelin kuzeyinde atıldıkları yerde bulunan ve 13. yüzyıla ait bir grup Ege 

tipi sırlı seramik, kentin bu dönemde hala nispeten yüksek bir refah seviye-

sine sahip olduğunu düşünmemize neden olmuştur (Resim: 5). 

 

LİMAN HAMAMI ÇALIŞMALARI 

 Serap ERKOÇ 

Mustafa KOÇAK 

Asuman LAETZER-LASAR  
 

Antik kentin kuzeyinde konumlanan hamamın mevcut planına bakıldı-

ğında, doğudan-batıya arka arkaya sıralanan 3 ana mekân görülür (frigida-

rium, tepidarium, caldarium). Bunların hemen doğusunda frigidariuma bitişik, 

kuzeyi ve güneyi küçük mekânlarla sınırlandırılmış mermer zeminli büyük 

bir salon (bazilika thermarum) konumlanır. Yapının batı, güney ve kuzeyi, 

her biri cephelere paralel uzanan caddeler ile sınırlandırılmıştır. Bazilika 

thermarumun doğusunda ise, büyüklüğünü şimdilik bilmediğimiz mozaik 

bir zemin yer alır.  

Sözü edilen bu kompleks gözlemlendiğinde, birden fazla yapı evresinin 

varlığı anlaşılır. 2013’de bazilika thermarumda gerçekleştirilen sondajlarla, 

bu alanın yapıya yaklaşık M.S. 3. yüzyılın ortalarında eklendiği kesinlik 

kazanmıştır. Yapının ana mekânları ise bugüne kadar çevresindeki diğer 

yapılar ile ilişkilendirilerek M.S. 1. yy.ın sonu ile 2. yy.ın başlarına tarihlen-

dirilmiştir. Bu nedenle yapı kompleksinin hem ana mekânlarının hem de 

sonradan eklenmiş olduğu gözlemlenen alanların tarihlendirilmesi ve yapı 

evrelerinin belirlenmesi için bir dizi sondaj yapılmıştır (Resim: 6-7). 
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Seramik verilerin değerlendirilmesi henüz tamamlanmamış olsa da, bazı 

sondajlardan ele geçen ve ilk gözlemleri yapılan seramikler yapıya dair 

önemli bilgiler sunmuşlardır. Bu bağlamda ana mekânlar için özellikle cal-

dariumun batı cephesinde açılan Sondaj 3/16 ile tepidariumun batı duvarı 

önünde açılan Sondaj 6/16 önemlidir. Zira Sondaj 3’de yapının temel basa-

mağının (+2.18 m.) hemen üzerinden ele geçirilen Erken İmparatorluk Dö-

nemine tarihlendirilen seramikler yapı için terminus post quem oluşturmak-

tadır. Benzer bir tarihlendirmeye Sondaj 6/16’da da ulaşılmıştır (Resim: 8). 

Bu sondajda, hypokaust sistemine ait tuğladan örülmüş payeler/pilaenin 

oturduğu tuğla zemin seviyesinin altına inilmiştir. Yaklaşık +2.32 m. seviye-

sinde başlanan çalışmalar, +1.39 m.de buluntuların kesilip ana toprağın 

gelmesiyle son bulmuştur. +1.78/+1.39 m. (SB604 ve SB605) arasındaki Erken 

İmparatorluk Dönemine tarihlendirilen seramikler en geç tarihli buluntular 

olup, yapı çukuru ile bağlantılı tabakalardan ele geçirilmiştir. +2.27 ile +1.78 

m. seviyeleri arasındaki büyük ve küçük boy taşlardan oluşan tabaka 

(SB603) ise, hypokaust sistemine ait tuğla sütunların oturtulduğu tuğla zemi-

nin (+2.32 – +2.27 m.) altındaki taş döşemeli alana işaret etmektedir ve bu-

radan da yine Erken İmparatorluk Dönemine tarihlendirilen seramik parça-

ları ele geçirilmiştir. Her iki sondajda da tespit edilen bu seramikler, yapının 

ana mekânlarının yapımı için terminus post quem olarak kabul edilebilir.  

Ana mekânların yanı sıra çekirdek yapıya sonradan eklenildiği gözlem-

lenen noktalarda da çalışmalar sürdürülmüştür. Bunlardan ilki caldariumun 

kuzeybatı köşesinde üzeri tuğla tonozlu, batıdan girişi olan alandır. Söz 

konusu bu alanın güney duvarı caldariumun kuzey duvarı ile organik her-

hangi bir bağlantı içerisinde değildir; diğer bir tanımla yapıya sonradan 

eklendiğini düşündürür. Yapılan çalışmada (Sondaj 5/16) alanın güney du-

varının 1. temel basamağı (2.32 m.) ve hemen üzerinde ele geçirilen sera-

miklerin (SB500 ve SB501) M.S. 2. – 3. yüzyıla işaret ediyor olması, bu alanın 

caldariuma sonradan eklenmiş olduğu düşüncesini doğrular niteliktedir.  

Tarihlendirilmesi ve konstrüksiyonu anlaşılması gereken önemli alan-

lardan bir diğeri ise yapının ana mekânlarından frigidariumun kuzeydoğu 

köşesinden başlayıp tepidarium boyunca devam eden duvar ve bu duvarın 

hemen kuzey dış cephesindeki caddedir. Sözü edilen duvarın ana mekânla-

rın duvarları ile organik herhangi bir bağlantısı yoktur.  Buraya ana 

mekânlardan (frigidarium, tepidarium, caldarium) daha geç bir dönemde ek-

lenmiş olmalıdır ve cadde de yine bu yeni yapı programının bir ürünü ol-

malıdır. Bu sorulara cevap bulmak adına bir sondaj (Sondaj 8/16) çalışması 
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yapılmıştır.+ 3.32 m. seviyesinde başlayan sondaj, +1.22 m.den itibaren ta-

ban suyu gelince sonlandırılmıştır. Eldeki veriler doğrultusunda; sondajın 

hem batı hem de doğu kesitinden de takip edilebildiği üzere 3.38 m. / +3.34 

m. caddeye ait plaka taşların seviyesidir. Bu plaka taşların hemen alt sevi-

yesinde yaklaşık +3.08 m.de, 58 cm. genişliğinde kenarları düzgün taşlarla 

örülmüş bir kanal ortaya çıkmıştır. Kanalın derinliği maalesef su seviyesin-

den dolayı tespit edilmemiştir, ancak bu haliyle bile 2.10 m.ye ulaşmış du-

rumdadır. Kanalın içinden Hellenistik Dönemden başlayıp M.S. 4. – 5. yüz-

yıla kadar devam eden buluntular ele geçirilmiştir. Bu malzeme, kanalın ne 

zaman yapıldığına dair bilgi vermese de en azından kanalın en son hangi 

döneme kadar kullanıldığına işaret etmektedir. Bu noktada tespit edilen 

M.S. 4. – 5. yüzyıl tarihi yapı bütününde şaşırtıcı değildir. Zira özellikle 

frigidarium ve tepidarium bölümlerinde daha önceden yapılan kazılar, yapı-

nın M.S. geç 4 – erken 5. yüzyıla kadar hamam olarak işlevinin devam etti-

ğini, bu tarihten sonra ise bir işlik alanına çevrildiğini ortaya koymuştu. Bu 

bilgiler mevcut verilerle birleştirildiğinde; kanalın en son kullanım evresi-

nin de M.S. geç 4 – erken 5. yüzyıl olarak belirlemek çok da yanlış olmaya-

caktır. Diğer taraftan asıl cevaplanması gereken soru kanalın bu alana ne 

zaman entegre edildiğidir? Yapılan çalışmada; frigidariumun kuzeydoğu 

köşesinden başlayıp tepidarium boyunca uzanan kuzey duvarı ile cadde ve 

beraberindeki kanalın aynı yapı programının ürünü olmaları gerektiği gö-

rülmüştür (Resim: 9). Zira kanalın güney duvarının taşları aynı zamanda 

kuzey duvarının temel taşlarını da oluşturmaktadır. Her ne kadar çalışma-

lara taban suyu ve de kanalın darlığı gibi nedenlerle son verilmek zorunda 

kalınsa da, kuzey duvarı, cadde ve kanal arasındaki bağlantının görülmesi 

adına önemli bir sondaj olmuştur. 

 

PATARA KENT KAPISI SONDAJLARI  

Serap ERKOÇ 

Gizem SARI 

Literatürde bugüne kadar Mettius Modestus Takı olarak bilinen, ancak 

kazı heyetinin yeni değerlendirmeleri sonucunda bundan böyle Patara kent 

kapısı adıyla tanımlanacak olan yapıda 2016 yılında sondaj çalışmaları yapı-

larak, tarihleme konusunda destek verecek bulgulara ulaşılması amaçlan-

mış ve batı ve doğu ayağında birer sondaj açılmıştır (Resim: 10).  

Sondaj 1: Batı ayağın su deposu ile köşe yaptığı yer arasında ilk sondaj 

açılmıştır. 1.63x90 m. ölçülerindeki sondaj alanında +10.60 m. seviyesinde 
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çalışmalar başlamış, SB 100’de su deposu doğu duvar temel basamağı ile 

karşılaşılmıştır. SB 100 olarak belirlenen alanda modern malzeme ele geç-

mesinden dolayı seramik buluntuları değerlendirilirken bu etken göz 

önünde bulundurulmuştur. SB 101’de bol miktarda kiremit ve seramik par-

çaları ile 2 adet M.S. 3.yy.a ait sikke (SB 101) ele geçirilmiştir.  Çalışmalar 

sondajın doğu-batı doğrultusunda (SB 102 ve SB 103) iki farklı alanda de-

vam etmiş olup SB 102’de ana kaya seviyesine ulaşılmıştır. SB 103 olarak 

belirlenen 96x90 cm. ölçülerindeki alanda belirlenen taş blok yüzeyi ve alt 

seviyesinde çalışmalar devam etmiştir (Resim: 11). SB 103'ün içinde ayrıca 

bir seramik grubu toplanmıştır. Bu seramikler sondajın batı yarısında tespit 

edilen 49x40 cm. ölçülerindeki taşın altından ele geçirilen seramiklerdir. Taş 

kaldırıldığında altından harçlı ve küçük boy taşlardan yapılmış, olasılıkla 

ana kaya üzerinde oturtulmuş bir düzenleme tespit edilmiştir.  

Sondaj 2: Doğu birinci orta ayakta taş zeminin varlığını ve kuzey ön cep-

hedeki en erken tabakayı tespit etmek amacıyla doğudaki birinci orta aya-

ğın kuzeydoğu köşesi ile kuzey ön cephesi arasında ikinci sondaj yapılmış-

tır. 

1.80x1.75 m. ölçülerindeki sondaj, yapının doğu birinci orta ayak kuzey-

doğu köşesi ile kuzey ön cephesinde +10.56 m. seviyesi ile açılmıştır. Yapı-

nın kuzey doğu köşesinde doğudaki ayak ile birinci orta ayağın arasında 

varlığı bilinen taş zemine rastlanmıştır. Bu nedenle sondajın bu bölümünde 

(SB 200A) +10.35 m. seviyesinde çalışmalara son verilmiştir. 

Doğu birinci orta ayak harç tabakası üzerine oturmaktadır. Bu harç taba-

kası ise +10.27 m. seviyede tespit edilen temel basamağı üzerinde yer al-

makta olup yapının temel konstrüksiyonu ile ilgili bilgilere kuzey ön cep-

hede ulaşılmıştır.  

Sondaj alanı kuzey güney doğrultuda (SB 202-203) iki farklı alan olarak 

ayrılmış, SB 202 doğudaki birinci orta ayağın temeline yakın seviyede oldu-

ğundan ve SB 203’e göre daha harçlı bir yapıya sahip olmasından dolayı 

ayrı olarak ele alınmıştır. Ancak +10.10 m. seviyesine gelindiğinde ayağın 

hemen temel basamağı önünde sadece koyu kahve renkli toprak içeren ve 

olasılıkla yapı hendeği olan bu alan stratigrafik birim SB 202 A (+10.10– 

+9.86 m.) olarak belgelenmiştir. Temel basamağının oturduğu harç tabakası 

ve SB 205’de tespit edilen orta boyutlardaki taş sırası yapının temel alt sevi-

yesinde bir düzenleme yapıldığını göstermektedir (Resim: 12). +9.46 m. se-

viyesinde kızılımsı renkte bir toprakla karşılaşılmış ve SB 207’de ana kayaya 

ulaşıldığından çalışmalara son verilmiştir (Resim: 13). 
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Yapılan sondajlar sonucunda yapının temelinin batıda ana kaya üzerine 

oturtulduğu, doğuda ise erken dönem sur sistemin devamı olan temellere 

oturtularak sağlam bir altlık oluşturulduğu gözlemlenmektedir. Sondajlar-

da çıkarılan az sayıda küçük eserin değerlendirilmeleriyle tarihlemeye iliş-

kin yeni verilere ulaşılabileceği umut edilmektedir. 

 

EPİGRAFİ ÇALIŞMALARI  

Klaus ZİMMERMANN 
 

Bu yıl yapılan çalışmalarda yeni bulunan yazıtların belgelenme ve 

okunmasına devam edilmiştir. Bunlar arasında öne çıkan yazıtlardan ilki; 

Ermadannas’ın oğulları Antipatros, Aristomachos ve Perdikkas’ın anneleri 

Tryphera için yaptırdıkları Geç Hellenistik Döneme ait mezar stelidir. Er-

madannas adı, Patara’da önceden de bilinmektedir (SEG 53, 1695). Erkek 

kardeşlerin isimleri ise, bu yerli ailede Makedon etkisinin, Ptolemaioslar ve 

Seleukoslar egemenliğinin bitmesinden çok sonraki bir tarihte de devam 

ettiğini göstermesi açısından ilginçtir.  

F. Onur tarafından 1999 yılında okunan arşitrav blokları, deniz fenerinin 

karşısında bulunan yaklaşık 100 m. yüksekliğindeki tepelikte yer alan Bi-

zans duvarlarının güneybatı köşesinde yeniden bulunarak belgelenmiştir. 

Metinlerin bir imparatora (πατρὶ πατρίδος) ve kentin kendisine (τῇ 

μητροπόλ+ει τοῦ Λυκίων ἔθνους) yapılan ithaflar oldukları anlaşılmakta-

dır. Blokların malzemesi, ölçüleri ve yazı karakteri, bu parçaların liman 

caddesinde ikinci kez kullanılmış olan ve Anassa’yı İmparator kültü rahibe-

si olarak tanımlayan bir diğer arşitrav bloğu (Yazıt Kat. No: Pat-176) ile aynı 

kontekste ait olduklarını göstermektedir.  

Bazilika’nın duvar bloklarının üzerinde bu yıl tespit edilen kırmızı boya 

ile yazılmış bir diğer yazıt da, konservasyon çalışmaları sonrasında belge-

lenmiştir. Şu ana kadar üzerinde, inşaatı yürüten ustaların yazdığı yapı 

tekniği ile ilgili terminolojiler ve sayılar okunabilmiştir. Bu özgün metnin 

benzerleri Mısır papirusları üzerinde aranmalıdır. 

Bu sezon, yeni yazıtlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar yanında, ayrı-

ca eksik ya da yeterli görülmeyen belgelemelerin yenilenmesi ile yazıt 

fragmanlarının bütünlenmesine yönelik çalışmalara da devam edilmiştir.  
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Resim 1: Bazilika, 2016 hava fotoğrafı. 

 

 

 
Resim 2: Bazilika, plan. 
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          Resim 3: Bazilika, templon korkuluk payeleri. 

 

 

 
Resim 4: Bazilika, mezar buluntusu kolye uçları. 
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    Resim 5: Bazilika, sırlı seramik örnekleri. 

 

 
                         Resim 6: Liman Hamamı Sondaj 3 ve 5’in yeri. 
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                  Resim 7: Liman Hamamı, Sondaj 6 ve 8’in yeri. 

 

 
                                      Resim 8: Bazilika, Sondaj 6. 
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Resim 9: Liman Hamamı, Sondaj 8. 
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                               Resim 10: Kent kapısı, 2016 yılı sondaj yerleri. 

 

 
            Resim 11: Kent Kapısı, Sondaj 1'de ana kaya. 
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       Resim 12: Kent kapısı, Sondaj 2 kuzey ön cephe SB 205, taş sırası görünüş. 

 



144  ..................................................................................................................  

 
           Resim 13. Kent kapısı, Sondaj 2 batı cephe kesit. 
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TROİA ÖRENYERİ 2016 YILI KAZI ÇALIŞMALARI 

Rüstem ASLAN1 

Fecri POLAT 

Çanakkale İli, Merkez İlçe, Tevkiye Köyü sınırları içinde yer alan Troia 

örenyeri çalışmaları; Prof. Dr. Rüstem Aslan başkanlığında, Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı tarafından Çanakkale Arkeoloji Müzesi’nden görevlendiri-

len Bakanlık Temsilcisi, Arkeolog Zülküf Karakuş’un denetiminde 

18.07.2016 tarihinde başlatılan ve Temmuz-Ağustos aylarında devam eden 

çalışmalar 02.09.2016 tarihinde tamamlanmıştır.   

Çalışmalar, kazı, çevre düzenlemesi, kalıntılar ve alan temizliği, alınan 

karar gereği eski kazı evinin örenyerinden kaldırılması, örenyeri dışında 

yapılan yeni kazı evinin geliştirilmesi,  yapımı devam eden Troia Müzesi ile 

örenyeri arasındaki ilişki, var olan örenyeri ziyaretçi sisteminin geliştirilme-

si ile ziyaretçi yolunun dezavantajlı gruplara yönelik yeniden düzenlenmesi 

için taslak proje hazırlanması ve 2017 yılı çalışmalarına hazırlık kapsamında 

gerçekleştirilmiştir. 

1.  ESKİ KAZI EVİNİN KALDIRILMASI, ESKİ KAZI OFİSLERİNİN 

İŞLEVSEL HALE GETİRİLMESİ VE YENİ KAZI EVİ İLE İLGİLİ 

ÇALIŞMALAR 

Eski dönem kazılarında 2012 yılına kadar, Troia örenyeri içindeki ahşap 

kulübeler kazı evi olarak kullanılmıştır. Çanakkale Kültür Varlıkları Koru-

ma Bölge Kurulu tarafından 22.01.2013 tarih ve 725 sayılı kararla, söz konu-

su kulübelerin örenyerinden kaldırılması kararı alınmıştır.  

Yeni kazı evi 2015 yılı çalışmaları öncesinde tamamlanarak işlevsel hale 

getirilmiş ve eski kazı evlerinin bir işlevselliği kalmamıştır. Bu nedenle ka-

zının başlama tarihi ile birlikte kazı başkanı ile yapılan değerlendirmenin 

ardından bu evler sökülmeye başlanmıştır (Resim: 1). 21.07.2016 tarihinde 

sökümüne başlanan bungalovların sökümü 04.08.2016 tarihinde bitirilmiş 

ve sökülen bungalovların parçaları ören yeri dışına taşınmaya başlanmıştır. 

Kazının bitimine müteakip bungalovların zemin betonları da Çanakkale 

                                                        
1  Prof. Dr. Rüstem ASLAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Çanak-

kale/TÜRKİYE. e-posta: rustemaslan@comu.edu.tr 

    M.A. Fecri POLAT, /Çanakkale Troia Vakfı/Troia Kazısı Ekip Üyesi, Çanakkale/TÜRKİYE,    
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Arkeoloji Müzesinden gönderilen bir arkeolog gözetiminde kırılarak kaldı-

rılmış ve alan tamamen temizlenmiştir (Resim: 2).   

Örenyerinde yer alan çalışma ofislerinin işlevsel hale getirilmesi için ça-

lışma başlatılmıştır. Ofislerin ve laboratuvarın elektrik ve su sitemi yenile-

nerek bu alanlar çalışılabilir hale getirilmiştir.  

Daha önce güzel bir yaşam mekanı haline getirilen ‚yeni kazı evi‛ ile il-

gili çalışmalar da devam etmiştir. Kazı ekibinin büyümesi ile birlikte, bayan 

ve erkekler için ayrı ayrı yapılan mevcut duşlara birer tane daha eklenerek 

kazı evindeki mevcut duş sayısı iki bayan, iki erkek olmak üzere dörde çı-

karılmıştır. Ayrıca ekibin büyümesi nedeniyle iki odalı iki adet konteynır 

daha istenmiş ve bunlar da sponsor İÇDAŞ A.Ş. tarafından alınarak kazı 

evinde diğer konteynır evlerin yanına yerleştirilmiştir. 

Kazı evi içerisinde Troia ve Troas Bölgesi ile ilgili yayınlardan oluşan kü-

tüphaneye yeni kitaplar eklenerek geliştirilmiştir.  

2016 yılında da, tüm yıl için görevlendirilen kazı bekçisi çalışmaya de-

vam etmektedir. Kazı evi bekçisi giderleri, Kazı sponsoru İÇDAŞ A.Ş. tara-

fından karşılanmaktadır. 

 

2. ÖRENYERİ KORUMA VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI 

Troia örenyeri içerisinde ve çevresinde ki yolların kenarında yer alan ku-

ru otlar kazının başından itibaren biçilmeye başlanmış ve bu sayede kuru 

otlardan kaynaklı olası bir yangının önüne geçilmiştir.  

Örenyerinde kazı çalışmalarının başlamasıyla birlikte, ilk günden itiba-

ren kazı alanında güvenlik tedbirlerinin arttırılması amacı ile kazı başkanlı-

ğı tarafından kazı sürecinde çalıştırılmak üzere bir kazı gece bekçisi alınmış-

tır.  

Örenyerini çevreleyen tel örgüleri 2015 yılında çoğunlukla onarılmış olsa 

da 2016 yılı kazılarının başında kuzey tarafında yer alan tel örgüler kısmen 

tekrar tahrip olduğu görülmüş ve tekrar onarılmıştır.   

Çalışmalar esnasında temizlenen duvarlar ve çevrelerindeki yeniden 

ilaçlama çalışması yapılarak buralarda çıkan otların kalıntıları kapatmaması 

ve aynı zaman kalıntılara zarar vermemesi için önlem alınmıştır. 2015 yılın-

da yapılanan ilaçlamanın ardından örenyerinde otların azaldığı ve kalıntıla-

ra daha az zarar verdiği gözlemlenmiş, bu nedenle düzenli ilaçlama yap-

manın yararlı olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca ilaçlama sayesinde kazı 
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başında ot temizliği için harcanan iş gücünün de azaldığı ve daha da azal-

tılması planlanmaktadır.   

İş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike yaratan kaynakların ya da tehli-

keli durumların tespit edilmesi, bu tehlikelerin taşıdıkları risklerin derece-

lendirilmesi, önleme faaliyetlerinin planlanması ve uygulamaların takip 

edilmesi konularında yeterli hale gelinmesi kapsamında, uzmanlar tarafın-

dan örenyerinde çalışanlara eğitimler verilmiştir. 

28.07.2016 tarihinde, işçilerin sağlık kontrolünü yapmak,  güvenli iş or-

tamını sağlayan kuralları anlatmak ve iş kazası durumunda yapılacak mü-

dahalelerinin göstermek üzere örenyerine gelen iş güvenlik uzmanları daha 

sonra 01.08.2016 tarihinde de gelerek, çalışanlar; işitme, nefes, kan verme ve 

tetanos aşısı olmak üzere sağlık kontrolünden geçirilmiştir. 

Kazı alanın güvenliğini sağlamak ve ziyaretçilerin açmalarla olan tema-

sını en aza indirmek amacıyla kazı sponsoru İÇDAŞ A.Ş.den demir bariyer-

ler istenmiş ve alanın etrafı bu bariyerlerle çevrilmiş, daha rahat bir çalışma 

ortamı yaratılmıştır (Resim: 3).  

 

3. TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMALARI 

Troia örenyerinde kalıntıları tahrip eden en önemli etken, ziyaretçiler ve 

doğal koşullardır. Özellikle kış aylarındaki yağmurlar ve sonrasında duvar-

ların içinde ve üstünde çıkan bitki çalı ve ağaçlar duvarları tahrip etmekte-

dir.  Bu nedenle kalıntıların sürekli, düzenli bir şekilde bitkilerden temiz-

lenmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda 2016 Troia çalışmaları kapsamında; özellikle ziyaretçilerin 

gezi güzergahında yer alan kalıntılar başta olmak üzere alanda temizlik ve 

bakım çalışmaları başlatılmış ve her yıl olduğu gibi turist güzergahında yer 

alan aşağıdaki alanlar yeniden temizlenmiştir (Resim: 4) 

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

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

duvarları 

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

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

- I/4 Açması Athena Tapınağı kalıntıları 

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

- F/5-6 Açmaları Troia I sur duvarı 

- D/7-8-9 Açmaları Schliemann yarması güney bölümü 
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- D/3-4-5 Açmaları Schliemann yarması kuzey bölümü 

- D-E/6-7 Açmaları Troia II surları 

- B-C/4-5-6 Açmaları rampa ve çevresi 

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

- B-C-D/7-8 Troia VI M Sarayı 

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

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

- D-E/11-12 Açmaları Roma hamamı 

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

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

- H-I/8-9 Bouleuterion ve çevresi 

 

4. KAZI ÇALIŞMALARI: 

2015 yılı kazı çalışmaları, 1893-94 ve 1932-38 yılları kazı atık toprakları-

nın yeniden kazılması şeklinde gerçekleşmişti. Özellikle Dörpfeld ve Blegen 

kazıları sırasında çıkan atık toprak daha önce kazılan yapıların içine atılarak 

doldurulmuştur. Bu kapsamda 2016 yılında da, atık toprak kazısına devam 

edilmiş ve Troia VI doğu kulesinde çalışmalar başlamıştır. Ayrıca 2016 yı-

lında planlanan çalışma alanları içinde yer alan Agora Alanı kazısı da bu yıl 

gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1-2). 

4.1. I/8 Açması Troia VI Doğu Kulesi Kazısı 

Troia VI Dönemine ait doğu kulesi Troia VI doğu duvarından daha son-

raki bir dönemde savunma amaçlı yapılmıştır. Muhtemel Troia Savaşı izleri 

olarak ele alınan bu savunmayı güçlendirme çalışmaları bu tür yerleri daha 

da önemli kılmaktadır. Kulenin içinin Dörpfeld ve Blegen dönemi kazıların 

atık toprağı ile kapandığı gözlemlenmiş ve kulenin I/7 açmasında kalan 

kısmı 2015 yılı kazıları sırasında belli bir seviyeye kadar kazılmıştır. 2016 

yılı çalışmaları kapsamında da I/8 açmasında kalan kısımdaki atık toprağın 

kazılmasına başlanmış, kulenin I/8 açmasında kalan bölümü, 2015 yılında 

kazısı yapılan kulenin I/7 açmasında kalan bölümü ile aynı seviyeye indi-

rilmiştir. Kazısı yapılan bu atık toprak dolgunun içerisinde oldukça az sayı-

da kırık ve eksik seramik buluntular tespit edilmiş ve incelenmiştir. Bu aç-

mada yapılan kazılar 12.08.2016 tarihinde sona ermiştir (Çizim: 3, Resim: 5). 

4.2.  H/10-11 Açmaları Agora Alanı Kazıları 

Troia’daki Grek ve Roma dönemlerindeki (M.Ö. 600-400) kentin merkezi 

agoradır. İki taraftan 100 metrelik bir alanı kapsayan agoranın şimdiye ka-

dar ancak sadece %10’u arkeolojik olarak incelenmiştir. Agora ile bugünkü 
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turist yolu, 1930'lardan itibaren buradaki mimari kalıntıların etrafında ge-

zinmeye açılmıştır. Bu nedenle agora meydanı ve daha kuzeyinde kalan 

kalıntılar çok fazla bilinmemektedir. Bu nedenle kazı çalışmamızın ikinci 

açması ise 04.08.2016 tarihinden itibaren Troia IX agora alanında H/10-11 

açmaları içinde kalan 9x8 metrelik alandır.  

H/10-11 açmaları, Troia IX agorasında, Troia VI güney kapısının yakı-

nında ve Troia yukarı şehir ile aşağı şehrinin geçiş noktasında yer alan 

önemli bir noktada bulunmaktadır. Troia VI güney kapısı, şehrin en önemli 

giriş kapısı olarak bilinmektedir. Güney kapısı Hellenistik Döneme kadar 

korunabilmiş belirgin bir yapıdır.  Açma alanının olduğu yer Roma Döne-

minde agora olarak kullanılmış ve bouleuterion binasının hemen güneyinde 

bulunmaktadır (Çizim: 1-2).  

Bu alandaki kazı çalışmasının amacı, öncelikle Son Tunç Çağı dolgusu-

nun bu alanda daha iyi korunduğunun düşünülmesidir. Yapılacak kazı 

işlemiyle bu durum daha iyi bir şekilde tespit edilecek ve ileriki dönemler-

de bu alanda kazı çalışmalarına devam edilecektir. Ayrıca Troia’nın önemli 

bir geçiş bölgesi ve toplanma mekânı olan bu alanın Tunç Çağı tabakaları-

nın tespiti ve mimari yapısının ortaya çıkarılması da önem arz etmektedir.  

1932-1938 yılları arasında Carl W. Blegen döneminde açma alanının bu-

lunduğu yerde kazı çalışmaları yapılmış ancak ayrıntılı bir metin yayın-

lanmamıştır. Bu alanda yapılan çalışmaları, Blegen’in ekibinden Dorothy 

Rawson’ın kazı notlarından öğreniyoruz. Rawson’ın notlarına ve Blegen’e 

göre Troia agora alanı ve güneyinde ortalama 1 metre genişliğinde, 87 met-

reye kadar uzanan 4 büyük açma ve çok sayıda küçük açmada çalışılmıştır 

(Resim: 6).   

Blegen döneminde yapılan kazı çalışmalarında H/10-11 açmasını doğu-

batı yönünde kesen bir açmanın varlığını, dönemin 1935 hava fotoğrafları 

ve açmada karşılaştığımız karışık buluntu veren atık toprak dolgusundan 

anlıyoruz.  

Açmanın ortalama genişliği 1 metre ve batıya doğru uzunluğu 25 metre-

dir. Fotoğraftan ve notlardan anlaşıldığı kadarıyla; H/10-11 açmasının doğu 

kenarında ortaya çıkan mimari buluntular ve açığa çıkarılan sütunlar sebe-

biyle açmanın doğu kısmı yaklaşık 4 metre genişliğe ulaşmıştır. Bu alanda 

yukarıda bahsettiğimiz çalışma dışında herhangi bir kazı işlemi yapılma-

mıştır.  
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Söz konusu alan 2012 yılına kadar sütunlarla kaplı olduğu için bölgenin 

mimari yapısını, kazıyla ya da manyetik prospeksiyon işlemleriyle görme-

miz de mümkün değildi. Önceki yıllarda bu alanda kazı yapılması plan-

lanmış ve bu alandaki sütunlar farklı bir alana taşınarak düzenli bir şekilde 

yerleştirilmiştir.  

Kazı alanında başlayan bu yılki çalışmalarla birlikte, H/10-11 açması ilk 

olarak 04.08.2016 tarihinde 8x2 metrelik doğu-batı yönünde uzanan bir 

alanda açılmıştır. Açmanın kuzeydoğu köşesinin lokal koordinat değerleri 

X=10602,348(kuzey) ve Y=9348,720(doğu) olarak hesaplanmıştır. Aynı nok-

tanın enlem ve boylam değeri 39°57'24.05"K / 26°14'21.16"D koordinatları-

dır. H/10-11 açması eğimli bir arazide yer almaktadır. Açmanın 9x8 metrelik 

alanı için, kuzey noktası kot ölçüm değeri 31,831 m. ve güneybatı kot ölçüm 

değeri 31,397 m. olarak hesaplanmıştır.  

Yüzeydeki toprak oldukça yumuşak, ufak taş granüllü ve koyu kahvem-

si renktedir.  İlk günlerden itibaren zemindeki toprak ve bitki örtüsünün 

altında orta ve iri boyutlarda kumtaşı ve marl döküntü taş parçaları ile 

Tunç Çağı, Hellenistik ve Roma dönemlerine ait seramik buluntuları ortaya 

çıkmıştır. 

Bu buluntular, herhangi bir tabakada yer almadığı için ve profil verme-

diğinden dolayı toplanmamıştır. Döküntü taş parçalarının açmanın batısın-

da ve güneyinde daha yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Açma yüzeyinin gü-

neydoğu köşesinde çakıl taşlarından oluşan bir dolgu göze çarpmaktadır.  

Açmadaki toprağın önemli bir seviyeye kadar atık topraktan oluştuğu 

gözlemlenmiştir. Bu topraktan gelen karışık (Tunç Çağı, Helenistik, Roma) 

seramik buluntular yıkanarak tasnif edilmeye başlanmıştır.  

Açma, 08.08.2016 tarihinden itibaren güneye doğru 8x7 metre daha ge-

nişletilerek 9x8 metrelik bir alanda çalışma yapılmıştır. Açma yüzeyinin 

altındaki çakıl taşlı dolgu ve sarı topraklı çakıllı modern çukur dolgusu 

kaldırıldıktan sonra açmanın güneydoğusunda Roma Dönemine ait iri dö-

küntü taşlar ortaya çıkarılmıştır. Döküntü taşların kaldırıldığı seviyelerde 

Roma ve Hellenistik Döneme ait amorf buluntular ele geçirilmiştir. Bu bu-

luntular arasında kırık ve eksik halde bulunmuş at ile binici motifli plakalar  

(kot değeri 31,54 ve 31,49 m.) ve boynuzlu başlık takmış motifli pişmiş top-

rak mimari objeleri(kot değeri 31,50 m.), mermer mimari parçalar ve karışık 

halde bulunmuş iskelet kalıntılarına rastlanmıştır. Seviye inme çalışmala-

rından açmanın güneyinde, 30,87 kotta doğu-batı yönünde uzanan Roma 
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duvar kalıntısı göze çarpmaktadır. Bu duvarın bouleuterion yapısının giriş 

yolu olan portiko olduğu düşünülmektedir.  Daha öncede belirtildiği gibi bu 

alanda yer alan in-situ kalıntıların seviyesini belirlemek amacıyla yapılan 

açmanın küçük bir bölümünde sondaj kazısı yapılmasına karar verilmiştir. 

15.08.2016 tarihinde H-10 açmasının içinde ve genel açmanın kuzeydoğu 

köşesinde Blegen çalışmalarından artan toprak tabakasını hızlıca kaldırıp 

in-situ toprak seviyesini öğrenmek amacıyla açmanın kuzeydoğu köşesin-

den itibaren 2x2 metre ölçülerinde bir sondaj açılmaya başlanmıştır. 

Sondaj içinde derine inildikçe Troia VI Döneminden kalma Tunç Çağı 

buluntuları, kerpiç ve kül parçaları bulunan in-situ toprak tabakasına ula-

şılmıştır. 29,83 metre kotta, iri taşlardan oluşan Troia VI dönemine ait taş 

zemin döşemesi açığa çıkarılmıştır (Çizim: 5, Resim: 7). Güneye doğru eği-

mi olan döşemenin güney kot ölçüm değeri 29,59 metredir. Bu ölçü Troia VI 

güney kapısındaki yol döşemesinin kot değeriyle aynıdır. 

Sondaj 1’de bulunan zemin döşemenin yönünü, genişliğini ve devam 

edip etmediğini anlamak amacıyla Sondaj 1’in 1 m. güneyinden itibaren 

önce 2x2 m. ölçülerinde açılan sonra da batıya doğru genişletilerek 4x2 m. 

ölçülerine ulaşan Sondaj 2 açılmıştır (Çizim: 4).  

Sondaj 2’nin seviye inme çalışmalarında tıpkı Sondaj 1’deki gibi kül ve 

kerpiç kalıntısına rastlanmıştır.  

Daha sonra, sondajda ortaya çıkan yığılmış iri taşlı moloz tabaka da kal-

dırılmıştır. Bu tabakanın altında da Sondaj 1’de devam eden taş zeminin, 

29,437 m. kotta sondaj 2’de de devam ettiği görülmüştür. Sondajın batısın-

da, 30,137 m. kotta, sondaj alanını kuzeyden güneye doğru kesen, iri taşlı 

bir Hellenistik Dönem duvarı bulunmuştur.  

Bu duvarın altında gelişi güzel dizilmiş bir taş tabakası da ortaya çıka-

rılmıştır. Sondaj 2’nin güneybatı köşesin de ise sert dolgulu in-situ toprak 

dolgusu ortaya çıkarılmıştır. Bu toprağın gelecek sene kazı döneminde ka-

zılması uygun görülmüştür.  

Açma ve içindeki sondajların vaziyetleri bu şekilde bırakılmış ve mimari 

yapıların üstü jeotekstille örtünerek koruma altına alınarak bu sene ki kazı 

işlemine son verilmiştir.  

Troia 2017 yılı çalışmaları sırasında açma içinde bulunan Troia VI Dö-

nemi taş zemini,  Hellenestik duvarın ve Güney kısmındaki Roma duvarı-

nın devamını bulmak için açmanın güney, kuzey ve doğu yönlerinde geniş-

letilmesi düşünülmektedir. 
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5. DİĞER ÇALIŞMALAR 

5.1. Troia Müzesi ve Örenyeri İlişkisi Çalışmaları 

Troia örenyerinde 2015 kazı döneminde yerli ve yabancı ziyaretçilerle 

gerçekleştirilen Troia algı anketi, Troia ziyaretçisinin örenyeri hakkındaki 

beklenti, düşünce ve deneyimlerini anlamayı ve bundan hareketle ileride 

yapılabilecek yönlendirme, açıklama panolarını ve gezi rotasını yeniden 

düzenlemeyi amaçlamaktaydı. 2015 kazı döneminde yapılan anketler Türk-

çe ve İngilizce olarak toplam 140 kişiye uygulanmış, Türk ve Batılı (Avrupa, 

Amerika, Avustralyalı) ziyaretçileri kapsamıştı. Bu çalışmanın sonuçları 

kazı dönemi sonunda kazı sonuç raporuna eklenerek gönderilmişti. 

2016 kazı döneminde bu anketi 70 adet Uzakdoğulu ziyaretçiyle yapmak 

hedeflendi. Anketler Çince ve Japonca hazırlandı. Çalışmalar 19-23 Tem-

muz olarak planlandı. Ancak Haziran ve Temmuz aylarında Türkiye’de 

yabancı turist sayılarında bir düşüş yaşandı. Bu gelişme planlanan tarihler-

de sahada yapılan çalışmalarda araştırmanın sağlıklı sonuç vermesi için 

gerekli sayının sağlanması konusunda zorluk yaşatmıştır. 19-21 Temmuz 

tarihlerinde toplam 6 Uzakdoğulu ziyaretçiye ulaşılabildi.  

Araştırmacıların süresinin kısıtlı olması sebebiyle çalışmadan daha sağ-

lıklı sonuçlar alınabilmesi için anketin bir sonraki sezon yürütülmesine ka-

rar verildi.  

5.2. Gezi Yolu Projesi 

Örenyeri gezi yolları ve bilgilendirme sisteminin tüm örenyerini kapsa-

yıcı bir şekilde yeniden düzenlenmesi konusunda proje çalışmaları büyük 

oranda bitirilme aşamasına gelmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı bilgilen-

dirme pano standartlarına göre hazırlanan yeni proje 2017 yılı sonunda 

gerekli kurumlara iletilecektir. 

5.3. Etnoarkeolojik Çalışmalar/Gezi ve Belgelemeler 

Bu yılki çalışmalar kapsamında 2015 yılında başlatılan Troia’nın yakın 

çevresindeki etnoarkeolojik çalışmalara devam edildi. Söz konusu bu çalış-

malarda, Troia ve yakın çevresindeki geleneksel mimarideki malzeme ve 

doğal çevre ilişkisi (kerpiç, taş kullanımı, dam türleri vd.) üzerinde durul-

maktadır. 

Bir model olarak ise, tamamen terk edilmiş olan Armutalan Oba Kö-

yü’ndeki büyük oranda yıkılmaya başlayan evlerin 3D fotoğrafları çekildi.  

3D fotoğraflarının tümleme ve rekonstrüksiyon programı ile işlenmesine 

başlandı. Bu çalışmalarda öncelikle geleneksel mimari özelliklere sahip ev-
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lerin terk edilme ve yok olma (formasyon ve transformasyon) süreçleri göz-

lemlendi. Ayrıca kazı sonrasında bazı evlerin örnek rekonstrüksiyonları 

çıkarılması için ön çalışmalar yapıldı. İlerleyen aşamalarda Troia örenyeri 

kalıntılarındaki ev, saray, yol vb. kalıntıların 3D olarak belgelenmesi ve 

etnoarkeolojik açıdan rekonstrüksiyonunun yapılması olarak devam ettiri-

lecektir. 

5.4. Kamuoyu Çalışmaları 

2016 yılı çalışmaları sırasında, Troia örenyerinde belgesel film çekmek 

amacıyla pek çok film ekibi gelmiştir. Bakanlığın verdiği izinler dahilinde 

çekimlerin yapılması için gerekli yardımlar verilmiştir. 

Bunlar sırasıyla: 

-RBB Rudfunk Berlin Branderbung adlı yapım şirketi tarafından çekilen; 

‚Truva ve Priamos’un Hazinesi‛ isimli belgesel film, 

 -NTV Televizyon program editörü Melek Başak Taner tarafından sunu-

lan; ‚Avrupa’dan Anadolu’ya‛ isimli program kapsamında yapılan çekim-

ler, 

-Stefi &Lyns Produetions adlı yapım şirketi tarafından çekilen; ‚Myce-

nae-Troy; Homer, the Father of Greeks‛ isimli belgesel filmidir. 

 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Troia örenyeri 2016 yılı çalışmaları; kazı, kalıntılar ve alan temizliği, yeni 

kazı evinin iyileştirilmesi, eski kazı evi olarak kullanılan ahşap evlerin kal-

dırılması, kazı alanında yer alan binalardaki kazı ofislerinin ve laboratuva-

rın işlevsel hale getirilmesi, Örenyeri çevresinde yer alan ve 2015 yılında 

büyük oranda onarılan çitlerin tahrip olan kısımlarının yeniden onarılması 

ve 2017 yılı çalışmalarına hazırlık kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

2016 yılı kazıları kapsamında özellikle H 10/11 açmasındaki (agora alanı) 

Son Tunç Çağı güney kapısının devamına ait buluntuların ilerleyen yıllar-

daki kazılarla çok büyük önem taşıyacağı düşünülmektedir.  

Bu yılki çalışmalar kapsamında, ‚eski kazı evi‛ olarak kullanılan ahşap 

bungalov evler tamamen kaldırılmış ve alan temizlenmiştir. Yeni kazı evi 

çalışmalarına da devam edilmiş ve iki yeni konteynır daha konularak, yeni 

iki adet duş da yapılmıştır. Ayrıca eski kazı ofislerinin bulunduğu kazı ala-

nındaki binanın iç ve dış bakımı yapılarak yeniden işlevsel hale getirilmiş-

tir.  
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Bu yılki çalışmalar kapsamında yapılan temizlik ve kazı alışmaları ise şu 

şekildedir: 

Örenyerindeki gezi güzergahında yer alan kalıntılar başta olmak üzere 

hemen her noktada temizlik ve bakım işlemleri yapılmıştır. Bu durum tek-

rar, tüm yıl boyunca ören yerinde bir koruma çalışmasının gerekliliğini 

ortaya çıkarmıştır. 

Örenyeri güvenlik önlemleri kapsamında çevrede ve özellikle yol boyla-

rına olası bir yangına sebebiyet verecek kuru otlar biçilmiş ve alanın dışına 

taşınmıştır. Ayrıca uzun yıllardır yenilenmeyen ve insan unsurundan kay-

naklı ve birçok noktada büyük oranda tahrip edilmiş olan ve 2015 yılı ça-

lışmaları kapsamında onarılan örenyeri çevre çitleri yeniden onarılmış ve 

uyarı levhaları konularak güvenlik sağlanmıştır. 2016 yılında da çitler yeni-

den gözden geçirilmiş ve bazı noktalar tekrar onarılmıştır. Kazı süresince 

kazı gece bekçisi tutulmuştur. İş ve işçi güvenliği ile ilgili uzman desteği 

alınarak gerekli çalışmaların tümü yapılmıştır. Ayrıca örenyeri kalıntılarını 

korumak amacıyla tahribata yol açan bitki örtüsüne yönelik ilaçlama çalış-

ması yapılmıştır.  
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Resim 1: Eski kazı evinin kaldırılması çalışmaları. 

 

 
Resim 2: Eski kazı evinin kaldırılması çalışmaları. 
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   Resim 3: Açmaların güvenliğini sağlamak amacıyla çevrelerine konulan demir bariyerler. 

 

 
  Resim 4: Genel temizlik sonrası Troia.  



 ................................................................................................................  157 

 

 
Çizim 1: 2016 yılı kazı alanlarını gösteren plan. 
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   Çizim 2: 2016 yılı kazı alanlarını gösteren plan. 
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Resim 5: I/8 açması Troia VI doğu kulesi atık toprak kazısı sonrası. 
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 Çizim 3: Troia VI doğu kulesi kazı bitiş planı. 
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Resim 6: Blegen Dönemi agora alanı kazısı. 
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Çizim 4: H/10 genel ve yapılan sondajı gösteren plan. 



 ................................................................................................................  163 

 
   Çizim 5: H/10-11 genel ve yapılan sondajı gösteren plan. 

 

 
   Resim 7: H/10 genel ve yapılan sondajı gösteren hava fotoğrafı. 
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2016 YILI SEBASTOPOLİS ANTİK KENTİ KAZI 

ÇALIŞMALARI  

Şengül Dilek FUL* 

Murat TEKİN 

Emine Saka AKIN 

Sebastopolis antik kenti 2016 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 15.06.2016 tarih 

ve 114126 sayılı izin belgesi uyarınca1, Tokat Müze Müdürü Halis Şahin’in 

başkanlığında, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Şengül Dilek Ful’un bilimsel danışmanlığında ve Yrd. Doç. Dr. Murat Te-

kin, Yrd. Doç. Dr. Emine Saka Akın ve arkeologlar; Mehmet Turgut, Deniz 

Sezgin ile sanat tarihi öğrencileri Ömer Söylemez, Sinan Ünal, Cansu Tatar, 

Ayşe Özgan, Mevlüt Abay ve Harun Delen’den oluşan ekip üyelerinin ve 24 

işçiden oluşan bir çalışma ekibinin2  katılımıyla 24 Haziran-07 Ağustos 2016 

tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir3.  

2016 yılı kazı çalışmaları, 2013 yılında çalışmalara başladığımız Roma 

hamamı kalıntılarının bulunduğu alanda yürütülmüştür. Bizans kilisesi 

kalıntılarının bulunduğu alanda ise, bu dönem sadece temizlik çalışması 

yapılmıştır. 

                                                        
*  Yrd. Doç. Dr. Şengül Dilek FUL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat 

Tarihi Bölümü, Tokat/TÜRKİYE. E-İleti: dilek.ful@gop.edu.tr.  

 Yrd. Doç. Dr. Murat TEKİN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 

Bölümü, Tokat/TÜRKİYE. E-İleti: murat.tekin@gop.edu.tr.  

 Yrd. Doç. Dr. Emine Saka AKIN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Tokat/TÜRKİYE. E-İleti: eminesaka.akin@gop.edu.tr.   
1  Kazı çalışmalarına izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’ne, çalışmalarda yakın ilgi ve desteklerini gördüğümüz Tokat Valiliği’ne, Gazi-

osmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na ve çalışmalarımızı 

yakından takip ederek bize desteklerini esirgemeyen Sulusaray Kaymakamlığı’na, Belediye 

Başkanlığı’na ve misafirperverliklerini bizlerden esirgemeyen Sulusaray halkına teşekkür eder-

iz.  
2  Ekip üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza, çalışmamıza sağlamış oldukları özverili katkılar-

dan dolayı teşekkür ederiz. 
3  Kazı çalışmalarına maddi destekleri ile katkı sağlayan Tokat İl Özel İdaresi’ne minnettarlığımızı 

belirtmek isteriz.  

mailto:dilek.ful@gop.edu.tr
mailto:murat.tekin@gop.edu.tr
mailto:eminesaka.akin@gop.edu.tr
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ROMA HAMAMI (Plan: 1) 

2013 yılından itibaren hamam yapısının tüm planını ortaya çıkartabil-

mek amacıyla bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarımız, 2015 yılı kazı sezo-

nu sonunda kaldığımız bölümlerden devam ettirilmiştir. Daha önceki kazı 

çalışmalarımız neticesinde hamamın batı tarafında ortaya çıkarılan kapının 

nereye açıldığını anlayabilmek için bu yılki çalışmalarımız hamamın batı 

tarafında ağırlık kazanmıştır. Hamam yapısının bulunduğu alan, doğudan 

batıya doğru yükselerek bir höyük görünümünü aldığı için, bu yönde açtı-

ğımız açmaların derinlikleri diğerlerine göre daha fazladır. Bu yüzden batı 

tarafında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında daha yoğun bir emek gücü 

sarf edilmiştir. Bu bağlamda, bu yönde gerçekleştirilen kazı çalışmaları ol-

dukça fazla zaman kaybına neden olduğundan çok fazla açma açılamamış-

tır. Çalışmalarımız, 5x5 m. ölçülerindeki K13, K14, L6, L13, L14 ve 5x3 m. 

ölçülerindeki M13 açmalarında yürütülmüştür. 

Kazı çalışmalarımıza, öncelikle hamamın batı tarafında yer alan ve daha 

önceden kamulaştırılarak yıkılan günümüz konutlarına ait temel kalıntıla-

rının kaldırılma çalışmaları ile başlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında, hamam 

yapısına ait olduğunu düşündüğümüz 1 adet blok taş ile bu şehirdeki ka-

musal bir yapının üst kısmına ait olduğu anlaşılan 2 adet bezemeli mimari 

parça ele geçmiştir. Ayrıca, hamamın tepidarium kısmının hemen arkasında-

ki kesitin temizliği sırasında, Geç Roma İmparatorluk Çağına tarihlenen 

burun kısmı kırık vaziyette 1 adet kandil bulunmuştur (Resim: 1).  

Gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, L13 açmasında -53 ve -58 cm. derin-

liklerde, sırasıyla oksitlenmiş halde 2,7 cm. çapında Bizans Dönemine ait 1 

adet sikke (Resim: 2) ile kuzey-güney doğrultuda uzanan günümüze ait bir 

atık su künk hattına rastlanmıştır. Bu künk hattı, seviye inme çalışmaları 

sırasında kayıt altına alındıktan sonra kaldırılmıştır. Açmanın güney kıs-

mında, -76 cm. ve -89 cm. derinliklerde de, yine günümüze ait sırasıyla bir 

küp parçası ile kırık vaziyette derin bir kâse ve deforme olmuş bakır bir 

leğenin bulunmuş olması, tahribatın bu seviyelere kadar devam ettiğini 

göstermektedir. Ayrıca, açmanın kuzey kısmında kamulaştırılarak yıkılan 

günümüz konutunun temelinde devşirme malzeme olarak, 116x50 cm. ölçü-

lerinde bir blok taşın kullanılmış olması da, bu durumu kanıtlayan diğer bir 

örnektir.   

L13 açmasının güneydoğu kesitinde, -220 cm. derinlikte Bizans Dönemi-

ne ait çatı kiremidi parçalarının yanı sıra, Horasan harçlı moloz taştan ya-

pılmış bir duvar kalıntısına rastlanmış olması, bu alanın kesintisiz bir şekil-
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de yerleşime sahne olduğunu, dolayısı ile tahribatın nedenlerinden birine 

ışık tutmaktadır. 

L13 açmasında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında, -274 cm. derin-

likte, 2,4 ve 3,1 cm. çaplara sahip, oksitlenmiş halde Bizans Dönemine ait 2 

adet sikke ile açmanın kuzeyinde -283 cm. derinlikte, bir testiye ait olduğu-

nu düşündüğümüz pişmiş topraktan bir kapak bulunmuştur. Açmanın 

kuzeydoğusunda, -310 cm. ve -330 cm. derinliklerde, sırasıyla Roma Döne-

mine ait 1 adet fincan ve kandil parçası ile küçük fresko parçaları ele geçi-

rilmiştir. Açmanın doğu kesitinde -305 cm. derinlikte, yangın tabakasına ait 

izlerin olması ve aşağı seviyelerde Roma Dönemine ait buluntulara rast-

lanması, Bizans ve Roma Dönemi yerleşim katmanlarının bu yangın tabaka-

sıyla birbirlerinden ayrıldığı gibi bir izlenim uyandırmakla birlikte, açma-

nın kuzeydoğusunda -418 cm. derinliğe gelindiğinde daha geç bir döneme 

ait sıvalı bir tabakanın ortaya çıkartılması (Resim: 3), bu açmada sıralı bir 

yerleşim tabakası olmadığını, buluntuların karışık bir şekilde olduğunu ve 

dolayısı ile bu alandaki ağır tahribatın boyutunu göstermektedir.   

K13 açmasında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında, üstteki dolgu 

toprak temizlendikten sonra -50 cm. derinlikten itibaren yer yer kül kalıntı-

larına rastlanmıştır. Açmanın doğusunda, -60 cm. ve -164 cm derinliklerde, 

sırasıyla 45x50 cm. ölçülere sahip, hamama ait kırık vaziyette taş bir kurna 

ile 2,5 cm. çapında oksitlenmiş halde Bizans Dönemine ait 1 adet sikke ele 

geçirilmiştir. Açmanın güneyinde, -175 cm. derinlikte Roma Dönemi ağırlık-

lı seramik ile Bizans Dönemine ait yoğun şekilde çatı kiremidi parçalarına 

bir arada rastlanması, yukarıda ifade ettiğimiz farklı dönemlere ait buluntu-

ların birbirlerine karıştığı önerisini desteklemektedir.  

Açmanın doğusunda -215 cm. derinlikte, yüksekliği 75x116 cm. ölçülere 

sahip bir blok taş, -225 cm. derinlikte ise, Roma Dönemi ağırlıklı seramik 

parçaları gün yüzüne çıkarılmıştır. -238 cm.de yangın tabakasına ait izler 

karşımıza çıkarken, yine aynı derinlikte oksitlenmiş halde Bizans Dönemine 

ait 2 adet sikke ele geçirilmiştir. Bu sikkelerden büyük olanın çapı 3,1 cm. 

iken, küçük olanının çapı 1,1 cm.dir. Açmanın batı kesitinde -265 cm. derin-

liğe gelindiğinde, L13 açmasının batı kesitinde tespit ettiğimiz kuzey-güney 

doğrultuda uzanan duvarın bu açmada da devam ettiği görülmüştür. Bu 

duvarın tamamı açığa çıkartılmadığı için, hangi amaçla yapılmış olduğu 

henüz tam olarak anlaşılamamış olsa bile, mevcut bulgular ışığında hama-

mı batı taraftan çevreleyen bir dış duvar olabileceğini düşünmekteyiz.  
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K13 açmasında, -300 cm. derinlikte oksitlenmiş halde 3 cm. ve 2,8 cm. 

çaplara sahip, Bizans Dönemine ait 2 adet sikke ile -315 cm. derinlikte, bir 

testiye ait olduğunu düşündüğümüz pişmiş toprak bir kapağa rastlanmıştır. 

-317 cm. derinliğe inildiğinde ise, yangın tabakasına ait izler tespit ettiğimiz 

gibi, yine aynı seviyede çapı 3 cm. olan Bizans Dönemine ait oksitlenmiş 

halde 1 adet sikke bulunmuştur. Açmanın doğusunda ise, -320 cm. derinlik-

te Geç Roma İmparatorluk Çağına ait, burun kısmı kırık vaziyette 1 adet 

kandil (Resim: 4) ile çapı 1,9 cm. olan Bizans Dönemine ait oksitlenmiş hal-

de 1 adet sikke ele geçirilmiştir.  

K13 açmasının güneyinde -380 cm. derinlikte, pişmiş topraktan bir testi-

ye ait ağız parçasına, - 405 cm. derinlikte ise bu testiye ait olduğunu düşün-

düğümüz bir kapak parçasına rastlanmıştır. Üst seviyelerde bulunan pişmiş 

toprak kapağın da bir testiye ait olduğu böylece anlaşılmıştır. Daha önce 

bahsettiğimiz -317 cm. derinlikte ortaya çıkan yangın tabakası, bu açmada -

410 cm.de son bulmuştur. Bu seviyede yıkıntı halinde kiremit parçalarının 

varlığı dikkat çekicidir. Ayrıca, bu çalışmalar sırasında frigidariumun batı-

sında ve hamamın batı sınırını teşkil eden duvarda yer alan giriş kapısının 

sonradan moloz taşlarla örülmüş olduğu anlaşılmıştır. Örülen kapı girişinin 

yüksekliği 165 cm., genişliği ise, 120 cm.dir.  

Açmanın güneybatısında, -451 cm. derinliğe gelindiğinde, Bizans Döne-

mine ait pişmiş toprak bir ağırşağa (Resim: 5), açmanın doğusunda -454 cm. 

derinlikte ise, cüruf parçasına rastlanmıştır. -467 cm. derinliğe inildiğinde 

kül kalıntıları karşımıza çıkarken, -480 cm. derinlikte, iki blok taş arasında 

sıvalı bir taban ortaya çıkartılmıştır. Daha önce bahsettiğimiz sonradan örü-

lerek kapatılan giriş kapısının hemen arkasında yer alan bu mekânın, elde 

edilen bulgulara dayanarak geç dönemde küçük ölçekli bir işlik olarak kul-

lanıldığını söyleyebiliriz.  

L13 açmasında daha önce ortaya çıkartılan sıvalı tabanın devam edip 

etmediğini anlayabilmek için, K13 açmasının kuzeyine, 5x3 m. ölçülerinde 

M13 adını verdiğimiz bir açma açılmıştır. Bu yönde çalışma alanımızın dar-

lığından dolayı açma bu ölçülerde oluşturulmuştur. Bununla birlikte, daha 

önce bahsettiğimiz K13 açmasının batı kesitinde ortaya çıkarılan duvarın 

işlevini anlayabilmek için, bu açmanın batı tarafına 5x5 m. ölçülerinde K14 

adını verdiğimiz bir başka açma daha açılmıştır.    

K14 açmasında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sırasında, açmanın kuzey-

batısında -158 cm. derinlikte, kırık vaziyette pişmiş toprak bir ağırlık ele 

geçirilmiştir. Açmanın ortasında, -216 cm. derinlikte üzerinde sonradan 
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kazıldığı anlaşılan silik vaziyette bir haç motifinin yer aldığı 43x12,5 cm. 

ölçülere sahip dikdörtgen bir mermer parça bulunmuştur. Açmada -224 

cm’ye gelindiğinde birbirine bitişik vaziyette, yuvarlak formlu ve pişmiş 

topraktan yapılmış, biri diğerine göre daha iyi korunmuş in-situ durumda 

olan geç döneme ait 2 ocak ortaya çıkarılmıştır.  Bunlardan sağlam olanın 

çapı 60 cm.dir. Ortaya çıkarılan bu ocaklar, -288 cm.ye kadar devam etmiş-

tir. Ocakların içinde yoğun kül kalıntısına, kırık yumurta kabuklarına, se-

ramik parçalarına, etrafında ve altında ise yoğun şekilde hayvan kemikleri-

ne rastlanmıştır. Bu açmada yürütülen çalışmalar sırasında, -238 ve -305 cm. 

derinliklerde, sırasıyla çapı 1,4 ve 2,9 cm. olan oksitlenmiş halde Bizans 

Dönemine ait 2 adet sikke ele geçirilmiştir. Açmanın kuzeybatısında -343 

cm. derinliğe inildiğinde ise, pişmiş topraktan, boyun ve ağız kısmı eksik 

vaziyette bir çömlek bulunmuştur. Sivri dipli, küresel gövdeli, biri tamamı 

ile olmayan diğeri kırık vaziyette çift kulplu ve boya bezemeli olan bu çöm-

lek, Demir Çağına tarihlenmektedir (Resim: 6). Ayrıca burada yürüttüğü-

müz seviye inme çalışmaları sırasında, -430 cm. derinlikte çakmaktaşından 

yapılmış bir dilgicik parçasının (Resim: 7) yanı sıra, pişmiş topraktan ya-

pılmış rython parçaları da (boğa başı ve ayağı) bulunmuştur (Resim: 8).    

M13 açmasında gerçekleştirdiğimiz kazı çalışmalarında, -210 cm. derin-

likten itibaren Bizans Dönemi çatı kiremidi parçaları görülmeye başlamış ve 

bu parçalar -224 cm.ye kadar devam etmiştir. Açmanın kuzeybatısında -222 

cm. derinlikte, çapı 2,5 cm. olan oksitlenmiş halde Bizans Dönemine ait 1 

adet sikke ele geçirilmiştir. Yine açmanın kuzeybatısında -247 cm. derinlik-

te, pişmiş toprak bir testiye ait olan ve daha önce bulduklarımıza benzer 

şekilde bir kapak parçası bulunurken, -272 cm. derinlikte tama yakın bir 

kapak bulunmuştur. Açmanın güneyinde, -297 cm. derinlikte, yangın taba-

kasına ait izlere ve Roma Dönemine ait seramik parçalarına rastlanmış, aç-

manın kuzeyinde ise, -348 cm. derinlikte kare bir forma sahip, üzerinde iç 

içe geçmiş daireler olan, dekoratif amaçlı kullanıldığını düşündüğümüz 

kemik bir obje ele geçirilmiştir. Daha önce L13 açmasının kuzeydoğusunda 

ortaya çıkan sıvalı tabanın, bu açmada -406 cm. derinlikten itibaren devam 

ettiği tespit edilmiştir. Bu sıvalı taban, hamam yapısının orijinal dokusuyla 

uygunluk göstermediği için, geç bir dönemde ve farklı bir amaç doğrultu-

sunda yapılmış olmalıdır.  

Yukarıda açtığımız açmalarda ele geçirilen buluntularla birlikte, hama-

mın tepidarium bölümünün hemen arka tarafındaki kesitten akan toprağın 

temizlenmesi çalışmaları sırasında da, işlevini henüz tam olarak tespit ede-
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mediğimiz üçgen forma sahip ve üzerinde iç içe geçmiş iki dairenin olduğu, 

bunun da tam ortasında bir deliğin yer aldığı kemik bir obje ele geçmiştir. 

Ayrıca, kazı kapanış temizliği çalışmaları sırasında, yüzey toprağında Bi-

zans Dönemine ait oksitlenmiş halde 1 adet sikke bulunmuştur (Resim: 9). 

Bu dönemki yaptığımız kazı çalışmaları sonucunda, hamamın batı sınırı 

tam olarak ortaya çıkarılmıştır. Dolayısı ile önceki çalışmalar sonucunda 

elde edilen bulgularla, bu dönem ulaşılan veriler bir bütün olarak değerlen-

dirildiğinde, hamamın hemen hemen tüm planının açığa çıkartılmış oldu-

ğunu ifade edebiliriz (Resim: 10). Bununla birlikte, Sebastopolis antik kenti-

nin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, bu hamamın antik kent-

teki hamamlardan sadece bir tanesi olduğu düşünülebilir. Bu bağlamda, 

Tokat Müzesi Müdürlüğünce 1987-1990 yılları arasında gerçekleştirilen 

kurtarma kazıları sırasında, bir kısmı açığa çıkartılan sonrasında ise güven-

lik sebebi ile kapatılan sur duvarının4 bu hamamın çok yakınından geçtiği 

bilinmektedir. Dolayısı ile kazısını gerçekleştirdiğimiz bu hamamın surların 

hemen bitişiğinde inşa edilmiş olması, yapılış amacı hakkında da bir fikir 

vermektedir. Önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalar, bu konuyla ilgili 

olarak daha kesin sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4  Özcan, Birsel; ‚Sulusaray-Sebastopolis Antik Kenti‛, I. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Ankara 

19-20 Nisan 1990, Ankara 1991, s. 269.  
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LYRBOTON KOME KAZISI İLK SEZON 

-2016- ÇALIŞMALARI 

Mustafa DEMİREL 

Nevzat ÇEVİK1 

2016’da Antalya-Kepez Belediye Başkanlığının ‚Lyrboton Kome Doğa ve 

Kültür Parkı Projesi‛2 kapsamında, ilk etap işleri olarak arkeolojik çalışma-

lar (kazı, temizlik, onarım) programlanmıştır. Böylelikle Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Antalya Müzesi Müdürlüğü3 başkanlığında ilk kez yerleşimde 

kapsamlı kazı ve araştırma çalışmaları başlamıştır.  

İlk kez 1910’da H. A. Ormerod ve E. S .G. Robinson4 yerleşimi rapor 

eder; yazıtlarla ilgili daha içerikli çalışmayı ise 1926’da J. Keil5 yapar. 

1988’de Merkelbach ve S. Şahin6 yazıtları yeniden ele alır; 1995’de ve 

1996’da Şahin yazıtları tekrar değerlendirir7. İlk arkeolojik yüzey araştırma-

ları ise N. Çevik başkanlığında 1995’te yapılır8. Bu tarihten itibaren de bi-

limsel ve popüler yayınlarla yerleşim tanıtılmaya ve korunmak üzere öneri-

lerde bulunulmaya başlandı9. 

                                                        
1  Mustafa DEMİREL, Antalya Müzesi Müdürü, Antalya/TÜRKİYE. 

    Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Antal-

ya/TÜRKİYE. 
2  Projenin tüm ihtiyaçları Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü tarafından karşılanmak-

tadır. Kendisine ve başta Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır olmak üzere tüm ekibine bu önem-

li yerleşime sahip çıktıkları için teşekkür ederiz. 
3  Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne izinleri ve destekleri için 

teşekkür ederiz. 
4  H.A. Ormerod-E.S.G.Robinson, ‚Notes and Inscriptions from Pamphylia‛, BSA 17, 1910/1911, 

218 vdd. 
5  J. Keil, ‚Die Lyrboton Kome in Pamphylien‛, ÖJh 23, 1926, 90 vdd. 
6  R. Merkelbach-S.Şahin, EA 11, 1988, 158 vdd.  
7  S.Şahin, ‚Studien zu den Inschriften von Perge II: Der Gesandte Apollonios und seine Familie‛, 

EA 25, 1995, 13 vdd.; S. Şahin, ‚Perge Territoriumundaki Antik Varsak Yerleşimi: Lyrboton 

Kome – Elaibaris‛, Çağlar Boyunca Anadolu’da Yerleşim ve Konut Sempozyumu Bildiri kitabı 

1999, 437- 445. 
8  N. Çevik, ‚An Olive Oil Production Centre in Pamphylia: Lyrboton Kome‛, Lykia III, 1996/97, 

2000, 79-102; N. Çevik-F.Gülşen, ‚Kent Antalya’nın Arkeolojik Envanteri III: Varsak Yüzey 

Araştırmaları‛, AST 15-2, 1997, 365-372. 
9  N. Çevik, ‚Varsak Sırtlarında Bilinmeyen Bir Yerleşim: Lyrboton Kome ve Değerlerini 

Bilmediğimiz Değerlerimiz Üzerine‛, Antalya Life 100-104 
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Kepez Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Müzesi’nin 

Akdeniz Üniversitesi’nden bilimsel destek de alarak birlikte başlattığı proje 

ile Lyrboton Kome olarak bilinen tarihi Varsak’ın yeniden hayata dönmesi, 

sürekli korunabilmesi ve Antalya hayatına renk ve cazibe katması planlan-

mıştır. Özü arkeopark olan bu proje, doğa, tarih, kültür adına bu özgün 

yerleşim için bir tür reanimasyon projesidir10. Antalya kenti hemen şehir 

içinde yepyeni ve olağan üstü farklı bir doğal ve arkeolojik park, yeni bir 

cazibe alanı kazanacaktır. Bu proje öncelikle doğal ve tarihsel varlıklarımı-

zın korunmasına ve tarihin karanlık noktalarının aydınlanmasına yönelik-

tir. Sürdürülebilir koruma içinde koruma-kullanma dengesi hassasiyetle 

gözetilerek turizme açılacaktır. Kazılarla koşut sürdürülecek çalışmalarla, 

daha çok konservasyon, konsolidasyon ve kısmen de restorasyonla antik 

kalıntılara ebediyen yaşama desteği verilecektir. Park hayata geçtiğinde de 

doğal bakım ve koruma işlemleriyle de hayatta sağlıklı kalması sağlanmış 

olacaktır. En önemlisi de, bundan böyle artık defineci tahribatları da ya-

şanmayacaktır. Tepe üzerindeki kalıntılar, çevresindeki orman ve obruktaki 

Aziz Stephanos Kilisesi’ni de (hac merkezi) içine alan geniş bir varlık alanı 

hep birlikte koruma planı içinde değerlendirilecektir. İlk aşamada ortaya 

çıkarılacak merkezi kalıntılar arasından geçen ana yerleşim aksı üzerindeki 

gezi yolu düzenlemesiyle 1. Etabın ziyarete açılması ve ara vermeksizin 

çevredeki diğer kalıntıların da kazılarak bu ziyaret güzergâhına eklenmesi 

planlanmıştır. Proje başlangıcında yerleşime su ve elektrik getirilmiş ve yine 

Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınarak hali 

hazır orman yolu ıslah edilerek yerleşime araçla ulaşım için olanak sağlan-

mıştır. Bu işlemler, yerleşimin doğal ve kültürel yapısını bozmayacak – etki-

lemeyecek biçimde gerçekleştirilmiştir. Yerleşim ve çevre rölövesi tamam-

landığında hazırlanacak tümcül proje kurula sunularak hayata geçirilmeye 

devam edilecektir. Kazı şantiye yapısı olarak da konteynerler yerleştirilmiş-

tir. Proje tamamlandığında, konserve edilmiş Arete Kulesi, zeytinyağı işlik-

leri, konutlar, kiliseler, hamam, sarnıçlar, mezarlar ve daha önemlisi floral 

                                                                                                                                        
https://www.academia.edu/4171870/VARSAK_-_LYRBOTON_KOME_ANTALYADA 

_B%C4%B0R_ZEYT%C4%B0NYA%C4%9EI_%C3%9CRET%C4%B0M_MERKEZ%C4%B0 ; 

N.Çevik, ‚Türkiye İçin Zeytin Vakti‛, MyGazete 4.6.2014, http://www.mygazete.com/yazilar/ 

turkiye-icin-zeytin-vakti; N.Çevik, ‚Antalya’nın Tokası Varsak: Lyrboton Kome İçin Öner-

ilerim‛, Bizim Antalya Gazetesi 4.2.2014 http://www.bizimantalya.com/kose_yazisi-47093-

%20ANTALYA%E2%80%99NIN%20TOKASI:%20VARSAK#.WB64PC2LTIU; N.Çevik, 

‚Zeytinkale’nin Umudu‛, Antalya Kültür ve Sanat Bülteni, Nisan 1998, 5 vd. 
10 Projenin danışmanlığı Nevzat Çevik tarafından sürdürülmektedir. 

https://www.academia.edu/4171870/VARSAK_-_LYRBOTON_KOME_ANTALYADA%20_B%C4%B0R_ZEYT%C4%B0NYA%C4%9EI_%C3%9CRET%C4%B0M_MERKEZ%C4%B0
https://www.academia.edu/4171870/VARSAK_-_LYRBOTON_KOME_ANTALYADA%20_B%C4%B0R_ZEYT%C4%B0NYA%C4%9EI_%C3%9CRET%C4%B0M_MERKEZ%C4%B0
http://www.mygazete.com/yazilar/%20turkiye-icin-zeytin-vakti
http://www.mygazete.com/yazilar/%20turkiye-icin-zeytin-vakti
http://www.bizimantalya.com/kose_yazisi-47093-%20ANTALYA%E2%80%99NIN%20TOKASI:%20VARSAK#.WB64PC2LTIU
http://www.bizimantalya.com/kose_yazisi-47093-%20ANTALYA%E2%80%99NIN%20TOKASI:%20VARSAK#.WB64PC2LTIU
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ve jeolojik zenginlikteki çevresiyle müthiş bir doğa ve tarih parkı halka ve 

turizme sunulmuş olacaktır. Bu zenginlik Apollon - zeytin hasadı şenlikleri, 

doğa yürüyüşleri ve kültür gösterileri gibi müzecilik etkinlikleriyle canlı 

tutulup sürekli geliştirilecektir.  

Yerleşimin adı kule yazıtlarına göre Lyrboton Kome’dir. Perge’de bulu-

nan bir yazıta göre Elaibaris (Yağ Çiftliği) olarak da bilinir. Elaibaris, yerle-

şimin çevresindeki tarım/zeytinlik alanlarını temsil eder. Lyrbos Köyü, Per-

ge’ye bağlı büyük bir Antik zeytinyağı üretim merkezidir: Bu açıdan bölge-

de benzersizdir (Resim: 1). 

Helenistik Dönemde de burada yerleşim olması beklense de kalıntılar 

büyük çoğunlukla Roma ve Bizans Döneminden kalmadır. Bugünkü Var-

sak’ın adı 15. yy başında yöreye gelen Üçok Boyu’ndan Tatar Serdarı Baçu 

Han’ın 6 oğlundan biri olan Varsak Bey’den gelir: O gün bu gündür adı  

‚Varsak‛dır. Türklerin gelişiyle birlikte düzlükteki Varsak oluşmaya baş-

lamıştır.  

Çok sayıda ve entegre nitelikteki işlikler yüksek bir yağ üretimi olduğu-

nu göstermektedir. Bu üretimin ve yerleşimde yaşanmışlığın izleri 100’e 

yakın sarnıç, 80’in üzerinde mezar, çok sayıda konut, 1 hamam, 4 kilise, 

kule ve işlevi belirsiz başka yapılardır. Döşemealtı’ndan gelip Perge’ye gi-

den Via Sebaste (İmparator Yolu) da buradan geçer. Sahildeki büyük kentle-

rin, özellikle Perge’nin imarında da Lyrboton Kome’de kazanılan gelirin 

büyük payı vardır. 

En önemli –sembolik- yapısı Arate Kulesi’dir ki yaklaşık 100 yıldır 

önemli yazıtları nedeniyle bilim dünyasında bilinmektedir. ‚Erdem‛ anla-

mına gelen Arete tarafından vakfedilmiş 2 katlı kulenin yazıtında, ‚Demeter 

Rahibesi Arete’nin bu kuleyi kendi parasıyla yaptırıp İmparator Domitian’a ve 

Perge Artemis’ine adadığı‛ yazmaktadır. Yazıtlara ve ailenin geçmişine bakıl-

dığında Lyrboton Kome İ.S. 1. yy’da, kalıntılardan anlaşılan dokusuna 

ulaşmıştır.  
 

2016 SEZONU KAZILARI 

Doğu-batı yönünde uzanan falez tepesi düzlüğünün doğal formunu 

oluşturan ana kaya duvarlarının oluşturduğu sınırlar içinde, yaklaşık 300’er 

m. uzunluğunda bağlantılı iki alana 50-100 m. genişlikte yayılan kalıntı ala-

nının (Resim: 1-2, 8) tümünde bitki temizliği ve alt yapı çalışmaları yapıl-

mış; 2016 programındaki kalıntıların kazılarından ise toplam 61 iş gününde 

670 römork (1340 ton) moloz çıkarılıp taşınmıştır. 
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Kazı çalışmalarımız doğu yerleşimi doğu batı yönünde boydan boya kat 

eden ana caddesi boyunca dizili yapılarda, yerleşimin doğu yakasında baş-

lamış, hamam, kilise 2, kilise 2’nin güney yanındaki işlik, kilise 3 ile yine 

doğu yerleşimin hemen başındaki 1 No.lu işlik kompleksini içeren zeytin-

yağı imalathanesi ve konut-işlik komplekslerinden üçü daha büyük oranda 

ortaya çıkarılmıştır. Kilise 1 çalışmaları da başlamış ve moloz örtüsü büyük 

oranda alınarak kısmen de toprak kazısı gerçekleştirilmiştir.  

Tepe üstündeki düzlük yerleşim karakteri nedeniyle yapıların üstüne dı-

şarıdan bir dolgu yığılmamıştır. Sadece kendi yıkıntılarının kalıntıları söz 

konusudur. Yapı taşının yerel kireç taşı olması ve çok büyük oranda moloz 

taş harç birlikteliğinden duvar örgülerinin yıkıntısından oluşan karakteri 

nedeniyle yapıların hızlı açılabilmelerine olanak tanımaktadır. Yapıların 

üstündeki moloz yıkıntıları alındığında kazıların büyük kısmı tamamlan-

mış hale gelmektedir. Bu durum kazı organizasyonuna büyük bir zaman, 

emek ve dolayısıyla ekonomi kazancı sağlamaktadır. 2016 sonunda tamam-

lanan birinci etap çalışmaları Antalya Müzesi Kazı Başkanlığını temsil eden 

arkeologlar Ayşe Akman ve alan işleri sorumlusu Arkeolog Mustafa Du-

man denetiminde 20 işçi (4’ü arkeoloji öğrencisi), 2 arkeolog yanında 2 trak-

tör ve diğer araç gereçlerle tamamlanmıştır. 2017 başında da 2. etap çalışma-

ları daha geniş bir kadroyla sürdürülecektir. 2016 kazıları aşağıda özetlen-

miştir. 

Kilise 1: (Resim: 3-4) 

Batı yerleşimin güneydoğu köşesinde kent içi ana yol aksı kenarındadır. 

İki evrelidir. 3 nefli, bazilikal planlıdır. Oldukça iyi korunmuş durumdaki 

kilise yerleşimin en büyük/önemli kilisesidir. Ek ve ilişkili çevre yapılarıyla 

bir kompleks görünümündedir. Kısmen tahrip olmuş narteks (8.80x7.80m.) 

yaklaşık kare planlı ve mozaik döşelidir. Mozaik 4 renkli ve iri tesseralar-

dan yapılmıştır. Narteks zemininde ortaya çıkan mozaik –koruma ve zama-

nında müdahale amacıyla tam açılmadan –koruyacak miktarda- toprak 

örtülü olarak 2017 baharına bırakılmıştır. Narteksin güney yanındaki –

kiliselerde varlığına alışkın olmadığımız-  ek mekânın (4.20x6.10 m.) henüz 

fonksiyonu belli değildir. Mozaik döşeli narteksin kuzey ve batı dışında 

sarnıçlar bulunur. Kilisenin diğer kısımlarında da 3 sarnıç daha görünür. 

Naos 13.03x23.18m. ölçülerindedir. Kuzey nef boyunca yerleştirilmiş 5 

sütun ve güney nef sırasındaki 1 sütun in-situ konumdadır. 5.60 m. çapın-

daki apsisin yanlarında pastophorion mekânları bulunur. Apsisin güney 

yanındaki diakonikon (3.86x4.05 m.) onun da güney bitişiğinde ise -olasılıkla- 
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mezar şapeli niteliğinde parekklesion  (4.40x5.54 m.) yer alır. Apsis çapı 

3m.dir.  Apsisin kuzey yanında pastophorion yer alır. Onun da kuzey yanın-

da olasılıkla mezar ya da vaftizhane olarak kullanılmış olabilecek başka bir 

birim yer alır. Bu birim inşa olarak değilse de konumsal olarak kiliseyle 

bağlantılı görünmektedir. Bu kesimde, kilisenin kuzey yanı boyunca pek 

çok in-situ söve ve postamentler Roma Döneminden mekânlara aittir. 

Naos içinde orta nefte Ortaçağda yeni bir kilise inşa edilmiştir. 

4.50x8.30m. ölçülerindeki kilise erken apsisin önünde başlayan daha küçük 

bir apsisle sonlanır. Erken naosun yaklaşık yarısını kapsar. Kuzey nefi ayı-

ran sütun dizisinin arası duvarla örülerek Ortaçağ kilisesinin kuzey duvarı 

elde edilmiş, güney duvarı ise güney neften biraz daha içerde yeniden 

örülmüştür. Tam ortadan içeriye çıkan iki ayak bu kesimde kilise üst örtü-

sünün güçlü bir kemerle desteklendiğini göstermektedir. Erken naosun batı 

yarısının da bir şekilde kullanılmış olduğu bellidir. Mimari plastik olarak 

sadece korkuluk parçaları ele geçirilmiştir. Bunlar da olasılıkla erken kilise-

den kalanlardır. 

İki evreli kilisenin erken evresi olasılıkla 5.-6. yy; ikinci evredeki kilise ise 

büyük kilise onarılmayacak denli tahrip olduğunda Ortaçağda yapılmış 

olmalıdır. 

Bu sezonda kilise ve çevresindeki tüm bitki ve moloz alınmış ve belli bir 

yüksekliği koruyacak kadar kısmen de toprak kazılmıştır. 2017 sezonunda 

tamamlamak üzere kazılara devam edilecek ve koruma projesi yapılacaktır.  

Kilise 2: (Resim: 5) 

Yerleşimin Doğu yakasında ana yol kenarında doğu-batı yönünde uza-

nır. 21.00x12.60 m. ölçülerindeki yapı 3 neften oluşur. Narteksten her nefe 

ayrı giriş vardır. Ana nefe giren kapı lento ve söveleriyle korunmuştur. 

Cadde tarafından –kuzeyden- nartekse açılan kapı ve birkaç duvar parçası 

dışında narteksten çok az kalıntı görülmektedir. 3.35x12.60 m. ölçülerindeki 

narteksin kuzey girişi önünde zeminde iki renkli teserralarla mozaik döşen-

diği görülmüştür. Kilisenin içinde ikinci evredeki yeniden yapılanmadan 

duvar parçaları kaldığı görülmektedir. Ana nefte ve kuzeybatı köşede son-

radan mekânlar oluşturulmuştur. Apsisin güney uzantısında diakonikon 

(2.00x2.30 m.) mekânı vardır. Beklendiği üzere çok sayıda çatı kiremidi or-

taya çıkarılmıştır.  Kilisenin çatısı ahşap ve kiremitle örtülmüştür. Kilise 

2’de bitki ve moloz temizliği yapılmış toprak kazısı 2017 sezonuna bırakıl-

mıştır. 
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Kilise 3: (Resim: 6-8) 

Doğu kilisenin karşısında yer alır. Küçük bir kilisedir. Kilise 2 ile arala-

rından cadde geçmektedir. Narteks ve naos bölümlerinden oluşur. Cadde 

tarafından (güney) girişler bulunmaktadır. Plan ve mimari iç elemanları iyi 

korunmuştur. Naos sütunlarla 3 nefe bölünmüştür. Kilise 3’ün kazısı ta-

mamlanmış, bitkisel ve geometrik motiflerden oluşan mozaiklerin korun-

ması amacıyla yaklaşık 10 cm. yüksekliğinde toprak bırakılmıştır. Kilise 

apsisi dışında, aynı döneme ait, ana kayaya oyulu 2 mezar ortaya çıkarıl-

mıştır. Bu kazı da 2017’de tamamlanacaktır. 
 

Hamam: (Resim: 9-10) 

Doğu yerleşimin merkezinde, ana cadde üstünde konumlanır. Kuzeyin-

de yerleşimin en büyük sarnıcı yer alır. Oldukça küçük ölçülerdeki hamam 

kısmen tonozlarına dek korunmuştur. İki ana yıkanma mekânı batıda yer 

alır ve zeminlerinde hypocaustum sistemine ait ayaklar vardır (Resim: 10). 

Özellikle güneyde yer alan odanın zemini oldukça iyi korunmuş durumda-

dır. Duvar içi ısıtma sisteminin varlığı da pişmiş toprak çiviler yanında ze-

minde sağlam korunmuş duvar içi boşluklarından anlaşılmaktadır. Hamam 

kazıları büyük oranda tamamlanmış, zemin altı ısıtma sisteminin koruna-

bilmesi ve açılmasının ardından hemen koruma müdahalesi yapabilmek 

için yağışsız sezon beklentisiyle 2017’ye bırakılmıştır.  
 

Zeytin Yağı İşliği 1: (Resim: 11) 

Doğu yerleşimle batı yerleşimin kesiştiği yerde, yerleşime doğal sınır seti 

oluşturan duvar-kayalığın hemen doğusunda, doğu yerleşimde ilk rastla-

nan yapı grubudur. Güneyde yol kenarında konumlanmış tek hacimli kü-

çük bir mekân ve kuzeyindeki 4 bölümlü işlikten oluşur. İlk mekân, tek 

hacimli, güneyden kemerli girişlidir. Kuzeydeki kemerle de arkasındaki 

işliklerle arasındaki alana açılır. Dikdörtgen formlu işlik yapısı güney girişli 

büyük bir oda, ondan geçilen 2. büyük oda ve güney köşedeki küçük oda-

dan oluşur. 2 büyük mekân (doğu ve kuzeybatı) içinde 3 işlik içerir. Doğu 

odada 2 fulcrum yuvası ve tek trapetumla iki işlik sistemi birlikte çalışmakta-

dır. KD odada ise bir işlik vardır. İşliklerin tüm unsurları –kısmen tahrip 

edilmiş olsa da- anlaşılacak düzeyde korunmuştur: Burada kullanılan sis-

tem baskı kollu, vidalı prestir. Beklendiği üzere yapının kuzey dış duvarı 

bitişiğinde bir sarnıç bulunmaktadır. 
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Zeytin Yağı İşliği 2.  

2 No.lu kilisenin hemen güney bitişiğinde yer almaktadır. İki fulcrum 

yuvası olmasına karşın birine ait pres teknesi görünmektedir. Trapetum ve 

litus gibi işlik elemanları da yerinde korunmuştur.  

Zeytin Yağı İşliği 3: (Resim: 12) 

Yerleşimin tam orta yerinde, batı yerleşimin son yapısıdır. Bu alandan 

geçen doğal kayalık setin içinden açılan antik yolun da hemen yanında yer 

almaktadır. 5 işlik mekânı ve bunlarla birlikte yapılmış bir konuttan oluş-

maktadır. Yan yana dizili 5 dikdörtgen ince uzun mekân işlik olarak kulla-

nılmıştır. Konutun doğusunda ana kayaya kadar uzanan alan tamamen 

işliklere ayrılmıştır. İşliklerin arkasında konutla aralarında oluşan alanda 

ise sarnıç bulunmaktadır. 2016 sezonunda bu işliklerin tüm moloz yıkıntıla-

rı temizlenmiş, konutun da giriş bölümleri kısmen temizlenmiştir. Konutun 

yanındaki ilk bölüm tamamen kazılmış ve tüm işlik elemanları insitu olarak 

ortaya çıkarılmıştır. Arka duvardaki fulcrum yuvası önünde pres teknesi, 

yağ toplama teknesi ve ağırlık sırasıyla yerinde tespit edilmiştir (Resim: 12). 

Alandaki veriler burada –tüm yerleşimde yaygın olarak benimsendiği gibi- 

baskı kollu vidalı pres tekniğinin kullanılmış olduğunu göstermektedir. Her 

bir işlik elemanı için ana kayada oturma yuvası açılmıştır.  

Zeytin Yağı İşliği 4.  

1 No.lu mekânın hemen karşısında kayalığa oyuludur. Daha önce defi-

neci kazılarıyla tahrip edilmiştir. Bu alanda defineci atıklarından arındırma 

çalışması yapılmıştır. 

Konut ve işlik mekânlarından oluşan 4 yapı grubunda, 1 hamamda ve 3 

kilisede yapılan kazı ve temizlik çalışmaları dışında bugün yerleşimin orta-

sından geçen –aynı zamanda büyük oranda antik yerleşim aksıyla örtüşen- 

yol boyunca genel moloz ve bitki temizliği yapılarak yerleşimin ana aksı 

temizlenmeye ve düzenlenmeye çalışılmıştır. Kazılan ve büyük oranda mo-

loz temizliği bitirilen yapıların seçimi de aynı planlamanın bir yansıması 

olarak gerçekleştirilmiştir. Yani ilk etapta kazılan tüm yapı ve yapı grupları 

yerleşim ana aksı boyunda olanlardır. 

Kazılar boyunca Roma ve Bizans Dönemi seramikleri, pişmiş toprak bo-

ğa başı, taş eser parçaları, yazıtlar ve sikkeler (Roma, Bizans ve Osmanlı) ele 

geçirilmiştir. Tüm bulgular arşivlenmiş ve ön değerlendirmeleri yapılmıştır.  

Yıl boyu sürmesi planlanan 2017 çalışmalarında yukarıda özetlenen 

kazıların tamamlanması, koruma önlemlerinin alınması yanında, Arete 

Kulesi ve çevresi de –Batı yerleşim- kazı kapsamına alınacaktır. 
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Resim 1: Genel. Temizlik öncesi 

 

 
Resim 2: Genel. Temizlik sonrası 
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Resim 3: Kilise 1. Hava foto 

 

 
   Resim 4: Kilise 1 
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Resim 5: Kilise 2 

 

 
Resim 6: Kilise 3 
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Resim 7: Kilise 3. Apsis zemini mozaik döşeme 

 
 

 
Resim 8: Kilise 3 Mezar 
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Resim 9: Hamam 

 

 
Resim 10: Hamam 
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Resim 11: İşlik 1 Kompleksi 

 

 
                                             Resim 12: İşlik 1 Kompleksi
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MYRA - ANDRİAKE 2016 

Nevzat ÇEVİK1 

S. BULUT 

Ç.A. AYGÜN 

Ö. ÇÖMEZOĞLU UZBEK 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi adına Antalya’nın 

Demre İlçesi’nde 2009’dan beri sürdüregeldiğimiz Myra ve Andriake kazı-

larının 2016 sezonu 18 Temmuz-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiş-

tir. Bu sezonda asıl paydaş olarak Akdeniz Üniversitesi yanında Koç Üni-

versitesi-Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi, Demre Belediyesi ile 

Manavgat Belediyesinin katkıları söz konusu olmuştur. Destek veren tüm 

kurum ve kişilere teşekkür ederiz.  

2016 sezonunun büyük kısmı devir teslim ve 2014-2015 sezonlarında ya-

pılmış olan kazıların düzenlenmesi, eksik ve yanlışlarının tamamlanması, 

çevre düzenlemesi ve de koruma çalışmalarıyla geçmiştir. Bunun yanında 

Andriake güneydoğu nekropolünde ve oda mezar 4’te kazı çalışmaları ger-

çekleştirilmiştir. 

 

ANDRİAKE GÜNEY DOĞU NEKROPOL KAZILARI 

Andriake liman yerleşimine doğu yönden girildiğinde karşılaşılan ilk ka-

lıntıların bulunduğu güneydoğu nekropolü, 3 oda mezar ve 2 khamosorion-

dan oluşur. Söz konusu nekropol, A Kilisesi’nin güneyinde yaklaşık 

13x10m.lik bir alanda yayılıdır. A Kilisesi içinde bulunan Roma Dönemi 

mezarları bu alanın da nekropol olduğunu göstermektedir. Mezarların bu 

alanda birbirleriyle ilişkili konumlandırıldıkları ancak ana kayanın yapısına 

göre de yer ve yön aldıkları gözlemlenir.  

Oda Mezar 1: (Resim: 1) Nekropol alanının güneybatısında yer alan me-

zar 2.88x2.59m. ölçülerindedir. Moloz taş ve harç ile örülen ve ana kaya 

üzerine oturtulan duvarların kalınlığı 0.50-0.60m. olup 0.50m. ile 2.80m. 

arasında değişen yüksekliklerde korunmuştur. Korunan duvarlardan meza-

                                                        
1  Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Antal-

ya/TÜRKİYE. 
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rın tonozlu bir üst örtüye sahip olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Eşik düze-

yinde korunan 0.80m. genişliğindeki kapı, batıya bakar ve cephe duvarının 

kuzey yanına çekilmiştir. Bunun nedeni küçük olan odanın iç kullanımını 

rahatlatmaktır. Odanın ortasına yakın yerleştirilen ölü yatağının sadece 

zemin kısmı korunmuştur. 1.12x2.09m. ölçülerindeki dikdörtgen yatak altlı-

ğı moloztaş ve harçla örülmüş ve yüzeyleri sıvanmıştır. Olasılıkla bunun 

üzerinde de tıpkı 2 No.lu mezarda olduğu gibi plakalardan yatak oluştu-

rulmuştu. Zeminde ana kayanın fazla çıkıntıları kesilerek tesviye edilmiş ve 

ara boşluklara dolgu yapılmıştır. Mezar odasının kuzey duvarı yakınında 

bulunan kalıntıya göre mezarın tüm zemini 3cm. kalınlığında kare tuğlalar-

la kaplı olmalıdır. Mezar odası defineci tahribatı ve karışıklığı nedeniyle in-

situ bilgiler vermekten uzaktır. Kalan birkaç obje de geniş kapsamlı bilgi 

vermemektedir. Mezarın içinde insan kemikleri; haç biçiminde küçük bir 

bronz kolye ucu; bir boncuk; çok az sayıda cam kap parçaları; az sayıda 

seramik parçaları; 1 adet küçük lahit teknesi parçası ve mozaik parçası bu-

lunmuştur. 

Oda Mezar 2:  (Resim: 2) Mezar gurubunun kuzeydoğusundaki mezar, 1 

numaralı oda mezardan yaklaşık 2m. aşağı kotta konumlanmaktadır. Gü-

ney kesimde ana kaya kesilerek 1.05 m. genişliğinde bir koridor bırakılmış-

tır. Odanın ölçüleri içten içe 3.80x4.13m.dir. Ana kayaya oturtulan ve moloz 

taş ve harçla örülmüş duvarlar, 0.65-1.03m. arasında değişen farklı kalınlık-

lar gösterir. Korunan duvar yükseklikler 0.45-2.20 m. arasında değişmekte-

dir. Duvarların son kısımlarındaki eğimlerden üst örtünün tonoz olduğu 

açıklıkla anlaşılmıştır. Eşik düzeyinde kısmen korunan, 0.92m. genişliğin-

deki kapısı batıya bakmaktadır ve cephe duvarının yaklaşık merkezindedir. 

Girişin karşısına gelen 1.70x3.10m. ölçülerindeki kısım mezar içi hareket 

alanı olarak bırakılmıştır. Ölü yataklarıyla zemin arasındaki yükseklik 

0.20m.dir. Zeminde ana kayanın fazla çıkıntıları kesilerek tesviye edilmiş ve 

ara boşluklarına dolgu yapılmıştır. Mezar odasında bulunan kalıntılara göre 

mezarın tüm zemini tuğlalarla kaplı olmalıdır. Odanın üç yanı boyunca ölü 

yatakları birbirine bağlı olarak ve aralarında sınır veya kot farkı olmaksızın 

örülmüştür. Sağlam kalan güneybatı köşedeki örnek ışığında 85x85cm. öl-

çülerinde olduğu anlaşılan standart kireç taşı levhalar tüm ölü yatakları 

boyunca aynı kotta kaplanmıştır. Düzenlemeye göre her iki levhaya 

(1.70m.) bir ölü denk gelmektedir. Buna göre yanlarda yer alan 4 levhalık 

kısımlarda uç uca iki ölü; baş tarafta kalan 2 levhaya da bir ölü yerleştiril-

miş olmalıdır. Defineciler tarafından dağıtılmış olan mezar odasında sadece 
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güneybatı köşede sağlam ele geçirilen ölü yatağı levhaları üzerinde az sayı-

da insan kemikleri bulunmuştur. Kafatası parçalarının yatağın batı başında 

olması yerleştiriliş yönünü de göstermiştir. Levhaların oturtulabilmesi için 

de zeminden 10-20cm. kadar örülü tuğla kaplanarak, içe doğru 0.10m. çıkın-

tı yapan taşıyıcı profil oluşturulmuştur. Ölü yatağı boyunca oluşturulan bu 

oturma profili üzerine aynı ölçülerde toplam 10 adet levha yerleştirilmiştir. 

Girişten sonra sağ baştaki ilk levha kırık ama tüm parçaları yerinde, ikincisi 

de yarım ele geçmiştir. Bu kalıntı ölü yatağının -triclinium- tamamının ben-

zer biçimde kaplandığını göstermektedir. Diğer gösterge ise kline alt yapı-

sındaki ara duvarların 85x85’lik levhalara tam uygun olarak yapılmış olma-

sıdır. Ölü yataklarını oluşturan levhaların kalınlığı 4cm.dir. 

Mezar odası defineci tahribatı ve karışıklığa rağmen 1 adet çift, iki adet 

tek altın (biri sarkaçlı) küpe, 1 adet altın silindirik boncuk (kolye parçası), 12 

adet sikke (düşük kondisyonlu, üçü iyi durumda ve biri Hadrian Dönemi), 

12 adet kandil ve kandil parçaları, 1 unguentarium, 1 sağlam cam küçük 

kozmetik şişesi, cam kap parçaları, çok sayıda seramik parçaları, metal obje 

parçaları (zincir, halka, haç formlu kemer tokası, kanca, çivi vs) bulunmuş-

tur. Buluntulardan mezarın İ.S. 2-6 yy.larda kullanılmış olduğu anlaşılmak-

tadır.  

Oda Mezar 3: (Resim: 3) Mezar gurubunun güneydoğusunda, 1 numaralı 

oda mezarla aralarında 0.72m.lik bir koridor bırakarak inşa edilmiş mezar, 2 

No.lu oda mezardan yaklaşık 2m. yukarı kotta yer alır. Diğer mezarlardan 

farklı olarak kuzey güney yönelimli inşa edilen mezarın cephesi kuzeye 

bakar ve güney kısmı bir apsisle sonlanır. Apsidal bir nişle sonlanan dik-

dörtgen odanın ölçüleri içten içe 3.20x4.34m.dir.  Arka duvar içinde yer alan 

2.50m. çapındaki apsidal nişin derinliği 1.20m.dir. Ana kayaya oturtulan ve 

moloztaş ve harç kullanılarak örülen duvarlar, 0.50-0.70m. arasında değişen 

farklı kalınlıklar gösterir. Korunan duvar yükseklikleri, içten 0.30-1.25m. 

arasında değişmektedir. Diğer iki oda mezara göre fazlaca tahrip olmuş 

olan mezarın üst örtüsüne ilişkin bir iz kalmamış olsa da diğerleri gibi to-

noz örtülü olduğu beklenir. Apsis içindeki in-situ bulgulara göre duvar ve 

zemin kireç taşı levhalarla kaplanmıştır. Duvar önünde 8-10cm. kalınlığında 

kireç harcı üstüne 3cm. kalınlığında kireç taşı levhalar kullanılmıştır. Ölü 

yatağına ilişkin bir veri tespit edilememiştir.  Bu mezar diğerlerine göre en 

çok tahrip edilen olması nedeniyle oldukça az sayıda buluntu ele geçirilmiş-

tir.  
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Khamosorion 1: (Resim: 4) Oda Mezar 1’in kuzeybatı köşesine 45 cm. me-

safede bulunan mezar teknesi yaklaşık 1.20x1.98m. ölçülerinde olup derin-

liği 0.90 m.dir. Mezarın girişi kuzeydendir. Zemininin büyük kısmında ana 

kayanın altındaki doğal açıklık kullanılarak bir alt mezar yeri daha oluştu-

rulmuştur. Ana kayanın bittiği noktada yükselmeye başlayan tonoz moloz-

taş ve harç ile örülmüştür. Üstünde kadın büstü olan ve kısmen korunmuş 

bir lahit parçası ile kiliseye ait mimari parçalar, zeminin altındaki doğal 

açıklıkta bulunmuştur.  

Khamosorion 2: Oda Mezar 1’in 11.5m. batısındaki kayalıkta yer alan 

khamosorion, yaklaşık doğu-batı yönelimli olup 0.80x1.64m. ölçülerindedir. 

İçten yüksekliği 55cm. olan tekne duvarları yaklaşık 20-30cm. genişliktedir. 

Tekne, güneyindeki ana kaya yamacından derin bir kanalla koparılmıştır. 

Mezara ait kapak hemen yanı başına yuvarlamıştır. 

Oda Mezar 4: (Resim: 5-7) Granariumun batı bitişiğinde, duvarları tonoz 

seviyesine dek sağlam kalmış olan mezar içten içe 5.30x4.05 m. ölçülerinde-

dir. Moloz taş ve harçla örülmüş duvarların kalınlıkları 62-72 cm. arasında 

değişmektedir. Doğu taraftan 1.08 m. genişliğindeki bir kapıyla girilmekte-

dir. Odanın güneybatısına çekilmiş lahit bir podyum üzerinde durmaktadır. 

Podyum altında 1.75-1.85x0.77m. ölçülerinde derin bir hyposorion yer alır. 

Girişi doğu yönde olan hyposorionun alt örgüsü moloz taşla örülmüş ve yü-

zeyleri sıvanmış, tabanı ise yaklaşık 30x30cm. ölçülerindeki tuğlayla kap-

lanmıştır. Lahit ve kapağına ait 32 parça bulunmuştur. Ele geçirilen parça-

lardan köşeleri plasterli teknenin 2.40x1.60 m. ölçülerinde olduğu anlaşıl-

mıştır. Kapak ise palmetli köşe akroterleri olan düz damlı formdadır. Lahit, 

kapağıyla birlikte yaklaşık 1.60m. yüksekliğindedir (Resim: 6).   

Mezarın üst örtüsüne ait tuğladan oluşan tonozun büyük bir bölümü 

oda içine düşmüştür. Tonoza ait tuğlalar dışında, mezar odasının güney 

doğu köşesinde kısmen korunmuş olan ve zeminde kullanılan tuğlalar orta-

lama 29x31 cm. ölçülerindedir. Mezar odasının zemininde yer alan ana kaya 

boşlukları ve tüm zemin kırmızı toprakla sıkıştırılmış, üstüne murex harçlı 

bir ince katman ve bunun da üzerine zemin tuğlaları yerleştirilmiştir. Du-

varlarda kısmen korunmuş harç izleri, mezar odasının sıvandığını göster-

mektedir. Büyük oranda soygun karışıklığına sahne olmuş mezarda iki ana 

evre saptanmıştır. Üst katmanda mezar kullanımı sonrasına ait çok sayıda 

amphora parçası ele geçirilmiştir. Amphoraların çok büyük çoğunlukla ağız 

ve kulplardan oluştuğu görülmüştür. Bu buluntu durumu agoradaki murex 

işliği atıklarında ele geçirilen amphoralara benzemektedir (Sadece ağız ve 
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kulp yoğunluklu buluntu). Amphoralar dışında kandil ve diğer formlara ait 

farklı parçalar da bulunmuştur. Güneydoğu köşede tespit edilen zemin ve 

ele geçirilen amphora ve diğer seramik buluntuları bu evrenin İ.S. 5-6.yy.a ait 

olduğunu göstermiştir. Lahit işçiliği, mezar odasının mimari ve teknik ka-

rakterinin yanı sıra kazıda ele geçirilen sikkeler mezarın ilk evresinin İ.S. 3. 

yy.a ait olduğunu işaret etmektedir. Tonoz tuğla döküntüleri altında, meza-

rın kuzey batı köşesinde 66 sikkeden oluşan bir Bizans Dönemi definesi 

bulunmuştur (Resim: 7). Toplu olarak bulunan sikkelerden 3’ü Justinus II 

(İ.S. 565 – 578), 1’i Mauricius Tiberius (İ.S. 582 – 602) ya da Heraclius ve 62’si 

Heraclius Döneminde (İ.S. 610 – 641) follis olarak darp edilmiştir.  

 

A KİLİSESİ EKSİK KAZI TAMAMLAMA ÇALIŞMASI (Resim: 8) 

Özgü ÇÖMEZOĞLU 
 

 A Kilisesinin 2014 ve 2015 yıllarında kazı yapan ekip tarafından, güne-

yindeki trikonchos kazılarının yarım bırakılmasının yanı sıra apsisin güney-

doğu tarafının da kazılmadan bırakılmış olması nedeniyle bu alanın hem 

bilimsel ve görsel hem de koruma adına eksiklerinin giderilmesine karar 

verilmiştir. Trikonchos güney bölümünün dolgu kesitinde kilise orijinal dol-

gusu ve içinde de dışarıdan görünen bir dörtgen başlık bulunmaktaydı. 

Müzeye ulaşımı sağlayan yol döşemesinin de dökülmeye müsait bu dolgu 

üzerine uyguladığı basınç neticesinde kısmen dökülen dolgunun kaldırıl-

ması sonucu, zemin seviyesinde yanık tabakası tespit edilmiştir. Bu yanık 

katmanının, trikonchosun doğu apsisinde geç dönemde yapılmış olan kireç 

ocağı ile bağlantılı olduğu düşünülmüştür. Duvardaki sıva parçalarında 

boya izlerine rastlanıldı. Trikonchosun apsise doğru doğu dışında, duvarla-

rın dıştan tanımlanabilmesi ve kilisenin yağmur suyuna maruz kalmaması 

için kazı-temizlik çalışması yapılmış ve kazılan alan tel çit ile çevrilerek 

koruma altına alınmıştır. 

2014-2015 kazılarıyla ilgili tamamlama, çevre düzeni ve koruma çalışma-

ları yanında kendi kazı programımıza da 2017 ve sonrasında devam edile-

cektir. 

 

2015 YILI İŞLİK ATIK TOPRAĞI KAZISI (Resim: 9-14) 

2015 yılında, dönemin kazı başkanı tarafından Granarium/Likya Müze-

si’nin kuzey önündeki işliklerde gerçekleştirilen kazı çalışmalarından çıkan 

atık toprak, bir alt kottaki liman kıyısında bulunan yapılar üzerine dökül-
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müş ve taşınmadan bırakılmıştı. 2012 yılında kısmi kazısı tarafımızdan ger-

çekleştirilen bu alanın eski görünümüne kavuşturulması ve de hemen mü-

zenin önündeki görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 

2015 kazıları atık toprağının kurtarma kazısı mahiyetinde kazılıp taşınma-

sına karar verilmiştir. Atık toprağın kontrollü olarak yeniden kazılarak ta-

şınması çalışmasında 15 kasa etütlük seramik; 153 adet metal (demir çivi, 

demir zincir parçaları, konik formlu demir ağırlık, bronz kemer tokası vb); 

farklı formlara sahip ait 3606 adet küçük cam parça (bunların 4’ü müzelik 

değerde yüzük taşıdır); 147 adet sikkeden (Helenistik kent sikkeleri, Roma 

İmparatorluk sikkeleri ve Bizans sikkeleri) 19’u müzelik değerde; 3 adet 

fildişi eser, bunların 1 adeti müzelik değerde oyun zarı; 6 adet kemik obje; 

11 adet mozaik parçası; 281 adet tessera; 3 adet kurşun obje ve 4 adet taş 

eser (3’ü müzelik değerde) kurtarılmıştır.  

 

İŞLİK TEKNESİ KORUMA ÇALIŞMASI (Resim: 15)  

Andriake Granariumu önünde işlik alanının batı kesimde 2014-2015 se-

zonlarında dönemin kazı başkanı tarafından yapılan kazılarla ortaya çıkarı-

lan tekne, 2m.den fazla yüksekliği olan yapay bir toprak kule üzerinde kal-

ması ve gerekli koruma önlemleri alınmaması nedeniyle yıkılma tehlikesiy-

le karşı karşıya bırakılmıştı. Bu konuda Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdür-

lüğü tarafından bize iletilen yazıya da bağlı olarak bu eserin yıkılıp yok 

olmaması için acil önlem planı oluşturmuş ve koruma projemiz Genel Mü-

dürlüğümüz tarafından onaylandıktan sonra uygulama aşamasına geçilmiş-

tir. Teknenin çevresi belli bir eğimde elle ve sağlamca yerleştirilen moloz taş 

blokajla doldurulup tekne her yönden desteklenmiştir. Moloz taştan örülen 

istinat duvarı toprak, hidrolik kireç ve saman karışımından oluşturduğu-

muz harç ile örtülerek doğal bir görünüm elde edilmiştir. İkinci müdahale 

teknenin kendisine yapılmıştır. Kazı sonrası çevresi boşaltıldığı için eğilen 

ve çözülen duvarları temizlenip sağlamlaştırılarak içten dökülüp yıkılması 

da engellenmiş. Bu çalışma sırasında çoğu dökülmüş olan sıvaların kalan 

kısımları yerinde hidrolik kireç harcıyla derz dolgusu yapılarak korunmuş, 

kopan sıva parçalarından sağlam olanları da yerlerine yapıştırılmıştır.  

2016 yılının en özel anlarından biri de yıllardır Kültür ve Turizm Bakan-

lığıyla birlikte hayalini kurduğumuz Andriake Likya Uygarlıkları Müze-

si’nin açılışının Sayın Bakan Nabi Avcı tarafından gerçekleştirilmesiydi.  Bu 

yolda emek ve destek veren her kişi ve kuruma arkeoloji, müzecilik, kültür, 

turizm ülke ve halk adına teşekkür ederiz. 
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POMPEIOPOLIS (PAFLAGONYA) 

2016 YILI KAZI SONUÇLARI 

Latife SUMMERER1 

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesinin sınırları içinde kalan Pompeiopolis an-

tik kentinde kazı çalışmaları Bakanlar Kurulunun izniyle, Münih Üniversi-

tesi adına ve şahsımın başkanlığında 2006 yılında başlatıldı. 2012 yılında 

Kastamonu Üniversitesine atanmam nedeniyle bu bakanlar kurulu izni 

iptal edildi ve çalışmalara Kastamonu Müzesi Müdürlüğüne verilen izin 

kapsamında devam edildi. 2017 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü kazı çalışmalarının gene Kastamonu Müzesi Müdürlüğü baş-

kanlığında Zonguldak Üniversitesinden başka bir ekip tarafından sürdü-

rülmesine karar verdi. Eski ve yeni ekip arasında herhangi bir istişare veya 

devir teslim yapılamadığı için, el değişikliğinden kaynaklanabilecek bilgi 

kaybını önlemek amacıyla bu rapor alışılagelenden daha ayrıntılı tutuldu.     

 

2016 YILI ÇALIŞMALARI 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 23.06.2016 tarih ve 

120184 sayılı yazısında Kastamonu Müze Müdürlüğüne verilen izinle eki-

bimiz 11.07.2016 ve 09.09.2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi2.            

Çalışmalar önceki yıllarda açılan, villa (V) tiyatro (O), macellum (D),  ( G) 

ve  (A) açmalarındaki kazı, V seköründeki mozaik restorasyon ve konser-

vasyon (Resim: 1), depolama, tasnif ve çizim, belgeleme çalışmaları ve mal-

zeme etütlerini kapsadı.  

V Sektörü 

Zımbıllı Tepe’nin doğu yamacında bulunan villa urbana diye adlandırdı-

ğımız yapı kompleksi olasılıkla Anadolu’da bugüne kadar bilinen en büyük 

sivil konuttur3. V sektörünün kuzeybatısında 175 metrekare büyüklükteki V 

                                                        
1  Prof. Dr. Latife SUMMERER, Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-

mü, Kastamonu/TÜRKİYE. lsummerer@kastamonu.edu.tr 
2  Kazı çalışmalarında Kastamonu Müzesini Antropolog İsmail Çoban temsil etti. 
3  Bu çalışmaları Luisa Musso sürdürdü. Daha önceki dönem çalışmar için bkz. Musso ve diğ. 

2011.   
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10 ve bunun güney-batı uzantısının kazısı yapıldı (Resim: 2). V10 açmasın-

daki BB mekanına doğudan olan giriş anıtsal bir merdiven ile sağlanıyordu. 

9.40 m.x12.15 m. büyüklüğündeki bu mekan villanın en büyük kabul salon-

larından biriydi. Burada daha ziyade batı kısmı iyi korunmuş figürlü ve çok 

renkli bir mozaik taban ortaya çıkarıldı (Resim: 3). Etrafı geometrik desenler 

ve örgü motifleriyle süslü olan mozaiğin ortasındaki amblema kısmında 

deniz sahneleri, balıkçılar, kayıklar, deniz hayvanları yer alır. Üslup ve tek-

nik özellikleri bakımından mozaik M.S. 3. yüzyıla tarihlenebilir (Resim: 3). 

Bu mozaik taban uzun süreli kullanılmış ve çeşitli tahripler ve onarımlar 

görmüş olduğu anlaşıldı.  

Korunma durumu çok kritik olan BB mekanı mozaik tabanının kazı son-

rasında daha fazla tessarae kaybetmemesi ve acil koruma önlemlerinin alın-

ması için mozaik restorasyonu konusunda deneyimli ANKA firmasıyla 

anlaşılıp hemen konservasyon çalışmalarına başlandı ve restorasyon çalış-

maları büyük ölçüde tamamlandı.  

Mekan BB’nin güney-doğu duvarı boyunca duvarlarından çökmüş opus 

sectile elemanları, duvar mozaikleri,  düşme yerlerinde bulunmuş ve desen-

lerinin restütüsyonu kısmen mümkün oldu. Buluntu yerinde numaralan-

dırma ve üç boyutlu fotoğraflarla toplam 2066 elemanın tek tek kayıt tespit 

çalışmaları yapıldı. Birbirine bağlı elemanlar motifleri koruyabilmek için 

tülbende yapıştırıldı. 2066 opus sectile mozaik elemanından ellisi orijinal 

motifi içinde ele geçirebildi. Burada yalnız küçük elemanların mevcut olma-

sı büyük elemanların duvar yıkılmadan, muhtemelen başka yerde kullan-

mak için, yerinden söküldüğüne işaret eder. Mekan BB kuzeyindeki 3.20 m. 

7.90 ebadındaki FF mekanı güney yarısını kısmen açıldı.  

FF mekanının doğusundaki GG alanı da incelendi. Burası BB olarak ad-

landırılan kabul salonun girişini sağlayan merdiveni destekleyen tonozlu 

koridorun kuzey açılışında yer alır ve sonradan yapılan iki duvar ile sınır-

landırılıdır. Söz konusu duvarların bu alandaki yürüyüş seviyesinin alçal-

tıldığı zaman yapılmış olduğu anlaşıldı. Villa 3.4. ve 5. yüzyıllarda görke-

mini korurken, tonozlu koridor 6. yy.da kapanmış ve içine enkaz doldu-

rulmuştur. 

V sektörünün güney uzantısı V11 19x13.70 metre boyutlarındadır. 2012 

yılında yapılan jeoradar ölçümlerinde peristilin batı portikosunun güneydeki 

bitiş noktası tespit edilememişti. V11 açma genişletilmesi ile bunun tespiti 

sağladı ve villanın orta avlusunun boyutlarının tespitinde de yardımcı oldu. 

Buna göre orta avlu 28.12x19.40 metre boyutlarında dikdörtgen bir alan 
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teşkil eder. Bütün peristilin büyüklüğü ise 25x34 metre olarak hesaplandı. 

V11 açmasında bu yıl çalışmalarında yalnız en üst dolgu tabakası kaldırıl-

mış ve bazı yağmalama çukurları kazıldı ve incelendi. Açmanın güney-batı 

köşesinde 9- 11. yy.a kadar uzanan bir yerleşme mevcuttur. Buradaki kerpiç 

bina bir yangın sonucu tahrip oldu. Paralel ahşap kiriş izleri burada ahşap 

bir zemin olduğunu gösterir.  Burada bulunan yoğun pithoslar, (ikisi sağ-

lam, biri parça halinde ve pithos izleri) ve diğer saklama kapları bu mekan-

ların sonradan olasılıkla gıda maddeleri üretilen bir işlek olduğuna işaret 

eder. Bu binanın, açma dışında kalan doğu tarafı yakın zamanlara kadar 

yapılan tarım faaliyetleri sırasında tahrip edildi.  Yukarıda bahsedilen peris-

tilin güney duvarı açma içinde tespit edilmişti. JJ mekanın güneyindeki 

merdiven çıkışı (U) 2014 sezonunda kazılmıştı. JJ mekanında da kabul salo-

nun bir bölümü olan T mekanında olduğu gibi bir hypokaust ısıtma sistemi-

nin mevcut olduğu anlaşıldı. Buna bağlamda batı duvarda bir havalandır-

ma künkü bulundu.  JJ mekanı  kare şeklinde olup, 7.15x7.60 m. boyutların-

dadır ve muhtemelen peristilin batı portikosu ile aynı yürüme seviyesine 

aittir.  

O Sektörü 

Zımbıllı Tepenin batı yamacında, yüzeyde hiç bir izi olmadığı halde jeo-

fizik ölçümlerinde yeri tespit edilen, tiyatro binasının olduğu O sektöründe 

2012 yılında ilk defa bir açma açılmış ve tiyatronun mermer bloklardan ya-

pılmış batı analeması ve en alt oturma sıraları bulunmuştu4. Daha sonraki 

kazı sezonlarında scaene binası ve açılan oturma sıralarının önündeki or-

kestra kısmında kazılar yapılmış, burada sahne binasına ait yazıt ve mimari 

elemanlar bulunmuştu. Yamaçtaki konum itibariyle oturma sıralarını do-

ğuya doğru açmak bunun üzerindeki altı metreye varan dolgu toprak ne-

deniyle statik sorunlar yaratacağı için, kazıya kuzeyden devam edilmesine 

karar verildi. 2016 yılı kazı sezonunda O sektöründeki kazılara tiyatronun 

doğu kanadında (O22) ve sahne binasının olduğu alanında (O11) yoğunluk 

verildi (Resim: 4).  

O11 Açması tiyatro caveasının güneyinde 7m. (doğu-batı)x5m. (kuzey-

güney) boyutlarında scanaeyi araştırmak üzere açıldı. Dolgu toprağı kaldır-

dıktan sonra buradan çıkan yoğun çeşitli renklerle boyalı sıva parçaları içe-

ren kalın tabaka scaene binasının arka duvarının fresklerle süslü olduğuna 

işaret eder. Fresk parçaları laboratuarda temizlendi ve kısmen birleştirilme-

                                                        
4 Daha önceki kazı sezonlarındaki kazı çalışmaları için KST 2013-2015 raporlarına bakınız. 
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ye çalışıldı. Somut motifler tespit edilemese de genel olarak geometrik ve 

bitkisel motiflerin olduğu anlaşıldı. 

Açmanın kuzeyinde doğu-batı yönünde, birbirine bağlı sıra, yaklaşık 

150x70cm. büyüklükte, dört mermer döşeme bulundu. Bunlardan ikisinin 

üzerinde yarım daire şeklinde bir iz olması burada sütunların oturduğuna 

işaret eder. Bu in-situ dört mermer döşeme blok orkestra ile scaenae arasın-

daki sınırı belirler. Daha önceki yıllardaki kazılarda O 1 açmasında bulunan 

mermer blok da bunların hizasında olduğu için aynı bağlama ait olmalıdır.    

Bunun yanında açmanın kuzeyinde ve batısında sahne binasına ait bir 

arşitrav, sahne binasının ikinci katına ait başka bir arşitrav ve iki mermer 

geison blok ile bir de bir pilaster kaidesi çıktı. Bunların yan yana ve kısmen 

üst üste bulunuş durumları mimari bağlamdan düşüş hallerini gösterir.  

Daha önceki yıllarda açılan alanlarda olduğu gibi açmada yoğun sera-

mik ve kemik buluntuları orkestra çukurunun sonradan çöp çukuru olarak 

kullanıldığından kaynaklanır. Bunun yanında yumşak ana kayadan kesil-

miş pulpitum destek blokları da ortaya çıkarıldı. 3.50m. derinlikte kapalı 

erken Roma arkeolojik bağlamlara, mimamri bloklarla çzerleri örtülen tuğ-

lalar, seramik parçaları, mermer yongalar, hayvan kemikleri, mermerden 

zemin döşeme parçaları, fresk parçaları yanında pek çok küçük buluntuya 

da ulaşıldı.  

O 22 açmasında tiyatronun doğu aditus maximusun tonozlu yapısı nispe-

ten iyi korunmuş halde ele geçirilebildi. Bu açmanın kuzey sınırına dayanan 

kazılan O22AX açmasında da 8 adet Helenistik sikke bulunması tiyatronun 

burada kentin kurulduğu devirde yapıldığına işaret eder. Açmanın tam 

kuzeybatı köşesindeki kalker blok taşlardan ibaret olan 107x55 cm. boyutla-

rında bir yapı belirdi ve bunun kuzeye doğru O22 açmasının 2015 sezonun-

da kazılan bölgesindeki yapıyla bağlantılı olduğu görüldü. Bu kodu 

573,762m. olan ve açmanın kuzeyinde ortaya çıkan tonozlu ve nişli yapı ile 

de bağlantılıdır (Resim: 5-6). Bu taşlar dikdörtgen olarak özenle yapılmış ve 

orta kısımları bosajlı bırakılmıştır. Harçsız ve anathyrose yöntemiyle inşa 

edilmiş bu bölüm, Helenistik bir yapı tekniği gösterir. 573,3 m. kodda, yani 

yüzeyden 1,7-2 m. derinlikte olan bu alan, 2015 sezonunda kazılan O22 aç-

masının batı bölümünün derinliğine isabet eder. 573, 7 m. kodunda açma 

batı-doğu aksında doğu sınırdan altı metrelik bir alana ayrılıp, öncelikle bu 

alanda kazı çalışmalarının devam edilmesine karar verildi. Açmanın gü-

neybatı köşesinden ise 0,44m. x 0,3m. kalker taşından yapılmış sarı renkte 

dikdörtgen bir blok gün ışığına çıktı. Tiyatronun diğer yapı taşlarıyla bağ-
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daşık olan bu bloğun sadece dış hatları belirdiği için henüz tam işlevi belli 

değildir. Bu açmadan toplam 16 bronz sikke ve Bizans Devrine ait bir adet 

gümüş mühür bulundu.  

D Sektörü 

Jeofizik ölçümlerinde bina tipolojine bakarak macellum, Roma kentleri 

için karakteristik et pazarı, olarak yorumlanan D sektöründe 2008 yılından 

beri kazılar devam etmektedir. Jeomagnetik ve jeoradar ölçümlerinde net 

olarak görülen dairesel binanın tholos temelleri de daha önceki kazı sezonla-

rında bulunmuştu. 2016 yılı çalışmalarının amacı tholos binasının stratigrafi-

si ve restitüsyonu için mümkün olduğu kadar iyi arkeolojik veri toplamaktı.  

D6 açmasının kazısına 2014 başlanmış ve içinde tholosa ait temelin bir bö-

lümü bulunmuştu5.  Duvarın korunabilmiş en üst yüzeyi yaklaşık 80 cm. 

derinlikte çıktı ve çakıl taşı katmalarının kaldırılmasından sonra Erken İm-

paratorluk Devrinin enkazlarına ulaşıldı. Burada tholos temelinin açık sarı 

renk, kumlu ana kayanın üzerinde oturtulduğu ve içinde hiç bir buluntu 

içermeyen ve buraya sonradan dökülmüş olan bir çakıl taşı katmanının 

içine gömüldüğü anlaşıldı. Bunun yanında M.S. 5. yy. ait harçlı bir zeminin 

altındaki stratigrafi takip edildi. Burada bulunan bir kül tabakasının kaldı-

rılması sırasında bir yetişkin erkek ve aşağı yukarı dört yaşındaki bir çocu-

ğun iskelet kalıntılarına rastlandı (Resim: 7-8)6. Buranın hemen doğusunda 

ortaya çıkan başka bir yetişkinin kemikleri, geçen yıl aynı yerde bulunan 

kemiklerle birleştirildi.  Bunun yanında 26 ila 32 yaşlarında olan ve topu-

ğunda bir kesik bulunan bir genç bir kadının kemikleri de bulundu. Bu ya-

ralanmanın ölümden önce mi, ölümden sonra mı veya ölüm sırasında mı 

olduğunu anlamak için daha derin antropolojik analizler gereklidir.  Bu 

gömüler burada tahrip olmuş bir mezarlık alanın varlığını kanıtlar. Bu da 

burada bir kilise yapısı olabileceği olasılığını artırdı.   

Tholosun merkezini kaplayan D3 açmasında binanın işlevi hakkında ipu-

cu yakalamaya çalışıldı.  Burada bir mozaik zemin veya mozaik yatağı çok 

tahrip olmuş bir şekilde bulundu. Ancak burada bir kilise işlevine işaret 

olabilecek ne bir vaftiz havuzu için derinleştirilmiş bir çukura ne de bir su-

nak kalıntısına rastlandı. Korunabilmiş mozaik zemin muhafaza edildi, 

                                                        
5  Bu çalışmalar Ruth Bielfeldt başkanlığında sürdürüldü. İlk dönem çalışmaları için bkz. Bielfeldt 

2011. 
6  İnsan kemiklerini inceleyen Prof. Dr. Ayla Sevim teşekkür borçluyuz. 
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diğer yerler 40 cm. derinleştirildi ve burada sarı bir harç zemine rastlandı. 

Buradaki tholos merkezinin bir taş yığını ile tahrip olduğu anlaşıldı.  

D2-5 daha önceki yıllarda kazısına başlanan D2 açmasında stratigrafinin 

araştırılması için açıldı. 2008 yılında Bizans zemin döşemesinin altından 

çıkan iki mermer blok çıkarıldı. Burada tahrip olmuş duvar sıvaların %90 

parçalar halinde ele geçirebildi. Bunlardan bazılarının üzerinde grafitti ol-

duğu görüldü. Korunma durumun iyi olmadığı için grafitti restitüsyonları 

çoğunlukla mümkün olmadı. Ancak bir erkek figürü, bir balık ve bazı keli-

me parçaları ayırt edilebildi.  

D5’de bulunan kiremit yıkıntısının kaldırılmasıyla Bizans devrine ait bir 

zemin iyi korunmuş bir durumda ortaya çıktı. Tahrip olmuş kısmın enkazı 

burada yer alan duvarın en korunmuş üst yüzeyine kadar derinleştirildi. 

Açmanın kenarında, yer döşemesinin kotunda,  taş ve kiremit enkazının 

içinde bir insan kafatası ile karşılaşıldı. Bu geçen yıl gene burada bulunan 

bir mezar taşı parçası ile ilgili olabilir.  Prof. Ayla Sevim‘e göre bu kafatası 

45-50 yaşında bir erkeğe aittir.  

D 2’de tholos temel duvarlarının etrafındaki dolgu toprak kaldırıldı. Or-

taya çıkan beyaz harçtan bir zeminin burada tholosdan daha önce var olan 

bir binanın duvarlarına dayandığı görüldü. Bu binanın tholosdan daha er-

ken olduğu, duvar kalıntılarının tholosun altına doğru girmesinden anlaşıl-

dı. Harçlı zeminin yanındaki dolgu toprak tabakasında bulunan seramikler 

arasında sigilata  tipi Erken Roma seramiklerinin yoğun olduğu görüldü.  

D 10 açması bu yıl tholosun dış duvarında hem magnetogram hem de ra-

dar ölçümlerinde anomali görülen yerde açıldı. Burada 80 cm. derinlikte 

çok ilginç bulgularla karşılaşıldı: Bir portikoya ait birbirine paralel, üst tarafı 

muhtemelen tuğla olan, iki taş duvar  (üst tarafı muhtemelen tuğla) çatı 

kiremitlerinin yıkıntısıyla tahrip edilmiş olarak bulundu. Kiremit enkaz 

arasında kömürleşmiş çatı ahşapları kül izleri halinde görüldü. Bu portiko-

nun kuzeybatısında 4. ve 7. yy. ait sikkeler bulundu. Muhtemelen bu portiko 

tholosun ana girişi idi.   

Sonuç olarak tholos binasının işlevi bu yıl çalışmalarında da kesin olarak 

tespit edilemedi. Sekizgen yapı planı macellum un ortasındaki tholos binası 

yayında bir martyrion (kilise) için de uygundur.  

Jeofizik ölçümlerine göre tholos binasının etrafı buna dik açılı olarak yer 

alan portiko binaları ile çevrilidir. Bu binaları araştırmak için 2015’de başla-

nan D7 ve D8 açılmıştı. Buna takiben bu yıl D 9 iç avluya girişi ve yapı kro-
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nolojisini kavramak amacıyla açıldı7. Yüzeyden bir metre kadar derinleşince 

kiremit katmanlarının altında, tuğla duvar, onun altında ise killi bir katman 

üzerinde yer döşemeleri in-situ olarak ele geçirildi. Burada bir tuğla yıkıntısı 

muhtemelen hava giriş kanalı olan bir fırının kalıntılarıdır. Tarihleme için 

kiremit yıkıntısının üzerindeki Bizans sikkesi ve D7 ve D8 geçen sene tespit 

edilen opus spicatum yapı tekniği ip ucu verir. Yoğun enkaz içinde okunması 

zor olan Yunanca bir yazıt parçası bulundu.  

D7 açmasının D bölgesinde seviye opus signinum zemine kadar derinleş-

tirildi. Bu zemin üzerinde M.S. 4. yy. ait seramik parçaları olduğu tespit 

edildi. Bu seramiklerin ayrıntılı analizi portiko binasının tarihlemesi için 

daha somut ipuçları getirmesi beklenmektedir. D7 açmasının C bölümünde 

Bizans Devri yanık tabakasının altındaki mevcut çakıl taşı ve pişmiş toprak 

döşemeden oluşan kültür katmanı kısmen açıldı. Burada İmparatorluk Dev-

ri katmanlarına henüz rastlanmadı. Geç Roma/ Bizans Devrinden bir kemik 

zar ve bir çömlek bulundu. İçindeki kalıntılardan bilimsel analizler için 

numune alındı.    

 A Sektörü  

Daha önceki yıllarda açılan A1 açması güneye ve kuzeye doğru 2015 yılı 

çalışmalarında A 12 olarak genişletilmişti8. Bu açma 2016 yılı çalışmalarında 

11,90x4,90 m. boyutunda A 12a olarak biraz daha genişletildi ve burada 

arazi eğimine göre değişen 2,20-2,40 metrelik derinliğe inildi. Bu genişlet-

menin amacı daha önce ortaya çıkan duvarların mimari bağlamını ortaya 

çıkarmaktı. Batıda bir giriş içeren M4 ve M 14 duvarlarının doğu yüzünde 

sıvalar kısmen korunmuş durumda bulundu. Bu duvar M 13 duvarına dik 

açılı bir dik dörtgen teşkil eder. Bu iki duvar iki evresi olan meçhul bir me-

kana ait olduğu görüldü. Bu mekan başlangıçta gayet büyük iken en son 

kullanım evresinde ince duvarlarla (M 15 ve M 16) küçültülmüştür.  

Sağlam bir pithosun bulunduğu ana kullanım evresinde ise M 13 ve M 14 

duvarlarının çevrelediği ikinci zemindir.  İkinci zeminin altında ise yeni bir 

durum ortaya çıktı. M17 ve M18 duvarları olarak henüz bilinmeyen bir bi-

naya aittir.  Daha sonraki evreye ait olan pithosu buraya yerleştirebilmek 

için M18 ve M 17 duvarları kısmen kesilmiş olarak bulundu. Bu duvarlar 

(M17 ve M18) çakıl taşı tabakasının üzerine yapılmış ve kısmen çakıl taşla-

                                                        
7  Bu kazıları Julia Koch yönetti. 
8  Bu çalışmalar Max Ritter tarafından sürdürüldü.  
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rına gömülmüş. Derinleşme sonucu burada en az bir metreye varan bir ça-

kıl taşı tabakası olduğu görüldü.  

Açma güneye doğru iki metre genişletince başka duvarlar ortaya çıktı. 

Birinci ve ikici evresinde büyük bir binayı güneye doğru sınırlayan M20 

duvarı M13 duvarına paralel bir duvardır.  Bunun kuzeyinde kayrak taş ve 

pişmiş toprak döşemelerin olduğu bir zemin bulunur. Burada daha eski bir 

evrenin izleri de yakalanabilmiştir. M19 ve kısmen M20 altında bulunan 

M20a bu evreye aittir. Bu duvarların yönleri Antik Çağ ve Geç Antik Çağ 

geçişinde ızgara planının yönünün yaklaşık beş derece kaydırıldığına işaret 

eder. M19 ve M20a duvarlarının oluşturduğu mekanın zeminine ulaşıldı. 

Bunun altında yine çakıl taşı tabakasının olduğu görüldü.   

Bu açmada olağanüstü yoğunlukta seramik buluntularına rastlanmıştır. 

Bunlar çoğunlukta 5./7. yy. ait günlük mutfak kaplarından oluşur.  Buna 

göre bu devirlerde burada mevcut mekanların yiyecek ve şarap depolaması 

için kullanıldığı düşünülür.  

En önemli buluntular arasında 7. yy. sonunca ait bir güney pontik amfora-

sı ve korunma durumu mükemmel olan bir pithos gelir. Bunların yanında 

testiler, muhtelif saklama kapları, tavalar ve tabaklar bulunur. 5. yy. ait sik-

keler gene aynı döneme ait seramikler (phocean red slip; pontic red slip)  

mekanın ana evresinin M.S. 550/600  yıkılıp sona erdiğini ve sonradan yeni-

den yapıldığını gösterir. Bu evre de yoğun bir yangın sonucu M.S. 700/750 

sona ermiştir. Bu son evreden daha önce bahsedilen amfora ve  II. Cons-

tans’a ait sikkeler  (M.S. 643-645) bulundu. 

Bu erzak saklama mekanın altındaki binanın işlevi henüz çözülemedi. 

Bu bina çakıl taşları tabakasının üzerine inşa edilmiş.  Çakıl taşları tabakası 

hakkında şimdilik fazla bir şey söylenmesi mümkün olmasa da, burada 

M.S. 400 civarında ana evrenin inşa edildiği kesindir, çünkü ikinci zeminde 

M.S. 4. yy. ait sekiz sikke bulunmuştur, bunlardan beşi II. Constantius (324-

361) zamanında basılmıştır.     

122 sikke (11 Geç Helenistik sikke, bir adet 3. yüzyıl sikkesi, 33 adet 4. 

yy, 23 adet 5. yy. sikkesi ve 23 adet 6. yy, ve 19 adet 7. yy.) 1 bronz kemer 

tokası (7 yy.); 1 fildişi haç kolye ucu; 1 kurşun mühür (7. yy.)  açmadan çı-

kan ve tarihlenebilen buluntular arasındadır.  

G Sektörü  

G sektöründeki açma burada jeoradar ölçümlerinde tespit edilen ve 

podyum tapınağı olarak yorumlanan binayı araştırmak için 2014 yılında 
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açıldı ve bu açma 160 metrekare olarak genişletildi9. En üst sert çim tabaka-

sını kaldırınca tam olarak üç Helenistik ve M.S. 4. yy. ait iki sikke bulundu. 

Üst toprağın kaldırılması sırasında ise, daha önceki kazılardan da görülen 

yoğun kiremit ve tuğla içeren yıkıntı tabakaları ortaya çıktı. Burada bir su 

kanalı sistemine ait künkler de bulundu. Dr. Mariuz Gwiazda analizlerine 

göre bulunan malzemelerin homojen olması onların olmayıp burada mev-

cut olan bir binaya ait olduklarına işaret eder.  

Açma çeşitli bölümlere ayrıldı ve D kısmının kazısı tamamlandı. Bu bö-

lüm batıda bir yağmalama çukuru (RT 183) ve güneyde bir duvarla sınırlı-

dır.  Bu duvarın güneyine doğru bir mekan (F) yer alır. E bölümünde, 97 

numaralı duvarın kuzeyinde yalnız üst toprak kaldırıldı. Geçen yıl kısmen 

kazılan A ve C bölümünde RT 42 araştırmak için ince kazılar yapıldı. C’ nin 

kuzeydoğu köşesinde devşirme olarak kullanılmış kireç taşından Dor tipi 

sütün başlığı ortaya çıktı. Bu muhtemelen RT 42' nin batısında bulunan tuğ-

la duvarlı yapıda kullanılmıştı. RT 42 boyunca ve doğuya doğru kalın bir 

kil tabakası ortaya çıktı. Aynı tabakaya ait bir gri kil tabakasına 2014 yılında 

da rastlanmış ve burası Zemin 29 olarak nitelendirilmişti, ancak mimari 

tanımı hnüz yapılamadı. 

Çalışmalar daha ziyade RT 88-101 ve RT 183 arasında, duvar 97 ve duvar 

157 arasında yoğunlaştırıldı. Yıkıntı tabakanın altında 40 santimlik tabaka-

da yoğun arkeolojik malzemelere rastlandı. Çok sayıda seramik içeren bir 

tabaka tamamen kazıldı. Muhtemelen bu yer depo olarak kullanıldıktan 

sonra, zemin enkazla doldurularak yeni bir yürüme zemini kazanıldı. Dr. 

Kryzstof Domzalski ve Dr. Andrei Opait’in seramik etütlerine göre bu ze-

min 6. ve 7. yy.a aittir.  9, 30 m. uzunluğundaki Duvar 97 muhtemelen E 

mekanın güney duvarını teşkil eder. Doğuda birleştiği duvar tamamen 

yağmalanmış olup yerinde sadece bir çukur kalmıştır. Batı tarafında RT 

183'nin yıkıntısıyla tahrip olmuştur.  Bu yapı birçok evre içerir; birinci evre-

de duvarlar kireç taşı, ırmak taşı, harç ve kısmen tuğla ile örülmüştür. Orta-

sında büyük bir kapı açıklığı bulunur. İkinci evrede bu kapı kısmen ka-

panmıştır. Duvar tuğla ve kiremitten yapılmış ve düzenli aralıklarla yerleş-

tirilmiş dört paye ile desteklenmiştir. Üçüncü evrede payelerin arası taş ve 

toprakla doldurulmuştur. Muhtemelen kapı tamamen kapatılarak D meka-

nına giriş engellenmiştir. Ancak duvarın alt tarafında daha sonra tahrip 

olarak korunamayan başka bir kapı da açılmış olabilir.  

                                                        
9  Bu çalışmalara Gabriele Larguinat.-Turbatte başkanlık etti.  
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Üçüncü evre sırasında D bölümü bir yer döşemesiyle kaplıydı ve bura-

dan su kanalları geçiyordu. Bu zamana kadar bilinen en erken evrede zemin 

büyük kayrak taşlarla döşeliydi. Bunlar A bölümdekilerle büyük benzerlik 

gösterir. 2016 yılı çalışmalarında bulunan su kanalları da aynı yapı tekni-

ğinde yapılmıştır. Muhtemelen her iki kanal da yağmur suyu taşıyordu. 

Birinci su kanalı geçen yıl ortaya çıkarılan binanın suyunu boşaltır ve D’den 

kuzey doğu-güney-batı yönünde verev olarak geçer. İkinci kanal Duvar 157 

boyunca uzanır, ancak duvarla eş zamanlı olup olmadığını söylemek şu an 

için zordur. Bu iki kanal arasındaki bağlantı ve mimari bağlamları tam ola-

rak çözülememiştir. 

Bu sektörde bu zamana kadar bilinen en erken evre olan D bölümün 

üzerinde hiç çatı kiremitleri bulunmadığı için bir dış mekan olmalıdır. F 

bölümünün zemini üzerinde ise yanmış bir çatı enkazı tabakası bulunur. 

Buraya duvar 97’ deki kapıdan, güneye doğru duvar 157 deki kapıdan giri-

liyordu. Burası RT 88-101 ve RT 183 çevrili bir açık mekandı. Bunlar tama-

men yağmalandığı için kapıları hakkında hiçbir şey söylenemez. Bu nedenle 

elimizdeki verilere dayanarak D bir iç avlu olarak yorumlanabilir. Tarih 

olarak ta 6. ve 7. yy terminus ante quem olarak verilebilir. Terminus post quem 

198’ deki homojen bağlam 5. yy. sonuna isabet eder.  

Taş döşemeli zemin sonra başka bir katman tarafından kapanmıştır.  

İkinci evrede burası değişik bölümlere ayrılmıştır. Güney batı köşeden bu-

raya mermer bir eşik üzerinden giriliyordu kuzey batı köşesine bir mekan 

mevcuttu. Burada beyaz harç ve kireç taşından bir zemine batıya doğru 

başka bir yapı tarafından sınırlanıyordu. Yuvarlak bir mermer kaidenin 

etrafında kil, tuğla ve kiremit parçaları bulunuyordu. Bu mekanın doğusu-

na doğru başka bir gri kilden zemin muhtemelen farklı bir yapıya aitti. Se-

ramiklere göre bu evre 6. ve 7. yy. aittir.  

Bir müddet terk edildikten sonra D alanı yeni bir kil zeminle kaplandı 

ancak bu yemin doğu kısımlarında tahrip olduğu için ele geçirilemedi.  

F alanı açmanın güneyini kaplar ve kuzeye doğru Duvar 157 ile sınırla-

nır. Yüzeyin hemen altında duvarın tahrip katmanları ortaya çıkmıştır. Du-

varın kısmen kuzeye ve güneye doğru yıkılmış olduğu görüldü. Duvarın alt 

tarafı ırmak taşlarından ve harçla özenle yapılmıştır. Düşen taşların yerleri 

sonra tuğlalarla tamir edilmiştir. Duvarın üst kısımları opus testaceum tekni-

ğinde taş ve tuğla ile örülmüştür. Duvarda bir kapı açıklığında kapının do-

ğu mermer sövesi hala in-situ olarak ele geçirildi. Bu kapıdan D kısmına 

geçiş sağlıyordu. Burada bulunan iki kum taşı blok muhtemelen bu kapıya 
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aittir.  Bina yanmış çatı kirişlerinden, kül, büyük çiviler belli olduğu gibi bir 

yangın sonrasında yıkılmıştır. Binanın içinde mermer bir kapı eşiği devşir-

me olarak kullanılmıştır, kül tabakasında bulunmuş bir emir kapı menteşesi 

bu eşiği ait olduğu kapıdan kalmış olabilir. 

 

DEPO ÇALIŞMALARI VE MALZEME ETÜTLERİ  

2016 yılı kazı sezonu boyunca depo tasnif çalışmaları ve çeşitli uzman 

ekip üyeleri tarafından, malzeme etütleri yapılmıştır. 

 

ARKEOBOTANİK VE ARKEOZOOLOJİ  

Doç. Dr. Evangelia Pişkin hem arkeobotanik hem de arkeozooloji çalış-

malarını yürütmüştür.  Fitolit analizleri için çeşitli toprak numuneleri alın-

mıştır. Fitoliz analizi Pompeiopolis’de ilk kez uygulanan bir araştırma yön-

temidir. Bu yöntemle antik çağda insanların beslenme için yedikleri bitki ve 

tohumların neler olduğunu belirlemek ve incelemek mümkündür.  

A12 açmasında bulunmuş pithosun içindeki toprak çıplak gözle araştırıl-

dığında tohum kalıntılarına rastlanmadığı görülmüştür, ancak daha ayrıntı-

lı analizler için pithosun içindeki topraktan numune alınmıştır 

Arkeozooloji çalışmaların daha önceki yıllarda kazı açmalarında bulu-

nan hayvan kemiklerinin analizi yapıldı. Bu kapsamda ağırlıklı olarak A ve 

G numaralı açmalarda bulunan hayvan kemikleri çalışıldı. Toplam 2078 

kemik incelendi. Burada tespit edilen hayvan türlerinin Pompeipolis kazıla-

rında önceki yıllarda yürütülen çalışmalarda belirlediğimiz türler olduğu 

görüldü. En yaygın olan hayvanların sırasıyla koyun, keçi, sığır ve domuz 

olduğu tespit edildi. Az da olsa bazı tavuk ve tavşan kemiklerine de rast-

landı. Bu yılki araştırmalarda hayvan kemiklerine ilişkin elde edilen bilgile-

rin önceki yıllardaki bilgilerle karşılaştırıldığında bir farklılaşmanın olma-

dığı söylenebilir. Değişik kazı açmalarından çıkan kemik malzemeleri ek-

sizsiz bir şekilde çalışılarak bu bilgilerin doğru olup olmadığını teyit edil-

mesi yayarlı olacaktır. 

Kazılarda at dişi ile köpek kemikleri de bulunmuştur. At ve köpek ke-

mikleri, terkedilmiş yerleşim alanlarının çöp çukuru olarak kullanıldığını ve 

insanlar çöplerini buralara atmakta veya ölmüş hayvanlarını buralara göm-

düklerini göstermektedir. Bu nedenle böyle buluntuları elde edilen antik 

kentteki yerleşim yerlerindeki değişikleri tespit etmek önemlidir. Hem de 

bu bulgular çalışma yürütülen alanın sonraki yerleşim evreleri sırasında 
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bozulmadığını da göstermektedir. Ayrıca önceki yıllarda tiyatro (O Sektörü) 

ve odeon (F Sektörü) alanlarında yürütülen kazılarda da benzeri biçimde 

çok sayıda at ve köpek kemikleri bulunmuştu.  

Analiz edilen hayvan kemiklerinin bir çoğunda çok belirgin kasap kesme 

izlerinin olduğu, kemiklerin sıkça küçük parçalara ayrılarak kesildiği göz-

lenmiştir. Bu durum belki de et pişirme alışkanlığı ile ilişkili olabilir. Bunun 

yanında insanların hayvan kemiklerini değerlendirerek başka ürünler, araç 

gereçler ve süs eşyaları, üretmiş olduğu da muhtemeldir. Nitekim Pompei-

opolis kazılarında daha önceki yıllarda kemikten yapılmış sanatsal değeri 

olan küçük objelere rastlanmıştır10. Bundan başka kemikler uzun süre kay-

natarak yağ elde edilmiş, daha sonra bu yağlardan mum veya düşük kaliteli 

yapışkan olarak kullanılmış olabilir. 

 

COĞRAFİ ARKEOLOJİ 

Dr. Katja Kotieringer ve Eva –Maria Blumenradt kazısı yapılan açmalar-

dan coğrafi ve jeolojik katmanlaşmayı ve arazi erozyon formasyonlarını 

analiz etmek üzere numune toprak almışlardır. Toprak numunelerin ve 

bunların içinde bulunan kömür taneciklerinin C 14 analizi Bu analizlerin 

sonuçlarından Zımbıllı Tepenin tarih öncesi coğrafi ve jeoloji yapısı, bitki 

örtüsü ve antropogen kullanımı hakkında önemli bilgiler beklenmektedir.  

 

CAM BULUNTU ETÜTLERİ 

Dr. Despina Ignatiadou depo çalışmalarında  ağırlıklı olarak O, A ve 

kısmen V sektörlerinden, 2014 ve 2015 yıllarında yapılan kazı çalışmaların-

da ortaya çıkarılan cam buluntuları inceledi. Kronoloji, tipoloji ve üretim 

yöntemlerini göze alarak incelenen buluntulardan ortaya çıkan sonuçlar 

daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda çıkan sonuçları teyit etmektedir. 

Buna göre cam buluntuların çoğu 5.-6. yüzyıllara ait kap, kandil ve pencere 

camlarına aittir. Hemen hemen hepsi amber ve renksiz ve çok nadiren mavi, 

çok az yeşil veya yeşilimsi camdan imal edilmiştir. Cam parçalar kısmen 

yüksek ısıya tabi kalarak deforme olmuştur ve bir cam atölyesine ilişkili 

birkaç buluntular da mevcuttur. 

 

 

                                                        
10  Bkz. Summerer 2011,  179-188. 
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SERAMİK ETÜDLERİ 

Kazı açmalarından çıkan pişmiş toprak kap kacak ve yapı malzemeleri 

ekibin uzmanları tarafından tasnif, çizim, fotoğraf, form ve kil analizleri 

yapıldı.    

İnce Seramikler  

Geç Roma dönemi ince seramik ve sigillata türü üzerine uzman olan  Dr. 

Krzyzstof Domzalski11 2015 ve 2016 yılında yapılan kazılarda bulunmuş 

bütün seramik malzemeleri gözden geçirdi, tipolojik gruplara ayırdı.  Ça-

nak çömleklerin çıktıkları arkeolojik bağlamların tanımlanabilmesi için bir 

katalog hazırladı. Bu katalog belgelenmiş arkeolojik tabakaların ve yapıların 

tarihlemesi için büyük önem taşır. Ayrıca çeşitli dış üretim merkezlerinden 

ithal edilen ince kapların istatistiğinin yapılmasına başladı: Bunların arasın-

da bölgede üretilen ve literatürde Pontus Sigillata denilen seramikler, Geç 

Roma C/ Foça, kırmızı seramikleri ve Afrika kırmızı astarlı seramikler, mi-

kalı kırmızı seramik, mikalı perdahlı seramik ve mikalı boyalı seramik sayı-

labilir. Katalog çalışması kapsamında en iyi korunmuş olan seramikleri  

temsili bir çalışma koleksiyonu için ayrıldı. Pompeiopolis kazılarında topla-

nan zengin çanak çömlek malzemeleri Erken Roma, Geç Antik ve Erken 

Bizans Döneminde Anadolu'nun kuzey kesiminde ince seramiklerin uzun 

mesafeli ticareti hakkındaki araştırmalar için sağlam bir temel teşkil edecek-

tir.  

Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda ince çanak çömlek buluntular 

bol miktarda genellikle çok küçük parça halindeydi. Bu yıl daha iyi korun-

muş seramiklerin bulunması tipoloji çalışmalarını büyük ölçüde kolaylaş-

tırdı. Yukarıda belirtilen seramik üretim sonuçları kazılan sektörler için ayrı 

ayrı düzenlenmiş sinoptik listelere geçirildi.  

Dr. Peri Johnson seramik malzemeleri gözden geçirerek, bunların ara-

sında daha erken çağlara ait parçalar olup olmadığını araştırdı. Bu kapsam-

da 2008 ve 2009 yıllarında yapılan yüzey araştırılmasında muhtelif yerler-

den toplanan seramikler tekrar gözden geçirildi ve bunları Zımbıllı Te-

pe’deki açmalardan çıkarılan, ancak Roma Devrine ait olamayan, seramik-

lerle karşılaştırıldı.  Bu çalışma sonucunda Zımbıllı Tepe’de ilk defa Kalkoli-

tik ve Tunç Çağına ait seramik buluntuların var olduğunu tespit edildi. 

Bununla birlikte Pompeiopolis antik kentinin kurulmasından önce Zımbıllı 

Tepe üzerinde yerleşim olduğu kanıtlanmış oldu. Zımbıllı Tepe Roma önce-

                                                        
11  İlk dönem çalışmaları için bkz. Domzalski 2011.  
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si seramikler arasında en fazla ikinci bin malzemesi olduğu anlaşıldı. Bu 

seramikler daha ziyade macellum ve tiyatro açmalarında bulunmuştur.  

M.Ö. birinci bine ait seramikler çok az sayıda tespit edildi. Bu evrenin en 

tipik seramikleri olan ‚gray ware‛ Roma seramiklerinden kolayca ayrılabi-

lir. Tek bir parça ile temsil edilen ‚gray ware‛ saklama kabı ve Ege adala-

rından ithal bir amfora kulpu, parlak siyah bir kap, bir ‘Galat’ kasesi parçası 

tepede birinci binde tepedeki yerleşmenin şimdiye kadar yegane kanıtları-

dır 

Kaba Seramikler  

Amfora, yemek pişirme kabı ve diğer kaba seramikler (coarse ware) üze-

rine uzman olan Dr. Andrei Opait çalışmasını daha ziyade  "villa" sektö-

ründe bulunan pişmiş toprak çanak çömlek buluntulara odaklanarak başla-

dı, sonra diğer sektörlerdeki açmalardan çıkmış malzemelere doğru genişle-

tildi. Seramik parçalarının tipolojik araştırma için belirli bir sayıda seramik 

seçildi ve arkeolojik bağlamları ile birlikte analiz edildi. Pompeiopolis’de 

bulunan kaba seramikler (coarse ware) gruplara ayrıldı: 

 İthal: nakliyat amforaları 

 Yerel: masa amphoraları, leğenler, saklama kapları (küpler, pithoslar ve 

diğer kaplar), mutfak gereçleri (tencere, güveç, tava), ve sıvı kapları 

(testiler, sürahiler, kupalar). 

 Küçük objeler (kandiller, mum çubuklar, ağırlıklar, iğ ağırlıkları tez-

gah). 

Pontus, Ege ve Levanten’den ithal şarap amforaları, masa amforaları ve 

bazı testi ve sürahi tipleri bize iyi tanımlanmış bir ticaret ağının varlığı hak-

kında bilgiler verir ve yerel şarap üretimini kanıtlamak için önem taşır. Bu 

seramiklerin morfolojisi Pompeiopolis’in Karadeniz’in kuzey kıyıları ve Ege 

bölgeleri ile yakın ilişkiler halinde olduğunu kanıtlar.  

Mutfak kapları büyük bir çeşitlilik gösterir ve kentin antik dünyanın di-

ğer bölgeleriyle olan güçlü bağlantılarına ışık tutar. Ayrıca eski Anadolu 

kültürlerinin bilhassa Hititlilerin bazı formların oluşumunun da rol oynadı-

ğını da düşündürür. Küçük objeleri göz önüne alarak Pompeiopolis’de ki 

günlük yaşamı daha iyi anlaşılması mümkün olacaktır. Örneğin şamdanla-

rın bolluğu ve kandillerin azlığı dikkat çeker. Bu durum yerel halkın mum 

ile aydınlatmanın tercih edildiğine, bunun için de muhtemelen hayvansal 

yağ kullandıklarına işaret eder. Bu da zeytinyağı amforalarının neden az 
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olduğunu açıklar. Sonuç olarak bu çalışmalar sayesinde Pompeiopolis’de 

kapsamlı bir kaba seramik tipolojisi oluşturabilmiştir.  

Çatı Kiremitleri ve Pişmiş Toprak Diğer Bina Malzemeleri 

Çatı kiremitleri ve pişmiş toprak yapı malzemeleri konusunda uzman 

olan Dr. Mariusz Gwiazda tarafından toplam 14747 kiremit, döşeme ve 

künk parçaları belgelendi ve çalışıldı. Bunların arasında en başta 7694 parça 

ile tuğla ve yer döşemeleri gelir. İkinci büyük grubu 5910 parçadan oluşan 

farklı kiremit tipleri oluşturur.  Künkler, su boruları ve hypocaustum eleman-

larından 844 tane ve yer döşemelerinden oluşan diğer malzemelerden de ise 

299 tane tespit edildi. Bütün bu malzemeler 2013-2016 kazı sezonları sıra-

sında 316 ayrı stratigrafik bağlamda, A, E, D, G, O ve V açmalarının Geç 

Roma ve Erken Bizans dönemlerine ile ilişkili olarak bulunmuştu. 

Bu malzeme grupları üzerinde yapılan ayrıntılı çalışmalar sayesinde çe-

şitli binalarda kullanılmış birbirine uygun malzemeler ayırt edilebildi. V 

açmasından çıkan malzemeler bina çatısının farklı oranlarda en az yedi ayrı 

tip kiremit kullanıldığını gösterdi.  Bunun yanından E5 açmasından iki fark-

lı çatıya ait olan kiremitler tespit edildi. Bu durum büyük bir olasılıkla bu 

iki binanın farklı kronolojisinden kaynaklanır. Bunlar biri 4. yüzyıl diğeri 

ise 7./8. yüzyıllara tarihlenir. Aynı durum duvar tuğlalarında da görülür. 

3./4. yüzyıla tarihlenen malzemelerin daha homojen olduğu ve daha geç 

tarihlenenlerin ise daha çeşitli olduğu gözlemlenmiştir. 

Malzeme etütlerinde yerel mimari dikkate alınarak önemli gözlem ya-

pılmıştır. Villa çatısı R mekanı duvarının çöküşü ile bağlantılı olarak tek tip 

halinde bulunan pişmiş toprak döşemelerin burada bulunması mutlaka 

tesadüfü değildir. Bunların zemin düzeyinin daha üstündeki arkeolojik 

katmalarda bulunma durumu burada bir üst katın olduğuna işaret eder.  

Bundan başka yapı teknikleri gelişimi üzerine bazı ön gözlemler yapıldı. 

Roma Döneminde taşıyıcı duvarlar mermer veya kabaca kesilmiş kireç ta-

şından yapılmıştır. Ayrıca bu dönemde tuğla duvarlar da inşa edilmiştir. 

Tuğla duvarlarda kullanılan malzeme çok homojendir. 5./6. yüzyıllarda 

tuğla duvarlarında kullanılan malzemeler kendi aralarında büyük bir farklı-

lık gösterir. Farklı boyutlarda ve kırık yer döşemeleri duvarlarda moloz 

taşlarla karışık bir şekilde çoğunlukla opus spicatum tekniğinde de kullanıl-

mıştır. Yerel yapı geleneklerinde son gelişme 6.yy. ikinci yarısında ve 7. yy. 

ortaya çıkan kerpiç duvar tekniğidir. 
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Tuğla malzemelerin boyutlarının ayrıntılı ölçümleri tamamlanmıştır. 

Buna dayanarak Bayes istatistiği sistemi yardımıyla bir yapı malzemeleri 

veri tabanı oluşturuldu. Bu malzemenin sınıflandırılmasında ve derin araş-

tırılması için temel olacaktır. Ayrıca parmak izleri olan ve olmayan yapı 

malzemelerinin analizi de gerçekleştirildi. Bu araştırmanın temel amacı 

malzemelerin işlevini ve kronolojisini tespit etmektir.    

 

SONUÇ 

Toplam 60 gün süren 2016 kazı çalışmalarında antik kent hakkında bir-

çok yeri veri elde edildi12. Zımbıllı Tepe’nin doğu eteğinde yer alan Roma 

villasında bulunan yeni yer mozağiyi ve duvarından düşmüş opus sectile 

mozaikler kentte sivil konutlardaki  görkemli mimariyi ortaya koydu. Kazı-

lar ve malzeme etüdleri villa 3. 4. ve 5. yüzyıllarda çeşitli değişikliklerle 

görkemini sürdürürken, terk edildikten sonra 10. yy. kadar üretim ve erzak 

depolama yeri olarak kullanıldığını kanıtladı.   

Tiyatro binasının mimari tipolojisi ve tarihlemesi hakkında önemli veri-

ler ele geçirildi. Sikke buluntularına göre burada muhtemelen kentin kurul-

duuğu yıllarda bir tiyatro vardı, ancak bu erken imparatorluk mermer kul-

lanarak tekrar yapıldı. Sahne binasının yapımı veya mermer dekor eleman-

larıyla zenginleştirilmesi M.S. 2. yy. gerçekleştirildi. Aeditus maximusun bu-

lunması tiyatro planı Ankyra tiyatrosunun planına13 çok benzediğini göste-

rir.   

Jeofizik verilerine göre ilk önce macellum olarak yorumlanan D sektö-

ründe ortaya çıkan mezarlar sekizgen binanın martyrion da olabileceğini 

ortaya koydu.  

Zımbıllı Tepe’ nin en yüksek noktası olan A ve G sektörlerinde yapılan 

kazılar burada mevcut yapı tipleri kesin olarak anlaşılamasa da, burada, en 

azından kentin son evrelerinde yoğun erzak depolamasının yapıldığı gö-

rüldü.  

Önümüzdeki yıllarda yapacağımz yayınlarda bu konular ayrıntılı olarak 

ele alınacaktır. Şu anda üç kitap, antik kentte bulunan yazıtları ele alan 

‘İnschriften aus Pompeiopolis’,2016 yapılan çalıştayın ‘Contextualising 

Pompeiopolis. Urban Development in Roman Anatolia from a Comparative 

Perspective’ sonuçları İngilizce ve Türkçe olarak büyük kitlelere yönelik 

                                                        
12  Bkz. summerer ve diğ. 2013;  Summerer & von Kienlin 2014.   
13  Kadıoğlu ve diğ. 2015, 117. 
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‘Pompeiopolis-Taşköprü. Başkentle İlçe Arasında 2000 Yıl’, yayına hazır-

lanmaktadır.    

 

KAYNAKÇA 

R- Bielfeldt, Das Macellum von Pompeiopolis: eine neue kleinasiatische Marktanlage 

mit oktogonaler Tholos, icinde: L. Summerer (ed.), Pompeiopolis I. Eine Zwischenbilanz 

aus der Metropole Paphlagoniens nach fünf Kampagnen (2006-2010), Langenweißbach 

2011, 49-62. 

K. Domzalski, Late Roman Pottery from Pompeiopolis, içinde: L. Summerer (ed.), 

Pompeiopolis I. Eine Zwischenbilanz aus der Metropole Paphlagoniens nach fünf Kam-

pagnen (2006-2010), Langenweißbach 2011, 163-178. 

M. Kadıoğlu, K. Görkay & St. Mitchell, Roma döneminde Ankyra, İstanbul 2015.  

L. Musso ve diğ., L’edificio abitativo alle pendici orientali dello Zımbıllı Tepe, içinde:  

Pompeiopolis I: Eine Zwischenbilanz aus der Metropole Paphlagoniens nach fünf Kam-

pagnen (2006-2010)  Langenweißbach 2011, 75-120.  

L. Summerer, Beinobjekte aus den Grabungen in Pompeiopolis, .içinde: L. Summerer 

(ed.), Pompeiopolis I. Ein Zwischenberichtaus der Metropolis Paphlagoniens (2006-2010) 

Langenweißbach 2011, 179-188 

L. Summerer, Alexander von Kienlin, Georg Herdt, Frühe Forschungen in Paphlago-

nien - Neue Grabungen in Pompeiopolis, Anatolian Metal IV, Beiheft 25, Bochum 2013, 

257-266. 

L. Summerer, Alexander von Kienlin, Pompeiopolis. Metropolis of Paphlagonia, in: 

Hadrien Bru, Guy Labarre (ed.), L'Anatolie des peuples, des cités et des cultures. (IIe 

millénaire av. J.-C. - Ve siècle ap. J.-C.). Colloque international de Besançon - 26-27 no-

vembre 2010. Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté, 2014. 115-126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222  ..................................................................................................................  

 
Resim 1: Kazı sektörlerini gösteren Pompeiopolis’in jeofizik haritası (© Pompeiopolis kazı  

                arşivi). 
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                           Resim 2: Zımbıllı Tepe’nin doğu eteğindeki villanın planı 

                                          (© Pompeiopolis kazı arşivi). 
 

 
    Resim 3: Villa kabul salonunda (BB mekanı) bulunan deniz sahneleriyle süslü mozaik yer  

                   döşemesi (© Pompeiopolis kazı arşivi). 
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Resim 4: Tiyatronun bulunduğu O sektörü kazısının hava fotoğrafı (© Pompeiopolis kazı  

                arşivi). 
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Resim 5: Tiyatronun doğu kanatında bulan giriş kısmının ortofotoğrafı (© Pompeiopolis kazı 

                arşivi). 
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               Resim 6: Tiyatronun doğu kanatında tonozlu giriş koridoru içindeki niş 

                               (© Pompeiopolis kazı arşivi). 
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  Resim 7: Sekizgen tholos binasının bulunduğu D6 açmasının hava fotoğrafı (© Pompeiopolis  

                  kazı arşivi). 
 

 
                 Resim 8: D 6 da ortaya çıkan mezarlardan biri (© Pompeiopolis kazı arşivi). 
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Resim 9: A 12 açmasının planı (© Pompeiopolis kazı arşivi). 

 

 
 

 
Resim 10: G açmasının hava fotoğrafı (© Pompeiopolis kazı arşivi). 
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Tatarlı Höyük 2016 yılı interdisipliner çalışmaları iki etapta gerçekleşti-

rilmiştir; Bunlardan ilki 2016 yılından itibaren kullanmaya başladığımız 

kazı evi ve etütlük eser deposundaki çalışmalarımızdır (Resim: 1). Bu çalış-

malar tasnif ve yayın ağırlıklı olarak yaklaşık 3 ay sürmüştür. Öncelikle 

2007 – 2015 yılları arasında ele geçen etütlük seramik, taş ve kemikler, yılla-

rına ve alanlarına göre tasnif edilmiş, muhafazaları ve bilgi fişleri yenilene-

rek yeniden kasalanmış, hepsine depo kodları verilerek bilgisayar ortamına 

girişleri yapılmış ve böylelikle araştırmacılar için uygun bir çalışma ortamı 

yaratılması hedeflenmiştir (Resim: 2). 

Tatarlı Höyük’de çalışmalarımızın 2. etabını ise arazi çalışmalarımız 

oluşturmuştur. Bu çalışmalar 01.11.2016 tarihinde başlamış ve Aralık ayı 

sonuna kadar sürmüştür. Yaklaşık 2 ay süren bu periyodda çalışmalar 6 

açmada gerçekleşmiştir. 

2015 yılı çalışmalarında AY 186 açmasında Orta Demir Çağına ait bir 

mekânın doğu ve güney duvarlarını mekânın tabanıyla birlikte ortaya çıka-

rılmasından sonra aynı alanda yaptığımız derinleşme çalışmalarında bu 

çağa ait dolgunun kaldırılması sırasında P.T. bir damga mühür ele geçiril-

miştir. Höyükte birçok defa geç dönemlerde, özellikle de Hellenistik dö-

nemlerde açılan çukurlar nedeniyle erken dönem mühür ve diğer buluntu-

larının üst tabakalarda bulunması durumuyla karşılaşılmaktadır. Açmanın 

güney kısmında yuvarlak bir plan sunan, içinden çok sayıda kerpiç ve se-

ramik parçasının yanı sıra cüruflaşmış seramik parçalarının ele geçirildiği 

bir alan tespit edilmiştir (Resim: 3). Bu cüruf parçaları sadece çukur içeri-

sinde değil AY ve AZ-186 açmalarında aynı kültür dolgusunun içerisinde 

çok sayıda ele geçirilmiştir. Çukurun duvarları ve etrafındaki alan kırmı-

zımsı renkte bir toprak yapısına sahiptir. Çukurun iç dolgusu siyah renkte, 

çeperi ise genel toprak yapısına göre daha sert kerpicimsi bir yapıda olmak-

la birlikte sıvalı olmadığı gözlemlenmiştir. Hemen yan kısmında da aynı 

oluşum gözlemlenmiş ve bazı deliklerin açılmış olduğu görülmüştür2 (Re-

sim: 4). Bu açmada ele geçirilen bulgular AZ 186 açmasında geçen yıl açığa 

                                                                                                                                        
yet Üniv. Antropoloji) yer almıştır. Tüm ekibimize özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı 

teşekkür ederiz. 

     Çalışmalarımızın Bakanlık temsilciliklerini İstanbul Arkeoloji Müzelerinden Nihal Hanım 

Erhan ile Adana Müzesi’nden Metin Ağrak yapmıştır. Uyumlu ve huzurlu bir ortamda çalışma-

larımızı sürdürmemize verdikleri olanaktan dolayı meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.  
2  Alan genelinde tespit ettiğimiz ve yüksek ısıya maruz kalmış olan cüruflaşmış bu parçaların 

arkeometrik çalışmaları Çukurova Üniversitesi GSF Seramik Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Nergis 

Kılınç-Mirdalı tarafından yapılmaktadır. 
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çıkarttığımız kerpiç bloklardan örülmüş dikdörtgen formlu yapıyla birlikte 

değerlendirildiğinde, bu alanın seramik üretimiyle ilişkili olabileceğini dü-

şündürmektedir. Dikdörtgen formlu bu yapıyı şu an itibariyle bir seramik 

fırını olarak değerlendiriyoruz3 (Resim: 5). Açma genelinden ele geçirilen 

seramikler GTÇ II’ye tarihlenmekte ve önceki yıllarda aynı dönem seramik 

repertuarında da sıklıkla karşımıza çıkan tabak, çanak ve çömlek formla-

rından oluşmaktadır (Resim: 6-7). Yine GTÇ II’ye tarihlenen minyatür bir 

çanak, taş bir havan eli ve bronz iğneler alandan ele geçen diğer buluntular 

arasındadır. Aynı alandan açılan geç dönem çukurlarının yüzeye çıkardığı 

Kalkolitik Döneme ait taş bir mühür de ele geçirilmiştir (Resim: 8). 

Bu alanda, AY 186 açmasının sayıları 11’i bulan çukurlar tarafından tah-

rip edilmiş olması ne yazık ki verilerimizi sınırlandırmıştır.  Çukurların 

hemen hepsi Hellenistik Dönemde açılmıştır. Çukurlardan ele geçirilen ve 

bu dönemin özelliklerini yansıtan buluntular arasında içe dönük ağızlı 

kâseler, unguentariumlar ve çömlek formları bulunmaktadır. Tatarlı Höyük 

kazılarında daha önceki yıllarda olduğu gibi Hellenistik Dönem seramikle-

rin çoğunluğunu içe dönük ağızlı kâseler oluşturmaktadır. İç kısmı tama-

men ve dış kısmı yarısına kadar astarlanmış bu formun benzer örnekleri 

M.Ö. 2. yy.a tarihlendirilmektedir. Gövdesinin bir yarısında karşılıklı gele-

cek biçimde açılmış delikleri olan örnek özellikle dikkat çekicidir. Hellenis-

tik tipoloji ile uyumluluk içerisindeki Tatarlı Höyük 2016 kazılarında ele 

geçen unguentariumlar ‚iğ biçimli‛ ve ‚kubbe ağızlı‛ unguentariumların yer-

leşimdeki örneklerindendir (Resim: 9) ve M.Ö. 2. yy. ortası – M.Ö. 1. yy.ın 

ilk yarısına tarihlendirilmektedirler. Yine bu çukurlardan batı yamacı tekni-

ğinde bir kâse, yılan başlı bronzdan bir bilezik ve bir atlı figürini de ele ge-

çirilen diğer buluntular arasındadır (Resim: 10). Bu eserler arasında floral 

bezemeli Megara kâselerine ya da Doğu Sigillata A Grubuna ait tondoları 

bezemeli ya da sade kapların parçalarının bulunmasının yanı sıra batı ya-

macı tekniğinde üretilmiş dudak kenarı oluklu bir kâse de tümlenebilir hal-

dedir. İçi mat siyah astarla kaplanmış olan kâsenin iç kısmında kazıma ile 

yapılmış sarmaşık bezeği ve ortasında ise bir rozet ile yapılmış süsleme yer 

almaktadır. Fazla detaylandırılmamış olasılıkla yerel üretim terrakotta atlı 

bir binici figürini de ele geçirilmiştir. Benzer Hellenistik Dönem örneklerine 

                                                        
3  Daha geç dönem tabakalarının tahribatları nedeniyle bütünüyle çok iyi korunmamış olsa da 

benzer örneklerini Boğazköy (M.Ö.13.yy.), Tell Atchana, Tell Afis ve Tell Sabi Abyad’ın GTÇ II 

tabakalarında da görmekteyiz. Bkz: Müller-Karpe, A.1988: Taf. 63, Dardeniz, G. 2013: 155 vd., 

Venturi, F. 2013: 227 vd., Duistermaat, K. 2008. 
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göre daha kaba bir işçilik gösteren şapkalı erkek binici detaylandırılmadan 

at ile tek parça halinde biçimlendirilmiştir. Herhangi bir astar ya da boya 

kalıntısı da korunmamıştır. Her yıl olduğu gibi farklı formlarda ağırlık ve 

ağırşaklardan da örnekler ele geçmiştir. 

Geçmiş yıllarda batı ve güney duvarını kısmen açığa çıkarttığımız C ya-

pısının güney duvarını takip ederek olası monumental yapının planını or-

taya çıkarabilmek amacıyla höyüğün güney eteğinde çalışmalara devam 

edilmiştir (Resim: 11). 5x10’luk alanda yapılan çalışmalarda Hellenistik Dö-

neme tarihlenen kuzey-doğu/güney-batı uzantılı kuzey profile giren duvar 

ile bu duvarın güneyine eklenmiş kuzey güney hatlı bir duvar ve aynı du-

varın batı ucuna dayanan bir duvar parçası açığa çıkarılmıştır. Alanın ya-

maca olan yakınlığı mimarinin bütünlüğünü bozmuştur. Bu alanda yapılan 

çalışmalarda Hellenistik seramiklerin yanı sıra bronz bir sikke ele geçiril-

miştir. Sikkenin ön yüzü siliktir, arka yüzün ise alt ve üstünde yazıt, orta-

sındaysa bir fil tasviri görülmekte ve M.Ö. 2.yy.a tarihlenmektedir. Daha 

sonra bu açmada yamaca doğru C yapısının güney duvarının batıya doğru 

yönelimini belirlemek amacıyla çalışmalarımız devam etmiştir. Ortaya çıka-

rılan yapı duvarının hemen üzerinde, tahrip olmuş taban üstünde ve çevre-

sinde GTÇ II dönemine tarihlenen minyatür bir çanak, tek kulplu bir matara 

ve iki adet tek kulplu uzun testi açığa çıkarılmıştır (Resim: 12). 

Çalışmalarımız açmanın batısında devam etmiştir. Bu alanda sıkıştırıl-

mış toprak tabanıyla birlikte Hellenistik Döneme ait bir yapının duvarları 

açığa çıkarılmış, alandan, ön yüzü üzerinde aslan postu giymiş şekilde İs-

kender başının bulunduğu bir sikke ve bir unguentarium bulunmuştur. De-

vam eden çalışmalarda daha aşağı kodlarda bir Orta Demir Çağı mekânının 

doğu ve güney duvarı tespit edilmiştir. Mekânın tabanı üzerinden tek kulp-

lu bir maşrapa ile kırmızı üzerine siyah bant bezemeli pedestal kaideli bir 

çanak diğer Orta Demir Çağı seramikleriyle birlikte ele geçirilmiştir (Resim: 

13). 

2016 yılının son çalışılan alanı bir önceki açmanın batısındadır. Alanda 

Hellenistik Döneme tarihlenen mekân açığa çıkarılmış, çalışmalarda dönem 

özelliklerini yansıtan kandiller, figürin başı ve unguentariumlar bulunmuş-

tur. Kulpsuz yuvarlak formlu diskusu bezemesiz bir kandil dışında; diskusu 

iç içe halkalarla bezeli, omuzda dikdörtgen çıkıntıları olan ve tabanı rozet 

motifi ile süslü kandilin benzer örnekleri M.Ö. 2. yy. sonu ile 1.  yy. başına 

tarihlendirilir. Kandilin burnu üzerinde deforme olmuş bir mask bulun-

maktadır. Bu bölgedeki 2 evreli Hellenistik yapı çalışmalarında üç adet ter-



 ................................................................................................................  233 

rakotta figürin ele geçirilmiştir. Sakallı, iri burunlu, hafif çekik gözlü, orta 

yaşlı terrakotta Satyr başı stilistik özellikleri dikkate alındığında M.Ö. 2. 

yy.ın başına tarihlendirilebilir. Örtülü genç kadın başı boyundan kırık ve 

noksandır. Aşınmış durumdaki yüzde detaylar kısmen görülebilmektedir. 

Başında çok az bir kısmı korunmuş polos ve altında örtüsü bulunmaktadır 

(Resim: 14). Ayrıca yine aynı dönemin kulplu- kulpsuz çömlek formları da 

buluntu olarak kayıt altına alınmıştır. Bu alanlarda yaptığımız çalışmalar 

Aralık ayının sonunda sona erdirilmiştir. Uzun süren kazı sezonu boyunca 

özveriyle çalışan tüm ekip üyelerimize teşekkürü bir borç biliyoruz (Resim: 

15). 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

2016 yılı çalışmaları, Tatarlı Höyük kazıevi ve etüdlük eser deposunun 

büyük oranda tamamlanması ve kazı çalışmalarının başladığı 2007 yılından 

itibaren ele geçirilen tüm etüdlük seramik, kemik ve taş buluntuların tasnifi 

açısından son derece verimli olmuştur. Yapılacak yayın çalışmalarında tüm 

araştırmacılarımıza ev sahipliği yapacak olan bu kompleksin oluşumuna 

katkı sağlayan tüm kurumlara burada bir kez daha teşekkür etmek isteriz. 

2016 yılı çalışmalarının ikinci etabını oluşturan arazi çalışmalarının ortaya 

koyduğu veriler de gerek Tatarlı Höyük gerekse bölge arkeolojisi için yeni 

katkılar sunmuştur. Çalışmalarda açığa çıkan GTÇ II Dönemine tarihlenen 

seramik fırınları ve işlik alanı önemli verilerimiz arasına dahil olmuştur. Bu 

çalışmalarda karşımıza çıkan 2 evreli Hellenistik tabakalar ile Orta Demir 

Çağı mekânı ve silosu gibi buluntular bu dönemlere ait bilgilerimizi arttır-

maya devam etmektedir.  
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            Resim 1: Tatarlı Höyük kazıevi. 

 
 

 
 Resim 2: 2016 yılı kazıevi etütlük eser deposundaki belgeleme çalışmalarımızdan görüntüler. 
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      Resim 3: AY-AZ 186 açmasında GTÇ II’ye tarihlenen seramik fırınlarının çevresinden 

                      ele geçirilen hatalı üretim sonucu deforme olmuş seramikler. 
 

 

 
       Resim 4: (Sol üst ve alt) Hellenistik IIb’nin derin çöp çukurları tarafından tahrip  

                       edilmesine rağmen genel özellikleri anlaşılabilen (sağ üst) biri tamamen 

                       içine çökmüş vaziyette seramik pişirme fırınları.  
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Resim 5: GTÇ II’ye ait seramik pişirme fırınları ve işlik alanları. 
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      Resim 6: Seramik pişirme fırınlarının tespit edildiği tabakanın GTÇ II tabak formları. 

 

 

 
     Resim 7: Seramik pişirme fırınlarının tespit edildiği tabakanın GTÇ II çanak formları. 
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Resim 8: GTÇ II tabakasından ele geçirilen minyatür adak çanağı, bronz iğneler, havan eli ve 

                in-situ olmayan prehistorik mühür. 

 

 
             Resim 9: GTÇ II tabakasını tahrip eden Hellenistik çöp çukurlarından ele 

                             geçirilen içe dönük dudaklı kase ve unguentariumlar. 
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Resim 10: GTÇ II tabakasını tahrip eden Hellenistik çöp çukurlarından ele geçirilen batı  

                  yamacı stilinde kase, yılan başlı bronz bilezik ve atlı bir figürin. 

 

 

 
Resim 11: C Yapısının güney duvarının açığa çıkarılması amacıyla gerçekleştirilen 2016 yılı 

                 çalışmaları. 
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Resim 12: C Yapısının açığa çıkarılan güney duvarı üzerindeki taban üstünden ele geçirilen 

                  ve GTÇ II dönemine tarihlenen matara, testi ve minyatür çanak. 

 
 

 
Resim 13: Orta Demir Çağı mekanı ve buluntuları. 
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Resim 14: BA-BB 183 açması Hellenistik Dönem buluntuları. 

 

 

 
Resim 15: Tatarlı Höyük kazıları 2016 yılı ekibi. 
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2016 ESKİŞEHİR (İNÖNÜ), 

KANLITAŞ HÖYÜK KAZI ÇALIŞMALARI 

Ali Umut TÜRKCAN* 

GİRİŞ 

Kanlıtaş Höyük1, Eskişehir il merkezinin kuzeyinde; İnönü İlçesi, Aşağı 

Kuzfındık Köyü'nün 1 km. doğusunda, köy yolunun yanında yer almakta-

dır. Kanlıtaş Mevkii olarak da bilinen (39, 41.887 K, 30,  05.015 D, Rakım: 

949 m.) yerleşme, Aşağı Kuzfındık Köyü’ne gelmeden, içinden Kocadere 

adlı derenin geçtiği Kuzfındık vadisinin ortasında büyük bir kaya bloğuna 

yaslanmaktadır. Höyük, güneyinde bu kayalığa yaslanırken ve doğu, batı, 

kuzey yönlerine doğru genişlemektedir. Höyüğün yayılım alanı, eteklerin-

deki tarım arazileriyle birlikte yaklaşık 100 m. yarıçapına ulaşmaktadır. Bu 

yerleşim şekli ile Kanlıtaş Höyük,  Eskişehir Orman Fidanlığı,  Keskaya ve 

Kütahya Asmainler gibi Porsuk Havzası’ndaki diğer yerleşimlerin içinde 

bilinen en geniş ve korunmuş yerleşmesidir. Kalkolitik Döneme ait kültür 

dolgularının yüzey toprağının altında belirginleşmesi, bu korunmuşluğun 

bir göstergesedir.  
 

KAZI ALANI ÇALIŞMALARI  

Tolunay BAYRAM 

Mustafa ERDİKEN 
 

Kanlıtaş Höyük’te 2013 senesinde Eskişehir Arkeoloji Müzesi Müdürlü-
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Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Ali Umut Türkcan başkanlığında sürdü-

rülmektedir2. 2016 yılı kazı çalışmaları 3 açma ve 1 derinlik sondajı kapsa-

mında yürütülmüştür. Bu açmalardan M/16-17’de, 2015 yılında çalışılmaya 

başlanmıştır. P/17-18 ve N-O/19 açması 2016 kazı sezonunda yeni açılan 

açmalardır. Derinleşme sondajı ise N/17 ve M/16-17 açmalarının kesitinin 

kaldırıldığı alanda yapılmıştır.  

M/16-17 Açması 

M/16-17 açmasında kazı çalışmaları ilk olarak 2015 kazı sezonunda baş-

lamıştı3. 2016 kazı sezonundaki çalışmalar önceki sene oluşan soru işaretle-

rinin açığa çıkarılması amacı ile yarım kalan tabakalar üzerinden devam 

ettirilmiştir. Genel bir resim çizmek gerekirse, M/16-17 açmasının kuzeyin-

de ve güneyinde tüm duvarları tanımlanmış iki mekan (Mekan: 10, Mekan: 

11), bu mekanların güneyinde tabakaları delmiş olan iki çöp çukuru ve aç-

manın batı kesitine birleşik 1.70 cm. boyundaki fırından bahsedilebilir. 

2016 kazı sezonunda açmadaki öğelerin yoğunlaştığı batı alanda çalış-

malar kapsamlı bir şekilde devam ettirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucun-

da Mekân 10 olarak adlandırılmış alanda mekânı daha tanımlı hale getire-

cek direk delikleri ve çok kompakt olmamakla birlikte bir taban düzlemi 

ortaya çıkarılmıştır. Mekân 10’un güneyinde kalan alanda 2015 yılında baş-

layan iki çöp çukurunun kaldırılmasının alanı daha tanımlı bir hale getire-

ceği düşünülmüştür. Bu amaçla derinleşilen bu alanda bu çöp çukurları 

genel olarak kesitlerde sınırları alanın içerisinden bazı yeni öğeler gelmeye 
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(Ferhat Erikan, Fatma Gamze Şahin, Mustafa Erdiken), 2 serbest arkeolog (Zeynep Özkoçak, 
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Kanbur, Zeynep Çetin, Funda Uğraş, Foridur Reza), İstanbul Üniversitesi Prehistorya 
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Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu Eser Koruma Bölümü’nden mezun Elif Anlaş 

tarafından gerçekleştirilmiştir.  
3  Bkz. Türkcan 2015: 16-46. 
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başlamıştır. Bu öğeler içinde iki tanesi açmanın derinleşilen bu kısmı için 

önemli fikirler sağlamıştır:  

İlk öğe, kubbesi ve bu kubbenin tahrip olmuş kısımlarının altından kıs-

men tabanları görülen bir fırın yapısıdır (Resim: 2). Oldukça net bir şekilde 

kubbesi ile taban üzerine bilinçli bir şekilde yıkıldığı anlaşılan fırın yapısını 

ilginç kılan iki özellik vardır. Bunlardan biri bu fırının hemen bitişiğinde bir 

başka büyük fırın olması ve bu fırın yapısının bulunduğu alanın killi bir 

toprakla kapatılmış olmasıdır. Bu noktada bilinçli bir şekilde yeni bir düz-

lem yaratmak için bu alanın kapatıldığını ileri sürmek mümkündür. İkinci 

önemli öğe, çöp çukurlarının kaldırıldığı alanda karşılaşılan ve oldukça iyi 

bir şekilde korunmuş halde bulunan tabanlardır. Bu tabanlar üzerinde ya-

yılmış şekilde fitolit kalıntıları görülmüştür ve bazı noktalarında taban dol-

gusu içinde kırmızı renkli kısımlar bulunmaktadır. Bu tabanlar, Kanlıtaş 

için şu ana kadar ortaya çıkarılan en tanımlı mekan tabanları olarak değer-

lendirilebilir. Ortadaki bu mekânın olası duvarlarının ise bir üst evrede gö-

rülen çöp çukurlarının oluşturulması esnasında kesildiği çok belirgin bir 

şekilde görülmüştür. Bu evreli taban katları ve kubbesi çökmüş fırın öğesi-

nin şimdiye kadar Kanlıtaş’ta görülen en net taban ve fırın örneklerinden 

biri olduğunu söylenebilir. Yapılan çalışmalar ve çöp çukurlarının kestiği 

alanda bulunan duvar uzantılarının mekânlar oluşturduğu ve bu mekânla-

rın bir yapı olarak birleşmesi ile bu mekânların bir bütün halinde ilk tanımlı 

yapı olduğu anlaşılmıştır (Bina I) . Özellikle doğuya yönündeki çöp çuku-

runun kestiği ve aynı duvar üzerindeki kerpiç evreleri sayesinde bu yapının 

(Bina I) en azından belirli yerlerde iki evreli olduğu anlaşılmıştır.  

Mekân 10’un güneydoğusunda, çöp çukurlarının kestiği duvarın doğu 

bitişiğindeki Mekân 11’in yukarıda belirtilen alanlar ile bağlantısının anla-

şılması için derinleşme çalışmaları yürütülmüştür.  Üst evrede doğrudan 

Mekân 10 ile bağlantılı olduğu görülen Mekân 11’in bir alt evrede boyutları 

açısından ve duvardaki eklemelerde düşünüldüğünde Mekân 10’a bağlı bir 

depolama alanı olabileceği düşünülmüştür. Bu alanda, kazı geçmişi boyun-

ca çok nadir olarak bulunan tüme yakın; içi ve dışı boyalı özellikler gösteren 

bir in-situ seramik ele geçirilmiştir (Resim: 3). M/16-17’deki bu alanların 

açıklığa kavuşması için ilerleyen yıllardaki çalışmalarda, özellikle açmanın 

bu bölgesinde yoğunlaşarak üst evreye ait yapı öğelerinin de kaldırılarak 

yatay düzlemde daha geniş bir alanda çalışılacaktır (Resim: 4). 
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N/17 VE M/16-17 Açmaları Derinlik Sodajı 

2015 yılı dahilinde M/16-17 açmasının güneydoğu köşesinde başlatılan 

sondaj çalışmasında karşılaşılan alt evre katmanlarının daha belirgin bir 

şekilde incelenmesi ve anakayanın derinliğinin tespiti amacı ile bu alanın 

sınırları N/17 açmasının kuzeydoğu köşesine kadar genişletilmiş ve iki aç-

ma arasında kalan araba yolu da bu sınırlar dahilinde tutulmuştur. Ancak 

bu derinleşme çalışmalarına yönelik belgeleme işlemi her iki açmanın kendi 

sistematiği göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir.  

İlk etapta N/17 açmasında yürütülen çalışmalarda4, kesit takibi yapılmış 

ve bu alanın dolgusunun M/16-17’de önceden açılan sondajla örtüştüğü 

görülmüştür. İlk olarak açığa çıkarılan kerpiç döküntünün kaldırılmasının 

ardından bir yanık dolgu ile karşılaşılmıştır. Bu yanık dolgu içinde tam 

olarak bulunan ve üzerinde aşı boyası izleri seçilen bir öğütme taşı ve he-

men yanında bir adet geyik boynuzu ele geçirilmiştir (Resim: 5). Yanık dol-

gunun kaldırılmasıyla çöp dolgusu olduğu düşünülen karışık bir dolgu ile 

karşılaşılmıştır. Dolgunun kaldırılması sırasında N/17’nin doğusundaki N-

O/18 açmasının kuzeybatı köşesinde 2015 yılında ortaya çıkarılan taş döşe-

menin bu alanda da devamlılık gösterdiğinin fark edilmesi sonucu yukarı-

da adı geçen kesitin de kaldırılarak çalışma alanının genişletilmesi kararlaş-

tırılmıştır. Böylelikle iki açma birleştirilerek eşit seviyede çalışma imkanı 

doğmuştur.  

M/16-17 açmasıın sondaj alanındaki taş döşemeye ait unsurların kaldı-

rılması ile öncelikle küllü bir çöp dolgusu, devamında ise oldukça koyu 

renkli ve içindeki bitki kalıntı ve tohumlarının çıplak gözle bile seçilebildiği 

yoğun bir çöp dolgusu (midden) ile karşılaşılmıştır. Dolgunun sonuna doğ-

ru yaklaşık 5 cm. boyunda, bir figürin başı ele geçirilmiştir (Resim: 6). Söz 

konusu dolgu kaldırıldıktan sonra turuncu rengin baskın olduğu yeni bir 

dolguya ulaşılmıştır. Bu dolgunun derinliği için kesit takibi yapılması uy-

gun görülmüş ve M/16-17 açmasının güneydoğu köşesinde yürütülen bu 

çalışmalarda toprak renginin farklılaştığı görülmekle birlikte tabakalanma-

nın derinliği hakkında net bir sonuca varılamamış ve anakayaya ulaşıla-

mamıştır. İki (2015-2016) kazı sezonu boyunca yürütülen derinleşme sondajı 

çalışmaları dahilinde, höyükteki tabakalaşmanın oldukça derine indiği tes-

pit edilmiştir. Açmaların yatay ve dikey düzleminde ileri tarihlerde gerçek-
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leştirilecek genişletme çalışmalarının, Kanlıtaş höyüğün alt evreleri hakkın-

da değerli bulgular ortaya koyacağı kesindir. 
 

P/17-18 Açması 

P/17-18 açmasında, ilk kez 2016 kazı sezonunda çalışılmıştır. Bu açma-

daki çalışma amacı, höyüğün tepe kısmında güneyde bulunan kayalık alanı 

anlayabilmek ve bu alanın dışında kalan kısımlarda mimari olarak kerpiç 

mimari ile karşılaşılan alanları birbiri ile bağdaştırabilmek olarak belirlen-

miştir. İkinci olarak da 2015 kazı sezonunda NO18 açmasında karşılaşılan 

ve geniş bir alanı kaplayan taş döşeme olarak tanımlanmış alanın sınırları-

nın bu alana yayılıp yayılmadığını görmektir. 

Çalışmalar boyunca, açmanın batı kesiminde yüzeyde görülen ana kaya 

öbekleri dışında, tüm alanda döküntü şeklinde yoğun taş öbekleriyle karşı-

laşılmıştır. Bu taşlar, anlamlı bir bağlantı göstermediği için kaldırılmış ve 

açmanın, gri ve küllü bir dolgu ile örtüldüğü görülmüştür. Bu küllü dolgu, 

bazı noktalarda oldukça yoğunlaşmasına ve dolgu içinden seramik ve ke-

mik buluntularının gelmesine rağmen sınırları anlaşılır bir bütünlük gös-

termemiş; bu yüzden ilgili alanlar üzerine belirgin bir tanımlama getirile-

memiştir. Olası yorum, çevrede bulunan büyük fırınların atık külünün bu 

alanda toplandığı yönündedir.  

Küllü alanın temizlenmesi esnasında açmada mevcut taş dizilerinin bir 

mekan yarattığı öngörülmüş ve tahmini sınırları dahilinde bu mekan içeri-

sinde yapılan çalışmalarda tahrip olmuş fırın parçalarıyla karşılaşılmıştır. 

Alanda yapılan derinleşme sonrasında bu parçaların oldukça iyi korunmuş 

kısmı açığa çıkarılmıştır. Ancak Kanlıtaş höyüğün genel fırın yapılanması 

düşünüldüğünde, bu tabanın doğrudan mekanın tabanı olabileceği yönün-

de de alternatif bir yorum geliştirilmiştir (Resim: 8). Bu mekânın batı kıs-

mında, yukarıda değinilen ana kaya öbeklerine yaslanan alanda yuvarlak-

laştırılmış oyuk depo alanları olabilecek öğeler tespit edilmesine rağmen 

mekânla bağlantısı göz önüne alındığında net bir tanımlama yapılamamış-

tır.  Açmadaki ikinci çalışma amacı olan N-O/18 açmasındaki taş öbekleri-

nin açmanın doğu kesimine yayıldığını görmek için, bu kısımda yürütülen 

çalışmalar doğrultusunda taş yoğunluğu açısından bir örtüşme sağlanmış 

olmakla birlikte, belirli bir seviyeden sonra ana kayaya ulaşılması sonucu 

iki açma arasında doğrudan bir bağlantı oluşmamıştır. Ana kaya üzerinde 

yapılan değerlendirmeler sonucu bazı kaya gözlerinin işlenmiş olduğu ve 

olasılıkla dikme deliği olarak kullanıldığı yorumuna varılmıştır. 
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Bir bütün olarak hem yoğun küllü dolgusu, hem taş döküntü malzemesi 

hem de höyüğün genel karakteristiği olan kayalık kısma yaslanması açısın-

dan oldukça ilginç bir görüntü sunan açmanın, güneyden kuzeye doğru 

teraslanmış bir alan olduğu sonucuna varılmıştır (Resim: 9). Açmanın dik-

kat çeken özelliklerden biri de tüm kazı sezonu boyunca atık bir şekilde 

bulunan özel buluntu yoğunluğudur. Başta sürtme taş türleri olarak ele 

geçen buluntuların çokluğu da, net bir yapı öğesine rastlanılmayan alanın 

kullanım amacı hakkında yeni soru işaretleri doğurmuştur. Bu soruların 

cevabı ilerleyen yıllarda yürütülecek çalışmalarla belirginleşecektir.  
 

N-O/19 Açması 

N-O/19 açmasındaki çalışmalar 2016 kazı sezonunda başlamıştır. Bu ça-

lışmanın amacı, açmanın 2015 sezonunda açılan N-O/18 açmasıyla bağlantı-

sı olup olmadığını tespit etmektir. 2015 kazı sezonunda, N-O/18 açmasının 

kuzey ve güney kısımlarında ortaya çıkarılan taş öbeklerinin doğuya doğru 

belirgin bir doğrultu izlediği gözlemlenmiştir. Bu açmanın iki yönünden 

gelen sözkonusu taş sıralarının birbiriyle bağlanıp bağlanmadığının anla-

şılması ve bir duvar meydana getirip getirmediğinin tespiti için N-O/19 

açmasında çalışmalar yapılması gerekmiştir.  

Yapılan çalışmalar boyunca, açmanın N-O/18 açmasıyla bağlantısı olan 

batı profilde yoğun taş öbekleriyle karşılaşılmıştır. Özellikle kuzeybatı kö-

şeden açmanın merkezine doğru uzanan taş sırasının N-O/18 açmasıyla 

uyumluluk gösterdiği anlaşılmıştır. Ancak güneybatı köşede bulunan taş 

öbeklerinin hem ebat hem de dağılım olarak N-O/18 açmasıyla belirgin bir 

bağlantı göstermediği açığa çıkarılmıştır. Bir dağınıklık gösterseler de bu taş 

öbeklerinin de açmanın merkezine doğru kıvrılarak bir yoğunluk oluştur-

duğu görülmüştür.  

Açmanın merkez noktasında açığa çıkarılan üç ana kaya bloğu, iki yön-

den uzanan bu taş öbekleriyle bir bağlantı oluşturmaktadır. İstinat duvarı 

olabileceği düşünülen taş öbeklerinin özellikle açmanın güneybatısında 

gösterdiği azalma her ne kadar bu düşünceyi zayıflatmaya imkan tanısa da, 

taşların yüzey toprağının hemen altından görülmesi ve açmanın, höyüğün 

eğiminin arttığı bir konumda yer alması sebebi ile oluşması mümkün bir 

doğal tahribat, bu noktada göz ardı edilmemelidir. Bu durumun göz ardı 

edildiği düşünülürse; ikinci bir teori olarak, bu taş yoğunluğunun olası bir 

taraçalandırmada kullanılacak açık alan için bir platform yaratmada dolgu 

malzemesi amacı ile değerlendirildikleri ileri sürülebilir. Yapılan çalışmalar 
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sonucunda açmanın her hangi bir bölümünde kerpiç yapılanmaya işaret 

eden hiçbir bulguya rastlanmaması da bu iki teoriyi destekler görünmekte-

dir (Resim: 10). 

Açmanın güneydoğu köşesinde gerçekleştirilen sondaj çalışmasında 

anakayaya ulaşılması da, bu alanın mekansal yapılanma anlamında kulla-

nılmayıp, höyüğün tepe kısmının doğu yamacındaki sınırını oluşturduğunu 

düşündürmektedir. İlerleyen yıllarda höyüğün doğusundaki bu yamaçtan 

aşağıya yönelik yapılacak çalışmalar bu öngörüyü netleştirmeye imkân 

tanıyacaktır.  

KANLITAŞ HÖYÜK 2016 YILI YONTMATAŞ ENDÜSTRİSİ 

N. KOLANKAYA-BOSTANCI 
 

Kanlıtaş Höyük’te 2016 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında 

toplam 809 adet yontmataş buluntu ele geçmiştir. Böylece, 2013-2015 yılla-

rında ele geçirilen yontmataş buluntular ile birlikte toplamda 5447’e ulaş-

mıştır. 2016 yılı yontmataş topluluğu, yoğunluk sırasına göre çakmaktaşı, 

opal, radyolarit, kalsedon ve obsidiyen ile temsil edilmektedir  (Grafik: 3).  

Geçen kazı sezonları sırasında sırasında redüksiyon dizisi hakkında bilgi 

verecek buluntulara yerleşimin çeşitli alanlarında rastlanılmıştır. Bu seneki 

kazılar sırasında ise redüksiyon dizisi hakkında bilgi verecek nitelikte yal-

nızca çekirdek, üretim artıkları, taşımalık ve aletler ele geçirilmiştir. 

Kanlıtaş Höyük 2016 yılı kazı sezonu sırasında toplamda çakmaktaşın-

dan 6 adet şekilsiz ve 2 adet de tek kutuplu yonga çekirdek ele geçirilmiştir. 

Tamamı korunmuş olan çekirdeklerin hepsi yonga çıkarımında kullanılan, 

vurma düzlemi hazırlaması özenli bir şekilde yapılmamış olan çekirdekler 

şeklinde olup her yönden çıkarımlar yapılmıştır.  

Kanlıtaş Höyük yontmataş buluntuları arasında özellikle üretim artıkla-

rının oldukça yüksek miktarda bulunması ve çakmaktaşı örnekler arasında 

kabuklu parçalar ile büyük düzeltisiz yonga ile yongamsı dilgilerin varlığı 

hammadde kaynaklarının höyüğün yakınında yer aldığını ve üretimin yer-

leşim yerinde ya da çok yakınında yapılmış olduğunu düşündürtmektedir.  

2016 yılı yontmataş topluluğunda oldukça düşük bir yüzde ile temsil 

edilen obsidiyenden bu seneki çalışmalar sırasında yalnızca bir adet dilgi ile 

bir adet üretim artığı ele geçmiştir. Sözü edilen buluntular üzerinde henüz 

kaynak yeri analizi yapılmamış olsa da, makroskobik özelliklerine dayanı-

larak bunların Göllüdağ kaynaklı oldukları düşünülmektedir. Ancak kesin 

bir şey söylemeyebilmek için analiz yapılması gerekmektedir.  
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Kanlıtaş Höyük’te yontmataş alet üretiminde yoğunluklu olarak dolaylı 

vurma tekniği, ikinci sırada ise direkt vurma tekniği kullanılmıştır. Bu ör-

neklerin büyük bir kısmında yongalama sırasında meydana gelmiş olan 

kırıklarla sonuçlanan aletler ile taşımalıklar bulunmaktadır. Bunların yanı 

sıra Kanlıtaş Höyük’te sıklıkla görülen aletler ya da taşımalıklar üzerinde 

görülen birden fazla vurma noktasının varlığı da vurgacın kontrolsüz kul-

lanımı ile bağlantılı olmalıdır. Nitekim hammadde kullanımında da çoğun-

lukla kabuğun tamamen soyulmadan bırakılması olasılıkla üretimin o anki 

ihtiyaç doğrultusunda hızlı bir şekilde üretimin yapılması ile bağlantılı ol-

masıdır.  

Kanlıtaş Höyük’te 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen kazı çalışmaları 

sonucunda ele geçirilen buluntular bir arada değerlendirildiği zaman, 

yontmataş endüstrisi genel anlamda bir dilgi endüstrisi olarak tanımlanabi-

lir. Taşımalık grupları arasında bir taraftan klasik dilgi üretimi yapılmışken, 

diğer taraftan da bölgeye has bir gelenek olarak yongamsı dilgi üretimi ger-

çekleşmiştir5. Bununla birlikte, yonga üretimi de azımsanmayacak miktar-

dadır. Dilgicik çıkarımı ise oldukça sınırlı miktardadır. Taşımalıklardaki bu 

tercihin sebebi ihtiyaç duyulan alet tipleri ile bağlantılı olabildiği gibi, en 

önemli etken kullanılan yongalama tekniğidir. Kanlıtaş’ta en yoğun kullanı-

lan yongalama tekniği olarak direkt ve dolaylı vurma tekniklerinin kulla-

nılmış oldukları dikkat çekmektedir.  

Kanlıtaş Erken Kalkolitik Dönem yontmataş buluntuları üzerine yapılan 

tipolojik analizlerde 10 alet tip saptanmıştır. Söz konusu aletlerin yapımın-

da ağırlıklı olarak çakmaktaşından yararlanılmıştır.  

Düzeltili ve düzeltisiz uçların alet topluluğunda oldukça yüksek bir 

oranda teslim edilmesi, Kanlıtaş yontmataş endüstrisinin karakteristik özel-

liğini oluşturmaktadır. Ancak 2016 yılı kazıları sırasında yalnızca bir adet 

düzeltisiz ok ucu bulunmuştur. Ne var ki, Kanlıtaş Höyük’ten 2013 yılından 

itibaren ele geçirilen uçlar bir arada değerlendirildiğinde, uçların büyük bir 

çoğunluğunun üzerlerinde herhangi bir düzelti bulunmamasından dolayı, 

üretimleri sırasında çok fazla önem verilmediği ve bu uçların yalnızca gün-

lük kullanım için üretilmiş oldukları düşünülmektedir. Özellikle Geç Neoli-

tik Çağda Anadolu genelinde uç kullanımının azalmasına rağmen Kanlı-

taş’ta Erken Kalkolitik Dönem alet topluluğunda yüksek oranda olması 

                                                        
5 Gatsov ve Efe, 2005; Kolankaya-Bostancı, 2015. 
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büyük bir ihtimalle bu toplumun ekonomisinde avlanmanın da oldukça 

önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.  

2016 yılı kazı sezonunda bulunan yontmataş aletler arasında en ilgi çeki-

ci alet tipini 6,2x7,1x1,3 cm. ölçülerinde çakmaktaşı yonga üzerine yapılmış 

olan ve literatürde disk ya da disk kazıyıcı6 ya da yelpaze biçimli tabular 

kazıyıcı7 olarak tanımlanan alet tipidir. Kanlıtaş Höyük’te daha önce hiç 

bulunmamış olan ve yerleşimde tanınmayan bu alet üzerinde sert vurgaçla 

yapılmış olan düzeltiler yonganın distal ve lateral kenarları boyunca yay-

gınlık göstermekte olan devamlı ve kaba düzeltiler şeklindedir. Bu tip kazı-

yıcılar üzerine yapılan işlevsel analizler sonucunda, söz konusu aletlerin 

daha çok kasaplık işlemlerinde kullanılmış oldukları anlaşılmıştır8. Bazı 

araştırmacılar ise göçebe çoban toplumlarında bu aletlerden yün kesiminde 

yararlanılmış olduklarını düşünmektedir9.  

 

SÜRTME TAŞ ALETLER, TAKILAR 

Onur ÖZBEK 
 

Kanlıtaş Höyüğün bulunduğu çevre, günümüzde işletilen mermer, 

manyezit ve opal ocaklarıyla dikkat çekmektedir. Bu hammadde kaynakla-

rının hala ticari olarak değerlendiriliyor oluşu, tarihöncesi dönemlerde de 

bölge insanlarının bu maddelerin değerini keşfetmiş olduğunu ve bölgedeki 

hammaddeye erişim kolaylığını, ticaret veya değiş tokuş ekonomisinin 

önemini göstermektedir. Kanlıtaş Höyük’te yapılan kazılar sırasında ilk 

dikkati çeken buluntu topluluklarından biri, üretimde uzmanlaşmayı göste-

ren bulgulardır. Aslında tarihöncesinde üretilen bir üründe uzmanlaşma, 

Anadolu’da daha önce obsidyen alet üretimi ile başlamıştı. Ancak değişik 

dönemlerde bazı ürünlere ve bazı taş ya da kemik ham maddelere özel bir 

önem verilmekteydi.  

Kanlıtaş Höyük kazıları sırasında gün yüzüne çıkartılan takılar, süs obje-

leri, taş boncukları ve bu objelerin üretiminde kullanılan üretim aletleri 

‚üretim zinciri aşamaları‛ adını verdiğimiz ilginç detayları ortaya sermek-

tedir. Bu önemli arkeolojik kazıda son iki yılda yaptığımız çalışmalarda, bu 

                                                        
6  Baykal-Seeher 1994: 73-74; Balkan-Atlı 2005: 134; Gatsov ve Nedelcheva 2011: 93; Efe vd. 2012: 

229. 
7  Rosen 1997: 71. 
8  McConaughy 1979: 304. 
9  Bennett vd. 1989; Henry 1995: 372-373. 
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üretim zinciri aşamalarını sırayla bulmaya başladık. İlk gözlemlerimiz, bu 

yerleşimde özellikle mermer, manyezit ve diğer kayaçlar kullanılarak özel-

likle bilezik, halka ve boncuk üretiminde gerçekten bir uzmanlaşma ve seri 

üretim olduğu şeklindedir.  

Kanlıtaş Höyük çevresinde yerleşim içinde bulunan arkeolojik objelerin 

kaynakları çok uzak bir konumda değildir. En yakında bulunan kayaçlar 

manyezit, sepiolit, kum taşı ve kuvarsittir. Bu kayaçlara prehistorik insan 

birkaç yüz metre uzaklıkta ulaşabildiği için bu noktada yerleşim ya da üre-

tim noktası özellikle seçilmiş görülmektedir. 

Bilezik ve takılar için üretilen taş halka gibi prehistorik objelerin seri üre-

timi için Kanlıtaş insanlarının özel bazı üretim aletleri üzerinde kafa yor-

dukları ve bu üretim aletlerini ona göre yaptıkları açık bir şekilde anlaşıl-

maktadır. Kazılar sırasında bu üretim odaları içinde ele geçen arkeolojik 

objeler, takıların üretimindeki delme işleminde kullanılan üretim zinciri 

aşamalarının en önemli elemanlarıdır. Bu aletler her yıl kazılarla ortaya 

çıkartılan arkeolojik objelerin sayısının artmasıyla daha iyi bir şekilde anla-

şılacaktır. Ayrıca bugün için elimizdeki bilgiler ilerideki kazılar ve buluntu-

larla daha fazla artacak ve daha başka ara parçalar da bulunabilecektir. 

Kanlıtaş höyükte özellikle bilezik/pazubent ve takılar gibi prehistorik ob-

jelerin M/16-17 açmasında yoğunlaşması 2016 kazısında en fazla dikkatimi-

zi çeken noktalardan biridir. Bu açmalarda ayrıca fazla sayıda seramik par-

çası ve yontma taş alet de ele geçirilmektedir. 

Kanlıtaş Höyük ile ilgili bir başka ilginç nokta bu yerleşimde tüm yıl bo-

yunca değil de belli aylarda kalındığına dair izlerin olmasıdır. Bugüne ka-

dar yapılan kazı sonuçlarına göre konuşursak, Kanlıtaş Höyük taş aletler 

ana grubunda balta, keser ve keski gibi cilalı taş aletlerin Batı Anadolu’daki 

diğer Neolitik ve Kalkolitik Dönem yerleşimlere göre çok daha az sayıda ele 

geçmesi, yerleşimin daha az süreyle iskan edildiği dair bize bazı bilgiler 

veriyor olabilir. 

 

ARKEOBOTANİK İNCELEMELER 

Arkeobotanik çalışmaları Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden 

Prof. Dr. Halil Çakan ve Doktora Öğrencisi Salih Kavak ve İstanbul Üniver-

sitesi Prehistorya Anabilimdalı Yüksek lisans öğrencisi Hüreyla Balcı tara-

fından sürdürülmüştür. Kanlıtaş Höyük’te yürütülen kazı çalışmaları sıra-

sında ortaya çıkarılan karbonlaşmış bitki kalıntılarının incelenmesi amacı ile 
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2014 yılından itibaren yapılan arkeobotaniksel çalışmaların, bölge ve çevre-

sinde yapılmış tarımsal faaliyetler ve geçmişe ait doğal floranın anlaşılma-

sında katkılar sağlaması hedeflenmişti;. gerçekleştirilen çalışmalar, bölgenin 

Kalkolitik Dönemine ait ilk arkeobotanik verileri sunduğu için önemlidir.  

Arkeobotaniksel analiz örnekleri 2016 kazı sezonunda çalışma yapılan 

M/16-17, N/17, N-O/19 ve P/17-18 açmalarında ortaya çıkarılan alanlardan 

alınan toplam 22 toprak örneğinden (72 litre) ıslak eleme yöntemi kullanıla-

rak elde edilmiştir. İlk gözlem ve incelemeler sonucunda yanmış buğday 

tanelerinin ve çeşitli tohum örneklerinin varlığı tespit edilmiştir10.  

 

ARKEOZOOLOJİK GÖZLEMLER 

2016 kazı sezonunda Kanlıtaş Höyük’te ilk arkeozoolojik çalışmalar ger-

çekleştirilmiştir. Çalışmaları Öğretim Görevlisi, Mardin Artuklu Üniversite-

si Antropoloji Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Abu Bakar Sıddıq yürüt-

müştür. 2013-2016 yılları arasında bulunan hayvan kemikleri üzerinde yapı-

lan ilk arkeozoolojik gözlemler yerleşmenin etrafında karışık bir ekoloji ve 

habitat sisteminin varlığını ortaya koymuştur. Ancak bu çalışma ilk gözlem-

ler olduğu için bütün kemiklerin cins ve türü belirlenememiş ve doğal, kül-

türel ya da bunun gibi diğer bilgileri toplamak için henüz herhangi bir ana-

liz yapılmamıştır. 

Kanlıtaş Höyük’te geride kalan 4 kazı sezonunda ele geçen hayvan kalın-

tıları üzerine yapılan ilk incelemelerde şimdiye kadar 7 familyanın yaklaşık 

20 türü tespit edilmiştir. Bu 7 familya, sürüngenler, tavşanımsı memeliler, 

kemirgenmemeliler, toynaklı memeliler, etçil memeliler, kuşlar ve balık 

türlerini kapsamaktadır. Bu türlere ait kemikler üzerinde yapılan değerlen-

dirmeler sonucunda Kanlıtaş Höyük insanlarının etlerini herhangi bir piş-

miş toprak kap içinde değil de açık ateşte ya da doğrudan ısıya maruz bıra-

karak pişirmiş olduklarını göstermiştir.  Ele geçen kemiklerin sayısal değer-

lendirmesine göre yerleşimdeki besin ekonomisinin küçükbaş hayvanlara 

dayandığı tahmin edilmektedir. Ayrıca sığır kemikleri üzerinde yapılan 

incelemeler sonucu, sığırların yerleşim dışında öldürülüp kesildikten sonra 

açık ateşte pişirilmiş olduklarına dair izlere sahip olduğu görülmüştür. Ya-

ban hayata dair hayvan kalıntılarının varlığı da, bu ilk arkeozoolojik değer-

lendirmede, Kanlıtaş Höyük insanlarının ortak geçimleri için düzenli bir 

şekilde avcılık yapmış olduklarını göstermektedir. 

                                                        
10  Detaylar için bkz. Çakan ve diğ., 2017. 
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       Plan 1: Kanlıtaş Höyük 2016 sezonu genel planı. 

 

 
        Resim 1: Kanlıtaş Höyük 2016 sezon sonu hava fotoğrafı. 
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Resim 2: M/16-17 Açmasında fırın öğesinin bitişiğinde çıkan fırın/ocak parçaları. 

 

 
Resim 3: M/16-17 Açması mekan 11 içerisinde bulunan in-situ boyalı çömlek. 
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Resim 4: M/16-17 Açması sezon sonu 3D modelleme görüntüsü. 

 

 

 
Resim 5: N/17 ve M/16-17 açmaları derinleşme sondajı, geyik boynuzu ve öğütme taşı. 
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                                      Resim 6: N/17 ve M/16-17 açmaları derinleşme  

                                                sondajı, çöp dolgusunda ele geçirilen figürin. 

 

 

 
Resim 7: N/17 ve M/16-17 açmaları derinleşme sondajı 3D modelleme görüntüsü. 

 



260  ..................................................................................................................  

 
                                    Resim 8: P/17-18 Açması 3 ayrı taban seviyesinden 

                                                    oluşan mekan tabanı. 

 

 
                         Resim 9: P/17-18 Açması sezon sonu 3D modelleme görüntüsü. 
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          Resim 10: N-O/19 Açması sezon sonu fotoğrafı. 

 

 

 
        Grafik 1: Kanlıtaş Höyük yontmataş endüstrisi 2016 yılı bulguları ışığında  

                        hammadde oranları. 
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APHRODİSİAS 2016 

Roland R.R. SMITH 

New York Üniversitesi ekibi, 1 Haziran – 30 Eylül 2016 tarihleri arasında, 

alanda dört ay süren konservasyon ve restorasyon çalışmaları ile arkeolojik 

çalışmalar yürütmüştür. Bu süre içerisinde, 8 Temmuz – 9 Eylül 2016 tarih-

leri arasında arkeolojik arazi çalışmaları (araştırma ve kazı) yürütülmüştür. 

Çalışmaların odak noktası, Hadrian Hamamı’nda konservasyon ve resto-

rasyon ile güney agora ve Tetrapylon Caddesi’nde arazi çalışmaları olmuştur 

(Resim: 1). Bu çalışmalarda önemli bulgu ve sonuçlar elde edilmiştir. Bakan-

lık temsilcisi Çanakkale Müzesi’nden Özgür Çavga’dır.  

 

1. GÜNEY AGORA (Resim: 1-5) 

Arazi çalışmaları, güney agora ve Tetrapylon Caddesi projeleri olmak 

üzere iki uzun soluklu projeye odaklanmıştır. Aslında bu iki proje, Aphro-

disias’ın merkezinden geçecek olan, geliştirilmiş bir turist güzergahını he-

defleyen geniş kapsamlı bir plana bağlıdırlar. Bu güzergahın Sebaste-

ion’dan başlayıp Tetrapylon Caddesi’ne, oradan da güney agoraya ve Had-

rian Hamamı’na ulaşması planlanmaktadır (Resim: 1). Bu projeler için 

maddi destek, Mica Ertegün, Headley Trust, Augustus Foundation ve Mal-

colm Hewitt Wiener Foundation tarafından sağlanmaktadır.   

Güney agora havuzunun batı ve doğu uçları 1980’lerde Kenan Erim tara-

fından kazılmıştır. 2011’de güney agoradaki havuz sisteminin detaylı bir 

incelemesinden sonra 2012’de, palmiye dikim çukurlarının ortaya çıkartıl-

dığı deneme açmaları kazılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda 2013 yılında 

Mica ve Ahmet Ertegün tarafından finanse edilen beş yıllık Mica ve Ahmet 

Ertegün Güney Agora Havuz Projesi başlatılmıştır. Bu proje, havuz ve etrafın-

daki palmiye bahçesi kazısının tamamlanmasını ve uzun soluklu arkeo-

tarihsel bir araştırma yapılmasını kapsamaktadır.  

2016 kazıları, havuzun üzerinde bulunan Ortaçağ ve sonrasına ait kat-

manların ve havuz etrafındaki ağaç dikim alanlarının araştırılması amacıyla 

                                                        
  Prof. Dr. Roland R.R. SMITH, Director of New York University Aphrodisias Excavations. Ox-

ford University, Lincoln Professor of Classical Archaeology and Art. Oxford, UK. 
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devam etmiştir. Çalışmalar, havuz kompleksinin doğu tarafındaki tek bü-

yük açmaya (16.1) odaklanmıştır (Resim: 2). Güney agoradaki arkeolojik 

çalışmalar, Andrew Wilson, Ben Russell ve Allison Kidd tarafından yöne-

tilmiş, Molly Daunt, Katherine Halcrow, Martin Hallmannsecker, İlknur 

Karakaşlar, Lisa Machi, Marlee Miller, Christian Niederhüber, Kelley Stone 

ve Josh Thomas’ın katkılarıyla yürütülmüştür. 

Açma SAg 16.1: Açma 16.1, 2015’de kazılan 15.1 açmasının devamıdır ve 

havuzun iki kenarı arasındaki geçişi sağlayan kazılamamış şeridi dahil ede-

cek şekilde batıya doğru bir genişleme alanı vardır. Açmanın toplam yüzeyi 

yaklaşık 2800 m²’dir (Resim: 2) ve kazılan toprağın toplam hacmi 1525 

m³’tür. Burada gerçekleştirilen kazılarla, havuzun iç tarafındaki oturma 

sıralarının alt seviyelerine kadar inilmiş ve Ortaçağ katmanlarına ulaşılmış-

tır. Havuzun mermerden yapılmış iç çerçevesi, güney taraftaki ulaşım ram-

pasının olduğu alan hariç tamamıyla ortaya çıkartılmıştır. Havuzun dış 

tarafındaki kazılar ise Geç Antik Çağ zemin seviyesinde bırakılmıştır. 

1980’lerdeki kazılarda, havuzun doğu tarafında bırakılan çökmüş ve eğimli 

açma kenarı düzleştirilip dikey kesit haline getirilmiştir.  

Önemli mermer buluntuları dışında, kazılarla ortaya çıkartılan belki de 

en dikkat çekici bulgu, antik dönem sonrası ve ortaçağ katmanlarının bütün 

alan üzerindeki yoğun yayılımıdır. Havuz üzerindeki katmanlar, sadece 

dolgu toprağından ibaret olmayıp, 10 ila 16. yüzyıllar arasındaki döneme ait 

karmaşık duvarlar silsilesi ile yoğun cam ve metal artıkları içeren yerleşim 

tabakaları barındırmaktadır. Bu buluntular, söz konusu dönemlerde bu 

zamana kadar kentte varlığı bilinmeyen önemli yaşamsal aktivitelerin gös-

tergeleridirler. 

Havuzun etrafındaki oturma sıraları arasında, başka kamu yapılarından 

alınan birçok devşirme malzeme saptanmıştır. Bunların arasında komplek-

sin kuzey stoasına ait bir arşitrav bloğu ve muhtemelen Bouleuteriona ait 

oturma sıraları vardır. Bu buluntular, havuz duvarlarında yapılmış büyük 

onarım çalışmalarının daha önceleri de düşünüldüğü gibi M.S. 500 civarın-

da bir deprem sonrasında yapıldığını doğrular niteliktedir (agora kapısı 

üzerindeki yazıtlarında bahsedilen Flavius Ampelius ve Dulcitius’un çalış-

malarının bir parçası olabilir). Yine bu dönemde veya daha sonraki dönem-

lerde gerçekleştirilen yüzeysel onarım çalışmaları arasında, havuzun kuzey 

duvarında, doğu uca yakın bir yerde tuğla ile yapılmış bir onarımdan bah-

sedilebilir. Havuz içerisinde, güney taraftaki ilk dolgu katmanında (7. yy.), 
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kompleksin 6. yüzyıla ait güney sütun sırasından alınıp devşirme malzeme 

olarak kullanılmış iki adet İon sütun başlığı bulunmuştur. 

Açma SAg16.2: Açma 16.2'de (Açma 12.2’nin devamı) kısıtlı çalışmalar 

gerçekleştirilerek, palmiye bahçesinin Geç Antik ve Roma İmparatorluk 

dönemleri araştırılmıştır. Bu çalışmalar, ardı ardına gelen iki farklı geç antik 

dönem safhası olduğunu göstermiştir. Birinci safhada ağaç dikim çukurları 

yeniden kazılmış, taban seviyesi yükseltilmiş, ikinci safhada ise taban sevi-

yesi daha da yükseltirlerek dikim çukurları doldurulmuş, dolgu içine yeni 

çukurlar açılmıştır. Bu dikim çukurlarından bir tanesi tamamen kazılmıştır. 

Stratigrafi: Stratify 1.5 isimli program yardımıyla, havuzun 2012’den bu 

yana gerçekleşen kazılarının toptan bir stratigrafik matrixi yapılmıştır. Ön 

evrelemede, Erken Roma Döneminden Geç Osmanlı Dönemine kadar 12 

evre tespit etmiştir. Matrix göstermektedir ki, daha önce Geç Osmanlı’ya ait 

olduğu düşünülen bezemesiz çanak çömlek formları aslında çok daha erken 

bir tarihe, Beylikler Dönemi’ne aittir. Bu da yerel çömlekçilik geleneğinin 

zannedilenden çok daha erken dönemlere gittiğini göstermektedir. 

Buluntular: 110 sikke, 219 küçük eser ve 464 mermer mimari ve heykel 

parçası içerisinde, Açma 16.1'te açığa çıkan dört adet buluntudan bahsedil-

melidir.  

(1) Heykeltraş çırağı tarafından yapılmış mermerden deneme ayak par-

çası (Kazı No. 16-42). Bu tip deneme ayaklar Aphrodisias’ta sıklıkla karşı-

mıza çıksa da, başka yerlerde çok ender görülen parçalardır. Ayak, açmanın 

doğusu ucunda, üst toprak katmanlarında bulunmuştur. Alt tarafı işlenmiş 

heykel ayak parçasının ön kısmı korunmuştur ve aşınmaktan öte kötü yon-

tulmuş parmaklar görülmektedir. 

(2) Parça halinde ele geçirilmiş büyük boyutlu kadın portre heykeli başı-

nın (Kazı No. 16-61) boynuna, gövdeye iliştirilmesi için derince bir dübel 

oyuğu açılmıştır. Heykel başı, havuzun güney tarafında, üst toprakta bu-

lunmuştur. İnsan boyutlarından 1.5 kat büyük bir heykele ait olduğu düşü-

nülmektedir.  

(3) Havuzun güney tarafına, ilk defa bu sezonda in-situ halde gün yüzü-

ne çıkarılmış iç basamaklardan biri üzerinde bir graffito bulunmuştur. Haç 

ile başlayan yazıtta şöyle denmektedir: ‘Kolotron, baş altın ustası (protaurios), 

Tanrı tarafından hatırlanacaktır’ (I 16.20, Resim: 3). Yazıtın altına iki tane atlet 

büstü çizilmiştir. Soldakinin başında zafer tacı vardır. Daha büyük olan 

sağdaki büst ise boynu kalın bir boksör veya güreşçiyi betimlemekte, kazı-
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tılmış kafasında bir tane saç lülesi bulunmaktadır. Bu saç şekli (cirrus in 

vertice), profesyonel ağır siklet atletlere mahsustur. Kolotron, tiyatrodaki bir 

oturakta bulunan benzer bir yazıttan da bilinmektedir. (‘Kolotron olarak da 

tanınan baş altın ustası Theodotos’un talihli zaferleri ’: IAph 8.61: Row (Sıra) 

8, i).  

(4) Açma 16.1'in doğu tarafta sonlandığı noktada, havuz dolgusunun 

doğu tarafında, 1990'ların kazısının bittiği kesitte Erken İmparatorluk Dö-

nemine ait bir baş parçası (Kazı No. 16-52, Resim: 4) bulunmuştur. Aynı 

bölgede, havuzun kuzey tarafında, çatı kiremidi, mermer kaplama parçaları 

ve küçük heykel ve mermer parçaları ile dolu iki yığın bulunmuştur. Baş 

parçası, muhtemelen 7. yüzyıl kontekstine ait olan bir alt dolgudan ele geçi-

rilmiştir. Julio-Claudius Dönemine ait kaliteli bir işçilik sergileyen başın 

burnu, yüzünün üst kısmı, saç kahkülü çok iyi korunmuştur. Portrenin kali-

tesi hafifçe aralanmış dudakları arasından görünen üst dişlerini oluşturan 

narin çizgiden bellidir. 

Ekolojik Çalışmalar: Havuzun güney tarafında drenaj halkası içinde (Aç-

ma 13.1’in bitişiğinde) Erica Rowan tarafından ufak çaplı bir kazı yapılarak 

drenajın alt tarafından ekolojik örnekler toplanmıştır. Sonuçlar bu drenajın 

daha önceleri zannedildiği gibi iki kere değil, 5. yüzyılda yalnızca bir kere 

lağım kanalı olarak kullanıldığını göstermiştir.  

Belgeleme: Güney ve kuzey stoalara ait mimari elemanların, güney ago-

ranın doğu tarafını kapatan agora kapısının tüm batı cephesinin ve bu ka-

pının tonozlu tünellerinin iç kısımlarının mimari çizimleri yapılmıştır (Re-

sim: 5) (Lauren Aquilar, Lillian Candela ve Kirk Webb). Bu duvarlar daha 

geç dönemlerde yapılmış Hrıstiyan haç motifleriyle kaplıdır. Drone ile ince-

leme ve fotogrammetri çalışmaları Seth Dugger and Harry Mark tarafından 

yürütülmüştür. 6. Yüzyıla ait İon düzenindeki güney sütun sırasının başlık-

ları üzerinde fotografik belgeleme yapılmıştır (Ian Cartwright).  

 

2. TETRAPYLON CADDESİ (Resim: 6-10) 

Tetrapylon Caddesi, tetrapylondan kuzey-güney doğrultusunda Sebasteion 

propylonuna doğru uzanmaktadır (Resim: 7). 2008’de başlayan kazılar, bu 

caddeyi ziyaretçilere açmak, alandaki taban suyu problemini kontrol altına 

almak ve kentin Geç Antik Dönem, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri-

ni aydınlatmak amacını taşımaktadır. 2016’daki çalışmalar iki alanda, Sebas-

teion propylonunun kuzey ve güneyinde odaklanmıştır (NAve 16.1 and SAve 
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16.1-3). Cadde projesi Headley Trust, the Malcolm Hewitt Wiener Founda-

tion ve British Institute at Ankara tarafından desteklenmektedir. Kuzeydeki 

çalışmalar Alexander Sokolicek ve Ben Russell, güneydeki çalışmalar ise 

Ben Russell ve Ine Jacobs yönetiminde, Doğuş Coşar’ın katkılarıyla yapıl-

mıştır. 

Açma NAve 16.1. Çalışmalar, bu alanda 2014 ve 2015’te (NAve 14.1 ve 

15.1) Roma döşemesi üzerinde olduğu gibi bırakılan tuğla yıkıntılarını kal-

dırarak hem caddeyi açmak, hem de cadde döşeme taşları üzerinde konser-

vasyon yapmayı amaçlamıştır. Caddenin batısındaki in-situ örgü duvardan 

7. yüzyılın başlarında düşmüş tuğla yıkıntıları çizilip fotoğraflanmış ve 

kazılmıştır. Duvarın çoğu balık kemiği şeklinde (opus spiccatum) örülmüş-

tür. Güneydeki yıkıntı cadde döşemesinin tam üzerinde yer almaktadır ve 

yıkıntı içerisinde duvar taşı olarak kullanılmış olan yaşlıca bir erkek heykel 

başı bulunmuştur (Kazı No. 16-16, Resim: 8). Ortadaki yıkıntı doğu cadde 

stoasının üst katından iki adet kemere aittir. Kuzeydeki yıkıntı ise yanık ve 

yanık olmayan kalın malzemele birikintileri üzerindedir. Bu birikinti mal-

zeme içerisinde pencere camı ve büyük bir kadın portre heykel başı bulun-

muştur (Kazı No. 16-15, Resim: 9). Mermer buluntular aşağıda daha detaylı 

olarak tanımlanmıştır. 

Açma SAve 16.1-3. Çalışmalar, 2015’te cadde üzerinde Sebasteion propylo-

nunun hemen güneyindeki yıkıntılar üzerinde başlamıştır. Amaç, cadde 

kazısını güneye doğru genişleterek orijinal Roma Dönemi seviyesinde agora 

kapısı ile cadde arasında bağlantı sağlamak, böylece hem ören yerindeki 

ziyaretçi güzergahını geliştirmek, hem de kent planında önemli bir kentsel 

merkezin varlığını araştırmaktır. 

Kazı alanının doğu tarafı birbirini takip eden bir çok farklı cadde katma-

nından oluşmaktadır. Açmaların en doğusunda görüldüğü üzere üstüste 

konumlanmış bu caddeler oldukça büyük boyutlu bir duvar ile sınırlandı-

rılmıştır. Esasında bu, Cryptoporticus Evi olarak adlandırılan iyi korunmuş 

durumdaki kompleksin batı tarafındaki Roma duvarıdır. Daha sonraki dö-

nemlerde Roma duvarı kalıntıları üzerine harçsız bir duvar daha eklenmiş-

tir. Bu alanda ortaya çıkarılan doğu-batı doğrultulu bir çok duvarlardan 

anlaşıldığı kadarıyla, bu alan 7. yüzyıldan sonra, yüzyıllar boyunca cadde 

olarak kullanılmamıştır. 

Kazı alanının batı yarısı da oldukça büyük boyutlu, düzgünce inşa edil-

miş bir yapı ile kaplıdır (Resim: 7, alt kısım). Kazılarda şimdiye kadar yapı-

nın en kuzey iki alanı ortaya çıkarılmıştır, bunların her ikisi de seramikler-
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den anlaşıldığı üzere 19. yüzyılın sonlarında, kasıtlı olarak kalın toprak 

tabakasıyla doldurulmuştur. Doğudaki alan hidrolik kireç ile kaplanmış bir 

su tankıdır. Güneyden gelen bir su borusu ile beslenmekte, yanık kalıntılar-

dan da anlaşıldığı üzere, doğusundaki praefurnium tarafından ısıtılmaktadır. 

Daha büyük olan batı odada hypokaust sistemi ve su tankından su sağlayan 

bir boru vardır. Bu boru, odanın doğu ve kuzey duvarlarını dolaşarak ku-

zey duvarın ortasına ulaşmaktadır. Bu yapı, Orta-Geç Bizans Dönemine ait 

küçük bir hamam kompleksinin sıcaklık odasıdır. Bu dönemde hamam 

kompleksleri nadir olduğundan, bu örnek özel bir önem taşımaktadır. 

Buluntular: 2016’daki Cadde kazılarında ortaya çıkarılan üç adet buluntu 

göze çarpmaktadır.  

(1) NAve 16.1’deki tuğla yıkıntısının içerisinde, yapı malzemesi olarak 

kullanılmış yaşlı bir barbar veya köylüye ait heykel başının alt tarafı gün 

yüzüne çıkartılmıştır (Kazı No. 16-16, Resim: 8). Baş şu anda oldukça hasarlı 

olmakla beraber yüksek kalitededir. Kişinin başında kalın bir başlık bulun-

makta, boynunun altındaki derileri sarkmış, yüzde düzensiz parçalı sakal 

ve aşağıya dönük bir bıyık bulunmaktadır. Başın stili ve ufak boyutları 

(nerdeyse normal boyutlardadır), Aphrodisiaslı heykeltıraşların uzmanı 

oldukları Helenistik stilde bir balıkçı veya köylü heykeline ait olabileceğini 

gösterir. Bir başka olasılık da bu başın, yine Aphrodisias’ta karşılaşılan bir 

betim olan, imparator heykeli altında korkudan çömelmiş vaziyette bir bar-

bar figürüne ait olmasıdır (örneğin, Aphrodisias II, No.  17). 

(2) NAve 16.1’in kuzeyindeki tuğla yıkıntısında bulunan başında örtü 

bulunan büyük boyutlu kadın portre heykel başı (Kazı No. 16-15, Resim: 9) 

kesinlikle Erken İmparatorluk Dönemine aittir ve Sebasteion propylonunda 

sergilenmiş heykellerden biridir (Bkz. Aphrodisias VI, ch.  2). Augustus Dö-

nemine özgü ideal bir fizyonomi ve genç bir kadına özgü sıkı örgülü (kavun 

dilimi) saç stiline sahiptir. Başın propylondan bir heykel gövdesine (Kazı No. 

81-151) yerleştirme denemesi, kırıklardan dolayı tam olarak oturmasa da 

başarılı olmuştur (Resim: 10). Bu heykel heykel gövdesi, yazıtlı kaidesi (Ka-

zı No. 82-210) sayesinde M.S. 36 yılında intihara zorlanan (Tacitus, Annals 

6.40), Germanicus oğlu Drusus Caesar’ın eşi Aemilia Lepida olarak tanım-

lanmıştır.   

(3) Parça haline korunmuş olan yazıtlı bir kaide (Kazı No. 16-66, Resim: 

6), Sebasteion propylonunun güneyindeki kazılarda, 19-20. yüzyıl katmanla-

rında bulunmuştur ve muhtemelen bir Geyre evi duvarında devşirme ola-

rak kullanılmıştır. Bu blok, Sebasteion kuzey yapının ethnos kaidelerinden 
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birinin ayrıca işlenmiş üst kısımlarından biri olup üzerinde iki satırlı bir 

Yunanca yazıt bulunmaktadır: ETHN[OUS] / MEZ[  ]. Alt satırdaki MEZ[   

]’den sonra en azından dört ya da beş harflik yer vardır ve bu kelime, Sebas-

teion ethnos serisindeki diğer örnekler gibi Augustus Döneminde ele geçiri-

lip imparatorluğa dahil edilen halk veya kavimlerden birinin ismi olmalıdır 

(yazıtlı diğer ethnos kaideleri için (13 adet) bkz. Aphrodisias VI, 90-110). Şu 

haliyle MEZ... herhangi bir anlam taşımamaktadır. Ancak E harfi, AI/AE 

harflerinin kısaltması ise, bu kavim, Germanicus tarafından M.S. 12’de Pan-

nonia’da ele geçirilen Maezei kavmi olmalıdır  Öyleyse yazıt şu şekilde ta-

mamlanabilir: ETHN*OUS+ / MEZ*AIŌN+, veya bir başka deyişle, ‘Maezei 

kavmine ait’.  

 

3. SITE CONSERVATION (Resim: 11-12) 

Alan içerisindeki konservasyon projeleri Thomas Kaefer, Gerhard Paul 

ve Trevor Proudfoot tarafından yönetilen farklı ekiplerce gerçekleştirilmiş-

tir. 

Hadrian Hamamı: Hadrian Hamamı'nda gerçekleştirilen kapsamlı proje 

2010 yılında başlamış, kompleksin ana yapısı üzerindeki konservasyon ve 

restorasyon çalışmaları ile 2016 yılı son sezon olmak üzere kadar devam 

etmiştir. Proje, World Monuments Fund ve Londra’daki Friends of Aphro-

disias Trust tarafından finanse edilmektedir. 1904-5 yıllarında ve 1960’lı 

yıllarda kısmen kazılan hamamın durumu kötüye gitmekteydi (Oda 1, 2, 3, 

8, 9, 10 ve 11 hiçbir zaman tamamen kazılmamıştır). Yedi senelik bir çalış-

madan sonra Oda 6, 7, 13 ve 14’ün konservasyonu tamamlanarak ziyarete 

açılmıştır; Oda 4, 5 ve 12’nin konservasyonu tamamlanmıştır ve ziyaretçi 

tarafından dışarıdan görülebilmektedir. Oda 15, yani hamamın önündeki 

palaestra kısmı ise temizlenerek ziyarete uygun hale getirilmiştir. 

2016’daki konservasyon çalışması kompleksin büyük sıcaklık odasında, 

yani caldariumda (Oda 4) ve Oda 4 ile 5 arasındaki yüksek örgü destek du-

varına odaklanmıştır (Resim: 11). Oda 4’teki çalışmalar, odanın batısında, 

döşeme ve hypokaust sistemine yoğunlaşmıştır. Bu oda detaylı olarak temiz-

lenmiş, dolgu toprak ve bitkilerden arındırılmış, mevcut doku onarılabilir 

bir seviyeye getirilmiştir. Mümkün olduğu yerlerde mevcut mermer döşe-

me ve duvar kaplamaları dübellenmiş, yapıştırılmış ve yenilenmiştir. Ayak-

ta duran tuğla hypokaust sütunları (pili) kireç harcıyla onarılmıştır. Odanın 

tümü kalın bir kum, jeotekstil ve çakıl tabakasıyla kaplanacaktır. 
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Tarihsel açıdan çok önemli bir buluntudan bahsedilmelidir. Oda 4’ün 

kuzeybatı kısımında, İmparator Phokas (M.S. 602-610) Dönemine ait iyi 

korunmuş bronz bir sikke (C2016.099) ortaya çıkarılmıştır. Bu sikke, yerin-

den oynamış bir mermer döşeme taşının altında, harç tabakası içinde bu-

lunmuştur. Sikke, daha önceden kentte yaşamsal aktivitelerin çok az oldu-

ğunun düşünüldüğü bir dönemde, yani M.S. 7. yüzyılın başlarında ha-

mamda ciddi bir renovasyon ve restorasyon yapıldığını göstermektedir. 

Oda 4 ve 5 arasındaki kireçtaşı bloklardan örülmüş büyük duvar önüne 

iskele yerleştirilmiş, duvar bitkilerden arındırılmıştır. Duvarın üstündeki ve 

niş gibi duvara bitişik alanların yüzeyindeki toprak dolgusu tamamen te-

mizlenmiştir. Bütün çatlaklar ve delikler kireç harcı ile doldurulmuştur. 

Daha büyük açıklıklar ise kireç harçlı taşlarla kapatılmıştır. Duvardan taş-

ma eğilimde olan bloklar ve blok köşeleri, paslanmaz çelik kenetlerle duvar 

üstüne veya 8-12 mm.lik uzun paslanmaz çelik dübellerle diğer bloklara 

tutturulmuştur. 

Hamamdaki çalışmalar Thomas Kaefer ve Trevor Proudfoot yönetimin-

de, Merve Bayar, Alex Rickett, Joanna Skwiercz ve James Wheeler’in katkı-

larıyla yapılmıştır.  

Tiyatro, Arşiv Duvarı: Arşiv duvarı, 3. yy. ortalarında kent arşivinden se-

çilmiş ve Roma imparatorları tarafından yazılmış, Aphrodisias halkına ayrı-

calıklarını bildiren bir grup mektubu içeren eşsiz bir yazıt grubudur. Bu 

yazıtlar, tiyatronun kuzey parodosunda sahne binasının kuzey tarafına ya-

zılmıştır. Yazıtları koruyan ve kötü durumda olan çatı, yerinden alınarak 

yeni bir ahşap çatı ile değiştirilmiştir. 

Tetrapylon Caddesi: Cadde üzerindeki çalışmalar, ileride ziyaretçi güzer-

gahı olarak açılması amacıyla, M.S. 400 civarına tarihlenen iyi korunmuş yol 

döşemelerinde başlamıştır. Kırık ve zarar görmüş döşeme taşları ve kanal 

örtü taşları yerlerinden kaldırılmış, temizlenmiş, delinmiş, dübellenmiş, 

yapıştırılmış ve orijinal yerlerine yerleştirilmişlerdir. 8-12 mm. çapındaki 

çelik çubuklarla dübellenen taş plakalar Hilti HIT RE 500 yapıştırıcısıyla 

yapıştırılmışlardır. Eksik taşların olduğu yerler temizlenmiş, kum ve jeo-

tekstil ile kaplanarak silindir ile düzleştirilmişlerdir.   

 

4. ANASTYLOSİS VE MİMARİ RESTORASYON (Resim: 12)  

Thomas Kaefer ve Gerhard Paul yönetimindeki mimari restorasyon, 2016 

yılında sebasteionun arkasına, tetrapylonun batı tarafına yoğunlaşmıştır.  
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Sebasteion: Üç katlı sebasteion güney yapının fiziksel anastylosisi 2012'de 

büyük oranda tamamlanmıştı. 2016'daki çalışma, yapının arka tarafında 

devam etmiş, yapının arkasına destek oluşturması için ön taraftan görül-

meyen bir petit-appareil tarzında duvar örülmüştür. Propylonun ilk katının 

fiziksel olarak bir araya getirme işlemi tamamlanmış; ancak daha sonra 

ikinci katın da anastylosisinin gerçekleşme ihtimaline karşı sütun veya ar-

şitravlar tam olarak sabitlenmemiş, geçici bir sabitlemeyle anastylosis son-

lanmıştır (Resim: 12). 

Tetrapylon: Aphrodite kutsal alanının girişi olan tetrapylonun anastylosisi, 

Kenan Erim tarafından 1983-1990 yılları arasında tamamlanmıştır. Ayağa 

kaldırılan yapı düzenli olarak kontrol edilmekte ve bakıma alınmaktadır. 

2016’da yapının batı tarafı, iskele kurulduktan sonra temizlenmiş, onarılmış 

ve baştan aşağı kontrol edilmiştir. Çatlamış kısımlar belgelenmiş, antik 

mermer üzerindeki hassas kısımlar belirlenmiş, temizlenmiş ve hidrolik 

kireç harcı ve çimento bazlı harç kullanılarak hassasiyetle tamir edilmiştir. 

Yağmur suyunun aktığı oluklara özellikle önem verilmiştir. Keim Restauro 

sistemi kullanılarak alınlığın figürlü ve akantus motifli süslemesi üzerinde-

ki restore edilmiş kısımlar, çevresindeki taş işçiliği ile uyuşması amacıyla 

elle hafifçe yeniden şekillendirilmiş ve yeniden renklendirilmiştir. Çalışma-

lar Thomas Kaefer yönetiminde, Alex Rickett, Joanna Skwiercz ve James 

Wheeler’ın katkılarıyla yürütülmüştür. 

 

5. BELGELEME, ARAŞTIRMA VE YAYIN (Resim: 13-15) 

1991’de başlanan detaylı arkeolojik, mimari ve ören yeri dokümentasyo-

nunu içeren çalışmalar Julia Lenaghan, Harry Mark ve Esen Öğüş tarafın-

dan yönetilmiştir. Amaç, Kenan Erim dönemindeki (1961-1990) ve sonra-

sındaki kazılarla açığa çıkartılan yapı komplekslerini ve buluntuları çalışa-

rak kentin heykel, mimari, kent planı ve şehircilik gelişimini kayda almak, 

araştırmak ve yayınlamaktır. 

Yapılar, Arkeoloji ve Mimari: Aşağıda sayılan yapı komplekslerinde detay-

lı belgeleme ve yayın projeleri sürdürülmüştür: Bouleuterion (Ursula Qua-

tember), güney agora (Ben Russell ve Allison Kidd), Bizans mimari bezeme-

leri (Hugh Jeffery), Aphrodite Tapınağı’nın Roma ve Bizans evreleri (James 

Coulton), stadyum (Katherine Welch, Andrew Leung), sebasteion tapınağı ve 

propylon (Phil Stinson) ve kuzey agora (Chris Ratté, Katherine Larson, Ric-

hard Redding). 
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M.S. 6. yüzyıl stoasına ait, o dönemde sıfırdan imal edilmiş ve güney 

agoranın güney tarafına yerleştirilmiş dikkat çekici İon başlıkları Allison 

Kidd tarafından araştırılmıştır (Resim: 13-14). Aphrodite Tapınağı ve sebas-

teionun incelenmesinden önemli sonuçlar elde edilmiştir. Jim Coulton’un 

araştırmaları, tapınaktaki narteks ve atriumun, kiliseye dönüştürülmüş yapı-

ya sonradan eklenmiş parçalar olduğunu göstermektedir. Narteks, 1993 

yılında temelde bulunan sikkelerle 475 yılı sonrasına tarihlendiğine göre, 

kiliseye dönüştürme tarihi daha erken olmalıdır. Sebasteionda ise, Phil Stin-

son’un yaptığı özenli temizlik ve belgeleme çalışmaları ile, tapınağın kült 

yapısı olarak kullanımı sona erdikten sonra ön cephesine bitişik 9.25 m. 

genişliğinde bir su haznesinin yapıldığını anlaşılmıştır. Bununla birlikte, 

kompleksin batı tarafında, kuzey yapının kısa kenarının önünde, cadde 

üzerine, tuğla döşemeli bir tabanın üzerine ayrı bir su haznesinin daha ya-

pıldığı görülmüştür.  

Seramik ve Cam: Roma ve Geç Roma seramik çalışmaları Ulrike Outschar 

tarafından yönetilmiş, 2013’te başlayan Selçuklu ve Osmanlı seramikleri 

projesi de Muradiye Öztașkın tarafından devam ettirilmiştir. Çoğu güney 

agoradan bulunmuş yaklaşık 600 kg. seramik elden geçirilmiştir. 1995-2004 

arasında kuzey agorada bulunmuş 388 adet poşet içerisindeki parçalı küçük 

cam eserler yayın için incelenmiştir (Katherine Larson). Bu malzeme, çoğun-

luğu Geç Roma ve Geç Bizans/Erken Osmanlı Dönemine ait kaplar, cam 

atığı, pencere camı, mosaik tesseraları, bilezik ve boncuklardan oluşmakta-

dır. 

Sikkeler: Son yıllardaki kazılarda ortaya çıkan sikkelerin 2013’te başlanan 

kataloglanması projesi devam etmiştir. 2016 yılından 47 sikke olmak üzere, 

2002-2016 yılları arasından toplam 273 adet Yunan, Roma ve Bizans sikkesi 

kataloglanmıştır (Ahmet Tolga Tek). 636 adeti Tetrapylon Caddesi’nin kuze-

yinde 2008’deki gerçekleştirilmiş kazılardan olmak üzere, 2002-2008 yılla-

rından toplam 696 İslami sikke incelenmiştir (Nikolaus Schindel). Sikkeler 

ve küçük eserlerin konservasyonu Federica Divita ve Lucy Skinner tarafın-

dan Büşra Arı ve Soon Kai Poh’nun katkılarıyla yapılmıştır. 

Ekolojik Çalışmalar: Tetrapylon Caddesi drenajından, güney agora havu-

zundan ve havuzun etrafındaki halka drenajdan toplam 24 toprak örneği 

alınarak yüzdürme makinesine konulmuş ve ilginç sonuçlar gözlemlenmiş-

tir (Erica Rowan). 1995-2004 kazılarında kuzey agorada ortaya çıkan hay-

vansal kalıntılarda bulunan balık (6), kuş (22), sürüngen (58, tamamı tatlısu 
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kaplumbağası), ve memeli (1778) örneği yayın için çalışılmıştır (Richard 

Redding).   

Heykel: Önceki kazılarda bulunan değişik kategorideki mermer heykelle-

rin çalışılması, depolardaki eserlerin fotoğraflanması ve veritabanına kay-

dedilmesi ile devam etmiştir. Yayın projeleri şunlardır: Bouleuterion heykel-

leri (Christopher Hallett), sütunlu lahitler (Esen Öğüş), Geç Antik Dönem 

heykelleri (Julia Lenaghan) ve güney agora heykelleri (Josh Thomas). 3. 

yüzyılın başlarına ait parçalar halinde bir sütunlu lahit ve yazıtlı girlandlı 

bir lahit (S-845 ve S-846), kentin 1.5 km. güneybatısındaki nekropolde bu-

lunmış ve kış aylarında müzeye getirilerek kaydedilmiştir. Yaklaşık M.S. 

200’e tarihlenen yazıtlı girlandlı lahit Epigonos isimli birine aittir ve lahti 

kendisi ile eşi Aurelia Flavia Antonia Zenonis için yaptırmıştır (S-846, I 

16.09, Resim: 15). Güney agora ve cadde kazılarındaki yeni mermer bulun-

tular belgelenmiş ve çalışılmıştır. Yukarıda bahsi geçen Erken İmparatorluk 

Dönemine ait kadın başı (Kazı No. 16-15), daha önce bulunan ve Aemilia 

Lepida’yı betimleyen heykel gövdesi üzerine denenmiş (Kazı No. 81-151) ve 

olumlu sonuç alınmıştır (Resim: 10). Güney agoradan ele geçirilen iki küçük 

Eros başının (Kazı No. 90-8 ve 90-9), yunusa binmekte olan Erosların betim-

lendiği konsollara (Kazı No. 80-16 and 80-23) tam olarak uyduğu saptan-

mıştır. Cadde kazılarında 2015'te bulunan küçük boyutlu erkek torsosunun 

(NAve 15.1, Kazı No. 15-35), sebasteiona ait Yaslanan Dionysos kabartma-

sındaki (Kazı No. 81-131, 82-106 = Aphrodisias VI, D 51) satyr figürünün 

parçası olduğu ortaya çıkmıştır. Nami Çoban’ın Geyre’deki evinin yakınla-

rında bulunan başı korunmamış erkek büstü müzeye getirilmiş, başın kon-

servasyonu ve belgelemesi yapılmıştır. Figür khiton ve himation giymektedir. 

Büstün arka tarafı kabaca işlenmiştir ve neredeyse hiç arka desteği yoktur.   

Yazıtlar: Angelos Chaniotis yönetimindeki bir epigraf ekibi (Florian Fors-

ter, Alexander Free ve Benjamin Wieland) graffiti, taş ustası işaretleri ve 

yeni yazıtları kayda geçirmiştlerdir. Yukarıda bahsi geçen yazıtlara şunlar 

da eklenmelidir: (1) Marcus Aurelius Artemidoros’a ait onurlandırma hey-

keli yazıtının bir parçası (I 16.04); (2) Tiyatro tepesinin kuzeybatı kısmında 

yüzey buluntusu olarak ele geçirilen, M.S. 301 yılında yayınlanan Diokleti-

anus’un Fiyat Fermanı’na ait yeni bir parça. Bu parça fermanın 26-27. bö-

lümlerine aittir ve ‘sıradan halk ve köleler tarafından kullanılmak üzere’ 

([ad] usus r[usticorum vel familiaricorum]) düşük kaliteli tekstillerden bahset-

mektedir (I 16.03). 
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Yayınlar: Yayınlanmış veya yayın aşamasında olan üç yeni monografi 

için yoğun çalışmalar gerçekleşmiştir: (1) N. de Chaisemartin ve D. Theodo-

rescu, Aphrodisias VIII. Le Theatre d’Aphrodisias: les structures sceniques (2017). 

(2) J. van Voorhis, Aphrodisias IX. The Sculptor’s Workshop. (3) E. Öğüş, Aph-

rodisias X: The Columnar Sarcophagi. 

 

6. DEPO ORGANİZASYONU  

Kenan Erim döneminde gerçekleştirilmiş kazılarda ele geçirilen önemli 

Prehistorik ve Tunç Çağı buluntularına acil bir şekilde yeni bir yer bulun-

ması gerekiyordu. 1970’lerde Prehistorik Dönem kazıları esnasında Pekmez 

Tepe ve akropoliste (tiyatro tepesi) ele geçirilen önemli seramik buluntuları 

ve diğer buluntular çeşitli alanlarda depolanmaktaydı. Seramiklerin büyük 

çoğunluğu, müzenin batısında bulunan, yıkılma riskine sahip iki katlı eski 

köy evinin (eski ev) giriş katında bulunmaktaydı. Kazı depolarındaki mal-

zemenin yeniden düzenlenmesi gerekmekteydi.  

Yeni stoa deposunda uzun ve raflı bir alan tüm Prehistorya malzemesi 

için düzenlenmiştir. Tüm malzeme buraya taşınmış ve buluntu sektörlerine 

göre sınıflandırılmışlardır. Her bir kutu boşaltılmış, malzemeler temizlen-

miş ve yeniden kutulanmıştır. Orijinal ahşap kutuların durumu iyi olduğu 

için ve üzerilerinde çok önemli kontekst bilgileri bulunduğu için yenilen-

memişlerdir. Daha sonra kutular sektörlerine göre raflara dizilmişlerdir. 

Yaklaşık 2400 adet kutu taşınmış, temizlenmiş, incelenmiş ve yeni yerlerine 

yerleştirilmiştir. Prehistorik Döneme ait tüm malzeme şu anda güvenli tek 

bir depo içerisinde bir arada korunmaktadır. Bu işlemler Ulrike Outschar ve 

Gerhard Paul tarafından Deniz Burç ve Lisa Machi yardımıyla yürütülmüş-

tür.   

 

2016 EKİBİ  

Arkeologlar: Büşra Arı, Deniz Burç, Doğuș Coşar, James Coulton, Mollie 

Daunt, Katherine Halcrow, Christopher Hallett, Martin Hallmannsecker, 

Ine Jacobs, Hugh Jeffery, İlknur Karakaşlar, Allison Kidd, Katherine Larson, 

Julia Lenaghan, Andrew Leung, Lisa Machi, Marlee Miller, Christian Nie-

derhüber, Esen Öğüş, Muradiye Öztașkın, Ulrike Outschar, Ursula Qua-

tember, Christopher Ratté, Richard Redding, Erica Rowan, Benjamin Rus-

sell, Roland Smith, Alexander Sokolicek, Philip Stinson, Kelley Stone, Jos-

hua Thomas, Katherine Welch, Andrew Wilson. Anastylosis mimarları: Tho-
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mas Kaefer, Gerhard Paul. Mimarlar: Lauren Aquilar, Lillian Candela, Seth 

Dugger, Harry Mark, Pennie Liu, Kirk Webb. Çocuklar ve stajyerler: Niamh 

McDonnell, Giovanni Placidi, Victor Smith, Allegra Wilson, Claudia Wilson. 

Konservatörler: Merve Bayar, Federica Divita, Soon Kai Poh, Lucy Skinner. 

Epigraflar: Angelos Chaniotis, Florian Forster, Alexander Free, Benjamin 

Wieland. Mermer Konservatörleri: Trevor Proudfoot, Alexander Rickett, Jo-

anna Skwiercz, James Wheeler. Haritacı: Christian Kurtze. Fotoğrafçı: Ian 

Cartwright. Nümizmatlar: Nikolaus Schindel, Ahmet Tolga Tek. 

 

2016 SPONSORLARI  

Aphrodisias Kazıları, başta New York Universitesi ve Institute of Fine 

Arts (Güzel Sanatlar Enstitüsü) olmak üzere, çeşitli vakıfların, bireylerin ve 

grupların desteği ile gerçekleşmektedir: Geyre Vakfı, İstanbul (Başkan, 

Ömer M. Koç); the Friends of Aphrodisias, New York (Başkan, Nina Köprü-

lü); the Friends of Aphrodisias Trust, Londra (Başkan, Lady Patricia Daunt); 

ve Aphrodisias Sevenler Derneği, İzmir (Başkan, Çiğdem Alas). The World 

Monuments Fund® Robert W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage, 

Hadrian Hamamı’ndaki restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ana 

sponsorudur. 1984 Foundation mimarlık ögrencilerini  ve başka bazı arkeo-

lojik çalışmaları desteklemektedir. The Kress Foundation arkeoloji konser-

vatörlerini desteklemektedir. The Leon Levy Foundation ve Oxford Üniver-

sitesi’ne ait Craven Fund, Zilkha and Shuffrey Funds of Lincoln College, 

Oxford arkeoloji öğrencilerinin sponsorluğunu yapmaktadır. Merops Foun-

dation ve Loeb Foundation mimari belgeleme ve sebasteion mimarisinin 

incelemesini desteklemektedir. The Institute for Aegean Prehistory, Tiyatro 

ve Pekmez Tepeleri’ndeki eski kazılarda bulunmuş Prehistorik ve Tunç 

Çağı malzemesinin depo çalışmalarını desteklemektedir. Aşağıdaki spon-

sorlar ise güney agora ve Tetrapylon Caddesi’ndeki büyük projeleri destek-

lemektedir: Mica ve Ahmet Ertegün, Augustus Foundation, the Headley 

Trust, the Malcolm Hewitt Wiener Foundation, ve British Institute at Anka-

ra.  
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Resim 1: Aphrodisias. Kent merkezi, genel plan. 
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Resim 2: Aphrodisias. Mica ve Ahmet Ertegün Güney Agora Havuz Projesi, batıdan görünüm  

               (2016) 
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     Resim 3: Aphrodisias. Güney Agora. Altın ustası Kolotron’un graffitosu, havuzun güney 

                     çerçevesinde yer alır (2016). 

 

 
                                     Resim 4: Aphrodisias. Güney Agora. Julio-Claudius  

                                                    dönemine ait erkek portre heykel başı 

                                                    parçası, kazı no.16-52 (2016). 
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Resim 5: Aphrodisias. Güney Agora. Doğu Kapı, kuzey tünelin batı cephesi (2016). 

 

 

 
Resim 6: Aphrodisias. Tetrapylon Caddesi, Maezei halkını (ethnos) temsil eden yazıtlı kaide,  

                kazı no. 16-66, I 16-06 (2016). 
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                                           Resim 7: Aphrodisias. Tetrapylon Caddesi, 

                                                          fotoğrafın alt tarafında Bizans 

                                                          Hamamı, güneyden görünüm (2016). 

 

 
                                         Resim 8: Aphrodisias. Tetrapylon Caddesi, 

                                                         uzun bıyıklı, yaşlı köylü veya barbar 

                                                         heykel başı, kazı no. 16-16 (2016). 
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                                             Resim 9: Aphrodisias. Tetrapylon Caddesi, 

                                                             örtülü portre heykel başı, Sebasteion 

                                                             Propylonu’ndan Aemilia Lepida’ya 

                                                             ait, inv. 16-15 (2016). 
 

 
Resim 10: Aphrodisias. Tetrapylon Caddesi, örtülü portre heykel başı (kazı no. 16-15), 

Sebasteion Propylonu’ndan ele geçen ve yazıtı sayesinde tanımlanan Aemilia Lepida heykel 

gövdesinin (kazı no. 81-151) üzerinde denenirken (2016). 
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   Resim 11: Aphrodisias. Hadrian Hamamı, Oda 4, 2016 yılındaki konservasyon çalışmaları,  

                     fotoğrafta alt taraf kuzeydir (2016). 

 

 
Resim 12: Aphrodisias. Tetrapylon Caddesi ve Sebasteion Propylonu (2016). 
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  Resim 13-14: Aphrodisias. Güney Agora, güney stoa, 6. yüzyıl İon sütun başlıkları (2016). 

 

 
        Resim 15: Aphrodisias. Tamamlanmamış büstlere sahip yazıtlı girlandlı lahit, 

                          Epigonos’a ait, S-846, I 16.09, güneybatı nekropolis alanından (2016). 
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İZNİK ROMA TİYATROSU 2016 YILI 

KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI 

Aygün EKİN MERİÇ* 

Ali Kazım ÖZ 

Nezihat KÖŞKLÜK KAYA 

Fatih Hakan KAYA 

Nihal KARDORUK 

İznik Roma Tiyatrosu’nda 2016 yılında yapılan arkeolojik çalışmalar, İz-

nik Müze Müdürü Haydar Kalsen başkanlığında ve Doç. Dr. Aygün Ekin 

Meriç’in bilimsel danışmanlığında 21.06.2016 – 13.12.2016 tarihleri arasında 

gerçekleşmiştir1. Tüm çalışmalar; Kazılar, Seramik Değerlendirme, Mimari 

Belgeleme ve Konservasyon olmak üzere dört ana başlık altında toplanmış-

tır. 

 

1. KAZILAR 

İznik Roma Tiyatrosu kazıları Türkiye’nin en uzun süreli kazılarından 

biri olarak 1980 yılından beri sürdürülmektedir. Geçmiş kazı sezonlarında, 

Yrd. Doç. Dr. Bedri Yalman2 ve Yrd. Doç. Dr. Ayşın Özügül3 tarafından 

                                                        
* Doç. Dr. Aygün EKİN MERİÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

Tınaztepe Kampüsü, 35160 Buca, İzmir/TÜRKİYE. aygun.ekin@deu.edu.tr  

 Doç. Dr. Ali Kazım ÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tınaz-

tepe Kampüsü, 35160 Buca, İzmir/TÜRKİYE. ali.oz@deu.edu.tr 

 Doç. Dr. Nezihat KÖŞKLÜK KAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 

Bölümü, Tınaztepe Kampüsü, 35160 Buca, İzmir/TÜRKİYE. nezihat.koskluk@deu.edu.tr 

 Araş. Gör. Dr. Fatih Hakan KAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 

Bölümü, Tınaztepe Kampüsü, 35160 Buca, İzmir/TÜRKİYE. fatih.kaya@deu.edu.tr 

 Arkeolog Nihal KARDORUK, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

Tınaztepe Kampüsü, 35160 Buca, İzmir/TÜRKİYE. nihalkardoruk@gmail.com 
1  İznik Roma Tiyatrosu Kazıları, Sanat Tarihçi Çığır Ercan, Sanat Tarihçisi Ayşen Çetin, Arkeolog 

Safa Armutçu, Arkeolog Nihal Kardoruk, Arkeolog Dilara Çamlıca, Grafiker Veysel Can Caner, 

Restoratör Murat Olcay, Restoratör Hande Koçoğlu, Restoratör Yunus Yıldırım ve Arkeoloji 

öğrencileri Yusuf Kahveci, Şerife Vatansever, Ferhat Somuncu, Seda Yalova, Mert Dumanlı, 

Begüm Düztaş, Naci Tarcan Kurt ve Meltem Yılmaz, tarafından yürütülmüştür.  
2  YALMAN 1980; YALMAN 2008;  
3  ÖZÜGÜL 2017. 

mailto:aygun.ekin@deu.edu.tr
mailto:ali.oz@deu.edu.tr
mailto:nezihat.koskluk@deu.edu.tr
mailto:fatih.kaya@deu.edu.tr
mailto:nihalkardoruk@gmail.com
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tiyatronun arkeolojik ve mimari yapısını ortaya koyan önemli çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı çalışmaları ise, 21.06.2016 – 13.12.2016 tarihleri 

arasında yedi ana sektörde yapılan 62 plankarede sürdürülmüştür (Çizim: 

1, Resim: 1). Kazılar sonucunda 15 envanterlik eser ve çoğunluğu sikkeler-

den oluşan 497 adet etütlük eser İznik Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş-

tir. 

1.1. Batı Parodos 

Bu alandaki çalışmalar tiyatronun batı kesiminde bulunan parodos (Lat. 

additus maximus) ve hemen kuzeyinde bitişik durumdaki sütunlu yapının 

ortaya çıkarılması amacıyla başlatılmıştır. Bu çalışmalar kapsamındaki ilk 

açmalar G4 ve G5 plan karesinde başlatılmıştır. Batı sütunlu galeri yapısının 

doğu duvarına denk gelen bu açmalardaki çalışmalar 21.06.2016 tarihinde 

+91.87 m. seviyesinden başlamış ve 12.07.2016 tarihinde G5 plan karesinin 

+89.62 m. seviyesine kadar kazılması ile tamamlanmıştır. G4 plan karesinde 

+90.74 metre seviyesinde olasılıkla sütunlu galeriye ait olduğunu düşündü-

ğümüz mask bezemeli üst yapı elemanı bulunmuştur (Resim: 2). Plan kare-

lerdeki çalışmalar +89.62 m. seviyesinde bulunan taban dolgusu sebebi ile 

sonlandırılmıştır. 

Batı parodos açması tiyatro caveasının batı giriş merdivenleri ile sütunlu 

galeri arasında bulunan açmaları kapayan geniş bir alandır. E-7 ve F-7 

plankarelerinin kuzey, E-6 ve F-6 plankarelerinin güney kısımlarının birleş-

tirilmesiyle oluşan açma 10x6m. boyutundadır. Sütunlu galeri ile merdiven 

arasındaki çalışmalara 04.08.2016 tarihinde +91.76m. seviyesinden itibaren 

başlanmıştır. 23.08.2016 tarihinde +90.39m. seviyesinde açmanın güney ke-

siminde, merdiven yapısının bir devamı olduğu düşünülen bir adet basa-

mak taşı bulunmuştur. Açmadaki çalışmalar 07.10.2016 tarihinde bulunan 

zemin dolgusunun korunması amacıyla +89.43m. seviyesinde tamamlan-

mıştır. Bu zemin dolgusu aynı zamanda batı sütunlu galeri yapısının zemin 

dolgusu ile aynı seviyededir. Parodos merdivenlerinin doğu duvarını tama-

men açmak amacıyla D6 ve D7 plan karelerinin batı kesitlerinde 15.08.2016 

tarihinde bir kazı çalışması başlatılmış ve bu açmaya D6-7 Açması ismi ve-

rilmiştir. +92.16m. seviyesinden başlayan çalışma 23.08.2016 tarihinde 

+89.90m. seviyesinde sonlandırılmıştır. 18.08.2016 tarihinde açmanın güney 

sınırında +91.00m. seviyesinde bir adet Filistin amphorası içine yerleştirilmiş 

bebek iskeleti bulunmuştur (Resim: 3). M.S. 4.-6. yüzyıla tarihlenen ampho-

ranın etrafı temizlenerek kayıt altına alınmış ve kazı evine taşınmıştır. 
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1.2. Orkhestra 

Tiyatronun orkhestra bölümündeki kazılar 12.07.2016 tarihinde başlamış 

olup toplamda 22 adet açmanın kazısı yapılmıştır. Plankare çalışmalarına 

göre orkhestra içinde yer alan ve kazısı yapılan açmalar; L8-L9-L10-L11-

L12-K8-K9-K10-K11-M8-M9-M10-M11-N8-N9-N10-N11-O8-O9-O10-O11-J9 

olarak belirlenmiştir. Bu sektörde yapılan çalışmaların amacı orkhestranın 

orijinal dönem zeminin bulunmasıdır. Sonuçta ortalama +89.25 metre sevi-

yesinde bulunan konistra duvarına ait işlenmemiş bloklar, zeminin bu sevi-

yede olduğunu göstermektedir. Ayrıca 19.08.2016-23.08.2016 tarihleri ara-

sında orkhestrada bulunan 290 adet mermer blok, fotoğraf ve belgeleme 

işlemleri tamamlandıktan sonra vinç yardımı ile tiyatronun güneyindeki taş 

sergisine taşınmıştır. 
 

1.3. Doğu Parodos 

Doğu sütunlu galeri ile analemma duvarı arasında kalan kısma doğu pa-

rodos sektörü ismi verilmiştir. Roma tiyatrolarının skene binası ile cavea kıs-

mı bitişik olduğundan Yunan tiyatrolarında dış kısım ile sınırlandırılan 

parodos yapıları Roma tiyatrolarında orkhestra kısmına kadar uzanabilmek-

tedir. Bu kapsamda O7/8 - P7/8 - R7/8 - S7/8 açmalarında kazı yapılarak 

aradaki yapı duvarlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 

01.10.2016 tarihinde O7-8 açmasında +90.36 m. seviyelerinden çalışmalara 

başlanmış ve orkhestra zemin kotu olan +89.48 m. seviyesinde tamamlanmış-

tır. 

P7-8 açmasındaki çalışmalar 03.10.2016 tarihinde +90.61m. seviyesinden 

başlamıştır. Açmayı kuzeyde skene, güneyde ise analemma duvarı sınırlan-

dırmaktadır. Doğu bölümünde +91.42m. seviyesinde bulunan yekpare 

mermer bloktan bir kapı eşiğinin bulunması, bu tonozlu koridorun muhte-

mel bir giriş (additus) olduğuna işaret etmektedir. Açmada cavea bölümüne 

bitişik +90.76m. seviyesinde 0.52m. genişliğinde, harçlı moloz taştan bir 

temel duvarı skene binasının altına doğru devam etmektedir. R7-8 açmasının 

kuzey sınırında +90.40m. seviyesinde skene binasının, güney sınırında ise 

yine aynı seviyelerde cavea duvarının temeli görülmektedir. S7-8 açmasının 

doğu sınırında +91.45m. bir adet bütün kapı eşiği ortaya çıkarılmıştır.  
 

1.4. Sahne Binasının Kuzeyi 

Tiyatronun sahne binasının kuzey kısmında bulunan üç merdivenin baş-

ladığı olası zemini bulmak ve yıkılan mimari bloklarını ortaya çıkarmak 
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amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda G2, G3, H2, H3-4, I2, I3-4, 

J2, J3-4, K2, K3-4, L2, L3-4, M2 açmalarında kazı çalışmaları yapılmıştır. 

G2 açmasında +90.62m. seviyesinde bol miktarda moloz taş ve tuğla yı-

ğını olduğu gözlenmiştir. G3 açmasındaki çalışmalarda ise; +89.82m. sevi-

yesinde güneybatı köşesinde bulunan künk parçasının üzerini kaplayan sert 

bir harç tabakası bulunmuştur. H2 açmasında çalışmalarda; +90.71 ile 

+89.86m. seviyeleri arasında bol miktarda fırın malzemesinin ele geçirilme-

si, yakınlardaki bir seramik fırınına işaret etmektedir. I2 açmasında, 

+89.91m. seviyesinde taban dolgusuna rastlanmış ve çalışmalar durdurul-

muştur. J2 açmasının kuzey bölümünde +90.19m. seviyesinde, daha önce I2 

açmasında bulunan taban dolgusunun devamı bulunmuş ve temizlenerek 

korunma altına alınmıştır. J3-4 açmasında +89.86m. seviyesinde, çoğunlukla 

Geç Roma-Erken Bizans Dönemine ait buluntulara rastlanmıştır. K2-K3-L2-

L3 açmalarının kesiştiği noktada önceki yıllarda kazısı yapılan, kuru duvar 

tekniğinde yapılmış geç dönem duvarı, Bursa Koruma Kurulunun kararıyla 

kaldırılmıştır. K3-4 açmasındaki çalışmalarda +89.89m. seviyesinde, yoğun 

olarak fırın malzemesi ve Bizans seramiği elde edilmiştir. L3-4 açmasında 

ise, +90.05m. seviyesinde, 1.40m. derinliğinde kanal olabilecek bir çöküntü-

ye rastlanmıştır. 
 

1.5. Doğu Sütunlu Galeri 

Tiyatronun batı parodosu önünde daha önceki senelerde ortaya çıkarılan 

sütunlu galeri yapısının benzerinin, simetrik olarak doğu parodos önünde de 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu sebeple doğu sütunlu galeriyi ortaya çı-

karmak için parodosun kuzey kısmında bulunan S5-T5, S6-T6, U5, U6 ve V6 

plan karelerinde çalışmalar başlatılmıştır. Skene binasının hemen doğusun-

da S6-T6 açmasının kuzeybatı köşesinde +90.63 m. seviyesinde alt kısmı 

eksik bir adet mermer Herme başı bulunmuştur (Resim: 4). Büstün tam 

yüksekliği 0.80 m., boyun ve baş uzunluğu 0.26 m., omuz genişliği ise 0.36 

metredir. Açmadaki çalışmalar, zemin kotu olarak belirlenen +90.09 m. se-

viyesinde tamamlanmıştır. 

S5-T5 açmasındaki çalışmalarda, +91.12 m. seviyesinde, önceki Herme’ye 

benzer bir gövde parçası ele geçirilmiştir. Açmadaki çalışmalar sırasında S6-

T6 açmasında +90.25 m. seviyesinde ortaya çıkarılan galeri yapısının batı 

duvarının devamı da ortaya çıkarılmıştır. U-6 açmasındaki çalışmalarda da, 

+90.53 m. seviyesinde bir adet mermerden Herme başı bulunmuştur. Büs-

tün burun kısmında kırıklar vardır ve boyundan aşağısı eksiktir. U-5 açma-
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sındaki çalışmalarda, +90.24 m. seviyesinde, daha önceki Hermai boyutla-

rında, baş kısmı eksik bir Herme kaidesi bulunmuştur. Açmada ayrıca 

+90.06 m. seviyesinde bulunan saçaklık parçasının kaset süslemelerinin üze-

rinde boya kalıntısına rastlanmıştır. 
 

1.6. Galeri - 2 

O12, R12, P12, P13, R13 plan karelerine yayılan ve tiyatronun doğu kıs-

mında bulunan tonozlu yapı daha önceki yıllarda Galeri-2 olarak adlandı-

rılmıştır. Hava şartlarının açık alanlarda çalışmaya uygun olmadığı günler-

de buradaki tonozlu yapının içerisinde kazı çalışması yapılmasına karar 

verilmiştir. Bu alanda ilk çalışma 13.11.2016 tarihinde yapılmıştır. Tonoza 

zaman içerisinde dolmuş toprak nedeniyle oluşmuş eğimden dolayı başlan-

gıç olarak girişten itibaren dört metrelik bir alanda kazı çalışması başlatıl-

mıştır. Galeri-2 Dış kısmında yapılan çalışmalarda +92.31 m. seviyesinde bir 

adet pithos bulunmuştur. Pithosun üst kısmı kırılmış ve eksik olduğu için 

çıkarılmadan yerinde bırakılmıştır. 
 

1.7. Sahne Binası Bölüm - 1 (SBB1) 

Sahne binasının bölümlerinin kazılmasına kuzeybatı köşesindeki me-

kandan başlanmıştır (Resim: 5). Bu bölümler plan kareye göre isimlendiril-

meyip her bölümün bir bütünlük oluşturması açısından tek tek adlandırıl-

mıştır. İlk mekan ‚Sahne Binası Bölüm-1‛ olarak adlandırılmış diğer bölüm-

ler sahne binasının batısından itibaren doğuya doğru adlandırılmıştır. 

SBB1’deki çalışmalar 18.08.2016 tarihinde 90.81 m. seviyesinde başlatılmış-

tır. Genellikle döküntü taş ve killi sert toprağın görüldüğü açmadaki çalış-

malar esnasında 01.09.2016 tarihinde +90.45 ve +90.18 m. seviyeleri arasında 

pişmiş topraktan baş kısımları eksik, birbiriyle eşdeğer iki Helenistik figürin 

bulunmuştur (Resim: 6). 
 

 

2. SERAMİK DEĞERLENDİRME 

2016 yılı kazı sezonunda batı parodos, orkhestra, sahne binasının kuzeyi, 

doğu sütunlu galeri, doğu parodos, galeri-2 ve SBB1’den çıkan tüm seramik 

buluntuların ilk incelemelere göre elde edilen sonuçları bu raporda değer-

lendirilmiştir. 
 

2.1. Batı Parodos  

Batı Parodos’ta 2,75 m. yüksekliğinde bir dolgudan ele geçen seramikler 

Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemine tarihlenmiştir. Bu seramikler dolgu 
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toprağı karakterinde bir topraktan, yani erken dönemden geç döneme giden 

bir statigrafik oluşumdan gelmemiştir. Geç Roma Dönemine tarihlenen 

sikke buluntuları seramiklerle uyumludur4. Seramik formları, Geç Hellenis-

tik Döneme tarihlenen basit firnisli, gri-siyah seramikleri ve kalıp yapımı 

kâse parçalarından oluşmaktadır. M.Ö. Geç 2. – 1. yüzyıllara ait olan bu 

eserler dolgu malzemesi olmalıdır (Resim: 7).  

Roma Dönemi’ne tarihlenen seramikler, firnisli ya da düz günlük kulla-

nım kapları, sigillata ve kandil parçalarıdır (Env. İRT 16/5). Bu seramikler 

tiyatronun kullanım evresine ait olabilirler. Batı parodos kazısında genel 

olarak yoğunlukla M.S. 4. ve 6. yüzyıllar arasına tarihlenen seramikler ele 

geçirilmiştir. Bizans seramikleri çoğunlukla sırlı-sırsız seramik parçaların-

dan oluşmakla birlikte, Filistin amphora parçaları ve bir unguantarium önemli 

buluntulardır. Ayrıca batı parodosun D6-7 açmasında +91.00 m. seviyesinde 

Filistin amphorası içinde bir bebek mezarına da rastlanmıştır. 
 

2.2. Orkhestra 

Orkhestranın kazısında genel olarak M.S. 4.-6. yüzyıllara tarihlenen Bi-

zans seramikleri ortaya çıkmıştır. Özellikle orta kısımda hayvan kemikleri 

çok yoğun çıkmış, Hellenistik ve Osmanlı Dönemine tarihlenen döküntü 

karakterde seramik parçaları bulunmuştur. Bu alan özellikle bu durumun-

dan dolayı çöp çukuru olarak adlandırılmıştır. Roma seramikleri yoğunluk 

olarak Bizans seramiklerinden sonra gelmektedir. Roma seramikleri içinde 

kandil parçaları, sigillata ve günlük kullanım kapları vardır. Özellikle sahne 

binasına yakın karelerde çıkan yoğun Bizans seramikleri bu alanlardaki 

mimari eklentilerle de gözlemlenen mekansal oluşumlarla ilişkilidir. Bu 

alanda bulunan sikkelerin biri hariç tamamı Bizans dönemine aittir5. 
 

2.3. Sahne Binasının Kuzeyi  

Bu alanda özellikle G2, G3, H2, H3, I2 ve J2 plan karelerinde ortaya çıkan 

seramiklerin yoğunluğu Osmanlı ve Bizans Dönemleri’ne tarihlenmiştir. Bu 

malzeme içinde özellikle fırın malzemesinin dikkat çekicidir. Bu alanın gü-

neybatısında Osmanlı seramik fırınlarının da olduğu düşünülürse bu bu-

                                                        
4  İRT 16-3:MS.2-3. yy.; İRT 16-5: MS 395-408; İRT 16-6: MS.4.yy; İRT 16-8: MS. 4. yy; İRT 16-7: MS 

295-299; İRT 16-11: MS 283-284; İRT 16-19: MS 3.yy; İRT 16-31: MS 348-350; İRT 16-139: MS. 4-5. 

yy.; İRT 16-174: MS 364-367; İRT 16-36: MS. 3. yy.sonu; İRT 16-160: MS 364-367; İRT 16-175: Geç 

Roma D.; İRT 16-208: MS 4. yy.; İRT 16-155: MS 351-355. 
5  İRT 16-58: Bizans; İRT 16-68: MS 260-268; İRT 16-49: Bizans D.; İRT 16-113: Bizans D.; İRT 16-56: 

Bizans D.; İRT 16-84: Bizans D.; İRT 16-112: Bizans D. 
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luntular çok anlamlıdır. Özellikle malzeme içinde çok sayıda çıkan üçayak 

ve yastık örnekleri de bu malzemenin fırın malzemesi olduğunu göstermek-

tedir. J2 plan karesinin taban seviyelerinden yoğunlukla Roma ve Bizans 

seramikleri ele geçirilmiştir. K2 plan karesinin üst seviyelerini Osmanlı-

Bizans ve Roma seramikleri oluştururken alt seviyelerinden Roma ve Bi-

zans ağırlıkta seramikler ele geçirilmiştir. Ayrıca M2 ve L2 plan karelerin-

den de Roma ve Bizans seramikleri gelmiştir. I-3/4, J 3/4, K ¾ ve L3-4 plan 

karelerinden Roma ve Bizans seramikleri çok fazladır. Sahne binasına yakın 

olan I-4 plan karesinden ise Bizans ve Roma Dönemi seramikleri bir arada 

ele geçirilse de yoğunluğu Roma Dönemi seramikleri oluşturmaktadır. Bu 

alana genel olarak bakıldığında, Roma seramik yoğunluğu en fazla olandır. 

Özellikle I3/4 ve J3/4 plan karelerinde çok sayıda mimari blok parçaları da 

bulunmuştur. Bu alandan çıkan sikkeler de çoğunlukla geç Roma Dönemine 

tarihlenmektedir6. 
 

2.4. Doğu Sütunlu Galeri 

Önceki dönemlerde kazılmış olan batı sütunlu galerinin doğu kısımdaki 

karşılığı olan bu alanda yoğunluk olarak yapıyla çağdaş Roma seramikleri 

ortaya çıkmıştır. Bu seramikler, M.S. 2. yüzyıla tarihlenen kaliteli sigillata 

parçaları, firnisli-firnissiz günlük kullanım kapları, kandillerden oluşmak-

tadır. Bu alanda ortaya çıkan sikkeler de hep Roma Dönemine tarihlidir7. 

Bizans seramikleri içinde amphora, sırlı-sırsız kap parçaları bulunmaktadır. 

Az sayıda bulunan Hellenistik seramikler yine bu alandaki sonraki yapı-

laşmalar sırasında karışmış malzeme olmalıdır.  
 

2.5. Doğu Parodos 

O7/8, P7/8, R7/8 ve S7/8 açmalarında bulunan bu alandaki seramik bu-

luntuları oldukça karışık karakterdedir. Birbirine yakın oranlarda bulunan 

Hellenistik, Roma ve Bizans seramikleri bu alandaki yapılaşmanın 

çokluğuna işaret etmektedir. P7-8 plankarelerinin son seviyeleri ile R7-8 

plankarelerinden yoğunlukla Roma ve Hellenistik seramikler ele 

geçirilmiştir. Bu alandan orkestraya giriş-çıkışların olması nedeniyle her 

dönemde trafiğin yoğunluğunu göstermektedir. Bizans Döneminde yapılan 

eklemeler mimari olarak da gözlenebilmektedir. Bu alanda çıkan ve 

                                                        
6  İRT 16-332: Bizans D.; İRT 16-347: Roma D.; İRT 16-314: MS 4.yy.; İRT 16-460: MS. 3. yy.; İRT 16-

470: MS 321-324; İRT 16-375: Bizans D. İRT 16-386: 4. yy.; İRT 16-387: 4. yy. 
7  İRT 16-379: MS 379-395; İRT 16-376: MS 367-383; İRT16-378: 364-375 
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tarihlenebilen tek sikke geç Roma Dönemidir8. Hellenistik seramikler içinde 

firnisli kaseler, aplike parçalar, gri-siyah seramikler bulunmaktadır. Roma 

seramikleri sigillata kase, tabak ve tepsi parçaları ve kandillerdir. Sırlı-sırsız 

Bizans seramikleri yine fazla sayıda ele geçmiştir. 
 

2.6. Galeri - 2  

Galeri 2’nin dış kısmında daha çok Osmanlı ve Bizans seramikleri bu-

lunmuştur. Özellikle çiniler yoğun olarak gelmiştir. Çok sayıda ele geçirilen 

kürük ve henüz işlem görmemiş ham seramikler, yakınlardaki bir Osmanlı 

fırını ile ilişkilendirilebilir. 
 

2.7. Sahne Binası Bölüm - 1 (SBB 1) 

Sahne binasının en batısındaki oda taban seviyesi bulunana kadar ka-

zılmış ve yüzeyden 1,05 m. derinde ana kayaya rastlanmıştır. M.Ö. Geç  3. 

yüzyıl - Erken 2. yüzyıla tarihlenen kaliteli siyah firnisli, aplike seramikler, 

unguentarium ve kandiller tiyatro öncesi kullanıma işaret etmektedir (Re-

sim: 8). Özellikle çok sayıdaki megara kase ve kalıpları Hellenistik Dönem-

de aktif olan bir seramik atölyesinin varlığını düşündürmektedir. Roma 

seramikleri içinde sigillatalar, kandil (Env. İRT 16/4), firnisli-firnissiz günlük 

kullanım kapları ve amphoralar yoğunluktadır. Bunlar özellikle tiyatro ile 

çağdaş kullanıma işaret etmektedir. Az sayıdaki Bizans seramiği özellikle 

sahne binasının geç dönem kullanımıyla ilişkilendirilmiştir.  
 

3. MİMARİ BELGELEME 

İznik Roma tiyatrosunda 2016 yılındaki mimari belgeleme çalışmaları, 

plan rölöve, taş envanteri ve üç boyutlu tasarım çalışmaları şeklinde sürdü-

rülmüştür. Arazide envantere alınan bloklar öncelikle bulunduğu plankare 

numarasıyla sınıflandırılmıştır. Numaralandırma hava koşullarından etki-

lenerek kaybolmaması adına kırmızı yağlı boya ile fırça yardımıyla, kırık ya 

da görülebilirliği az olan alanlar üzerine yazılmaya özen gösterilmiştir. En-

vanter numaraları verilen ve fotoğrafları çekilen bloklar dijital ortamda 

klasörlenerek kayıt altına alınmıştır. Her envanter klasörü içerisine, çizimi 

yapılan blokların taramaları da yapılarak hem fotoğrafları hem de çizimleri 

ile birlikte kayıt altına alınmışlardır.  

Mimari blokların çalışma yapılan alanlarda yıkılma yönlerini ve in-situ 

durumlarını anlamak adına rölöve çizimleri yapılmıştır. Plan rölöve çalış-

                                                        
8  İRT 16-292: 4. yy. 
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malarında, Bursa Büyükşehir Belediyesi uzmanlarınca üç boyutlu tarama 

yöntemiyle hazırlanan nokta bulutu altlık olarak kullanılmıştır. Nokta bulu-

tundan alınan 1/100 ölçekli plan üzerine envanter numaraları da yazılarak 

yerleştirilmiştir. Yüzeyde görünmeyen ve kazılar sonucunda ortaya çıkan 

mimari blokların plan rölöve çalışmaları ise teknik çizim yöntemiyle yapıl-

mıştır. Her plankare için ayrı yapılan 1/50 ölçekli rölöve çizimlerine ek ola-

rak yükseklik seviyeleri de belirlenmiştir (Çizim: 2). Mimari blokların dı-

şında yapılan rölöve çizim çalışmalarında (zemin, drenaj sistemi vs.) sistem 

detayı şeklinde 1/20 ve 1/10 ölçekte çizimler yapılmıştır. 

Taş envanteri oluşturulurken profil ve kesit veren mimari parçaların 1/10 

ve 1/2 ölçekli çizimleri yapılmıştır. Profiller bloğun arazideki durumuna 

göre sağ, sol, alt ve üst yüzeylerden çizilmiştir. Profil çizimleri dışında tarih-

leme için önemli olan kesit çizimleri detayı daha iyi alabilmek adına 1/2 

ölçekte çizilmiştir. Arazide yapılan bütün bu çizimler Autocad  ortamında 

profil ve detay çizimleri birleştirilerek tek bir format haline getirilmiştir. 

Envanter ve çizim çalışmaları sonucunda; 901 adet mimari bloğa envanter 

numarası verilmiş, 38 plankarenin rölöve çizimleri ve 143 adet mimari blo-

ğun profil ve kesit çizimleri yapılmıştır.  

Envanter aşamasında restitüsyon çizimleri yapılabilecek olan parçalar 

belirlenerek bunların çizimleri yapılmış, Autocad ortamında bir bütün ola-

rak birleştirildikten sonra üç boyutlu görsel çalışmalar için hazır hale geti-

rilmiştir. Restitüsyon çizimleri yapılan parçalar üzerinden gerçeğine daha 

uygun olması adına doku örnekleri alınarak görsellere eklenmiştir. Grafiker 

Veysel Can Caner tarafından 3D Studio Max programı ile yapılan çalışma-

larda batı sütunlu galeri9, tiyatronun ilk oturma sırası ve burada yer alan 

kemerli galerilerin üç boyutlu canlandırmaları yapılmıştır (Çizim: 3). Illust-

rasyona göre; cavea ve sahne binasından bağımsız yapılan sütunlu galeriler, 

yüksek bir postament üzerindeki Korinth sütunlarından oluşmaktaydı. Yak-

laşık 11,10x11,80 m. boyutlarındaki yapı, 12 sütunla taşınan bir üst yapı ile 

yükselmektedir. Yapıya prestij kazandıran bu tür galerilere birçok Roma 

tiyatrosunda bazilika adıyla rastlanmaktadır10. Üç boyutlu tasarım sayesin-

de yapının bütünüyle algılanmasının yanı sıra gelecekte yapılacak restoras-

yon çalışmaları için altlık olarak kullanılması da sağlanmıştır. 

                                                        
9  Bu galerilerin Genç PLİNİUS (Epist. 39) tarafından bahsedilen yan galeri olup olmadıkları 

hakkında tartışmalar vardır. 
10  Sabratha, Beneventum ve Herculaneum başta olmak üzere Augustus döneminden Severuslar 

dönemine kadar tüm Roma coğrafyasında görülmektedir (SEAR 2009, 93, Tab.8.1.). 
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4. KONSERVASYON VE NÜMİZMATİK 

İznik Roma tiyatrosunda 2016 yılı konservasyon çalışmaları, çoğunluğu 

sikke olan buluntular üzerinde konservasyon ve tanımlama çalışmaları şek-

linde devam etmiştir. Çalışma sezonu boyunca metal ve seramik objelerin 

kireçli ve nemli bir ortamda bulunmasına bağlı olarak, yüzeysel korozyo-

nun hızlı bir şekilde ilerleme gösterdiği saptanmıştır. Buna bağlı olarak bu-

luntuların üzerinde paratakamit (açıkyeşil tozumsu) yoğun olarak gözlem-

lenmiştir. Bu saptamaya bağlı olarak, metal buluntular üzerindeki toprak 

tabakası %50 saf su ve %50 alkol ile yumuşatılarak bistüri yardımı ile alın-

mıştır. Metaller üzerindeki aktif korozyonlar ise yumuşatıldıktan sonra 

ancak dişçi motoru ile temizlenebilmiştir. En son olarak korozyonları stabil 

duruma getirebilmek adına BTA’ya bırakılarak 24 saat bekletilmiştir. Pişmiş 

toprak eserlerde çatlaklarda gözlemlenen bitki kökleri ve kalker tabakası 

%5’lik hidroklorik asitle yumuşatılarak mekanik temizlemeleri yapılmıştır. 

Bütünleme yapıldıktan sonra %7’lik Paraloid B72 kullanılarak spreyleme ve 

fırça yoluyla üzerine uygulanmıştır. 

2016 İznik Roma tiyatrosunda yapılan çalışmalarda arazide kazısı yapı-

lan alanlardan veya yüzey buluntusu olarak toplamda 345 adet sikke ele 

geçmiştir. Bu sikkelerin 263 adedinin konservasyon çalışmaları tamamlan-

mış, bunlardan 169 adedinin yoğun korozyon nedeniyle tasnifleri yapıla-

mamıştır. Toplamda 94 adet sikkenin çapı, ağırlığı, dönemi ve tasnifleri 

kayda geçmiştir. Bu sikkelerin 6 adedi müze envanteri olarak ayrılmıştır. 82 

adet sikkenin konservasyon çalışmaları yapılamadığı için tasnifleri yapıl-

mamıştır. Sikkelerin büyük çoğunluğu kentin öneminin arttığı M.S. 3.-4. 

yüzyıla tarihlendiği tespit edilmiştir (Resim: 9). 
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                           Çizim 1: İznik Roma tiyatrosu 2016 yılı kazı alanları. 

 

 
                       Çizim 2: Doğu sütunlu galeri rölöve planı. 



296  ..................................................................................................................  

 
          Çizim 3: Batı sütunlu galeri illüstrasyonu. 

 

 

 
  Resim 1: İznik Roma tiyatrosu. 
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 Resim 2: Mask bezemeli mimari blok. 

 

 

 
                         Resim 3: Filistin amphorası. 
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                        Resim 4: Doğu sütunlu galeride bulunmuş bir Herme. 

 

 

 
Resim 5: Sahne binasının batı kısmı. 
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                                  Resim 6: Sahne binasında bulunan figürin gövdesi. 

 

 
             Resim 7: Batı parodosta ele geçirilen seramikler. 
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    Resim 8: SBB1’de ele geçirilen seramikler. 

 

 

 
                   Resim 9: Batı sütunlu galeride ele geçirilen Maximianus sikkesi 
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KURUTLU KAZISI (2016)  

Ahmet Cem ERKMAN* 

Şakir Önder ÖZKURT 

Yarenkür ALKAN 

 

GİRİŞ 

Kazı, Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Savcılı-Kurutlu Köyü Lodalı Tepesi 

mevkiinde K: 390 12’.5.81’’ ve D: 330 36’ 54.06’’’’ koordinatlarında deniz sevi-

yesinden yüksekliği yaklaşık 850 metre olan Hirfanlı Barajının yanında dar 

bir alanda 01.08.2016- 30.09.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir (Re-

sim: 1).  

Çalışmaya; Prof. Dr. Şakir Önder Özkurt (Ahi Evran Üniversitesi), Doç. 

Dr. Yener Bektaş (Ahi Evran Üniversitesi), Uzm. Dr. Yarenkür Alkan (Ahi 

Evran Üniversitesi), Doç. Dr. Okşan Başoğlu (Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. 

Pınar Gözlük Kırmızoğlu (Cumhuriyet Üniversitesi), Öğr. Gör. Ayhan Yiğit 

(Cumhuriyet Üniversitesi)  ve Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakülte-

si Antropoloji Bölümü yüksek lisans öğrencilerinden Hasan Vural ve Ali 

Taş, lisans öğrencilerinden Eda Nur Yıldırım, Emrah Şimşek, Hikmet Gü-

ney, Eda Öcalan, Batuhan Demir, Ekrem Tekgöz, İlknur Tok, Tunahan Öz-

demir, Gülsüm Zengin, Alparslan Yıldırım, Ferhat Yavaşça ve bakanlık 

temsilcisi olarak Cumhuriyet Müze Müdürlüğünden Uzman Ayhan Saltık 

kazıya katılmışlardır (Resim: 2). 

Kazı çalışmalarına başlamadan önce temizlik işlemleri tamamlanmış ve 

kış döneminde su aktivasyonu ile ortaya çıkmış olan fosiller sudan ve kara-

dan toplanmıştır (Resim: 3). Kısmen göl içindeki malzemeye ulaşılmasıyla 

                                                        
*  Doç.Dr.Ahmet Cem ERKMAN, Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji 

Bölümü, Kırşehir/TÜRKİYE. 

 Prof.Dr. Şakir Önder ÖZKURT, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğret-

menliği Bölümü, Kırşehir/TÜRKİYE. 

  Uzm.Dr.Yarenkür ALKAN, Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji 

Bölümü, Kırşehir/TÜRKİYE. 
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lüğünün FEF.A3.16.031 nolu projesiyle desteklenmiştir.  
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birlikte kazı çalışmaları, Kurutlu I lokalitesinde 5x5 metre boyutlarında 6 

açmada Kurutlu II lokalitesinde 4 açmada grid sistemine göre devam etmiş-

tir (Resim: 4). Kazı çalışmaları henüz ikinci yılında olmasına karşın sezon 

kazıdan çıkan buluntular açısından oldukça verimli geçmiştir (Resim: 5).  

Kazı alanının yerleşim yerine yakın, az yükseltili ve kolay ulaşılabilir 

olması kazı çalışması için avantaj teşkil etse de baraj su seviyesinin yüksek 

olması çalışmayı ancak su seviyesinin düşük olduğu yaz ayları sonunda 

olanak vermektedir. Tabaka yüzeye yakın olup toprağın yapısı fosillerin 

kolayca ve zarar görmeden çıkarılmasına imkân vermektedir. Lokalite bazı 

yerlerde birkaç metre kalınlığına ulaşan horizontal bir yapı gösterir.  Barajın 

yükselmesi ve alçalması sonucunda oluşan su aktivasyonu yüzeyde ve göl 

içerisinde bulunan fosilleri kısmen açığa çıkartmıştır. Ayrıca GPS  (Global 

Positioning System) sistemine göre koordinatlar alınarak kaydedilmiştir. 

Kazının gerçekleştirildiği lokalite bugünkü Kızılırmak’ın taşkın alüvyonlu 

geniş ovalıklarına az ya da çok benzer bir ekolojik ortamı işaret etmektedir.  

Fosillerin bulunduğu birim Üst Miyosen Döneme ait olup, karasal kırın-

tılı sedimanter kayaçlarla yer yer kireçtaşı ve jips ara bantları içermektedir. 

Birim akarsu ve göl ortamında oluşmuştur. Fosillerin içerisinde bulunduğu 

seviyeden yapılan ince kesit incelemeleri sonucunda kumlu kireçtaşı olarak 

adlandırılan birim içerisindeki minerallerin köşeli olması taşınmanın az 

olduğunu yani kaynak kayanın yakın olduğunu göstermiştir. Fosillerin 

bulunduğu seviyenin gölsel ve ırmak boşalımının olduğu (delta?) sığ kara-

sal çökel ortamı olduğu düşünülmektedir (Resim: 6).  

Miyosen dönemine tarihlendirilen başta büyük kuyruksuz maymunlar 

(hominoidae) olmak üzere zürafalar (giraffidae), gergedanlar (rhinocerotidae), 

hortumlular (proboscidae), kemirgenler (rodentia), sırtlanlar (hyaenidae), kedi-

giller (felidae), atlar (equidae), boynuzlugiller (bovidae), geyikler (cervidae) ve 

domuzlara (suidae) ait fosiller bloklar içinde bulunmuştur. 

Çalışma sezonunda bilimsel değeri oldukça yüksek ve müzede serg i-

lenebilecek fosiller ele geçmiştir. Bunlar arasında bovidae ailesine ait iki 

kafatası ise koruma altına alınarak blok içerisinde çıkarılmıştır.  

Kazı ekipmanların muhafaza edilmesi, teknik çalışmaların yapılması, ka-

tılan bilim insanlarının barınması ve en önemlisi kazı alanını gören hakim 

bir noktada bulunması açısından kazı evi olarak tahsis edilen Kurutlu Köyü 

ilkokul binasının teknik alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca kazı 

alanının tescil işlemleri Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müze Müdürlüğü 
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nezdinde sürmektedir. Kazı alanına dört adet uyarı tabelası yerleştirilmiştir 

(Resim: 7). 

Kırşehir İl Özel İdaresince kazı başkanlığına bir hurda karavan hibe 

edilmiştir.  Kazı başkanlığınca tamiri gerçekleştirilen karavan çalışmaların 

daha hızlı ve verimli çalışmasına katkı sağlamıştır. Ahi Evran Üniversitesi 

Rektörlüğü malzeme taşınmasında zaman zaman araç sağlayarak çalışma-

lara destek vermiştir (Resim: 8).  Kumsaldan alınan kum ve çamur karıştırı-

larak ertesi yıl açılması planlanan fosillerin üzerine sıvanmıştır. Bu sıvanın 

hem doğa koşullarına hem de alanı gezen ziyaretçilere karşı çok etkin bir 

koruma sağladığı görülmüştür.  

 

SONUÇ 

Orta Anadolu’nun Geç Miyosen lokalitelerinden biri olan Kurutlu fosil 

lokalitesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan memeli 

fosil bulguları oldukça önemli bilgiler vermiştir. Lokalite, Kırşehir İli, Ka-

man İlçesi, Savcılı-Kurutlu Köyü Lodalı Tepesi Mevkii’nde deniz seviyesin-

den yüksekliği yaklaşık 850 metre olan Hirfanlı Barajı’nın yanında dar bir 

alanda yer almaktadır. Barajın mevsime bağlı olarak yükselmesi ve alçalma-

sı sonucunda oluşan su aktivitasyonu yüzeyde ve göl içerisinde bulunan 

fosillerin zarar görmesine neden olmuştur. Fosilli alan bazı yerlerde birkaç 

metre kalınlığa ulaşır ve katmanın litolojik ve sedimantolojik özellikleri 

nispeten nemli yerel koşulların varlığını ortaya koymakta olup akarsudan 

göle doğru aşamalı bir değişim söz konusudur. Petrografik analiz örnekleri 

fosillerin in-situ konuma yakın çok kısa bir mesafeden taşındığını göster-

mektedir. Faunanın taksonomik çeşitliliği nemli paleoekolojik bir durumu 

işaret etmekle birlikte,  Çorakyerler, Akkaşdağı, Sinap’ın üst seviyeleri ve 

Hayranlı-Haliminhanı gibi tipik pikermian faunasına benzer bir yaşam ala-

nı olduğunu göstermektedir. Geç Miyosen Doğu Akdeniz Bölgesi’nde loka-

litenin bir sığınak olarak en azından 7 milyon yıla kadar primat benzeri 

memeliler için uygun çevre koşulları sağladığı söylenebilir.  
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Resim 1: Lokalitenin coğrafik yeri. 

 

 
 Resim 2: Kazı ekibi. 
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Resim 3: Alanda fosillerin toplanma ve temizlik işlemleri. 

 

 

 
Resim 4: Kışın bozulan yerlere 5x5 metre boyutlarında yeni açmalar yerleştirilirken. 
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Resim 5: Carnivor ve bovid fosiller içeren blok. 

 

 

 
Resim 6: B3 açmasından fosil örnekleri. 
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Resim 7: Kazı alanına dört uyarı tabelaları yerleştirildi. 

 

 

 
Resim 8: Malzeme taşınmasına yardımcı olan A.E.Ü. resmi aracı. 

 

 

 
Resim 9: Laboratuvarlardan bir görüntü. 
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MERSİN SİLİFKE OLBA KAZILARI: 

2016 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI 

Emel ERTEN 

Murat ÖZYILDIRIM 

Tuna AKÇAY 

Mersin Silifke Olba arkeolojik kazıları 2016 yılı çalışma döneminde de 

sürdürülmüştür1. Kazı çalışmalarına öncelikle akropolis güneybatı eteğinde 

yer alan ve kentin savunma sisteminin bir parçasını oluşturan kulede baş-

lanmıştır (Resim: 1). Bu çalışmadaki amaç, Olba akropolisinin sahip olduğu 

savunma mimarisi ve bunun içeriği ile ilgili ayrıntılı arkeolojik bilgilere 

ulaşmaktır. Bu amaçla söz konusu kule içinde ‚Kule 1.1.2016 Açması‛ ola-

rak adlandırılan 3x 6 m. boyutlarındaki açmada kazılara başlanmıştır.  

Kule, dörtgen planlı olup, doğu-batı doğrultusunda uzanan büyük bir 

kaya katmanı üzerine yaklaşık 7x10 m. boyutlarında polygonal taş örgü 

tekniğinde inşa edilmiş bulunmaktadır. Aynı doğrultuda (doğu-batı) uza-

nan polygonal örgülü sur duvarı üzerinde yer alan kulenin doğu ve batı 

duvarları doksan derecelik açı ile bu sur duvarına bağlanmaktadır. Kazı 

                                                        
* Prof. Dr. Emel ERTEN, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Teknikokullar, 

Ankara/TÜRKİYE, eerten@gazi.edu.tr 

 Okt. Murat ÖZYILDIRIM, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

Çiftlikköy Kampüsü, Mersin/TÜRKİYE. ozyildirimmurat@gmail.com 

 Öğr. Gör. Dr. Tuna AKÇAY, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tekniko-

kullar, Ankara/TÜRKİYE,  akcaytuna@gmail.com 
1  Olba Arkeolojik kazıları 1.06.2010 gün ve 2010/538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 22.06.2016 gün ve 118482 sayılı izni ile 

gerçekleştirilmiştir.  Kültür ve Turizm Bakanlığı mali desteğinin yanısıra Bakanlık onayı ile 

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Olba Kazı Başkanlığı arasında imzalanan ‚Olba Örenyeri Bi-

limsel Kazı Çalışmalarına Destek Verilmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü‛ çerçevesinde 

2016 dönemi çalışmalarına mali destek sağlanmıştır. Bakanlık Temsilcisi olarak Silifke Müze 

Müdürlüğü’nden H. Cenap Işık çalışmalara katılmıştır. Olba kazılarına 10 Ağustos 2016 tari-

hinde başlandıktan sonra 1 Eylül2016 günü son verilmiştir. Olba kazılarında çalışan ekip üye-

leri Arkeolog Safiye Aydın, Arkeolog Emine Akkuş Koçak, Arkeolog Recep Sezer Taşkıran, 

Arkeolog Müslime Tokuştepe, arkeoloji öğrencileri Mert Uğur, Aykut Koç, Mustafa  Bölükbaş, 

Ebru Uçarsu ve Restoratör Muhammed Diler’e teşekkür ederiz. Kazının mimari çalışmalarında-

ki katkıları için Mimar Burak Yazıcı’ya, Mimar Onur Karahan ve Ahmet Mutlu’ya şükran-

larımızı sunarız. 
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öncesinde kulenin doğu ve batı köşeleri ile kuzey cephesine ait kalıntılar 

görülebilmektedir (Resim: 2). 

Kule 1. 1.2016 Açması kazı çalışmaları kulenin iç mekanında gerçekleşti-

rilmiş ve bu mekanın bir kemer ile bölünmüş olduğu çalışmalar sırasında 

belirlenmiştir (Çizim:1). Sur içinde elde edilen küçük buluntular çoğunlukla 

Geç Antik Döneme işaret etmektedir. Özellikle birbirine çağdaş sikkelerin 

(II. Constantius Dönemi) kazılar sırasında bulunması, kulenin son kullanım 

sürecine ilişkin aydınlatıcı bilgiler sunmaktadır. Buna göre, Olba savunma 

sisteminin bir birimi olan kule özellikle bölgeyi 4. yüzyıl içinde tehdit eden 

Isaurialı isyancıların yol açtıkları huzursuzluk ve saldırılara karşı korumuş 

olmalıdır2. Ancak, kulenin sahip olduğu polygonal duvar örgüsü ve kazı 

sırasında alt katmanlarda ele geçirilen seramik buluntuları kulenin ilk ya-

pımının tarihinin Hellenistik Döneme uzandığını göstermektedir. 

Olba akropolisi savunma sisteminin bir diğer parçası olduğu anlaşılan ve 

tepenin güneydoğu yamacında yer alan polygonal örgülü kulenin yakınla-

rında bulunan taş blok da önemli bir buluntu olarak 2016 yılında kaydedil-

miştir (Resim: 3). Bir kulenin giriş kapısı lentosuna ait olan blok 125x53 cm. 

ölçülerine sahip bulunmaktadır. Üzerinde Hellenistik Dönem Olba rahip 

krallığının sembollerinden olan lobut ve yıldırım demeti kabartmalarının 

varlığı dikkati çekmektedir. Böylece Olba akropolisinin Hellenistik Dönem 

içinde bir savunma sistemine sahip bulunduğu kesin olarak belirlenmekte-

dir. 

Olba 2016 dönemi çalışmaları kapsamında örenyerinin Düğürlük Tepesi 

adı ile tanınan kesiminde yapılan incelemeler sırasında iki ayrı kaya ka-

bartmasına rastlanmış bulunmaktadır. Bunların daha önce yapılan yayın-

larda yer almaması bölge arkeolojisi bakımından önem taşımaktadır. 

Adı geçen kabartmaların her ikisi de teraslanmış tarım arazilerinin bu-

lunduğu; aynı zamanda kırsal konutların ve onlara eşlik eden mezarların 

yer aldığı gevşek karakterli, tarımsal içerikli bir yerleşim modelinin söz 

konusu olduğu kesimde (Düğürlük Tepesi) yer almaktadır. Yine aynı yük-

selti üzerinde bulunan ve büst taşıyan iki figürün yer aldığı, yazıtlı tabula 

ansataya sahip olan bir mezar ise eskiden beri bilinmekte, yayınlanmış bu-

lunmakta ve aynı yerleşim modelinin parçasını oluşturmaktadır3.  

                                                        
2  Söz konusu tarihsel olaylar ve kule kazısında ele geçen sikkelerle ilgili ayrıntılar bağımsız bir 

makalede incelenmiş bulunmaktadır: Erten 2017, 129-146.  
3  Keil-Wilhelm 1931, 87-88. 
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Olba 2016 dönemi çalışmaları sırasında ilk kez saptanan her iki kabart-

mada da ayakta duran ve sağ elinde mızrak tutarken, sol kolu sarkıtılmış 

durumda olan birer figür tasvir edilmektedir. Asker tasvirleri olduğu anla-

şılan bu kabartmaların benzerlerine bölgede rastlanmakla birlikte, bu ör-

nekler ilk kez saptanmaktadır. Söz konusu eserlerin aşınmış yüzeyleri onla-

rın ayrıntıları ile ilgili bilgi edinmeyi güçleştirmektedir. Ancak, bunların 

askerlik görevlerini sona erdirdikten sonra arazi sahibi olarak tarımla uğra-

şan, kırsal konutlarda yaşayan emekli (veteran) askerlere ait arazilerle ilgili 

kabartmalar olmaları mümkün görünmektedir. Yine Olba’da aynı yerleşim 

modeli içinde bir veteran askere ait mezar yazıtının bulunmuş olması bu 

görüşü desteklemektedir4. 

Düğürlük Tepesi’nde bu yıl saptanan asker kabartmalarından biri 32x62 

cm. boyutlarındaki dikdörtgen bir çerçeve içinde yer almaktadır (Resim: 4). 

Ayakta duran figürün boyu 60 cm.dir ve sağ kolu kıvrık bir mızrağı tutar-

ken, sol kol yanda sarkıtılmış durumdadır. Baş kısmı tamamen tahrip oldu-

ğundan detaylarını belirlemek mümkün olamamaktadır. Ancak, başın sağa 

dönük olması ihtimali bulunmaktadır. Figürün içinde yer aldığı dikdörtgen 

çerçevenin üst kısmının bir alınlık biçiminde işlenmiş olması da mümkün 

görünmekle birlikte yüzeydeki tahribat bu konuyu kesinleştirmeyi 

imkânsız kılmaktadır. Kabartma üzeri kabaca düzleştirilmiş büyük bir yerli 

kaya kütlesi üzerine yerleştirilmiş bir diğer büyük kaya parçası üzerine 

işlenmiş bulunmaktadır. Alttaki yerli kaya kütlesinin uygun bir zemin oluş-

turmak üzere işlendiğini gösteren murç izleri yüzeyde görülebilmektedir. 

Düğürlük’de tespit edilen diğer kaya kabartması da yine büyük bir yerli 

kaya kütlesi üzerine işlenmiştir (Resim: 5). Üst kısmı kemerli ve üçgen alın-

lıklı, dikdörtgen bir niş içinde yine ayakta duran ve sağ elinde mızrak tutan 

bir figüre ait izler - çok aşınmış olmakla beraber - görülebilmektedir. Nişin 

toplam yüksekliği 65 cm., genişliği ise, 55 cm.dir. Nişin derinliği 14-15 cm. 

kadardır. Ayakta duran figürün boyu 42 cm., içinde bulunduğu dikdörtgen 

alanın boyutları 30x50 cm.dir. Alınlık kısmının alt genişliği ise 47 cm. olarak 

ölçülmektedir. 

Olba 2016 dönemi çalışmaları kapsamında 2010 yılından bu yana kazı ve 

onarım çalışmaları sürdürülen tiyatro ile ilgili olarak da incelemelere de-

vam edilmiştir. Tiyatronun batı kesimi üzerinden geçen toprak yolun tüm 

resmi girişimlere karşın başka bir güzergâha taşınamamış olması bu alan-

                                                        
4  Keil-Wilhelm 1931, 87-88. 
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daki kazı çalışmalarının 2016 yılında yapılamamasına neden olmuştur. An-

cak, Olba tiyatrosunun mimarisinin ve mimari plastiğinin belgelenmesi ve 

değerlendirilmesi konusunda ise 2016 döneminde yoğun bir program başla-

tılmış bulunmaktadır. Ayrıca, mimari detayların ayrıntılı olarak incelenmesi 

3-D görüntülerinin oluşturulması yönünde de çalışmalar başlatılmıştır. Bu-

nun için Dr. Tuna Akçay ve Mimar Burak Yazıcı’nın ortak çalışmalarının 

ürünü olan restitüsyonlar ortaya çıkmış bulunmaktadır (Resim: 6). 

Olba 2016 dönemi çalışmaları sonucunda kentin tiyatrosunun mimarisi-

nin; özellikle de scenae frons mimari plastiğinin çok daha ayrıntılı bir tanım-

laması yapılmış bulunmaktadır. Buna göre, konu ile ilgili olarak aşağıdaki 

temel bilgileri sıralamak mümkün görünmektedir5: 

 Olba tiyatrosu mimari planlaması ve dekorasyonu bakımından he-

men yakınındaki Diocaesarea tiyatrosu ile yakın benzerlik göstermek-

tedir. Adı geçen yapının bir yazıtla kesin tarihlemesi yapılabilmekte-

dir. Bu yazıtta bir arada M.S. 161-169 yılları arasında hüküm süren 

Marcus Aurelius–Lucius Verus’un ortak adları olan Armeniacus yer 

almakta ve yazıt daha hassas bir tarihlendirmeyle M.S. 164 yılına ve-

rilmektedir6. Adı geçen yazılı belge böylece M.S. 2. yüzyılın ikinci ya-

rısı içinde Dağlık Kilikia’nın doğu kesimindeki mimarinin ve plastik 

elemanların değerlendirme ve tarihlemesinin yapılabilmesine daya-

nak sağlamaktadır. Yukarıda belirtilen benzerlik nedeniyle Olba ti-

yatrosu için de aynı tarihi, yani M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısını öner-

mek olasıdır. Bu aynı zamanda kentte Romalılaşma sürecinin hızlana-

rak, çok sayıda mimari anıtın oluşturulduğu bir dönem olarak değer-

lendirilmelidir.  

 Olba tiyatrosu boyutları bakımından başta yakın benzeri Diocaesarea 

tiyatrosu olmak üzere Anadolu’daki birçok orta boyuttaki  (cavea çap 

ölçüleri yaklaşık 60 m. olan) tiyatro yapısından daha küçüktür. Cavea 

çapı yaklaşık 40 m. olarak hesaplanan Olba tiyatrosunun, izleyici ka-

pasitesi 3361 kişi olarak belirlenen Diocaesarea tiyatrosundan çok da-

ha az izleyici alabildiğini belirlemek mümkündür7.       

 Olba tiyatrosu eldeki arkeolojik verilere göre, summa cavea (üst cavea) 

ve ima cavea (alt cavea) olmak üzere iki kısımdan oluşan Diocaesarea 

                                                        
5  Bu konudaki bilgi, belge ve görsel malzemeyi içeren bir makale de 2017 yılında yayınlanmış 

bulunmaktadır: Erten-Kaplan 2017. 
6  Spanu 2011, 7, 105. 
7  Spanu 2011, 115. 
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tiyatrosundan farklı olarak tek parça halinde bir caveaya sahip bu-

lunmakta ve bunu geniş (3.00 m.) bir koridora sahip analemma duvarı 

sınırlamaktadır. Her iki tiyatronun da caveaları güneye bakmakta; Ol-

ba tiyatrosunda da cavea üzerinde bir geçit tünelinin (vomitorium) ol-

duğunu gösteren izler bulunmaktadır. Bu eleman Diocaesaerea tiyat-

rosunda bulunan üç vomitorium elemanının bir benzeri olarak değer-

lendirilmelidir8. 

 Olba tiyatrosu skene ve proskene elemanları tümüyle kazılar sonucun-

da ortaya çıkartılmış bulunmaktadır. Buna göre, proskene, yaklaşık 

4.10 m. derinliğe sahip bulunmaktadır. Proskene tam dikdörtgen plan-

lıdır. Zemininin ahşap hatıllarla kapatılarak bir yüzey oluşturulduğu 

kazılar sırasında ortaya çıkartılan hatıl deliklerinden anlaşılmaktadır. 

Proskene, orchestradan frons pulpitum ile ayrılmaktadır. Bu eleman iki 

sıra halinde üst üste yerleştirilen bloktan oluşmaktadır. Bu blokların 

üst sırasının yüksekliği 53 cm., alt sırasının yüksekliği ise 55 cm. ola-

rak belirlenmektedir. Böylece frons pulpitum yüksekliği 1.08- 1.10 m. 

civarındadır. Bu alanda şimdiye dek yapılan kazılarda yukarı sıraya 

ait 17, aşağı sıraya ait 16 blok ortaya çıkartılmıştır. Söz konusu elema-

nın sahip olduğu profil de kaydedilmiş, çizimi yapılmış bulunmakta-

dır. Frons pulpitum batı kesiminin kazısının tiyatronun üzerinden ge-

çen yolun kaldırılmasıyla kazısının mümkün olması halinde daha 

hassas olarak ölçülerinin belirlenmesi mümkün olacaktır. 

 Olba tiyatro kazıları scenae frons düzenlenişi konusunda da kesin ar-

keolojik veriler sunmaktadır. Buna göre, dikdörtgen planlı skene bi-

nası kireçtaşı bloklardan oluşturulmuştur. Bu bloklar (skene binası ar-

ka duvarı haricinde) rektagonal taşlardan oluşmaktadır. Skeneden 

proskeneye geçiş biri tam merkezde, ikisi yanlarda olmak üzere üç ka-

pıdan sağlanmaktadır. Söz konusu yapı, kazı çalışmalarının başlama-

sının hemen ardından yapılan ve Adana Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu tarafından onaylanan bir proje bağlamında sağlamlaştı-

rılmaktadır. Skenenin caveaya bakan cephesi bezemeli bir scenae frons 

olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. 

 Scenae frons, tiyatro yapısının sahip olduğu mimari plastik bezemeler, 

bunların stili, tarihlemesi konusunda en bilgilendirici elemanı oluş-

turmaktadır. Yaklaşık doğu-batı doğrultusunda uzanan bu cephe 

                                                        
8  Spanu 2011, 15-17.  
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üzerinde, ‚batı kapı - dikdörtgen niş - yarım daire aedicula – orta kapı 

(valva regia) – yarım daire aedicula – dikdörtgen niş – doğu kapı‛ dizi-

limi genel planlamayı oluşturmaktadır (Resim: 7). Bu elemanların ön-

de çıkıntı yapan podiumlar üzerinden yükselen Korinth başlıklı on 

sütun ile tek katlı bir cephe meydana getirdikleri anlaşılmaktadır (Re-

sim: 8). Sütunlar kireçtaşından yapılmış Attik-İon tipi kaidelere sahip 

bulunmaktadırlar. Sütun gövdeleri de yivsiz ve yine kireçtaşındandır. 

Tümü korunmuş bir sütun gövdesi bulunmadığından, sütun yüksek-

liğini hesaplayarak belirlemek gerekmiştir. Yapılan hesaplamalara 

göre, sütun gövde yüksekliğinin (başlık ve kaide hariç) 3.13 m. kadar 

olması gerekmektedir. Scenae frons Korinth başlıklarının günümüze 

ulaşan tüm örneklerinde mermer malzemenin kullanıldığı belirlen-

mektedir. Kazılar sonucunda saptanan toplam altı başlık bulunmak-

tadır. Bunların birbiriyle aynı işleniş ve stil özellikleri gösterdikleri 

görülmektedir. Farklı stillerde Korinth başlıklarının yer aldığı Diocae-

sarea tiyatrosundan farklı olarak, Olba tiyatrosunda tek tipte ve tek 

malzemeden (mermer) yapılmış Korinth sütun başlıklarının kullanıl-

mış olması dikkat çekicidir. Scenae frons baştabanı, olasılıkla tek blok-

tan oluşan bir arşitrav ve friz elemanı ile bunun üzerindeki korniş 

blokundan oluşmaktadır. Olba tiyatrosu kazılarında çok sayıda kor-

niş bloku parçasına rastlanmış olmakla birlikte, arşitrav-friz blokları-

na rastlanmaması durumu vardır. Bunu, girintili çıkıntılı olmadığın-

dan devşirilerek kullanılmaya elverişli arşitrav friz bloklarının sonra-

ki dönemlerde başka yapılarda kullanılmış olmalarıyla açıklamak 

mümkündür. Buna karşılık, ele geçirilen korniş parçaların yukarıdan 

aşağıya doğru şöyle bir süsleme sırasına sahip oldukları belirlenmek-

tedir: bitkisel bezemelerle, palmetlerle süslenmiş sima – bezemesiz, 

dışbükey profilli bir yatay bant (kuşak) – şematik işleniş gösteren 

yumurta dizisi kuşağı – kasetler ve bunları ayıran modillon lardan olu-

şan alt-eleman (kasetlerde rozet bezemesi çeşitlemeleri ile nar beze-

meleri görülmektedir. Modillonların ise üst yüzeylerine yaprak motif-

leri işlenebilmekte, dış yüzeyleri ise İon kymationu ile sınırlanabilmek-

tedir) – lesbos kymationu kuşağı – Ion kymationu kuşağı – korniş blo-

kunun düz işlenmiş alt yüzü.     

Olba 2016 yılı kazılarının sona ermesini izleyen dönemde, 2016 yılının 

sonbahar aylarında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 

izinleriyle mimari ekibimiz tiyatrodaki mevcut fiziksel durumu kontrol 
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ederek, skenede çalışmaların sürdüğü kısımları koruma altına almış bulun-

maktadır. 

Kazı çalışmalarının yanında Olba’da geçmiş çalışma dönemlerinde ele 

geçirilen ve Silifke Müzesi Müdürlüğüne teslim edilen sikkelerin bir bölü-

münün temizlik ve konservasyonları da gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 

2014 yılı kazılarında ele geçirilen ve kendi içinde önemli bir grubu oluştu-

ran 34 adet envanterlik değerdeki sikke temizlenerek, bu eserler için gerekli 

koruma sağlanmıştır. Ayrıca, 2016 kazılarında ele geçirilen sikkelerin tümü 

için de temizlik ve koruma işlemleri yapılmış bulunmaktadır. Bütün bu 

işlemler Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından sağlanan destekle 

kazı evinde eski eser temizlik ve konservasyonunun sağlanması için gerekli 

ekipman ve temel malzemeler sağlanması, bir kazı evi laboratuvarı oluştu-

rulmuş olması sayesinde gerçekleştirilebilmiştir. 
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Dönem yerleşimi ve Klasik Dönem kazılarının yanı sıra Helenistik Döneme 

ait Apollon Smintheus Tapınağı ön cephesinde ise restorasyon çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Tapınak ve çevresinde çimlendirme çalışmalarına ek 

olarak ören yeri girişinin düzenlemesi de bu yıl tamamlanmıştır2.  

Smintheion 2014-2016 yılı çalışmaları kazı, onarım ve çevre düzenlemesi 

olarak farklı alanlarda sürdürülmüştür. Prehistorik Smintheion (Kalkolitik 

Dönem) kazı çalışmaları, podyumlu yapı ve su deposu kazı çalışmaları, 

tapınak restorasyon çalışmaları, nişli yapı ve Büyük Roma Hamamı koruma 

çalışmaları ve çevre düzenlemesi çalışmalarını kapsar. 

 

1.  PREHİSTORİK SMINTHEION (KALKOLİTİK DÖNEM) KAZI 

ÇALIŞMALARI 

Turan TAKAOĞLU  

Abdulkadir ÖZDEMİR 
 

Gülpınar Apollon Smintheion kazıları bünyesinde Kalkolitik Gülpınar 

(Smintheion) yerleşimdeki 2014 yılı arazi çalışmaları, 2015 yılında ise stra-

tigrafiğe yönelik kesit temizleme, çizim ve laboratuvar çalışmaları olarak 

gerçekleştirilmiştir. Prehistorik yerleşimin etrafında belirli aralıklarla açılan 

sondaj ve açmalar ışığında, yerleşimin yayılım alanını ve sınırlarını tespit 

etmek amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu sezonki kazı ça-

lışmaları ağırlıklı olarak ana yerleşimde tespit edilen mimari yapıların de-

vamlılığını, aynı zamanda da yerleşimin yaşam sınırlarını tespit etmeye 

yönelik sondaj çalışmalarından oluşmuştur.  

Bu bağlamda, yerleşimde 2014 yılı kazı çalışmaları; G12 q1, F10 q2, G7 q2, 

H11 q3, H12 q1-q2, I12 q1, I14 q1-q2 - q3, J17 q4, N8 q1, K14 q2, G13 q3/H13 q4 

plan karelerinde gerçekleştirilmiştir. Bunlar: 

 Kalkolitik Smintheion yerleşimi mimari yapılarının sınırlarına ulaşılma-

sı ve yayılım alanının belirlenebilmesi için ana yerleşimin 35m. kuzeyinde 

belirlenen 2,5x5m. boyutlarındaki G12 karelajı q1 açmasında kazı çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda, açmanın kuzeyinde, yürüme zemininden 

-30cm.de Geç Roma Dönemine ait, döküntü şeklinde küçük/yuvarlak taşla-

ra rastlanılmıştır. Açmanın güneybatısında ise -60cm. derinlikte, 75 cm. 

genişliğinde, 2 sıra büyük yuvarlak taşlardan örülmüş ve 100cm.lik bir kıs-

                                                        
2 Kazı çalışmalarına izin veren ve maddi destek sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne sonsuz teşekkür ederiz. 2014-2016 yılı Smintheion 

kazılarının güçlü destekçisi İÇDAŞ AŞ.a teşekkür ederiz.  
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mı açığa çıkartılan, güney kesite doğru devam ettiği anlaşılan, Prehistorik 

Dönem olası duvar yapısı (?), tahrip olmuş bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. 

Bu olası duvar haricinde herhangi bir Prehistorik mimari unsura rastlanıl-

mamıştır. Bu alanda yapılan çalışmalardan elde edilen verilerden yola çıka-

rak yerleşimin buraya kadar uzandığı ve yaşam izlerine rastlanıldığı tespit 

edilmiştir. 

F10 karelajı q2 açması; ana yerleşimin yaklaşık 40m. kuzeybatısında 

2,5x5m. boyutlarındaki açmada; seviye inme çalışmaları sırasında açma 

içerisinde hiçbir Prehistorik mimari ögeye ve herhangi bir ateş veya kül 

izine rastlanılmamıştır. Bunun yanı sıra açmanın güneydoğu köşesinde -

60cm. ile -90cm. arasında yoğun miktarda Kalkolitik Döneme ait seramik 

parçalar, kemik, çakmaktaşı ve deniz kabuğu buluntular ele geçirilmiştir. 

Açmanın güneydoğu köşesinde yürüme zemininden -90cm.de, diğer kısım-

larda ise -70cm.de işlenmemiş ana toprağa ulaşılmıştır.  

G7 karelajı q2 açması; Ana yerleşimin yaklaşık 55m. kuzeybatısında 

2,5x5m. boyutlarında açılan G7 karelajı q2 açmasındaki çalışmalarda, açma-

nın kuzeydoğu köşesinde yürüme zemininden – 20 / - 40 cm. arası derinlik-

te iki sıra taştan örülmüş, Kalkolitik Döneme ait duvar yapısı tespit edilmiş-

tir. Kalkolitik Döneme ait mimari unsur olabilecek diğer öge açmanın gü-

neydoğu köşesinde ve kesite doğru devam eden, içinde öğütme taşının bu-

lunduğu – 30 / - 40 cm. aralığındaki taşlar olası duvar izlenimi vermektedir. 

Bunların yanı sıra  – 30 / - 50 cm. aralığında doğu kesitinin önünde açmanın 

güneydoğu köşesinden kuzeydoğu köşesine doğru 150 cm. mesafede, doğu 

– batı yönünde ise 100 cm. uzaklıkta işlenmemiş ana toprak üstüne oturan 

döküntü taşlara rastlanılmıştır. Çalışmalar -70cm.de ana kayaya ulaşılması-

nın ardından tamamlanmıştır. 

Kalkolitik Smintheion yerleşiminin 20m. kuzeyinde yer alan H11 karela-

jındaki çalışmalar; 3x3,5m. boyutlarında q3 açmasında, H12 karelajındaki 

çalışmalar; 2,5x5m. boyutlarında açılan q1 ve 5x5m. boyutlarında q2 açma-

larında gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). H12 q2 plan karesindeki 4.70 m. 

uzunluğundaki, 50 – 55 cm. genişliğindeki alta doğru iki sıra taş dizisinden 

oluşan, harç dolgulu kuzey - güney uzantılı 1. mimari evreye ait olan duva-

rın sınırları tespit edilmiştir. Duvarın sert harç dolgusu, deniz kabuğu, 

çakmaktaşı ve minik dere taşlarının sıkıştırılmasıyla oluşturulduğu anla-

şılmıştır. Duvarın güney sınırı batıya doğru köşe yapmıştır.  Kuzey sınırının 

ise, harç dolgulu duvarın kuzey kısmında aynı dönem içerisinde doğu-batılı 

uzantılı 50cm. genişliğinde bir duvar tarafından tahrip edilmiştir. Harç dol-
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gulu duvarın doğusunda 2. mimari evreye ait, tahrip olmuş olası mekanlara 

ait duvarlar bulunmaktadır. H12 karelajı q1 açmasında +59,61 kotta, doğu-

batı uzantılı, korunduğu itibariyle 1.5m. uzunluğunda ve 50 cm. genişliğin-

de çift sıra taştan örülmüş bir duvar tespit edilmiştir. Tahrip olmuş bir şe-

kilde açığa çıkartılan bu duvarın üzerinde bir mezar tespit edilmiştir. ‚M5‛  

olarak adlandırılan mezarın kemikleri son derece karışık durumda ele geçi-

rilmiştir. Bu karışıklığın kendi dönemi olan Kalkolitik içinde olma ihtimali-

nin yüksek olduğu düşünülmekte, iskelette kafatası, kol veya bacak, kabur-

ga kemikleri dışında tanımlanabilir kemik yoktur. Mezarın güney, doğu ve 

batı kısmında bulunan küçük taşlar olası mezar sınırı olarak değerlendirile-

bilir. Kuzey kısımdaki olası sınırın izine rastlanmamıştır. Mezar hediyesi 

olarak kafatası kemiklerinin yanı başında, tümlenebilen parçalar halinde, 

sepet kulplu çanak ve yüksek kaideli ip delikli kulpa sahip sığ çanak, tespit 

edilmiştir. H12 karelajı q2 açmasında iki adet basit toprak mezar tespit 

edilmiştir. Açmanın kuzeyinde yer alan +59,23 kotta ‚M6‛ nın ayak ucuna 

ölü hediyesi olarak özenle seramik kap yerleştirilmiştir (Resim: 2).  ‚M6‛ 

yarı hocker pozisyonunda baş kısmı kuzeyde, ayakların ise güneyde olduğu; 

ancak yüzünün doğuya baktığı anlaşılmaktadır. Mezarı kuzeyden, batıdan, 

güneyden ve belli belirsiz doğudan sınırlayan taşlar yer almaktadır. H12 q1 

açması içinde kalan, M6’nın 2,5m. kuzeyinde +.59.30 kotta, yoğun kül ve 

deniz kabuğu tabakası, kuzeybatısında ise yoğun ateş ve kül izlerine rastla-

nılmıştır. ‚M6‛nın yaşam düzleminde ele geçirilen ve doğrudan ilişkili ol-

duğu düşünülen ocak yapısının yoğun ısıya maruz kalmış deniz kabuğu ve 

hayvan kemikleri buluntularıyla birlikte ele geçmesi, bireyin gömülmesin-

den itibaren bu alanda yemek şölenlerinin yapılmış olabileceği fikrini akla 

getirmektedir. Açmanın güneyinde +59,24 kotta diğer bir basit toprak mezar 

tespit edilmiştir. "M7" olarak adlandırılan mezarının ayak ucuna da ölü 

hediyesi olarak özenle seramik kap yerleştirilmiştir. Bacakların 90 derecelik 

duruşu yarı hocker pozisyonu olarak değerlendirilmektedir. Baş kısmının  

güneyde, ayakların kuzeyde olduğu; ancak yüzünün doğuya baktığı anla-

şılmaktadır. Kollar ve eller 90 derecelik açı yapacak şekilde mezara kon-

muştur. ‚M6‛ mezarının baş kısmı kuzeyde, yüzünün ise doğuya baktığı 

bilinmekte ve her iki mezar arasında yön birliği ancak bu şekilde sağlan-

maktadır. Ayak ucunda yer alan seramik kaplar her iki mezar için benzer 

özellikler taşımaktadır. Her iki mezarın ortak özellikleri arasında derin ol-

mayan bir çukur içinde yarı hocker şeklinde gömülüp üzerinin taşlarla kapa-

tılmasıdır. Özellikle kafatasına ait kemiklerin azlığı, çene ve diş izlerine 

rastlanılmaması; dönem içinde tahribat fikrini akla getirmektedir. Seramik 
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çömleğin hediye olarak sunulmasının yanı sıra kafatası hizasında obsidyen 

dilgi de mezar hediyesi olarak değerlendirilmiştir. Bireyin ayak ucu ile ba-

şına konan iki hediye ve yarı hocker duruşu ile mezarın taban seviyesi ve 

sınırları belirlenmiştir. ‚M7‛ mezarının batı sınırı ince uzun hat halinde ateş 

yeri ile sınırlandırılmıştır. Kalkolitik Gülpınar kazıları 3x3,5 m. boyutların-

daki H11 q3 açmasındaki çalışmalar esnasında +59,20 kotta yoğun kül ve 

ateş görülmüş ocak ve yaşam düzlemi tespit edilmiştir. Yaşam düzlemi 

üzerindeki kül ve ateş izlerinden kaynaklı topraktaki renk farklılıkları ya-

şam düzleminde çok fazla ateşle ilgili faaliyetin yapıldığını göstermektedir. 

H12 q2 plan karesinde yer alan ve ‚M7‛ olarak isimlendirilen mezar bulun-

tusu ile doğrudan ilişkili olduğu düşünülen ocak yapısının, bireyin gömül-

mesinden itibaren bu alanda yemek şölenlerinin yapılmış olabileceği fikrini 

akla getirmektedir. Yoğun ısıya maruz kalmış midye / deniz kabuğu ve 

hayvan kemikleri buluntuları ve yoğun çakmaktaşlarının ele geçmesi,  ocak 

yapısının uzun süreli ve kalabalık bir nüfus tarafından kullanıldığı düşün-

cesini akla getirmektedir. 

3,5x7m. boyutlarında I14 karelajı içerisinde denk gelen q1,q2,q3 açmala-

rında çalışmalarda yürüme zeminin – 15 cm. seviyesinde, +59,11 kotta gö-

rülmeye başlayan Roma Dönemi duvarının açmayı batıdan – doğuya doğru 

Kalkolitik Dönem mimari unsurları tahrip ederek devam ettiği görülmekte-

dir.  

I14 karelajı q2 açması sınırları içinde 2. mimari evreye ait olan, +58.32 kot-

ta, kuzey-güney uzantılı 3.20m. uzunluğunda iki sıra taştan oluşan 50 cm. 

genişliğinde ve aşağıya doğru iki sıra taş dizili duvar yer almaktadır. Mev-

cut bu duvarın çevre duvarına ait koridor olma ihtimali ile olası herhangi 

bir mekana ait duvar olma ihtimali göz önünde bulundurulmaktadır. 2. 

mimari evreye ait +59.49 kotta güneydoğu-kuzeybatı yönlü 3.50m. uzunlu-

ğunda, iki sıra taş dizisi ile 50 cm. genişliğinde ve 4 alt sıra taş dizisi ile 40 

cm. yüksekliğe sahip olan duvar, çevre duvarı fikrinin arkeolojik kanıtı ola-

rak karşımıza çıkmıştır. Mevcut duvara bitişik halde kuzeydoğu – güneyba-

tı aksında 120 cm. uzunluğunda, üç sıra taş dizisi ile 70 cm. genişliğe ulaşan 

ve alta doğru iki sıra taş dizisi ile 30 cm. yüksekliği bulunan +58,61 kotta, 

duvar payanda (paye) işlevi görmektedir. Mevcut payeye paralel halde 

kuzeyde ikinci bir payanda daha tespit edilmiştir. İki paye arasında 40 cm. 

lik mesafe bulunmaktadır. I14 q1 açması içinde yer alan +58,61 kottaki ikinci 

paye, mevcut duvara bitişik halde kuzeydoğu – güneybatı aksında 115 cm. 

uzunluğunda, üç sıra taş dizisi ile 55 cm. genişliğe ulaşan ve alta doğru dört 
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sıra taş dizisi ile 40 cm. yüksekliğe sahiptir. Çevre duvarının gövdesi gü-

neydoğu-kuzeybatı uzantılı bir şekilde, kuzey kesite girerek devam ettiği 

gözlemlenmiştir. I14 q2 açmasındaki seviye inme çalışmaları sonucunda 2. 

mimari evreye ait payeli çevre duvarının altında, 1. mimari evreye ait izlere 

de rastlanmıştır. Payandalar arasında ve altında kalmış olan +58,16 kotta 

güneydoğudan-kuzeybatıya doğru uzanan iki sıra taştan oluşan, 50 cm. 

genişliğe sahip 2m. uzunluğunda ve köşe yaparak doğuya doğru güneyba-

tı-kuzeydoğu yönünde ilerleyen, 3,50m. uzunluğunda duvar ortaya çıka-

rılmıştır. Birinci payenin batısında 1. Evre duvarının köşe yaptığı tespit 

edildiğinden bir mekan olma fikrini güçlendirmiştir. Ancak Roma Dönemi 

duvarının Kalkolitik Dönem 1. ve 2. mimari evreyi tahrip ettiği, aynı za-

manda Kalkolitik 2. mimari evrenin de 1. mimari evreyi tahrip ettiği bu dar 

alanda gözlemlenmiştir.  

Kalkolitik Gülpınar yerleşiminin sınırlarını belirlemeye yönelik olarak 

I14 karelajının 27.5m. doğusunda, ana yerleşimin yaklaşık olarak 50m. ku-

zeydoğusunda 2.5x5m. boyutlarındaki J17 karelajı q4 açmasında yapılan 

çalışılmalarda kuzeybatı köşede +55,56 kotta yoğun ateş izine rastlanmıştır. 

Mevcut ateş yerlerinin yaklaşık 80 cm. güneyinde ise birbirine yakın veya 

bitişik halde hilal biçimli beş adet taş tespit edilmiştir. Bahsedilen bulgula-

rın ocaklara ait olması yüksek bir olasılıktır. Mimari bulgu açısından sadece 

ocakların tespit edilmesi, mekan dışı açık hava faaliyet alanı fikrini akla 

getirmektedir.  

Kalkolitik Dönem yerleşmesinin yaklaşık olarak 30 m. batısında, 2.5x5m. 

boyutlarındaki N8 karelajı q1 açmasındaki çalışmalar sonucunda, Roma 

Dönemi yapıları tarafından ana yerleşimin batı kısmının tahrip ettiği anla-

şılmıştır. 

Ana yerleşimin hemen doğusunda yer alan K14 karelajı q2 açmasındaki 

çalışmalarda yürüme zemininden -30 cm. seviye inildikten sonra Kalkolitik 

Dönem yerleşimini tahrip eden Geç Roma Dönemine ait doğu-batı uzantılı 

kireç harçlı 75 cm. genişliğindeki duvar yapıları tespit edilmiştir. Bu açma-

daki çalışmalar Kalkolitik Smintheion yerleşiminin doğusundaki tahribatın 

boyutlarını göstermektedir. 

G13 karelajı q3 açması ve H13 karelajı q4 açmalarında  çalışılmasının ana 

amacı; I14 q2 – q1 plan karelerinde tespit edilen güneydoğu-kuzeybatı 

uzantılı devam eden payeli çevre duvarının tam aksı yönüne denk gelmesi-

dir. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda payeli çevre duvarı hakkında bilgi 

edinilememiştir. İleriki kazı sezonlarında yapılacak olan açma genişleme 
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çalışmalarında bu alan önem teşkil edecektir. Fakat bu açmadaki çalışmalar 

sonucunda kuzeyde mimari yapıların tahrip olmuş bir şekilde bu alanda 

görülmesi, özelliklede açmanın güneyinde bir mekanın varlığının tespit 

edilmesi, Kalkolitik Dönemde yerleşimin kuzey-kuzeydoğu yönünde 30 m. 

kadar daha uzandığını bize göstermektedir.  

2014 yılı kazı sezonu sonucunda; Gülpınar Smintheion kazıları bünye-

sinde yerleşimin kuzey ve kuzeybatı yayılım alanı ve sınırı, istimlak edilmiş 

alanlarda sınırlı da olsa çalışılan alanlarda tespit edilmiştir. İleriki yıllarda 

eğer yerleşimin kuzeydoğusu ve kuzeybatısındaki tarlalar da istimlak edi-

lirse bu alanlarda yapılacak sondajlar ile yerleşimin kuzeydoğu ve kuzeyba-

tısındaki yayılım alanı ve sınırları daha geniş bir biçimde tespit edilebilir.  

Yerleşimin doğu, batı ve güney sınırları Roma ve Bizans dönemlerinde 

yapılan mimari yapılar tarafından yoğun bir şekilde tahrip edildiği tespit 

edilmiştir Yerleşimin batısını, Geç Roma Dönemine ait yapılar tarafından 

tahrip ettiğini,  N8 q1 açmasında yapılan çalışmalarda da belgelenmiştir. 

Doğusunu; K14 q2 açmasında ortaya çıkarılan Geç Roma Dönemi yapısı 

tarafından tahrip edildiği anlaşılmıştır. Aynı zamanda ana yerleşimin doğu-

sunda ve güneyinde kutsal yol ve buna bağlı yapılar, küçük hamam ve 

podyumlu yapı gibi M.S. 2-3 yy ait Roma Dönemi mimari yapıları yoğun 

bir şekilde yer almaktadır. Geç dönem yapıları açığa çıkartılırken, bu yapı-

lara ait mekanların içerisinde ya da boş bırakılan alanlarında, yoğun tahrip 

edilmiş bir şekilde Prehistorik kalıntılara ulaşılmıştır. Yerleşimin bu alanla-

ra kadar devam ettiğinin göstergesi olmakla birlikte, Kalkolitik Dönem ya-

pılarının tahribatının boyutu da açıklamaktadır. 

Prehistorik Smintheion kazı çalışmaları sırasında, H 12 karelajında 3 adet 

mezar (M5-M6-M7) tespit edilmiştir. Kalkolitik Smintheion yerleşimi açı-

sından oldukça önem arz eden bu mezar buluntuları, bize şimdiye kadar 

yerleşim insanlarının bilinmeyen ölü gömme gelenekleri hakkında bilgi 

vermektedir. Basit toprak mezar olarak karşımıza çıkan mezarların içinde 

ölüler dizlerin kırılarak karın bölgesine doğru çekme (anne karnında) po-

zisyonunda, yarı hocker şeklinde yatırılmıştır ve ölülerin ayak uçlarına ölü 

hediyesi olarak özenle seramik kaplar yerleştirilmiştir. Mezarların üzerleri 

taşlarla gelişi güzel kapatılmıştır.   

Kazı sezonunda bütün karelajlarda kazı çalışmalarının tamamlanmasının 

ardından, gerekli mimari çizim ve tüm belgelemeler yapıldıktan sonra, aç-

maların üzeri öncelikle koruyucu ve ayırıcı madde olarak geotekstil seril-

miş, sonrasında ise belirli seviyeye kadar elenmiş toprakla kapatılarak ko-
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ruma altına alınmıştır. 2014 yılı Kalkolitik Dönem arazi çalışmaları 

29.08.2014 tarihinde, arazideki tüm kazı ve belgeleme çalışmalarının ardın-

dan son bulmuştur. 

Kalkolitik Döneme ait buluntular: 2 adet sağlam derin çanak (Resim: 3),  

1 adet restore edilmiş yüksek kaideli sığ çanak, 1 adet kırık mermer konik 

rhyton parçası, yassı baltalar, 2 adet tutamak kısmı kırık pişmiş toprak ka-

pak, 7 adet kırık şekilde ele geçirilen çömlek kırığı disk (sherd disk), çok 

sayıda öğütme taş ve el taşı, taş aletler, perdahlamada kullanılan taş ve 

pişmiş toprak aletler, çok az kemik alete ait parçalar, hasır ve yaprak izli 

kaideler, tümlenebilen çanak çömlek ve çok sayıda amorf çanak çömlek 

parçaları, çeşitli türlere ait deniz kabukları, deniz kabuğundan kolye parça-

ları, tanımlanabilir hayvan kemikleri, çok sayıda çakmaktaşına ait dilgi, 

çekirdek ve yonga parçaları ele geçirilen buluntular arasındadır.  

Prof. Dr. Turan Takaoğlu tarafından 2015 yılı Prehistorik (Kalkolitik) 

Dönem tabakalaşmasına ilişkin kesit çalışması ise kutsal yolun büyük Roma 

hamamı ile yol olarak birleştiği noktanın güneyinde gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan kesit çalışması sonucu en altta ana kaya üzerinde Kalkolitik yapı 

kalıntısı, yukarı doğru Klasik ve Helenistik Dönem malzemesinin karışık 

geldiği tabaka üzerinde Roma, en üstte ise Bizans tabakası bahçe toprağı ile 

birlikte tespit edilmiştir. Kesit fotoğraflanarak belgelenmiştir.  

Kalkolitik Smintheion yerleşimi 2016 yılı kazı sezonunda, gerekli görül-

düğü takdirde yerleşim sınırlarını belirlemeye devam etmek için test son-

dajlarının açılması planlanmaktadır. 

 

PODYUMLU YAPI VE ÇEVRESİNDEKİ KAZI ÇALIŞMALARI 

Davut KAPLAN 

Podyumlu Yapı 

2013 yılında kazı ve temizlik çalışmaları ile temel yapısı ortaya çıkarılmış 

podyumlu yapının kazı çalışmaları 2014 yılında kuzey ve kuzey doğu kena-

rında, 2015 yılında ise çevreye yayılmış üst yapı bloklarını araştırma ve 

temenos içerisinde gerçekleştirilmiştir (Resim: 4-5). Podyumlu yapı, kutsal 

yolun doğusundadır. Ortaya çıkarılan temel kalıntıları dikkate alındığında 

yapı dikdörtgen planlı ve kutsal yol ile doğrudan ilişkilidir. Yapı kuzeybatı 

güneydoğu yönünde yerleştirilmiştir. Giriş kısmı kutsal yola dönük olması 

gereken yapının aşırı tahribattan dolayı ön cephesini kestirmek güçtür an-

cak kutsal yoldan ulaşım sağlanıyor olmalıdır. Küçük hamam ile podyumlu 
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yapı arası kazılmamış olmasına rağmen her iki yapı birbirinden bağımsız-

dır. Kutsal alan düzenlemesi yapılırken küçük hamam, podyumlu yapı ve 

kutsal yolun belirli bir mimari plana bağlı kalınarak inşa edildikleri anla-

şılmaktadır. Temel seviyesine kadar tahrip olmuş yapının korunmuş pod-

yum kısmı ve bu kısma ait harçlı moloz dolgu sistemi ortaya çıkarılmıştır. 

Dikdörtgen planlı yapının çevresini bir harçlı duvar örgüsü çevrelemekte-

dir. Bu duvarlar köşelerde ve kutsal yol yönünde kalker bloklar ile örülmüş 

temenos duvarlarıdır. Yapının çevresinde özellikle kuzey bölümde kazılar 

gerçekleştirilmiş ve üst yapıya ait aşırı tahrip olmuş durumda bazı mimari 

parçalar tespit edilmiştir. Yapı moloz taşlı ve harçlı podyum düzenlemesine 

sahiptir. Harçlı moloz kütlenin (podyum dolgusu) üzerinde kesme kalker 

blok taşlarından in-situ birkaç temel bloğu tespit edilmiştir. Bu kalker blok-

lar birbirlerine kenet ve dübel ile bağlandıkları yuvalardan anlaşılmaktadır. 

Batıda köşede korunmuş bu temel uygulaması diğer köşe ve cephelerde 

tahribattan dolayı korunamamıştır. Bu kalker bloklardan bazıları Geç Antik 

Çağ yapı kalıntılarında, bazıları küçük Roma hamamında bir kısmı ise çev-

reye yayılmış halde ve son olarak bahçe sınır duvarları olarak yan dikilmek 

suretiyle kuru moloz taştan örülü duvarlar içerisinde tespit edilmişlerdir. 

Alt Yapı: Podyumlu yapının en dikkat çekici özelliği temel düzenlemesi-

dir. Küçük boyutlu olmasına rağmen özenli bir işçilik gösterdiği temel ka-

lıntıları ve ele geçirilen mimari bloklardan anlaşılmaktadır. Prehistorik yer-

leşimin yayıldığı alan üzerinde alüvyon ve dolgu toprak üzerine inşa edil-

miştir. Podyumlu yapının inşa edildiği zemin doğu yönünde eğimlidir. Bu 

eğimden dolayı yapı yüksek bir podyum üzerine inşa edilmiştir. Dolgu 

toprak üzerine 50-60 cm. yüksekliğinde sade moloz taştan bir alt yapı hazır-

lanmıştır. Podyum yapısı zemindeki eğimden dolayı güney, doğu ve kuzey 

yönlerde payandalar ile desteklenmiştir. Yapının korunmuş temel ölçüleri 

15x20 m.dir. Payandalar ve temel yapısı tamamen moloz taş ve kireç harç-

tan oluşmaktadır. Yapının ilginç olan özelliği ise temel yapısındaki ızgara 

sistemidir. Birbirini dik kesen kuzey güney yönünde 9 doğu batı yönünde 

ise 6 kanal şekilli düzenleme mevcuttur. Birbirini altlı ve üstlü kesen mev-

cut kanallar, podyumun inşası sırasında zemine döşenmiş ahşap hatıllardan 

kalan boşluklar olmalıdır. Temel yapısının tümü ile moloz taş ve harçtan 

oluştuğunu gösteren bir diğer bulgu ise bu ızgara sisteminden itibaren 

kesme taş bloklardan oluşan temel yapısına kadar moloz ve kireç harç yapı-

sının devam etmesidir. Ancak ızgara sitem üzerinde kesme blok taşlarla 

temel yapısı devam eder. Bu kesme kalker bloklar ızgara sisteminin hemen 
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üzerinde temel yapısının dış cephesinde yoğun olarak kullanılmıştır. Yapı-

nın temel ve podyum dışında ana malzemesi tamamen mermerdendir.  

Üst Yapı: Kontrol amaçlı olarak yapılan kazı çalışması sırasında batı 

cephede kesme blok kalker taşlar ve bezemeli mermer bloklar ele geçmiştir. 

Bu mermer bloklar arasında arşitrav, friz, tavan kaseti ve çatı blokları yer 

almaktadır. Arşitrav bloğu sade örnektir. Friz bloğu ise 3 fascialı arşitrav-

dan oluşmaktadır ve 3 adet friz bloğu korunmuştur. Bu arşitrav blokları 

üzerinde birbirini tekrar eden figürlü kompozisyon yer almaktadır. Bu 

kompozisyonda antitetik grifon ve bunların arasında Tanrı Apollon’un 

sembolleri yer almaktadır. Grifonlar arasındaki semboller ise merkezde üç 

ayaklı kazan (tripod) ve onun üzerinde omphalos her iki yanında zeminden 

sarkan sağ ve sola eğik iki defne dalı yer almaktadır. Podyumlu yapının çatı 

bezemelerini oluşturan köşe akroterleri bitkisel bezemelerden meydana 

gelmektedir.  

Temenos duvarı ve Hizmet Binaları Kompleksi: Podyumlu yapıyı çevre-

leyen 0.60 m. genişliğinde korunmuş duvara sahip bir temenos yer almak-

tadır (Resim: 6). Temenos içerisinde doğu ve güney doğu bölümünde birbir-

lerine simetrik iki adet farklı odalardan oluşan komplekse (hizmet binaları) 

ait temeller ortaya çıkarılmıştır. Podyumlu yapı 36.10 m. uzunluğundaki 

güneydoğu kenarını boydan boya kat eden 11.65 m. genişliğindeki alan 

temelleri korunmuş iki ayrı yapıdan (konut ?) oluşmaktadır. Temel iki pit-

hos kalıntısından da anlaşıldığı gibi bu alanda iki ayrı yapının yer aldığı ve 

büyük mekanların simetrik olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. Dış köşe-

lerde temenos duvarları iç kesimine oturan mekanlar 7 x 3.60 m. ölçülerinde 

dikdörtgen plandadır. Temenosun köşelerinde dikdörtgen kalker kesme 

bloklardan kullanılmıştır. Tarım arazisi olarak kullanılması temellere kadar 

tahribata neden olmuştur. 

Su Deposu: Podyumlu yapının hemen yanı başında kuzey tarafta pod-

yumlu yapıdan daha önce inşa edilmiştir.  Podyumlu yapının temeline pa-

ralel olmayan su deposu, aynı zamanda hem duvar örgü hem işlev ve de 

temenos tarafından payandalarının kesilmiş olmasıyla farklıdır (Resim: 5). 

Yapı yaklaşık dikdörtgen planda doğu tarafta eğimi olduğundan yüksek 

payandalıdır. Taban ve duvaralar hidrolik harç ile sıvanmıştır. Doğu cephe-

sinde zeminden yukarıda pişmiş toprak boru ile temiz su çıkışı sağlanmış-

tır. Bir diğer su çıkışı ise taban kirli suyunun aktarımı için kuzeye açılmış ve 

yine pişmiş toprak boru ile sağlanan ve kanalizasyona bağlanan su çıkışıdır. 

Yapının tahrip oluşu ya da işlevini kaybedişinden sonra temenos duvarı ile 



 ................................................................................................................  331 

payandaların kesildiği depo üzerine iki farklı mimari inşa edildiği kuzey 

güney yönde uzanan çamur harçlı moloz taşlı duvarlardan anlaşılmaktadır. 

Podyumlu yapı ile doğu yönündeki teras duvarı arasındaki geniş alanda 

zeminde kireç harçlı taban ise harç yapma yeri olduğu anlaşılmaktadır. 

Mozaik Tabanlı Ev: Payandalı su deposundan güney batıya doğru 5.50 

m.lik bir alanda yapıların sadece temel seviyesine kadar korunmuş, dolgu 

topraktan elde edilen buluntular konut olarak kullanıldıklarını göstermek-

tedir. Yaklaşık 8x8 m. ölçülerindeki yapının dört mekanı tespit edilebildi. 

Kutsal yol çevresinde önceki yıllarda (2004-2014) tespit edilen mimarinin 

benzeri bir konutun üç odası özgün olarak ortaya çıkarıldı. Tarım arazisi 

tabanına denk gelen bu yapı ören yerinin de en yüksek noktalarından bi-

rinde yer almakta ve tahribat daha da artmaktadır. Yapının bir diğer meka-

nı 4.70x4.50 m. ölçülerindeki mozaik tabanın da yer aldığı odadır. Bu meka-

nın batısında 4.60x4.00 m. ölçülerinde kuzeyde mozaik taban kısmen ko-

runmuştur. Güney batı kesiminde korunan tuğla tabanın aksine mozaik 

döşemenin bütün tabana yayıldığı kısmen korunmuş mozaik parçalarından 

anlaşılmaktadır. Geç Roma (M.S. 5-6. yy) Dönemine ait bu mozaik tabanda 

dalgalanmalar, kırılmalar ve bu tahribattan dolayı mekanın çevresine ve 

dolgu toprağına karışmış halde harçlı mozaik parçaları tespit edildi. Etrafı 

saç örgüsü (giyoş) bandı ile çevrili mozaik Geç Antik mozaikler büyük tes-

seralarla ve özensiz yapılmış hayvan figürlerinden oluşmaktadır. Panolar 

içerisinde yer alan figürlerden birisi keçi, diğer panoda ise iki yunus (?) 

balığı aynı yönde betimlenmiştir. Diğer panolar tahrip olduğundan konu 

seçimi yapılamasa da benzer figürlerin yer aldığı düşünülebilir. Keçi figürlü 

kalitesiz mozaik parçası ve kuş (tavuk ?) figürünün yanı sıra geometrik 

(baklava) bezemeler de açığa çıkarılmıştır.  

Tuğla tabanlı oda ile şapel (?) arasında kalan son mekan ise oldukça tah-

rip olmuştur. Mozaikli tabanlı oda ve tuğla tabanlı oda dolgu toprağından 

ele geçirilen Geç Antik Döneme ait bu mozaik tabanla aynı geometrik be-

zemeye sahip bir başka döşeme (?) ise opus sectile mermer parçalarıdır. 

Altıgen, kare ve üçgenlerden oluşan mermerlerin farklı boyutta ve tipte 

taban döşemesine sahip olduğu ancak özgün olarak korunmadıkları anla-

şılmaktadır.  

Bu mozaik koridorun güney-doğu köşesinde ve duvarları 0.40 m. ko-

runmuş ve tabanı tahrip olmuş küçük bir kare mekanın ise tabanında yer 

alan tuğla döşemeli kanal nedeniyle bir duş yeri olduğu anlaşılmaktadır. 

Ancak bu mozaikli evin kuzeye doğru devam eden diğer mekanlar arazinin 
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eğimi nedeniyle tahrip olmuş ve altta yer alan Prehistorik ve Helenistik 

tabakalarla karışmıştır.  

Tuğla Tabanlı Su Deposu: Podyumlu yapının batı köşesine dayandırıla-

rak inşa edilmiş Geç Antik Çağa (Geç Roma/Bizans) ait bir su deposu ise 

podyumlu yapının işlevini kaybetmesinden sonra batı köşesine yakın ve 

yapıya paralel inşa edilmiş Roma yapısı (mozaik tabanlı ev) arasında bu-

lunmaktadır. Kısmen Roma yapısı duvarlarının da ortak kullanıldığı depo 

3.65x6.80 m. ölçülerinde kuzey güney yönde inşa edilmiştir. Suyun geliş 

yolu küçük hamam ve kutsal yol arasından geçerek kuzey doğu yönde çok 

az korunmuştur. İki ayrı su çıkış noktası ve künkler iki farklı evresinin var-

lığını ortaya koymaktadır. Temizlik çalışmaları sırasında depo tabanındaki 

bu döşemelerin ikinci döşemenin varlığı bu taban altında kısmen korunmuş 

tuğla tabakadan anlaşılmaktadır. Su deposunun kuzey kesiminde bu depo 

ile bağlantılı 1.33x2.72 m. ölçülerinde olan hazne 0.70 m. derinliğinde küçük 

boyutlu bir hazne yer alır. İç cephesi tamamen sıvalı ve tabanı kare tuğlalar 

ile kaplıdır. Bizans Döneminde bu haznenin 1.00 ve 0.20 m. uzunluğunda 

0.20 / 0.25 m. genişliğinde iki kalker blok ile bölündüğü anlaşılmaktadır.  

Şapel (?): Podyumlu yapı gibi 1971-1973 yıllarında Çanakkale Arkeoloji 

Müzesi tarafından kazılan ve 2005-2006 Gülpınar/Smintheion Prehistorik 

(Kalkolitik) kazıları sırasında tabandan aşağı inilerek Prehistorik tabakaya 

kadar kazılan mekan podyumlu yapı temenos köşesine inşa edilmiştir. Te-

menosun batı köşesi yapının kuzey ve batı duvarını oluşturmakta, doğu ve 

güney duvarlarının ise sonradan temenos duvarına dayandırıldığı anlaşıl-

maktadır. Yapının genel ölçüleri 7.05x4.55 m. olup doğu batı yönde konuş-

landırılmış dikdörtgen plana sahiptir. Giriş batı dar cepheden taş döşeli ve 

çoğunluğu tahrip olmuş bir sahanlıktan geçilerek sağlanmıştır. Sahanlık 

batı köşeden güneye 0.90 m.lik bir mesafeden sonra başlar. Kapı eşik taşı 

1.10 m. uzunluk ve 0.70 m. genişlikte kalker bloktan oluşur. Yapının sonra-

dan eklenen doğu ve güney duvarları küçük boyutlu andezit kare ve dik-

dörtgen bloklardan oluşur. Doğu duvarda yer alan 0.80x0.80 m.lik iki ayrı 

destek duvarı arazinin meylinden, ilgili duvarın eklenti olmasından ve yapı 

beden duvarlarının yüksek olmasından kaynaklanıyor olmalıdır. Prehisto-

rik kazılar sırasında yapı içerisinde ve çevresinde ele geçen çok sayıda çifte 

sütunlar ve üzerinde haç işareti olan çift sütun başlıklardan dolayı Hıristi-

yanlık yapı (kilise/şapel) malzemesi burasının küçük bir şapel (?) olmalıdır. 

İşlik: Podyumlu yapı temenosunun batı köşesine yakın noktada yer alır. 

Şapel (?) olması muhtemel yapının güney doğusundadır. İşlik doğrudan 
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Geç Antik Döneme aittir ve temenos duvarı üzerine inşa edilmiştir. Kalker 

ve andezit blokların bir arada kullanıldığı işliğe ait pres yapılan taban ve 

suların toplandığı bir tekne yer alır. Biriktirme teknesi kuzeyde ve andezit 

kanallı taşın alt kodunda yer alır. Tekne 1.70x0.50 m. ölçülerinde 0.38 m. 

derinliğinde ve moloz taş-kireç harçla örülmüştür. Tekne içerisi gelişigüzel 

sıvanmış ve doğuya doğru eğim verilmiş tekneden akıntı ise 0.16 m. çapın-

da bir künk ile sağlanmıştır.  

Mahzen: Temenos duvarı üzerine inşa edilen işlik ile yakın ilişki içindeki 

yapıdır. Olasılıkla bu mahzen işlikte üretilen ürünlerin depolandığı küçük 

bir mahzen olmalıdır. Yapı iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Dış konturları-

na önem verilmeyen yapı olasılıkla zemine gömülmüş ve serin tutma amaç-

lı inşa edilmiş koruyucu bir yapıdır. Yapının zemini sıkıştırılmış toprak 

üzerine ince kireç tabakasından oluşmaktadır. Tabanda yapılan kazılarda 

Roma ve Helenistik (Megara kaseleri) seramik parçaları bir arada ele geçi-

rilmiştir. Prehistorik Dönem seramikleri ile bir arada ele geçirilen Helenistik 

ve Roma Dönemi seramikleri mahzenin olası tabanı altında karışık ele geçi-

rilmiştir. 

Podyumlu Yapı Üst Yapı Elemanlarına Yönelik Çalışmalar: Podyumlu 

yapı daha önce kazıldığından çevrede yapılan araştırmalar önem arz etmek-

tedir. Podyumlu yapının üst yapı bloklarının tarım arazilerinde (zeytinlik-

bahçe ve tarla) sınır taşı olarak kullanılması Smintheion ören yerinde bir 

gelenek olduğundan öncelikli olarak moloz duvarlar içerisinde olduğu dü-

şünülen mermer blokların ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu amaçla 

kuzey uzun kenarda temenos dışında moloz bahçe duvarı kaldırılmış ve 

18.80x19.20 m.lik alanda bahçe duvarı daha alt seviyesinde dolgu toprağa 

gömülü ve dizili halde üst yapı blokları tespit edilmiştir. Bu bloklar içeri-

sinde üç adet sima bloğu ve bir adet parçalanmış halde friz bloğu ortaya 

çıkarılmıştır. Friz ve sima bloklarının korunma durumu oldukça zayıftır ve 

bezemeli kuşaklar tamamen kırık durumdadır. Bu bloklar arasına bahçe 

sınır duvarı taşı olarak kullanılmış bir adet giyimli heykel parçası ise en 

ilginç buluntudur. Giyimli bir figüre ait mermer alt etek kısmına aittir ve 

insan boyutları üzerinde ve yapıya aplike bir heykel olduğu tahmin edil-

mektedir. Bu dizisi içerisinde dört parça halinde ele geçen bir arşitav-friz 

bloğu ise oldukça tahrip edilmiştir. Podyumlu yapı temenos duvarları gü-

neyinde duvar dışında bir adet grifonlu arşitrav-friz bloğu daha ortaya çı-

karılmıştır. Bu blok üzerinde tarım toprağı yüzeyine yakın olmasından do-

layı aşırı yıpranma meydana geliştir. 
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APOLLON SMINTHEUS TAPINAĞI RESTORASYON 

ÇALIŞMALARI 

Tayyar GÜRDAL 

2014-2016 YILI APOLLON SMİNTHEUS TAPINAĞI ÇALIŞMALARI 

Bölgenin mimari mirasının en önemli öğelerinden birisi olan Apollon 

Smintheus Tapınağı işlevini yitirmiş ve her dönemde yapı öğeleri ikincil 

kullanımlarla parçalanarak dağılmış; doğal koşullar ve vandalizm yapı 

malzemelerinde geri dönüşü olmayan tahribatlar yaratarak hızla bozulma-

lara neden olmuştur. Yıpranmış, dağılmış zeytin bahçeleri ve zeytinyağı 

üretim haneleri içinde kullanılmayan, bağlamından kopan ve gittikçe yıp-

ranan bu tarihi mekânın onarılarak korunması, kullanılarak ve sunularak 

yaşatılması bir yandan beldenin mimari katmanlılığını gelecek nesillere bir 

bilgi kümesi olarak aktarırken, diğer yandan yaratacağı artı değerle bölgeye 

ciddi bir dinamizm ve ekonomik girdi sağlayacaktır.  

Bu bağlamda; Apollon Smintheus kutsal alanın ve tapınağın korunması 

ve sunumunda; kültürel peyzaj alanı içinde, ekolojik üretim alanları ve ya-

pıları ile bütünleşen tapınağın, farklı dönemlerin değerleri olan hamam 

yapıları ve arkaik dönem yapı unsurları ile fiziksel, sosyal, kültürel ve eko-

nomik olarak bütünsel koruma yaklaşımı ile değerlendirilmesi alanın gele-

ceğine yönelik temel yaklaşımlardan biridir. Tapınağın içinde bulunduğu 

alanın, bu alan ile bağlantılı ‚Apollon’un Anadolu’daki izleri‛ olan Didim - 

Söke,  Klaros - İzmir, Letoon, Patara - Antalya vb. bağlantı noktaları tapı-

naklarla olan ilişkilerinin öne çıkartılması tarih, kültür, çevre değerleri bağ-

lamında ele alınması koruma ve sunumdaki bir diğer temel yaklaşımdır.  

1995’li yıllarda maddi değerlere göre tanımlanan ve değerlendirilen Ta-

pınakta koruma ve sunumuna yönelik yaklaşımlar, 2014-2015 yılında bu 

maddi değerlerin mitolojik sahnelerde betimlenen ve Antik Dönem kaynak-

larında geçen manevi değeri ile bütünleşerek günümüz çağdaş sanatın, kül-

türün bir öğesi olarak çok yönlü sunumu hedeflenmiştir.  

Bu ilkeler ve hedefler çerçevesinde Apollon Simintheus Tapınağı’ndaki 

2014-2016 yılı çalışmalar (Resim: 7-8), 5226 ve 3386 sayılı yasalar ile değişik 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında belir-

lenen arkeolojik sit alanları ve koruma alanlarında, yüksek kurul ilke karar-

ları, koruma bölge kurulu kararları doğrultusunda, yapıların ve alanın bağ-

lamı ile birlikte değerlendirilmesi ve korunması, sağlıklaştırılarak yaşatıl-

ması ve çağdaş yaşamla bütünleşmesi amaçlı restitüsyon bilgilerini temel 
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alan, restorasyon, çevre düzeni projeleri ile mühendislik dallarında yapıl-

ması gereken her türlü projenin, değerlendirme / yorumlama ve korunma-

sına yönelik müdahaleleri içermektedir.  

Kutsal alanın ve tapınağın maddi kültür varlığı bir değer olarak korun-

ması, onarılarak yeniden kullanımı, manevi değerleri ile sunumu bir yan-

dan bölgenin mimari katmanlılığını gelecek nesillere aktarırken, diğer yan-

dan ise içinde bulunduğu alanda ve bölgede tarih, kültür, çevre değerleri 

bağlamında ciddi bir dinamizm ve ekonomik değerde kazandıracaktır. Bu 

nedenle sadece alt yapı / temelleri kalmış olan tapınağın koruma ve sunu-

munda; öncelikle geçmiş yıllarda yapılmış olan müdahalelerdeki yaklaşım-

lar korumada dil birliği sağlamak üzere ilkesel olarak benimsenmiştir. Bu 

bağlamda 2014-2016 yıllarında yapılan çalışmalarda: 

 Alt yapıda tüf ve andezit, üst yapıda ise mermer olan özgün mimari 

öğelerin korunarak kullanılması ve koruyucu malzemeler ile sağlam-

laştırılması,  

 Kırılmış parçaların hasarın niteliğine göre yeni malzeme ile güçlendi-

rilerek tamamlanması, 

 Tapınak mimarisinin mekânsal kurgusunu sunan bölümlerde özgün 

malzeme ile ayağa kaldırmalarla bilginin planimetrik ve üç boyutlu 

aktarımı, ilke olarak benimsenmiş ve bunlara yönelik müdahaleler 

yapılmıştır.  

 

Mimari Blokların Gruplanması 

Tapınağın çevresinde yer alan mimari bloklar öncelikle tapınak öğeleri 

ve alandaki diğer yapılara ait öğeler olarak ayrıştırılmıştır. Tapınağa ait 

olan mimari bloklar ise;  

 Malzemenin türüne (andezit, mermer), kullanıldığı yere (temel, üst 

yapı) ve niteliğine göre ayrıştırılmıştır. Bu ayrıştırmaya göre andezit 

blokları; alt yapı, kaide, duvar, üst yapı vb. kullanıldığı yere göre bo-

yutları da değerlendirilerek gruplanmış ve alanın batısında düzen-

lenmiş, 

 Mermer olan mimari bloklar gruplanmış ancak bir bölümü alanda 

düzenlenebilmiştir. 

 Mimari bloklara yönelik envanter kartlarındaki bilgiler kontrol edil-

miş,  
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Tapınakta Yapılan Çalışmalar 

Tapınakta mekânsal ve üç boyuta yönelik düzenlemeler yapılmıştır.  

 Tapınağın güneydoğu ve kuzeydoğu cephelerinde tapınağın 

mekânsal kurgusuna yönelik olarak iki adet özgün sütun tamburu sü-

tunların konumunda kullanılarak, tapınağın üçüncü boyuta yönelik 

bilginin aktarıldığı düzenleme yapılmıştır.  

 Tapınağın güneydoğu cephesinde köşeden sonraki iki sütunun ko-

numunda kaide, tambur, kabartmalı tambur, başlık, arşitrav ve imi-

tasyon olarak dökülen friz mimari cephe düzeninin öğeleri olarak su-

num amaçlı ayağa kaldırılmıştır. 

 Tapınağın cella, naos bölümlerinde temizlik çalışması yapılarak alt ya-

pıya yönelik temel ve atkı duvarları belirginleştirilmiştir.  

 Temeller arasındaki boşluklar kazılarla elde edilen veriler doğrultu-

sunda moloz taş blokajla belirginleştirilmiştir.  

 Ayağa kaldırılan mermer mimari elemanlarda yüzey temizliği yapıl-

mıştır. 

 Temizlenmiş, malzeme sorunları olan mermer bloklardan birinin üze-

rinde malzeme korumaya yönelik sonucu değerlendirebilmek ama-

cıyla deneme amaçlı yüzey koruyucu kullanılmıştır.  

 Onarım çalışmaları için gerekli olan tapınağın üzerine çıkan rampa 

kaldırılmış, tapınak dört yönden açığa çıkartılmıştır. 

 

NİŞLİ YAPI VE BÜYÜK ROMA HAMAMI KORUMA 

ÇALIŞMALARI 

Davut KAPLAN 

NİŞLİ YAPI KONSERVASYONU 

Kazısı 2009-2010 yılında gerçekleştirilen nişli yapı özgün haliyle Roma 

Döneminde yazıtlı salon olarak kullanılmıştır. Bizans döneminde ise yazıtlı 

mermer heykel kaideleri üzerindeki bronz (?) heykeller alındıktan sonra 

kaideleri kuru duvarlarda taş olarak kullanılmıştı. Bu maksatla yapıyı Ro-

ma Dönemindeki kullanılış şekliyle sunmak ve Bizans Dönemi yapılarıyla 

olan ilişkisi ve bir mekanın geçirdiği evreleri ortaya koymak için koruma ve 

sergileme çalışmaları gerçekleştirildi.  

Daha önce kazılan ve duvarlarının Bizans döneminde tahrip edildiği niş-

li yapının koruma çalışmaları duvarlar üzerine yapılan pasif konservasyon 
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işlemi ile devam etti. Bu maksatla yapıya girişte karşı cephede yer alan or-

tada büyük ve yanlarda ikişer küçük olmak üzere beş adet niş Bizans Dö-

neminde doldurulduğundan bu özgün yapı korunarak daha görsel hale 

getirildi. Bu bağlamda yapının özgün köşe blok taşları yerleştirilmiş ve öz-

gün harç yapısı incelenerek bir sıra moloz taş ile korumaya alınmıştır. Nişli 

yapı duvarlarının konservasyonuna devam edilmiş ve kuzeyde nişlerin 

bulunduğu cephe ön ve arka olmak üzere pasif koruma ilkesine uygun ola-

rak kazıdan çıkan özgün moloz taş ve söndürülmüş taş kireçten hazırlanan 

hidrolik harç ile örülmüştür. Moloz taşların arka cephede kare şekilli ön 

cephede nişler arasında ise kesme andezit bloklardan yapıldığı gibi özgün 

olarak yerlerine oturtularak yine imitasyon harçla derz dolgusu gerçekleşti-

rilmiştir. Bizans döneminde nişler moloz taş ve çamur harçla kapatıldığın-

dan yapının ikinci kullanım amacının ortadan kalkmaması için bu dolgular 

korunmuştur. Ancak özgün Roma yapısına ait nişler biraz yükseltilerek 

görsel hale getirilmiştir. Bu bağlamda Roma harcına uygun söndürülmüş 

taş kireç, dere kumu ve tuğla tozu ile koruma gerçekleştirilmiştir. 

Duvarları korumaya alınan nişli yapı (yazıtlar salonu) daha sonra özgün 

kaideleri üzerine heykel kaidelerinden alınarak vinç ile yerleştirilmiştir.  

 

BÜYÜK ROMA HAMAMI APODYTERİUM KORUMA ÇALIŞMASI 

Apodyterium taşıyıcı duvarlar, taban döşeme altı harcı ve atık su kanal-

larında doğal yollardan meydana gelen bozulmalar nedeniyle pasif koruma 

ilkesi uyarınca müdahale yapılmıştır. Giriş kapısı solundan başlayarak ku-

zey doğu köşeye kadar iki farklı duvarın bitişik yapıldığı ve dış duvarın 

tamamen tahrip olması ve ziyaretçi sayısındaki artış nedeniyle artan tahri-

batı önlemek için bir sıra hidrolik kireçle pasif koruma uygulanmıştır.  Ben-

zer uygulama kuzey cephe boyunca iç ve dış yüzeyde bir sıra köşeli ve mo-

loz taş ile devam edilmiştir. Doğu cephede meydana gelen tahribat büyük 

ceviz ağaçları, karaağaç (çitlembik) ve nar köklerinin vermiş olduğu tahri-

bat ve yıpranma yanı sıra kesitten akan toprağın mekan içerisine akmasını 

önlemek amacıyla kireç harçla onarım gerçekleştirilmiştir. 

Apodyterium mekanını dört yandan çeviren batı köşede derinleşen ka-

nalizasyonun doğa şartlarında tahrip olması nedeniyle özgün iki adet kal-

ker levha kapak örnek alınarak imitasyonlar hazırlanmış ve duvarları onarı-

lan kanalizasyona kapakları olarak kapatıldıktan sonra pembe tozlu çakıl ile 

örtülerek korumaya alınmıştır. 
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TAŞ KİREÇ SÖNDÜRME KUYULARI VE KİREÇ SÖNDÜRME 

      ÇALIŞMALARI 

Roma yapılarının tümünde uygulanan hidrolik harç hazırlanması ve ge-

rekli yerlerde uygulanması için Kireç Söndürme çalışması gerçekleştirildi. 

Roma Döneminde büyük mimari faaliyetlere sahne olan kutsal alanda inşa 

edilen yapıların büyük çoğunluğu moloz taş ve kireç harçla inşa edildiğin-

den restorasyon ve konservasyonda da özgün malzeme kullanımına gidil-

miştir. Bu bağlamda ören yeri içerisinde yapılaşmanın olmadığı ve büyük 

Roma hamamının doğusunda bir bahçede dolgu toprağa kireç söndürme 

amaçlı iki kuyu açılmıştır.  

Öncelikle kireçlerin söndürüleceği küçük bir kuyu tekne amaçlı olarak 

açılmış ve buna yaklaşık 4 m. uzaklıkta söndürülen kireçlerin dinlendirildi-

ği ikinci bir kuyu açılmıştır. Ölçüleri 1.20x1.50 m. olan ve derinliği 1.20 m. 

olan küçük kuyu moloz taşla harçsız örülmüş ve kireç söndürme işlemi bu 

alanda gerçekleştirilmiştir. Söndürülen kireç bu küçük kuyunun taban sevi-

yesinden yaklaşık 4 m. uzunluğunda kuzeye meyilli olarak bir kanalla yön-

lendirilmiş ve etrafı yine moloz taşla örülerek eğimli bir kanal elde edilmiş-

tir. Söndürülen kireçler bu kanaldan 1.80x3.15 m. ölçülerinde ve 1.70 m. 

derinliğindeki kuyuya yönlendirilmiştir. Bu kuyu da küçük kuyuda olduğu 

gibi moloz taşla harçsız örülmüş ve söndürülen kireçteki suyun emilimini 

sağlaması amaçlanmıştır. Her iki kuyu ahşap kirişler ve kapaklarla kapatı-

larak güvenliği sağlandıktan sonra söndürme işlemi gerçekleştirilmiştir.  
 

ÇEVRE DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARI 

Davut KAPLAN 
 

Daha önceki yıllarda olduğu gibi çevre düzenlemesi ören yerinin giriş 

kısmından üç farklı alanda yapılmıştır. Bunlar malzeme deposunun cephe 

düzenlemesi, ören yeri ziyaretçi girişi ve son olarak araç giriş-çıkış nokta-

sında yapılmıştır. Malzeme deposunun tapınağa bakan uzun cephesi inşa 

edildiği zaman moloz dolgu ile doldurulduğu ve üzerine çim ekildiği ve bu 

uygulamanın zaten ören yeri tabanında var olan taban suyu ile birleşerek 

depoda nem gibi olumsuz sonuçlara yol açtığı için bu alanda çalışılmıştır. 

İlk önce moloz dolgu kaldırılmış ve depo taban seviyesinin 40 cm. altına 

inilerek tüm cephe taş ile kaplanmıştır. Ayrıca deponun daha iyi havalandı-

rılması ve aydınlatılması için 150x100 cm. ebadında pencere açılmıştır. Ze-

minden çıkan tüm sular içeride ve dışarıda kanallara alınarak ören yerinde-

ki ana tahliye borularına aktarılmıştır. Tüm bu çalışma alanları ören yerinin 
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temel özelliği olan çimlendirmenin bir devamı olarak yeşil alana dönüştü-

rülmüştür (Resim: 9). 

Bir diğer çalışma alanı ören yerinin ziyaretçi üzerindeki albenisini artıra-

cak ziyaretçi giriş kısmında (bilet gişesi) yapılmıştır. Modern yerleşimden 

aşağıya akan tüm yağmur sularının ören yerine zarar vermemesi için giriş 

basamağı yükseltilmiş ve tüm alan müze girişine kadar taş ile döşenmiştir. 

Böylece dikey yükselen müze duvarları ve yatay devam eden zemin bir 

bütünlük içerisinde ele alınmıştır. Ayrıca ören yeri çevre duvarı daha önce 

moloz ile kuru duvar olarak örüldüğünden zamanla çökme ve yıkılmalar 

başlamış gelen sellerin tahribatını en aza indirmek için sağlamlaştırma ça-

lışmaları yapılmıştır. Ören yerlerinin temel sorunlarından biri olan ziyaretçi 

memnuniyeti konusu hassasiyetle ele alınmış ve engelli ziyaretçiler için araç 

girişi kapısı yaklaşık 70 m. olarak taşla kaplanmıştır. Bu yol aynı zamanda 

tapınak çimlendirilmiş alan ve hamam gibi yapıları taşarak zarar veren 

yağmur sularını da önlemeyi amaçlamıştır. 

APOLLON HEYKELİNE AİT BACAK PARÇASININ GÖRSEL SUNUMU 

(MODEL VE KALIP ÇALIŞMASI) 

Apollon Smintheus Tapınağı restorasyonu ve sunumu çalışmaları kap-

samında ‚smintheus‛ (fare) kültü ile bağlantılı Apollon Smintheus heykeli-

ne ait mermer bacak parçası örnek alınarak bacakların model çalışması ger-

çekleştirilmiştir. Farklı malzemelerden akrolit olarak yapılmış heykelin ba-

cağına ait mermer parça Gülpınar-Smintheion ören yeri müzesinde sergi-

lenmektedir. Tasvirli sanattan bilinen ve özellikle sikkeler üzerinde betim-

lenen heykelin duruş pozisyonu ve ikonografiye uygun tasvirlerinden fay-

dalanılarak model çalışması yapılmıştır. Kült heykelinin akrolit olan özgün 

tipi günümüze çok az bir parçası ile ulaştığından ziyaretçilerin daha kolay 

algılayabilmesi ve tapınağın anlaşılabilir boyutuna paralel bir çalışma ana 

amacın bir diğer konusudur. Antik kaynaklara göre bir fare üzerine basan 

ve heykeltıraş Skopas tarafından yapıldığı bilinen heykelin sikke betimleri 

ve adı geçen mermer parça belli oranlar çerçevesinde model alınarak fareye 

basan sol bacak ilk çalışma konusuna dâhil edilmiştir.  

Smintheion ören yeri müze yanında yer alan sundurma altında gerçek-

leştirilen model çalışmalarında şekillendirilen bacaklar model bacak çalış-

ması diz üstüne kadar ortalama 1.80 m. yüksekliğindedir (Resim: 10-11). 

İfade edilen alanda gerçekleştirilen laboratuvar çalışmalarında yüksek bir 

ahşap podyum üzerinde kil model olarak hazırlanan bacak için 8 ayrı par-

çadan oluşan kalıp yapımı gerçekleştirilmiştir.  
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 Plan 1: Smintheion kutsal alanı planı. 

 

 

 
   Resim 1: Kalkolitik Smintheion yerleşimi, H12 karelajı ve M7’nin güneyden görünümü. 



 ................................................................................................................  341 

 
Resim 2: Kalkolitik Smintheion yerleşimi, H12 karelajı q2 açmasındaki M6’nın güneyden  

               görünümü. 

 

  

 
Resim 3: Kalkolitik Smintheion yerleşiminde H 12 karelajı M6 ve M7 mezar buluntuları. 
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Resim 4: Podyumlu yapı. Kazı sonrası batıdan genel görünüm. 

 

 
Resim 5: Su deposu ve podyumlu yapı. Genel görünüş. 
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                                 Resim 6: Podyumlu yapı hizmet binaları kompleksi. 

 

 

 
Resim 7: 2014 Yılı restorasyon sonrası tapınak. Ön cepheden görünüm. 
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 Resim 8: 2015 Yılı tapınak restorasyonu sonrası, doğudan bakış. 

 

 

 
 Resim 9: Müze ve malzeme deposu. Çevre düzenlemesi sonrası. 
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 Resim 10: Sağ ve Sol bacak kil model ve kalıp çalışması 
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 Resim 11: Sağ ve sol bacak kil model üzerinden kalıp çalışması. 
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Armağan ERKANAL* 

Rıza TUNCEL 

Beyza GÜLMEZ 
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ada konumunda olan Panaztepe, günümüzde İzmir ili, Menemen İlçesi, 

Kesik Mahallesi’nde Gediz Nehri’nin güney yakasında yer almaktadır.  
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dönemleri hem de Geç Tunç Çağı mezarlık alanı araştırılmıştır (Harita: 1). 
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1  2016 yılı Panaztepe kazı çalışmaları, Prof. Dr. Armağan Erkanal başkanlığında, Kültür ve Tur-

izm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,  İzmir Serbest Bölgesi Kurucu ve 

İşleticisi A. Ş. (İDESBAŞ) tarafından sunulan maddi ve manevi destekle sürdürülmüştür.  Kazı 

çalışmaları, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Beşeri ve Sosyal Bilimler 
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tunpak, Berkay Perçin, Deniz Kişniş, Şeyma Alay, Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 

Öğrencisi Bedih Doğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Lisans Öğrencilerinden; 

Ezgi Bilal, Merve Çalcıi Özlem Aygün, Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Lisans Öğren-

cilerinden; Ayfer Kaya, Mert Şahin, Ozan Hetto’dan oluşan bir ekip tarafından yürütülmüştür. 
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2016 yılı Panaztepe kazı çalışmaları ilk olarak batı mezarlık alanının sı-

nırlarını belirlemek amacıyla alanın güneybatısında yer alan İ/19 ve J/19 

açmalarını kapsayan bölgenin belirli bir kısmında sondaj çalışması olarak 

başlatılmıştır. İ/19 açmasının doğu kesimine denk düşen I-X/ f-j plan karele-

rini kapsayan 5x10 metrelik alanda 0.57 metre derinleşilmiştir. J/19 açması-

nın batı kısmında yer alan İ-X/a-e plan kareleri ile temsil edilen 5x5 metrelik 

alanda ise 1.97 metre derinleşerek çalışmalar yürütülmüştür (Çizim: 1). 

Bu sezonda yürütülen bir diğer çalışma ise batı mezarlık alanında Orta 

Tunç Çağı yerleşimi içeresinde 20082, 20093, 20104 ve 2011 yıllarında gerçek-

leştirilen çalışmaların devamı niteliğinde olmuştur. Bu bağlamda İ/14 açma-

sı içerisinde 10x10 metrelik bir alanda 0.41 metrelik derinleşme çalışmaları 

yapılarak, Orta Tunç Çağı yerleşiminin yapı evrelerini daha iyi anlamak, 

mekanların işlevselliği ile ilgili daha fazla veri elde etmek ve yerleşimin alt 

sınırını belirlemek amaçlanmıştır (Çizim: 1). 

 

İ/19-J/19 AÇMALARI 

İ/19 açmasının I-X/ f-j plan karelerini, J/19 açmasının ise I-X/ a-e plan ka-

relerini içine alan sondaj çalışmasına 18.07.2016 tarihinde başlanmıştır. Da-

ha sonraki çalışmalara batı mezarlık alanına daha yakın olması ve alanın 

batısındaki yükseltiden kaynaklı akıntı toprakla gelen dolgu malzemelerine 

rastlanılması üzerine J/19 açmasının I-X/ a-e plan karelerinde devam edil-

miştir (Çizim: 1).  

J/19 açmasında derinleşme çalışmaları devam ettikçe malzemenin Klasik 

dönemlerden Geç ve Orta Tunç çağlarına geçişi izlenmiştir. Buna rağmen 

herhangi bir mimari kalıntıya raslanmamıştır.  Buradaki toprak birikiminin 

hemen batıda yer alan taşlık tepenin erozyonu sonucunda oluştuğu açıktır.  

Derinleşme devam ettikçe toprak dokusu içerisinde yer yer sarımtırak kil 

öbeklerinin olduğu gözlenerek taş oranın azaldığı ve toprak yapısının daha 

yumuşak olduğu izlenmiştir.  

Derinleşme çalışmaları sonucunda alan içerisinde cılız bir mimari olu-

şum göstermiştir. Söz konusu mimariye paralel olarak ele geçirilen seramik 

örneklerin çoğu kaba nitelikli mal grupları arasında yer alan çeşitli çömlek 

parçaları ile devetüyü renkli içe çekik dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı ça-

                                                        
2  Erkanal-Öktü, Çınardalı- Karaaslan, 2010: 101-116. 
3  Erkanal-Öktü, Çınardalı- Karaaslan, 2011: 14-27. 
4  Erkanal-Öktü, Çınardalı- Karaaslan, 2012: 419-440. 
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naklara ait parçalardan oluşmaktadır. Ele geçirilen seramikler Orta Tunç 

Çağı’nın II. evresine tarihlendirilmektedir.  J/19 açmasının doğu kısmında 

yaklaşık 2 m²’lik bir alanda toprak yapısında değişim saplanmıştır. Koyu 

kahverengi yumuşak yapılı bu depozitte erozyon kaynaklı taş oranı azdır 

ve olasılıkla yukarıda bahsedilen mimari ile ilişkili bir atık/yıkım alanını 

temsil etmektedir. Ele geçen buluntular arasında karbonlaşmış buğday ta-

neleri ile - az miktarda da olsa - yanık hayvan kemiklerine rastlanmıştır.  

Çalışılan alanın kısıtlı olması ve alanda ele geçen maddi kültür kalıntıları-

nın azlığı depozitin yorumlanmasını zorlaşmaktadır. Ancak söz konusu 

alan içerisinde ele geçen seramik buluntularının daha üst seviyelere göre 

daha nitelikli olduğu gözlenmiştir. J/19 açmasının büyük çoğunluğunda ana 

kayaya ulaşılması ve kısıtlı maddi kaynakların daha geniş çerçevede bir 

araştırmaya izin vermemesi nedeniyle araştırmalar batı mezarlık alanının 

daha önceki araştırmalarda açığa çıkarılan Orta Tunç Çağı atölyeler mahal-

lesinin bulunduğu İ/14 açmasına kaydırılmıştır (Çizim: 1). 

 

İ/14 AÇMASI 

Bu açma içerinde yürütülen çalışmalar 2009 yılında açığa çıkartılmış olan 

F-2 ve F-8 numaralı fırın tabanlarının kaldırılması işlemiyle başlamıştır5.   

A mekanın (Resim: 1) doğu kesiminde yer alan ve ağız kısmı güneybatı 

yönüne açılan F-2 fırınının seramik tabanı saptanmıştır. Bahsi geçen fırın 

tabanının küllü bir tabaka üzerine genellikle büyük boyutlu gövde parçaları 

ve daha az miktarda profil veren çeşitli formlara ait ağız ve dip parçalarıyla 

birlikte döşenmiş olduğu gözlenmiştir. F-2 numaralı fırın tabanının altında 

bulunan deniz kabukları ve in-situ durumunda ele geçirilen seramik parça-

ları belgelenerek kaldırılmıştır.  

Seramik tabanının kaldırılmasıyla beraber altından bol killi ve krem ren-

ginde bir toprakla karşılaşılmıştır. Kil oranındaki bu yoğunluğun fırının 

doğu kesiminde artış göstermesiyle birlikte işlevsel açıdan bir seramik üre-

tim fırını olma ihtimali artmaktadır. Alanın genelinden toplanan deniz ka-

                                                        
5  Panaztepe’nin ‚Batı Mezarlık Alanı‛ olarak tanımladığımız kesimin Orta Tunç Çağı yerleşimi 

içerisinde ilk olarak 2009 yılında açığa çıkartılmış olan F-2 ve F-8 numaralı fırınların her ikisinin 

de aynı karaktere sahip olduğu görülmektedir. Fırınlar mimari düzenleme açısından mekan 

içlerinin köşe kısımlarına yerleştirilmiştir. Her iki fırın tabanın ikinci bir seramik tabanla dö-

şenmiş olduğu ve iki taban arasında da ince bir kil taban ile sıvandığı tespit edilmiştir. Fırın 

tabanlarına paralel olarak iki fırınında çevresinde fırın mimarisiyle ilintili pişmiş toprak bloklar 

ve piseler ele geçmiştir.  
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bukları da bu fikri desteklemektedir. Panaztepe’de seramik üretiminde kat-

kı maddesi olarak deniz kabuğu kullanımının fazla olduğu seramiklerin 

yüzeylerinde ve hamurlarında açıkça görülmektedir. Fırının kil tabanı kal-

dırıldıktan sonra tabanın hemen altında görülmeye başlayan pisé parçaları-

nın varlığı muhtemel bir çatı döküntüsünün üzerine bu fırın tabanın yapıl-

dığını göstermektedir.  

Yapılan çalışmalarda D Mekanı içerisinde yer alan F-8 fırının da ikinci 

bir tabana sahip olduğu anlaşılmıştır (Resim: 2). Bu fırının ikinci tabanı da 

20096-20107 yılında kaldırılan birinci tabanla aynı karakterde olup, orta nite-

likli ve büyük boyutlu seramik parçalarıyla döşenerek üstü kille sıvanmış-

tır. Söz konusu bu parçalar, çoğunlukla Orta Tunç Çağının II. evresini yan-

sıtan kapaklı vazolar ile içe çekik dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı keskin 

karınlı çanaklara aittir (Çizim: 3). 

F-8 fırınının ikinci seramik tabanının kaldırılmasının ardından killi bir 

tabakayla karşılaşılmıştır. Her iki fırının da kil tabanlarının altından yanık 

sıva/pisé parçalarının geliyor olması alanın genel stratigrafisinin anlaşılması 

açısından önemlidir.  

İ/14 açması içerisinde yer alan fırınların kaldırılma işleminin ardından 

daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarla dokümantasyonu yapılmış me-

kanların içerisinde derinleşilmiştir.  Bu kapsamda, F-2 numaralı fırının da 

bulunduğu ve A Mekanı olarak adlandırılan mekan içerisinde derinleşil-

meye başlanmıştır (Resim: 1) Söz konusu mekan içerisinde akıntı topraktan 

ele geçirilen seramikler az miktarda olup, Orta Tunç Çağının II. evresine 

tarihlendirilmektedir. Dönemin karakteristik formlarını yansıtan içe çekik 

dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar ile kapaklı vazolara ait farklı mal 

gruplarından seramik parçaları ele geçmiştir. Ayrıca akıntı toprağın kaldı-

rılması işlemi sırasında önceki senelerde tespit edilip dokümantasyonu ya-

pılan fakat alt kısımları alanda bırakılan pithos parçaları toplanmıştır. Biri 

söz konusu pithos parçalarının yanında olmak üzere alandan iki adet ezgi 

taşı ele geçmiştir (Resim: 3). Akıntı toprağın kaldırılmasının ardından me-

kanın işlevini ve yapı evrelerini daha iyi anlayabilmek amacıyla mekan 

içerisinde derinleşme çalışmalarına başlanmıştır. Burada mekanı kuzeyden 

ve doğudan çevreleyen duvarların dikey olarak yerleştirilmiş levha taşların 

                                                        
6  Erkanal-Öktü, Çınardalı- Karaaslan, 2011: 18-19 
7  Erkanal-Öktü, Çınardalı- Karaaslan, 2012: 422 



 ................................................................................................................  351 

arasına daha küçük boyutlu taşların döşenmesi ile inşa edildiği (Resim: 4) 

ve mekan girişinin ise güneyde yer aldığı anlaşılmıştır (Çizim: 2). 

Mekanın güney ve güneybatı kısmında ise killi, taşçık oranı az grimsi 

toprak yapısıyla temsil edilen mekan içi depozitinden ele geçirilen seramik-

ler sayıca fazla ve büyük boyutludur. A Mekanında bulunan çeşitli büyük-

lüklerdeki duvarların kullanım evrelerinin daha iyi anlaşılması ve duvar 

hatlarının ve alt sıralarının bulunması amacıyla çalışmalar yürütülmüştür. 

Bu bağlamda oldukça tahrip olmuş ve diğer duvarlarla ilişkisi anlaşılama-

yan duvarlar belgelenerek kaldırılmıştır. Yapılan derinleşme çalışmaları 

sırasında açığa çıkartılan küçük buluntular arasında: bir ‚saplama mo-

zaik‛8, yarısı korunmuş taş balta ve metal cüruf parçası bulunmaktadır (Re-

sim: 5) A Mekanı’nın içerisinden ele geçen buluntulara bakıldığında, taş 

balta ve ezgi taşları gibi maden işlemeciliğiyle ilgili malzeme ve metal cüruf 

parçalarının yoğunluğu, söz konusu mekanın işlevsel olarak maden işçili-

ğiyle ile ilgili olduğunu önermektedir. 

İlerleyen çalışmalarda İ/14 açması içerisinde bulunan yaklaşık dikdört-

gen planlı bir yapının bir ara duvarla ayrılan D ve E mekanlarında öncelikle 

akıntı toprağı kaldırılmıştır (Çizim: 2, Resim: 1).  D Mekanı içerisinde yürü-

tülen derinleşme çalışmaları sonucunda mekan içerisinde seramik miktarı 

artışına paralel olarak - A Mekanı’nda olduğu gibi – sıva/pisé parçaları yo-

ğun bir şekilde ele geçirilmiştir.  

E Mekanı’nın altına gelindiğinde ise alandaki en yoğun pisé döküntüsü-

nün varlığı gözlenmiştir (Resim: 6). Pisé döküntüsüyle ilgili olması muhte-

mel yanık izlerinin yanı sıra ateşe maruz kalmış hayvan kemiği parçalarının 

varlığı tespit edilmiştir. E Mekanının altından ele geçirilen seramiklerin 

miktarında bir önceki alana oranla artış gösterdiği gözlenmektedir. Seramik 

buluntularının yanı sıra mekan altında ele geçirilen diğer buluntular ara-

sında iki adet metal cüruf parçası da bulunmaktadır. Daha detaylı inceleme-

ler ve istatistik çalışmaları için pisé’ler koruma altına alınmıştır.  

2016 yılında çalışılan diğer bir alan depolama amacıyla kullanıldığı dü-

şünülen F Mekanının doğusu ve güneyidir (Çizim: 2, Resim: 1). Söz konusu 

bu alanlar açma kenarına yakın olduğu için yıllar içinde birken akıntı taba-

kasından en çok etkilenen alanlardır. F Mekanının doğusunda kalan alanda 

yürütülen akıntı toprağının kaldırılması sırasında ele geçirilen seramik bu-

                                                        
8  Önceki yayınlarda ‚saplama mozaik‛ olarak anılan bu buluntuların işlevi kesin olarak 

bilinmemektedir.  Bu buluntuların jeton veya ‚oyun taşı‛ olmaları da imkan dahilindedir. 
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luntuları Orta Tunç Çağının II. evresine tarihlendirilmişlerdir. Buluntular 

arasında bronz bir iğne de yer almaktadır (Resim: 7). Bu alanda derinleşme 

çalışmalarıyla beraber erozyon sonucu akan toprak temizlenerek kültür katı 

toprağına girilmiştir. Sert karakter yapısına sahip, taş oranı seyrek ve orta 

yoğunlukta seramik elde edilen bu alan, seramik buluntular doğrultusunda 

Orta Tunç Çağının II. evresine tarihlendirilmiştir.  

Devam eden çalışmalar neticesinde derinleştikçe toprak yapısında deği-

şim gözlemlenmiş olup sert yapıda, grimsi kahverengi killi toprakla temsil 

edilen depozitten ele geçen seramik buluntular sayıca azalmıştır. Seramik 

buluntularının genel olarak değerlendirilmesi yapıldığında alanın tümünde 

profil veren parçaların hepsinin çeşitli formlarda çanaklara ait olduğu anla-

şılmaktadır. Bu çanaklar içerisinde hem Orta Tunç I’de  hem de Orta Tunç 

II’de gördüğümüz çanak formları karşımıza çıkmaktadır.  

İ/14 açmasında özellikle A, F, D, ve E mekanlarının içerisinde derinleşme 

çalışmaları sonucunda mekan altlarında yeni bir evreye ulaşılmıştır.  Söz 

konusu mekanlara ait duvarların yapıldığı evreden kronolojik olarak daha 

erken olan bu evrede metal cüruf parçalarının yoğunluğu ve çoğunlukla 

köşe hatları korunmuş, her iki tarafı da düzeltilmiş büyük boyutlu pisé’lerin 

varlığı dikkat çekmektedir (Resim: 8). 

Bu kapsamda A mekanı altında sarımsı renkte sert yapıda ve içerisinde 

küçük taşların yoğun olduğu depozitten ele geçen seramikler Orta Tunç 

Çağının I. evresine tarihlendirilmiştir. Seramik miktarının az olduğu alan-

dan çanak formları fazlaca ele geçirilmiştir. Çanaklar arasında kırmızı astar-

lı boya banyolu seramik parçaları fazladır. Seramik örnekleri arasında ka-

paklı vazolara ait çeşitli parçalar da yer almaktadır  

Seramik buluntular arasında en dikkati çeken parça bezemeli bir gövde 

parçasıdır. Bu alandan ele geçirilen söz konusu bu parça koyu kahverengi 

astarlı ve parlak perdahlıdır (Resim: 9). Bu çanak parçasının ağız kenarı ile 

omuzu arasında keskinlik oluşturan yerde enkrüste nokta bezeme bulun-

maktadır. Olasılıkla bu parça Erken Tunç Çağı II’nin geç safhası ya da Er-

ken Tunç Çağı III’e tarihlendirilebilir. Erken Tunç Çağı kalıntılarının varlığı 

daha önceki yıllarda Panaztepe’nin özellikle ‚1. elektrik direği‛ olarak ad-

landırılan kesimde bilinmekle beraber, bu yıl Orta Tunç Çağı yerleşmesinin 

araştırıldığı bu alan civarında da bu döneme ait kalıntıların olması muhte-

meldir. 
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A Mekanı’nın altına inildikçe çok sayıda sıva/pisé parçasının yanı sıra üç 

adet metal cüruf parçasının varlığı gözlenmiştir. Mekanın inşasından önceki 

evreyle alakalı olan küçük boyutlu ahşap dikme delikleri, bir önceki evrede 

mimarinin daha cılız ve dal örgü üzerine kil sıva tekniğiyle yapıldığını 

önermektedir. 

A Mekanı’nın güney doğusunda yürütülen derinleşme çalışmalarıyla 

yumuşak yapıda killi toprakla temsil edilen ve söz konusu mekanının altın-

daki depozitlerle paralellik gösteren bir depozit tespit edilmiştir. Söz konu-

su alanda yoğun deniz kabuğu ve yanık izlerinin varlığı tespit edilmiştir. 

Ele geçirilen seramiklerin miktarı azdır ve Orta Tunç Çağının I. evresine 

tarihlendirilmektedirler. D Mekan altında, A Mekan altı depozitiyle paralel-

lik gösterdiği anlaşılan sert yapıda, içerisindeki taş oranı az ve seramik bu-

luntularının büyük parçalar halinde ele geçirildiği bir depozit bulunmuştur. 

Seramik buluntularının değerlendirilmesi yapıldığında ele geçirilen parça-

lar Orta Tunç Çağının I. evresine tarihlendirilmiştir. 

2016 yılında Orta Tunç Çağı yerleşmesinde yer alan atölyeler mahallesi 

içinde yapılan çalışmalar sonucunda ele geçen seramik parçalarının değer-

lendirilmesiyle iki ayrı evre tespit edilmiştir. Bu evreler ‚atölyeler mahalle-

si‛ Ia ve Ib tabakalarıdır9.  

 Atölyeler mahallesinin Ia evresi Orta Tunç Çağının II. evresini temsil 

eden seramik parçaları ile karakterize edilmektedir. Orta Tunç Çağı için 

Panaztepe’de en geniş alanlarda araştırılan yapı katını oluşturan bu evreye 

ait seramikler temiz hamurlu olup hızlı çarkta yapılmıştırlar (Çizim: 4). 

Seramik parçaları arasında kırmızı astarlı ve devetüyü tonlarında mal grup-

larının yanı sıra gri seramikler de yoğun olarak görülmektedir. Söz konusu 

bu mal gruplarına ait seramik örnekleri arasında keskin karınlı içe çekik 

dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar da bulunmaktadır.  Bu çanak for-

mu gerek Panaztepe’nin akropol alanın IIa ve IIb tabakasında gerekse liman 

kent kesiminin IV -2. tabakasında fazlaca ele geçirilmiştir ve Panaztepe’nin 

yanı sıra Batı Anadolu’nun tüm Orta Tunç Çağı evrelerinde karakteristik 

kap formu olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı Anadolu’da Aphrodisias’ın 

akropolünde IV. ve V. tabakalarında E ve F ünitelerinde10 Beycesultan’ın IV 

c tabakasında11, Troya’da VI. tabakanın erken evresinde12, Orta Anadolu’da 

                                                        
9   Günel, 1999: 25. 
10  Joukowsky, 1986b: 442:8, 301.2, 454:4, 506.2. 
11  Lyoyd-Melart, 1965: 85,87. 
12  Blegen vd., 1953:126. 
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Kültepe aşağı şehrin Ib tabakasında, tepede ise 7. tabakada13 bu tip çanakla-

ra ait parçalar yoğun olarak görülmektedir. Panaztepe’nin Orta Tunç Çağı II 

seramikleri arasında uzun boyunlu dışa çekik ağızlı, ağız kenarı içe kalın-

laştırılmış ve ağız üzerinde yivler bulunan çömlekler bir başka karakteristik 

kap formu olarak karşımıza çıkar. Bu çömleklerin içe kalınlaştırılmış ağız 

kenarlı örnekleri Batı Anadolu’da Liman Tepe III. 2 mimari tabakası ve Ko-

cabaş Tepe’nin 2. tabakasında14, Aphrodisias’ta akropolde yapılan kazılarda 

5. tabakaya ait E-F ünitelerinde15, Orta Anadolu’da Boğazköy’de kuzeybatı 

yamacın 8c-d tabakalarında16, Acemhöyük’ün II. tabakasında17 ve Külte-

pe’de aşağı şehrin Ib tabakasında18 bulunmuştur. Söz konusu yerleşimlerle 

ilişkili olarak Orta Tunç Çağı II’nin Orta Anadolu’da Geç Koloni Çağı ile 

çağdaş bir dönem olduğu görülmektedir19. 

Söz konusu alanın Ib evresi ise bir üst evreye göre daha dar alanlarda 

araştırılan Orta Tunç Çağı I dönemine ait seramik parçaları ile karakterize 

edilmektedir (Çizim: 5). Bu evrede karşımıza çıkan parçalar arasında çöm-

lek ve çanak formlarına ait bazı tiplerin Orta Tunç Çağı’nın II. evresinde de 

devam ettiği görülmektedir. Genel olarak kırmızı astarlı seramiklerin yoğun 

olarak kullanıldığı bu dönemde devetüyü astarlı çanak ve çömlekler de 

sayıca fazladır. Panaztepe’nin Orta Tunç Çağı I seramiklerinin kalın astara 

ve perdahlı bir yüzeye sahip olduğu görülürken, Orta Tunç Çağı’nın II. 

evresinde ise seramikler ince astarlı ve perdahlıdır. Söz konusu bu tabakada 

yer alan içe çekik dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanakların Orta Tunç 

Çağı II. evreden farklı olarak karın kısımlarının daha yumuşak hatlı olarak 

yapıldığı gözlenmiştir. İçe çekik dışa kalınlaştırılmış çanaklar, Panazte-

pe’nin Atölyeler mahallesinin Ib tabakasının yanı sıra Batı Anadolu’da; Li-

mantepe’nin III.4 tabakasında20 Beycesultan’ın V. tabakasında21 Orta Ana-

dolu’da; Kültepe aşağı şehrin II. tabakasında22 Acemhöyük’ün III. tabaka-

sında23 görülmektedir.  

                                                        
13  Özgüç-Özgüç, 1953: 105, Res. 11; Özgüç: 1955: 58-59, Res. 60. 
14  Aykurt, 2010: 30. 
15  Joukowsky, 1986b: 630, 454:22, 500:8. 
16  Orthman, 1963b: 34, Taf 23: 216. 
17  Emre, 1966: 87 Res. 29-30, 31, 35, Fig1 19. 
18  Emre, 1989: 116, Fig. AII: 18, 19; Özgüç 1999: 14 Şek. A23, B, 53, 54, 80. 
19  Aykurt, 2010:  55-56, Tablo, 1. 
20  Erkanal-Günel, 1996: 308, Res. 6; Erkanal-Günel, 1997: 240.  
21  Lyoyd-Melart, 1965: 82-83, 86, 87,-89, 96 Fig. P2:1-13, P7:8-14. 
22  Özgüç-Özgüç, 1953: 105, Res. 11. 
23  Emre, 1966: 90. 
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İçe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çömlekler ise Orta Tunç Çağı’nın başına 

tarihlendirilen bir başka formdur. Söz konusu bu çömleklerin dudak kısım-

larındaki yivler Orta Tunç Çağı’nın II.  evresinde yoğun olarak kullanılmış-

tır. Panaztepe Akropol alanının IIa, Atölyeler mahallesinin Ib ve Ia tabaka-

larında yoğun olarak kullanılan bu çömlekler Özgüç24 tarafından kapaklı 

vazo olarak tanımlanmıştır. Bu tipteki çömlekler Kültepe’nin ve Acemhö-

yük’ün Erken Koloni Çağı tabakalarından ele geçirilmiştir. 

 

SONUÇ 

Maddi yetersizlikler nedeniyle yaklaşık 5 hafta sürdürülebilen kazı se-

zonu sonunda yine de önemli sonuçlara ulaşılmıştır: 

 İ/19 açması içerisinde, bu alanın Geç Tunç Çağı mezarlığının he-

men batısında yer almasına rağmen, herhangi bir mezar kalıntısına 

rastlanılmamıştır. Dolayısıyla mezarlığın bu noktada batı sınırı kısmen 

de olsa belirlenmiştir.  

 Aynı alanda ele geçirilen cılız mimari kalıntılar Orta Tunç Çağı 

yerleşiminin de bu bölgede sınırına yaklaşıldığını önermektedir. Bu-

luntuların azlığı buradaki mimari kalıntıların işlevi hakkında bir fikir 

yürütülmesine henüz izin vermemektedir. 

 Yine aynı alanda erozyon sonucu oluşan bir döküntü tabakası, bize 

Orta Tunç Çağından itibaren topoğrafyanın değişim hızına dair 

ipuçları vermektedir. İleride yapılacak olan jeomorfolojik araştırmalar 

bu konuya ait daha somut veriler sunabilecektir. 

 Daha önceleri kazısı kısmen yapılmış olan İ/14 açması içerisinde 

en az iki evreli kalıntılara ulaşılmıştır. Özellikle metalurjik faaliyetle-

re işaret eden maden cürufları, maden zenginleştirme (ezgi) taşları ve 

balta/çekiç parçaları önemli buluntular arasında olup, Panaztepe’de en 

azından Orta Tunç Çağının ilk evresinden itibaren metalurjik faa-

liyetler sürdürüldüğüne dair somut kanıtlar ortaya koymaktadır. 

 Alandaki yapısal kalıntıların günlük kullanıma yönelik, diğer bir 

deyişle ‚ev‛ olmadıkları açıkça gözlenebilmektedir.  Oldukça küçük 

bir yapı içerisine inşa edilmiş olan büyük boyutlu fırın, önceki yıl-

larda daha kuzeyde, yine cılız yapısal kalıntılar arasında keşfedilmiş 

olan seramik atölyesiyle büyük olasılıkla ilintilidir.  Dolayısıyla Orta 

                                                        
24 Özgüç, 1950, 72. 
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Tunç Çağının her iki evresinde de buranın seramik ve maden atölye-

lerine ayrılmış bir alan olduğu anlaşılmaktadır. 

 Maden ve seramik üretiminin bireysel evler değil, ayrı bir alan içeri-

sinde gerçekleşiyor olması bu dönemde Panaztepe’de çeşitli zanaat-

larda uzmanlaşmanın olduğunu önermektedir. 
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     Çizim 1: Panaztepe batı mezarlık alanı. 
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    Çizim 2: Batı mezarlık alanı Orta Tunç Çağ yerleşimi İ/14 açması. 
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                Çizim 3: F-8 Fırın tabanından ele geçirilen seramikler. 

 

 

 

 
Çizim 4: Panaztepe atölyeler mahallesi Orta Tunç Çağı II seramikleri.  
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Çizim 5: Panaztepe atölyeler mahallesi Orta Tunç Çağı I seramikleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Resim 1: Panaztepe batı mezarlık alanı Orta  

                                                       Tunç yerleşimi İ/14 açması. 
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Resim 2: F-8 fırın tabanı. 

 

 

 

 
Resim 3: A Mekanı içinden ele geçirilen ezgi taşları. 



 ................................................................................................................  363 

 
Resim 4: A No.lu mekan içi. 

 

 

 
Resim 5: A mekan içinden saplama mozaik, taş balta, metal cüruf. 
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Resim: 6 

 

 

 
Resim 7: F mekanın güneydoğusundan bronz bir iğne. 
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Resim 8: Pisé parçaları 

 

 
Resim 9: A mekan altı Erken Tunç II/III Çağı seramik parçası. 
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TRALLEIS 2016 YILI KAZI ve RESTORASYON 

ÇALIŞMALARI 

Yılmaz AKKAN* 

Aslı SARAÇOĞLU 

Tralleis antik kenti 2016 yılı kazı sezonu çalışmaları, T. C. Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle 

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında, Adnan Menderes Üni-

versitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Aslı Saraçoğlu’nun bilimsel danışmanlığında sürdürülmüştür1. Çalışmalar 

01. 08. 2016 tarihinde başlamış ve 25. 08. 2016 tarihine kadar devam etmiştir. 

2016 yılı kazı sezonu çalışmaları, hamam- gymnasium yapısının natatio bö-

lümünde, arsenal ve terra sigillata akıntı alanı sektörlerinde yürütülmüştür.  

Tralleis antik kentinde 2016 yılı kazı sezonunda yapılan çalışmaları aşa-

ğıdaki başlıklar altında toplanmak mümkündür.  

1. Kazı çalışmaları, 

a) Hamam – gymnasium kompleksi natatio bölümü kazı çalışmaları 

b) Terra sigillata akıntı alanı kazı çalışmaları  

2. Konservasyon, koruma ve onarım çalışmaları, 

a) Arsenal bölümü koruma ve onarım çalışmaları 

b) Natatio bölümü işlikleri koruma ve onarım çalışmaları 

                                                        
* Arkeolog Yılmaz AKKAN, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili, Aydın/TÜRKİYE. yilmazak-

kan67@gmail.com 

 Prof. Dr. Aslı SARAÇOĞLU, Bilimsel Danışman,  Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat 

Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Aydın/TÜRKİYE.  

saracogluasli@gmail.com  
1 2016 yılı Tralleis antik kenti kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle Aydın Arkeoloji Müzesi Başkanlığı’nda, Adnan Mende-

res Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 

öğretim üyesi Prof. Dr. Aslı Saraçoğlu bilimsel danışmanlığında sürdürülmüştür. Sürdürülen 

kazı çalışmaları; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü, Aydın Efeler Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 

desteklenmiştir. Kazı çalışmalarında emeği geçen tüm ekip üyelerine ve Tralleis antik kenti 

kazısına katkı ve destekte bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.  

mailto:yilmazakkan67@gmail.com
mailto:yilmazakkan67@gmail.com
mailto:saracogluasli@gmail.com
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3. Altyapı sorunlarının giderilmesi, çevre düzenleme ve temizlik 

çalışmaları 

4. Kazı buluntularının değerlendirilmesi 

 

1. KAZI ÇALIŞMALARI 

a) Hamam-Gymnasium Kompleksi Natatio Bölümü Kazı Çalışmaları (TRL 16 

TN 201 -202 Kodları) 

2016 yılı kazı sezonunda, hamam-gymnasium yapısının doğusundaki 

natatio bölümündeki çalışmalara, 2014 yılı kazı sezonunda tespit edilen süs 

havuzunun güneyinde, batıya doğru 8 m. kuzeye doğru 4 m. olmak üzere 

belirlenen bir açmada başlanmıştır (Resim: 1). Öncelikle alanın fotoğraflan-

ma işlemi tamamlanmış, sonrasında ot temizliği yapılmıştır. 157. 01 – 155. 

44 m. seviyelerinde gerçekleşen kazı çalışmaları açmanın batısından doğu-

suna doğru ilerlemiş ve gün içerisinde herhangi bir küçük buluntuya rast-

lanmamıştır. Ancak dolgu moloz kaldırma işlemleri sırasında, 2 adet işlen-

miş taş blok ile iki adet akhantus yapraklarıyla bezeli mermer parça ele ge-

çirilmiştir. Sürdürülen çalışmalar da 155. 71 m. seviyesinde, batı duvara 

bitişik, kuzey- güney yönlü 2. 26 m. uzunluğunda, 42 cm. yüksekliğinde bir 

su kanalı tespit edilmiştir  (Resim: 2, Çizim: 1). Kanalın güney tarafında 

kanal ağzını kapatır biçimde 51 cm. yüksekliğinde, 48 cm. genişliğinde kırık 

durumda akhantus yapraklarıyla bezeli bir mermer parça bulunmuştur. 

Ayrıca alanın güneyinde 155. 53 m seviyesinde bir adet yonca ağızlı minya-

tür oinokhoe (Resim: 3) ve seramik parçaları ele geçirilmiştir. 

Su kanalının kuzeyindeki doğu-batı doğrultulu duvarın dibinde 155. 81 

m. seviyesinde devam eden çalışmalarda bir işlik (Resim: 4) ve doğu-batı 

yönlü duvarın güney doğu kenarında 155. 52 m. seviyesinde kare formlu bir 

kanal belirlenmiştir. Ayrıca çalışmalar sırasında iki adet akhantus yaprakla-

rıyla bezeli mermer mimari parça ile az miktarda seramik parçası bulun-

muştur.  

İşlik olarak kullanıldığı belirlenen alanın güney batısında yapılan çalış-

malara 157. 14- 155.44 m. seviyelerinde devam edilmiştir. 14.40x2.40 m. öl-

çülerindeki alanda doğu-batı doğrultusunda dolgu toprağı kaldırmak ama-

cıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında çok sayıda kırık profilli 

mermer parça, iki adet akhantus yapraklarıyla bezeli mermer mimari parça, 

iki adet pişmiş toprak seramik parçası ve az miktarda kemik ele geçmiştir. 

Aynı alanda 14. 4x5 m. lik bir kesit düzeltme çalışması yapılmış ve çalışma-
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larda az miktarda kırık seramik parçası, kemik, kırık mermer mimari parça-

lar ve bir adet pişmiş toprak yazıt parçası bulunmuştur.  Aynı alanda 155. 

46 m. seviyesinde yapılan çalışmalarda bir adet mermer yazıt parçası ele 

geçmiştir. 155. 51 m. seviyesinde olasılıkla bir hayvana ait çene kemiği ve iki 

adet deniz kabuğu, 157. 14 – 155. 44 m. seviyelerinde 2. 60 m. uzunluğun-

daki alanda yapılan çalışmalarda ise az miktarda seramik, kemik ve mermer 

parçası bulunmuştur.           

 b) Terra Sigillata Akıntı Alanı Kazı Çalışmaları (TRL 16 TN 101 -102 - 103 

Kodları). 

Arzu ÖZVER* 

Nihan  AYDOĞMUŞ* 
 

2013-2015 kazı sezonlarında terra sigillata akıntı alanında gerçekleştirilen 

kazı çalışmaları 2016 kazı sezonunda da devam ettirilmiştir. Bu amaçla ön-

ceki çalışma alanının doğusunda, 133. 52 m. seviyesinde 1x1 m. ölçülerinde 

yeni bir açma açılmıştır (Resim: 5). 

Kazı çalışmalarının gerçekleştiği alanda toprağın başlangıçta açık kahve-

rengi ve gevşek yoğunlukta olduğu gözlemlenmiş, ilerleyen aşamalarda ise 

toprağın yapısı sertleşip yoğunlaşarak koyu kahve renge dönüşmüştür. Bu 

alandaki dolgu toprağın alınmasından sonra 132. 52 m. seviyesinde, TN 102 

kodu verilen alana ulaşılmıştır. Toprağın yapısının değiştiği bu seviyede 

buluntu sayısında azalmıştır.  

Bu alanda yapılan kazılarda irili ufaklı taş parçaları, Roma Döneminden 

parçalı seramikler, cam ve bir adet figürün başı kalıp parçası (Resim: 6) bu-

lunmuştur. Ayrıca metal parçaları ile kemik parçalar ele geçirilmiştir. Bu 

alanın kuzeyinde 6 sıra halinde taş sırasına rastlanmıştır (Çizim: 2). TN 102 

kodu içerisine dâhil edilen buluntular arasında ise parlak siyah firnisli se-

ramik parçaları, kahverengi firnisli seramik parçaları, terra sigillata seramik 

grubuna ait parçalar, yine terra sigillata seramik grubuna ait iki adet mühür-

lü kaide parçası  (Resim: 7, Çizim: 3) ve discusunda kabartma şeklinde grip-

hon tasviri bulunan bir adet kandil parçası bulunmaktadır  (Çizim: 4). Yine 

bu alanda demir çivi, kemik parçaları, diş parçaları, cam cüruf ve kireç par-

çaları ele geçirilmiştir. Ayrıca 132. 67 m. seviyesinde Hellenistik Döneme 

tarihlenen beyaz zeminli bir seramiğe ait gövde parçası bulunmuştur (Çi-

zim: 5).   

Kazı çalışmalarının ilerleyen aşamalarında 04. 08. 2016 tarihinde güneye 

doğru 1x1 m. lik bir açma genişletme çalışması yapılmıştır. Çalışmalara132. 



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

43 m. seviyesinde başlanmış, 132. 70 m. seviyesinde toprak kırmızımsı kah-

ve renk almış ve yapısı sertleşmiştir. Bu nedenle, 132. 70 m. seviyesinden 

itibaren ele geçirilen buluntular TN 103 kodunda toplanmaya başlanmıştır. 

Çalışmalara devam edilen alanda Bizans Dönemine tarihlenebilecek sera-

mik parçaları ile iki adet deniz kabuğu ele geçirilmiştir.  

1x1.40 m. ölçülerindeki alanda 132.70 m. seviyesinden itibaren derinleş-

me çalışmalarına devam edilmişse de bu seviyelerde herhangi bir buluntu-

ya ulaşılamamıştır. Bu nedenle terra sigillata akıntı alanında 03.08.2016 tari-

hinde başlatılan çalışmalar, 133. 90 m. seviyesinde 10. 08. 2016 tarihinde 

sonlandırılmıştır. Daha sonra alanın fotoğraflanıp, temizlenip düzenlenmesi 

yapılmıştır.          

 

2. KONSERVASYON, KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI 

a) Arsenal Bölümü Koruma ve Onarım Çalışmaları 

Tralleis antik kenti hamam-gymnasium yapı kompleksine yaklaşık 1 km. 

mesafede bulunan Aydın İli, Mesudiye Mahallesi, 741 ada, 33 parsele kayıtlı 

arsenal yapısının güneybatısında bulunan duvarın yıkılması nedeniyle, 23. 

03. 2016 tarihinde Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünden gelen Mimar Didem 

Gündoğdu, İnşaat Mühendisi Sibel Dönmez, Aydın Arkeoloji Müzesi Mü-

dür Vekili Yılmaz Akkan, Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 

Öğretim Üyesi ve Tralleis Kazısı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Aslı Saraçoğ-

lu tarafından yerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemede Tralleis an-

tik kentinin kuzeyinde bulunan arsenal yapısının batı duvarındaki üst to-

noz dizisinin hava şartlarının oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle ha-

sar görerek yıkıldığı belirlenmiştir. 

Yerinde yapılan inceleme sonrası bu alanda yıkılan duvarların sağlam-

laştırılması, koruma tedbirlerinin alınması ve kapping uygulamasının ya-

pılması yönünde bir tespit tutanağı hazırlanmıştır. Bu amaçla 2016 yılı kazı 

sezonunda bu alanda, 2-24 Ağustos 2016 tarihleri arasında koruma ve ona-

rım çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar özellikle sel suları nedeniyle hasar 

gören batı duvarındaki tonoz dizisinin güneydeki duvarda yoğunlaşmıştır. 

Sırtı batısındaki toprak katmanına dayanan bu tonoz dizisi 3. 23 m. yüksek-

likte ve 16. 37 m. uzunluğundaki istinat duvarı üzerine inşa edilmiştir. Mo-

loz taş kullanılarak yığma teknikle paye ve tonozlarla güneybatı-kuzeydoğu 

yönde inşa edilen istinat duvarının üç kademeli olarak düzenlendiği gö-

rülmüştür. Öncelikle bu alandaki tahribatı düzeltmek amacıyla temizlik, 
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tasnif, belgeleme, sağlamlaştırma ve koruma çalışmaları yapılmıştır.  Baş-

langıçta mevcut durum belgelenmiş, ardından alan temizliği yapılmış ve 

yıkık durumdaki moloz taşlar tasnif edilmiştir. İlk olarak istinat duvarı 

önündeki 40 cm. yüksekliğindeki duvar, daha sonra ise 120 cm. yüksekli-

ğindeki duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca sağlamlaştırma uygulaması yapı-

lan tüm duvar derzleri temizlenmiştir.   

Kanal duvarının onarımının tamamlanmasının ardından yapı istinat du-

varının hasar gören bölümlerinde çalışmalara başlanmış ve yıkılan istinat 

duvarının orta kısmı onarılmıştır. İstinat duvarının sağlamlaştırılmasının 

ardından tonoz ve tonozları taşıyan payeler sağlamlaştırılmıştır. Sürdürülen 

çalışmalarda batı duvarında yer alan dört beşik tonozdan güneyden kuzeye 

doğru bir ve ikinci tonozların sağlam durumda, üçüncü tonozun kısmen, 

dördüncü tonoz ise tamamen yıkık olduğu görülmüştür. Konservasyon 

uygulamaları öncesi hasar gören kısımlara onarım harcının daha iyi nüfuz 

etmesi için kuru ve ıslak olarak mekanik temizlik yapılmıştır. Ayrıca orta 

alana yıkılmış dağınık durumdaki taşlar tasnif edilmiştir. Tasnif çalışmala-

rının tamamlanmasının ve tonoz dizisinin sağlamlaştırılmasının ardından 

yağmur sularının yapı üzerindeki etkisini azaltmak için kuzey-güney doğ-

rultu bir drenaj eğimi oluşturulmuştur. Yıkık durumdaki moloz taşların 

kaldırılması ve alan temizliğinin de tamamlanmasından sonra batı duva-

rındaki son durumun belgelenmesi için bir rölöve çalışması yapılmıştır. 

Daha sonra temizlik, çizim ve belgeleme çalışmaları yapılmış ardından bu 

alandaki çalışmalar sonlandırılmıştır (Çizim: 6-7).  

 

b) Natatio Bölümü İşlikleri Koruma ve Onarım Çalışmaları 

Hamam-gymnasium alanı natatio bölümündeki çalışmalar su kanalının 

kuzeyinde bulunan doğu-batı doğrultulu duvarın dibinden başlatılmıştır. 

Bu alanda öncelikle 155. 81 m. seviyesinde tespit edilen işliğin doğusunda 

bulunan 1.70 m. yüksekliğindeki yıkık durumundaki kuzey-güney yönlü 

duvar sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca işliğin onarılan doğu duvarının daha 

sağlam durumdaki batı bölümünde de koruma ve onarım çalışması yapıl-

mıştır.  Sağlamlaştırılan işlik bölümünün üst kısmı koruma amaçlı olarak 

örtülmüştür. Yapılan bu çalışmalar öncesinde işlik alanının çizimi yapılarak 

belgelenmiştir (Çizim: 8).  
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3.  ALTYAPI ORUNLARININ GİDERİLMESİ,  ÇEVRE DÜZENLEME VE 

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI 

2016 yılında,  2012 yılından itibaren düzenli olarak yapılan alt yapı so-

runlarının giderilmesi, çevre düzenleme ve temizlik gibi çalışmalara devam 

edilmiştir. Ayrıca hamam-gymnasium alanındaki birçok mekanda temizle-

me, koruma ve basit onarım çalışmaları yapılmıştır. Daha önceki sezonlarda 

olduğu gibi, 2016 yılında da bitki örtüsü temizliği çalışmaları yapılmıştır.  

Bu amaçla hem kazı çalışma alanında, hem de kazı evi ve çevresinde otlar 

temizlenmiş, yürüme alanları düzenlenmiş ve ziyaretçilerin kenti daha ra-

hat gezebilmeleri için çevre düzenlemesi yapılmıştır.  

 

4. KAZI BULUNTULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

2016 kazı sezonu çalışmaları, hamam- gymnasium yapı kompleksi natatio 

bölümü, arsenal ve terra sigillata akıntı alanı olarak adlandırılan sektörlerde 

gerçekleşmiş olup, çalışmaların daha çok koruma ve onarıma yönelik olma-

sı nedeniyle az sayıda buluntu ele geçirilmiştir. Hamam-gymnasium bölü-

münün natatio kısmında kırık parçalar halinde akhantus yaprakları ile beze-

li küçük mimari parçalar ve çok az sayıda geç dönem kırık seramik parçala-

rı bulunmuştur. Ayrıca bahsi geçen az sayıdaki buluntular arasında, terra 

sigillata akıntı alanından gelen terrakotta mask kalıbı ile mühürlü ve rozetli 

sigillata kaide parçası bulunmaktadır. Ayrıca çoğunlukla sigillata akıntı ala-

nında, Hellenistik Döneme ait beyaz zeminli kırık durumda seramik gövde 

parçası bulunmuştur. 2016 kazı sezonunda kazı çalışmalarının sınırlı alan-

larda sürdürülmesi nedeniyle az sayıda buluntuya ulaşılmış, çalışmalar 

daha çok koruma, sağlamlaştırma, temizlik ve onarım amaçlı olarak sürdü-

rülmüştür.   
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UŞAK BANAZ SÜRMECİK PALEOLİTİK 

KAZISI-2016 

Şerif SÖYLER* 

Harun TAŞKIRAN 

Rainer M. CZICHON 

Kadriye ÖZÇELİK 

Selahattin POLAT 

Mehmet Ali YILMAZ 

Eşref ERBİL 

Müberra TÜRKER 

Davut DAĞCI 

GİRİŞ 

Türkiye’de son yıllarda yapılan en önemli arkeolojik keşiflerden biri Ba-

naz (Uşak) Sürmecik’te saptanan Paleolitik açık hava yerleşimidir. Bir çi-

mento firmasının maden arama çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan bu 

yer gerek Ege Bölgesi’nin gerekse Uşak çevresinin şimdiye dek çok da iyi 

bilinmeyen Paleolitik Çağına büyük katkılar sağlayacak niteliktedir. Bu 

keşfin bizleri hem sevindiren hem de üzen bir yanı bulunmaktadır. Aktüel 

yüzeyden yaklaşık 7-7,5 m. derinlikte ve nerdeyse 5 m. kalınlığındaki bir 

traverten oluşumunun altında keşfedilen bu Paleolitik açık hava yerleşimi-

                                                        
*  Şerif SÖYLER, Uşak Müzesi Müdür Vekili, Uşak/TÜRKİYE. 
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nin, alanda çimento firmasının faaliyetleri olmadan saptanması mümkün 

olamazdı. Bu işin sevindirici yanı iken içinde in-situ fauna kalıntılarının ve 

yontmataş aletlerin bulunduğu arkeolojik tabakaların maden çıkarma ça-

lışmaları sırasında tamamen darmadağın edilmesi ve çevreye dağıtılması 

ise işin üzücü yanı olmuştur. 

 

PALEOLİTİK ÇAĞ AÇISINDAN EGE BÖLGESİ VE UŞAK 

Bu keşfin öneminin anlaşılabilmesi için öncelikle Ege Bölgesi’ne daha 

sonra Uşak çevresine Paleolitik Çağ açısından bir göz atmakta yarar vardır.  

2000’li yıllara kadar Ege Bölgesi Paleolitik Çağ açısından Türkiye’nin en 

fakir, en az bilinen ve en az araştırılan bölgesidir. Bölgenin ilk Paleolitik 

buluntuları 1963 ve 1964 yıllarında Yüksel Emekli tarafından İzmir çevre-

sinde bulunan 2 adet el baltasıdır. Bu buluntular Ş.A. Kansu tarafından Alt 

Paleolitik Döneme bağlanmıştır1. 1969 yılında Kula civarındaki volkan kül-

leri üzerinde M.T.A. tarafından saptanan ve günümüzden 13.000 yıl öncesi-

ne tarihlenen fosil insan ayak izleri ise2 bölgedeki insan faaliyetlerinin Pale-

olitik Çağ sonrasında da devam ettiğini göstermesi bakımından önemlidir.  

Yukarıda bahsedilenler dışında Paleolitik açıdan fazla bir şey bilinmeyen 

Ege Bölgesi’nde, Yüksel Emekli’nin 1963 yılında bulduğu ilk buluntudan 25 

yıl sonra Turan Efe Kütahya Domaniç’te Alt ve Orta Paleolitik Döneme ait 

yontmataş aletler bulmuştur3. Efe’nin bu tespitleriyle birlikte Ege Bölge-

si’nin Paleolitik Çağ açısından görünümü yavaş yavaş değişmeye başlamış-

tır. 

Ege Bölgesi’nin Paleolitik Çağı açısından önemli keşiflerden biri 2002 yı-

lında yapılmıştır. Denizli Kocabaş’ta travertenler içinde bulunan Homo erec-

tus insanına ait kafatası parçası,  Prof. Dr. M. Cihat Alçiçek tarafından bilim 

dünyasına tanıtılmış ve yapılan son yaşlandırma çalışmalarıyla da 1.200.000 

yıl öncesine tarihlenmiştir4. Ege Bölgesi’ndeki ilk Paleolitik buluntudan 

yaklaşık 40 yıl sonra saptanan bu önemli keşif bölgenin Paleolitik potansi-

yelini birden yükseltmiş ve dünyanın gözünün bir anda bu bölgeye çevril-

mesine neden olmuştur. 

                                                        
1   Kansu 1963; 1969. 
2   Arpat 1976; Tekkaya 1976. 
3   Efe 1990 
4   Lebatard ve diğ., 2014. 
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Bölgenin Paleolitik Çağına ilişkin bir diğer buluntu 2009 yılında Afyon-

karahisar İli çevresinde bulunmuştur5. Bu önemli buluntu İhsaniye İlçesi, 

Demirli Köyü sınırları içinde yer alan Menekşe Kayalar Mevkii’ndeki Frig 

kutsal alanının ölçüm, çizim ve dijital fotoğraflama çalışmaları sırasında 

tesadüfen bulunan Alt Paleolitik Döneme ait bir (el baltası) iki yüzeyli alet-

tir6. 

2014 yılı Ege Bölgesi’nin Paleolitik Çağı açısından oldukça verimli ol-

muştur. Önce Newcastle Üniversitesi’nden Prof. Darrel Maddy başkanlı-

ğında jeomorfolojik ve jeolojik amaçlı bilimsel araştırmalar yapan uluslara-

rası bir ekip, 2014 yılında Gediz Nehri’nin T11 olarak isimlendirilen en eski 

sekisinde, Paleolitik Çağa ait bir yontmataş alet bulmuş ve kuvarsitten yapı-

lan bu aletin yaşının 1.200.000 yıl öncesine ait olduğunu belirtmişlerdir7. 

Sonra B. Dinçer tarafından Kütahya İli, Aslanapa İlçesi Kureyşler Köyü’nde 

yapımı süren Kureyşler Barajı’nın etkileşim alanında yapılan Paleolitik Çağ 

yüzey araştırması, Orta Paleolitik Döneme ait çok sayıda yontmataş aletin 

toplandığı 9 buluntu yerinin saptanmasını sağlamıştır8. Aynı yıl Denizli 

çevresinde Doç. Dr. Kadriye Özçelik tarafından Paleolitik Çağ Yüzey Araş-

tırması başlatılmıştır. Bu yüzey araştırması sırasında da Alt ve Orta Paleoli-

tik dönemlere ait iki yüzeyli aletler ve yonga aletler bulunmuştur9. Buluntu-

ların bir kısmının bölgede daha önceden saptanan Homo erectus kalıntısını 

materyal kültür açısından desteklemesi önemlidir. 

Ege Bölgesi’ndeki ilk Paleolitik buluntudan tam 52 yıl sonra andezit bir 

iki yüzeyli aletin bulunduğu en son çalışma ise 2015 yılında yapılan Kara-

burun arkeolojik yüzey araştırması projesidir10. Söz konusu bu alet gerek 

aynı alanda 1963 yılında bulunan ilk örneği desteklemesi gerek Anado-

lu’nun en batı ucunda iki yüzeyli alet teknolojisinin varlığını göstermesi ve 

gerekse Paleolitik dönemlerde Anadolu ve Balkan Yarımadası arasında 

olası kültürel bağlantıların kurulması açısından oldukça önem arz etmekte-

dir. 

                                                        
5   Taşkıran ve Taşkıran 2011. 
6   Frig dönemi araştırmalarını sürdürürken bu iki yüzeyli aleti bulan ve bana haber veren, 

kendisini çok erken bir yaşta kaybettiğimiz sevgili meslektaşım, arkadaşım Prof. Dr. Taciser Si-

vas’ı rahmetle ve saygıyla anıyorum. 
7   Maddy ve diğ., 2015. 
8   Dinçer 2015. 
9   Özçelik ve diğ., 2016 
10  Çilingiroğlu ve diğ., 2016. 
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Görüldüğü gibi 2000’li yıllarda artan araştırmalarla Paleolitik Çağ bulun-

tuları açısından Ege Bölgesi’nin olumsuz görüntüsü yavaş yavaş ortadan 

kalkmaya başlamıştır. Sistemli ve amaçlı yüzey araştırmaları yapıldıkça ve 

çoğaldıkça Ege Bölgesi’nde Paleolitik buluntu yerlerinin sayısının artacağı 

kesindir. Söz konusu araştırmalar sonucu Uşak İli’nin çevresindeki tüm 

illerde Paleolitik Çağa ilişkin yontmataş buluntular elde edilmiştir.  

Ege Bölgesi’nin bu genel görüntüsüne tam bir tezat oluşturan Uşak’ta 

2016 yılına kadar Paleolitik Çağ ile ilgili en ufak bir bilgi yoktu. Her ne ka-

dar günümüze değin Uşak İli ve çevresinde yapılan araştırmalar bulunmak-

ta ise de yapılan bu araştırmaların Paleolitik Çağ ile ilgili olmadığı anlaşıl-

maktadır11. Yapılan araştırmalar ise Uşak İli’ndeki en eski iskânın Erken 

Bronz Devrine kadar inebildiğini göstermektedir. Bununla birlikte şüpheli 

de olsa bazı buluntuların Geç Neolitik Dönemi işaret ettiği belirtilmektedir. 

 

BANAZ (UŞAK) SÜRMECİK PALEOLİTİK YERLEŞİMİ 

Ege Bölge’sinin Paleolitik Çağına ait en önemli buluntu yeri, Uşak İli, 

Banaz İlçesi, Kızılcaören Köyü’nün 2.5 km. güneybatısında, yöre halkının 

Sürmecik (Uyuz) Hamamı olarak nitelendirdiği 1/25.000 ölçekli topografya 

haritası Uşak K23-d2 paftasında İçmeler Mevkii olarak geçen alanda tespit 

edilmiştir. Söz konusu Paleolitik açık hava konaklama yeri Uşak seramik 

fabrikasının yaklaşık 500-600 m. kuzeybatısında yer almaktadır. Paleolitik 

yontmataş aletler ile fauna kalıntılarının bulunduğu bu alan, Uşak Üniversi-

tesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selahattin Polat tarafından saptanmıştır12. 

Alan çeşitli yönlerdeki faylardan dolayı bol kırıklı bir yapıya sahiptir. Bu 

yüzden termal suların yoğun olarak çıktığı bu çevrede, sıcak sular traverten 

katmanlarını oluşturmuştur. Bu oluşumlar genelde büyüklü küçüklü tra-

verten konileri ya da traverten sırtları şeklinde depolanmışlardır. Çevrede 

yer alan çok sayıdaki traverten konilerinden alınan karot örneklerine ve 

traverten sırtlarının enine kesitlerine bakıldığında üst kısımda traverten 

(CaCO2) katmanların, alt kısımda ise limonit ve hematit tabakaların olduğu 

görülmektedir. Travertenlerin kalınlığı yer yer 4,5-5 metreyi bulmaktadır. 

                                                        
11  Uşak İli ve çevresinde yapılan araştırmalar için Prof. Dr. Özdemir Koçak, Yrd. Doç. Dr. Harun 

Oy, Mehmet Ali Yılmaz ve Münteha Dinç’in çalışmalarına bakılabilir. 
12  Son yılların en önemli Paleolitik keşfine imza atan Selahattin Polat’a ne kadar teşekkür etsek 

azdır. 
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Alt kısımdaki yine termal suların oluşturduğu limonit depolar içinde kalın-

lığı 30 cm.yi bulan bir kil tabakası bulunmaktadır. Bu kil tabakasının içinde 

ise Paleolitik Çağa ait yontmataş aletler ve fauna kalıntıları karışık olarak 

ele geçirilmektedir. Olasılıkla yontmataş aletlerin ve kemik-diş kalıntılarının 

bulunduğu alan bir bataklık ya da göl kenarı yerleşimi ya da kamp alanı 

olmalıdır. 

Yrd. Doç. Dr. Selahattin Polat’ın Uşak Müzesi’ne ve Uşak Üniversitesi, 

Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Rainer 

M. Czichon’a haber vermesi üzerine alandaki ilk keşif 6.11.2015 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. Uşak Müze Müdürü Sabiha Pazarcı, Arkeolog Sadık 

Doğan, Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. S. Polat ve Arkeoloji 

Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rainer M. Czichon ile birlikte Sürmecik’teki 

maden sahasına gidilmiş ve yontmataş aletlerden örnekler toplanmış ayrıca 

buluntuların ve buluntu yerinin fotoğrafları çekilmiştir. Bu ilk toplanan 

yüzey buluntuları Uşak Müzesi’ne teslim ediliştir. Daha sonra Prof. Dr. 

Rainer M. Czichon, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 

Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Taşkıran 

ile temasa geçerek taş buluntuların fotoğraflarını göndermiştir. Taşkıran’ın 

buluntuları önemsemesi üzerine Sürmecik sahasında 21-22 Kasım 2015 ta-

rihlerinde tekrar bir keşif gezisi daha yapılmıştır. Bu keşif gezisine Uşak 

Müze Müdürü Sabiha Pazarcı, Arkeolog Sadık Doğan, Ankara Üniversitesi, 

D.T.C.F, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. H. 

Taşkıran, Doç. Dr. K. Özçelik, araştırma görevlileri Y. Aydın ve E. Erbil, 

Uşak Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. R. M. Czic-

hon, Doç. Dr. B. Can ve Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. S. 

Polat’den oluşan bir ekip katılmıştır. 

Bu keşif gezisi sırasında da derinliği 5-8 m. arasında değişen ve yaklaşık 

150x140 m. ölçülerindeki bir çukur alan içinde çok sayıda yontmataş alet ele 

geçirilmiştir. Aynı zamanda söz konusu alanda büyük bir toprak yığın kal-

dırılmış olmasına rağmen orta bölümde 10x8 m. ölçülerinde ve 3 m. yüksek-

liğinde çok fazla tahrip edilmemiş bir kum tepeciği görülmüştür. Bu tepe-

cikte in-situ çok sayıda yontmataş alet ve kemik gözlemlenmiştir. Alanda 

yapılan bu son inceleme ile Sürmecik’te, özellikle de kum tepeciğinde acilen 

bir kurtarma kazısı yapılmasına karar verilmiş ve durum ayrıntılı bir rapor-

la Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. 

KVMGM’nün 11.04.2016 tarih ve 68779 sayılı yazısı ile Uşak Müze Müdür-

lüğü başkanlığında bir kurtarma kazısı yapılmasına izin verilmiştir. 

http://www.usak.edu.tr/rainer.czichon
http://www.usak.edu.tr/rainer.czichon
http://www.usak.edu.tr/rainer.czichon
http://www.usak.edu.tr/rainer.czichon
http://www.usak.edu.tr/rainer.czichon
http://www.usak.edu.tr/rainer.czichon
http://www.usak.edu.tr/rainer.czichon
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2016 YILI BANAZ SÜRMECİK PALEOLİTİK KURTARMA KAZISI 

Uşak Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan Sürmecik Paleolitik kur-

tarma kazısı 05.06.2016-02.07.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir13. 

Uşak İli’nde ilk kez böyle bir kazı gerçekleştirildiği için kazı çalışmaları 

oldukça ilgiyle karşılanmıştır14. Kazı çalışmaları yazarlardan başka 1 arkeo-

log, Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden 6 öğrenci ve 8 işçi ile yürü-

tülmüştür15. Maalesef ilk planda kazı çalışmalarını başlatmayı düşündüğü-

müz kum tepeciğinin tamamı iş makinesi ile ortadan kaldırılmış ve tüm 

malzeme alana dağıtılmış olarak bulunmuştur. Kazı çalışmalarına başlama-

dan önce alanda Prof. Dr. Rainer M. Czichon ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali 

Yılmaz’ın katkılarıyla bir karelaj çalışması yapılmış ve yaklaşık 1250 m2’lik 

bir alanda 5x5 m. boyutlarında 43 açma oluşturulmuştur. Kazı çalışmaları 

bu 43 açmanın sadece 17 tanesinde yüzey toplaması ve kazılar şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmaları sırasında kazılan tüm toprak 1 cm.lik 

eleklerle elenmiş ve bulunan tüm yontmataş malzeme alana getirilen bir su 

tankeri yardımıyla yıkamaya tabi tutulmuştur. Buluntular açmalarına göre 

markajlanarak ve tasnif edilerek kapaklı plastik saklama kaplarına konul-

muş ve Uşak Müzesi’ne taşınmıştır. 

2016 yılı kazıları sonucu elde edilen yontmataş buluntu topluluğu 51.115 

parçadan oluşmaktadır. Yontmataş malzemenin yapımında çok çeşitli kayaç 

türlerinin kullanıldığı görülmüştür. Ancak bunlar içinde göze çarpanlar 

çakmaktaşı, radyolarit, kalsedon ve kuvarsittir. Bu hammaddelerin kaynak-

ları konusunda yaptığımız ön çalışma, bunların bir kısmının yakın çevreden 

tedarik edildiğini göstermektedir. Ancak hammadde kaynaklarıyla ilgili 

daha ayrıntılı çalışmaların yapılması planlanmıştır. 

                                                        
13  Sürmecik kurtarma kazısı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ve Dösim 

Müdürlüğü’nün parasal desteğiyle yürütülmüştür. Her iki kurumun yetkili ve ilgililerine 

teşekkür ediyoruz.  Ayrıca 2016 SOSB012 numaralı BAP projesi ile kazıya destek veren Uşak 

Üniversitesi Rektörlüğü’ne de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
14  Kazımızı bizzat yerinde gelerek ziyaret eden ve bilgi alan Uşak Valisi Sayın Ahmet Okur’a 

maddi ve manevi destekleri için ne kadar teşekkür etsek azdır. Ayrıca kazımıza desteklerini 

esirgemeyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Şerif Arıtürk’e, Banaz kaymakamı Sayın Mu-

zaffer Şahiner’e, Banaz İlçe Eğitim Müdürü Sayın Ramazan Koca’ya ve Uşak Müze 

Müdürlüğü’nün tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
15  Kazıya Arkeolog İsmet Berkan Erdem’in yanı sıra öğrenciler Gökhan Bayraktar, Vecdi Orhan 

Arhan, Emine Sürücü, Büşra Özcan, Semi Eren Demir ve Ali Demir ile müze işçileri Hacer Ay-

dın, Burak Üşenmez, Güven Danacı katılmışlardır. Kendilerine özverili ve titiz çalışmalarından 

dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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Yontmataş buluntu topluluğuna teknolojik açıdan bakıldığında gerek 

yontuk çakıl gerek iki yüzeyli ve gerekse yonga teknolojilerinin bir arada 

olduğu görülür. Levallois teknolojinin çekirdek, yonga ve uç olarak mü-

kemmel örnekleri vardır. Yine buluntu topluluğuna tipolojik açıdan bakıl-

dığında muazzam bir alet çeşitliliği görülür ki Türkiye’de bu kadar zengin 

bir tipolojik çeşitlilik gösteren başka bir Paleolitik açık hava buluntu yeri 

yoktur.  

Bulunan aletler arasında yer alan tek ve iki yüzden kıyıcılar genelde çe-

şitli dere çakıllarından üretilmişlerdir. İki yüzeyli aletler (el baltaları) çok 

sayıda ve çeşitli tiplerde kendilerini gösterirler. Genelde yassı ve yuvarlak 

çeşitli türlerdeki kuvarsit çakıllar üzerine yapılmışlardır ancak çakmaktaşı 

ve radyolarit gibi yongalar üzerine yapılmış olanları da vardır. Bunların bir 

kısmı kısmi iki yüzeylilerdir. Genelde üçgenimsi formlu ve sivri uçlu olan 

iki yüzeyli aletlerde bir homojenlikten bahsetmek gerekir (Resim: 1). 

Yontmataş aletler arasında çeşitli kenar kazıyıcılar, özellikle quina tip 

kenar kazıyıcılar (Resim: 2), ön kazıyıcılar, levallois ve moustérien uçlar 

(Resim: 3), mekik aletler, dişlemeli aletler, omurgalı rendeler ve şimdiye 

kadar Anadolu’dan pek aşina olmadığımız yaprak biçimli iki yüzeyli uçlar 

bulunmaktadır. Aletlerin tipolojik ve teknolojik özellikleri homo neandert-

hal insanlarının yaşadığı Orta Paleolitik Dönemi ve moustérien kültürü 

işaret etmektedir. Ancak moustérien kültürün farklı evreleri olduğu açıktır. 

Çeşitli kenar kazıyıcılar, moustérien uçlar, levallois yonga, uç ve çekirdekle-

rin olduğu bir klasik moustérien, kalın taşımalıklar üzerine uçlar, dışbükey 

kenar kazıyıcılar ve dişlemeli aletlerin olduğu bir charentien ve quina tip 

moustérien ve iki yüzeyli aletlerin olduğu acheuléen gelenekli moustérien 

evrelerin varlığı anlaşılmaktadır. Aletler üzerindeki tekno-tipolojik incele-

meler henüz başlangıç aşamasındadır. Analiz çalışmaları sonuçlandırıldı-

ğında daha kesin ve sağlam bilgiler vermek mümkün olacaktır. 

 

SONUÇ 

Kurtarma kazıların yapıldığı Sürmecik Mevkii, büyük bir olasılıkla ter-

mal suların Paleolitik Çağda oluşturduğu bir bataklık ya da gölün kenarın-

da kurulmuş bir açık hava yerleşimi olmalıdır. Sürmecik Paleolitik Çağ kur-

tarma kazısında elde edilen buluntular, şimdiye kadar Ege Bölgesi’nde sap-

tanan en zengin Paleolitik Çağ buluntu topluluğunu oluşturmaktadır. Yüz 

binlerce yıl boyunca insanların Orta Paleolitik Dönemde kesintisiz bir şekil-
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de burada yaşadıkları anlaşılmaktadır. Moustérien kültürün tüm evreleri-

nin bir arada bulunduğu, çok karakteristik ve çok zengin yontmataş mater-

yal ile sergilendiği bir açık hava siti şu ana kadar bilinmemekteydi. Bu du-

rum hem Banaz (Uşak) hem Ege Bölgesi hem de Anadolu için de bir ilktir. 

Yontmataş buluntuların yanı sıra fosil hayvan kemikleri de görülmekte-

dir. Bunlar içinde at dişleri çoğunluğu oluşturmaktadır. Bununla birlikte 

çok daha zengin bir fauna ile karşılaşılabilir. Bulunacak fauna kalıntılarıyla 

Banaz (Uşak) çevresinin Pleistosen Dönemdeki paleo-ekolojik görünümü-

nün bir tasarımını yapmak mümkün olacaktır. 

Sonuç itibariyle 2016 yılında Sürmecik’te yapılan Paleolitik kurtarma ka-

zısıyla Uşak İli’nin yerleşim tarihi bilinenden çok daha eskiye çekilmiştir ve 

Uşak Arkeoloji Müzesi’nde muazzam bir Paleolitik koleksiyon oluşmaya 

başlamıştır. 
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                                     Resim 1: İki yüzeyli alet 
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         Resim 2: Quina tip kenar kazıyıcı 

 

 
                               Resim 3: Moustérien uç 



 

2016 YILI ÜÇAĞIZLI MAĞARASI KAZISI 

Erksin GÜLEÇ*  

İsmail ÖZER 

Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM 

Mehmet SAĞIR 

İsmail BAYKARA 

Serkan ŞAHİN 

GİRİŞ 

2016 yılı Üçağızlı Mağarası kazı çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile 18 Tem-

muz–1 Eylül 2016 tarihleri arasında, bakanlık temsilcisi olarak Hatay Ar-

keoloji Müzesinden uzman arkeolog Kadir Kavuk’un iştirakinde gerçekleş-

tirilmiştir. 2016 yılı kazısına Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Özer 

ve Prof. Dr. Mehmet Sağır,  Cumhuriyet Üniversitesinden Prof. Dr. Ayşen 

Açıkkol Yıldırım, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Doç. Dr. İsmail Bayka-

ra, Ahi Evran Üniversitesinden Arş. Gör. Dr. Serkan Şahin, yüksek lisans 

öğrencileri Gonca Gül, Tuğçe Gökkurt, Dilber Sağdıç, Birkan Gülseven ve 

lisans öğrencileri Berna Gökçen Özer, Mertcan Erice, Berkay Yaşar, Pınar 

Şen, Kardelen Kayatürk ve Aslıhan Çivilidağ katılmıştır.  

Hatay İli Samandağ İlçesi, Meydan Köyü yakınlarında yer alan Üçağızlı 

Mağarası’ndaki kazılar 1997 yılından beri sürdürülmektedir. Türkiye’deki 

en iyi araştırılan Üst Paleolitik buluntu yeri olmasının yanı sıra, Üçağızlı 

aynı zamanda Ortadoğu’da Orta/Üst Paleolitik geçişi, erken modern insan-

ların yayılımı ve kültürü konusunda anahtar sitelerden biridir. Daha önceki 

                                                        
*  Prof. Dr. Erksin GÜLEÇ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji 

Bölümü, 06630, Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE. 

 Prof. Dr. İsmail ÖZER, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji 

Bölümü, 06630, Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE. 
 Prof. Dr. Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM, Cumhuriyet Üniversitesi,  Edebiyat Fakültesi, An-

tropoloji Bölümü, 58140, Merkez, Sivas/TÜRKİYE. 
 Doç. Dr. İsmail BAYKARA, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji 

Bölümü, Merkez, Van/TÜRKİYE. 

 Arş. Gör. Dr. Serkan ŞAHİN, Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji 

Bölümü, Merkez, Kırşehir/TÜRKİYE. 
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yayınlarımızda vurguladığımız gibi, Levant’ta çok sayıda Üst Paleolitik 

mağara kazısı yapılmasına rağmen, Üst Paleolitik Döneme tarihlenen mo-

dern insan fosili çok azdır ve modern insan sadece Ksar Akil’de bulunan 3 

adet fosille bilinir. Üçağızlı Mağarası’nda ilki Angela Minzoni-Deroche tara-

fından ve diğerleri tarafımızca bulunmuş insan fosilleri üzerindeki çalış-

mamız tamamlandığında Doğu Akdeniz sahili boyunca sıralanmış Üst Pa-

leolitik buluntu yerlerinin sakinleri hakkında çok daha fazla bilgi edinmiş 

olacağız.  

Üçağızlı Mağarası’nın temel kültürleri Öncül Üst Paleolitik (ÖÜP) ve Er-

ken Üst Paleolitik (EÜP, Ahmarian)’tir ve yaklaşık olarak B-E tabakaları 

EÜP’ye, F-I tabakaları ÖÜP’ye tarihlenmiştir. Kebaran kültürünün özellikle-

rini taşıyan Epipaleolitik tabakaları neredeyse tamamen aşınarak yok ol-

muştur. Faunal kalıntılar paleoiklim konusuna ışık tuttuğu kadar, erken 

modern insanların yaşam biçimini de büyük ölçüde aydınlatmıştır. Taş alet 

endüstrisi, Zagroslar ya da Toroslar’a değil Levant’a benzerlik gösterir. De-

nizel ve tatlısu yumuşakça kabuklarından üretilen ve bazıları aşı boyası izi 

taşıyan binlerce boncuk, Üçağızlı Mağarası’nı dünyada çok sayıda süs eşya-

sı elde edilebilen nadir Paleolitik buluntu yerleri arasında üst sıralara taşır. 

Toynaklı kemiklerinden üretilen kemik aletler, şimdilik 2 tane bulduğumuz 

yırtıcı kuş parmak kemiğinden üretilen kolye uçları, boya pigmentleri gibi 

görece nadir buluntular erken modern insan davranışları hakkında bilim 

dünyasına önemli katkılar sağlamıştır. Bize bu fırsatı sağlayan Kültür Var-

lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Döner Sermaye İşletmesi Merkez 

Müdürlüğüne, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına, Hatay Valiliğine, Saman-

dağ Kaymakamlığına ve Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne teşekkür 

borçluyuz. 

 

2016 KAZI ÇALIŞMALARI 

2016 kazı çalışmaları alanın temizlenmesi ve plankarelerin oluşturulma-

sından sonra mağaranın kuzeyindeki açmalarda gerçekleştirildi. Bu sezon 

kazılan açmalar; -A3(-245/-270 cm.), -A4(-245/-270 cm.), A3 (-245/-270 cm.), 

A4 (-245/-270 cm.), B3 (-245/-270 cm.), B4 (-245/-270 cm.), C3 (-245/-270 cm.), 

C4 (-245/-270), D3 (-245/-270 cm.), D4 (-245/-270 cm.), E3 (-245/-270 cm.), E4 

(-245/-270 cm.), F3 (-245/-270 cm.), F4 (-245/-270 cm.), F5 (-230/-270 cm.), F6 

(-230/-270 cm.) ve F7 (-230/-270 cm.) açmalarıdır ve derinleştirme çalışmaları 

belirtilen seviyeler arasında gerçekleştirilmiştir. Bu açmalar 50 cm.lik plan-

kareler halinde ve kültür tabakaları takip edilerek kazılmıştır. Açmalarda 
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genel olarak geçen yıl ulaşılan -245 seviyesinden -250 seviyesine kadar Fbc 

tabakası, -250 seviyesinden -260 seviyesine kadar G tabakası, -260 seviye-

sinden bu yılki kazı sonu seviyesi olan -270 seviyesine kadar H tabakası 

kazılmıştır.  

Kazı sırasında ortaya çıkarılan buluntuların X, Y ve Z değerleri alınmış 

ve bunların numaralandırılmasına 2015 yılında kaldığımız yerden devam 

edilmiştir. Taş alet, kemik ya da boncukların gözden kaçma ihtimaline kar-

şı, plankarelerde kazılan tüm toprak eleklerden geçirilmiş ve olası veri kay-

bı önlenmeye çalışılmıştır. Kazı evinde yıkanan buluntular kuruduktan 

sonra tasnif edilerek ayrılmıştır. Mağara’da kazı çalışmaları sürdürülürken, 

kazı evinde zooarkeolojik analiz çalışmaları ve taş alet incelemeleri devam 

etmiştir. Kazı çalışması tamamlandıktan sonra tüm kazı alanı naylon örtüler 

ile tamamen kapatılmış ve üzerine bol miktarda toprak atılarak korunması 

sağlanmıştır. 

 

2016 YILI BULGULARI 

Üçağızlı 2016 kazısında 3728 adet buluntuya numara verilmiştir. Bunla-

rın 2087’si taş alet parçası, 1380’i iskelet kalıntısı ve 256’sı deniz kabuğu, 3 

tanesi kemik alettir. Bunlar dışında, 2016 çalışmalarında elde edilen en 

önemli buluntu izole bir daimi insan dişidir ve aşı boyalı bir deniz kabuğu 

da göze çarpan önemli kalıntılar arasındadır.  

2016 yılına ait hayvan kemiği, taş alet, ezme taşı ve deniz kabuklularının 

açmalara göre dağılımı incelendiğinde, buluntu gruplarının yoğunluğunda 

belirgin farklılıklar gözlenmektedir. Özellikle mağaranın orta alanlarında 

(C4, D4, E4 gibi) buluntu yoğunluğunda azalma gözlenirken, duvar dipleri-

ne yakın açmalarda (B3, C3, D33 gibi) buluntu açısından bir artış gözlen-

mektedir. Bu durum Ahmarian Dönemin tüm tabakalarında benzer bir yapı 

sergilemekte ve mağaranın kullanımı ve insan davranışları hakkında önem-

li ipuçları vermektedir. Duvara bitişik alanlarda artık taş alet parçaları (deb-

ris), kemik parçaları ve denizel kabuklulara ait kalıntıların yoğun olması, 

insanların mağaranın orta alanlarını günlük faaliyetlerinde kullanabilmek 

amacıyla tüm atık maddeleri duvar kenarlarına doğru iteklediklerini gös-

termektedir. Çöplük alanı olarak isimlendirebileceğimiz bu alanlar, ortadaki 

yaşam alanından büyük kayaçlar aracılığıyla ayrılmıştır. Debris kalıntıları-

nın varlığı mağara içerisinde taş aletlerin üretildiğini/yapıldığını da gös-

termektedir.  
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Numaralı buluntuların dağılımı incelendiğinde (Grafik: 1), elde edilen 

kalıntıların yarısından fazlasını taş aletlerin oluşturduğu anlaşılır. Bunu 

sırasıyla kemikler, deniz kabukları ve kemik aletler izler. 

 

 
     Grafik 1: 2016 Yılı numaralı buluntuların dağılımı. 

 

295 taş alet tipolojik olarak sınıflandırılabilmiştir (Grafik: 2). Buluntula-

rın yarısının basit ön kazıyıcılardan oluştuğu anlaşılır. Uzun ön kazıyıcılar, 

levallois uçlar ve düzeltili dilgiler yaklaşık aynı oranlarda yer alır. 
 

 
Grafik 2: 2016 Yılı yontmataşların tipolojisi. 
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1065 taş alet taşımalık tiplerine göre incelenebilmiştir (Grafik: 3). 2016 

buluntu topluluğunda tipik olarak dilgilerin ağırlıkta olduğu göze çarpar. 

Tüm yongaların oranı sadece %15,96’dır. 

 

 
    Grafik 3: Taşımalık tipleri. 

 

Farklı yıllarda çıkarılan hayvan kemikleri üzerindeki araştırma, kısıtlı bir 

sürede, bu sene de devam ettirilmiştir. Boncuk olarak kullanılan deniz ka-

buklarından karşılaştırma çalışmaları için koleksiyon oluşturulmuş ve  ge-

çen yıl F tabakasına ait kaçak kazı toprağından bulduğumuz ve tam ele 

geçen yaban sığırı kemikleri özenle ayrılmıştır. Yine aynı kaçak kazı topra-

ğından çıkarılan ÖÜP’ye ait bir kızıl geyik alt çenesi, nadir bir osteosarcoma 

(bir çeşit kemik kanseri) örneği olması açısından eşsizdir. Daha önce Mary 

Stiner tarafından belirlendiği gibi, ÖÜP tabakalarındaki büyük boyutlardaki 

av hayvanlarının oranı Ahmarian tabakalarından daha fazladır. Ayrıca, 

duvar diplerine yakın plankarelerde yaban sığırına ve diğer türlere ait çok 

iyi korunmuş kemiklerin ele geçmesi bu alanların çöplük alanı olmasının 

yanı sıra, mağaranın tabanının kuzeye doğru eğimli olması ile de ilişkilidir. 

Her sene olduğu gibi bu sene de çok sayıda süs eşyası olarak kullanılan 

deniz kabuğundan üretilmiş boncuklar bulunmuştur. Geçmiş yıllardan da 

çok iyi bildiğimiz gibi, bazıları aşı boyası izi taşıyan bu boncuklar, Anado-

lu’nun bilinen en eski aşı boyası izleridir.  
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  Resim 1: Üçağızlı Mağarası krokisi. 

 

 
                                      Resim 2: 2016 yılında kazı yapılan plankareler. 
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               Resim 3: Temizliği yapılan ve kazılan plankareler. 

 
 

 
Resim 4: Buluntuların in-situ görünümü. 
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Resim 5: Bir kızıl geyik alt çenesinde osteosarcoma. 

 

 

 
                      Resim 6: Yaban keçisi ve yaban domuzuna ait alt çeneler. 



 ................................................................................................................  401 

 
        Resim 7: Taş alet buluntularından örnekler. 

 

 
        Resim 8: Mousterian uç ve ön kazıyıcı. 
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                Resim 9: Kemik aletler. 
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Resim 10: Kazıdan görünüm.





 

ZERZEVAN KALESİ 2016 YILI KAZI 

ÇALIŞMALARI 

Aytaç COŞKUN*

Diyarbakır İli, Çınar İlçesine 13 km. uzaklıkta, Demirölçek Mahallesi’ne 1 

km. mesafede yer alan Zerzevan Kalesi arkeolojik kazı ve restorasyon ça-

lışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğünün izinleri ile Diyarbakır Müzesi başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. 

Aytaç Coşkun’un bilimsel danışmanlığında 22 Temmuz - 21 Aralık 2016 

tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir*. Zerzevan Kalesi’nde yürütülen söz 

konusu projenin tarafıma verilmesinden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne1, Diyarbakır Mü-

ze Müdürlüğüne2, desteklerinden dolayı Diyarbakır Valisi Sayın Hüseyin 

Aksoy’a, büyük bir özveri ile bizi hiç yalnız bırakmayan Çınar Kaymakamı 

Sayın İsmail Şanlı’ya, Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) teşekkürü bir borç 

bilirim. 

Zerzevan Kalesi’nin 2016 yılı çalışmalarında 75 kişi, İŞKUR TYÇP (Top-

lum yararına çalışma projesi) ile istihdam edilmiştir. Zerzevan Kalesi’nde 

çalışmaların daha etkin ve yıl boyu yapılabilmesi için Çınar İlçesi’nde bulu-

nan eski cezaevinin, kazı evi olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm 

Bakanlığına tahsisi de gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı çalışmaları sonucunda 

                                                        

* Yrd. Doç. Dr. Aytaç COŞKUN, Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 21280 

Diyarbakır/TÜRKİYE, aytaccoskun@gmail.com, www.zerzevan.com 

 Üçüncü sezon çalışmalarına Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Coğrafya 

Bölümü’nden Doç. Dr. Sabri Karadoğan, Arkeologlar Fatma Durma, Mehmet Bilen, Süleyman 

Ünlü, Uğur Sucu, Restoratör Recep Özger, Dicle Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğrencileri 

Mehmet Fatih Yıldırım, Nurjiyan Özdemir, Pınar Şenol, Kadri Subaşı, Sadık Yesin, Mustafa 

Kılıç, Bayram Gündem, Hüseyin Dizman, Ayşe Poyraz, Fatma Tanrıverdi, Habibe Durmuş, Di-

cle Üniversitesi, Mimarlık Bölümü öğrencileri Mizgin Keskin, Ayşe Zehra Kardaş, Mehmet Şerif 

Esen, Sabri Poyraz, Mahsum Yıldırım, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi 

Mehmet Akyüz katılmıştır. 
1  Zerzevan Kalesi kazılarına sağladıkları izin ve sonsuz destekleriyle Genel Müdür Yardımcımız 

Melik Ayaz’a, Kazılar Daire Başkanımız Köksal Özköklü’ye, Kazılar Şube Müdürümüz Umut 

Görgülü’ye minnettarlığımızı sunarım. 
2  Her konuda ve her ortamda çalışmalarımızı destekleyen ve yürütmemizi sağlayan Diyarbakır 

Müzesi Müdürü Sayın Maşuk Türe ve tüm müze çalışanlarına teşekkürler ediyorum. 
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Diyarbakır Müzesine 38’i envanterlik, 95’i etüdlük olmak üzere, toplam 133 

eser kazandırılmıştır. Zerzevan Kalesi üçüncü dönem kazı, belgeleme ve 

restorasyon çalışmalarına Bakanlık temsilcisi olarak Diyarbakır Müzesinden 

katılan Sayın Zafer Han ve Mevlüt Çolak’ın bir ekip üyesi gibi kazı çalışma-

larına önemli katkısı olmuştur. 

2016 yılı Zerzevan Kalesi arkeolojik çalışmalarında, öncelikli olarak 2014 

yılında başlatılan askeri yerleşimin sayısal detaylı planını çıkarmaya yöne-

lik sürdürülen çalışmalara devam edilmiş, kilisede restoratörler tarafından 

mekanik temizlik yapılarak acil müdahale gereken yerlerde çalışmalar yü-

rütülmüş, jeomorfologlar tarafından yerleşim ve çevresinde araştırmalar 

gerçekleştirilmiş, yeraltı sığınağı, konut M, N yapıları, toplantı alanı ve su 

kanalında ise kazı çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca bütün alan temizlenmiş, 

ziyaretçilerin ve ekibin kazı alanına çok rahat ulaşabilmesi için araç - yaya 

yolları yeniden düzenlenmiştir. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da yerle-

şimin bağlı olduğu Demirölçek Köyü’nde ikamet eden ve ücretleri İŞKUR 

tarafından ödenen 4 bekçi, kazı evinde ise 3 bekçi görevlendirilerek alanın 

ve kazı evinin bütün yıl boyunca korunma altına alınması sağlanmıştır.  

 

BELGELEME ÇALIŞMALARI 

Sayısal Kent Planı ve Mimari Belgeleme 

Askeri yerleşimin sayısal kent planının çıkarılması çalışmaları 2014 yı-

lında başlatılmış, 2015 yılında da büyük oranda bitirilmiştir. 2016 yılı kazı 

sezonunda daha ayrıntılı olarak yerleşimin etrafını çeviren 1,2 km. uzunlu-

ğundaki surların detaylı rölöveleri total station kullanılarak tamamlanmış, 

ana plana eklenmiştir. Ayrıca yeraltı sığınağı, konut M, N yapıları ve su 

kanalının mimari blok ve yapı bölümlerinin çizimleri detaylandırılmış, rö-

löveleri alınmıştır (Çizim: 1-4). Yerleşimin topografyasıyla birlikte surlar ve 

sur içindeki yapılarının bilgisayar ortamında 3D rekonstrüksiyonu çalışma-

larına devam edilmiş, sur içindeki diğer yapılar da belirli bir yüksekliğe 

kadar ayağa kaldırılmıştır.  

 

KAZI ÇALIŞMALARI 

2016 yılı Zerzevan Kalesi çalışmaları kapsamında, öncelikli olarak 2015 

yılı kazı sezonunda büyük oranda tamamlanan sayısal kent planının ve 

görünürdeki yapıların belgeleme çalışmaları detaylandırılmıştır. Yapıların 

detaylı ölçümlerin tekrar yapılabilmesi amacıyla güney kule, yeraltı ibadet-
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hanesi, konut A, J, K, L yapıları, kilise, sunu çanakları ve kaya mezarlarında 

temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca belgeleme çalışmaları kap-

samında yeraltı sığınağı, konut M, N yapıları, toplantı alanı ve su kanalı 

yapılarında da kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yerleşimin geçici yol 

güzergâhlarında çalışmalar yürütülmüş ve söz konusu yolların çevre temiz-

liği de yapılmıştır.  
 

Konut Alanı (V-AO, 21-28) 

Yerleşimde sokakların izlenebildiği kuzeye doğru alçalan bölge konut 

alanıdır (Resim: 1). Konutlar tek ya da birden fazla mekândan oluşmaktadır 

ve temel kısımları ana kayaya oyulmuş ve üzerinde bloklar kullanılmıştır. 

İki katlı olarak tasarlanmış konutların büyük kapılara sahip alt katı atlara ve 

besi hayvanlarına ayrılmış, ayrıca depo işlevi görmüş, asker ve siviller ise 

üst katı yaşam alanı olarak kullanmışlardır. Bu alanda M ve N yapılarında 

kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
 

Konut-M Yapısı (AC-AD, 26-27) 

Konut M Yapısı, konut alanının 2. terasında, L yapısının kuzeyinde, tek 

mekanlı ve yapıya bitişik konumda, 7,7x6,2 m. boyutlarında dikdörtgen 

planlıdır. Tek mekanlı olan Konut-M Yapısı 2015 yılı kazı sezonunda yapı 

üzerinde doğu ve batısı arasında seviye farkı çok fazla olan moloz taşlar - 

toprak dolgu kaldırılmış ancak çalışmalar sonlandırılamamıştı. Yapıda tek-

rar kazı çalışmalarına 2016 yılında başlanmış ve Konut-M’nin kazısı tamam-

lanmıştır. Mimari yapısı itibariyle diğer konutlarla benzer olan yapının giri-

şi, yapının batısında bulunan sokağa açılmakta olup tahrip olmuştur. Len-

tosu günümüze ulaşamayan batı kapısı 0,71 m. genişliğinde, yüksekliği 

korunamamış olan kapının önünde yapıya geçişin daha rahat sağlanabilme-

si için bir basamağın yapıldığı saptanmıştır. Diğer konutlarda olduğu gibi 

alt kısmı ana kayaya oyularak yapılmış olan yapının kuzey, güney ve doğu 

duvarının alt kısmı da ana kayadan oluşturulmuş, ana kaya üzeri ise düz-

gün bloklar ile örülmüştür. Yapı içerisindeki dikey durumdaki ikinci katı 

taşımak için yapılan üç bloğun ortalama yüksekliği 188 cm., genişliği ise 95 

cm.dir.  Ana kayanın yapısına göre korunmuş duvarların yükseklikleri de-

ğişmekle birlikte, duvarın üst kısmı taş bloklar genel olarak 90x212 cm. bo-

yutlarındadır. Duvarların en yüksek noktası doğu duvarı olup 255 cm. yük-

sekliğe kadar korunmuştur. Doğu duvarında tabandan 112 cm. yükseklikte, 

50x110 cm. boyutlarında bir niş yer almaktadır. Üst kısmı taş bloklar ile 

örülmüş olan güney duvarının korunmuş yüksekliği 197-254 cm. arasında 
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değişkenlik göstermektedir. Yapının kuzey duvarı da ana kayaya oyularak 

yapılmış ve üst kısmı kesme bloklarla örülmüştür. Ana kayanın yapısına 

göre tasarlanmış olan kuzey duvarının korunmuş yükseklikleri ise 58-207 

cm. arasında değişmektedir. Yapı kuzeybatı köşesinde ana kayaya oyulmuş 

151x264 cm. boyutlarında, 130 cm. derinliğinde, yiyecek saklamak için kul-

lanılan bir depo yer almaktadır. Depoda yapılan kazı çalışmalarında -313 

cm.de bir adet sikke (AGY) ve geç dönem seramik parçalar açığa çıkarılmış-

tır. Yapının doğu duvarına 2,40 m. mesafede, kuzey duvarına bitişik 70x82 

cm. ölçülerinde, 77 cm. derinliğinde bir işlik yer almaktadır. İşliğin duvar 

kalınlığı ise 16-20 cm.dir. İşliğin doğu duvarında 10 cm. genişliğinde su 

oluğu (akıtaç) bulunmaktadır. Yerleşim terkedildikten sonra geç döneme 

tarihlenen söz konusu işlik muhtemelen bağbozumu döneminde üzüm şıra-

sı elde etmek için kullanılmıştır. Konut-M yapısında gerçekleştirilen çalış-

malarda -187 cm.de kandil (AHJ), 207 cm.de bronz kemer tokası (AIA) ele 

geçirilmiştir (Çizim: 3, Resim: 2).  
 

Konut-N Yapısı (AB-AC, 26-27) 

Konut N Yapısı, konut alanının 2. terasında, M yapısına bitişik konumda 

9.32 x 7.60 m. boyutlarında, tek mekanlıdır. Yapıya geçiş batıdan sağlanmış 

ve giriş kapısı büyük oranda tahribata maruz kalmıştır. Yüksekliği çalışma-

lar henüz tamamlanmadığı için alınamayan kapının genişliği 73 cm., koru-

nan yüksekliği 136 cm.dir. N Yapısında yürütülen çalışmalarda öncelikle 

yapı içindeki moloz taşlar ve dolgu toprak kaldırılmış ve bu çalışmalar sıra-

sında bir adet sütun tamburu ile bir adet sütun başlığı ortaya çıkarılmıştır. 

Kazı çalışmalarına bu sezon ara verilen yapının önümüzdeki sezon tama-

mının açılması planlanmaktadır. Konut-N yapısında gerçekleştirilen çalış-

malarda -44 cm.de ağırşak (AKD), -147 cm.de bronz kemer tokası (ALI), -

171 cm.de ise ok ucu (ALP) açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). 
 

Sığınak-Depo Yapısı (U-V, 24-25) 

2016 yılı kazı sezonunun en ilginç keşiflerinden birisi de yerleşimin ku-

zey sur duvarına 13,1 m. mesafede, 400 kişinin geçici olarak barınabileceği, 

ana kayanın oyularak oluşturulduğu yeraltı sığınağının ortaya çıkarılması-

dır. Çalışmalardan önce tamamı toprak altında olan, iki bölümden oluşan 

sığınak 5 havalandırmaya ve döner merdivenli bir girişe sahiptir. Her bir 

bölümü ortalama 14x3,5 m. boyutlarında olan sığınağın tespit edilen yük-

sekliği 4,3 m.dir. Yapının savaş zamanı çevrede yerleşik tarımla uğraşan ve 
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kaleye sığınan insanların kullanabileceği bir yapı, barış zamanında ise yiye-

cek deposu olarak kullanıldığı düşünülmektedir (Çizim: 4, Resim 4-6).  

Çalışmanın ilk aşamasında U-V, 24-25 plan karesinde, 10x15 m. boyutla-

rında bir alan belirlenerek çalışmalara başlanmıştır. Yapılan kazılar sonrası 

alanın kuzeydoğusunda kuzey-güney ve doğu-batı yönlü uzanan, 47 cm. 

yüksekliğinde, 80 cm. genişliğinde ve 9,05 m. uzunluğunda niteliksiz iki 

sıra halindeki taş yığıntısı açığa çıkarılmıştır. Yakın döneme ait yığıntı bel-

gelendirme işlemleri sonrası kaldırılmış bu çalışmalar esnasında ok ucu 

(AJU) ve bronz bilezik (AJV) ele geçirilmiştir. Çalışma alanın genelinde bu-

lunan yoğun haldeki dolgu toprak ve moloz taşlar kaldırıldıktan sonra, iki 

sıra halinde ana kayaya oyularak yapılan dikdörtgen formlu 5 adet hava-

landırma ve bir giriş tespit edilmiştir. Söz konusu açıklıklar; 1 No.lu 

130x155 cm., 2 No.lu 120x114 cm. 3 No.lu 125x155 cm. 4 No.lu 125x160 cm. 5 

No.lu 130x175 cm. ve giriş ise 190x145 cm., tavanda ise ana kayanın kalınlığı 

105 cm.dir.  Dolgu topraktan ele geçirilen yoğun profil vermeyen amorf 

seramik ve cam parçalarının yanı sıra, -86-165 cm. arasında 2 adet ok ucu 

(AJA-AMP), -169 cm.de 1 adet bronz sikke (AIY), -167 cm.de bronz yüzük 

(AIZ), -400 cm.de bronz sikke3 (AMD) ve -490 cm.de derinlikte kaşık-sonda 

(APU) ele geçirilmiştir. Devam eden kazı çalışmaları sırasında yapıya girişi 

sağlayan ve doğu duvarına bitişik vaziyette merdiven tespit edilmiştir. Ana 

kayaya oyulmuş ve tahribata maruz kalmış olan merdiven, önce kuzey-

güney yönlü uzanıp daha sonra batıya doğru kavis yapıp zemine doğru 

yönelmektedir. Merdivenin şu ana kadar 14 adet basamağı ortaya çıkarıl-

mıştır. Merdivenin ilk 9 basamağının ortalama uzunlukları 63-66 cm. ara-

sında değişirken, genişlikleri 26-30 cm. ve yükseklikleri ise 30-32 cm. ara-

sındadır. 5 basamağı sıvanmış halde açığa çıkarılan merdivenin son 5 ba-

samağı ilk 9 basamaktan daha geniş olup uzunlukları 120-148 cm., genişlik-

leri 39-70 cm. yükseklikleri ise 24-33 cm. arasındadır. Giriş merdivenini açı-

ğa çıkarmaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda -430 cm.de 2 

adet bronz toka (ANB-AOH, Resim: 7), -440 cm.de bronz yüzük (AOM) ele 

geçirilmiştir. Çalışmalar sonrası biri doğuda biri de batıda olmak üzere iki 

koridor ve koridorları birbirinden ayıran duvar açığa çıkarılmıştır. Tavan 

kısmı ve yan duvarlarında tahribat görülen doğu koridorunun uzunluğu 

13,96 m., genişliği ise 2,22-3,38 m. arasında değişmekte, yine aynı şekilde 

                                                        
3  I. Iustinus (İS 518-527, Nicomedia, Ö/ ‚* + NVS PP AVG‛ İnci diademli, drapeli ve zırhlı impara-

tor büstü sağa dönük. Diadem üzerinde haç., A/ ‚M‛, solda yıldız, üstte ve sağda haç. kesimde 

‚NIKM‛., Ref: DOC I s. 49 no: 30. 
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tahribata uğrayan batı koridorunun uzunluğu ise 13,61 m., genişliği 2,81-

3,11 m.dir. Her iki koridorun duvarlarında tespit edilen ince sıva izleri suyu 

çekme özelliğine sahip kalker yapıdan suyun içeriye girmesini engellemek-

tir. Yapının doğusunda ve batısında bulunan koridorları ortadan ikiye bö-

len destek duvarının uzunluğu 10,56 m., kalınlığı 1,09-1,21 m.dir. Yapı pla-

nını şekillendiren kuzey ve güney geçişlerden kuzeydeki 7,38 m. uzunlu-

ğunda, 1,77-1,88 m. genişliğinde; güneydeki ise 6,40 m. uzunluğunda, 1,35-

1,62 m. genişliğindedir. Kuzey geçişinin bulunduğu bölgede yapının doğu 

duvarına 2,10 m. uzunluğa, 0,95 m. derinliğine ve 0,65 m. iç yüksekliğe sa-

hip tahrip olmuş bir niş yer almaktadır. Nişin bulunduğu karelajda, doğu 

koridorunun güney köşesinde, 2.00x2.00 m.lik alanda yapı içerisinde zemi-

ne ulaşmaya yönelik sondaj çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sırasında 

ince bir harçla sıvanmış zemin de tespit edilmiştir. Zeminin tavandan yük-

sekliği, tavanın tahribata uğramış olması nedeniyle 4,20-4,30 m. arasında 

değiştiği tespit edilmiştir. Ayrıca sondaj çalışmaları sırasında iki parça ola-

rak bulunan ve havalandırma kapağı olarak düşünülen kesme taş bloklar 

açığa çıkarılmıştır. Batı koridorundaki çalışmalar ile dolgu toprak içerisinde 

43-45 cm. çapında 3 adet sütün tamburu ve 2 adet sütun başlığı da ele geç-

miştir. Yapı genelinde yapılan çalışmalarda -148 cm.de taş kabza? (AHS), -

348 cm.de bronz aplik, -360-562 cm.de seramik parçaları ve 4 adet boncuk 

(AKT-AOC-ARB-ARM, Resim: 8), 8 adet ok ucu (ANF-AMM-AMP-AHF-

AMB-ARD-AML-AMK, Resim: 9) ve -513 cm.de bronz yüzük (APC) açığa 

çıkarılmıştır. 

Olumsuz hava şartları nedeniyle yapının zarar görebileceği ve güvenlik 

nedeniyle havalandırmaların ağız kısmı ahşaptan yapılmış olan kapaklarla 

kapatılmıştır. Ayrıca yapının tüm yüzeyi branda ve üzerine de elenmiş top-

rak serilerek kapatılmıştır. Kapatılan havalandırma deliklerinin çevresi 2-3 

sıra halinde, 30-40 cm. yükseklikte moloz taşlarla örülüp yapının çevresi 

güvenlik şeridi ile çevrelenmesi ile birlikte güvenlik uyarı tabelası da alana 

yerleştirilmiştir. Ayrıca yağmurda su birikintisini önlemeye yönelik yapının 

kuzeydoğu köşesine, 11,06 m. uzunluğunda, 1,10 m. genişliğinde, 1,40 m. 

derinliğinde drenaj kanalı açılmıştır. Kazı çalışmalarına bu sezon ara verilen 

yapının önümüzdeki sezon tamamının açılması öngörülmektedir. 
 

Su Kanalı (AH-BV, 40-71) 

Yerleşimde su ihtiyacını karşılayan ana kayaya oyulmuş 54 sarnıç yapısı 

tespit edilmiştir. Konutların önünde yer alan bireysel sarnıçlar dışında, ka-

munun kullanımı için kuzey bölümde büyük sarnıçlar da bulunmaktadır. 
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Söz konusu tonozlu sarnıçların alt bölümü kemer başlangıcına kadar ana 

kayaya oyulmuştur. Sarnıçta toplanan suyu ihtiyaç halinde sarnıçlardan 

çıkrık benzeri bir düzenek ile çekebilmek için tavanına açıklıklar yapılmış-

tır. Doğu duvarı sura dayanmış 11,2x22,5 m. boyutlarında, iki bölümlü üze-

ri tonozlarla örtülmüş büyük su sarnıçlarının kentin ana su kaynağı olduğu 

açıktır. Özellikle tonozlu su sarnıçlarına ve yeraltı sarnıçlara su sağlayan, 

surların dışında bulunan su kanalında 2014-2015 yıllarında çalışmalar ya-

pılmıştır. 2016 yılında da kanalın başlangıç yönüne doğru çalışmalar sürdü-

rülmüş, 616 m.lik kısmı ortaya çıkarılmıştır. Kanalın uzunluğu ve başlangıç 

yeri hakkında şu aşamada bir şey söylemek oldukça zordur. Kanalın geniş-

liği 51-68 cm., derinliği ise 48-61 cm. arasındadır. Önümüzdeki sezon da 

kanalda çalışmalara devam edilecektir.    
 

 

Toplantı Alanı 

Kilisenin kuzeyinde ise yerleşimin en büyük yapısı yer almaktadır. Dar 

uzun forma sahip, iki bölümlü olan bu yapı 10,9x36,4 m. boyutlarındadır. 

Beşik çatıya sahip olan yapının silah (arsenal) deposu olduğu düşünülmek-

tedir ve kuzey duvarında, batı tarafta giriş kapısı olabilecek bir alt yapı bu-

lunmaktadır. 1975’e kadar ayakta olan yapının doğu duvarı yıkıldığı haliyle 

günümüzde görülebilmektedir. Arsenalin kuzeyinde herhangi bir yapılaş-

manın olmadığı ve ana kayanın düzeltildiği toplantı yeri olarak düşünülen 

alanda çalışmalar yürütülmüş, temizlenerek çevre düzenlemesi yapılmıştır.  

Askeri yerleşimin içinde yapılan genel temizlik çalışmaları esnasında 

yüzey buluntusu olarak doğu surlarında 5 adet sikke (AFT)4 ve cam yüzük 

(AFV), güney kulenin 1. katında 5 adet ok ucu (AFY-AGA), Konut-A yapı-

sının M2 bölümünün doğusunda İslami Dönem sikke (AFS), kilisenin kuze-

yinde ok ucu (ARE), doğusunda ise bronz yüzük (ARO), sığınağın güne-

yinde sikke (ARP) ele geçirilmiştir. 

 

 

                                                        
4  Nisibis, Iulia Avita Mamaea (İS 222-235), Ö/ Stephane giymiş Iulia Mamaea büstü, sağa dönük., 

A/ "* +BI* +‛ Sur taçlı ve baş örtülü Tyche büstü, sağa dönük. Üstte sağa zıplayan koç, başı sola 

dönük. Sağ boşlukta yıldız., Ref: Lindgren & Kovacs 2601; II. Iustinus (MS 565-578), Theupolis 

(Antiochia), Ö/ Solda II. Iustinus sağda Sophia tahtta oturur vaziyette, cepheden. Her ikisinin 

de başında nimbus var. Iustinus’un sağ elinde haçlı globus, Sophia’nın sağ elinde haçlı asa., A/ 

‚M‛ Solda ‚A/N/N/O‛, üstte haç, sağda krali yıl U/II, altta Γ, Kesimde ‚THEUP‛., AE follis, 

Ref: MIB II 56-57. 
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KONSERVASYON VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI 

2015 yılı restorasyon çalışmaları kapsamında ilk olarak acil müdahale 

gereken öncelikli alanlar tespit edilmiştir. Bu bağlamda yıkılma riski olan 

alanlara geçici destekler sağlanmış, özellikle kilise, güney kule ve tonozlu 

sarnıçlar gibi yapılar için hangi önlemlerin alınacağına dair planlamalar 

yapılmıştır. Zerzevan Kalesi’ndeki yapıların mevcut durumları gerek mi-

marlar tarafından, gerekse sonrasında yapılan 3D yersel lazer tarama ile 

belgelendirilmiş, detaylı rölöveleri çıkarılmıştır. Ayrıca detaylı hava fotoğ-

rafları ve yersel fotoğrafları da çekilmiştir. Böylece 2016 yılı restorasyon 

çalışmaları için sağlam bir altlık oluşturulmuştur. 

2016 yılında çalışmaları kapsamında müdahale edilen ilk yapı kilise ola-

rak seçilmiştir. Öncelikle herhangi bir kimyasal malzeme kullanmadan du-

var blokları üzerinde mekanik temizlik gerçekleştirilmiştir. Kilisede M2’nin 

güney duvarındaki bloklar üzerinde yakın döneme ait sıvanmış harç kalın-

tıları da temizlenmiştir. Doğu duvarında bulunan iki ana giriş kapısından, 

doğu kapısının yosunlardan arındırma işleminde lentonun tamamına uygu-

lama yapılmıştır. Kilisenin M2 bölümünde acil müdahale gereken kuzey ve 

batı duvarlarının derz araları özel olarak elde edilen orijinale yakın harç ile 

doldurulmuştur.  

 

ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI 

2016 yılı kazı sezonu çalışmaları kapsamında da öncelikli olarak ulaşım 

ele alınmıştır. Bu sezonda Diyarbakır-Mardin karayolu üzerindeki yönlen-

dirme levhalarından eksik olanlar giderilmiş, eski olanlar ise tamamen yeni-

lenmiştir. Zerzevan Kalesi’nin girişi asfalt ana yoldan 1,1 km. mesafede yer 

almakta, 2016 yılı çalışmaları süresince yol bütün araçların çok rahat bir 

şekilde ulaşabileceği duruma getirilmiş, ayrıca araç park alanı genişletilmiş-

tir. Bununla birlikte alana ulaşım ve ziyaretçilerin rahatlıkla ziyaret edebil-

meleri için güvenli yürüyüş yolları da yeniden düzenlenmiştir. 2014 yılın-

dan itibaren öncelikli olarak ağırlığın verildiği Zerzevan Kalesi Çevre Dü-

zenleme Projesi, askeri yerleşimin ören yeri statüsü kazanabilmesi ve kazı 

ile restorasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde uluslararası ölçüde sürdü-

rülebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Ören yeri karşılama merkezi, 

kısa, uzun ve orta parkurlar, dinlenme alanları, yön levhaları, alan ile ilgili 

bilgi panoları bu proje kapsamında planlanmaktadır.  
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ZERZEVAN KALESI JEOMORFOLOJİ ÇALIŞMALARI5 

Mardin-Midyat platosu ile Diyarbakır havzası sınırında, Suriye-

Arabistan düzlükleri ile Diyarbakır havzasını, dolayısıyla Anadolu yüksek 

platolarını biri birine kavuşturan Antik Kral Yolu üzerinde bulunan Zerze-

van Kalesi, lokasyonu itibariyle önemli bir askeri garnizon yerleşmesidir. 

Arkeolojik kazı, belgeleme, restorasyon çalışmaları yanında yerleşim alanı-

nın paleocoğrafyasının ve yerleşme prensiplerinin aydınlatılması açısından 

sahanın fiziki coğrafya araştırma yöntemleri kapsamında incelenmesi bü-

yük önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında yerleşimin yakın çevresin-

de yapılan arazi çalışmalarında elde edilen bulgular ışığında Zerzevan kale-

sinin kuruluş yerinin öncelikle bölgesel ölçekte situasyonu daha sonra da 

yerleşme ile bulunduğu doğal ortam arasındaki etkileşim topoğrafya, jeolo-

ji-litoloji, jeomorfoloji, iklim, hidrografya bağlamında ele alınıp doğal çev-

reden kaynaklanan avantajlar ve dezavantajlar belirlenmeye çalışılmıştır. 

1- Zerzevan Kalesi konumu itibariyle güneydeki Mezopotamya düzlük-

lerini Diyarbakır havzasına, oradan da Anadolu platolarına bağlayan tarihi 

yolların geçtiği Mardin platosunun güney kenarında havzaya ve tarihi yola 

hakim elverişli bir lokasyonda kurulmuştur.  

2- Yerleşim, kuzeye doğru eğimli tabakalardan oluşan, yamaç eğim de-

ğerleri oldukça yüksek savunmaya elverişli bir şahit tepe (tanıktepe) üze-

rindedir. Yapısal tepenin tüm yüzeyini kaplayan ve geniş bir alana yayılan 

kale ve mekan üniteleri topoğrafya ile uyum içindedir.   

3- Yakın çevre litolojisinin kalker formasyonlardan meydan gelmesi yer-

leşim ve içindeki mimari yapılar için gerekli olan malzemenin kolaylıkla 

temin edilmesini sağlamıştır. Kalker formasyonların tabakalı oluşu yer al-

tında oluşturulmuş mekanların düzenlenmesi konusunda elverişli imkanlar 

sunmuştur. 

4- Zerzevan Kalesi’nin bulunduğu Diyarbakır havzasının güneyi veya 

Mardin-Midyat platosu kuzeyinin jeomorfolojik gelişimi monoklinal yapı 

ile karstik ve fluviyal süreçlerin denetimindedir. Bu durum su temini ve 

iletimi konusunda Zerzevan Kalesi için hem olumlu hem de olumsuz koşul-

lar hazırlamıştır. 

5- Bölgede karasal Akdeniz yağış rejimi etkili olmaktadır. Bu yağış reji-

mi; orta yağışlı bir kış/ ilkbahar, çok sıcak ve kurak bir yaz mevsimi ile ka-

                                                        
5  Zerzevan Kalesi Jeomorfoloji çalışmaları Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 

Coğrafya Bölümü’nden Doç. Dr. Sabri Karadoğan tarafından yürütülmüştür. 
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rakterize olur. Ancak Zerzevan Kalesi’nin bulunduğu Diyarbakır havzası-

nın güneyinde etkili olan hava olaylarından biri güney-güneybatı sektörlü 

hava kütlelerinin etkili olduğu fön olaylarıdır. Fön karakterindeki hava 

hareketlerinin, erken hasat, meyvelerin erken olgunlaşması gibi olumlu 

etkileri olsa da, aşırı yükselen sıcaklar, şiddetli buharlaşma, düşük yağışlar 

ve su sıkıntısı nedeniyle olumsuz etkileri daha belirgindir. Karstik özellik-

lerden dolayı yüzey suları açısından fakir olan platoda, yetersiz yağış ve 

şiddetli buharlaşmadan dolayı önemli bir su gereksinimi ve sıkıntısı ortaya 

çıkmaktadır. 

6- Zerzevan yerleşmesi sadece asker varlığına bağlı bir savunma kontrol 

noktası değil, aynı zamanda tüm gündelik yaşam unsurlarının, sosyal orga-

nizasyonların mevcut olduğu kompleks bir yerleşme olup, önemli bir nüfu-

su da barındırmıştır. Dolayısıyla bu nüfusun temel yaşam gereksinimlerinin 

karşılanması söz konusu olmaktadır. Bunların başında su ihtiyacı gelmek-

tedir. Kalede oldukça fazla sayıda sarnıç ortaya çıkarılmıştır. Ancak iklimin 

yarı kurak olduğu ve yıllık yağış miktarının 380 mm. civarında olduğu böl-

gede, yoğun bir nüfusun sadece yağışlarla sarnıçlarda biriken suyla gerek-

sinimlerini karşılaması mümkün değildir. Kazı çalışmalarında ortaya çıkarı-

lan devasa su depoları ve su kanalları, yerleşime uzak bir mevkiden yüksek 

bir debiyle su getirildiğini göstermektedir. Zerzevan’a su temini ve iletimi 

konusunda doğudaki vadilerin mikro havzaları rezervuar olarak kullanıl-

mış olmalıdır (Tira Deresi ve Sihiran Deresi vadileri).  

7- Engebeli bir topoğrafyada kurulmuş kale için ihtiyaç duyulan tarımsal 

ürünler öncelikle birkaç km. kuzeyden itibaren başlayan verimli havza top-

raklarında yerleşik bir tarım nüfusu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunun 

dışında yerleşimin güney ve doğusunda taşlı olmakla birlikte kuru tarımın 

yapılabileceği topraklara sahip plato yüzeyleri de mevcuttur. Ayrıca Zerze-

van’ın doğusundaki vadi yamaçlarında kolüvyal depoların biriktiği tabaka 

basamaklarında bağ ve bahçeler tesis edilmiştir. 

8- Savunma ve korunma imkanları güçlü olan Zerzevan Kalesi, topoğra-

fik olarak zor ulaşılabilir bir mevkidedir. Ancak kaleye ulaşım ve sevkiyatın 

gerçekleşebilmesi için doğusundaki tepelerin yamaçlarında havzaya doğru 

eğimli kalker tabakaları geriletilerek yol olarak kullanılmıştır. Bu yol, taba-

kaların eğimi nedeniyle tepelerin sırtlarını dolaşarak bir süre sonra havza 

tabanına kavuşmaktadır. Yol, güneyindeki boyun noktası ile irtibatlandırı-

larak kaleye giriş sağlanmıştır. Kalenin bu bölümündeki burçlar oldukça 

kalın ve yüksek inşa edilmiştir. 
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9- GIS ortamında yapılan analizler sonucu, civarından geçen tarihi yolun 

kontrolünün yanı sıra, Diyarbakır havzasının oldukça geniş bir kesiminin 

Zerzevan Kalesi görüş alanı içinde kaldığını ve bu konuda isabetli bir seçim 

yapıldığını söylemek mümkündür. Mardin-Dara antik yerleşimleri bölge-

nin güneyini, Zerzevan Kalesi ise kuzeyini kontrol eden birbirinin eşleniği 

stratejik yerleşmelerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



416  ..................................................................................................................  

 
                                    Çizim 1: Zerzevan Kalesi, topografik plan 

 

 
                                    Çizim 2: Yerleşim planı 
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                         Çizim 3: Konut-M yapısı 

 

 

 
                    Çizim 4: Yeraltı sığınağı-depo 
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   Resim 1: Zerzevan Kalesi, havadan görünüm 

 

 

 
   Resim 2: Konut-M yapısı  
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   Resim 3: Konut-N yapısı 

 

 
   Resim 4: Yeraltı sığınağı-depo üstten görünüm 
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           Resim 5: Sığınağın içi  
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Resim 9: Ok uçları 



 

ANTİK SMYRNA/İZMİR, 2016 

Akın ERSOY 

Sarp ALATEPELİ 

2016 yılı Smyrna antik kenti kazıları ruhsat alanı içindeki 1. Derece Ar-

keolojik Sit Alanı olarak tescilli Smyrna agorası ve Smyrna tiyatrosunda 

gerçekleştirilmiştir. Smyrna agorasında mozaikli yapı,  bouleuterion ve agora 

Roma hamamı da olmak üzere 3 noktada kazı; mozaikli yapı, bouleuterion ve 

bazilikadan oluşan 3 noktada ise hem mimari hem de iç mimariye dönük 

mozaik, mermer ve sıva restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleş-

tirilmiştir. 
 

 

NAMAZGAH MEVKI SMYRNA AGORASI BATI ALAN KAZILARI 

Kentin son yıllarda kazı ve araştırmalara konu olan en önemli arkeolojik 

alanı agorası ve çevresindeki ilişkili yapılardır. 2016 yılında agorayı oluştu-

ran bazilika ve batı portikoda kazı çalışmaları yapılmamıştır. Buna karşın 

batı portikonun ardında kalan batı alandaki yapılarda arkeolojik çalışmalar 

sürdürülmüştür. 

Bilindiği gibi 2007 yılı sonrası arkeolojik kazı çalışmaları ağırlıklı olarak 

agoranın batısında kalan ve 2010 yılı itibariyle İzmir Büyükşehir Belediye-

since istimlak ve yıkımları yapılan alanda sürdürülmektedir. Bu alanda ilk 

kez kent meclisi, mozaikli yapı ve Roma hamam yapısına ait kalıntılar ta-

nımlanmışlardı. Bu yapılar ile birlikte yine ilk kez Faustiana Kapısı’ndan 

başlayarak Liman Mahallesi’ne uzanan Faustina Caddesi olarak tanımlanan 

cadde, bu cadde ile kesişen ve mozaikli yapı ile kent meclisini batıdan sınır-

layarak kuzey-güney doğrultusunda uzanan, Bouleuterion Caddesi olarak 

adlandırılan sokak veya caddenin varlığı tanımlanmıştı. 

Mozaikli Yapı 

61x35 m. yaklaşık boyutlarındaki mozaikli yapının hemen  hemen tümü 

ortaya çıkarılmış, yapıya adını veren mozaik döşemenin ancak yarısının 

                                                        
  Yrd. Doç. Dr. Akın ERSOY, Smyrna Antik Kenti Kazısı Başkanı - D.E.Ü. Edebiyat Fakültesi, 
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korunduğu gözlemlenmiştir. Yapının ve dolayısıyla mozaik döşeminin gü-

ney yarısında Osmanlı ve Erken Cumhuriyet yapılarının hem mozaik dö-

şemeye hem de yapıya büyük zarar verdikleri görülmüştür. Nitekim moza-

ikli yapıda 14.20 m. seviyesinde olması beklenen mozaik döşemenin, güney 

yöndeki plankarelerde (örneğin I1/J1-20 ve K1/21 plankarelerinde) mozaik 

araştırma ve tarama çalışmaları şeklinde yürütülen kazılarda sadece Os-

manlı Dönemi yapılaşmaları sırasında değil 20. yüzyıl betonarme yapıları 

ile de tahrip olduğu görülmüş ve ancak yer yer mozaik döşemenin statu-

menine ait moloz taş blokaj parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 1). 

Gelinen noktada mozaikli yapının güneyden Faustina Caddesi, batıdan 

ise Bouleuterion Caddesi ile sınırlandırılmış olduğu ve her iki caddeden de 

merdivenlerle yapıya ulaşıldığı, doğu bitişiğindeki Agora Batı portikonun 

zemin katına 5 adet kapı ile bağlantılı olduğu da anlaşılmıştı1. Bununla be-

raber mozaik döşemeye ait izler, mozaik döşemin farklı dönemlere ait iki 

tabakadan oluştuğunu, ilk tabaka döşemin deprem ve/veya ardından yan-

gın sonucu tahrip olmasını takiben ikinci tabakanın yapıldığına işaret et-

mektir2. Yapının inşa edildiği parselde döşeme seviyesi altındaki temel du-

varlarının, teras duvarı fonksiyonu görecek şekilde(özellikle güney ve batı 

temelleri) inşa edilerek, olasılıkla buradaki hareketli anakayanın üzerine kil 

dolgu yapılarak agora avlu seviyesine (14.00/20 m.) ulaştırıldığı anlaşılmış-

tır.  

Mozaikli yapının 14.00 m. seviyesine ulaşan taban dolgusunun içinde 

önceki yıllarda tonozlu bir kanalın yapının genişliği boyunca inşa edildiği 

tespit edilmişti. 2016 yılı araştırma kazılarında bu kanalın 15 m. kadar gü-

neyinde su tahliyesine dönük kapatma taşları ile örtülmüş bir başka kanal 

izine daha rastlanılmıştır. N1/O1-19 plankareleri boyunca doğu-batı yöne-

limli olarak uzanan bu kanal Batı portikonun batı duvarı ardında uzanan 

kuzey-güney yönelimli agora su kanalı ile bağlantılı olarak, moloz taştan 

yapılmış ve özensiz formdaki kapatma blokları ile kapatılmış, 12.25 m. üst 

seviyesinde, 0.40 m. genişliğinde ve 0.96 m yaklaşık derinliğindedir (Resim: 

2). Bu su kanalının mozaikli yapı üzerindeki yoğun Osmanlı Dönemi inşai 

müdahaleleri sırasında da üretilmiş olabileceği çekincesini de bir kenara 

koyarak (kanal içinden Osmanlı Dönemi Seramik malzemesi de geldiğin-

den), eğer mozaikli yapının ilk inşası sırasında yapılmış ise yukarıda sözü 

edilen tonozlu kanal ile birlikte agora su kanalından gelen ve belki de fazla 

                                                        
1 Bkz. Ersoy 2015, 111-115. 
2  Bkz. Ersoy-Alatepeli 2011, 17-26; Ayrıca bkz. Ersoy-Yolaçan 2012, 71-80.  
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suyu mozaikli yapının ve Bouleuterion Caddesi'nin batısında kalan yapı ve-

ya yapılara aktarmak için inşa edildiği şeklinde bir değerlendirme yapmak 

mümkün görünmektedir. İleriki süreçte yapılacak kazı ve araştırmalar bu 

sorulara cevap verecektir. 

Kapak taşlı kanalın kazısı sırasında mozaikli yapının taban dolgusunun 

kesiti de ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). Söz konusu toprak kesiti bu alanda-

ki ana kayanın üzerinin şehir planına uygun bir parsel yaratacak şekilde, 

önceki yıllarda da yaptığımız tespitlere paralel olarak,  kil ile dolgulandığını 

ve ardından da zemin kodu agora avlu alanı ile aynı seviyede olmak üzere 

mozaikli yapının inşa edildiğini doğrulamıştır. Mozaikli yapının altında 

kuzey-güney yönelimli uzanan agora su kanalının geçtiği noktalarda ana-

kayanın kesilmiş olmasının gözleniyor olması mozaikli yapının bulunduğu 

alanda farklı yükseltilerde, düzensiz olarak ana kayanın hareketliliğinin 

olduğunu işaret etmektedir.  

Kapak taşlı kanalın korunması için ulaşılan seviyede mozaikli yapının 

mozaik döşemini taşıyan toprak kesitlerin çökmesini engellemek üzere 

önüne gizli derz harcı uygulaması ile moloz taş duvar örülmüştür (Resim: 

4). 

Alana ilişkin şöyle bir ileri okuma yapmak mümkündür. Elimizdeki ve-

riler mozaikli yapının bulunduğu alanın Hellenistik bouleuterionun yer aldı-

ğı bölüm dışında doğal bir peyzaja sahip olduğuna işaret etmektedir. Hel-

lenistik bouleuterionun temelleri buradaki anakayanın üzerine oturuyor ol-

malıydı. Hellenistik bouleuterionun oturma bölümünün planı bilinmemekle 

birlikte agoranın değişik noktalarında ele geçirilen andezit oturma blokları-

nın dik açılı köşelere sahip olması, Priene'deki gibi,  U planlı bir oturma 

düzeninin varlığına işaret eder görünmektedir. Buna uygun olarak burada-

ki mevcut anakayanın da kullanıldığı, şekillendirildiği ileri sürülebilir. Ne 

zamanki Augustus Dönemi ile birlikte Erken Roma bouleuterionunun inşa 

edilmesi gündeme gelmişti, bu tarihte Erken Roma bouleuterionunun önün-

de belki de bir yeşil alan olarak mozaikli yapının inşasına kadar kaldı ve 

agora su kanalı da bu sırada inşa edilmişti.    

Yapının iki tabaka halindeki mozaik döşemine ilişkin kuzey yarısındaki 

konservasyon ve restorasyon çalışmaları sürdürülmüştür. Mozaik tabana 

rastlanmayan bölümlerde zemine yığma tuğla döşemesi yapılarak yapı du-

varlarında ve mozaik zeminde tozlaşma ve bitkilenmenin önüne geçilmeye 

çalışılmıştır. 
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Mozaikli yapının altında uzanan, önceki yıllarda tespit edilen yukarıda 

da sözü edilen tonozlu kanalın, agora su kanalı ile bağlantılı olduğu görül-

müştü3. Bu bağlantıyı detaylandırmak için mozaikli yapı zemininden tonoz-

lu kanala inen merdivenin indiği noktada da araştırma kazısı yapılmış ve 

12.02 yaklaşık taban seviyesindeki agora su kanalına 11.79 m. yaklaşık ta-

ban seviyesindeki tonozlu kanalın bitiştiği gözlemlenmiştir (Resim: 5). Mo-

zaikli yapıdan tonozlu kanala inen merdivenin son basamağının yaklaşık 

11.96 m. seviyesinde olduğu dikkat çekmektedir. Diğer yandan belki de 

agora su kanalına girmek üzere tonozlu kanala ulaşan basamaklı merdive-

nin, sadece onarım gibi fiili çalışmalar için mi yapıldığı, yoksa ayrıca tören-

sel bir nedene mi dayandığı halen açıklama bekleyen sorulardır.  

Burada konu edilen ve mozaikli yapı temel dolgusu içinde uzanan iki 

kanalın aynı süreçte inşa edildiği değerlendirilmesi halinde, yaklaşık 11.20 

m. taban seviyesinde doğu-batı yönünde uzanan kapak taşlı kanala, 12.02 

m. yaklaşık taban seviyesine sahip agora su kanalı üzerinden gelen suyun 

öncelikle çökeltilerek iletildiği, ardından 11.79 m. yaklaşık taban seviyesin-

deki tonozlu kanala iletildiği değerlendirmesi yapılabilir görülmektedir.  
 

Mozaikli Yapı'da Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi İzleri 

Mozaikli yapının güneyinde, üzerindeki Osmanlı Dönemi yapı kalıntıla-

rının bulunduğu plankarelerde, önceki yıllarda K1/L1-17 plankarelerinde 

tespit edilen 4.20x2.50 m. boyutlarında ve 14.86 m. korunmuş üst seviyesi 

ve 13.23 m. olası taban seviyesindeki Osmanlı Dönemi küçük tonozlu sarnı-

cı içinde yapılan araştırma kazılarında çok sayıda fincan, tabak, testicik, 

cam kap parçaları ve az sayıda lüle örneği tespit edilmiştir. Bulunan mal-

zemenin 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başına tarihlendiriliyor olması sebebiyle 

bu tarihte sarnıçın bir foseptik ve beraberinde veya ardından çöp çukuru 

olarak kullanıldığı değerlendirmesi yapılmıştır. Buluntuların ürün artığı 

olmadığı gözlemlenmiştir. 

Mozaikli yapının güneyinde kazı çalışmaları ile önceki yıllarda ortaya 

çıkarılarak korunması düşünülen, 20. yüzyıl başı sigorta haritalarında da 

görülen üç sokak üzerinde de araştırma kazıları sürdürülmüştür. I1/J1-18 

plankarelerinde 14.05 m. alt seviyesinde sürdürülen araştırma kazıları ile 

sokaklarda kısmen korunmuş Arnavut kaldırımı döşemelere, bu döşemele-

rin altında iki hat halinde uzanan pişmiş toprak su iletim hatlarına ve en 

üstte de beton pis su künklerine ulaşılmıştır. Sokaklar İzmir'in son iki yüz-

                                                        
3  Ayrıntılı bilgi için bkz. Ersoy-Alatepeli 2016, 37-45 
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yıllık döneminin şahidi durumundadırlar. Sokak kazılarında İbranice yazılı 

bir fincan örneği ele geçirilmiştir. 19. yüzyılın sonu 20 yüzyılın başına ait bu 

parçanın ithal olduğu anlaşılmış ve İzmir'in çok kültürlü yapısının somut 

bir örneği olarak değerlendirilmiştir. 
 

Kent Meclisi (Bouleuterion)/Bouleuterion Caddesi/Agora Kuzey Cadde 

Mozaikli yapının hemen kuzey, batı portikonun batı bitişiğinde yer alan 

Roma Dönemi kent meclisinin mozaikli yapı ile aynı proje çerçevesinde inşa 

edildikleri kabul görmüştü.  Mozaikli yapıda olduğu gibi, Geç Osmanlı ve 

Erken Cumhuriyet Dönemi yapılaşmaları nedeniyle mimari özelliklerinin 

pek çoğunu kaybetmiş olan yapının kazı çalışmaları batısındaki Bouleuterion 

Caddesi ve kuzeyindeki Agora Kuzey Cadde ile birlikte sürdürülmüştür 

(Resim: 6). Meclis yapısının kısmen korunmuş orkestra döşemi, oturma 

basamaklarını yükseltmek için kullanılan ve alt yapısını oluşturan yarım 

tonozlu galerisi ve ardında aynı amaçla yapılmış 11 adet tonozlu mekanı ile 

birlikte uğradığı bütün tahribata rağmen yapıyı plan olarak okumak müm-

kün olmaktaydı.4  

2016 yılı bouleuterion kazıları bugüne kadar yapının bulunduğu parsele 

ilişkin bilgilerde bazı değişiklikler yapmamızı gerektirmiştir. M.S. 

177/8'deki büyük depremden sonra inşa edildiği kabul gören bu kent mecli-

sinin öncüsü olarak batı portiko bodrum katı batı galeriye açılan ve bugün 

iki kapı ve Hellenistik işçilikli cephe duvarı ile temsil edilen Hellenistik 

bouleuterionun Smyrna'nın Roma hakimiyetine geçmesinin ardından ihtiyaç-

ları karşılamayacağı ve bu nedenle yeni bir kent meclisine ihtiyaç olacağı ve 

bu yüzden de ya mevcut Hellenistik bouleuterionun büyütüleceği ya da yeni 

bir bouleuterionun inşasını gerektireceği açıktı. 

Bugüne kadar ki bakış açımız buluntular çerçevesinde Hellenistik bouleu-

terionun uzun süre kullanıldıktan sonra M.S. 2. yüzyılın son çeyreğinde yeni 

bir bouleuterionun agoranın ve dolayısıyla batı portikonun kuzeybatısı ardın-

da inşa edildiği şeklindeydi. Ancak yukarıda ifade ettiğimiz gerekçe ile eski 

bouleuterionun uzun süre kullanılmasının pek mümkün olmayacağı idi ve 

bu nedenle aradaki uzun süreç bu anlamda hep bir sorun olarak kalmak-

taydı. Roma bouleuterionunun oturma basamaklarının yükseltildiği, yarım 

tonozlu ve ardında 11 mekandan oluşan alt yapısının temellerinde mevcut 

bouleuteriona ait olmayan mermer bloklardan ve yine kil taşı bloklardan 

oluşan bazı kalıntıların bulunuyor olması yukarıda ifade edilen gerekçeyle 

                                                        
4 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ersoy 2015, 108-110. 
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birlikte bu izlerin nasıl bir yapıya ait olabilecekleri sorusunu ortaya çıkarın-

ca, bouleuterionun 6 No.lu mekan zemininde K1/L1-32 plankarelerinde, araş-

tırma kazısı yapılmıştır (Resim: 7). 

Yapılan araştırma kazısı sonucu, 6 No.lu mekan zemininde yuvarlak ve 

kare planlı mermer panellerin izlerinden oluşan bir döşeme harcı ile bunun 

üzerinde yer yer korunmuş mermer plakalar ortaya çıkarılmıştır. Söz konu-

su döşemenin yaklaşık 14.05/8 m. seviyesinde, 4.40 m. çapında dairesel bir 

alanı kapladığı ve yarım dairenin kuzey kenarını bir sıra kil taşının çevrele-

diği görülmüştür. Tüm bu izler mevcut Roma bouleuterionu altında bir baş-

ka bouleuterionun varlığını ve bu yapının orkestra kısmına ulaşıldığını gös-

termiştir. Böylece Hellenistik bouleuterion ile mevcut Geç Roma bouleuterionu 

arasında tarihsel aralığı kapatan ve/veya açıklayan ikinci bir bouleuterionun 

daha olduğu tespit edilmiştir. Erken Roma Dönemi bouleuterionu olarak 

tanımladığımız bu yapının güney yönde sınırını çizen orkestranın süpürge-

liğinin bir bölümü de in-situ olarak ele geçirilmiştir. Geç bouleuterion yapısı-

nın duvarlarında yoğun olarak görülen mermer parçalarının da erken bou-

leuterionun depremin ardından tahribatı sonrasında yeni yapıda kullanıldığı 

şeklinde değerlendirilmiştir. 

Erken bouleuterionun orkestrasının da Osmanlı Döneminde foseptik çu-

kurları nedeniyle bozulmuş bölümlerinde yapılan araştırma kazılarında 

erken yapının altında kuzey güney yönelimli 30 cm genişliğinde ve yaklaşık 

50 cm. yüksekliğinde bir kanalın söz konusu olduğu, bu kanalın orkestranın 

bittiği noktada bu kez doğu-batı yönelimli bir kanal ile birleştiği görülmüş-

tür. Kanalın doğuda ve batıda hangi noktada sona erdiği henüz bilinme-

mekle birlikte olası çatı suyunu toplama amaçlı olduğu değerlendirilmiştir. 

Bununla birlikte kanalın Geç bouleuterionun inşası sırasında erken bouleuteri-

onun mermer malzemesi ile doldurulduğu gözlemlenmiştir. Orkestra düz-

lemi koruma altına alınmıştır. Bununla birlikte geç bouleuterionun korunan 

duvar izleri de bağlayıcı kireç harcının özelliğini kaybettiği görüldüğünden 

don etkisinin yaratacağı tahribata karşı tuğla malzeme ile kısmen yükselti-

lerek koruma altına alınmıştır (Resim: 8).    

Bouleuterion parselinde erken bouleuteriona yönelik araştırma kazıları geç 

bouleuterionun  batı bölümünde aralıklarla devam ettirilmiştir.  Yapının batı 

bölümündeki sondajlarda erken yapının korunmuş andezit bloklarının bir 

kısmı dışında herhangi bir başka kalıntıya rastlanamamıştır. Ancak araştır-

ma kazıları geç bouleuterionun erken bouleuterionun malzemesini kullanarak 

ve çok da derine inmeden hızla yapıldığını göstermektedir.  
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2017 sezonunda bouleuterion parselinin kuzeyinde araştırma kazıları sür-

dürülerek erken bouleuterionun alt yapısına ilişkin izlere ve bilgilere ulaşıl-

maya çalışılacaktır. 
 

Roma Hamamı 

Batı alanda, agoranın kuzeybatısında ilk kez 2010 yılında yapılmaya baş-

lanan kazılarla bir Roma hamam yapısı ile karşılaşılmış, böylece ilk kez 

Smyrna’ya ilişkin bir hamam yapısının varlığı tespit edilebilmişti (Resim: 

9)5. 

Aralıklarla kazı çalışmalarını yürüttüğümüz Roma hamamı kazılarına 

başlangıçta frigidarium olarak öngörülen mekanda başlanmıştır. Frigidari-

umda 9.06 m. yaklaşık seviyesinde başlanan kazılarda, mekanın güney do-

ğusunda önceki yıllarda tespit edilerek servis koridoru olarak tanımlanan 

galeriye geçişi sağlayan kapı açıklığının öncelikle ortaya çıkarılması amaç-

lanmıştır. Burada yapılan kazılarda, D1-40 plankaresinde, bir kiler mekanı, 

kilere ait küpler ve bu kilere ulaşan merdivenler (korunan merdiven üst 

basamağı 9.77 m.de, alt merdiven basamağı 9.14 m. olarak ölçülmüştür) 

tespit edilmiştir. Osmanlı Dönemine ait olan ve kiler 2016/1 olarak tanımla-

dığımız mekanın bir yangın sonrasında yıkım gördüğü ve bu sırada küple-

rin de yangın ile birlikte olasılıkla tavanından düşen malzeme ile tahrip 

oldukları öngörülmüştür. Korunduğu şekliyle kiler tabanına gömülü halde 

bulunan küplerin korunmuş üst seviyesi 9.03 m., en alt seviyede ise 8.73 

m.de olduğu ölçülmüştür. Küplerin içi temizlenmiş, parçaları toplanarak 

kaldırılmıştır. Küplerin içinde yanık dahi olsa bir ürüne rastlanılmamıştır. 

Bu durumu kilerin boş olduğu bir zamanda yangın çıktığı veya yangın ön-

cesinde ürünlerin transfer edildiği şeklinde değerlendirmek mümkündür. 

Kiler içinde çok sayıda pipo örneğinin ortaya çıkarıldığını burada not etme-

liyiz.  

Diğer yandan frigidarium olarak tanımlanan mekanın içinde 8.47 m. yak-

laşık seviyesine inildiğinde kuzey duvarı üzerinde önceki yıllarda tespit 

edilen 1.40 m. genişliğindeki kapı da giderek ortaya çıkarılmıştır. Mekanın 

kazılarında üzerinde M.S. 5.-7. yüzyıllara tarihlenen Davud Yıldızı ve haç 

kabartmaları bulunan semavi dinlere ait çok sayıda yağ kandili veya parçası 

ele geçirilmesi dikkat çekmiştir.  

                                                        
5  Bkz. Ersoy-Alatepeli 2016, 37-45. 
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Kazı çalışmalarının devamında hamamın doğu kenarı boyunca, kuzey 

duvarı apsisli olan ve kuzey-güney yöneliminde uzanan 23.40x9.60 m. yak-

laşık boyutlarında olduğu ölçülen mermer döşemeli bir salon ortaya çıka-

rılmıştır (Resim: 10). Salonun apsis bölümündeki duvar kalınlığı 1.25 m. 

iken, batı duvar kalınlığı yaklaşık 0.80 m.dir. Apsisli mekanın ortaya çıkarı-

lan mermer döşemi bazı plankarelerde yer yer iyi durumdayken, apsis için-

de ise tahrip olduğu görülmüştür. Mekanın mermer döşemi 8.83 m. olarak 

ölçülmüştür. 

Apsisli salonun güney sonunda 5.16 m. genişliğince uzanan ve eşiği 9.25 

m. seviyesinde olan bir giriş açıklığı tespit edilmiştir. Aynı noktada 9.16 m. 

yaklaşık seviyesindeki zeminin mermer döşeminin yer yer bozularak pişmiş 

toprak tuğla ile onarıldığı da izlenmiştir.  Apsisli salonun güney bölümün-

de mekan, tabanından başlayarak 9.65 m. seviyesine kadar Geç Antikçağda 

son bulan bir buluntu zenginliği sunarken, bu kireç harçlı, tuğla, seramik 

malzemeli tabakanın üstünden yüzeye kadar Osmanlı malzemesi yoğunlu-

ğu dikkat çekmektedir. Osmanlı ve Antik Dönem kültür toprağı arasında 

tuğla malzeme ile kireç harcından ibaret 10-30 cm. yaklaşık kalınlığındaki 

tabaka daha önce Roma hamam yapısının yıkıldığı süreç ile ilişkilendiril-

mişti. Ancak bu tabaka ile özdeş olan ve ele geçirilen yanık ahşap parçası 

üzerinde TÜBİTAK tarafından yapılan C14 analizi sonuç raporunda yüksek 

olasılıkla 18. yüzyılı işaret ettiğinin belirtilmesi ve ahşap parçalarının calda-

riumun yakma yerindeki kireç atıkları içinden ele geçirilmesi hamam yapı-

sının Osmanlı Dönemine miras kalan kalıntılarının bazı işlevler için kulla-

nıldığına işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştır.  Kireç harçlı tabakanın altın-

da ele geçirilen malzemenin M.S. 2. yüzyıl ile 7. yüzyıl aralığına ait olduğu 

görülmüştür. Kireç harçlı tabakanın hemen üzerinden hamam yapısı üze-

rindeki Osmanlı Dönemi yapılaşmalarının başladığı görülmektedir.  

Bununla birlikte tepidarium ve caldariumu doğudan sınırlayan servis ko-

ridoru boyunca da kazılar sürdürülmüştür. 3.68 m. genişliğindeki ve kazıl-

mış seviyesi 8.55 m. olan servis koridorunun hem frigidariuma hem de tepi-

dariuma hizmet eden iki ocağı da içine alacak şekilde güneyde sonlandığı ve 

bu noktada batıdan gelen bir başka koridor ile birleştiği görülmüştür. Her 

bir yakma yerinin koridor içinde taş duvarlarla bir anlamda paravan gibi 

sınırlandırıldığı ve hatta tepidariumun yakma yerinin üzerine doğru yüksek 

basamaklı bir merdivenin de 10.13 m. seviyesine yükseldiği görülmüştür. 

Servis koridorunun sonunda ona açılan bir geçit mekanı tespit edilmiş olup, 

bu geçit ne yazık ki toprak kesidinin altında kaldığından ancak bir bölümü 
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ortaya çıkarılabilmiştir. Geçidin servis amaçlı olarak, örneğin yakma yerle-

rine odun nakledilmesi ve benzeri malzemenin nakli için kullanıldığı değer-

lendirilmiştir. Servis koridorunda da yukarıda sözü edilen tuğla malzeme 

ile kireç harcından ibaret 10-30 cm. yaklaşık kalınlığındaki tabaka ise 9.12 

m. yaklaşık seviyesinde seyretmiştir. 

Apsisli salonun üzerindeki, E1/F1-39/40 plankarelerinde, Osmanlı Dö-

nemi yapı kalıntıları iki tabaka halinde tespit edilmiştir. Salonun mermer 

döşeminin hemen üzerinde uzanan Osmanlı kalıntıları içinde bir kiler (Kiler 

16/2) mekanı daha ortaya çıkarılmıştır. Bu ikinci kilerin önceki, 8.73 m. ta-

ban seviyesindeki kiler 2016/1 ile aynı tabakaya ait olmadığı, merdiven ile 

inilecek şekilde düzenlendiğinden kiler 2016/2'nin ait olduğu yapılaşmanın 

altında kaldığından, 2016/1 kilerinin ilk/erken tabakaya ait olduğu değer-

lendirilmiştir. Son/Geç Osmanlı Dönemi tabakasına ait olan 2016/2 kilerinde 

10.67 m. üst seviyesinde başlanan kazılarda 9.27 m. seviyesinde taban düz-

lemine ulaşılmıştır. 9 adet kimi tabana gömülü kimi kiler düzleminde bulu-

nan küplerin taban altında 8.94 m. seviyesine kadar ulaştığı, taban üstünde 

ise 9.70 m.ye kadar ulaştığı görülmüştür. Böylece hamam yapısı üzerinde 

son iki yılda üçüncü kez yangın geçirmiş haliyle bir kilere daha ulaşılmıştır.  

2016/2 kilerinin yangın geçirdiği ancak bir küp dışında içlerinde herhan-

gi bir malzemenin olmadığı gözlenmiştir. Bununla birlikte küplerin arasın-

da yanmış durumda buğday tanelerine ulaşılmış olasılıkla bir çuval içindeki 

bu buğdayların yangın sırasında kurtarılamadıkları düşünülmüştür. Kiler 

çatısının ahşap çatkılı olduğu ve geleneksel kiremit örtüsüne sahip olduğu 

kazı toprağından çıkan yanmış ahşap kalıntıları ve kiremit parçalarından 

anlaşılmıştır. Kiler kapısının kuzey duvar üzerinde doğu köşede olduğu 

değerlendirilmiştir. Son tabakaya ait olan kiler 2016/2'de hamam 16.43 Kazı 

Envanter No.lu küp içinde ve etrafında dağınık halde tespit edilmiş olan 

yanık buğday ve küpler üzerinde kiler çatısının yanarak çökmesi sırasında 

düşen yanmış ahşap parçaları TÜBİTAK'ın İzmit Gebze'deki merkezine C14 

analizi için gönderilmiş ve yüksek olasılıkla 1798 tarihine ait oldukları, Di-

ğer yandan yanık ahşap parçalarından kilerin çatı örtüsünü oluşturan ah-

şapların ağaçtan kesiminin yine yüksek olasılıkla1550 +/- 50 yıllarına ait 

olduğu raporlanmıştır. Bu sonuçlar hamam yapısı üzerindeki Osmanlı ta-

bakalarının ve malzemesinin hangi tarihsel aralıklar arasına ait olabileceği-

nin önemli bir belgesini oluşturmuştur. 

2016/2 Kilerinin hemen batısında D1-39 plankaresinde 9.72 m. üst sevi-

yesinde korunmuş bir Osmanlı Dönemi kuyusu tespit edilmiş, kuyunun söz 
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konusu kilerin de bulunduğu ticarethane veya konutla ilişkili olduğu değer-

lendirilmiştir. Her iki kilerde ele geçirilen ve 2016.38/39, 43-49 kasaları çer-

çevesinde toplanan pithoslar kaldırılmış, konservasyon çalışmalarına baş-

lanmış ve pek çoğu ele geçirilen parçalar ölçeğinde tümlenmiştir. Küplerin 

önemli ölçüde eksik olması üstteki Osmanlı yapılaşmaları sırasında parça-

lanıp dağılmış olmaları ile ilişkilendirilmiştir. 

Burada konu edilen Osmanlı Dönemi yapı izleri belgelendikten sonra 

kaldırılmış ve apsisli salonun doğu duvarı kazı süresinin tamamlanmasına 

yakın bir zamanda ortaya çıkarılmaya başlandığından duvarın ancak batı 

cephesi görülebilmiştir. Bununla birlikte henüz matematiğini tespit edeme-

diğimiz nişler görülebilmiştir. Doğu duvarının kalınlığı vb. nitelikleri ancak 

2017 kazılarında ortaya konabilecektir. 

Hamam üzerindeki son yapılaşmanın Cumhuriyet Dönemi olduğu 2010 

yılı yıkımlarından da bilinmektedir. Apsisli salon temelleri üzerinde H pro-

filli kirişlerle desteklenmiş betonarme temeller tespit edilmiş ve bunlar hafif 

iş makineleri kullanılarak kaldırılmıştır. 

Hamam kazılarında bulunan objeler yapının son kullanımı olan 7. yüzyıl 

öncesine ait olmakla birlikte özellikle frigidarium olası mekanı içinden bu 

yüzyıl ve öncesi buluntuların yanı sıra Geç Bizans Döneminde de alanın 

kullanımına ilişkin olarak sikke buluntusu ele geçirilmesi dikkat çekicidir. 

Mimari olarak kanıtlanamasa bile Smyrna agorasının avlu alanındaki me-

zarlık oluşumunun dışında kalan hamam, bouleuterion ve bazilikanın yıkın-

tıları arasında veya üzerinde bazı kullanımların olduğunu önceki yıllardan 

ele geçirilen sikke buluntularından da öngörülmüştü.  

 

SMYRNA TİYATROSU 

2014 yılında yapılan temizlik çalışmalarının ardından ilk kez 25.04.2016 

tarihi itibariyle Smyrna tiyatrosunda arkeolojik  kazı çalışmalarına başlan-

mıştır. Bakanlığımıza da bildirdiğimiz gibi Cumhuriyet Dönemine ait nite-

liksiz yapıların yıkımlarının ardından, sahne binasının özellikle kuzey cep-

hesinin boşalması ve arazi eğiminin alt bölümünde yer alması nedeniyle 

eğimi oluşturan tonlarca dolgu toprağın önünde bir teras duvarı gibi dur-

duğundan kısa zamanda statik yapısını kaybedeceği ve bu nedenle sahne 

binasına basınç uygulayan bu dolgu yükünün kaldırılmasının gerekli oldu-

ğu görülmekteydi. Arkeolojik kazı yöntemlerinden taviz verilmeksizin dol-
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gunun azaltılması yönünde orkestra ile örtüşen plankarelerde basamaklı 

açmalar yöntemiyle kazı çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 11).  

Çalışmalar 2016 yılı için orkestra üzerindeki A1/-/D1-25/26/27 ile paraske-

nion üzerindeki E1/F1-22/-/26 ve D1-22 plankarelerinde gerçekleştirilmiştir. 

Kazı sezonunda sahne binasının doğu yarısı üzerindeki yukarıda sözü edi-

len plankarelerden A1/-/F1-25/26/27 plankarelerinde 82.53 m. yaklaşık sevi-

yesinde başlanan kazılarla 80.00 m. seviyesine inilmiş ve bu aralıkta en üst-

te, 81.00 m. yaklaşık seviyesinde, 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyıl bo-

yunca kullanılan yapı temelleri tespit edilmiştir. Söz konusu plankarelerde-

ki kazı çalışmalarında 80.00 m. seviyesinde sezon sonuna ulaşıldığında bu-

lunan sikkelerin yelpazesi ve stratigrafisi 18. yüzyıldan başlayan ve günü-

müze kadar ulaşan bir süreci ifade etmektedir. Osmanlı ve Avrupa sikkeleri 

ile birlikte az sayıda ele geçirilen Hellenistik ve Roma sikkelerinin ve bulun-

tularının inşai faaliyetler vb. etkenlerle yüzeye taşınıp erezyon ile tiyatro 

dışındaki yamaç alanlarından hareket eden toprak ile taşınarak tiyatro ça-

nağına ulaştığı değerlendirilmiştir.   

C1/D1/E1-26 plankareleri aynı zamanda güneyde kesintisiz bir koridor 

ve ona açılan kuzeyindeki kulis mekanlarından ibaret olan sahne binasının 

koridor hattı ile örtüşmektedir. Bu plankarelerde Sahne Binası'nın ilk blok-

larına 80.75 m. üst seviyesinde ulaşılmıştır (Resim: 12). Yaklaşık bu seviye-

lerde sahne binasının duvar ve bloklarının 19. ve 20 yüzyıldaki imalatlar 

sırasında kullanıldığı ve moloztaş malzeme ile yükseltildiği görülmüştür.  

Kazı çalışmaları gerçekleştirilen E1/F1-23 plankareleri ise caveanın doğu 

sonundaki oturma basamakları ile örtüşmektedir. E1-23 plankaresinde 83.36 

m. üst seviyesinde başlanan kazı çalışmalarında 82.39 m. alt seviyesine 

inilmiştir. F1-23 plankaresinde 85.54 m. üst seviyesinden başlanan kazılarda 

84.27 m. seviyesine, ardından da 83.42 m. seviyesine inilmiştir. 84.27 ile 

83.42 m. arasında Hellenistik-Roma malzemesinin yoğunlaştığı görülmüş-

tür. 84.27 üzerinde dolgu gevşek nitelikli küçük taşçıklar kum ve topraktan 

oluşurken 84.27'nin altında ise dolgu toprak kireçli ve yine küçük taşçıklar-

dan oluşmaktadır. E1/F1-23 plankarelerinde ele geçirilen analemma duvarı 

aksında ve üzerinde yükselen iki cidarlı Geç Osmanlı Dönemi duvarları 

tespit edilmiştir. E1/F1-23 plankarelerinden Osmanlı Dönemi yoğunluklu 

taşınabilir objeler ile az sayıda Roma ve Hellenistik Dönem taşınabilir sera-

mik parçalar ile Cumhuriyet dönemi metal kapı aksamları vb malzeme ele 

geçirilmiştir. E1/F1-22/23 plankarelerinde ele geçirilen buluntu örnekleri 
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kazıların sürdürüldüğü toprak dolgusu için 18. yüzyıl ile 19. yüzyıl başları-

nı işaret etmektedir. 

E1-24 plan karesinde 82.64 m, F1-24 plankaresinde ise 82.83 m. üst sevi-

yesinde başlanan ve 81.64 m.ye inilen seviyelerde Geç Osmanlı Dönemi 

duvar temellerine ve F1-24'te ayrıca kiriş-kolon sistemi ile çalışan Cumhuri-

yet Dönemine ait betonarme bir mekana rastlanılmıştır.  

F1-22 plankaresinde 85.54 m. üst seviyesinden başlanan kazı çalışmaları 

83.42 m.ye inilmişken, D1/E1-22'de, 83.41'de başlayan kazı çalışmaları 82.39 

m. seviyesine inilmiştir. D1/E1/F1-22/23 plankarelerinde hiçbir mimari ize 

rastlanmamıştır. Bu anlamda sahne binasının korunduğu 80.75 m. seviyesi 

dikkate alındığında sahne ile birlikte korunduğuna inandığımız aynı sevi-

yedeki caveanın oturma basamaklarına ulaşmak için 2-2.50 m. dolgu topra-

ğın olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. Bununla birlikte E1/F1-23 

plankarelerinin kuzey kenarında caveanın paradosa bakan duvarı ile örtüştü-

ğü düşünülen Osmanlı Dönemi taş duvarları bu plankarelerdeki tek inşai 

müdahale olarak karşımıza çıkmaktadır. 

F1-26 plankaresinde tüm diğer plankarelerde inilen seviyelerden farklı 

olarak 78.00 m. seviyesine kadar inilmiş ve dolgu toprağın sahne binasına 

uyguladığı basınç ortadan kaldırılırken aynı zamanda bu plankarede Sahne 

Binasının kulis odalarının önünde uzanan galerinin doğu girişi tespit edil-

miştir (Resim: 13). Ancak bu girişin ikinci aşamada kapatılarak, bir niş hali-

ne getirilip, görevliler için girişin paraskenion üzerinden sağlanmak üzere 

kuzeye doğru yönlendirildiği değerlendirilmektedir. 

Tiyatroda dolgu toprak kazılarında az sayıda Hellenistik ve Roma Dö-

nemi seramik buluntularının yanı sıra Bizans Dönemini temsilen birkaç 

sikke ve seramik buluntusuna karşın büyük yoğunlukla Osmanlı Dönemi 

seramik ürünleri ve öncekilere nazaran daha fazla sayıda sikke ele geçiril-

mektedir. 19. yüzyıl öncesi yapılaşmaya ilişkin izler şimdilik söz konusu 

olmadığı gibi, kayıtlardan da bilinmemektedir. Bütün bu saptamalarımızı 

son cümle olarak ele geçirilen sikkeler üzerinden yorumlamak gerektiğinde 

en erkeni 17. yüzyıla II Ahmet'e ait olmak üzere Mehmed Reşad'a kadar 

kesintisiz olarak her padişah zamanına ait sikke ele geçirilmiştir.  II Ah-

med'ten II. Mahmut'a kadar olan sikkeler bu alanda inşai olmasa da bir faa-

liyetin olabileceğine işaret eder görünmektedir. Belki bu faaliyeti tiyatronun 

yapı malzemelerinin sökülerek İzmir'in yapılarında kullanılması ile birlikte 

değerlendirmek söz konusu olabilir görünmektedir. Sikke ve diğer buluntu-

ların dışında örneğin 1908 tarihli II Meşrutiyet ilanını simgeleyen bir ma-
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dalyon örneği buradaki Osmanlı Dönemi tabakalarının içinden ele geçiril-

miştir.  

Osmanlı Dönemi kalıntıları tiyatronun üst dolgu seviyelerinin ve de 

özellikle de sahne binası üzerinin 1800'lerin başından itibaren yapılaşma 

için kullanıldığı 19 yüzyıla ait Storari, Saad ve Murray'in İzmir haritalarında 

da izlenmekte ve 1950'lerden sonra tiyatro koyağının hemen her yerinin 

yeni yapılaşmalarla dolduğuna işaret etmektedir. Tiyatro kazılarında en 

azından Ağustos 2016 çerçevesinde ele geçirilen buluntuların çoğu bu kro-

nolojiye işaret etmektedir. 

Bilindiği üzere tiyatronun koyağı Geç Osmanlı Döneminden itibaren 

Dana Meydanı olarak bilinmekte ve Afrika kökenliler Dana Bayramı düzen-

lemekteydiler. Mevcut haliyle ise mevki antik tiyatro geleneğinden gelen bir 

atıfla temaşalık olarak bilinmektedir. 
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  Resim 1: Mozaikli Yapının 20. yüzyıl betonarme yapıları ile tahrip olmuş statumen düzlemi. 

 

 

 
                                           Resim 2: Agora Su Kanalı ile bağlantılı olduğu 

                                                           anlaşılan doğu-batı yönelimli kanal. 
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        Resim 3: Mozaikli Yapı'ya ait taban dolgusu kesidi ve doğu-batı yönelimli kanal. 

 

 
                                 Resim 4: Mozaikli Yapı'ya ait toprak kesitleri koruyan 

                                                 gizli derz harçlı moloz taş duvar. 



438  ..................................................................................................................  

 
                            Resim 5: Mozaikli Yapı zemininden Tonozlu Kanal'a inen  

                                            merdivenler. 
 

 
       Resim 7. Erken Roma Dönemi Bouleuterion'una ait yapısal izler. 
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                      Resim 8. Geç Bouleuterion'un tuğla malzeme ile koruma altına  

                                      altına alınan duvar izleri. 

 

 
Resim 9. Roma Hamam yapısının doğudan görünüşü. 
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                                           Resim 10. Apsisli Salon. 

 

 
Resim 11. Smyrna Tiyatrosu. 
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   Resim 12. Smyrna Tiyatrosu Sahne Binası'na ait blokların güneydoğudan görünüşü. 

 

 

 
   Resim 13. Sahne Binasına ait kulis odalarının önünde uzanan galerinin doğu girişi. 





 

SİDE 2016 YILI ÇALIŞMALARI 

Hüseyin Sabri ALANYALI* 

Feriştah SOYKAL-ALANYALI 

2016 yılı Side araştırmaları 11 Temmuz 2016 ile 8 Eylül 2016 tarihleri ara-

sında gerçekleştirilmiştir. Bakanlık temsilcisi olarak Mersin Müzesi Müdür-

lüğü uzmanlarından Yaşar Ünlü katılmıştır. Kazı çalışmaları M binasında 

yapılmış olup, P tapınağı, piskoposluk sarayı, Side heykeltıraşlık buluntular 

ile nümizmatik ve seramik araştırmalarına devam edilmiştir. 

 

1- SİDE  M YAPISI 

1.1-Mimari Araştırma ve Belgeleme Çalışmaları 

Adem YURTSEVER1 
 

2016 yılında, Side M yapısı ve çevresinde, temizlik, çevre düzenlemesi, 

mimari belgeleme ve arkeolojik kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir2. Temiz-

lik çalışmaları, yapının daha iyi anlaşılması, yorumlanması ve yeni hazırla-

nan plana büyük katkılar sağlaması açısından önemli sonuçlar kazandırmış-

tır. Yapının, 1955 yılında yayınlanan ilk planı çok fazla değiştirilmeden bu-

güne kadar kullanıla gelmiştir. Bu açıdan yeni planın hazırlanması büyük 

önem taşımaktaydı.  

Tetraportikusun doğusundaki sıralı mekânlarda (1. ve 3. mekânlar) ger-

çekleştirilen 3B lazer taramaları ile yapının rölöve, plan, cephe ve kesit çi-

zimleri tamamlanmıştır. ‚kaisersaal‛ olarak isimlendirilen merkez mekan 

podyumunun 1:10 ölçekteki rölöve ve kesit çizimleri tamamlanmıştır. Kai-

                                                        
* Prof. Dr. Hüseyin Sabri ALANYALI, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 

Bölümü, Eskişehir/TÜRKİYE. 

 Feriştah SOYKAL-ALANYALI, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

Eskişehir/TÜRKİYE. 
1  Adem Yurtsever (Mimari belgeleme, araştırma), Ozan Çakmak, Gürkan Can Çelikcan, Damra 

Türker, Abdurrahman Özkan, Serkan Çalkar, Eray Demir (stajyer).  
2  Side M Yapısı Projesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Prof. Dr. Hüseyin 

Sabri Alanyalı’nın danışmanlığında, Araş. Gör. Adem Yurtsever tarafından Doktora Tezi olarak 

hazırlanmakta olup Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (Proje No.: 

1506E523) ve Koç Üniversitesi-Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) tarafın-

dan desteklenmektedir. 
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sersaal olarak isimlendirilen ikinci mekânın restitüsyonuna yönelik çalışma-

lara başlanmıştır (Resim: 1).  

Kuzey ve batı stoada temizlik ve kazı çalışmaları ile açığa çıkarılan kı-

sımların rölöveleri tamamlanmış, ele geçirilen mimari buluntuların yardımı 

ile batı stoanın cephesine ait bir restitüsyon hazırlanmıştır.  

M Binasının kuzeyinde, doğu kapısından başlayıp agoraya doğru devam 

eden bir caddenin varlığı tespit edilmiştir.  Cadde geç bir dönemde kuzeyi 

boyunca uzanan ince bir duvar bloğuyla daraltılmıştır. M Binasının kuzey 

stoasına giriş için inşa edilmiş, bu cadde üzerinde açığa çıkarılan yarım 

daire formlu doğu ve batı girişlerinin plan, kesit çizimleri yapı planına akta-

rılmıştır.  

Tetraportikus merkezindeki kaidenin doğusunda, stylobatın hemen 

önünde yapı ve çevresindeki tabakalanmayı anlamak amacı ile bir sondaj 

(Sond. 3/16) açılmıştır. Kaide ve çevresinde temizlik çalışmaları tamamlan-

dıktan sonra yapının 1:20 ölçekteki rölöve çizimleri gerçekleştirilmiştir. Ka-

idenin yapımı için M.S. 2. yüzyılın I. yarısı/ortası terminus post quemdir. 

Yapının bu dönemde (ilk evresi ?) 60 cm. alt çapına sahip sütunlarla çevre-

lendiği tespit edilmiştir. 

 

1.2-Arkeolojik Kazılar 

Feriştah SOYKAL-ALANYALI 
 

Tetraportikus ve çevresini hem plan bakımından hem de etrafındaki mev-

cut yol ve yapılarla olan ilişkisini daha iyi anlayabilmek ve bu alandaki 

tabakalanmayı tespit etmek amacı ile batı ve kuzey stoa ile avlunun merke-

zindeki kaide ve çevresinde sondajlar açılmıştır (Resim: 1). Bu sondajlar ile 

kentin, yapı ve çevresinin gelişimine yönelik önemli sonuçlara ulaşılmıştır.  

 

Batı Stoa 

Batı stoada, Sond. 1b-d/16 ile konstrüksiyonuna dair önemli bilgilere 

ulaşılmıştır. Stylobat seviyesinde tespit edilen mozaik kaplı zemin 5.42/5.28 

m. seviyesinde tespit edilmiştir. Mozaik zeminin hemen üstünde yer alan 

katman SB7’de tarihlenebilir seramikler ele geçirilmemiştir. SB8’de ele geçi-

rilen M.S. 6. yüzyılın sonu/7. yüzyıla tarihlenen seramikler stoanın kullanı-

mının bu tarihlerde son bulduğuna işaret etmektedir.  
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Kuzey Stoa  

Kuzey stoada (Resim: 1) iki alanda açılan sondajlar, tabakalanmayı tespit 

etmekten çok planı anlamaya yönelik temizlik sondajlarıdır (Sond. 2a-b/16 

ile Sond. 5a-b/16). Bu sondajlar kapsamında, doğu kapısından gelen doğu-

batı aksındaki caddeden kuzey stoaya geçiş veren ‚yarım daire planlı‛ 

merdivenli girişler tespit edilmiştir. Bu girişler; batı ve doğu girişi olarak 

isimlendirilmiştir. Kazı alanlarından ele geçirilen seramik buluntular 7. 

yüzyılın içlerine kadar uzanmaktadır. Batı girişine ait basamakların ne za-

man sökülüp götürüldüklerini mevcut katmanlarla tespit etmek mümkün 

olmasa da Attius Philippus Suru’nun inşası ile ilişkili olduğu şimdilik akla 

gelen en akılcı yorumdur. Doğu girişi, doğu kapısından gelen ve Geç Antik 

Çağda genişliği yaklaşık 5 m.ye düşürülen caddenin döşeme taşları 4.37 m. 

seviyesinde tespit edilmiştir.  

 

Tetraportikus’un Merkezindeki Kaide 

Avlu merkezinde yer alan ve üst kısmı devşirme malzemelerden yapıl-

mış kareye yakın yapı oldukça dikkat çekicidir (Resim: 1). Hem yapıyı an-

lamak hem de alana ne zaman konumlandırıldığını tespit etmek amacıyla 

kaidenin doğusunda stylobatın hemen önünde bir sondaj (Sond. 3/16) açıl-

mıştır. 4.90 m. seviyesinde başlayan çalışmalar, 3.60 m. seviyesinde steril 

kum tabakasının devam ettiği görülünce sonlandırılmıştır. Kaide, A. M. 

Mansel tarafından yürütülen kazılar sırasında yaklaşık 4.68 m. seviyesine 

kadar açığa çıkarılmış olmalıdır.  

Dolgu tabakasının hemen altında, 4.68 m. seviyesinde başlayan ve 4.40 

m. seviyesine kadar uzanan SB 11/1 katmanında 3 adet I. Leo (457-474) sik-

kesi ele geçirilmiştir. 4.40-4.14 m. temel blokları seviyesinden ele geçirilen 

seramik buluntular genel olarak M.S. 2. yüzyıla işaret etmektedir. Temel 

bloklarının altında uzanan SB 13 ve SB 14’de yoğun kum içinde ele geçirilen 

seramikler ise M.S. 2. yüzyılın I. yarısından daha geç değillerdir.  

Bu durumda şöyle bir değerlendirme yapmak çok da yanlış olmayacak-

tır. Kaidenin olduğu alan yaklaşık M.S. 2. yüzyıla kadar kumul olmalıdır. 

M.S. 2. yüzyılın I. yarısı kaidenin yapılış tarihi için terminus post quemdir. 

I. Leo Dönemi de (M.S. 457-474), stylobat seviyesinden itibaren yapılan yeni 

köklü planlama için terminus post quem olmalıdır. 
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2-  SİDE ‚P‛ TAPINAĞI’NDA MİMARİ ARAŞTIRMA, RÖLÖVE VE 

RESTİTÜSYON ÇALIŞMALARI 

Gamze KAYMAK-HEINZ3 
 

P Tapınağının, 1947 yılında Mansel tarafından kısmen ortaya çıkarılmış 

ve halihazırda gözle görünen kalıntılarının belgelenmesine 2016 yılında, 12 

Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında devam edilmiştir.  

Çalışmalar, tapınağın 2013 yılından itibaren 1:10 ve 1:20 ölçeğinde, de-

formasyonuna uygun olarak yapılmış çizimlerinin bilgisayar ortamında bir 

araya getirilmesi ve grafik olarak bütünleştirilmesi konularında yoğunlaş-

mıştır. Tapınağın, ‚cephe açılımı‛ olarak çizilen yarı yuvarlak cephesinin 

her iki ucuna giriş platformunun yan görünüşleri eklenmiştir. Ön cephenin 

rölövesi, restitüsyona temel oluşturabilecek şekilde hazırlanmıştır. Böylece 

tapınağın güncel durumunun çizimler yoluyla belgelenmesi tamamlanmış-

tır. Yerinde elde edilen bu rölöveler restitüsyon çalışmalarının temelini 

oluşturacaktır.  

Tapınağın anıtsal giriş yapısının tavan restitüsyonu (taşların şimdiki ko-

numlarının elverdiği ölçüde) yerinde kontrol edilmiş, düzeltmeler yapılmış 

ve restitüsyonun kesit çizimlerine başlanmıştır. Restitüsyonda kesite giren 

kaset bloklarının 1:10 ölçekli kesit ve görünüşlerinden henüz çizilmemiş 

olanları çizilmiştir.  

Cella duvarındaki taşıyıcı çekirdeğin boyutları, teknik verileri şematik çi-

zimlerle ve ölçümlerle daha önce tespit edilmiş olan traverten blokları, taş 

dizilerinin yüksekliklerini araştırmak amacıyla ölçekli olarak bilgisayarda 

çizilmiştir.  

Tapınak duvarlarının temellerinde, taşıyıcı çekirdeğinde ve kaplamala-

rında kullanılmış olan farklı taş cinsleri, mevcudun planlarına farklı grafik 

anlatımlarla işlenerek malzeme ve konstrüksiyon analizleri yapılmıştır. 

Çalışmalar, TÜBİTAK’ın taahhüt ettiği iki yıllık burs ve proje destek 

programı kapsamında, önümüzdeki yıl, insan ve makine gücü kullanımıyla, 

genelde büyük boyutlu olan mimari elemanlarının yerlerinden kaldırılması, 

tapınağın alt katı ve çevresinin dolgu ve topraktan temizlenmesi ile genişle-

tilebilecek, taşların halihazırda ulaşılamayan yüzeyleri de araştırmalara 

dahil edilebilecektir. 

 

                                                        
3  Gamze Kaymak-Heinz (mimari çizim, araştırma), Ceren Doğan, Arda Güçlü (stajyer öğrenciler) 
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3- SIDE PİSKOPOSLUK BÖLGESİ 

Andreas PULZ 
 

2016 yılı Side piskoposluk bölgesi çalışmaları fotogrametrik belgeleme ve 

piskoposluk sarayı çevresinin tanımlanması üzerine yoğunlaşmıştır. Çalış-

ma süresince pek çok yeni bilgi edinilmiş, özellikle kompleksin merkezinde 

yer alan hamamın farklı yapı evrelerine yönelik çalışılmıştır. Mevcut bilgi 

durumuna göre, zaten Geç Roma Döneminde (?) var olan hamam Erken 

Bizans Döneminde terk edilmiş, büyük bir olasılıkla yeni bir hamam yapısı 

bu yapının kuzeyine doğru yerleştirilmiştir. Bununla beraber, eski odalar 

henüz yıkılmamış, bunun yerine piskoposun yaşadığı alanlar (Muhtemelen 

bir seyirci salonu olarak hizmet eden bir apsis odası da dahil olmak üzere) 

içerisine dahil edilmiştir.  

Özellikle ilgi çekici olan, trikonkhosun batısındaki (muhtemelen bir trikli-

nium) eski bir anıtsal geçidin (sadece temel duvarları korunmuştur) doğru-

laması olmuştur. Bu kapı 2 m’den daha geniş bir boyuta sahip, sarayın batı-

sındaki alan ile yaşam alanları arasında bir bağlantı olarak kullanılmaktay-

dı. Dahası, başka bir kapı trikonkhosun doğu tarafında tespit edilmiştir. Bu 

kapı devşirme malzemelerden yapılmış bir kapı ile işaretlenmiş ve belli ki 

bahçeden yaşam alanı içine geçişi sağlayan ana giriş olarak kullanılmıştır. 

Burada jeolojik araştırmalar Ankara Üniversitesi tarafından yapılmış, alan-

da öncü yapılara ait oldukça ilginç sonuçlara ulaşılmıştır (Resim: 2). 

 

4-  SİDE PİSKOPOSLUK SARAYI ÇEVRESİNDE YAPILAN JEOFİZİK 

ÇALIŞMALAR 

İrfan AKCA 

Andreas PÜLZ 
 

Side antik kentinin kuzeydoğusunda, Helenistik-Roma Dönemi surları 

ile Attius Philippus Duvarı arasında kalan bölümde bulunan piskoposluk 

merkezi, boyutları itibariyle Erken Bizans Döneminin en büyük kompleksi 

olarak değerlendirilebilir. Kompleks bir duvar ile çevrelenmiş olup yaklaşık 

2.2 hektar alanı kaplamaktadır. Piskoposluk sarayı çeşitli binaların yanında 

oldukça geniş bir bahçe (hortus) de içermektedir. Bu alan bilimsel bir çalış-

mayla incelenmediği gibi yüzeyde de herhangi bir yapıya ait iz gözlenme-

mektedir. Bu nedenle çalışma alanının jeofizik yöntemler ile incelenmesine 

karar verilmiştir. Gömülü yapı kalıntılarının belirlenmesinde sıkça kullanı-

lan elektrik özdirenç tomografisi kullanılarak oldukça sık bir ağ (1x1m.) 



448  ..................................................................................................................  

üzerinde ölçümler yapılmıştır. Birbirine paralel 72 profil üzerinde ölçülen 

veriler uyarlamalı ters-çözüm (adaptive-inversion) olarak adlandırılan yeni 

bir sayısal yöntem ile değerlendirilmiştir.  Uygun veri işlem ve görüntüleme 

yöntemleri kullanılarak çalışma alanının üç boyutlu elektrik özdirenç mode-

li ortaya konulmuştur.  

Çalışmanın sonunda yeni kullanılan uyarlamalı ters-çözüm yönteminin 

daha keskin jeofizik kesitler ürettiği görülmüştür. Elde edilen jeofizik belir-

tilerden 0.40 m derinliğe ait kesit (Resim: 3) incelendiğinde kuzey güney 

yönlü sürekliliği olan büyük olasılıkla duvar olabilecek, 12 m. genişliğinde 

üç ayrı çizgisel yapı (A, B, C) dikkat çekmektedir. Bunları dik açıyla kesen 

benzer yapıdaki bir belirti ise D ile işaretlenmiştir. Çalışma alanının güney 

bölümünde A-B duvar yapısını dik kesen ve muhtemelen batı ucunda iki 

apsis (H ve I) ile son bulan yapılar izlenmektedir. A-C yapılarını doğu batı 

yönünde birleştiren bir duvar ile oluşan kare kesitli oda ise G harfi ile işaret-

lenmiştir. Bunlardan başka E ve J ile işaretlenen alanlarda yaklaşık aynı 

boyutlarda (10x10m.) etraflarından ayrılmış kısmen iç içe iki duvar ile inşa 

edilmiş yapılar gözlenmektedir. Genel anlamda görülen belirtiler çevredeki 

binaların duvarları ile çizgisel olarak uyumsuzdur. Bu nedenle burada yer 

alan yapıların Bizans Dönemi anıtlarının bir parçası olmadığı, önceki dö-

nemlere (Roma İmparatorluk Dönemi gibi) ait olduğu düşünülmektedir. 

 

5- SİDE’NİN ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ HEYKELLERİ: İDEAL 

HEYKELLER 

Alice LANDSKRON4 
 

Side’deki Roma heykelleri projesi Anadolu Üniversitesi ve Side kazı 

başkanlığı ortaklığı ve Prof. Dr. Hüseyin S. Alanyal, Yrd. Doç. Dr. Serap 

Erkoç ve Side Müzesi işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın ama-

cı; Roma İmparatorluk Dönemi içinde atölyelerin stil özellikleri, heykellerin 

yapımı ve dağıtımı yanı sıra teknik özelliklerini anlamaktır. 1947-1966 yılla-

rı arasında gerçekleştirilen kazılarda 400’ün üzerinde heykel (heykeller, 

fragmanlar, başlar, heykelcikler, vb.) ortaya çıkarılmıştır.  

2016 yılı ilk çalışmalarında Side Müzesi galerilerinde sergilenen heykel-

ler üzerine ilk temel çalışmalar Alice Landskron tarafından gerçekleştiril-

miştir (Örn., heykel yüzeylerinin teknik ve üslup detay özellikleri). Heykel-

                                                        
4  Project: Austrian Science Fund, Project P 28981-G25 
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ler üzerine yapılan çalışmalar, yüzeylerin hazırlanmasında, figürlerin genel 

konseptinde (Örn., vücut şekilleri, heykel destekleri) ve kasların tasarımın-

daki benzerliklere işaret etmektedir (Örn., diskobol, Müze Env. No. 38; 

Hermes, Müze Env. No. 41; Athlet Kyrene-Perinth, Müze Env. No. 101). 

İlk çalışmalar sonucunda Side’de heykellerin üretilmesinden sorumlu bir 

atölyenin olduğu varsayımını yapmak mümkündür.  Takip eden daha son-

raki çalışma dönemlerinde heykeller üzerine yapılacak çalışmalar ve ince-

lemeler kesinlikle daha ayrıntılı sonuçlar sağlayacaktır. Müzede sergilenen 

birkaç heykelin fotoğrafları proje fotoğrafçısı Gordian Landskron tarafından 

çekilmiştir (Resim: 4).  

 

6-SİDE 2016 ÇALIŞMALARI NÜMİZMATİK BULGULARI 

Ahmet Tolga TEK 

Hüseyin KÖKER 

Ece TARAKAN 
 

Side 2016 kazıları sırasında tamamı bronz, 39 adet sikke bulunmuş ve 

bunlar kazı sonunda Side Arkeoloji Müzesine teslim edilmişlerdir. Buluntu-

ların 34 adeti M Binasında sürdürülen sondajlar sırasında ele geçirilmiştir. 

Ele geçirilen sikke adeti sağlıklı bir değerlendirme yapmak için çok az sayı-

da olsa da M Binasının yenilenen heykel/mimari programı ile de uygunluk 

gösterir şekilde, bulgular M.S. 3. yy.ın ikinci yarısından başlamaktadır. Ya-

pının tekrar inşa edildiği düşünülen Tetrarklar Dönemine işaret eden az 

sayıda sikkeyi, M.S. 4. yüzyılda bir kesinti ve ardından M.S. 5. yüzyılda 

yoğun bir buluntu grubu takip etmektedir. Bu yapıdan bu kazı sezonunda 

herhangi bir Bizans sikkesi ele geçirilmemiştir – belki bu evreler Mansel 

kazılarında kaldırılan katmanlarda temsil edilmiş, ya da bina Bizans Döne-

minde kullanılmamış olabilir.  Kazıda bulunan bu 34 sikke dışında kalan 

diğer 5 sikkenin tamamı ise yüzey buluntularıdır: 2 adeti agoradan, 2 adeti 

Piskoposluk Sarayı bölgesinden ve 1 adeti surlar üzerinden ele geçirilmiştir. 

 

7-2016 YILI SİDE KAZILARI SERAMİK ÇALIŞMALARI 

Dilek ŞEN YILDIRIM 

B.S. Alptekin ORANSAY 
 

2016 yılı Side kazıları kapsamında yürütülen seramik çalışmalarında 

sondajlardan ele geçirilen seramik buluntuların tarihlendirilmesi amacıyla 
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tasnif ve belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda, açılan son-

dajlardaki stratigrafik katmanlarda ele geçirilen seramik buluntular, tipolo-

jik ve kronolojik olarak incelenerek tarihlendirme önerileri sunulmuştur. 

Yürütülen çalışmalar sonucunda Geç Antik/ Erken Doğu Roma (Erken Bi-

zans) ve Roma dönemlerine ait muhtelif ince seramik (çanak, kâse), günlük 

kullanım kabı (pişirme kabı ve basin) ve ticari stoklama kabı (amphora) par-

çalarından oluşan form grupları ele geçirilmiştir (Resim: 5).  
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 Resim: 1                                                             Resim: 2 

 

 

 
                                    Resim: 3 
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          Resim: 4 

 

 
                                      Resim: 5



 

2016 YILI PRİENE ÇALIŞMALARI 

Hasibe İSLAM AKAT* 

İbrahim Hakan MERT 

 

Öncelikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-

nel Müdürlüğüne 2016 yılında Priene kazı ve araştırmalarına verdiği izin ve 

destekten dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Priene’de 2016 yılı çalışma-

ları Milet Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Örenyerin-

deki çalışmalar, 12 Ağustos ile 09 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleşti-

rilmiştir. Priene 2016 çalışmalarına, Uludağ Üniversitesi, Alman Arkeoloji 

Enstitüsü, Frankfurt Üniversitesi, Leopold Werner ve Heinz Götze Vakıfları 

maddi kaynak sağlamışlardır. Ayrıca bu yılki çalışmalara Söke Ticaret Oda-

sı erzak ve akaryakıt yardımında bulunmuştur. Bu kurumlara teşekkürle-

rimizi sunarız. 

Arkeolojik kazı ve araştırmaların bilimsel danışmanlığını Prof. Dr. İbra-

him Hakan Mert üstlenmiştir. Çalışmalara Frankfurt J. W. Goethe Üniversi-

tesinden Doç. Dr. Axel Filges ve ekibi de katılmıştır. 2016 yılı kampanyasına 

değişik kurum ve üniversitelerden toplam 19 bilim insanı, öğrenci, uzman 

ve restoratör katılmıştır. Güllübahçe civarından ise 2 işçi çalıştırılmıştır. 

Priene’de 2016 yılında kazı ve onarım çalışmaları yapılmıştır:  

1)  Roma hamamının yukarı gymnasion alanında kalan bölümündeki 

araştırmalar,  

2)  Otopark bazilikası çevresinde (doğu nekropol) bulunan mezar yapıla-

rının kazı ve ölçüm çalışmaları, 

 3)  Doğu yamacı mağara alanındaki sondaj çalışmaları, 

 4)  Agorada önümüzdeki yıllarda yapılacak olan restorasyon için hazır-

lık çalışmaları,  

5)  Depo çalışmaları (Resim: 1) 

                                                        
*  Hasibe İSLAM AKAT, Milet Müzesi Müdürlüğü, Didim-Aydın/TÜRKİYE; 

akad1967@hotmail.com 

 Prof. Dr. İbrahim Hakan MERT, Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 

Bölümü, 16059 Bursa/TÜRKİYE, ihmert@uludag.edu.tr 

mailto:ihmert@uludag.edu.tr
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1.  ROMA HAMAMININ YUKARI GYMNASİON ALANINDA KALAN 

BÖLÜMÜNDEKİ ARAŞTIRMALAR 

Yukarı gymnasion alanında açılan sondajların amacı, yeni bulunan temel-

lerin Roma İmparatorluk Dönemi hamamı ile bağlantılarını açıklığa kavuş-

turmaktır. Bu bağlamda plan, mekan bölümlemesi imparatorluk döneminin 

tarihlenebilen malzemesinin araştırılması da hedeflenmektedir. Bu hedef ve 

amaçlara yönelik olarak, iki küçük sondaj (RT 7 ve RT 8) yardımıyla hama-

mın ana yapısının güney duvarındaki duvar ve duvar köşesi durumları 

araştırıldı. Bu sondajlarda temellere ve eğer mümkünse hatta ana kayaya 

kadar derinleşmeye çalışıldı. Tüm bu çalışmalar planlandığı gibi, 15.08.–

06.09.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu alandaki çalışmalar 

Frankfurt Üniversitesi’nden Miguel Ximenez-Carillo, Arne Scheinpflug ve 

Dagmar Wolter Grafin Praschma tarafından yürütülmüştür.  

İlk sondajın (RT 8) amacı, hamamın güney duvarıyla –B- mekanının 

önünde güneye doğru çıkıntı yapan duvar strüktürü arasındaki köşe du-

rumunu araştırmaktır (Resim: 2). Burada söz konusu olan duvar strüktürü 

podest benzeri bir yapıya sahiptir ve hamamın güney duvarına sonradan 

birleştirilmiş gibi gözükmektedir. Bu sondajda yüzey tabakasının alınma-

sından sonra duvar podestin alt kenarı ve Geç Antik Döneme ait bir mozai-

ğin bölümleri açılabilmiştir. Masif yapıdaki duvar podesti burada sadece bir 

toprak yığınına dayanmaktadır. Mozaik ise hamamın güney duvarındaki 

boyalı duvar sıvası kalıntılarına aşağıda bağlanmakta/birleşmektedir. Mo-

zaik ve boyalı sıva aynı dönemden olup, daha sonra podest duvarı tarafın-

dan kapatılmış gibi gözükmektedirler. Daha derinde bir taş sırasının temeli 

gün yüzüne çıkartıldı. Bu taş sırası duvar şeklinde bağlanmıştır ve kısmen 

korunmuş duvar sıvası kalıntıları göstermektedir. Bu strüktür altta doğru-

dan mozaiğin üzerine ve yandan hamamın güney duvarının boyalı sıvasına 

oturmakta/dayanmaktadır. Mozaiğin altında köşede gerçekleştirilen derin-

leştirme çalışmaları devamlılık gösteren ve az sayıda buluntuya sahip bir 

dolguyu gün yüzüne çıkartmıştır. Bu dolgu içerisinde üst yapı elemanları 

ve duvar blok parçaları bulunmaktadır. RT 8 sondajı üst kısımlardaki eski 

atık toprak yüzünden profillerin çökme tehlikesi nedeniyle temel kadar 

derinleştirilememiştir. Açmanın sınırları üst kısımdaki tahrip olmuş mozaik 

ve yakındaki taş plakalardan oluşan zemin nedeniyle genişletilememiştir. 

Muhtemelen Geç Antik Döneme ait mozaiğin üstündeki yeniden yapılaşma 

ile, Roma İmparatorluk Döneminden sonra en az iki safha tespit edilebilir.  
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İkinci sondaj (RT 7) hamamın güney duvarıyla güneydeki şapelin doğu 

duvarı arasındaki köşede gerçekleştirilmiştir. Bu alan şimdiye kadar geç 

antik dönem banyo yapısı olarak adlandırılmıştır. RT sondajı ana kayaya 

kadar derinleştirilebildi. Bu açmanın kuzey kenarı boyunca pişmiş toprak-

tan in-situ bir su borusu da bulunmaktadır. Su borusu temelin üst kenar 

seviyesinde batıdan doğuya devam etmektedir. Şapelin doğu duvarının 

altında aynı şekilde taştan bir temel yapısı tespit edilebildi. Ancak bu temel 

kaba kesilmiş ve kısmen harçlı taşlardan ve tuğladan oluşmaktadır. Söz 

konusu temel ana kayaya kadar inmemektedir. Daha aşağıda ise sıkıştırıl-

mış kerpiç ve harçtan oluşan sert bir alt zemin gün yüzüne çıkartıldı. Bu 

zemin üzerinde ise tuğla plakalardan döşenmiş bir taban tanımlanabilmek-

tedir. Sıkıştırılmış kerpicin alınmasından sonra sert bir dolgu tabakası ana 

kayaya kadar devam etmektedir. Bu dolgu tabakası harç, tuğla parçaları, 

küçük taşlar kaba kesilmiş mozaik taşları ve tek tük seramikten oluşmakta-

dır. Bu dolgu da tek tük büyük yapı elemanları da yer almaktadır. Açmanın 

güney batı köşesinde tespit edilen bir yapı bloğu yakından incelendiğinde 

dar ve uzun yüzlerinde Grekçe yazıt bulunduğu tespit edilmiştir (Resim: 3). 

Bloğun üst kenarı bir gesims profiliyle çevrelenmektedir/süslenmiştir. 

1,20x0,40 m. ölçülerindeki bloğun üst yüzünde bir heykel için düz girintiler 

ve diğer mimari özellikler bulunmaktadır. Yazıtlı bu mimari parçanın çıkar-

tılabilmesi için açma güneyde 0,92 cm. genişletildi. Bu parçanın da çıkartıl-

masıyla kazı çalışmaları tamamlandı. 

Sonuç olarak çalışılan alanda birden fazla yapı evresi kesin olarak birbi-

rinden ayrılabilir. Hem RT 8 ve hem de RT 7 açmalarında dolgu ve zemin 

seviyesi en az iki Geç Antik tadilat/değişiklik evresi göstermektedir. RT 

7’deki opus caementitium temel su şebekesi ile ana kaya ile bağlantılıdır. Bu 

temel şapelin altındaki temel strüktüründen bariz bir şekilde farklılık gös-

termekte ve buradaki yapılaşmanın orijinal Roma İmparatorluk Dönemi 

evresine aittir. Şapelin temeli doğu duvarının daha erken bir evreden olma-

dığını kesinlikle teyit etmiştir. Bu dolgu tabakası hamam kompleksinin 

muhtemelen Geç Antik Dönemde kapsamlı bir tadilat/değişiklik geçirme-

miş olduğunu, aksine alanda gerçekleştirilen büyük dolgular ve seviye yük-

seltmeleriyle yeni bir seviye yaratılmış olduğunu açıkça göstermektedir.   
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2.  OTOPARK BAZİLİKASI ÇEVRESİNDE (DOĞU NEKROPOL) 

BULUNAN MEZAR YAPILARININ KAZI VE ÖLÇÜM 

ÇALIŞMALARI  

Kentin doğu nekropolünde, surların yaklaşık 100 metre doğusunda, do-

ğu kapısından devam eden antik yolun hemen kuzeyinde bulunan ve 2008 

– 2011 yılları arasında kazı çalışmaları yapılmış olan ‚otopark bazilikası‛ 

olarak adlandırılan bu alanda çalışmalar 15 Ağustos 2016 tarihinde başla-

mıştır. Bu çalışmalara Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Hakan 

Mert, Araş. Gör. Buğra Kuru ve yine aynı üniversiteden lisans öğrencileri 

Hasan Cem Gülmez, Orhun Uğur, Zeynep Yıldız ve Osman Sert ile Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesinden Batuhan Dursun katılmıştır. Bu alandaki ça-

lışmalar 15 Ağustos 2016 – 10 Eylül 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. 

2008 – 2011 yılları arasında yapılan kazı çalışmalarında, Erken Bizans 

Dönemine (M. S. 5. yüzyıl) tarihlendirilen bu yapıdan daha erken bir dö-

neme ait ve mezar anıtı olduğu düşünülen üç adet yapı keşfedilmiş, fakat o 

zamanki çalışma konusu ile bağlantılı olmadığı için bu yapılar hakkında 

detaylı bir araştırma yapılmamıştır. 2016 kazı dönemindeki çalışmalarla, bu 

yapıların taş planlarının (rölöve) çıkartılması, rekonstrüksiyon çizimlerinin 

yapılması, yapı tipolojilerinin araştırılması, tarihlendirilmesi ve nekropol 

sahası içerisindeki konumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaçlarla, 15 Ağustostan itibaren öncelikli olarak alanın yabani ot-

lardan temizliği yapılmış ve 17 Ağustos 2016 tarihinde alanın en batısında 

bulunan mezar yapısının bulunduğu bölgede ‚MY – 1‛ kodlu açma açılmış-

tır (Resim: 4).Yapının daha önceki kazı çalışmalarında gözüken kısımlarının 

devamını görebilmek amacıyla yapılan çalışmalarda ana kayanın hemen 

doğusunda bir adet mezar bulunmuştur. Bu mezarın büyük bir kısmı açma 

sınırları dışında kaldığından çalışmalar açmanın geri kalanında devam et-

miştir. Açmanın batı kısmının üzerinde taş işçiliği izi bulunan ana kaya ile 

kaplı olduğu gözlemlenmiştir. Ana kayanın önünde, yaklaşık bir metrekare-

lik bir zemin bulunmuştur. Zemin olduğu gibi bırakılarak kazı çalışmaları-

na devam edilmiş ve mezar yapısının alt yapı bloklarına ulaşılmıştır. Bura-

da, daha önceki çalışmalarda gün yüzüne çıkartılmış olan ve üzerinde stel 

yatağı deliği bulunan bloğun hemen yanında bir ikincisi ele geçirilmiştir. 

Ancak bu blokların ne mezar yapısı ile ne de zemin ile herhangi bir bağlan-

tısı olmadığı anlaşılmıştır.  

Açmanın güney sınırında, üzerinde harç izi bulunan iki adet blok göz-

lemlenmiştir. 29 Ağustos 2016 tarihinde, bu blokların ne olduğunun anlaşı-
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labilmesi amacıyla açmanın güney sınırı yaklaşık 50 cm. genişletilmiştir. 

Burada yapılan kazı çalışmalarında, bahsi geçen blokların devamı bulun-

muştur. Bu blokların, bir zemin meydana getirecek şekilde bir araya getiril-

diği ve bloklar ile ana kaya arasında kalan bölümün ise harç ile tamamlan-

dığı gözlemlenmiştir. Ancak zeminin yalnızca kuzey tarafı korunabilmiştir. 

Zeminin korunamayan güney kısmında devam eden kazı çalışmaları sonu-

cunda, yaklaşık 25 cm. aşağı seviyede, bir başka zemin bulunmuştur. Bu 

zemin daha büyük ve tek parça taş bloklardan oluşturulmuştur. Bu zeminin 

doğu bitişiğinde ana kayaya rastlanmıştır.  

Çalışmalar esnasında bu ana kaya ile zemin blokları arasında bir boşluk 

bulunmuştur ve bu boşluğun aşağıya doğru indiği gözlemlenmiştir. Bu 

nedenle, bu blokların bir zemine ait değil de, bir mezarın üst örtüsü olabile-

ceği düşüncesi ağır basmıştır. Açmanın güney kısmında blokların devam 

ettiği görüldüğünden, blokların devamını görebilmek ve buranın gerçekten 

bir mezar olup olmadığını anlayabilmek amacıyla MY – 1 açması 30 Ağus-

tos 2016 tarihinde 30 cm. kadar daha genişletilmiştir. Bu çalışmalar sonu-

cunda açmanın güneyinde blokların sonunda bir boşluk bulunmuş ve bu 

alanın gerçekten bir mezara ait olduğu anlaşılmıştır. Mezarı güney taraftan 

sınırlaması gereken bloğun ve mezarın batı duvarı üzerindeki profilden 

anlaşılacağı üzere mezarın en güney üst örtü bloğunun kayıp olduğu göz-

lemlenmiştir. Bu nedenle mezarın içerisi belli bir seviyeye kadar toprak ile 

dolmuştur.  

Mezarın kazı çalışmalarına bu sebeplerle güney taraftaki açıklıktan baş-

lanmıştır. Ancak bu açıklığın açmanın güney sınırına çok yakın olmasından 

dolayı çalışma alanı oldukça daralmıştır. Çalışma alanını rahatlatmak ama-

cıyla açma 1 Eylül 2016 tarihinde bir kez daha yaklaşık 30 cm. genişletilmiş-

tir. Bu genişleme sonucunda, bahsi geçen mezarın hemen kuzeyinde bir 

mezara daha rastlanmıştır. Bu mezarların kuzey-güney yönündeki duvarla-

rından birinin ortak olmasından dolayı bu mezarlar ‚İkiz Mezarlar‛ olarak 

adlandırılmıştır (Resim: 5). Bu türden mezarlara Priene’de önceki yıllarda 

yapılan yüzey araştırmaları sırasında da rastlanılmıştır.  

Yeni bulunan mezarın, diğer mezarda görüldüğü gibi en güney üst örtü 

bloğu eksik değildir. Bu mezarın en güneydeki üst örtüsü ve mezarın güney 

sınır duvarı korunabilmiştir. Ancak mezarın güney sınır duvarı dışarıya 

doğru devrildiğinden (ya da açıldığından?) mezarın içi yine bir miktar top-

rak ile dolmuştur. Bu blok, çok kalın ve oldukça ağır olduğundan dolayı 

yerinden kaldırılamamış ve bu nedenle batıdaki mezarda kazı çalışmaları 
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çok fazla ilerleyememiştir. Fakat doğudaki mezarda kazı çalışmaları devam 

ettirilmiş ve 6 Eylül 2016 tarihinde bu mezardaki bütün toprak alınmış ve 

ana kaya zemine ulaşılmıştır. Bu mezardan az sayıda kemik ve küçük bu-

luntu çıkmıştır. Buluntuların azlığından ve mezarın en güney üst örtü bloğu 

ile güney duvarının eksik olmasından dolayı bu mezarın daha Antik Dö-

nemde soyulmuş olabileceği düşünülmektedir.  

Açmanın doğu kısmında bulunan basamağın alt kısmında sürdürülen 

temizlik çalışmaları sırasında burada üzeri harç ile sıvanmış bir şekilde ki-

remitlerden oluşturulmuş bir zemine rastlanmıştır (Resim: 6). Bu kiremitle-

rin bir mezar örtüsü olup olmadığını anlamak amacıyla kiremitler belge-

lendikten sonra kaldırılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda kiremit zeminin 

altında ana kayaya oyulmuş başka bir mezara rastlanmıştır. Ancak söz ko-

nusu mezarın güney kısmında,  - ‚Mezar Yapısı 1‛ olarak adlandırılan ya-

pının basamaklarının yönünden bir miktar sapmış bir halde kuzey-güney 

yönlü bir sıra taş bloğa rastlanmıştır. Bu nedenle mezarın güney kısmı ta-

mamen bu blokların altında kalmıştır. Bu sebeplerle bahsi geçen mezarın bu 

bloklardan daha erken bir tarihte yapıldığı ve daha sonra başka kullanılm-

lar için kapatıldığı anlaşılmıştır. Bu mezardaki kazı çalışmaları esnasında 

mezardan çok sayıda irili ufaklı kemik ile, az sayıda seramik, cam ve metal 

parçası ve iki adet sikke bulunmuştur. Bu sikkenin Magnesia üretimi olup, 

M.Ö. 2. yüzyıla tarihlendiği anlaşılmıştır. Bu nedenle bahsi geçen mezarı 

Hellenistik Döneme tarihlemek mümkündür. 

MY–1 açmasında 6 Eylül 2016 tarihinde total station yardımı ile taş plan 

çizebilmek amacıyla ölçüm işlemleri yapılmıştır. 7 Eylül’de açmadaki bütün 

kazı çalışmaları tamamlanırken, alanın taş planının çizimi 9 Eylül 2016 tari-

hinde bitirilmiştir (Resim: 7). 

22.08.2016 tarihinde büyük oranda MY-1 açmasının sınırları dışında (ku-

zey tarafta) kalan mezarın devamını görmek ve mezar yapısı ile olan bağ-

lantısını anlamak amacıyla MY–2 açması açılmıştır (Resim: 8). Temizlik ça-

lışmaları sırasında açmanın kuzeybatısındaki ana kayanın yaklaşık 50x30 

cm. ölçülerinde oyularak burada küçük bir mezar yapıldığı gözlemlenmiş-

tir. Ancak mezarın içerisinden az miktarda seramik ve kemik parçası dışın-

da bir buluntu ele geçirilememiştir. Daha sonra, MY–1 açmasındaki çalış-

malar sırasında karşılaşılan mezarda çalışmalara başlanmıştır. Öncelikle 

mezarın üzerindeki dolgu toprak alınmış ve tabakalaşma gözetilerek çalış-

malara devam edilmiştir. Bu mezarın üst tabakalarında çok sayıda büyük 

taş parçalarına ve az sayıda seramiğe rastlanmıştır. Daha sert toprağa sahip 
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olan en alt tabakada ise çok sayıda küçük, az sayıda büyük parçalar halinde 

kemikler ele geçirilmiştir. Bahsi geçen mezardan 6 adet bronz sikke bulun-

muştur. Sikkeler üzerinde, uzman Johannes Eberhardt’ın yaptığı çalışmalar 

sonucunda sikkelerin tarihlerinin Hellenistik Dönemden, Roma İmparator-

luk Dönemine kadar çeşitlilik gösterdiği anlaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında 

bahsi geçen mezara Hellenistik Dönemden Roma İmparatorluk Dönemine 

kadar birden çok kez gömü yapıldığı düşünülmektedir. 

26.08.2016 tarihinde, bazilikanın güneydoğu köşesinde bulunan ve daha 

erken dönemlere tarihlendiği düşünülen muntazam blokların devamını 

görebilmek ve bir mezar yapısına ait olup olmadığı sorusuna cevap bula-

bilmek amacıyla MY–3 açmasına başlanılmıştır.  Burada yapılan kazı çalış-

maları sırasında bahsi geçen blokların bazilikanın güney duvarını oluştur-

duğu tespit edilmiş, bu blokların devşirme malzeme olarak tekrar kullanıl-

dığı anlaşılmıştır. Bu nedenle burada bir mezar yapısı olmadığı sonucuna 

varıldığından MY – 3 açmasındaki çalışmalar 29.08.2016 tarihinde bitirilmiş-

tir. 

 

3.  DOĞU YAMACI MAĞARA ALANINDAKI SONDAJ 

ÇALIŞMALARI 

Doğu kaya kutsal alanının yukarısındaki bir kaya terasında günümüzde 

büyük bir kısmı çökmüş olan bir kısmı çökmüş olan büyük bir mağara bu-

lunmaktadır (Resim: 9). Bu türdeki mağaralar bir çok antik kentte Me-

ter/Kybele kültüyle bağlantılı olarak kullanılmıştır. Bu nedenle 2016 kam-

panyasında yürütülen araştırmalarla, Priene’deki mağaranın Antik Dö-

nemde dini bir mekan olarak kullanılıp kullanılmadığının açıklığa kavuştu-

rulması amaçlanmıştır. Hatta burasının tanrıça Meter’in esas kült meydanı 

olarak kullanılması ve adakların kullanımdan sonra doğu kaya kutsal ala-

nında depolanmış olma ihtimali de söz konusu olabilir.  

Doğu kaya kutsal alanı deniz seviyesinden 92-98 m. yükseklikte, mağara 

ise 110-112 m. yükseklikte bulunmaktadır.  

Mağaranın önündeki meydanda bulunan çok büyük kaya kütleleri ma-

ğara girişinin bir zamanlar (Antik Çağda) bir kaç metre daha önde olduğu-

nu ve böylelikle mağaranın bugünkünden daha derin olduğunu göstermek-

tedir.  

Mağaranın önündeki meydanda 18.08-03.09.2016 tarihleri arasında şu iki 

amaca yönelik olarak, Frankfurt Üniversitesi’nden Doç. Dr. Axel Filges tara-
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fından iki küçük sondaj açıldı (Resim: 10). Birinci amaç alanın Antik Dö-

nemde kullanılıp kullanılmadığını kesinleştirmek; ikincisi ise eğer alan An-

tik Dönemde kullanıldıysa alanın fonksiyonunu ve kullanım şeklini belir-

lemektir. Doğu yamacı mağarası 1 sondajında üst tabakalar insanların Geç 

Antik ve Bizans Döneminde de buraya yukarıya geldiklerini göstermekte-

dir. Daha derindeki tabakalarda el büyüklüğündeki ve daha küçük boyut-

taki yüzlerce taşın ve kayadan kopmuş taş plakalarının arasında buluntu 

dağılımı daha netlik kazanmaktadır. Büyük taşlarla örtülü buluntu yerinde 

diğer yerlerde de rastlanan türden seramik (amphoralar, oinochoeler ve diğer-

leri) yanında çok miktarda sunu kasesi, unguanterium ve astragal kemikleri 

gün yüzüne çıkartılmıştır. Unguanteriumların çoğunluğu minyatür format-

tadır. Böylece bu kaplar sembolik bir karaktere sahiptir ve tipik kült sera-

mikleridir. Unguanteriumlar, küçük kaseler ve astragaller üzerinde yanık 

izleri vardır, yani bunlar ateş kurbanıyla bağlantılı olabilirler.  

Doğu kaya kutsal alanının önemli buluntu gruplarından olan terrakotta-

lardan burada sadece iki çok küçük parça ele geçti; metal veya cam eserler 

hiç bulunmamıştır. Doğu yamacı mağarasında ele geçirilen unguanteriumla-

rın boyutu doğu kaya kutsal alanında ele geçenlerden bariz şekilde farklı 

olduğundan dolayı, bu iki alanın buluntu komplekslerinin birbiriyle bağ-

lantılı olmadığı sonucuna varılabilir. Güncel bilgimize göre doğu kaya kut-

sal alanı açıkça/net bir şekilde mağara etrafındaki sahadan ayrılmaktadır. 

Doğu yamacı mağarasının kendine ait bir kültü vardı; ancak adaklar yar-

dımıyla burada hangi tanrı veya tanrıçaya tapınıldığını söylemek henüz 

mümkün değildir.  

Kentin doğusundaki kaya yamacının hemen hemen her terasında kazılar 

esnasında basit adak hediyeleri gün yüzüne çıktığından dolayı, antik dö-

nemlerde tüm kayalık alanın küçük kült meydanları ile donatılmış olması 

çok muhtemel görülmektedir. Gelecekte bu alanlarda yürütülecek araştır-

malar bu varsayıma netlik kazandıracak ve Priene’deki bu kayalık saha kent 

içi doğal kült mekanlarına önemli bir örnek olarak gösterilebilecektir.  

 

4.  AGORA’DA ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA YAPILACAK OLAN 

RESTORASYON İÇİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

Priene’deki agoradaki yapı kalıntılarının görünüşlerinin/durumlarının 

gelecek yıllarda oldukça iyileştirilmesi planlanmaktadır. Turistler Antik 

Dönemde Priene kentinin en büyük meydanındaki çok sayıdaki ağacın gö-
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rüntüyü engellemesinden ve her yerde yayılmış olan mimari bloklardan 

oluşan yığınlardan dolayı hiç bir şey anlayamamaktadırlar. Bu nedenle kazı 

ekibi tarafından stoanın en batısındaki dört odanın kısmen tekrar ayağa 

kaldırılması (anastilosis yapılması) planlanmıştır.  

Bu planın uygulamasına 2015 yılında traversli bir jalaskar ile söz konusu 

alanda yığılı taşların tasnif edilmesi ile başlanmıştı. 2016 kampanyasında 

Söke’deki Tariş firmasından kiralanan küçük kepçe iş makinası (manitou) 

ile sekiz iş günü çalışıldı. Öncelikle bu iş makinası oldukça müşkülatlı bir 

çalışma ve gayretle kente çıkartıldı; çünkü ketin Athena Caddesi üzerinde 

yer alan geçiş kısmı sadece 2,30 m. genişliktedir. Bundan daha geniş bir araç 

için antik kent alanına giriş mümkün değildir (Resim: 11). 

Daha sonra kutsal stoanın güneyindeki merdiven ahşap kalas parçaları, 

taş ve toprakla örtülüp üzerine toprak bir rampa yapılmıştır, böylece -8- ton 

ağırlığındaki iş makinasının (manitou) caddeden çalışma alanına çıkışı sıra-

sında yapı kalıntılarını tahrip etmesi önlenmiştir.  

İki gün süren bu hazırlıklardan sonra günde yaklaşık 20–30 mimari blok 

stoa içerisinden manitou marifetiyle alınarak sunni rampa üzerinden ago-

ranın güney doğusunda taş tarlası olarak düzenlenen alana nakledilmiştir.  

Bu çalışmalar taş restoratörü Daniel Schubert yönetiminde manitou opera-

törleri Gürsel Arı, Fevzi Altındağ (Söke TARİŞ İşletmesi) ve Frankfurt Üni-

versitesinden Eylem Yorum Tuzcu, Arne Scheinpflug ve Uludağ Üniversi-

tesi’nden Orhun Kısa’nın yardımı ve katılımıyla yürütülmüştür.  

Mimari blok ve parçaların nakil esnasında herhangi bir hasar/zarar gör-

memeleri için azami hassasiyet ve özen gösterilerek çok dikkatli davranıl-

mıştır. Mimari elemanlar istiflendikleri taş tarlasında türlerine ve fonksi-

yonlarına göre ayrılarak gruplandırılmıştır, böylece daha sonra gerçekleşti-

rilecek anastilosis (kısmi ayağa kaldırma) işine büyük bir kolaylık sağlan-

mıştır. Diğer taraftan bu şekildeki bir tasniflemeyle yapının cephe görünüşü 

için hangi mimari parçadan hangi örneklerin korunduğu da bir bakışta an-

laşılabilir hale getirilmiştir.  

2016 kampanyasında kutsal stoanın iç kısmında oldukça geniş bir alan 

mimari parçalardan arındırılmış ve mimari parçaların daha sonra gerçekleş-

tirilecek kısmi ayağa kaldırmaya hazırlanmasının önemli bir bölümü ta-

mamlanmıştır. Bütün bu işler 31.08.2016 – 09.09.2016 tarihleri arasında yü-

rütülmüştür. 
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2017 yılında Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Söke 

Orman İşletme Şefliğinden alınan izinlerle kutsal stoa içerisindeki dört ağaç 

kesilecek ve stoa ile batısındaki merdivenli yol arasındaki mimari parçaların 

tahliyesine/tasnifine devam edilecektir.   

Daha sonraki sezonlarda da Braunschweig Üniversitesi’nden ekibe katı-

lacak mimarlar ve yapı araştırmacıları yönetiminde kutsal stoaya ait söz 

konusu yapı bölümlerinin ayağa kaldırılmasına (anstilosis) başlanacaktır.   

 

5. DEPO ÇALIŞMALARI 

2016 kampanyasında Priene küçük eser deposundaki çalışmalar, Marie 

Christine Junghans, Laura Picht, Yorum Eylem Tuzcu, Bahar Ejvazova, 

Gamze Boy ve Hasan Cem Gülmez tarafından yürütülmüştür.  

Depo çalışmalarının yoğunluğunu, arazide yapılan kazı çalışmalarından 

gelen küçük buluntuların kabul edilmesi, temizlenmesi ve değerlendirilme-

si ile çizilip belgelenmesi işi oluşturmuştur  (Resim: 12). Milet müzesinden 

geçen sene getirilen mimari parçalar için bu yıl çelik raflar yaptırılmış ve bu 

eserlerin bir kısmının kroki çizimleri yapılmış olup envanter numaraları 

verilerek taş depo düzenlemeleri yapılmıştır.  

Ayrıca bu sene yapılan kazı çalışmalarından gelen seramik buluntular 

temizlenmiş ve geçtiğimiz senelerde kazı çalışmalarının yapıldığı AEG ala-

nından gelen seramik buluntuların istatistiği yapılmıştır. Son hafta istatisti-

ği yapılan seramik buluntular toplanmıştır.  

29.06.2016 tarihinden itibaren bu yıl kazı çalışmalarına başlanan MY aç-

malarının istatistiği yapılmıştır. 06.09.2016 tarihinde istatistiğe bağlı genel 

değerlendirme yapıldıktan sonra bu alandan gelen seramik buluntular da 

toplanmıştır.  

Bütün bu işlerin yanı sıra Laura Picht geçen senelerde kazı çalışmalarının 

yapıldığı doğu kaya kutsal alanındaki çalışma alanından gelen seramik 

buluntuların çizimlerini yapmıştır. 

Buluntu deposu 09 Eylül 2016 tarihinde, Milet Müze Müdürlüğü uzman-

larıyla birlikte tutanak tutularak kapatılmış ve ilgili müze müdürlüğüne 

teslim edilmiştir. 

Die Arbeiten in Priene im Jahr 2016 

Die Tätigkeiten in Priene fanden im Jahr 2016 mit Genehmigung des Kül-

tür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
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(Ankara) unter der Leitung des Milet-Museums im Zeitraum vom 12.8. bis 

10.9. statt. Die Arbeiten wurden auf vielfältige Weise unterstützt durch die 

Uludağ Üniversitesi Bursa, das Deutsche Archäologische Institut – Abtei-

lung Istanbul, die Goethe-Universität Frankfurt am Main, die Leopold Wer-

ner- und die Heinz-Götze-Stiftung, wofür wir sehr dankbar sind. 

Die lokale Gesamtleitung hatte Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert inne, das 

deutsche Team wurde von PD Dr. Axel Filges geleitet. Insgesamt waren 19 

Wissenschaftler/innen, Studierende und Restaurierungsspezialisten betei-

ligt. Zwei lokale Arbeitskräfte sorgten für eine funktionierende Infrastruk-

tur.  

Die Arbeitsbereiche der Kampagne umfassten 1) Ausgrabungen am 

Thermengebäude, 2) Ausgrabungen und Vermessungsarbeiten in der Ost-

nekropole, 3) Sondagen im Bereich des Felsgebietes im Nordosten der Stadt 

vor einer Höhle, 4) Vorbereitungen für Restaurierungsarbeiten an der Hei-

ligen Halle auf der Agora und 5) die Fundbearbeitung (Abb. 1). 
 

 

1. Ausgrabungen an den ro mischen Thermen im Bereich des oberen Gymnasi-

ons 

Ziel der Sondagen im Bereich des Oberen Gymnasions war die weitere 

Erkundung der römisch-kaiserzeitlichen Thermenbauten hinsichtlich 

Grundriss, Raumgliederung und datierbarem Material der kaiserzeitlichen 

Bauphase. Dafür wurden mithilfe zwei kleiner Sondagen (RT7 und RT8) 

Mauer-Ecksituationen an der Südmauer des Hauptbaus untersucht. Die 

Arbeiten erfolgten im Zeitraum vom 15.08. bis zum 06.09. unter der Leitung 

von Miguel Ximénez-Carrillo und der Mitarbeit von Arne Scheinpflug und 

Dagmar Wolter. 

Die erste Sondage (RT 8) erfolgte in der Ecksituation zwischen der 

Thermen-Südmauer und einer nach Süden vorstehenden Mauerstruktur vor 

Raum B (Abb. 2). Die Mauerstruktur wirkt podestartig und scheint nacht-

räglich an die Thermen-Südmauer angesetzt. Nach Abtiefen der ersten 

Oberflächenschicht konnten die Unterkante des Mauerpodestes und Teile 

eines spätantiken Mosaiks freigelegt werden. Das massive Mauerpodest 

scheint hierbei lediglich auf einer Erdaufschüttung zu ruhen. Das Mosaik 

schließt an die Überreste des bemalten Wandputzes der Thermen-

Südmauer an. Weiterhin kam das Fundament einer Steinreihe zutage, die 

teilweise noch Wandputzreste aufweist. Dieses Fundament ist direkt auf 

das Mosaik und an den bemalten Wandputz der Thermen-Südmauer ge-
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setzt. Das weitere Abtiefen in der Ecke neben und unterhalb des Mosaiks 

brachte eine durchgehende und fundarme Verfüllung in Form von Gebälk- 

und Quaderfragmenten zutage. Die Sondage RT8 konnte, aufgrund der 

Einsturzgefahr der Profile durch die Bauschuttmassen, nicht bis zum Fun-

damentfuß abgetieft werden. Durch die Überbauung des vermutlich 

spätantiken Mosaiks lassen sich mindestens zwei späte Phasen (byzanti-

nisch?) feststellen. 

Die zweite Sondage (RT 7) erfolgte in der Ecke zwischen der Thermen-

Südmauer und der Ostmauer der südlich gelegenen Kapelle. Der Bereich 

wurde bisher als spätantikes Bad angesprochen. Der Schnitt konnte bis zum 

gewachsenen Boden abgetieft werden. Direkt vor der Thermen-Südmauer 

wurde ein Fundament aus opus caementitium angetroffen, das bis auf den 

gewachsenen Fels herabreicht. Es umschließt oben ein in situ befindliches 

Wasserleitungsrohr. Unterhalb der Kapellen-Ostmauer konnte ebenfalls 

eine steinerne Fundamentierung identifiziert werden, die aus grob gesc-

hichteten, vereinzelt vermörtelten Steinen und Ziegeln besteht und nicht 

auf dem gewachsenen Fels aufsitzt. Weiterhin wurden Reste eines festen 

Unterbodens aus einem Stampflehm- und Mörtelgemisch freigelegt. Auf 

diesem waren Überreste eines Bodens aus aufgelegten Ziegelplatten zu er-

kennen. Nach Abtragen des Stampflehms zog sich eine feste Verfüllschicht 

bis zum gewachsenen Boden durch. Diese Verfüllschicht bestand aus einem 

Gemisch aus Mörtel, Ziegelfragmenten, kleineren Steinen, grob geschnitte-

nen Mosaiksteinen und vereinzelter Keramik. In dieser Verfüllung befan-

den sich einige größere Baufragmente. Ein verstürzter Architekturblock 

weist griechische Inschriften an Schmal- und Langseite auf (Abb. 3), die 

Oberfläche des ca. 1,20 x 0,40 m langen Blocks zeigt Einlassungen für eine 

Statuenverdübelung. 

Insgesamt sind mehrere Bauphasen deutlich zu trennen. Sowohl in RT8 

als auch in RT7 zeigen Verfüllungen und Bodenniveaus mindestens zwei 

nachantike Umbauphasen. Das opus caementitium-Fundament in RT7 ist 

mit der Wasserleitung und dem gewachsenen Fels verbunden. Es untersc-

heidet sich deutlich von der Fundamentstruktur unterhalb der Kapelle und 

gehört der kaiserzeitlichen Gründungsphase an. Die Verfüllschicht verde-

utlicht, dass die Thermen vermutlich in spätantiker Zeit nicht nur umfas-

send umgebaut worden sind, sondern auch neue Niveaus durch große 

Aufschüttungen geschaffen worden sind. 
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2. Grabungen und Vermessungsarbeiten in der Ostnekropole in der Nähe der 

sog. Parkplatz-Basilika 

Die Parkplatz-Basilika befindet sich ca. 100 m östlich des Osttores der 

Stadt an der Ausfallstraße nach Magnesia. Bei Grabungen an der Basilika in 

den Jahren 2008 bis 2011 wurden drei antike Grabstrukturen angetroffen, 

die in der Kampagne 2016 näher untersucht werden sollten. Die Arbeiten 

fanden im Zeitraum 15.8. bis 10.9. statt; sie wurden unter der Leitung von 

Prof. Dr. I. Hakan Mert und Buğra Kuru sowie der Beteiligung von Hasan 

Cem Gülmez, Orhun Uğur, Zeynep Yıldız, Osman Sert und Batuhan Dur-

sun durchgeführt.  

Schon bei den früheren Arbeiten wurde klar, dass die Grabgebäude einer 

früheren Zeitstellung als die frühbyzantinische Basilika angehören. Als Zie-

le der Arbeiten sind zu nennen die Anfertigung eines maßgenauen Planes 

des Areals, die zeichnerische Rekonstruktion der Grabmäler, typologische 

Untersuchungen zu den Grabformen sowie deren Datierung und schließlich 

die topographische Einordnung der drei Gräber innerhalb der gesamten 

Ostnekropole.  

Der Grabungsschnitt MY 1 wurde am 17.8. begonnen (Abb. 4); dabei 

kam direkt unter der Oberfläche ein Grab zutage, das auf dem gewachsenen 

Fels errichtet worden war. Neben dem Grab befindet sich eine Blocklage, zu 

der auch zwei Steleneinlassungen gehören. Unterhalb dieses Niveaus wur-

de eine weitere ebene Steinreihe angetroffen, bei der es sich um den Grab-

deckel eines tiefer liegenden und somit früheren Grabes handelt. Bei 

Vergrößerung des Schnittes nach Süden zeigte sich, dass hier ein weiteres 

Grab liegt, welches sich mit dem ersten eine Mauer in der Mitte teilt (Abb. 

5). Dieser Komplex wird deshalb als „Zwillings-Grab‚ angesprochen, wie er 

als Grab-Typus aus Priene bereits bekannt ist. Beide Gräber sind aufgrund 

fehlender oder verkippter Seitenbegrenzungen leider mit Erde angefüllt. Bei 

dem Ausnehmen der Verfüllung wurden in einem Grab nur wenige Knoc-

hen und Kleinfunde angetroffen – aufgrund der geringen Zahl an Funden 

ist davon auszugehen, dass es bereits einmal in antiker Zeit geöffnet wor-

den war. Im anderen Grab aber konnten sechs Bronzemünzen gefunden 

werden, die von der hellenistischen Epoche bis in die Kaiserzeit einzu-

ordnen sind (Bestimmung der Münzen durch Johannes Eberhardt). Aufg-

rund dieser langen Zeitspanne ist davon auszugehen, dass das Grab konti-

nuierlich verwendet wurde und mehrfach als Grablege gedient hat.  
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Im östlichen Abschnitt der Grabungsfläche MY 1 befindet sich eine abfal-

lende Geländestruktur, die am unteren Rand verputzt ist. Darunter wiede-

rum befindet sich ein ebener Belag aus Ziegeln (Abb. 6), die nach Dokumen-

tation abgetragen wurden, da stark zu vermuten war, dass es sich hierbei 

um die obere Versiegelung eines Grabkastens handelt. Der südliche Absch-

nitt dieses neuen Grabes war mit größeren Blöcken eines anderen bedeckt, 

so dass sich eine relative Chronologie beider Gräber ergibt. Die Ziegellage 

stellt eine nachträgliche Abdeckung des frühen Grabes dar, auf der dann 

ein jüngeres Grab errichtet wurde. Im frühen Grab wurden viele Knochen, 

wenig Keramik, aber zwei Münzen aus Magnesia am Maeander gefunden, 

die in das 2. Jh. v. Chr. datiert werden können. Das Grabungsareal wurde 

eingemessen und ein Steinplan angefertigt (Abb. 7). 

Nördlich von Fläche MY 1 wurde das Areal MY 2 angelegt. Bei der 

Säuberung wurde eine aus dem Fels gearbeite 30 x 50 cm große Eintiefung 

freigelegt, die ebenfalls als Grab anzusprechen ist. Im Inneren kamen nur 

sehr wenige Knochen und Keramikfragmente zum Vorschein (Abb. 8).  

Der Grabungsschnitt MY 3 an der Südostecke der Basilika hatte zum 

Ziel, die schon bei der Freilegung des Kirchengebäudes entdeckten großen 

rechteckigen Marmorblöcke als entweder sekundär verbaute Elemente oder 

als in situ befindliche Grabstrukturen zu bestimmen. Schnell wurde de-

utlich, dass sich in diesem Bereich keine Gräber befinden, sondern die 

Blöcke von Gräbern der Umgebung hierhin verbracht worden waren. Die 

Grabung in dem Areal wurde nach dieser Erkenntnis rasch eingestellt. 
 

 

3. Sondagen im Bereich des Felsgebietes im Nordosten der Stadt vor einer Höhle 

Auf einer Felsterrasse oberhalb des Felsheiligtums Ost (FHO) befindet 

sich eine große, heute eingestürzte Höhle (Abb. 9). Höhlen sind aus vielen 

antiken Städten als Orte des Meter/Kybele-Kultes bekannt. Deshalb sollte 

durch die Untersuchungen der Kampagne 2016 geklärt werden, ob auch die 

prienische Höhle in der Antike als Sakralraum genutzt worden ist. Möglich 

wäre sogar, dass hier der Hauptkultplatz der Meter war – und die Votive 

dann nach Gebrauch im Areal des Felsheiligtums Ost deponiert worden 

sind. 

Auf Höhe 92-98 m üNN liegt das FHO, auf Niveau von etwa 110 m üNN 

befindet sich die Höhle. Auf dem ebenen Vorplatz liegende gewaltige 

Felsbrocken bezeugen, dass der Höhleneingang einst einige Meter weiter 

vorstand – und die Höhle somit tiefer war als sie es heute noch ist. Zwei 
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kleine Sondagen wurden im Zeitraum 18.8. bis 3.9. im teilweise zugänglic-

hen Höhlenvorplatzbereich durch Axel Filges (zeitweise unterstützt durch 

Bahar Ejvazova und Orhun Uğur) abgetieft, um erstens eine antike 

Nutzung des Areals sichern bzw. ausschließen zu können und zweitens bei 

positiven Indizien die Funktion des Geländes und die Art der Nutzung zu 

bestimmen (Abb. 10). In den oberen Befunden von Schnitt HOH 1 zeigte 

sich, dass auch in spätantiker und byzantinischer Zeit Menschen hier oben 

hin gelangten. In tieferliegenden Schichten, die wie alle anderen auch von 

Unmengen handgroßer sowie kleinerer Steine und eindeutig vom Fels ab-

geplatzten Steinplättchen durchsetzt waren, wurde eine Fundstreuung mit 

klarem Zentrum angetroffen. In der Fundstelle, eventuell abgedeckt durch 

größere Steine, wurde neben Keramik, wie sie allerorts vorkommt (Ampho-

ren, Kannen und anderes), eine hohe Konzentration von Spendennäpfchen 

und Uguentarien sowie viele Astragalknochen geborgen. Die Unguentarien 

sind überwiegend in einem Miniaturformat. Sie besitzen damit einen vor 

allem symbolischen Charakter, sie sind eindeutige Kultkeramik. Unguenta-

rien, Schälchen und die Astragale zeigen Brandspuren, könnten also in 

Zusammenhang mit Brandopfern gesehen werden.  

Von der wichtigen Fundgruppe des FHO, den Terrakotten, wurden nur 

zwei sehr kleine Fragmente geborgen; Metalle oder Gläser kommen gar 

nicht vor. Da sich auch die Unguentarien in ihrer Größe von den Exem pla-

ren aus dem unteren Felsheiligtum deutlich unterscheiden, besteht Anlass 

zur Aussage, dass die Fundkomplexe FHO und HOH in keiner Verbindung 

stehen. Das FHO grenzt sich nach aktuellem Kenntnisstand klar von dem 

Areal um die Höhle am Osthang ab. Der Bereich der Höhle am Osthang 

wurde für einen separaten Kultbetrieb genutzt; welche Gottheit hier verehrt 

wurde, ist durch die Votive momentan noch nicht zu erschließen. 

Da auf fast jeder Terrasse des Felshanges im östlichen Stadtgebiet ein-

fache Weihgeschenke bei Grabungen zum Vorschein kamen, erscheint es 

sehr wahrscheinlich, dass der gesamte Felsbereich in der Antike mit kleinen 

Kultplätzen ausgestattet war. Zukünftige Untersuchungen können hier in 

den nächsten Jahren Sicherheit bringen und das Areal als ein wichtiges Be-

ispiel für innerstädtische naturbelassene Kulträume hervorheben.  

4. Vorbereitungen für Restaurierungsarbeiten an der Heiligen Halle auf der 

Agora 

In den nächsten Jahren soll auf der Agora Prienes die Sichtbarkeit der 

antiken Gebäudereste stark verbessert werden. Touristen können heute 
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aufgrund der vielen Bäume und der verstreuten großen Haufen von Archi-

tekturteilen den in der Antike größten Platz Prienes nicht verstehen. Des-

halb ist ein Arbeitsprogramm entworfen worden, einen Teil der Agora wie-

der zugänglich und verstehbar zu machen.  Von den Bauteilen der Heiligen 

Halle sind noch sehr viele originale Steine vorhanden. Geplant ist ein 

teilweiser Wiederaufbau im Abschnitt der westlichen vier Kammern bis 

zum Stylobat der Halle und darüber hinaus bis zur Stufenanlage, die zur 

Westtorstraße hinabführt.  

Begonnen wurde in der Kampagne 2015 mit dem Auflösen der Steinla-

ger mittels eines einfachen Portalkranes. In der Saison 2016 wurde mit ei-

nem von der Firma TARİŞ Söke angemieteten Kleinbagger (Manitou) für 8 

Tage gearbeitet. Zunächst wurde das Gerät in die Stadt hineingebracht, was 

mit erheblichem Aufwand verbunden war, da die Zufahrtstraße nur 2,3 m 

breit ist. Für noch breitere Baufahrzeuge ist der Zugang in die Stadt unmög-

lich (Abb. 11).  

Danach wurden die Stufen der Heiligen Halle mit Brettern, Steinen und 

Erde geschützt und darüber eine Erdrampe angelegt, damit das 8 Tonnen 

schwere Fahrzeug die Steigung von der Straße bis in die Halle überwinden 

kann, ohne die Baureste zu beschädigen. Pro Tag wurden unter der Leitung 

des Steinrestaurators Daniel Schubert und mit Hilfe von Arne Scheinpflug, 

Yorum Tuzcu, Orhun Uğur und der Baggerführer Gürsel Arı sowie Fevzi 

Altındağ 20-30 Bauteile aus dem Halleninneren über die künstliche Rampe 

zu einem Lagerplatz auf der Agora transportiert.  

Beim Transport der Steine wurde große Sorgfalt darauf gelegt, die Steine 

ohne jegliche Beschädigung zu bewegen. Die Architekturteile werden nach 

ihrer Art und Funktion gesondert abgelegt, um den späteren Wiederaufbau 

einfacher zu machen. Auf einen Blick kann nun erkannt werden, wie viele 

Exemplare von welcher Bauteilart für den Aufbau zur Verfügung stehen. In 

der Kampagne 2016 wurden so viele Quadratmeter Fläche im Inneren der 

Heiligen Halle beräumt und die Bauteile für den späteren Teilwiederaufbau 

zurechtgelegt.  

In der Kampagne 2016 wurde ferner die Genehmigung des Aydın Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu und des Söke Orman İşletme Şefliği 

eingeholt, Bäume in dem Bereich fällen zu lassen. Begonnen wurde 

zunächst mit drei mittig in der Halle stehenden Pinien, so dass schon jetzt 

die Erkenntbarkeit der Hallenfläche verdeutlicht werden konnte. 
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5. Fundbearbeitung 

Im Depot wurden unter der Leitung von Marie Junghans und Laura 

Picht mit den Studierenden Yorum Tuzcu, Bahar Ejvazova, Gamze Boy und 

Hasan Cem Gülmez an den Keramik- und übrigen Kleinfunden aus der 

aktuellen Kampagne, aber auch an den Funden aus den vergangenen Jahre, 

besonders denen der Sicherungsgrabung an der Athena-Straße, gearbeitet 

(Abb. 12).  

Außerdem wurden die am Ende der Kampagne 2015 aus dem Milet Mu-

seum zurückgebrachten großen Architekturteile vor allem des Athenatem-

pels aufwändig gereinigt, zeichnerisch erfasst und mit Inventarnummern 

versehen sowie sämtliche Informationen in die Priene-Datenbank eingetra-

gen. Für die vielen Bauteile wurde eigens ein 4 m breites Schwerlastregal 

aus Stahl angefertigt, das am Ende der Kampagne noch eingeräumt werden 

konnte.  

(Der deutsche Textteil wurde von Axel Filges erstellt). 
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Resim 1: Örenyerinde 2016 yılında çalışma yapılan alanlar. (Plan U. Mania, Düzenleyen 

               A. Filges). 

 

 

 
 Resim 2: RT 8 açması çalışmaları. (H. Mert). 
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 Resim 3: Açmanın güneyinde tespit edilen yapı bloğu. (H. Mert). 

 

 

 
    Resim 4 : MY – 1 Açması (B. Kuru). 
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     Resim 5: İkiz mezarlar. (B. Kuru). 

 

 
     Resim 6: Üzeri kiremit ile kapatılmış mezar. (B. Kuru). 
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            Resim 7: Alanın taş plan çizimi (B. Kuru). 

 

 

 
            Resim 8: MY – 2 Açması. (B. Kuru). 
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   Resim 9: Mağaranın görünüşü. (A. Filges). 

 

 
      Resim 10: Sondaj çalışmaları. (A. Filges). 
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       Resim 11: Taşların manitou ile tasnif edilişi. (H. Mert). 

 

 

 
Resim 12: Depo çalışmaları. (H. Mert). 





 

AŞIKLI HÖYÜK’TE İLK YERLEŞİM, 

EN ESKİ TOPLULUK VE YAŞAM 

Mihriban ÖZBAŞARAN  

Güneş DURU* 

GİRİŞ1 

İnsanlık tarihinde yaşanan önemli kırılma noktalarından birisini oluştu-

ran Neolitik Çağ, konargöçer toplulukların milyonlarca yıldır sürdürdükleri 

yaşam biçimlerinin değiştiği zaman dilimidir. Avlanarak, toplayarak ve 

sürekli yer değiştirerek yaşayan topluluklar belli bir yerde, uzun süreli ya-

şam kararı almışlardır. Bu kararın arkasında farklı coğrafyalarda yaşanan 

farklı etkenler söz konudur. İklimsel ve çevresel iyileşme etkeninin ortak 

paydayı oluşturduğu yeni yaşam biçiminde bölgelere ve topluluklara göre 

kimi zaman sosyal, kimi zaman ekonomik itilimlerin ön plana çıktığı görü-

lür.  

Güneybatı Asya’da, Doğu Akdeniz, Suriye, Doğu ve Güneydoğu Anado-

lu Bölgesi, Irak ve Zagroslarla sınırlanan bölgede Neolitik yaşam biçiminin 

araştırılmasına odaklı çalışmaların tarihçesi uzun yıllara dayanmaktadır; 

araştırılan yer (buluntu yeri, yerleşme) sayısı oldukça fazladır. Bugün Neo-

litik Çağ ile ilgili varsayımlar ve kuramların bu bölge çıkışlı ve ağırlıklı ol-

masının nedeni budur. Ne var ki son yıllarda araştırmaların farklı bölgeleri 

kapsayacak şekilde genişlemiş ve araştırma sayısı yaygınlaşmış olmasıyla, 

                                                        
*  Prof. Dr. Mihriban ÖZBAŞARAN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Öncesi 

Arkeolojisi Anabilim Dalı Laleli-İstanbul/TÜRKİYE. ozbasaranmihriban@gmail.com 

 Dr. Güneş DURU, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim 

Dalı Laleli İstanbul/TÜRKİYE. gunes@redd.com.tr 

 Aşıklı Höyük’teki kazılar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğünün izni ve mali desteği, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Biri-

minin proje bazında yıllık desteği (2016 yılı hariç) ile gerçekleştirilmiştir (BAP Proje no: 53672). 

Araştırma Projemiz, ulusal ve uluslararası üniversite ve bilimsel kurumların katılımı ile yürütü-

len çok uluslu projedir; arazi çalışmalarımız her sezon kişisel ya da kurumsal olarak ayni destek 
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ra teşekkür ederiz.  
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mailto:gunes@redd.com.tr


478  ..................................................................................................................  

kazı ve araştırma niteliklerinin her geçen gün gelişmesiyle farklı bölgelerde 

farklı süreçler yaşandığı anlaşılmaya başlamıştır. Değişik çevresel koşullara 

sahip, farklı sosyal geçmişleri, gelenekleri ve davranış biçimleri olan toplu-

lukların araştırılmaya başlamasıyla Neolitik yaşam biçiminin kurulması ile 

ilgili verilerin çeşitlendiği, kuramların zenginleştiği görülür.  

Aşıklı Höyük’ün yer aldığı Orta Anadolu Bölgesi’nde yürütülen son yıl-

lardaki çalışmalar ve alınan sonuçlar, Neolitikleşme sürecinin geleneksel 

görüşler ve kuramların dışında yeni düşünce biçimleriyle yeniden ele alın-

masını gerektiğini göstermektedir. Aynı idari-coğrafi bölge (İç Anadolu 

Bölgesi) içinde bulunmakla birlikte batıdaki Konya Ovası ile doğudaki Ka-

padokya Bölgesi arasında Neolitik Dönem yaşam biçiminin oluşum ve geli-

şim süreçlerinin birbirlerinden farklı geliştiği anlaşılmıştır. Batı Anadolu 

Bölgesi’ndeki yeni araştırmalar ise yaşanan sürecin farklı bir modele işaret 

ettiğini göstermiştir. Neolitik yaşam biçiminin ayrıntılı biçimde, yerel koşul-

ları ve gelişimleri göz ardı etmeksizin, çok boyutlu olarak sorgulanması ve 

araştırılması, söz konusu dönemin bir önceki yaşamdan niçin ve hangi ko-

şullarda ayrıldığını, niçin tercih edildiğini, eski yaşam geleneklerinin ve 

anlayışının sürdürülüp sürdürülmediğini, avantajları, dezavantajları ve 

sonuçları ile ayrıntılı şekilde ele alınmasını sağlamaktadır.   

Bölgenin Kapadokya kesiminde, Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Kızılkaya 

Köyü sınırları içerisinde yer alan Aşıklı Höyük’te 25 yılı aşkın süreyle de-

vam etmekte olan araştırmalarımız, söz konusu dönüşüm sürecini Orta 

Anadolu Bölgesi genelinde araştırmaya, anlamaya ve açıklamaya yönelik 

olarak sürdürülmektedir. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Prehistorya 

Anabilim Dalından Prof. Dr. Ufuk Esin başkanlığında başlayan kazılar, hö-

yükteki 1000 yıllık iskan tarihinin geç evrelerine, M.Ö. 8. binyıl yaşamının 

ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürülmüştü. 2007 yılında başlayan ikinci 

dönem araştırmaları, M.Ö. 9. binyılın ortalarına tarihlenen ilk yerleşim özel-

liklerine odaklı yürütülmektedir.  

Aşıklı topluluğu, 140 adeti aşan radyokarbon örneği tarihlemesine göre 

uyarlanmış tarihlerle M.Ö. 8500’lerden 7300’lere kadarki zaman diliminde, 

Melendiz Nehri kıyısındaki yaşamış bir topluluktur. Aşıklı’daki yaşamları 

35-40 kuşak boyunca kesintisiz olarak sürmüştür. Höyüğün yer aldığı Me-

lendiz kıyısı, ilk gelenler tarafından çevresel özellikleri, toprak yapısında 

bağlı olarak özellikle seçilmiş yer olmalıdır. Volkanik oluşumlu, step haki-

miyetindeki geniş platoda Melendiz Nehri ve kıyısı, hakim bitki örtüsüne 

tezat oluşturacak biçimde bitki ve hayvan türleri açısından çeşitlilik göste-
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rir. Canlı türlerindeki çeşit zenginliğinin yanı sıra bölge, çeşitli kayaç türleri, 

obsidyen, kireç, boya gibi hammadde kaynaklarının açısından da zengindir 

ve tümü Aşıklı topluluğu tarafından bir ya da iki günlük yürüyüş mesafe-

sindedir.  

M.Ö. 9. Bin yılın ortasında kalıcı biçimde yerleşmek üzere gelen ilk 

grup(lar) kolüvyal dolgu üzerine yuvarlak planlı, toprağa gömük barınak-

larla ilk yerleşmeyi kurarlar. Melendiz Nehri’nin kollara ayrılarak yaygın 

biçimde akması ve çevrenin batalık türü sığ sularla kaplı olması, nehir yata-

ğı üzerinde küçük adacık türü kara parçalarının yer alması, suya ulaşım ve 

kullanım olanağının yanı sıra sulak alanlarda yaşayan hayvan türleri, kuş-

lar ve balıklar açısından da Epipaleolitik yaşam biçimi geleneğine sahip 

topluluk için çekici bir ortamdır.  

Aşıklı’da kazılarla ortaya çıkarılmış 5 tabaka mevcuttur; her tabaka ken-

di içinde yapı evrelerine ayrılır. Yukarıdan aşağıya 1’den 5’e sıralanan taba-

kalardan 5 ve 4, M.Ö. 8400-8000 arasına tarihlenmektedir. 3. tabaka, M.Ö. 8. 

binin başlarında başlar. Höyüğün yaklaşık M.Ö. 7300’lerde terk edilmesine 

kadarki süreç, 10 yapı evresiyle 2. tabaka olarak adlandırılmıştır. Tabaka 1, 

kısmen tarım faaliyetleri ve erozyon ile tahrip olmuşsa da, höyüğün kuzey-

batısında hemen yüzey toprağının altındaki yapı kalıntıları ile temsil edilir.  

 

AŞIKLI’DA M.Ö. 9. BİNYIL YAŞAMI 

M.Ö. 9. binyıl yerleşmesi (5 ve 4. tabakalar), toprağa gömük kerpiç du-

varlı barınaklar, duvarları saz ve ağaçlarla örülü kulübe tarzı geçici yapılar 

ve günlük faaliyetlerin topluluk tarafından ortak olarak yürütüldüğü açık 

alanlarla temsil edilir. Kerpiç duvarlı barınaklar ortalama 4.0 m. çapındadır 

(Resim: 1); toprağa açılan çukurun kenarları güneşte kurutulmuş kerpiç 

bloklarla çevrilir. Blokların uzunlukları kimi zaman 1.0 m.yi bulur; genişlik-

leri (0.28 m.) ve kalınlıkları (0.08 m.) standarttır. Barınakların taban ve du-

varları özenle sıvalıdır. Taban üzerinde yuvarlak planlı, 0.45/0.50 m. çapın-

da ortası çaytaşlarıyla döşeli bir ocak yer alır, çevresi kerpiçle çevrilidir. 

Mekanın merkezine yakın konumlanan ocakların yanısıra, içerisine sepet ya 

da hayvan derisinden torbaların oturtulmuş olması muhtemel çeşitli boyda 

çukurlar, öğütme taşları, yiyecek hazırlığı ile ilişkilendirilebilecek platform 

benzeri kil tablalar, sepet ve buluntular (Resim: 2) mekan tabanı üzerinde 

yer alan bulgulardır. Taban altına açılan mezar çukurları, yukarıda sözü 



480  ..................................................................................................................  

edilen iç donanım bulgu ve buluntuları ile M.Ö. 9. binyıl barınaklarının 

ortak özelliklerini oluşturur.  

Oval planlı barınaklar birbirlerinden ayrı konumlanmıştır, aralarında 

açık alanlar bulunur. Diğer bir deyişle kerpiç duvarlı barınma öncelikli ya-

pılar, açık alanlar çevresinde yer alır. Açık alanlar, bu çevre barınaklarda 

yaşayanların ortaklaşa kullandığı işlik alanlarıdır. Yemek hazırlığı, hayvan 

ve bitkileri kesme ve işleme, yontma taş alet yapımı gibi faaliyetleri göste-

ren öğeler ve buluntuları barındıran bu dış alanlar, kimi zaman toprakla 

sıvanmıştır. Üzerinde yürütülen günlük faaliyetler sonrasında, buluntular 

ve atıklar yerlerinde bırakılır. Bir sonraki faaliyet için üzerine ince bir top-

rak tabakası atılarak yeni bir düzlem elde edilir. Bu alanların faaliyetin nite-

liğine göre kimi zaman ağaç direklerle çevrelendiği ve çit benzeri yarı kapa-

lı alanlara dönüştürüldüğü bilinir. Pişirme işlerinin aynı alanda ve ortak 

olarak yapıldığını gösteren çeşitli boydaki pişirme çukurları, içlerinde çay-

taşları korunmuş biçimde kimi zaman ise yanmış odun parçaları ile birlikte 

bulunmuştur.  

M.Ö. 9. binyıl yerleşmesinde barınaklar ve açık alanlardaki işlikler dı-

şında ikinci yapı türünü geçici tarzda, kulübe görünümlü yapılar oluşturur. 

Yapım özellikleri ve içlerindeki buluntu dağılımlarına göre değişen işlevlere 

sahiptir; depolama alanları, hayvan (koyun) barınakları ve kapalı işlik alan-

ları gibi farklı amaçlarla kullanıldıklarını gösteren bulgular ortaya çıkarıl-

mıştır. Bunlardan birisi, çevresi ağaç dikmelerle çevrili kulübe tarzı bir ya-

pıdır. Dikme delikleriyle belirlenen sınırları, yaklaşık 4.0 m. çapa sahip ol-

duğunu gösterir. Duvarları, ağaç direklerin arasının dallar ve sazlarla sepet 

örgüsü biçiminde örülerek yapılmıştır. Yangınla tahrip olmuş yapıda sepet 

örgüsü duvarların kerpiç toprağı ile sıvanmış olduğu saz ve dal izli pişmiş 

kerpiç parçalardan anlaşılmaktadır. Yapının sıkıştırılmış toprak tabanı üze-

rinde saz ve ot kalıntıları (fitolitleri) saptanmıştır. Gözle görülür makro öl-

çekte herhangi bitki kalıntısına rastlanmamış olmakla birlikte taban üstü 

dolgusunun yüzdürülmesi sonucunda elde edilen veriler, taban üzerinde 

belli bitki türlerinin farklı alanlardaki yoğunlaştığını işaret eder. Olasılıkla 

sepetler içinde tutulan bitki ve meyveler, yangından önce alınmış, taşınmış-

tır. Bu durum, kulübenin bilinçli olarak yakıldığı olasılığını düşündürür. 

Nitekim yangın izlerinin yalnızca kulübe ile sınırlı olması, hemen yakının-

daki diğer alanlara sıçramamış olması bu öngörümüzü destekler nitelikte-

dir.   
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Aynı tabakaya ait, daha güneyde aynı boyutlarda bir başka kulübe yer 

alır. Direk yerleri, saz fitolitleri ve taban üzerinde yanmış saz izli kerpiç 

parçalarından anlaşıldığına göre, diğer yapı ile benzer yapım tekniğine sa-

hiptir. Tabanı üzerinde yapılan analizler, yoğun ve tabakalaşmış halde bu-

lunan hayvan dışkısı ile bu yapıda hayvan (koyun) tutulduğuna işaret eder. 

Arkeozoolojik araştırmalar, yerleşmenin ilk evrelerinden başlayarak küçük 

ve yeni doğmuş koyunların yerleşme içinde, barınakların yanında tutuldu-

ğu ve insanlar tarafından beslendiğine dair sonuçlar vermiştir. Yaş, cinsiyet, 

kemik boyutları üzerinden yapılan analiz sonuçları, izotop analizleri ve 

tabandan alınan örnekler üzerinde yapılan mikromorfoloji sonuçlarıyla 

desteklenmiştir. Hayvan (koyun/keçi) evcilleştirme uygulamasının ilk aşa-

masını oluşturan bu davranış, koyun/keçinin insanlar tarafından kontrol 

altında tutulduğunu gösterir. Morfolojik olarak yabani hayvan kategorisi 

içinde ele alınmakla birlikte koyun/keçi, Aşıklı’da M.Ö. 9. binyılın ortala-

rından itibaren evcilleştirilme sürecine girmiştir. Aşıklı topluluğun tüm 

yerleşme boyunca hayvanlarla olan ilişkisinde baskın tür koyun/keçidir. 

Bunu yaban sığırı, geyikgiller, yaban domuzu, atgiller izler. Aşıklı’da uzun 

yıllar çok yönlü olarak sürdürülen arkeozooloji çalışmaları, koyun/keçi ve 

yaban sığırının her daim hakimiyetine karşılık, M.Ö. 9. binyıl toplulukları-

nın sosyal ve ekonomik yaşamlarında Epipaleolitik yaşam geleneğini sür-

dürdüklerini göstermektedir. Çok çeşitli küçük hayvan avcılığı, irili ufaklı 

kuş türleri ve Melendiz Nehri’nden yakalanan balık türleri zengin bir çeşit-

lilik sunar. Bu geniş spektrumlu hayvan avcılığında en sık avlanan türlerin 

başında yaban tavşanı gelir. Kirpi, kunduz, kaplumbağanın yanı sıra kurt 

ve tilki, ördek akbaba, atmaca, şahin, doğan, toy kuşu, baykuş, karga türleri, 

salyangoz ve Melendiz Nehri balıkları bu çeşitliliğin kanıtlarıdır. Kuş türle-

rinin çoğu sulak alanda yaşayan türler olmakla birlikte ağaçlıklı alanlarda, 

korularda yaşayan türler ve göçmen kuşlar da avlanan türler arasındadır.  

9. binyıl insan-bitki ilişkisine baktığımızda, Aşıklı çevresinde yetişen çok 

çeşitli bitki türlerinin, yemiş ve meyvelerin, beslenme, sepet ve hasır yapı-

mı, muhtemelen giysi yapımı gibi daha pek çok alanda yoğun olarak kulla-

nıldığı görülür. 9. binyıl yerleşmesinde yabani ve domestik tahıl türleri bir 

arada bulunur; baklagiller tahıllara oranla daha az miktarda toplanır ve 

tüketilir. Tahıllardan emmer buğdayı, einkorna oranla çok daha sıklıkla 

tüketilmiştir. Emmer buğdayının domestik ve yabani türlerinin yerleşmenin 

başından sonuna yaklaşık aynı orandaki varlığı, Aşıklı’daki bitki yetiştirici-
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liği ve toplayıcılığının tüm yerleşme süresince benzer ölçekte ve önemde 

sürdürüldüğüne işaret eder.   

Bulunan tahıl tohumlarının yanı sıra çeşitli sap, kılçık gibi parçaların 

mekansal dağılım analiz sonuçları, hasat sonrası ayıklama ve temizlik iş-

lemlerinin yerleşmenin çok yakınında ya da yerleşme içinde yapıldığını 

göstermektedir.   

Baklagillerde, mercimek (Lens orientalis/culinaris), bezelye (Pisum sati-

vum),  kara burçak (Vicia ervilia) ve az sayıda da olsa nohut M.Ö. 9. binyıl 

topluluğunun tüketim bitkilerini oluşturur. Zaman içinde M.Ö. 8. binyılın 

ortalarında kara burçağın diğer türler üzerinde belirgin bir artışı saptanmış-

tır.  

Toplanan meyveler arasında bugün halen çok yakın çevrede yetişen çit-

lembik (Celtis tournefortii) ve yabani badem (Amygdalus) ile Ihlara Vadi-

si’nde yetişen fıstık (Pistachia), yabani erik türü yemiş/meyveler, en yoğun 

tüketilen türlerdir; gerek meyveleri gerekse gövde ve dalları yerleşmenin 

tüm evrelerinde yoğun olarak kullanılmıştır. Mimaride üst örtüde kullanı-

lan ağaçlar, ocaklarda yakacak olarak kullanılan türler, bugün Hasandağı 

eteklerinde seyrek olmakla birlikte halen yetişmekte olan meşe ile Melendiz 

kıyısı boyunca yetişen söğüt ve kavaktır. Bu türler, aralarında oransal açı-

dan belirgin bir fark olmaksızın yerleşme evrelerinin tümünde görülür.  

9. binyılın ilk yerleşik toplulukları, ölülerini yaşadıkları barınaklar içine, 

taban altına gömmekteydi (Resim: 3). Barınak içlerinde yaşam sürerken ölen 

kişi için, kullanılmakta olan tabana bir çukur açılır, kişi cenin pozisyonun-

da, belli bir yön kuralı olmaksızın gömülür ve mekanın taban sıvası yenile-

nerek aynı yerde yaşamaya devam edilir. Ölülerin gömülmeden önce ço-

ğunlukla hasıra sarıldıkları ya da ölünün üzerine hasır atıldığı ya da özel 

durumlarda üzerindeki hasır türü giysi, başlık ile gömüldüklerini gösteren 

örnekler vardır. Çoğunlukla korunagelme sorunları ve zorluklarına karşılık 

hasır, M.Ö. 9. binyıl mezarlarında fitolitleri vasıtasıyla saptanmaktadır; oval 

planlı toprağa yarı gömük M.Ö. 9. binyıl yapılarından birinde, 65 yaşlarında 

bir kadının başında, aynı barınakta farklı bir çukura yatırılan bir çocuk ve 

yeni doğmuş bir bebeğin üzerine örtülmüş biçimde hasır kalıntıları bulun-

muştur. Çocuk mezarının üzerinde saptanan hasır2, yerleşme yakınındaki 

sulak alanda bugün de yetişmekte olan Phragmites türü saz/kamışlardır.  

                                                        
2 Analizler ve mikroskop altındaki gözlemler, atkı örgü tekniğini net olarak ortaya koymuştur. 
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M.Ö. 9. binyıl topluluğu -2016 sezonu sonu itibarıyla- yalnızca 12 bireyle 

bilinir. Avcı toplayıcı gruplar için önerilen nüfus sayısına ve ilk yerleşikle-

rin yerleşme dokusuna bağlı olarak ilk grubun nüfusunun bulunan iskelet 

sayısının en az 6-7 katı olduğu önerilebilir. Bu durumda bu denli az sayıda 

mezar çukuru ve iskelet, ikinci bir ölü gömme geleneğinin varlığına işaret 

eder. Ne var ki bu geleneğin ne olduğu, diğer ölülerin nerede ve nasıl gö-

müldüğü, dolayısıyla yerleşmede, barınak içine gömülenlerin kim oldukları 

önemli araştırma sorularındandır. Ancak herhangi bir varsayım oluştura-

bilmek için veri eksikliği söz konusudur ve eldeki örnek sayısı ise oldukça 

azdır. 12 bireyin cinsiyet dağılımlarına bakıldığında, 6’sının kadın, 4’ünün 

bebek/çocuk, 2’sinin ise erkek olduğu görülür. Erkeklerin biri 40 yaşlarında 

orta erişkindir; diğeri 50’ye yakın yaşlardadır ve yaşlı kategorisinde ele alı-

nır. Kadınlardan 1’i genç erişkin, 2’si orta erişkin, 3’ü ise yaşlıdır. Bebekler-

den biri yeni doğmuş, biri 2 yaş, 2 çocuk ise 9 ve 10 yaşlarındadır. Yatırılış 

biçimi, giysi, yanlarına bırakılan alet vb. buluntular açısından kimlikleriyle 

ilgili herhangi belirleyici bir bulgu yoktur. Bireylerin ölüm nedenine işaret 

eden, kemiklerine yansıyan herhangi bir iz de saptanmamıştır. Ortalama 

ölüm yaşının 25-30 olduğu göz önüne alındığında, bebek/çocuk ve bir genç 

erişkin dışındakilerin orta erişkin ve yaşlı olması, topluluktaki yaş grupları-

nın önemli olduğuna dair göstergedir. Geçmişin ve deneyimlerin yeni ku-

şaklara aktarımı ve topluluk belleğini oluşturma süreci olarak yorumlanabi-

lecek Aşıklı’daki bin yıllık yaşamda, bu aktarımı sağlayanların topluluğun 

yaşlı üyeleri olduğu açıktır. Topluluğun kuşaktan kuşağa aktarım yoluyla 

oluşturduğu uzun soluklu yeni yaşam biçimi, yerleşik yaşamın kurulması, 

işleyişi ve günlük yaşamın belli sosyal kurallara oturtularak devamının 

sağlanması olarak özetlenebilir. Bu yaşamın ana aktörleri topluluğun yaşlı 

üyeleri olmalıdır. Bu grup vasıtasıyla topluluk kendi tarihini oluşturmakta-

dır.  

 

SONUÇ 

Aşıklı’da 1989 yılından bu yana sürdürülen araştırmalar, genel anlamda, 

bir topluluğun eski yaşam biçimini terk ederek yeni bir yaşam biçimi seç-

mesini inceleyen bir araştırma projesidir. Bunu tarih öncesi çağlarda 10 bin 

yıl önce, Orta Anadolu Bölgesi’nde yaşamış bir topluluk üzerinden araştır-

maktadır. Yaklaşık 1000 yıllık süreçte, çevresel faktörlerden, sosyal ve eko-

nomik yapıya, tercihlere ve davranışlara kadar mümkün olan tüm boyutla-

rıyla ele alınan süreç, geçiş sürecidir. Geçiş, yabanıl, tüketimci ve kolektif 
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bir yaşam tarzından dönüşme sürecidir. Bu sürecin çizgisel bir gelişim iz-

lemediği, sorunsuz yaşanmadığı açıktır. Her arazi çalışması ve araştırma ile 

çeşitlenerek artan araştırma soruları sürecin artıları ve eksileri, avantajları 

ve dezavantajları ile çok yönlü olarak ele alınmaktadır. Topluluğun karşı-

laştığı sorunlar, yapısı, birlikteliğini uzun yıllar boyunca nasıl koruduğu, 

dış ve iç dinamikler, bu etkenlerin rolü ve derecesi bağlamında halen de-

vam etmekte olan araştırmalarda alınan sonuçlar, öncelikle topluluk içinde, 

daha sonra bölge bazında sonrasında tarihsel süreç içindeki yeri açısından 

özgün bir gelişme sürecini göstermektedir.  
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Resim 1: Aşıklı Höyük M.Ö. 9. binyıl ortalarına tarihlenen, oval planlı, güneşte kurutulmuş  

                kerpiç bloklarla örülmüş duvarlarıyla toprağa gömük barınak örneği (B.3). 
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           Resim 2: Aşıklı Höyük M.Ö. 9. binyıl sonuna tarihlenen oval planlı bir bina tabanı  

                           üzerinde bulunan kil tabla, kemikten spatula, sürtme taşlar ve küçük 

                           bir sepet.   
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Resim 3: Aşıklı Höyük M.Ö. 9. binyıl ortası, bina içi, taban altı ölü gömme geleneği. 





 

BÜKLÜKALE KAZILARI 2016 

Kimiyoshi MATSUMURA* 

Elif BAŞTÜRK 

Büklükale, Ankara’nın yaklaşık 100 km. güneydoğusunda, Kırıkkale İli, 

Karakeçili İlçesi’nde ve Ankara’dan Konya yolu üzerinden Kaman’a giden 

otoyolun üzerinde, Kızılırmak’ı geçmeden hemen sol tarafında yer almak-

tadır. 2016 yılı kazı çalışmaları, 25 Nisan – 25 Haziran 2016 tarihleri arasın-

da gerçekleştirildi. Bakanlık temsilcisi olarak Kaman Kalehöyük Müzesin-

den Arkeolog Asım Gültekin görevlendirilmiştir. Bu çalışmayı destekleyen 

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz’a teşekkürü bir borç biliriz. 

Büklükale’de yapılan arkeolojik çalışmaların amacı, M.Ö. II. bin, özellikle 

Hitit İmparatorluk Çağında bir bölgesel şehrin araştırılması ve Kaman-

Kalehöyük’te tespit edilen İç Anadolu kronolojisindeki Hitit İmparatorluk 

Çağına ait boşluğun doldurulmasıdır. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü 

Başkanı, Dr. Sachihiro Omura’nın başkanlığı altında, 1991, 2006 ve 2008 

yılında yapılan yüzey araştırmaları sonrasında burada başlatılan kazı ça-

lışmaları, 2009 yılından beri sürdürülmektedir.  

2016 yılındaki çalışma amacına gelince, birincisi, demir atölyesinin araş-

tırması, ikincisi, Hitit Döneminin araştırılmasıdır. 

Demir atölyesinin araştırılması, Büklükale’de, tepenin güneyinde, doğa 

büyük taşlarla oluşmuş kaya altı alanın içerisinde ve etrafında, yoğun ola-

rak demir cürufları bulunmuş olduğundan dolayı gerçekleştirilmiştir (Re-

sim: 1). Bu alanda bulunan cürufların üretildiği atölyeyi tespit etmek ve 

olası bu atölyenin tarihini, yani Hitit Dönemi olup olmadığı anlamaya çalı-

şılmıştır. Hitite ait demir üretim tekniğinin anlaşılması, son derece önemli 

konulardan biridir1.  

                                                        
* Yrd. Doç. Dr. Kimiyoshi MATSUMURA, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Çağırkan, Kaman, 

Kırşehir/TÜRKİYE. kimi.matsumura@gmail.com 

 Yrd. Doç. Dr. Elif BAŞTÜRK, Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

Kırşehir/TÜRKİYE. elif.basturk@gmail.com 
1  Bu çalışma Chiba Institute of Technology, Planetary Exploration Reserach Center (Director: 

Prof. Dr. Takafumi Matsui) ile ortak proje olarak gerçekleştirilmiştir. 
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İlk olarak, yüzeydeki cüruf yoğunluğunu anlamak için, bu alandaki, her 

metre karede bulunan cüruflar, ayrı ayrı toplanıldı (Resim: 2). Alanın ta-

mamına siyah kül tabakanın yayıldığı ve tespit edilen cürufların yoğun 

olarak bu siyah kül tabaka içerisinde olduğu anlaşılmıştır. Sonra kazı çalış-

malarına başlanmıştır.  

Burada kazılan bütün 1x1 metrelik açmalarda, benzer tabakalaşma tespit 

edilmiştir (Resim: 3). Birinci tabaka cürufların yoğun olarak bulunduğu 

siyah küllü tabakadır. Onun altında sarı kisli toprak tabaka yer alır. Bu kisli 

tabakanın, kayanın erozyon sonucu zamanla erimesi nedeniyle oluştuğu 

düşünülmektedir. Bu kisli tabakanın altında da, yine siyah tabaka, onun 

altında tekrar kisli sarı tabaka yer almaktadır. Bu siyah ve sarı tabakalar 

içerisinde cüruf, hemen hemen hiç tespit edilmemiştir.  

Kaya altı kazı çalışmaları, bu alanda cüruf oluşturacak herhangi bir üre-

tim atölyesinin varlığını gösteren, bir veri ortaya koymamıştır. Bu da, söz 

konusu cürufların başka yerde üretilip, buraya atıldığı izlenimini vermek-

tedir. Bu bağlamda, bizim için ilk etapta, olası bir atölye yeri olarak, kaya 

önündeki düz alan, uygun yer olarak görülmektedir.  

Bu olasılığa dayanarak, kayanın önündeki düzlükte, 2x2 metrelik açma 

oluşturularak, çapraz açma sistemine göre kazı yapıldı ve yapılan çalışma-

larda 4 tabaka tespit edildi (Resim: 4). 

Birinci tabakayı oluşturan yüzey toprağının altında, ikinci tabakaya ait 

bir odadan oluşan, bir yapının taş temeli tespit edilmiştir (Resim: 5). Oda 

içerisindeki çalışmalarda 6 adet farklı sikke bulunmuştur. Sanat Tarihçi Dr. 

Adil Özme tarafından yapılan incelemeler sonucunda, bunların Anadolu 

Selçuklu Sultanı, 2. Gıyaseddin Keyhu srev’e (1236-1247) ait olduğu anlaşıl-

mıştır (Resim: 6). Oda içerisinde ayrıca, tabanı kiremit ile döşenmiş olan, bir 

ocak bulundu. Söz konusu bu ocağın içinde ya da çevresinde, hiçbir cürufa, 

rastlanılmamıştır. Bu yüzden, bu yapının bir üretim atölyesi olmadığı anla-

şılmıştır. 5x5 metre boyutlarındaki bu yapının içinde, küçük ocağın dışında, 

başka bir mimari unsurun bulunmaması bu binanın, Selçuk Döneminde 

inşa edilmiş olan Çeşnigir Köprüsü ile ilişkili bir yapı olduğunu ve olasılık-

la köprüyü korumak amacı ile yapılan gözetleme binası olduğunu düşün-

dürmektedir. 

1704 yılında Paul Lucas’ın ve 1890 yılında Karl Human, Puchstein’ın 

bölgeye yapmış oldukları ziyaretlerde söz konusu köprünün yanında bir 

kervansarayın olduğu ve önünde iki aslan heykelinin varlığından söz edil-



 ................................................................................................................  491 

mektedir2.  Bu iki aslan heykeli bugün Ankara Etnoğrafya Müzesi’nin bah-

çesinde sergilenmektedir.  

Üçüncü gri küllü tabaka ve dördüncü yangın tabakalarında da, cüruf ile 

ilişkili olan ocak ya da başka mimari kalıntı bulunamadı ve cürufun yoğun-

luğu da tespit edilemedi. Yangın tabakasının altında ana kaya ortaya çıktı. 

Böylece kaya önündeki düz alanda yapılan çalışmalar da cürufun nerede 

üretildiği konusundaki soruya cevap verememiştir. 

Fakat, dördüncü tabaka olan sarı kahverengi yangın tabakası ilginçtir. 

Bu tabakada bir mızrak ucu ve bir ok ucu bulunmuştur (Resim: 7). Burada 

bulunan mızrak ucu tipolojik açıdan Kültepe’de bulunan ‚Anitta Hançeri‛ 

ile benzerlik göstermektedir ve M.Ö. II. binyılın birinci yarısına tarihlen-

mektedir3. Ok ucu da aynı dönemde görülen tiptendir4.  

Sonuç olarak bu alanda, yoğun demir cürufunun işlendiğine dair ne bir 

ocağa ne de bir ateş izine rastlanılmıştır. Kayanın ön kısmındaki düz alanda 

yapılan çalışmalarda tespit edilen buluntular, yangın izinin görüldüğü dör-

düncü tabakanın M.Ö. II. binin ilk yarısına tarihlenmesi gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Bu yangın tabakasında, hiçbir mimari kalıntıya rastlanılma-

ması bu yangın birikintisinin yukarıdaki olası bir yerleşim alanından akmış 

olması gerektiği izlenimi vermektedir. Eğer bu doğruysa, Büklükale’de bir 

aşağı kentin olduğu ve yukarı kent ile birlikte, M.Ö. II. birinci yarısında, 

büyük bir yangına maruz kaldığı söylenebilir. 2016 yılında bu bölgede yapı-

lan jeofizik çalışmaları aşağı şehri çevreleyen şehir surunun bu alanı da 

çevrelemiş olduğu anlaşıldı (Resim: 8).  

Bu seneki 2. amacımız Hitit Dönemini araştırmaktır. Kalede çok sayıda 

önemli buluntuların tespit edildiği Karum dönemi kalıntılarının yanındaki 

alanlarda araştırmaya devam edildi (Resim: 9). Bu senenin en önemli bulun-

tusu, Geç Demir Çağı sur duvarının dış kısımlarındaki çalışmada bulunan 

üçüncü bir Hitit tabletinin parçasıdır (Resim: 10). Hitit İmparatorluk Çağına 

ait olan bu kil tablet, Dr. Mark Weeden tarafından yapılan inceleme sonu-

cunda, M.Ö. 15. ya da erken 14. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Bu tabletteki 

bilgiler ise, son derece ilginçtir. Burada düşman kelimesinin kullanılması 

dikkat çekmektedir. Ayrıca tablette kullanılan ifadelerin bir antlaşma ya da 

talimat metninde kullanılan ifadeler olduğu görülmektedir. Daha önce Bük-

                                                        
2  Lucas 1714: 122-3; Human and Puchstein 1890: 48-9. 
3  Boehmer 1972: 75, Nr. 199. 
4  Boehmer 1972: 106-7, Nr. 861 ve 862. 
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lükale’de bulunan birinci tablette, iki kişi arasındaki bir çekişme dilini yan-

sıtan ‚sen‛ ve ‚biz‛ kelimelerinin kullanıldığını bilinmektedir. Ayrıca birin-

ci tablette, rehine konusundan da bahsedilmektedir5. Bu iki tabletin göster-

diği çatışma dili Büklükale’nin M.Ö. 15. ve erken 14. yüzyıldaki siyasi du-

rumunu ortaya koyar niteliktedir. Bilindiği üzere, bu dönemde Hitit İmpa-

ratorluğu’nun çok sayıda arazisini kaybetmiş olduğu bilinmektedir. Belki 

de Büklükale’nin bunlardan biri olma ihtimali vardır. Diplomatik içerikte 

olan bu tabletlerin Büklükale’de bulunması bu dönemde Büklükale’nin 

Hititlerin elinden çıktığını ve Hititlere düşman bir topluluğun eline geçtiği-

ni işaret etmektedir.  

Fakat daha önce bulunan ikinci tablette yer alan, ‚güneşim‛ ifadesi bu 

tabletin Hitit kralına gönderilmiş olduğunu işaret etmektedir6Ayrıca Bük-

lükale’de bulunan, sözde ‚anonim Tabarna/Tabananna mührü‛ olarak bili-

nen mühür baskısı Büklükale’nin Hititlere ait ve Hitit başkenti ile direk 

bağlantı olan, bir şehir olduğunu ispatlamaktadır7. Bu veriler, yani hem 

Hititlere, düşman gruba ait olduğunu düşündüğümüz, 1. ve 3. tabletler ve 

Hititlere ait ikinci tablet ile mühür baskısı, bu dönemde, Büklükale’nin Hi-

titler ile, onların düşmanları arasında, sıkça el değiştirmiş olabileceğini gös-

termektedir. 

Bahsi geçen, Hitit Dönemine ait mimari kalıntıların araştırılmasına 2013 

yılı kazı döneminde başlanılmıştı (Resim: 11). 2016 yılında söz konusu bu 

mimari üzerindeki anlaşılmayan noktaların açıklığa kavuşturulması için 

çalışmalar sürdürülmüştür.  

Bu seneki yangın tabakası üzerinde yapılan çalışmaların sonucunda bü-

yük bir kademe duvarı ve bir alçak duvar ile çevrelenmiş bir koridorun 

varlığı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 12). Bu koridorun ucunda bir giriş bu-

lunmaktadır. Bu giriş, muhtemelen ahşaptan bir kapıya sahipti, çünkü bu-

rada yanmış ve birbirine perçinlenmiş ağaç kalıntılar tespit edilmiştir (Re-

sim: 13). Bu yangın geçirmiş koridorun devamının, daha sonraki dönemde 

inşa edilmiş olan ve kademeli şekilde genişleyen bir taş duvar ile bozuldu-

ğu anlaşılmıştır. Büyük ihtimalle bu koridor kuzeydeki terasa doğru devam 

etmiş olmalıdır. Bu yangın tabakasında bulunan bir mühür baskısı ise etra-

fındaki örgü motifinden dolayı, Geç Karum Dönemi ile Eski Hitit Dönemi 

arasında bir tarihe tarihlendirilmelidir (Resim: 14). 

                                                        
5  Weeden 2013. 
6 Weeden 2016: 81-82. 
7  Weeden 2016: 82-87. 
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Böylece Büklükale’de Hitit Dönemine ait 3 yangın tabakası içeren 8 yapı 

katı tespit edilmiştir. Bundan sonraki araştırmalarda her bir yapı katının 

tarihlendirmesi için çalışılacaktır. Ayrıca gelecekteki çabalarımız Büklüka-

le’de bulunan M.Ö. II. binyılı şehrinin tarihini aydınlatmak olacaktır. 

Şimdiye kadar elde edilen veriler, Büklükale’nin Karum Dönemine ait 

bir şehir olduğunu ve Eski Hitit ve İmparatorluk Dönemine ait tabakaları 

içerdiğini kanıtlamıştır. Önümüzdeki yıllarda, Büklükale’ de yapacağımız 

çalışmaların M.Ö. II. bin yıl Anadolu tarihinin anlaşılmasında, önemli veri-

ler ortaya koyacağından şüphe yoktur. 
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                         Resim 1: Büklükale hava fotoğrafı ve demir atölyesinin konumu. 

 

 

 
Resim 2: Kaya altı alanındaki cürufların dağılımı.  
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                                    Resim 3: Kaya altı alanındaki açmalarından genel görünüm. 

 

 
             Resim 4: Kaya önündeki açmalarından genel görünüm. 
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  Resim 5: İkinci tabakaya ait mimariden genel görünüm. 

 

 
                Resim 6: Oda içerisinde bulunan Selçuklu Dönemi sikkeleri. 
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                                            Resim 7: Dördüncü tabakadan ele geçirilen 

                                                            mızrak ve ok ucu. 

 

 
                              Resim 8: 2016 Jeomagnetik çalışmaları sonucu. 
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                 Resim 9: Hitit ve Karum Dönemi kalıntılarının hava fotoğrafı. 

 

 
                      Resim 10: 2016’da bulunan Hitit tablet parçası. 
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   Resim 11: Hitit Dönemi kalıntılarının havadan görünüm. 

 

 

 
   Resim 12: Hitit Dönemi koridoru. 
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   Resim 13: Yangın tabakadan ele geçirilen perçinlenmiş ağaç kalıntısı. 

 

 

 
                                Resim 14: Orta Bronz Çağına ait mühür baskısı. 



 

2016 YILI METROPOLİS ARKEOLOJİK 

ARAŞTIRMALARI 

Serdar AYBEK* 

Onur GÜLBAY 

Burak ARSLAN 

Yılmaz BALIM 

Metropolis’de 2016 yılı kazı ve araştırmaları, 27.06.2016 ve 07.10.2016 ta-

rihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı faaliyetleri, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün  izni, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, yatırım (genel) bütçesinden İzmir İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğüne ve Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü-

ğünden Torbalı Kaymakamlığı  Mal Müdürlüğüne aktarılan maddi destek-

ler ile yapılmıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi BAP Birimi, İzmir Valili-

ği, Torbalı Belediyesi, Yeniköy Muhtarlığı, Sabancı Vakfı ve MESEDER 

(Metropolis Sevenler Derneği) çalışmalara katkı sağlamıştır. Bakanlık Tem-

silcisi olarak 27.06.2016 -07.10.2016 tarihleri arasında İzmir Arkeoloji Müzesi 

Müdürlüğü uzmanlarından Arkeolog Seval Konak Tarakcı görev almıştır. 

 

ARKEOLOJİK KAZILAR VE ARAŞTIRMALAR 

Metropolis antik kentinde 2016 yılını kapsayan arkeolojik kazı çalışmala-

rı aşağı Roma hamamı-palaestra kompleksi ve Zeus Krezimos Kutsal Ala-

nı’nda gerçekleştirilmiştir (Plan: 1). 
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Aşağı Roma Hamamı-Palaestra Kompleksi 

Aşağı Roma hamamında 2016 kazı sezonu çalışmaları ağırlıklı olarak 

Roma hamamının batı servis koridoru içinde yapılmış, çalışmalar sonucun-

da koridorun büyük bir bölümü boşaltılıp temizlenmiştir (Plan: 2, Resim: 

1)1. Batı servis koridoru içinde yapılan çalışmalar dışında aşağı Roma ha-

mamı - palaestrada temizlik, düzenleme ve koruma faaliyetleri kazı sezonu 

boyunca sürdürülmüştür2.   

Kazı çalışmaları batı servis koridoru içinde 49(A-6/7), 49(B-6/7), 49(C-

6/7), 49(D-6/7), 49(E-6/7) ve 49(F-6/7) plankareleri üzerinde yaklaşık 30 met-

relik bir hat boyunca yapılmıştır (Plan: 2). Çalışmalar 49(C-6/7) plankare-

sinden başlayarak 48.10- 45.20 metre seviyeleri aralığında kuzeye doğru 

49(B-6/7) ve 49(A-6/7) plankareleri boyunca ilerletilmiş ve servis koridoru 

ilk olarak 45.20 metre seviyesine kadar açığa çıkarılmıştır. Koridor içindeki 

dolgunun 45.20 metre seviyesinde kazılması sonrasında çalışmalar 49(A-

6/7) plankaresinden güneye doğru 49(F-6/7) plankaresinde, koridor tabanı 

olan 43.83 metre seviyesine kadar derinleştirilmiştir. Batı servis koridoru 

içindeki toprak dolgunun boşaltılmasıyla kuzey ve güney servis koridorla-

rının batı servis koridoruna girişleri de temizlenmiş olup, ‚U‛ şeklinde plan 

veren koridorların birbirleriyle bağlantıları sağlanmıştır. Batı servis korido-

runun uzunluğu iç taraftan ortalama 30 metre, yüksekliği 5 metre, genişliği 

ise 2.40 metredir.  

Roma hamamının caldarium ve tepidarium bölümlerini üç taraftan çev-

releyen servis koridorunun tamamı ise dıştan 65 metre uzunluğundadır. 

Batı servis koridoru içindeki dolgu toprağın boşaltılmasından sonra yapı 

içinde sürdürülen temizlik çalışmaları ile koridorun mimari özellikleri daha 

iyi anlaşılabilmiştir. Sağlam olarak korunmuş olan ve tuğla tonozu taşıyan 

taş duvarın yüksekliği yaklaşık 3.20 metredir. Tuğla tonoz, sağlamlığının 

artırılması ve taşıyıcılığı kolaylaştırmak amacıyla yapılmış 6 adet tuğla ke-

mer üzerinde caldarium duvarına yaslanmıştır (Resim: 2). Tuğla kemerler 

ortalama 180 cm. genişlik, 290 cm. yükseklik ve 54 cm. derinlik verilerek 

inşa edilmiştir (Plan: 4). Bu kemerlerin Roma hamamının caldariumu gü-

neybatı fil ayağı içine denk geleni diğerlerinden daha büyük yapılarak, fil 

ayağı içindeki alan kazanılmıştır. Bu nişin ölçüleri 105x175x375 cm. olarak 

ölçülmüş, odanın praefurniumlarda kullanılan odunların depolandığı bir 

                                                        
1  Aybek vd., 2016, s. 440-442. Roma hamamlarında servis koridoru olarak tanımlanan bölüm ile 

ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Yegül 1994, s. 101-104. 
2  Aybek vd., 2016, s. 440-442. 
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yer olabileceği düşünülmüştür. Tonozun taş duvarı içine düzensiz yerleşti-

rildikleri görülen ve duvarı dik kesen künkler temizlik çalışmaları sırasında 

fark edilmiş, bu künklerin ana kayaya dayandırıldığı ve yapının drenajı için 

konuldukları anlaşılmıştır. Koridor tabanında yapılan çalışmalarda taban 

seviyesi olan 43.83 metre koduna ininceye kadar yaklaşık 40 cm. yüksekli-

ğinde bir kül birikintisi ana kayanın düzleştirilmesi ile oluşturulan taban 

üzerinden temizlenmiştir (Resim: 3). Tabanda koridoru ortalayacak şekilde 

açılmış bir su kanalı meydana çıkartılmış, suyun kanala koridorun kuzeyba-

tı köşesinden künkler ile getirildiği, hem kuzey hem de batı servis korido-

runa bu noktadan taşındığı anlaşılmıştır (Plan: 3). Bu kanalın praefurnium-

ların yakılmasından sonra ortaya çıkan küllerin dışarıya atılmasında kulla-

nıldığı düşünülmektedir. Ayrıca çalışmalar sırasında 49(D-6/7) plankaresi-

nin bulunduğu alanda caldariumun batı havuzunun praefurniumu meyda-

na çıkmıştır. Tuğladan yapılmış olduğu görülen praefurniumun bir bölü-

münün değiştirilip, büyütülerek geç dönemde muhtemelen cam üretimi 

için bir işliğe dönüştürüldüğü düşünülmektedir (Resim: 4)3. Servis koridoru 

içinde seramik buluntuların yanı sıra, metal parçaları, hayvan kemikleri ve 

kemik objeler, cam kâse ve kadeh parçaları, kömür ve fosil kalıntılar da 

tespit edilmiştir.  

Seramik buluntuları incelendiğinde4 en erken parçalar arasında M.Ö. 

525- 490/80 yıllarına tarihlenen ‚Khi6‛ tipi ticari amphoralar görülür.5 En geç 

tarihli seramik örneği ise M.S. 5. yüzyıla tarihlenen güveç ve çanaklardır. 

Dönemsel yoğunluğuna bakıldığında ise Roma ve Geç Roma Dönemi ör-

neklerinin ağırlıkta olduğu görülür. Hellenistik Döneme tarihlenen sera-

mikler arasında siyah astarlı tabak parçaları, siyah astarlı kantharos, Atina 

agorası buluntuları arasında M.Ö. 325-200 kontekstinde bulunmuş olan ve 

‚small unguentaria: category 1‛6 başlığı altında değerlendirilen örneklerin 

yakın benzeri unguentarium, yine Hellenistik Dönem seramik repertuvarı 

içinde yoğun olarak karşılaşılan gruplardan birisi olan batı yamacı kâse ve 

tabak parçaları, beyaz zeminli lagynos, amphoralar ve testiler bulunmaktadır. 

Roma Dönemine tarihlenen seramikler arasında yer alan ve ‚fine ware‛ ya 

da ‚ince seramikler‛ arasında değerlendirilebilecek kırmızı astarlı seramik 

örnekleri görülmektedir. Geç Roma Dönemine tarihlenen seramik örnekler 

                                                        
3  Çakmaklı 2014, s. 135. 
4  2016 yılı çalışmalarında tespit edilen ve bildiride değinilen seramikler Yrd. Doç. Dr. Volkan 

Yıldız ve Arkeolog Ezgi Duman tarafından değerlendirilmiştir. 
5  Sezgin 2012, s.107. 
6  Ratroff 2006, s. 150-151. 
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arasında mutfak kapları, ağız biçimleri değişen ve gövdesinin dışa doğru 

açıldığı çanak örnekleri mevcuttur. Bu tip çanaklar, saklama kabı olarak 

kullanılabildikleri gibi sıvı ya da katı gıdaların taşınmasında ve servisinde 

kullanılmış olmalıdırlar. ‚Late Roman 3‛ tipi ticari amphoralar da yine Geç 

Roma Döneminin temsil edildiği amphoralar arasındadır. 

2016 yılında batı servis koridorunda yapılan çalışmalar sırasında yoğun 

olarak üretim artıkları ve pota cüruflarına rastlanmıştır7. Böylece, geçmiş 

yıllarda üretime dair buluntuların yoğun olarak ele geçtiği caldarium, tepida-

rium ve hamam önü olarak isimlendirilen alanlara batı servis koridoru da 

eklenmiştir. Batı servis koridoru içinde Erken Bizans Dönemi mamul camlar 

ile birlikte ele geçen üretime ilişkin buluntular bu dönemde (M.S. 4.-7. yüz-

yıllar) alanın cam işliği olarak kullanıldığını göstermektedir. Batı servis 

koridorunda bulunan ateşlik bölümünün yukarıda değinildiği gibi cam 

fırını olarak tekrar düzenlenmiş olabileceği düşünülmektedir. Buluntular 

göz önünde bulundurulduğunda camın ergitildiği pota bölümünün tuğla-

lardan oluşturulmuş bir hazne biçiminde olduğu söylenebilir. 

Aşağı Roma hamamının 2016 yılı çalışmaları sırasında toplam 4 adet 

bronz sikke ele geçirilmiştir. 8 Ele geçirilen 4 adet sikkenin 2 tanesi Metropo-

lis Helenistik kent sikkesi (M.Ö. 2. yüzyıl), diğer ikisi de Geç Roma Dönemi 

sikkeleridir(M.S. 4-5. yüzyıl). 
 

Zeus Krezimos Kutsal Alanı  

Zeus Krezimos9 Kutsal Alanı’nda çalışmalar 25.07.2016 – 03.08.2016 ta-

rihleri arasında, alanın planının daha iyi anlaşılabilmesine yönelik olarak 

kuzeybatı ve güneybatı köşelerde sürdürülmüştür (Plan: 5, Resim: 5)10. Ku-

zeybatı köşede 9 (J-6/7) ve 9 (I-6/7) plankarelerinde, alanın batı duvarının 

118.84 metre seviyede korunduğu ve köşe yaptığı görülmüştür. 2015 yılın-

daki çalışmalarda meydana çıkan kuzeybatı köşedeki merdivenler ile batı 

duvarı arasında bir su kanalı meydana çıkartılmıştır. Güneybatı köşede ise 

21(A-7/8) plankarelerinin denk geldiği alanda çalışmalar sürdürülmüştür. 

Kutsal alanın ana kayaya dayanan batı duvarının güneybatı köşedeki yük-

sekliği 118.87 metredir. Bu alanda batı kenar boyunca devam eden ana kaya 

seviyesi 116,17 metredir. Güneybatı uçtan doğuya kaydırılan çalışmalar ile 

                                                        
7  Cam araştırmaları Araş. Gör. Emine Akkuş tarafından gerçekleştirilmiştir. 
8  Sikke araştırmaları Öğr. Gör. Dr. Onur Gülbay tarafından gerçekleştirilmiştir. 
9  Şahin 2001, s.85. 
10  Aybek vd., 2016, s.442-445.  
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kutsal alanın güney kenarı ile ilgili fikir sahibi olunabilmiştir. Güney kenar 

yaklaşık 5 metre meydana çıkartılmış, duvar seviyesinin 116.00 metreye 

kadar düştüğü görülmüştür. Her iki köşede yapılan çalışmalar ile kutsal 

alanın sınırları belirginleştirilmiştir (Resim: 6)11. Bunun yanı sıra, 9(H/I-8) 

plankaresinde 2x3 metrelik açma oluşturularak bir çalışma yapılmış ve 

116.39 metre seviyesinde mozaik tespit edilmiştir. Kutsal alanın kuzeybatı 

köşesinde bulunan mozaik kaplamanın bir kısmı kazılarak ortaya çıkartıl-

mış, kalan kısmı ise bir sonraki kazı sezonunda, daha geniş bir zaman dili-

minde araştırılmak üzere toprak altında bırakılmıştır (Resim: 7).  

Zeus Krezimos12 Kutsal Alanı’nda 2016 yılı kapsamında 21 (A-7/8), 9 (J-

6/7), 9 (I-6/7) ve 9 (H/I-8) plankarelerinde çalışmalar yapılmıştır (Plan: 5). 21 

(A-7/8) plankaresinde yapılan çalışmalarda toplam 115 adet seramik gelmiş-

tir. Bunlardan 4’ü Hellenistik, 110’u Roma, 1 tanesi de Bizans Dönemine 

aittir. 9 (H/I-8) plankaresindeki çalışmalarda ise 21 adet seramik ele geçiril-

miş olup, bunların 3’ü Hellenistik, 4’ü Roma, 14 tanesi de Bizans Dönemine 

tarihlenmektedir. Bunlar dışında bu plankareden bir adet metal bıçak ve bir 

adet bronz kilit aksamı ele geçirilen buluntular arasındadır. 

Roma Dönemine ait seramik parçaları ağırlıklı olmasına rağmen farklı 

dönemlerden de buluntular gelmektedir. Helenistik Dönem seramikleri 

içinde basit firnisli tabaklar, unguentarium ve gri-siyah tabak formları bu-

lunmaktadır. Roma Dönemi seramikleri arasında amphora ve testiler, ince 

duvarlı bardaklar, pişirme kapları, lekaneler ve sigillatalar bulunmaktadır. 

Bizans Dönemine ait seramikler içinde ise sırlı tabaklar ve testi parçaları 

bulunmaktadır. 

 

DİĞER ÇALIŞMALAR 

Cam Araştırmaları 

2016 kazı sezonunda ‚Metropolis Hamam-Palaestra Buluntusu Camlar‛ 

başlıklı doktora tez çalışması kapsamında, bu alanda tespit edilen camların 

çizim, belgeleme ve değerlendirme çalışmaları Araş. Gör. Emine Akkuş 

tarafından gerçekleştirilmiştir. 2009 – 2015 yıllara ait cam buluntular ile 

2016 kazı sezonunda açığa çıkarılan camların çizimi yapılmış ve fotoğrafları 

çekilmiştir. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar da düşünüldüğünde, 2016 

yılında aşağı Roma hamamı-palaestra kazılarının başladığı 2003 yılından 

                                                        
11  Kutsal alanla ilgili detaylı bir yayın çalışması Byzas serisine hazırlanmaktadır. 
12  Knibbe 1989, s.38-40.   
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bugüne kadar bu alanda tespit edilen cam buluntuların tümünün belgelen-

me işlemi tamamlanmıştır. Bu çalışma kapsamında değerlendirilen camlar 

M.Ö. 1.-M.S. 7. yüzyıl aralığını içine alan geniş bir zaman dilimine işaret 

etmektedir. Geç Hellenistik - Erken İmparatorluk Dönemi buluntuları aşağı 

Roma hamamı - palaestranın inşasından önceki evreyi, Roma Dönemi bulun-

tuları yapının kullanım evresini, Erken Bizans Dönemi buluntuları ise ha-

mamın kullanımı son bulduktan sonra aynı alanda kurulmuş olan cam işliği 

sürecini temsil etmektedir.13 Geç Hellenistik Dönem buluntuları kalıba dö-

küm yatay yivli kâselerle sınırlıyken, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde 

buluntu yelpazesi oldukça geniştir. Kabaca kâseler, tabaklar, bardaklar, 

şişeler, kadeh ve kandillerden oluşarak kendi içlerinde de alt bölümlere 

ayrılmıştır. Ayrıca çeşitlilik gösteren formların yanında pencere camları ile 

cam objeler ve takılar da yer almaktadır. Kazı sezonunun bitiminde Geç 

Hellenistik, Roma ve Erken Bizans Dönemi buluntularından oluşan camlar 

içinden her dönem için ayrı ayrı olmak üzere renk, bozulma ve üretim fark-

lılıkları gösteren amorf örnekler, pencere camı parçaları ile üretime işaret 

eden bir grup malzeme arkeometrik analizleri yapılmak üzere ayrılmıştır.  
 

Metropolis Bizans ve Erken Türk Dönemi Seramikleri  

2016 kazı sezonunda Metropolis Bizans ve Beylikler Dönemi seramikle-

rinin inceleme çalışmasına devam edilmiştir.14 Çalışmalar kapsamında orta 

kentteki yukarı hamam seramiklerinin Bizans ve Beylikler Dönemi olarak 

tasniflenmesi yapılmıştır. Yukarı hamam buluntuları içinde Bizans Dönemi 

sırlı seramikleri ağırlıktadır. Bizans sırlı seramik sanatında yoğun olarak 

karşımıza çıkan zeuxippos tipi seramikler, yukarı hamam buluntuları içinde 

de sayıca daha çoktur. Seramikler, geometrik ve bitkisel süslemelere sahip, 

genellikle yeşil ve hardal sarısı sırlı, halka kaideli yarı-küresel gövdeli yay-

van kaplardan oluşmaktadır. Zeuxippos tipi seramikleri dışında Bizans Dö-

nemine tarihlendirilen slip teknikli, tek renk sırlı ve yeşil/turuncu lekeli 

seramikler de bulunmuştur. Hamam sektöründen ele geçirilen Bizans sırsız 

seramikleri ise gövdelerinde kazımayla yapılmış dalga bezemelere sahip 

geniş ağız kenarlı, hamur tipi olarak mikalı ve taşçıklı küp parçalarından 

oluşmaktadır. Ayrıca üzerlerinde ince noktalar şeklinde yapılmış bezemeler 

bulunan kulp parçaları da sırsız seramikler içindedir. Hamam buluntuları 

                                                        
13  Çakmaklı 2014, s. 135. 
14  Bizans ve Beylikler Dönemi seramiklerinin inceleme çalışmaları Sanat Tarihçi Zeynep Adile 

Meriç’in tarafından gerçekleştirilmiştir. 
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içinde Beylikler Dönemi’ne tarihlendirilen (14. yüzyıl) tama yakın slip tek-

nikli kap önemli bir parça olarak dikkat çekmektedir. Beylikler Dönemine 

ait bir diğer önemli parça da tama yakın yumurta biçimli gövdeye dship, 

tek kulplu, akıtacaklı ve yeşil sırlı testi parçasıdır.  

 

KORUMA, RESTORASYON VE DÜZENLEME PROJELERİ 

2016 yılında yapılan Metropolis kazılarında 27 adet eserin koruma - ona-

rımı gerçekleştirilmiştir.15 Restorasyonu yapılan eserlerin 18 adedini bronz 

sikke, 1 adedini bronz obje, 1 adedini kurşun tessera, 1 adedini demir bıçak, 

1 adedini taş boncuk, 4 adedini pişmiş toprak eser oluşturmaktadır. Bunla-

rın dışında latrinaya ait mermer kanal taşı ve Zeus Krezimos Kutsal Ala-

nı’na ait bir sütun tamburunun sağlamlaştırılması yapılmıştır. Bunun yanı 

sıra, 2014 yılında kazısı tamamlanan aşağı Roma hamamındaki frigidarium 

nişlerinin renkli mermerlerden geometrik olarak yapılmış opus-sectilelerin 

belgeleme ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 8).  

Hazırlanmakta olan ‚Bizans Kalesi, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon 

Projesi‛ ile kalede bulunan tüm hasarlar tespit edilip, uygulanacak çözüm-

ler, ‚en az müdahale‛ ile dayanıklılığın sağlanması ilkesi temel alınarak 

yapılmaktadır. Yapılan müdahalenin amacı yapıyı özgün biçimine yeniden 

kazandırmak değil, mevcut durumunun korunmasını sağlamak ve daha 

büyük statik tehlikelerden korumaktır. 

‚Yukarı Roma Hamamı Latrinası Oturma Yeri ve Geçici Koruma Çatısı 

Projesi‛, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Mü-

dürlüğünün 11.08.2016 tarih ve 4893 sayılı izni ile uygulanmıştır. Metropo-

lis’in orta kent bölgesinde yer alan yapıda zaman içinde özellikle yağmur ve 

güneşin yarattığı zararlı etkiler nedeniyle mimari elemanlarında aşınmalar 

ve bozulmalar tespit edilmiştir16. Yapılan geçici çatı ile yapının yaz ve kış 

şartlarından korunması planlanmıştır (Resim: 9). Bunun yanı sıra, 2000 yı-

lında gerçekleştirilen Latrina kazısı sonucunda elde edilen materyallere 

göre ahşaptan olduğu tahmin edilen oturma bölümlerinin bir kısmı da aynı 

proje kapsamında orijinaline uygun olarak dayanıklı ahşaptan yapılmıştır. 

(Resim: 9)17.  

                                                        
15  Restorasyon ve konservasyon işlemleri Restoratör Taner Özgür, Restoratör Sinan İlhan ve 

Restoratör Öğrencisi Mehmet Sabah tarafından gerçekleştirilmiştir. 
16  Aybek vd., 2009, s. 106-109. 
17  Gülbay 2006,  s. 472. 
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  Plan 1: Metropolis antik kenti ve kazı alanları. 
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                         Plan 2: Roma hamamı-palaestra kompleksi ve 2016 kazı alanı 

 
 

 
Plan 3: Batı servis koridoru ve su kanalı 

 
 

 
  Plan 4: Batı servis koridoru kesit görünümü 
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                                       Plan 5: Zeus Krezimos Kutsal Alanı 

 

 

 
                         Resim 1: Batı servis koridoru ve nişler 

 

 
                         Resim 2: Batı servis koridoru ve caldarium arkasına sıralanmış 

                                         niş bölümleri 
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                          Resim 3: Koridor tabanında gözlemlenen kül tabakası 

 

 
                         Resim 4: Praefurnium (ateşlik) yanına inşa edilen geç dönem cam 

                                         üretim işliği 

 
                          Resim 5: Zeus Krezimos Kutsal Alanı batıdan görünüş 
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   Resim 6: Zeus Krezimos Kutsal Alanı doğudan görünüş 

 

 
   Resim 7: Bir bölümü kazılan mozaik taban 
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                                        Resim 8: Temizlik sonrası opus-sectile görünümü 

 

 
Resim 9: Latrina koruma çatısı ve yeniden düzenlenen oturma bölümü
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GERMANİCİA 2016 YILI KAZISI 

Oktay DUMANKAYA* 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğünün 18.03.2016 tarih ve 53447 sayılı yazısı ve 18.03.2016 tarih ve 

53439 sayılı kazı ve sondaj izin belgesi ile; 2016 yılı için Kahramanmaraş 

Müzesi başkanlığında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Arkeoloji 

Bölümü, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay Dumankaya’nın bilimsel da-

nışmanlığında ilgili uzmanların katılımı ile kurtarma kazısı, temizlik ve 

hafriyat çalışmalarına izin verilmiş olan Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu 

İlçesi, Dulkadiroğlu Mahallesi 461 ada, 2-3-13-14-15-16-18-19-22 parsellerde 

yer alan alandaki kurtarma kazısı çalışmaları yapılmıştır1 (Resim: 1). 

Dulkadiroğlu Mahallesi’nde 461 ada içerisinde yer alan ve Germenicia 

antik kentine ait olduğu düşünülen mozaikli alan kurtarma kazısı 

23.04.2016 tarihinden 15.12.2016 tarihine kadar devam etmiş olup, bu tarih 

aralığında 2-3-13-14-15-16-18-19-22 No.lu parsellerde toplam 46 açmada 

kazı çalışmaları gerçekleşmiştir.  

Germanicia antik kenti Doğu, Gu ney Doğu ve Akdeniz bölgelerinin ke-

sişme noktasına yer alan Kahramanmaraş İli’nde yer almaktadır. Lokalizas-

yonu tam olarak yapılamasa da kent 2339 metre yüksekliğindeki Ahir Da-

ğı’nın güney eteklerine kurulduğu bilinmektedir. Günümüze kadar tespit 

edilen arkeolojik bulgular doğrultusunda Kahramanmaraş’ın doğusunda 

yer alan ve halk tarafından ‚Kara Maraş” olarak adlandırılan Dulkadiroğlu 

İlçesi, Dulkadiroğlu, Bağlarbaşı, Namık Kemal, Şeyh Adil ve Kanuni mahal-

lelerini kapsayan 146 hektarlık alanın Germanicia antik kentine ait kalıntılar 

olduğu düşünülmektedir (Resim: 2).  Sit alanın kuzey doğusunda Dulkadi-

                                                        
* Dr. Oktay DUMANKAYA, Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

Kahramanmaraş/TÜRKİYE. 
1  Öncelikle Germanicia antik kenti 2016 yılı kazılarına ivme kazandıran, desteğini ve katkılarını 

esirgemeyen başta Kültür ve Turizm Eski Bakanı ve Kahramanmaraş milletvekili Sayın Mahir 

Ünal beyefendi başta olmak üzere, özel ilgi ve alakalarından dolayı Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Melik Ayaz ve Kazılar Şube Müdürü Vekili Umut 

Görgülü’ye şükranlarımızı sunuyoruz.  Ayrıca emek ve katkılarından dolayı Kahramanmaraş İl 

Kültür Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı’ya, yıkım çalışmalarından göstermiş olduğu 

büyük katkılardan dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Erkoç 

ve belediye yetkililerine ayrıca teşekkür ediyoruz. 
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roğlu Mahallesi sınırlarında sırasıyla 2001, 2009 ve 2010 yıllarında 461 ada 

içerisinde Kahramanmaraş Müzesi Başkanlığı’nda kurtarma kazıları yapıl-

mıştır. Halen in-situ olarak kazısı yapılan alanda sergilenen mozaik 46 met-

rekarelik bir alanı kapsamaktadır. Üzerinde yer alan betimlemelerde Roma 

Dönemi Germanicia antik kentinin sosyal yaşamını anlatmasından dolayı, 

‚Yaşam Mozaiği‛ olarak isimlendirmiştir2 (Resim: 3-4). 

  

18-19 NO.LU PARSEL KAZILARI 

2016 yılı kazılarına yukarıda bahsi geçen mozaik tabanın yer aldığı yapı-

nın sınırlarının belirlenmesi amacıyla 18-19 No.lu parsellerden başlanarak 

alan genişletme çalışmaları yapılmıştır. Oldukça meşakkatli yıkım çalışma-

larının ardından parseller içerisinde toplamda 12 açma kazısı tamamlanmış-

tır (Resim: 5). Mozaikli alanla aynı aksta kuzeye doğru uzanan bir duvar 

yapısı 19 parsel 9 ve 5 No.lu açmaların içerisinde ortaya çıkartılmıştır (Re-

sim: 6). Ayrıca parseller içerisinde farklı açmalarda yoğun oranda tesera 

tespit edilmiştir. Tespit edilen bu buluntular mozaikli yapının oldukça geniş 

bir alanı kapladığı ancak tahribatlar ile yok edildiğini göstermektedir (Re-

sim: 7). 

Yaşam mozaiğinin hemen güneyinde 19 parsel 12 No.lu açma içerisinde 

4 adet çatı kiremiti mezar tespit edilmiştir (Resim: 8).  1 No.lu mezarın 

uzunluğu 80 cm., genişliği 60 cm. olarak ölçülmüştür. 3 adet düz kiremitten 

oluşturulan mezarda, mezar hediyesi olarak bir bronz yüzük ile 1 adet tek 

kulplu testi ele geçirilmiştir. Ayrıca mezarda kapama kiremiti olarak kulla-

nılan çatı kiremitinin üzerinde yapıldığı atölyeyi belirten mühür baskısı 

tespit edilmiştir.  

19 parsel/12. No.lu açmanın orta bölümünde yer alan 2. No.lu mezarın 

uzunluğu 190 cm., genişliği ise 80 cm. olarak ölçülmüştür. Mezar 8 adet düz 

kiremitten oluşturulmuştur. Çatı kiremitlerinin kaldırılmasının ardından 

bireyin etrafında üç sıra şeklinde düzensiz taşlardan oluşan duvar örgüsü 

ile karşılaşılmıştır. Mezar içerisinde üst üste gelecek şekilde konumlandı-

rılmış iki birey tespit edilmiştir (Resim: 9). 

19 parsel/12. No.lu açmada yer alan 4. No.lu mezar, 8 adet düz kiremit-

ten oluşturulmuştur.  Bunlardan 6 adeti karşılıklı çatılmış, diğeri ikisi ise, 

biri doğuda biri batı ucunda olmak üzere kapama kiremidi olarak kullanıl-

                                                        
2  Ersoy 2014: 61. 
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mıştır. Ana topraktan yaklaşık 90 cm. derinlik kazandırılmış ve bireyi ya-

tırmak için bir alan yaratılmıştır. Birey yatırıldıktan sonra yüksekliği en az 3 

sıra olacak şekilde etrafı küçük ve düzensiz taşlarla örülmüştür. Bireyin 

korunan iskelet yapısının siyahımsı bir renk aldığı gözlemlenmiştir. Bu du-

rum bireyin gömü sonrası bir tütsüleme işlevine tabi tutulduğunu akıllara 

getirmektedir. Oldukça kötü durumda 5 adet cam unguanterium ele geçiri-

len mezar, M.S. 1 yüzyıla tarihlendirilmektedir (Resim: 10). 

 

22. PARSEL KAZILARI 

22. parsel ‚yaşam mozaiği‛ olarak adlandırılan mozaikli alanın yaklaşık 

30 metre güney batısında yer almaktadır. Açma kazıları sırasında düzensiz 

taşlardan örülmüş, apsisli, duvarlar tespit edilmiştir. Ayrıca parsel içerisin-

de farklı açmalarda yoğun oranda teseralar tespit edilmiştir. Ancak ‚yaşam 

mozaiği‛ olarak adlandırılan mozaik tabanın yer aldığı parsellerin arasında 

henüz yıkımı tamamlanmamış günümüz yapılarının yer almasından dolayı 

yapıya ilişkin bir tanımlama yapılamamıştır (Resim: 11). 

 

3. PARSEL KAZILARI 

3. parsel, ‚yaşam mozaiği‛ olarak adlandırılan mozaikli alanın yaklaşık 

10 metre batısında yer almaktadır. Yıkım çalışmalarının ardından parseller 

içerisinde toplamda 4 açma kazısı tamamlanmıştır. Bu alan içerisinde yer 

alan ve 1970’li yıllarda yapılan evin temelinde görselde de görülebileceği 

üzere oldukça büyük bir kot farkı yer almaktadır. Bu parselde yaptığımız 

kazılar sırasında Antik Çağ taban döşeme tuğlaları gözlemlenmiş ve bir 

çoğunun tahrip edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca 2001 yılında Kahra-

manmaraş Müzesi tarafından yapılan kazılarda ortaya çıkartılan ‚K-2 kori-

dor mozaiği‛ adı verilen mozaiğin devamı bu parselde ortaya çıkmıştır 

(Resim: 12). 2001 yılında 4. parselde çıkartılan ve 3. parselde devamı göz-

lemlenen koridor mozağinin çok az bir kısmının korunabildiği dikkati çek-

mektedir. Halen Kahramanmaraş Müzesinde sergilenmekte olan mozaik 

üzerinde alt orta köşede yer alan büyük bir kantharos içerisinden iki dal ha-

linde çıkan ve bu tu n panoyu saran asma dalları arasında üzüm salkımlarını 

yiyen yabani ve evcil hayvan betimlemeleri yer almaktadır. Koridor mozai-

ğinin bordürünü ise, lotus veya kalyx dizisi olarak adlandırılan bezemeler 

oluşturmaktadır (Resim: 13).  
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2. PARSEL KAZILARI 

2. parselde 6 açma tamamlanmıştır. Bunlardan sadece 5 No.lu açma içe-

risinde bir kremasyon mezar ortaya çıkartılmıştır. Yaklaşık 1 metrekarelik 

bir alanda kremasyon işlemi yapılmış ve urne kabı olarak; geniş karınlı, 

omuzdan kulplu kythra seramik formu kullanılmıştır. Toprak ve üzerinde 

bulunan günümüz ev yapısının baskısından kaynaklı urne kabı parçalı bir 

şekilde ele geçirilmiştir. Urne kabı içerisinde; omurga kemikleri, parmak 

kemikleri, kaburga kemiklerinin dağınık bir şekilde yerleştirilmiş olduğu 

görülmüştür. Urne kabı üzerinde görülen yanık izleri, aynı zamanda kemik 

yapılarının üzerinde de tespit edilmiştir. Bununla birlikte 1 adet pişmiş top-

raktan unguentarium mezar hediyesi olarak bırakılmıştır. Unguentariumun 

formundan dolayı mezar M.S. 1-2. yüzyıla tarihlendirilmektedir. 
 

 

SONUÇ 

2016 yılı kazı çalışmalarında 4 ve 5. parselde ortaya çıkarılan mozaikli 

alanın doğusunda herhangi bir mimari öğeye veya buluntuya rastlanma-

mıştır. Fakat mozaikli yapının batıya doğru genişlediğine dair izleri görüle-

bilmektedir. Özellikle 3 parselde ortaya çıkarılan mozaik parçaları, duvar ve 

künk yapıları, mozaikli yapının devamı niteliği taşımaktadır.  

Bu parsellerde çalışma yapılmasına sebep olan gelişme ise; 2009 yılında 

yine müze müdürlüğü tarafından yürütülen 4 ve 5. parsellerdeki kazılarda 

ortaya çıkarılan mozaikli alan olmuştur. Taban döşemesi olarak kullanılan 

mozaikli alanın hangi mimariye ait olduğunu belirleyebilmek için şimdiye 

kadar yapılan çalışmalar yeterli olamamıştır. Bunun sebebi ise; 461 ada içe-

risinde bulunan parsellerde günümüz evlerine ait yapıların olmasıdır.  

Bu evlerin temellerinin arkeolojik kültür varlıkları üzerinde ciddi an-

lamda bir tahribatı olmuştur. Mezarlar ada içerisindeki çalışmalarda ele 

geçen buluntuların en erken örneklerini teşkil etmektedir. M.S. 5-6. yüzyıla 

tarihlendirilen mozaikli taban döşemeleri ile arasında 500 yıllık bir dönem 

farkı olan mezarlar bize, bu bölgedeki erken yerleşimin bir nekropol olma 

ihtimalini düşündürmektedir. Tabi ki bu durumu netleştirmek için 461 ada 

içerisindeki çalışmaların devam etmesi ve yeni buluntuların ele geçirilmesi 

gerekmektedir. 
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TARSUS-GÖZLÜKULE KAZILARI 

2016 YILI ÇALIŞMALARI 

Aslı ÖZYAR* 

Elif ÜNLÜ 

Boğaziçi Üniversitesinin 2007 yılından itibaren Mersin İli, Tarsus İlçesin-

de Gözlükule höyüğünde başlattığı kazı çalışmalarına 2016 depo çalışmaları 

ile devam edilmiştir1.  Bu çalışmalar 7 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasın-

da, Tarsus Müze Müdürlüğü nezaretinde ekip üyelerimiz tarafından yürü-

tülmüştür2.  Çalışmalarımız Boğaziçi Üniversitesi 8254 numaralı Tarsus 

Regional Project: Phase IV başlıklı bilimsel araştırma projesi kapsamında ve 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödenekleri ile desteklenmiş olup, ayrıca 

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Machteld J. Mellink Tarsus-Gözlükule Kazı Fo-

nu katkısı ile yürütülmüştür3.   

Söz konusu depo çalışmaları kapsamında Çukurova’nın batısında bulu-

nan modern Tarsus kentinin güneyinde yer alan Gözlükule höyüğünün 

doğu tepesinde kazılan yaklaşık 500 metrekarelik bir alana yayılan beş aç-

                                                        
*  Prof. Dr. Aslı ÖZYAR, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Bebek P.K. 

2, 34342 İstanbul/TÜRKİYE. 

 Yrd. Doç. Dr. Elif ÜNLÜ Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Bebek 

P.K. 2, 34342 İstanbul/TÜRKİYE. 
1 Kazıya ön hazırlık olarak 2001-2006 yılları arasında yürütülen araştırmaların raporları ve 2007 

yılından itibaren yapılan kazı çalışmalarının raporlarının basıldığı yayınlar için bkz. 

www.kulturvarliklari.gov.tr; ayrıbasımları için bkz. www.tarsus.boun.edu.tr (yayınlar). KST 

Araştırmaların ilk 3 yılında yapılan çalışmalardan çıkan sonuçların derlemesi için bkz. Özyar, 

A. (ed.) Field Seasons 2001-2003 of the Tarsus-Gözlükule Interdisciplinary Research Project, Istanbul, 

Ege Yayınları 2005. 
2  Depo çalışmaları A. Özyar ve E. Ünlü denetiminde yürütülmüştür. Bu çalışmalara katılanlar: 

Doç. Dr. Oya Pancaroğlu, sanat tarihçisi (Boğaziçi Üniversitesi); Türkan Pilavcı, doktora öğren-

cisi (Columbia Üniversitesi, ABD);  Dr. Kerem Halıcıoğlu, geomatik mühendisi (Boğaziçi Ün-

iversitesi); Dr. Virginia Verardi, arkeolog; Figen Öztürk, mimar, (İstanbul Teknik Üniversitesi);  

Nazım Can Cihan, Müge Bulu Akar, doktora öğrencisi Koç Üniversitesi, Orkun Hamza Kaycı 

doktora öğrencisi (İstanbul Üniversitesi) Ferah Pırlanta Köksal, geomatik mühendisi ve yüksek 

lisans öğrencisi (İstanbul Teknik Üniversitesi); Burhan Gülkan, arkeolog (İstanbul Üniversitesi); 

Hollister N. Pritchett, doktora öğrencisi (Bryn Mawr College); Amanda Filmyer, arkeolog. 
3  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Boğaziçi 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerine ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfına destek ve katkıları 

için teşekkür ederiz. 
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mada 2007-2014 yılları arasında açığa çıkarılan katmanlarda ele geçirilen 

buluntuların belgeleme, konservasyon, tümleme ve veritabanına girme ça-

lışmaları yürütülmüştür.  Ayrıca kazı koordinat sistemi güncellenerek mev-

cut European Datum sisteminden (ED 1950) International Terrestrial Refe-

rence Frame 1996 (ITRF 96) sistemine dönüşümü gerçekleştirilmiştir. Dönü-

şümde kullanılan ortak noktalar CORS yöntemi ile ölçülmüştür.   

 

GEÇ ANTİK DÖNEM SERAMİKLERİNDEN ÖRNEKLER 

Konservasyonu ve/veya tümlenmesi 2016’da tamamlanan buluntular 

arasında önceki yıllarda yürütülen kazılarda Tarsus-Gözlükule Ortaçağ 

katmanının hemen altında bulunan Geç Antik tabakasında ele geçirilen 

çanak çömlekler vardır4.  Bu döneme ait yapıların temelleri Erken İslami 

Dönem yerleşmesi tarafından kısmen tekrar kullanılmış olmuş olup genel 

olarak bozuk bir şekilde ele geçirilmiştir.5 Bu döneme ait seramikler daha 

çok dolgu tabakalarında ele geçirilmişlerdir. Bunlardan iki tanesi C7 16 aç-

masında bulunan 2851 numaralı çift kulplu bir pişirme kabı (Resim: 1) ve 

2852 numaralı çift kulplu ve emzikli bir pişirme kabıdır (Resim: 2). İlki 6. 

yüzyılın sonları ile 7. yüzyılın başları arasına tarihlenir. Benzerlerine Elauis-

sa Sebaste’nin VI. katmanında rastlanır6. Diğeri ise 7. yüzyılın ikinci yarısına 

tarihlenir ve benzerleri yine Elauissa Sebaste’den bilinir7. Bu pişirme kapla-

rının hamurları ve üretim teknolojisi daha sonraki Erken İslami Dönemde 

de uygulanmaya devam eder8. Form olarak benzerlik göstermese de günde-

lik seramik üretimindeki bu devamlılık belki de aynı işliklerin Abbasi Dö-

neminde de çalışmaya devam ettiğini gösteriyor olabilir. Bunun yanı sıra 

bölgeye yeni gelen Abbasilerin farklı pişirme ve yemek kültürlerini ise de-

                                                        
4  Geç Antik seramiklerin tanımlanması ve karşılaştırılmaları konusunda Dr. Agnès Vokaer’e 

teşekkürlerimizi sunarız. 
5  Özyar, A., E. Ünlü, T. Pilavcı, Ç Külekçioğlu, S. Yalçın, S. Karacic, A. Güldüren, W. Bennett, 

Tarsus-Gözlükule 2012 Yılı Kazısı, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2014, çizim 2. 
6  Ricci, M., La ceramica, E. Equini Schneider (ed), Elauissa Sebaste II. Un ponte tra Oriente e Occi-

dente, vol. 2, Roma, 2003, s. 203 ve fig. 193. 
7  Ricci, M., Elauissa Sebaste: context, production & commerce, B. Böhlendorf-Arslan, A. Osman 

Uysal and J. Witte-Orr (ed), Late Antique and Medieval Potery and Tiles in Medieval archaeological 

Contexts (Çanak, Byzas 7), 2007, s. 173 ve fig. 2-13. 
8  Özyar A., E. Ünlü, O. Pancaroğlu, A. Vokaer, Recent Fieldwork at Tarsus–Gözlükule: The Me-

dieval Levels, S. R. Steadman, G. McMahon (eds.), Archaeology of Anatolia, Volume II, Newcastle 

upon Tyne, 2017, s. 219. 
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ğişen çömlek formlarından görmek mümkündür9. Yani Geç Antik ve Erken  

İslami Dönem arasında hem yerleşim hem de maddi kültürde görülen kı-

rılmaların yanı sıra bazı devamlılıkların da olduğu dikkat çekmektedir ve 

bu durum bölgede yürütülen çalışmalar açısından daha etraflıca üzerinde 

durulması gereken yeni bir gözlemdir. 

Tümlenen sırsız gündelik kullanıma ait Geç Antik Dönem seramiklerin-

den bir diğeri ise dalga desenli bir leğendir. C7 17 açmasındaki locus 265/286 

numaralı, oval şekilli fırının kullanım dönemi sonrası dolgusundan çıkmış 

olan 2881 numaralı bu leğenin şimdilik M.S. 5-7. yüzyıllar arasına tarihlen-

diği düşünülmektedir ancak bölgede henüz tam benzerlerine rastlanmamış-

tır (Resim: 3).  

 

GEÇ TUNÇ IIb DÖNEMİ SERAMİKLERİ 

Tarsus-Gözlükule’de 2007-2014 yıllarında yürütülen Boğaziçi Üniversite-

si kazılarında, Goldman dönemi kazılarında olduğu gibi, Geç Tunç IIb ta-

bakası son derece tahrip olmuş bir şekilde ele geçirilmektedir. Mimari öğe-

lerin mekansal ilişkileri tam anlaşılamamakla beraber, bazı Geç Tunç IIb 

Dönemi çöp çukurlarının bunlardan bir kısmını kesiyor olması bu dönemin 

en azından iki evresinin olduğunu göstermektedir10. Tarsus-Gözlükule’de 

Geç Tunç IIb Dönemine ait seramikler stratigrafik olarak bu katmana ait çöp 

çukurlarından seçilerek incelenmiştir. Bunlar ekseriyetle günlük kullanım 

amaçlı çark yapımı ve yüzeyleri çok az işlenmiş seramiklerden oluşur ve bir 

önceki Geç Tunç IIa Döneminde bölgede yayılan ve Hitit Krallığı’nın Orta 

Anadolu’daki önemli merkezlerinden iyi bilinen monokrom seramikleri ile 

devamlılık gösterir11. Bu da Gözlükule yerleşimi Hitit Krallığı hakimiyeti 

altındayken burada gelişen çanak-çömlek üretim geleneklerinin, bölge Hitit 

Devleti’nin kontrolünden çıktıktan sonra da devam ettiğine işaret eder.  

                                                        
9  Özyar A., E. Ünlü, O. Pancaroğlu, A. Vokaer, Recent Fieldwork at Tarsus–Gözlükule: The Me-

dieval Levels, S. R. Steadman, G. McMahon (eds.), Archaeology of Anatolia, Volume II, ewcastle 

upon Tyne, 2017, fig. 10-13.b-c. 
10  Özyar, A., E. Ünlü, T. Pilavcı, Ç Külekçioğlu, S. Yalçın, Z. Silvia, J. Stavis, Tarsus-Gözlükule 

2014 Yılı Kazısı, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2016, çizim 3. 
11  Goldman, H. Excavations at Gözlü Kule, Tarsus. From the Neolithic through the Bronze Age, Vol II. 

Princeton, Princeton University, 1956, s. 203-205; Garstang, J. Prehistoric Mersin: Yümüktepe in 

Southern Turkey, Oxford, Clarendon Press, 1953, s. 241-242; Gates, M-H. Potmarks at Kinet 

Höyük and the Hittite Ceramic Industry, E. Jean, A. M. Dinçol, S. Durugönül (ed), La Cilicie: 

Espaces et Pouvoirs Locaux (2e millénaire av J-C - 4e siècle ap J-C), Istanbul, Institut français d'études 

Anatoliennes Georges Dumézil, 2001, s. 137-157. 
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Tarsus-Gözlükule’deki Geç Tunç IIb seramiklerinin ön incelemesi sonu-

cunda ekseriyetle kullanılan  hamurun orta kabalıkta olup, orta seviyede 

kireç ve mineral, az miktarda mika ve bazen bitkisel katkılı olduğu gözlem-

lenmiştir. En sık rastlanan formlar arasında tabaklar ve çanaklar vardır (Çi-

zim1: 1-4 ve 2: 1-5). Bunların yüzeyleri sadece kabaca düzeltilmiş olup, ta-

ban kısımlarında alet izleri ekseriyetle hiç düzeltilmeden olduğu gibi bıra-

kılmıştır. Fakat aralarında ender olsa da yüzeyleri hafifçe perdahlanmış ve 

hatta bazen kısmen kırmızı astarla kaplı olanlarına da rastlanır (Çizim 2: 5). 

Bu seramikler İç Anadolu Geç Tunç II seramik geleneği ile güçlü parallelik-

ler gösterir12. Aynı hamur tipi çömleklerin yapımında da kullanılmıştır. 

Bunlar arasında ağız kenarı dışa kalınlaştırılmış dar boyunlu ve ağız kenarı 

dışa doğru çekilmiş daha geniş boyunlu çömlekler en sık rastlananlardır 

(Çizim 3: 1-3). Bu çömlekler genelde yerleşimin bir önceki döneminde de 

rastlanan çeşitlerdir ve İç Anadolu seramik geleneği ile ilişkilendirilebilir-

ler13. Yine aynı hamurdan ve kabaca üretilmiş, ekseriyetle el yapımı minya-

tür çanaklara Geç Tunç IIb katmanında rastlanmaya devam edilmektedir 

(Çizim 4)14. Bu adak kapları yerleşimde Hitit idaresinin merkezine bağlılığı 

gösteren anıtsal yapının kullanımı sona erdikten sonra da İç Anadolu ile 

ilişkilendirilen bazı adetlerin devam ettiğinin önemli bir göstergesidir.  

Aynı katkı malzemelerinin kullanıldığı fakat daha ince hamurlu ve daha 

iyi pişirilmiş olan mal grubu ise yukarıda tanıtılanlara göre daha küçük ve 

ince cidarlı çanakların ve bazı çömleklerin yapımında kullanılmıştır (Çizim 

2:6-7- 3:4-6). Yukarıdakilerin aksine bu gruba ait seramiklerin yüzeyleri 

daha özenli düzeltilmiş ve hatta bazılarının yüzeyleri perdahlanmıştır. Ay-

rıca rengi kahverengiye çalan ve az miktarda mineral, kireç ve mika katkılı 

ince hamurlu bir mal grubu da mevcuttur ve bu gruba ait seramiklerin yü-

                                                        
12  Mesela: Mu ller-Karpe, A. Hethitische To pferei der Oberstadt von Hattus  a: ein Beitrag zur Kenntnis 

spa t-grossreichszeitlicher Keramik und To  perferbetriebe unter Zugrundelegung der Grabungsergebnisse 

von 1978-82 in Bog azko y, Marburg/Lahn, Hitzeroth, 1988, levha 29-37; Parzinger, H. – Sanz, R. 

Die Oberstadt von H attus  a. Hethitische Keramik aus dem zentralen Tempelviertel, Berlin, Gebr. Mann, 

1992, fig. 19 I, 20 J. 
13  Mesela: Mu ller-Karpe, A. Hethitische To pferei der Oberstadt von Hattus  a: ein Beitrag zur Kenntnis 

spa t-grossreichszeitlicher Keramik und To  perferbetriebe unter Zugrundelegung der Grabungsergebnisse 

von 1978-82 in Bog azko y, Marburg/Lahn, Hitzeroth, 1988, levha 20, T8a; Parzinger, H. – Sanz, R. 

Die Oberstadt von H attus  a. Hethitische Keramik aus dem zentralen Tempelviertel, Berlin, Gebr. Mann, 

1992, fig. 15.4.4b, 15.4.6b, 16.6.2.b. 
14  Orta Anadolu’daki örnekleri için mesela: Mu  ller-Karpe, A. Hethitische To pferei der Oberstadt von 

Hattus a: ein Beitrag zur Kenntnis spa  t-grossreichszeitlicher Keramik und To  perferbetriebe unter 

Zugrundelegung der Grabungsergebnisse von 1978-82 in Bog azko y, Marburg/Lahn, Hitzeroth, 1988, 

levha 41, N1-N5. 
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zeyleri kısmen daha koyu bir kahverengi astarla kaplanarak perdahlanmış-

tır (Çizim: 5). Bu mal grubuna yerleşimde az miktarda rastlanmaktadır. 

Pişirme kaplarının çoğu ise bol miktarda kavkı katkılı çok farklı bir ha-

murdan üretilmiştir (Çizim 6:1-2). Bu cins hamur, devamlı ısınma ve soğu-

maya maruz kalan pişirme kapları için idealdir. Pişirme kaplarının hamu-

runa öğütülmüş deniz kabuğu ile katkı yapmak Tarsus-Gözlükule’de Geç 

Tunç I Döneminden beri yerel olarak uygulanan bir yöntemdir ve bu dö-

nemde de devam eder. Pişirme kaplarının az bir kısmı ise yukarıda bahsedi-

len çoğunluk seramiklerin yapıldığı fakat çok daha kaba işlenmiş hamurdan 

yapılmıştır (Çizim 6:3-4). Saklama kapları da buna benzer son derece kaba 

bir hamurdan üretilmişlerdir (Çizim: 7). 

Yukarıda bahsedilen kerpiç yapının yıkıntısının içine açılmış olan locus 

24/32 numaralı çöp çukurunda Ege tipi Geç Hellas IIIC olarak bilinen sera-

miklere yerel üretim, monokrom Hitit tarzı seramik geleneklerini devam 

ettiren kaplarla beraber rastlanmıştır. Geç Tunç IIb tabakalanmasının 

Goldman dönemi A açmasından daha iyi muhafaza olduğu B açmasında 

Geç Hellas IIIC tipi seramiklerin İç Anadolu tarzı monokrom seramiklerle 

beraber bulunmasının Geç Tunç IIb tabakasının biraz daha geç bir seviye-

sinde başladığını biliyoruz15. Boğaziçi Üniversitesi kazılarında ise Hitit tipi 

seramikler ile aynı çöp çukurundan ele geçirilen bu seramikler, şüphesiz 

M.Ö. 12. yüzyılda Ege Bölgesi’nden göç ederek Doğu Akdeniz Bölgesi’nde 

yerleşen göçmenlerin farklı sofra alışkanlıklarına işaret etmektedir. 

Bu seramikler üzerinde yapılan bazı analizler hem Tarsus-

Gözlükule’deki yerel seramik üretimine, hem de yerleşimin bu dönemde 

diğer bölgelerle ilişkilerine ayrıntılı ışık tutmuştur. İlk önce Goldman yayın-

larından tanıdığımız daha sonra French’in makalesinde incelenen Tarsus-

Gözlükule kazılarında ele geçirilmiş Geç Hellas IIIC malzemesi toplam 850 

parçadan oluşur16. Bunlar Boğaziçi Üniversitesi araştırmaları kapsamında 

Penelope Mountjoy tarafından yeniden ele alınıp 2005 yılında bir katalog 

                                                        
15  Ünlü, E. Late Bronze - Early Iron Age Panted Pottery from the Northeastern Mediterranean 

Settlements, N. C. Stampolidis, Ç. Maner, K. Kopanias (ed) NOSTOI Indiginous Culture, Migra-

tion, Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze Age and Early Iron 

Age, Istanbul, Koç University Press, 2015, s. 518-520; Slane, D. A. Middle and Late Bronze Age Ar-

chitecture and Pottery in Gözlükule, Tarsus: A New Analysis, Ph.D. dissertation, Department of 

Classical and Near Eastern Archaeology, Bryn Mawr College, 1987, s. 84.  
16  Goldman, H. Excavations at Gözlü Kule, Tarsus. From the Neolithic through the Bronze Age, Vol II. 

Princeton, Princeton University, 1956, s. 220-227; French, E. B., A Reassessment of the Mycenae-

an pottery at Tarsus, Anatolian Studies 25, 1975, s. 53-75. 
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olarak yayınlanmıştır17. Yerleşimde bulunan Geç Hellas IIIC seramiklerinin 

çoğunun yerel üretim olduğu ve form ve bezeme olarak ise hem Ege Bölge-

si, hem Kıbrıs Geç Hellas III seramiklerinden etkilendiği, çok azının da tica-

ret yollarıyla Ege’den gelmiş olduğu düşünülüyordu. Bu kapsamda ithal 

edilen seramikleri tespit etmek için seçilen 30 parçaya Bonn Üniversitesi, 

Helmholtz Işın ve Parçacık Fiziği Enstitüsü’nde nötron aktivasyon analizi 

yapılarak ithal parçaların ekseriyetle Kıbrıs menşeli olduğu anlaşılmıştı, 

ayrıca yerel üretime işaret eden iki kimyasal hamur profili de tesbit edilmiş-

ti18. Bu araştırmanın devamı olarak 2016’da 30 parça daha analiz edildi ve 

yeni sonuçlar Tarsus’ta iki farklı kimyasal profil olarak belirlenen yerel üre-

timi teyid etmiş, ithal malzemenin ise Kıbrıs’ta hangi yerleşimlerden geldi-

ğini açığa kavuşturmuştur. Ayrıca iki parçanın Doğu Ege-Batı Anadolu 

Arayüzü diye bilinen bölgeden Kos ve Teos’tan geldiği de anlaşılmıştır.  

2002 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üniversitemize araş-

tırma merkezi, laboratuvar ve kazı deposu olarak kullanılmak üzere tahsis 

edilen ve Kalkınma Bakanlığı’nın katkıları ile Boğaziçi Üniversitesi tarafın-

dan titizlikle yürütülen restorasyon çalışmaları 2016 yılında tamamlanan 

Eski Çırçır fabrikasının, yeni adı ile ‚Boğaziçi Üniversitesi Tarsus-

Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi‛nin açılışı 18 Şubat 2017 tarihinde 

geniş katılımlı resmi bir tören ile gerçekleştirilmiştir (Resim: 4-6).   

Çalışmalarımıza izin veren ve destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Tarsus Müzesi Müdür-

lüğüne ve bu müzelerdeki değerli uzmanlara yaptıkları katkılar için en içten 

teşekkürlerimizi ekip olarak sunarız. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17  Mountjoy, P. A. The Mycenaean Pottery from the 1934-1939 Excavations at Tarsus; A. Özyar 

(ed) Field Seasons 2001-2003 of the Tarsus-Gözlükule Interdisciplinary Research Project, Istanbul, Ege 

Yayınları, 2005, s. 83-134. 
18  Mommsen, H., P. Mountjoy, A. Özyar, Provenance Determination of Mycenean IIIC Vessels 

from the 1935-1939 Excavations at Tarsus-Gözlükule by Neutron Activation Analysis, Archae-

ometry 53.5, 2011, s. 900–915. 



 ................................................................................................................  531 

 
                      Resim 1: Tarsus-Gözlükule B.Ü. kazılarında ele geçen Geç Antik  

                                       çift kulplu pişirme kabı 
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    Resim 2:  Tarsus-Gözlükule B.Ü. kazılarında ele geçen Geç Antik çift kulplu, emzikli  

                      pişirme kabı 
 

 
                                                Resim 3 Tarsus-Gözlükule B.Ü. kazılarında 

                                                   ele geçen Geç Antik dalga desenli leğen 
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Resim 4: Boğaziçi Üniversitesi Tarsus-Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezi (Eski Çırçır  

                Fabrikası), orta avlu. 

 

 

 
                                 Resim 5:  Boğaziçi Üniversitesi Tarsus-Gözlükule Kazıları 

                              Araştırma Merkezi (Eski Çırçır Fabrikası), konferans salonu. 
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                                            Resim 6: Boğaziçi Üniversitesi Tarsus- 

                                                            Gözlükule Kazıları Araştırma 

                                                            Merkezi (Eski Çırçır Fabrikası),  

                                                            malzeme arşivi (kazı deposu). 

 

 
                                   Çizim 1: Tarsus-Gözlükule B.Ü. kazılarında ele geçen 

                                                   Geç Tunç IIb tabak ve sığ çanaklar 
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              Çizim 2: Tarsus-Gözlükule B.Ü. kazılarında ele geçen Geç Tunç IIb çanaklar 
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            Çizim 3: Tarsus-Gözlükule B.Ü. kazılarında ele geçen Geç Tunç IIb çömlekler 
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                                            Çizim 4: Tarsus-Gözlükule B.Ü. kazılarında 

                                                ele geçen Geç Tunç IIb minyatür çanaklar 

 

 

 
Çizim 5: Tarsus-Gözlükule B.Ü. kazılarında ele geçen Geç Tunç IIb kahverengi hamurlu  

                seramikler 
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                            Çizim 6: Tarsus-Gözlükule B.Ü. kazılarında ele geçen 

                                            Geç Tunç IIb pişirme kapları 

 
                                           Çizim 7: Tarsus-Gözlükule B.Ü. kazılarında  

                                                     ele geçen Geç Tunç IIb saklama kapları
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HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ 

ALTINÖZÜ TOPRAKHİSAR HÖYÜK KURTARMA 

KAZISI 2016 YILI ÇALIŞMALARI 

Demet KARA 

Murat AKAR*  

1. GİRİŞ 

Hatay İli, Altınözü İlçesi’nde yer alan Toprakhisar höyük, 1985-1989 yıl-

ları arasında Asi Nehri’nin bir kolu olan Beyaz Çay üzerine inşa edilen Yar-

seli Barajı’nın1 güneybatı ucunda, derenin baraj ile birleşip genişlediği nok-

tada yer almaktadır (Resim: 1). Vadi içerisinde bir yamaç dibi höyük yerle-

şimi olarak tanımlayabileceğimiz yerleşim, adını üzerinde bulunan köyden 

almaktadır.  

Höyüğün güneye doğru olan uzantısı, Beyaz Çay’ın yarattığı dere eroz-

yonu ve 1985’ten sonra ise inşa edilen baraj ile birlikte tamamen tahrip ol-

muştur. Batıya doğru olan uzantısı ise üzerinde yer alan köy nedeniyle tah-

ribat altındadır. Yerleşimin olmadığı alanlarda ise tarım faaliyetlerinin sür-

dürüldüğü tespit edilmiştir. Höyüğün güneyinde dere erozyonu ve barajın 

yarattığı tahribat sonucu oluşan derin kesitte baraj suyunun yükselmesi ve 

çekilmesi ile birlikte arkeolojik tabakalar açığa çıkmaktadır. Sürekli olarak 

tekrar eden bu süreç nedeniyle her geçen gün höyüğün güney yamacı biraz 

daha aşınmakta ve belirli aralıklarla farklı dönemlere ait tüm veya tümlene-

bilir çanak çömlekler, taş aletler, silindir ve damga mühürler gibi çok sayıda 

arkeolojik buluntu açığa çıkmaktadır (Resim: 2). Toprakhisar höyük civa-

rında baraj erozyonu ile ortaya çıkan eserler bölge halkı tarafından toplan-

maktadır. Bu eserlerin bir kısmı satın alma yoluyla Hatay Arkeolojisi Müze-

si envanterine alınmış olsa dahi höyük ve yamaç üzerindeki buluntu yo-

ğunluğu nedeniyle sit sınırlarının tanımlanması ve bölgede kurtarma kazı-

larına başlanması gereği ortaya çıkmıştır.  

                                                        
* Demet KARA, Arkeolog, Hatay Arkeoloji Müzesi, Müdür Yardımcısı, Hatay/TÜRKİYE. 

 Yrd. Doç. Dr. Murat AKAR, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 

Bölümü, Hatay/TÜRKİYE. 
1  Korkmaz ve Karataş 2009. 
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2015 yılı Ağustos ayı içerisinde Hatay Arkeoloji Müzesi Müdür Yardım-

cısı Arkeolog Demet Kara ve Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Yrd. Doç. Dr. Murat Akar höyük üzerinde ön keşif çalışması yapmış ve bu 

doğrultuda gerekli izinler alınarak aynı ekip yönetiminde 2016 yılında kazı 

çalışmalarına başlanmıştır.  

 

2. KURTARMA KAZISI ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

Hazırlık çalışmaları kapsamında USGS (Amerika Birleşik Devletleri, Jeo-

lojik Yüzey Araştırmaları Departmanı) veri bankasında yer alan ve Ameri-

kan hükümeti tarafından 1995 yılında gizlilik derecesi kaldırılan CORONA, 

ARGON ve LANYARD uydularının çektiği fotoğraflara ulaşılmıştır2. USGS 

veri bankasından elde edilen görüntüler coğrafi bilgi sistemi yazılımı kulla-

nılarak UTM sistemine göre koordinatlandırılmış ve incelenmiştir.  

Barajın inşa edilmediği dönemi yansıtan görüntülerde höyük yamacının 

keskin hatları, güneybatıda yer alan yerleşim alanının bittiği sınır ve gölge-

lerin oluşturduğu karartılara dayanarak, Toprakhisar höyük ve çevresinde 

dere erozyonu tahribatının barajın inşasından çok daha önce başladığı so-

nucuna varılmıştır. Höyükte yaşanan erozyon sürecinin öncelikli olarak 

iklimsel değişimlere bağlı olduğu saptanmış, bölgede yapılabilecek jeolojik 

karot ve sondaj çalışmaları ile paleo-iklim ve paleo-coğrafya konuları üzeri-

ne durulması planlanmıştır (Resim: 3). 

 

3. HARİTALAMA VE HAVADAN GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMALARI 

Toprakhisar höyükte hem topografik haritanın çıkarılması hem de ölçek-

li hava fotoğraflarının oluşturulması için sistematik havadan görüntüleme 

çalışması yapılmıştır. Bu amaçla barajın dolu ve tamamen çekildiği dönem-

de bölgenin çok sayıda hava fotoğrafı çekilmiş ve fotogrametri yazılımları 

kullanılarak höyüğün üç boyutlu modeli oluşturulmuştur (Resim: 4). İkinci 

aşamada bu model üzerinden izohips haritası ve dijital yükseklik modeli 

oluşturulmuştur. Toplanan bu veriler çok bileşenli bir yapıya sahip olan 

Toprakhisar höyük coğrafi bilgi sistemleri yazılımı içerisine aktarılmış ve 

çalışmanın temelini oluşturacak olan veri bankası hazırlanmıştır. 

 

 

                                                        
2  http://www.usgs.gov 
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4. SİSTEMATİK YÜZEY ARAŞTIRMASI  

Höyüğün özellikle güney ve kuzey yamaçlarında yaptığımız ilk incele-

melere göre Toprakhisar höyük mimarisinde taş temel kullanımının sınırlı 

olduğu ve yapıların tamamının pise ya da güneşte kurutulmuş kerpiç tuğla 

kullanılarak inşa edildiği anlaşılmıştır. Kerpiç mimarinin izleri kesitlerdeki 

siltli açık kahverengi tabakalarda gözükmektedir.  

Kazı çalışmalarına başlamadan önce 10 x 10 m.lik plan karelerden oluşan 

Toprakhisar höyük karelaj sistemine bağlı kalınarak yoğun saha taraması 

yapılmıştır3. 2016 yılı çalışma programı kapsamında höyüğün en çok eroz-

yona uğramış olan doğu burnu ve burnun batı, güney ve kuzey yamaçla-

rında toplamda 44 plan karede yapılan yoğun tarama ile 43 poşet çanak 

çömlek parçası incelenmek üzere toplanmıştır (Resim: 5). Yapılan ön ince-

lemeler sonucunda söz konusu çanak çömleklerin Kalkolitik, Erken Tunç ve 

Demir çağlarına tarihlendiği tespit edilmiştir.  

Höyüğün aşağı yamaçlarında yapılan yoğun taramada ele geçirilen en 

erken döneme ait mal grubu M.Ö 4. binyılın ilk yarısına tarihlenen (Amik 

F), saman yüzlü (chaff faced ware)4 olarak tanımlanan ve çoğunlukla kase 

tipinde olan el yapımı seramiklerdir. Amik kronolojisine göre Amik G 

(M.Ö. 3500-3100) evresine tarihlenen çanak çömlek gruplarının en belirgin 

kronolojik göstergelerinden biri çoklu fırça boyalıları (multiple brush painted 

ware)5 olarak adlandırılan yavaş çark yapımı seramik grubudur. Yoğunlukla 

çömlek, krater ya da bardak formlarına ait olduğu düşünülen parçaların 

bezemeleri siyah ve kahverengi renktedir (Resim: 6).  

M.Ö. 3100-2400’e tarihlenen Amik H evresinin en önemli göstergelerin-

den biri olan ve Erken Trans-Kafkasya, Kura-Aras, Karaz gibi birçok farklı 

isimle tanımlanan kırmızı-siyah açkılı el yapımı çanak çömleklerin çok sa-

yıda örneği Toprakhisar höyük saha taramasında ele geçirilen buluntu 

grupları arasındadır. Kısıtlı form çeşitliliğinden dolayı Amik Ovası’nda içki 

kültürüyle6 ilişkili olduğu düşünülen bu seramik grubunun Toprakhi-

sar’daki örneklerinin çoğunlukla sığ kase, derin kase, krater, çömlek ve kap 

altlığı parçalarına ait olabileceği gözlemlenmiştir (Resim: 7). Bu kültüre ait 

insan yüzü betimli andironlar da Toprakhisar’da bulunmuştur. Erken Tunç 

                                                        
3  Araştırma ekip üyeleri: Müge Bulu Akar (Koç Üniversitesi), Ayça Deniz Çınar (Çanakkale 18 

Mart Üniversitesi), Onur Hasan Kırman (Mustafa Kemal Üniversitesi). 
4  Braidwood 1960: 234 
5  Braidwood 1960: 281. 
6  Batiuk 2005. 
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Çağının en geniş kapsamlı ve uzun göçlerine işaret eden bu kültüre ait izle-

rin Toprakhisar’da bulunmuş olması bölgenin bu dönemdeki rolü ve öne-

mine ışık tutar niteliktedir.  

Yüzey araştırması sırasında Orta ve Geç Tunç Çağına tarihlenen Amik 

K-L-M (M.Ö. 2000-1200) evrelerine ait çanak çömlek parçalarına rastlanma-

sa dahi, Amik N (M.Ö. 1200-1000) dönemi dalga bezemeli çömlek parçaları7 

(Resim 8) ile erken Amik O (M.Ö. 950-750) Dönemine ait kırmızı astarlı ta-

bak ve kulplu çömlek parçaları8 (Resim: 9), Toprakhisar höyüğün Demir 

Çağında da iskan edildiğine işaret etmektedir.  

 

5. ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI 

135/10 ve 135/9 Ada Parseller 

Arkeolojik kazı çalışmalarına başlarken amacımız höyüğün bütün stra-

tigrafisini elde edecek stratejik bir noktada çalışmak olmuştur. Bu maksatla 

höyüğün en tepe noktasında güney yamaca yakın bir konumda oryantas-

yonu kuzeye hizalı bir plan kare açılmak istenmiştir. Ancak höyüğün en 

tepe noktasında bulunan alan özel mülkiyet sınırları içerisinde kaldığından, 

kazı çalışmalarının yüksek noktanın hemen batısında yer alan Devlet Su 

İşleri ve müsteşarlığa ait olan 135/10 ve 135/9 No.lu parsellerde yapılmasına 

karar verilmiştir. Geçmiş yıllarda hafif eğimli bir yamacın olduğu bölgede 

düz bir alan oluşturmak amacıyla kepçe kullanılarak höyüğün iki metrelik 

üst arkeolojik dolgusu alınmış ve tesfiye edilmiştir. Bu nedenle özellikle 

Demir Çağına ait tabakalar bu alanda tamamen yok edilmiştir. Kazı çalış-

malarına bu tesviye edilen bahçe içerisinde başlanmıştır (Resim: 5). 

51. 37 Plan Karesi 

Plankare sistemine göre 51.37 No.lu plan kare içerisinde 7x9 m.lik bir ka-

zı alanı belirlenmiştir. Burada yapılan arkeolojik kazılar doğrultusunda üç 

ayrı tabaka açığa çıkarılmıştır. Açığa çıkarılan en erken evre (3) anıtsal öl-

çeklere sahip taş temelsiz, kerpiç tuğla duvarlı bir Orta Tunç II Dönemi ya-

pısıdır. Höyüğün doğu burnunda gerçekleştirdiğimiz yoğun saha tarama-

sında M.Ö. 2. binyıla tarihlenen hiçbir bulguya rastlanmamıştı. Bu nedenle, 

kazı çalışmasında M.Ö. 2. binyılı tanımlayan arkeolojik verilere ulaşmak 

son derece şaşırtıcı olmuş ve bir kez daha yüzey araştırma verilerine kuşku-

lu yaklaşmak gerektiğini vurgulamıştır.  

                                                        
7  Pucci 2013: 112, fig.6. 
8  Osborne 2013: 782, fig.4.  
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Yine Orta Tunç II Dönemine tarihlenen 2. evrede, yapının kullanımdan 

kalkması ile birlikte yerleşimin bu bölgesinde mekansal kullanım değişik-

likleri olduğu anlaşılmaktadır. Yapısal kalıntılara ait izlere rastlanmazken, 

derin çöp ve ambar çukurları ikinci evreyi tanımlamaktadır.  

1. Evre, 20. yüzyılda höyük üzerinde yaşanan tahribatı vurgulayan bir 

ahırın kalıntıları ile tanımlanmaktadır. Yapı ve çevresinde bulunan modern 

dolguda, madeni paralar, demirden at nalı ve çivi parçaları bulunmuştur. 

 

3. Evre 

Anıtsal Ölçekli Orta Tunç II Dönemi Binası (M.Ö. 18-17. Yüzyıllar) 

Alanın kepçe ile tesviye edilmesi nedeniyle arkeolojik tabaka tarım top-

rağının hemen 15-20 cm. altında açığa çıkmaya başlamıştır. Plan karenin 

bulunduğu alanda hem güney hem de batıya doğru olan alanda modern 

tahribat daha fazladır. Bu durum yapının kerpiç duvarlarının güney ve batı 

kanatta düşük kotlarda tespit edilmesi ile sonuçlansa dahi mimari planı 

anlamamıza sağlayacak korunuma sahiptir. Kazı çalışmaları sonunda yapı-

nın kendi içinde erkenden geçe doğru 3b ve 3a olarak tanımladığımız iki 

evreye sahip olduğu anlaşılmıştır (Resim: 10).  

3. Evre mimarisi siltli-kumlu topraktan yapılma kerpiç tuğla duvarlara 

sahiptir. Yapının ana hatlarını veren neredeyse doğu-batı oryantasyonuna 

sahip iki masif duvar ve beş mekan açığa çıkarılmıştır. Duvarlar çoğu yerde 

10 tuğla sırasına sahiptir ve bu da yaklaşık 1-1.2 metrelik bir yüksekliğe 

denktir. Yapının çok iyi korunmuş kuzey duvarı (L.19) yaklaşık 1.5 metre 

kalınlığındadır ve iki adet payandaya sahiptir. Yapının güney duvarı hem 

2. hem de 1. evreye ait çöp çukurları tarafından tahrip edilmiştir. Duvarla-

rın iç cephelerinde birden çok kez beyaz sıva kullanıldığına dair izlere rast-

lanmıştır. 
 

 

3b Evresi 

3b Evresi iki farklı yapı ile tanımlanmıştır. 3. evreyi tanımlayan anıtsal 

ölçekli yapıdan bağımsız ve oryantasyonu ana yapıdan farklı köşe yapan iki 

kerpiç duvar (L.49 ve L.50) plan karenin güneybatı kanadında açığa çıka-

rılmıştır. Plan karenin güneyinde yamaç eğimi nedeniyle tahribat fazladır. 

Bu nedenle bu bölgedeki taban seviyesi tahrip olmuş durumdadır (140.518 

m.). Kazı çalışmaları şiddetli yağmur nedeniyle sonlandırılmış olup 3b ev-

resinin incelenmesine 2017 çalışmaları kapsamında devam edilecektir. 
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3b Evresini tanımlayan ana yapının taban seviyeleri batı ve doğu kanat-

larda açığa çıkarılmıştır. Batıda L.43-44-45 alanlarında at nalı şeklinde bir 

ocak bulunmuştur. Ocak ile ilişkili olarak, avlu olarak tanımlayacağımız bir 

alanın genelinde çok sayıda kömürleşmiş ahşap parçaları tespit edilmiş C14 

ve dendrokronoloji analizleri için toplanmıştır (Resim 11). Plan karenin 

merkezinde yer alan geniş mekanda in-situ buluntulara rastlanmazken, batı 

kanatta dar bir alanda açığa çıkarılan kerpiç duvarlar (L.18 ve L.54) tarafın-

dan çevrelenen mekanda ise (L.58) yere gömülmüş tüm bir pişirme kabı 

bulunmuştur (140.510 m.). Bu kabın etrafı el boyunda düz dere taşları ile 

çevrilmiştir. Bu da büyük olasılıkla kabın pişirme işlevinden ziyade depo-

lama amaçlı kullanıldığına işaret edebilir. 

L.19 duvarının kuzeyinde kalan dar alanda bir mekan (L.16) açığa çıka-

rılmıştır. Bu mekan içerisinde açmanın kuzey doğu köşesine denk gelen 

alanda iki basamaklı ve sıvalı toprak platform içinde bir saklama kabı bu-

lunmuştur. Bu kabın kullanımda olduğu dönem içerisinde kırıldıktan sonra 

sağlam kalan üst parçasının tahıl depolama amacıyla yeniden kullanılmak 

üzere toprak platformun içine ters bir şekilde gömüldüğü anlaşılmıştır. Bu 

maksatla platformun içine öncelikle kırık bazalttan yapılma bir öğütme taşı 

konarak küpün ağzının olduğu açıklık kapatılmıştır (Resim: 12). 

Platformun batısında kalan taban seviyesinde ise çok sayıda kırık sera-

mik parçaları bulunmuştur. Bunların arasında Orta Tunç II karakteristik 

Suriye-Kilikya boyalıları olarak tanımlanan testi parçaları da ele geçirilmiş-

tir (Resim: 13). 

Kullanımının uzun bir dönem devam ettiğini düşündüğümüz 3. evre 

yapısı içerisinde çok sayıda tümlenebilir çömlekler bulunmuştur. Orta ve 

büyük ölçeklere sahip in-situ olarak bulunmuş bu çömlekler yapının terk 

edildiği izlenimini vermektedir. 3. Evre binası içinde küçük buluntular ne-

redeyse yok denecek kadar azdır. Bu nedenlere dayanarak binanın kullanım 

dışı kalmasından önce boşaltıldığını ve sadece taşınması zor çanak çömlek-

lerin yerinde bırakıldığını düşünebiliriz. 
  

3a Evresi 

3a Evresine ait mekansal değişikler ana yapının doğu ve batı kanatların-

da gözlemlenmiştir. Bu evredeki en büyük değişiklik at nalı biçimli ocağın 

yer aldığı batı kanatta doğu-batı uzantılı bir duvar ile alanın ikiye bölün-

müş olmasıdır. Plankarenin ortasında denk gelen mekanda (L.31) tabanın 

sıvalı olduğu tespit edilmiştir. Bir koridor niteliğinde olan bu mekandan 
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L.15 No.lu alana geçişi sağlayan bir kapı bulunmaktadır. Burada da orta 

boyutlu bir çömlek in-situ halde bulunmuştur.  

3. Evre binasının taban seviyeleri batıdan doğuya doğru yükselmektedir. 

Bu öncelikle bize yapının bir teras üzerine kurulduğunu göstermektedir. 

Kalın ve payandalı kerpiç duvarları ile iki katlı olduğu izlenimini edindiği-

miz yapının Amik Ovası’nda dönemin başkenti olan Aççana Höyük (Ala-

lah) VII. tabaka sarayı9 ve Hatay Dörtyol’da yer alan Kinet Höyük10 Orta 

Tunç II Dönemi yanmış yapı kompleksi ile benzer özellikler taşıdığı göz-

lemlenmiştir.  

Hem Kinet hem Aççana Höyük’te açığa çıkarılan payandalı ve koridor 

sistemine sahip teraslı yapılar geniş bir alanda açığa çıkarılmış ve Orta Tunç 

II Dönemi sarayları olarak tanımlanmışlardır. Toprakhisar höyükte 7x9 

metrelik sınırlı bir alanda açığa çıkarılan yapı ve içerisinde bulunan çanak 

çömleklerin tamamının pişirme, saklama ve servis gruplarından oluşması, 

açığa çıkarılan alanın hizmet ve depolama amaçlı kullanıldığını göstermek-

tedir. Bu veriler mekansal olarak değerlendirildiğinde ise Toprakhisar hö-

yük Orta Tunç II Dönemi yapısının, Kinet ve Aççana sarayları ile ortak bir 

yöne sahip olduğu anlaşılmaktadır. Her iki yerleşimde de geniş bir alana 

yayılan Orta Tunç II Dönemi sarayları yaşam, üretim ve hizmet alanları 

başta olmak üzere işlevsel olarak birbirinden farklı mekanlara sahiplerdir. 

Bu veriler ışığında Toprakhisar höyükte açığa çıkarılan yapının, idari bir 

yapının pişirme ve depolama faaliyetlerinin gerçekleştirilen hizmet alanı 

olduğunu düşünebiliriz. Yapının doğu, batı ve kuzey kanatlara doğru uzan-

tısının devam ediyor olması 2017 yılında 51.37 plan karesinin kuzey ve batı 

kanatlarının incelenmesini gerekliliğini ortaya koymuştur. 
 

 

2. Evre 

3. Evre binasının kullanımının sona ermesi ile birlikte bu alanda tahıl 

ambarları ve çöp çukurlarının açıldığı tespit edilmiştir. 3. Evre mimarisini 

tahrip eden bu çukurların içinde bol miktarda Orta Tunç II Dönemi sera-

mikleri bulunmuştur. Bu çukurlar arasından farklı olarak tanımlayabilece-

ğimiz L.32 No.lu çukurda ise en az yedi adet tümlenebilir kap ve bir plaka 

parçasının bulunması itibariyle bir adak çukuru olabileceği düşünülebilir 

(Resim: 14). 

                                                        
9  Woolley 1955, Akar 2016. 
10  Gates 2000, Akar 2016; 2009. 
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1. Evre 

Modern tahribat olarak tanımlayabileceğimiz 20. yüzyıla ait bir ahırın 

kalıntılarına plan karenin batı kanadında rastlanmıştır. Taş temelli bu yapı 

özellikle 3. Evre binasının tahribatına yol açmıştır. 

 

6. ARKEO-JEOFİZİK ÇALIŞMALARI 

Arkeo-jeofizik çalışmalar Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel ve Kerim 

Avcı’nın denetiminde Geometrik Mühendislik Müşavirlik Yeraltı Araştır-

maları firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Baraj sahası içerisinde yapılan 

jeoradar ölçümlerinden elde edilen verilere göre 2 metre ve altı kotlarda 

mimari yapıların varlığına işaret eden anomalilere rastlanmıştır (Resim: 15). 

Kuşkusuzdur ki bu alandan elde edilen verinin sondaj nitelikli kazılar ile 

sağlamasının yapılması gerekmektedir. 

 

7. GENEL DEĞERLENDİRME 

1930’lu yıllarda Robert Braidwood tarafından yürütülen Amik Ovası 

Bölgesel Yüzey Araştırmaları ile tespit edilen 178 yerleşke; Kurdu, Çatal 

Höyük, Cüdeyde Höyük, Tulail al-Sharqi, Tayinat el-Saghir, Kurcoğlu, 

Dhahab, ve Tayinat höyüklerinde gerçekleştirilen ilk sondaj nitelikli kazı-

lar11 ve İngiliz ekiplerin gerçekleştirdiği Aççana, Tabal el-Akrad ve Tel el-

Sheikh höyükleri kazılarıyla12 bölge ve komşu coğrafyalar için son derece 

önemli olan ve geçerliliğini hala koruyan Amik kronolojisi oluşturularak 

zengin bir arkeolojik envanter ortaya çıkarılmıştır. K. Aslıhan Yener başkan-

lığında 1995 yılından beri devam eden Amik Ovası Bölgesel Yüzey Araş-

tırması13 ile bölgede tespit edilen yerleşim sayısı 400’ün üzerine çıkmıştır. 

Amik Ovası’nda Tell Kurdu14 (Kalkolitik Çağ), Aççana Höyük15 (Orta ve 

Geç Tunç Çağı), Tell Tayinat (Erken Tunç ve Demir çağları)16 gibi farklı dö-

nemlerde krallık merkezleri ve başkent niteliği olan bu höyüklerde gerçek-

leştirilen yeni dönem bilimsel araştırmalar ile birlikte Kalkolitikten Demir 

Çağının sonuna kadar olan zaman dilimi (Amik C-O dönemleri) hakkında 

                                                        
11  Braidwood 1960. 
12  Woollley 1955. 
13  Yener 2005. 
14  Özbal 2012. 
15  Yener 2010. 
16  Harrison 2010. 
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sistematik ve stratigrafik kazılardan elde edilen bulgular ile Amik Ovası 

merkezlerinin ekonomik ve politik yapısını tanımlayan verilere ulaşılsa 

dahi söz konusu zaman dilimi içerisinde özellikle Amik F-G-H-I dönemleri 

hakkındaki veri sınırlıdır. 

Ova merkezlerine nazaran nispeten dağlık bir coğrafyaya sahip Altınözü 

Bölgesi’nde ise 1954 yılında Muzaffer Şenyürek ve Enver Bostancı’nın ger-

çekleştirdiği Paleolitik Dönem araştırmaları17 ve sonrasında Hatice Pamir 

tarafından gerçekleştirilen Kuseyri Yaylası Yüzey Araştırmaları18 kapsa-

mında 230 yerleşim yeri saptanmış ancak bölgenin pre/protohistorik dö-

nemlerini tanımlayabilecek herhangi bir arkeolojik kazı ve araştırma projesi 

gerçekleştirilmemiştir.  

Kurdu, Aççana ve Tayinat höyükleri gibi ova merkezlerine bir günlük 

mesafede, yüksek bir coğrafyada yer alan Toprakhisar höyük, arkeolojik 

verinin bölgesel bağlamda irdelenmesi adına önemli bir fırsat sağlamıştır. 

Burada başlatılan yeni kazı ve araştırmalar, bölgenin üretim sistemleri, eko-

nomik ve sosyal yapısının sadece başkent nitelikli merkezlerden değil, aynı 

zamanda da bağımlı olduğu kırsal üzerinden incelenmesine olanak tanımış-

tır.  
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            Resim 1: Toprakhisar Höyük ve Amik Ovası höyükleri haritası 

                             (Hazırlayan: Murat Akar). 
 

 
   Resim 2: Toprakhisar Höyük ve baraj bölgesi, ilk bahar ve yaz ayları karşılaştırmalı hava  

                   fotoğrafı.  
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                                          Resim 3: Toprakhisar Höyük ve çevresi Corona 

                                                          Uydusu fotoğrafı (http://www.usgs.gov). 
 

 
                        Resim 4: Toprakhisar Höyük ve çevresi 3 boyutlu modeli 

                                         (Hazırlayan: Murat Akar). 
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                                       Resim 5: Toprakhisar Höyük yoğun saha taraması  

                                              ve kazı alanı haritası (Hazırlayan: Murat Akar). 

 

 
                             Resim 6: Toprakhisar Höyük yoğun saha taraması, Amik G 

                                             Dönemi seramikleri (Fotoğraf: Murat Akar). 
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             Resim 7: Toprakhisar Höyük yoğun saha taraması, Amik H-I Dönemi seramikleri  

                             (Fotoğraf: Murat Akar) 

 

 
             Resim 8: Toprakhisar Höyük yoğun saha taraması, Amik O Dönemi seramikleri  

                             (Fotoğraf: Murat Akar) 
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                              Resim 9: Toprakhisar Höyük yoğun saha taraması, Amik N 

                                               Dönemi seramikleri (Fotoğraf: Murat Akar) 

 

 
                    Resim 10: 51.37 Plan Karesi, 3a Evresi Mimarisi (Fotoğraf: Murat Akar) 
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          Resim 11: 51. 37 Plan Karesi, 3b Evresi, L.45 No’lu ocak alanı (Fotoğraf: Murat Akar) 

 

 

 
          Resim 12: 51.37 Plan Karesi, 3b Evresi, L.16 No’lu mekan (Fotoğraf: Murat Akar) 
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   Resim 13: 51.37 Plan Karesi, Amik Kilikya Boyalı Seramikleri (Fotoğraf: Murat Akar) 

 

 

 
   Resim 14: 51. 37 Plan Karesi, 2. Evre, L.32 No’lu Çukur (Fotoğraf: Murat Akar) 
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       Resim 15: Baraj Sahası Jeoradar taraması (Hazırlayan: Geometrik Mühendislik). 
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2016 YILI AMORİUM KAZISI 

Zeliha DEMİREL GÖKALP* 

A. Ceren EREL 

Hasan YILMAZYAŞAR 

 

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Davulga Beldesi, Hisar Mahallesi’nde 

yer alan Amorium kenti 2016 yılı kazı çalışmaları 01.08.2016-09.09.2016 ta-

rihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda Bakanlık Temsilcisi olarak 

Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden Uzman 

Nesrin Demirhan, Kazı Başkanı Doç. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, Kazı Baş-

kan Yardımcısı Dr. A. Ceren Erel, alan sorumlusu olarak Mersin Üniversite-

sinden Yrd. Doç. Dr. Şener Yıldırım, Anadolu Üniversitesinden Öğr. Gör. 

Dr. Hasan Yılmazyaşar, Araş. Gör. Selda Uygun, ayrıca Girit Üniversitesin-

den Dr. Nikos Tsivikis, antropoloji çalışmaları için Mehmet Akif Ersoy Üni-

versitesinden Yrd. Doç. Dr. Arzu Demirel, tarih çalışmaları için Girit Üni-

versitesinden Thanasis Sotiriou, Kostas Raussos bilimsel ekipte yer almıştır. 

Kazı çalışmaları Anadolu Üniversite1, Akdeniz Üniversitesi2, Selçuk Üniver-

sitesi3, Batman Üniversitesi4, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi5 ve Mersin 

Üniversitesinden6 mezun ve lisans öğrencilerinin katılımları ve 5 işçi ile 

gerçekleştirilmiştir. 

                                                        
*  Doç. Dr. Zeliha DEMİREL GÖKALP, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 

Bölümü, Eskişehir/TÜRKİYE. E-posta: zdgokalp@anadolu.edu.tr 

 Dr. Ceren EREL, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Beytepe Kampüsü-

Ankara/TÜRKİYE. E-posta: ayceren@yahoo.com  

 Öğr. Gör. Dr. Hasan YILMAZYAŞAR, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
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3  Arkeoloji Bölümü öğrencisi Tolunay Yıldırım 
4  Restorasyon Bölümü öğrencisi Medet Kartal 
5  Antropoloji Bölümü öğrencisi Hasibe Say ve Burçak Akdemir 
6  Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri Demir Bayram, Tuğba Toprak ve Emre Dertli. 
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2016 yılı kazı çalışmalarına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu 

Üniversitesi Rektörlüğü7 yanı sıra Türk Tarih Kurumu, Emirdağ Kayma-

kamlığı, Davulga Belediyesi destek olmuştur. 

2016 yılı çalışmaları depo çalışmaları, temizlik ve kazı çalışmaları, koru-

ma ve belgeleme çalışmaları olarak 3 başlık altında değerlendirilebilir. 

 

1. DEPO VE KAZI EVİ ÇALIŞMALARI 

1.1. Depo Çalışmaları 

Depo çalışmalarında8, 2009 yılı ve öncesinde Dr. Ligthfoot’un kazı baş-

kanlığında ele geçirilen eserlerin buluntu yerleri, ele geçirildikleri yıllar 

dikkate alınarak depoda tasnif edilmelerine yönelik çalışmalara devam 

edilmiştir. Söz konusu çalışmalarda yayınlı ve yayınsız eserler (maden, 

cam, kemik, lüle, seramik kapak, vs.) ayrılarak, plastik kutulara yerleştiril-

miş ve kutuların üzeri yazılarak kaldırılmıştır. Ayrıca depolarda antropolo-

ji, epigrafi ve cam buluntu çalışmaları da devam etmiştir9. Bununla beraber 

2009 yılı öncesi büyük mekanda bulunan maden eserler ve 2013-2015 yılı 

cam buluntuları birer yüksek lisans tezi olarak tamamlanmıştır10. 1988-2009 

yılları arası Amorium’da gerçekleştirilen kazılarda bulunan savaş maden 

araçları (ok ucu, mızrak ucu, balta, vs.) yüksek lisans tezi11 olarak ve 1998-

                                                        
7  Amorium kazı çalışmaları 2015 yılından itibaren, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Komisyonunca kabul edilen 1501E011 No.lu proje kapsamında desteklenmektedir. 
8  2016 yılında yürütülen depo çalışmalarında Kazı Başkanı Doç. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, 

Anadolu Üniversitesi’nden Araş. Gör. Selda Uygun, Sanat Tarihi Bölümü Yüksek Lisans öğren-

cisi Berna Yıldırım ve Mersin Üniversitesi’nden öğrenci Tuğba Toprak yer almıştır. 
9  Antropoloji çalışmaları Yrd. Doç. Dr. F. Arzu Demirel (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi), 

epigrafi çalışmaları Dr. Nikos Tsivikis (Girit Üniversitesi, Yunanistan) tarafından gerçekleşti-

rimiştir (Dr. Nikos Tsivikis’in ve Thomas Drew-Bear’in katkıları ile eski kazı başkanı Dr. Chris 

Lightfoot tarafından yazıt kitabı yayınlanmıştır. Bkz., Lightfoot, C. S., Amorium reports 5 A Cata-

logue of Roman and Byzantine Stone Inscriptions from Amorium and its Territory, together with Graffi-

ti, Stamps and Miscellanea, Ege Yayınları, İstanbul, 2017); Cam Eserler ise  Doç. Dr. Özgü Çöme-

zoğlu (İstanbul Üniversitesi) tarafından çalışılmaktadır.  
10  Büyük Mekan maden buluntuları için bkz., Yıldırım, Berna, ‚Amorium Kazıları ‘Büyük Mekan’ 

Maden Buluntuları‛, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi (Danışman: Doç.Dr.Zeliha Demirel Gökalp), Eskişehir, 2017;  2013-2015 yılı cam 

buluntuları için bkz., Altun, Gizem, ‚2013-2015 Yılları Amorium Cam Buluntuları‛, Anadolu 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi (Danışman: B. Yelda 

Olcay Uçkan), Eskişehir, 2016. 
11  Kurt, Mehmet, ‚Bizans Askeri Teçhizatı: Amorium’da Bulunan Savaş Malzemeleri‛, Anadolu 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (devam ediyor) (Danışman: Doç. Dr. 

Zeliha Demirel Gökalp 
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2009 yılı kazı çalışmalarında ele geçen cam bilezikler doktora tezi12 olarak 

çalışılmaktadır. 

1.2.Kazı Evi Çalışmaları 

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.06.2015 tarih 

ve 3339 sayılı kararı ile, Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi, Davulga Beldesi, 

Hisar Mahallesi sınırları içerisinden yer alan 126/6 ada-parselde mülkiyeti 

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığında olan arsaya ‚hafif çelik, 2 katlı, 60 cm. 

beton üzerine, temelsiz, prefabrik‛ Amorium kazı evi yapılması uygun bu-

lunmuştur. Onaylı plan sınırları içinde, temel için kazı yapılmaksızın, Da-

vulga Belediyesi ve Emirdağ Kaymakamlığı desteği ile beton dökülmüştür. 

Kazı evi için bir sponsor bulununcaya kadar, barınma sorunu geçici olarak, 

kazı evi bahçesi üzerine atılan beton üzerine yerleştirilen 3x7 m. ölçülerin-

de, bej renginde, yan yana yerleştirilmiş 3’nün önü verandalı, toplam 6 adet 

konteyner ile karşılanmıştır (Resim: 1). 

  

2. TEMİZLİK VE KAZI ÇALIŞMALARI 

2016 yılı kazı çalışmaları Yukarı Şehir Bazilika B ve Yukarı Şehir höyü-

ğün güney-batısında yer alan kule ve iç kalede gerçekleştirilmiştir. 

2.1. Yukarı Şehir GB Açmaları 

Yukarı şehrin güney batısında yer alan kule ve söz konusu kulenin ku-

zey batısında doğu batı doğrultusunda uzanan sur ile çevrili alanda (Çizim: 

1) gerçekleştirilen kazı çalışmaları Öğr. Gör. Hasan Yılmazyaşar tarafından 

yürütülmektedir. Söz konusu alanda ilk çalışma 1-17 Eylül 2014 tarihleri 

arasında gerçekleştirilmiştir13. Kule ve çevresinde 2015 yılında her hangi bir 

çalışma gerçekleştirilmemiştir. 2016 yılı çalışmaları başladığında ise, kule 

duvarlarının yapısı ve temelinin tespiti amacı ile güney duvarı önünde do-

ğu batı doğrultusunda açılan sondajda 974.50 kodunda bir kullanım evresi-

ne işaret eden sıkıştırılmış zemin tespit edilmiştir. Bu seviyedeki lokal yanık 

tabakası kullanım evresine işaret eden bir diğer veridir. Ayrıca yaklaşık 

aynı seviyelerde kulenin iç güney doğu köşesine yerleştirilmiş düzgün yü-

zeyli blok taş ile hemen üzerinde tespit edilen tamama yakın ve benzer ör-

                                                        
12  Tekin, Atilla, ‚1998-2009 Yılları Arasında Amorium Kenti Kazılarında Bulunan Geç Roma-

Bizans Cam Süs Eşyaları‛, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi (de-

vam ediyor) (Danışman: Prof Dr. B. Yelda Olcay Uçkan) 
13  Bkz., Demirel Gökalp, Z., Erel, C., Tsivikis, N. Ve H. Yılmazyaşar, ‚2014 Yılı Amorium Kazısı‛, 

37. Kazı Sonuçları Toplantısı, C.3, 2016, 202-203 
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nekleri Erken Osmanlı Dönemine tarihlenen testi14 (Resim: 2), söz konusu 

seviyede bir kullanım olduğunun diğer göstergesidir. Kulenin kuzey yö-

nünde doğu batı doğrultusunda uzanan GB-AX olarak adlandırılan alanda 

da 974.90 seviyesinde bir Osmanlı Dönemi bronz ağırlık tespit edilmiştir. 

Bahsi geçen alanın ise batı yönde bir duvar ile sınırlandığı anlaşılmıştır. Bu 

duvarda ayrıca bir tahliye deliği tespit edilmiştir (Resim: 3).  

Kule ve yakın çevresinde gerçekleşen kazı çalışmalarına ek olarak 2016 

yılında kulenin kuzey batısındaki iç sur alanında kazı ve temizlik çalışmala-

rı gerçekleştirilmiştir.  Kazı çalışmaları sonucunda kulenin yaklaşık 10 m. 

kuzey batısında yüzeyde izleri görülen kalıntının kare planlı iç sura ait bir 

kule olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu kule kuzey güney doğrultusunda 

uzanan 2.10 m. genişliğindeki bir duvara bitişik konumdadır. Adı geçen iç 

sur duvarının ana sur ile bağlantısının tespiti amacı ile güney yönde bir 

açma daha planlanmıştır. Bu çalışma sonucunda iç sur duvarının güney 

yönde 12 m. sonra ana sur duvarı ile doksan derecelik bir açı ile birleştiği 

görülmüştür. Yine aynı kazı ve temizlik çalışmaları sonrasında önceki kazı-

larda GB-AX açmasının batısında tespit edilen duvarın iç sur duvarı ile ana 

surun birleştiği köşede yer alan 3.5x2.5 m. ebatlarında bir payandaya ait 

olduğu tespit edilmiştir. Aynı açmada iç sur duvarının üzerinde tespit edi-

len tahliye deliği payandanın doğu duvarındaki tahliye çıkışı ile aynı siste-

min elemanlarıdır  (Resim: 4). Dolayısı ile bu veriler ana sur, iç sur ve her iki 

sur duvarının birleştiği köşedeki payandanın aynı dönemde inşa edilmiş 

olduğunu göstermektedir. Duvarların aynı malzeme-teknik özelliklere sa-

hip olması bu tespiti desteklemektedir.  

Elde edilen ve yukarıda sunulan sonuçlar ile Yukarı Şehir GB açmaların-

da 2016 yılı kazı çalışmaları sonlandırılmıştır. 2017 yılında iç surun sınırları 

ile mimari özelliklerinin tespitine yönelik kazı çalışmalarının devam etme-

sine karar verilmiştir. Bu amaçla iç sur alanında 166 profil de jeoradar öl-

çümleri yapılmıştır. Elde edilen GPR verilerinden iki boyutlu (2D) ve üç 

boyutlu (3D) yer altı görüntüleri elde edilmiştir. Arkeojeofizik amaçlı jeora-

dar ölçümlerinde araştırma sahasında 1 m. derinlikten itibaren yüksek gen-

likli anomaliler tespit edilmiştir. Ölçümlenen yüksek genlikli anomaliler 

                                                        
14  Astar boya bezeli, çarkta şekillendirilmiş testinin benzer örneği Ayasuluk Kalesi Doğu Kapısı 

çevresindeki kurtarma kazılarında ‚Sarnıç II‛de bulunmuş ve 14. yüzyıla tarihlendirilmiştir. 

Bkz., Türe, Sevcan, ‚Ayasuluk Kalesi Doğu Kapısı Çevresindeki 2000-2002 Kurtarma Kazıların-

da Ele Geçen Seramikler‛, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi Edirne, 2014, kat.no.9 (Danışman: Doç. Dr. Gülgün Yılmaz). 
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genelde düzenli geometrik formlar göstermekte, geometrik form veren, 

köşeli ve dörtgen görünümlü sonuçlar mimari yapı temellerini göstermek-

tedir. 

2.2. Yukarı Şehir Bazilika B Açmaları  

2016 yılı kazı sezonunda, Yukarı Şehir Bazilika B alanında 03.08.2016-

01.09.2016 tarihleri arasında Dr. A. Ceren Erel’in başkanlığında, arazi çalış-

maları gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında Bk1, Bk2, Bk3 ve Bk4 olmak üzere 

5x5 m. boyutlarında dört açmada çalışılmıştır (Resim: 5). 2015 kazı sezo-

nunda Bazilika B’nin güneyinde gerçekleştirilen kazılar neticesinde, yapının 

bu yöndeki doğu duvarı ile güney duvarı, ayrıca nef içerisinde batı yönün-

de devam eden farklı yapım evrelerine ait mekanlar tespit edilmiştir15. 2016 

yılındaki çalışmalarda, bazilikanın genişliğinin ve üç yönden sınırlarının 

açığa çıkarılması için, kuzey duvar ile bu yöndeki doğu duvarın tespiti; 

apsisin kuzeyde kalan kısmının açığa çıkarılması; yapının güneyinde görü-

len yapı içerisindeki bölüntülerin ve farklı evrelerin bu yönde de devam 

edip etmediğinin anlaşılması; ayrıca geçmiş yıllarda defineciler tarafından 

açılan çukurun ve buna bağlı toprak seviyesindeki farklılığın sebep olduğu 

görüntüyü ortadan kaldırmak amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda 

apsisin kuzeyinde kalan alanda açma yerleri belirlenerek çalışılmıştır. Yu-

karı Şehir Bazilika B alanında 2016 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları 

neticesinde, bazilika apsisinin kuzey bölümü, bazilikanın doğu duvarı (ku-

zey taraf) ile kuzey duvarının bir bölümü açığa çıkarılmıştır. Dolayısıyla 

yapının üç yönden sınırları saptanmıştır. Apsisin dıştan yedi cepheli içten 

yarım yuvarlak planlı olduğu görülmüştür.  

Apsis duvarının açığa çıkarılan kuzey bölümünde, dışta küçük bir alan-

da görülen onarım dışında, önceki yıllarda açığa çıkan kısımlarla aynı özel-

likleri taşıdığı ve apsisin mevcut kısmıyla, özgün halini tümüyle koruduğu 

anlaşılmaktadır. Bazilikanın doğu ve kuzey duvarları belli bir yükseklikte 

günümüze gelebilmiştir. Doğu duvarın apsisle birleştiği köşede, kuzey du-

var cephesindeki payanda da ve duvarların kalan kısımlarında temele yakın 

seviyede, büyük boyutlu düzgün kesme taş bloklardan oluşmuş, bazilika-

nın özgün duvarlarına ait kısımlar takip edilebilmektedir (Resim: 6). Bazili-

kanın kuzey nefinin doğu duvarı ve batıya devam eden kuzey duvarının 

malzeme-tekniği apsis ile uygunluk göstermektedir. Ancak mevcut duvar-

                                                        
15  Bkz., Demirel Gökalp, Z., Erel, C., Tisivikis, N. ve S. Uygun Yazıcı, ‚2015 Yılı Amorium Kazısı‛, 

38. Kazı Sonuçları Toplantısı, C.3, 2017, 452-454. 
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ların kalanında, duvar örgü ve malzemesinde farklılıklar görülür. Bazilika-

nın kuzey bölümünde, yapı içerisinde 4 duvar tespit edilmiştir. Bu duvarla-

rın yönelişleri bazilikayla uygunluk göstermektedir. Malzeme-teknik olarak 

hem yapının özgün duvarlarından, hem de kendi içlerinde farklılık göster-

mektedirler. Ayrıca hiç biri bazilikanın güneyinde nef ayrım hizasındaki 

duvar ile simetrik yerleştirilmemiştir. Ancak yapının kuzey ve güneyi ara-

sında tam bir simetri söz konusu olmamakla birlikte, kuzeyde de eklenen 

duvarlarla nefin doğusunda mekan veya mekanlar oluşturulduğu görül-

mektedir. 

 

3. KORUMA VE BELGELEME  

3.1. Koruma 

Batman Üniversitesi, Restorasyon Bölümü öğrencisi Medet Kartal tara-

fından, önceki dönemlerde konservasyonu yapılan maden eserler incelen-

miş, bozulmaya başlayanlar üzerinde kimyasal kullanmadan yeniden çalı-

şılmıştır. Ayrıca 2016 yılı kazı sezonunda ele geçirilen maden eserlerden bir 

bölümü yine kimyasal kullanılmadan temizlenmiştir. 

Yukarı Şehir güneybatı kule ve Bazilika B’de duvarlardan düşen blok 

taşlar koruma kurulu kararı gerektirmeyecek şekilde yerine yerleştirilmiştir. 

3.2. Belgeleme  

03.09.2016 tarihinde Geometrik Mühendislik’den Kerim Avcı ve İstanbul 

Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet 

Yüksel’den oluşan ekip jeofizik çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Çalışma 

alanları Yukarı Şehir güney-batı bölümü ve Bazilika B’dir. Elde edilen GPR 

verilerinden, veri işlem aşamalarından sonra, iki (2D) ve üç (3D) boyutlu 

yer altı görüntüleri elde edilmiştir. Çalışmada; 250 Mhz korumalı anten ve 

DGPS anten kullanılmıştır. GPR verileri Reflex ve GPR-Slice yazılımı kulla-

nılarak yorumlanmıştır.  

Höyüğün güneybatı iç sur tarafında ve kuzeydoğu bazilika tarafında jeo-

radar ölçümlerinden elde edilen görüntülerde 1 m. derinlikten itibaren, 

yanal ve düşey yönde, genelde düzenli geometrik formlar gösteren (mimari 

yapı temel formu veren) yüksek genlikli anomaliler görülmektedir. Dağınık 

münferit lokalize olan yüksek genlikli anomaliler ise yapılara ait dağınık ve 

devrilmiş büyük yapı taşlarına ait olduğu düşünülmektedir. 
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03.09.2016 Yukarı Şehir Bazilika B (Resim: 5a) ve Yukarı Şehir GB (Çizim: 

2) açmalarında total station ve faro ile kazı sonrası ortaya çıkartılan alanlar-

da u ç boyutlu ölçüm ve rölöve çalışmaları gerçekleştirmiştir. 

 

4. BULUNTULAR 

4.1. Mimari Plastik 

2016 yılı mimari plastik parçaların 1’i hariç tümü Yukarı Şehir Bazilika B 

açmaları kazılarında bulunup belgelenmiştir. 46 adet parçanın büyük ço-

ğunluğu mermer malzemeden üretilmiş ve Erken Bizans Dönemine tarih-

lenmektedir. Parçalar arasında sütun, çiftte sütun, sütun başlığı, lento, söve, 

silme, friz,  delikli levha ve templon arşitravı gibi örnekler yer almaktadır. 

4.2. Maden 

2016 yılı kazı çalışmalarında ele geçirilen maden eserlerin 28’i etütlük ve 

8’i envanterlik olarak belgelenmiştir. Envanterlik eserler arasında Bizans 

Dönemine tarihlenen kemer tokası, köpek formlu kilit aksamı parçası16 (Re-

sim: 7), demir makas parçası, bronz yüksük, 2 adet bronz düğme parçası, 

işlevi tespit edilemeyen üzerinde sadece ‚E‛ harfi okunan demir obje ve 

Osmanlı Dönemine tarihlenen disk şeklinde bronz ağırlık (Resim: 3) bu-

lunmaktadır. Etütlük maden eserler arasında ise demir filise, demir kenet 

parçası, demir kırık bir yüzük, at nalı parçaları, at nalı çivisi, bronz bir kaba 

ait parçalar ve demir orak ucu gibi örnekler bulunmaktadır. 

4.3. Sikkeler 

2016 Yılı kazı sezonunda, Yukarı Şehir Bazilika B açmalarında dört adet 

bronz sikke ele geçirilmiştir. Sikkelerden biri VII Konstantinos (913-959) 

Dönemine tarihlenmektedir. Diğeri Anonim B’dir (1030/35-1042). İki adet 

sikke ise kötü kondisyonu nedeniyle okunamamaktadır. 

4.4. Cam 

2016 yılı kazı buluntularında ele geçirilen 107 cam parça, etütlük malze-

me içinde değerlendirilmiştir. Amorium 2016 yılı cam buluntuları arasında 

en yoğun grup bileziklerdir. Çeşitli kesitlerde mavinin tonları, lacivert, ye-

şil, az miktarda kırmızı renkli örnekler bulunmuştur. Bileziklerden boyalı 

örnekler, yoğun olarak kiliseden ele geçirilmiştir ve 10-11.yüzyıla tarihlen-

                                                        
16  Orta Bizans Dönemine tarihlenen hayvan formlu kilit aksamı parçaları için bkz., Demirel 

Gökalp, Z., ‚Kütahya Müzesi’ndeki Bazı Maden Eserler‛, Kütahya Müzesi 2015 Yıllığı ’50.Yıl 

Anısına’, Sayı.III, 2016, 248. 
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mektedir. Kadeh ayakları, kandil kupları ve çubuk parçaları da buluntular 

arasındadır. Kadehlerin tümü, kandil kulpları gibi Bazilika B’den bulun-

muştur. Kadehlerin hem sayısal yoğunlukları ve mekan ile olan ilişkileri, 

hem de bu formun kandil olarak da tanınmasından yola çıkılarak, burada 

da kandil olarak kullanıldıkları önerilebilir. Bir diğer grup, mavi-yeşil, sarı-

yeşil veya renksiz, düz pencere camlarıdır. Pencere camları da Bazilika B’de 

bulunmuşlardır. Bununla beraber, 2016 yılı antropoloji çalışmalarında, Aşa-

ğı Şehir-Kilise A’da 2009 yılında açılan Mezar 103 olarak adlandırılmış me-

zardan çıkan iskelet çalışılırken, kumaş parçaları arasında sağlam durumda 

cam göz yaşı şişesi bulunmuştur (Resim: 8).  

4.5. Seramik 

Yukarı Şehir Bazilika B ve güneybatı kule kazı çalışmalarında ele geçiri-

len seramik parçaları, ele geçirildikleri kontekstler dikkate alınarak tasnif 

edilmiş, çizimleri yapılmış ve benzer örneklerine göre tarihlendirilmiştir. 

Kısmen çalışması tamamlanmış seramikler için şunlar söylenebilir: Yukarı 

Şehir güneybatı kule ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmalarda ağırlıklı 

olarak Osmanlı Dönemi günlük kullanım kapları (Resim: 2) ve kap parçaları 

ele geçirilmiştir. Yukarı Şehir Bazilika B’de gerçekleştirilen kazılarda ise üst 

kotlarda Osmanlı Dönemi sırsız ve sırlı seramik parçaları daha alt kotlarda 

Orta Bizans Dönemi sırsız pişirme kabı parçaları, kap, kapak, kulp parçaları 

ve sgrafitto dekorlu kap parçaları ve Erken Bizans Dönemi tabakasında ise 

kırmızı astarlı seramik parçaları ele geçmiştir. 

4.6. Diğer (Fresko, Mermer Döşeme/Kaplama Parçaları, Tuğla, Kemik) 

2016 kazı sezonunda ele geçirilen ve diğer başlığı altında ele alınan par-

çalar arasında; Bizans Dönemine tarihlenen, pişmiş toprak ağırşaklar ve 

parçaları, üzeri hayvan patili tuğla parçası, tuğla oyun tablası,17 cam tessera-

lar, fresko parçaları, mermer kaplama parçaları, Erken Bizans Dönemine 

tarihlenen 2 adet kemik ağırşak (Resim: 9), Osmanlı Dönemine tarihlenen 4 

adet lüle gibi parçalar yer almaktadır. 

 

 

                                                        
17  Üzeri hayvan patili tuğla parçasının benzer örnekleri için bkz., Witte, J., ‚Roman and Byzantine 

Bricks and Tiles, 1988-2004‛, Amorium Reports 3 The Lower City Enclosure Finds Reports and Tech-

nical Studies (ed. C. S. Lightfoot ve E. A. Ivison), Ege Yayınları, 2012, 297-377; Orta Bizans Dö-

nemi’ne tarihlenen tuğla oyu tablası için bkz., Witte, J., ‚Toys, Game Pieces, and Boards, 1988-

2005‛, Amorium Reports 3 The Lower City Enclosure Finds Reports and Technical Studies (ed. C. S. 

Lightfoot ve E. A. Ivison), Ege Yayınları, 2012, 277-296. 
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OVAÖREN 2015-2016 YILI KAZILARI 

S. Yücel ŞENYURT 

Atakan AKÇAY 

Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi sınırları içerisindeki Ovaören Köyü sınırları 

içerisindeki Ovaören’de yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları bakanlar ku-

rulu kararı ile ilk kez 2007 yılında başlamıştır. Gazi Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. S. Yücel Şenyurt’un 

başkanlığında yürütülen kazıların, kazı başkan yardımcılığını aynı üniversi-

teden Dr. Atakan Akçay yürütmektedir. Onuncu kazı sezonu 2016 yılında 

tamamlanan kazıların, 2015 yılı çalışmaları1 03.08.2015-02.09.2015 tarihleri 

arasında, 2016 yılı çalışmaları ise 07.11.2016-26.11.2016 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı kazı çalışmalarında bakanlık temsilcisi olarak 

Konya Müzesi’nden Arkeolog Enver Akgün, 2016 yılı kazılarında ise yine 

Konya Müzesinden Arkeolog Hasan Uğuz görev yapmıştır.  

Kızılırmak Nehri’nin yaklaşık 25 km. güneyindeki Ovaören, Topakhö-

yük, Yassıhöyük ve teras alanı olmak üzere 3 farklı arkeolojik birimden 

oluşmaktadır. Bu arkeolojik birimler içerisinde Yassıhöyük yaklaşık 475x350 

m. boyutları ile Kızılırmak Nehri’nin güneyinde konumlanan büyük boyut-

lu höyükten birisidir. Kazılarda şimdiye kadar tespit edilen veriler höyük-

teki en erken yerleşim evresinin Erken Tunç III Dönemine kadar indiğini 

göstermiştir. Ovaören’in Erken Tunç Çağındaki asıl yerleşim alanı ise Yas-

                                                        
  Prof. Dr. S. Yücel ŞENYURT, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06500, 

Beşevler, Ankara/TÜRKİYE. senyurt@gazi.edu.tr. 

  Dr. Atakan AKÇAY, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06500, Beşevler, 

Ankara/TÜRKİYE. atakanakcay@gazi.edu.tr. 
1  2015 yılı kazı ekibinde Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Arş. Gör. Yavuz Yeğin, Arş. 

Gör. Sedef Kervankıran (Sönmez), Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Arş. Gör. 

Mehmet Cevher, Arş. Gör. İlkay Aklan, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi’nden Arş. Gör. 

Tuğçe Şener, arkeolog Yunus Ekim, Filiz İlhan, Gülbahar Çağlı ve restoratör Atalay Karatak yer 

almıştır. Ovaören Höyüğü arkeobotani çalışmaları kapsamında Çukurova Üniversitesi, Biyoloji 

Bölümü’nden Prof. Dr. Halil Çakan, Salih Kavak ve Mert Mehmet Güllü kazıya katılım 

sağlamıştır. Ayrıca kazı çalışmalarına Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 

öğrencileri Mevlüt Nebi Gümüştekin, Derya Çetin, Ezgi Öztürk, Pembe Yakupoğluları, Ahmet 

Murat Yasin, Elenay Yıldız, Kübra Solmaz, Kübra Nur Demiral, Meltem Demir, Şahin Yüksel ve 

Zeynep Batman katılmıştır. 2016 yılı kazı ekibinde arkeolog Umut Zoroğlu, Salih Okan 

Akgönül, Atalay Karatak, Ezgi Öztürk, Aylin Özarslan, Pembe Yakupoğluları yer almıştır. 
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sıhöyük’ün 350 metre batısındaki Topakhöyük ve teras alanı olup, söz ko-

nusu alanda Erken Tunç II Döneminin başlarından Orta Tunç Çağının ilk 

çeyreğine kadar uzanan yerleşim tabakaları tespit edilebilmiştir. 

2015 yılı kazı çalışmalarının yürütüldüğü Yassıhöyük’te bu güne kadar 

iki farklı sektörde, 10x10 metre boyutlarındaki iki açmada ana toprak sevi-

yesine kadar inilmiştir. Bu sektörlerden elde edilen veriler çerçevesinde 

genel bir yerleşim stratigrafisi (Tablo: 1) sunulması mümkün olmuştur. Bu-

nunla birlikte genel stratigrafik dizilimin ötesinde tüm sektörlerde farklı 

mimari evreler de tespit edilmiştir. Yassıhöyük’te kazılar öncesinde gerçek-

leştirilen detaylı yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları sırasında tespiti 

yapılabilen en erken tarihli seramik buluntuları ETÇ III dönemine tarihlen-

mektedir. Ancak şimdiye kadar kazılarda bu döneme tarihlenebilecek bir 

mimari tabaka henüz tespit edilememiştir. ETÇ III Dönemi yerleşim tabaka-

larının kentin güney kesiminde, Hitit Dönemi surları ve yerleşim tabakala-

rının altında olabileceği tahmin edilmektedir.  

Yassıhöyük’ün bugüne kadar tespit edilen en güçlü yerleşim tabakaları 

Geç Tunç Çağı (YH12-9) ve Demir Çağına (YH8-2) tarihlenmektedir. Her iki 

dönemde de mimari açıdan birbirinden tamamen farklı savunma sistemle-

rinin varlığı belgelenmiş olup, Ovaören-Yassıhöyük’ün söz konusu dönem-

lerde bölgenin önemli merkezlerinden birisi olduğu anlaşılmaktadır. To-

pakhöyük ve teras alanının Orta Tunç Çağından sonra (Asur Ticaret Koloni-

leri Dönemi) tekrar yerleşim görmemesi ve bu dönemden sonra Yassıhö-

yük’de surlu bir yerleşim modeline geçilmiş olması değişen yerleşim strate-

jisinin göstergesidir. Sandık duvar tekniğindeki Geç Tunç Çağı surları, Hitit 

İmparatorluk Döneminin sonlarına kadar kullanılmıştır. Bu sur sisteminin 

ilk yapım aşaması için henüz kesin bir kronoloji önerisi yapmak ise devam 

eden kazı çalışmaları sebebiyle şimdilik mümkün değildir. Bununla birlikte, 

ana toprak seviyesine kadar inilebilen JF185 açmasındaki Geç Tunç tabaka-

larından (YH12-9) ele geçirilmiş seramik buluntuları, savunmalı kentin ku-

ruluş aşamasının Orta Hitit Döneminin başlarına kadar (M.Ö. 1530’lar) ine-

bileceğine işaret etmektedir. Diğer taraftan Geç Tunç Çağı kentinin yayılım 

sınırları henüz tam olarak bilinemese de, Demir Çağı surlarının 1250 metre-

ye yaklaşan uzunluğu ve 17 hektara yaklaşan yayılımı, Hitit Dönemi yerle-

şiminin de benzeri boyutlarda olabileceğini göstermektedir.  

M.Ö. 1. Binyıl içerisinde, özellikle Geç Hitit Döneminde, Tabal yerleşim-

lerinden birisi olan Yassıhöyük’ün bu döneme tarihlenen surları Geç Tunç 

Çağına ait sandık duvarlı surlarının üzerinde yükselmektedir. Demir Çağı 
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surları ve Demir Çağı kapısında yürütülen kazılarda ele geçirilen buluntu-

lar, kapı alanının Hitit Döneminde de kullanılmış olduğunu göstermiştir. 

Geç Demir Çağında (YH3-2) ise Yassıhöyük’te savunmalı bir yerleşim mo-

deli görülmemektedir. Geç Hitit Dönemi surları ve kapının üzerinde tespit 

edilen mimari yapılar Geç Demir Çağı ve Helenistik-Roma dönemlerine 

tarihlenmekte olup, surlardan sökülmüş taşlar çok yoğun bir şekilde kulla-

nılmıştır. Yassıhöyük’ün tamamında Geç Demir Çağı tabakalarının tespit 

edilmiş olması ise, bu dönemdeki yoğun nüfusun kanıtıdır. Yassıhöyük, bu 

dönemde Pers/Akamenid siyasi hakimiyeti içerisinde, Kapadokya Satraplı-

ğı’nın sınırları içerisindedir. Son yerleşim tabakası (YH1) ise, çok daha sınır-

lı alanlarda yayılım gösteren ve M.S. 1. yüzyılın içlerine kadar devam ettiği 

anlaşılan Helenistik-Roma Dönemi tabakasıdır.   
 

 

OVAÖREN-YASSIHÖYÜK TABAKALANMASI 

DÖNEM   TABAKA   YAKLAŞIK TARİH 

HELENİSTİK-ROMA YH1 MÖ 330-MS 50 

GEÇ DEMİR YH2-3 MÖ 550-330 

ORTA DEMİR YH4-6 MÖ 900-550 

ERKEN DEMİR YH7-8 MÖ 1180-900 

GEÇ TUNÇ YH9-12 MÖ 1530 (?)-1180 

 

2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI 

2015 yılı kazı çalışmaları Yassıhöyük’te ‚B Alanı‛ olarak adlandırılan 

sektörde (Resim: 1) yürütülmüştür. 10x10 m. boyutlarındaki JA175 ve JA176 

açmalarında, toplam 200 metrekarelik bir alanda yürütülen kazılarda zayıf 

bir şekilde temsil edilen Helenistik-Roma Dönemi tabakası (YH1), Geç De-

mir Çağı (YH 3-2) ve Orta Demir Çağına (6-4) tarihlenen tabakalar tespit 

edilmiştir. JA176 açmasının 5x10 m.lik kesiminde daha önce 2011 yılında 

kısa süreli olarak kazı çalışmaları yürütülmüş ve Orta Demir Çağı tabakası-

na (YH4) kadar inilmişti. 2015 yılı kazıları, bu açmanın diğer 5x10 metrelik 

kısmını da içerisine alan bir planlama çerçevesinde başlamış, kuzey yönün-

de uzanan mimari yapıların bütünleşik planlarının tespit edilmesi amacıyla 

iki açmada eş zamanlı olarak devam ettirilmiştir. Her iki alandaki Demir 

Çağı yapıları büyük oranda korunarak, JA176 açmasında dar bir koridor 

içerisinde Geç Tunç Çağı malzemesi veren tabakaya (YH9) kadar ulaşılmış-

tır.  
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JA175 Açması 

Yassıhöyük kazı çalışmaları planlanması çerçevesinde, dört ana sektöre 

ayrılan yerleşimin kuzeydoğu kesimi (Resim: 1) ‚B Alanı‛ olarak adlandı-

rılmaktadır. Kazı çalışmaları öncesinde yoğun tarımsal faaliyetlerin yürü-

tüldüğü bu alanda, JA175 isimli açmada (Resim: 2) başlatılan kazılarda tes-

pit edilen ilk tabaka Helenistik-Roma Dönemine aittir. Daha önceki kazı 

sezonlarında, Yassıhöyük’ün güney kesimindeki JA197 açmasında Helenis-

tik-Roma Dönemi tabakası (YH1) iki mimari evresi ile çok daha iyi korun-

muş bir şekilde tespit edilmişti. Bu tabakanın tüm alanlarda yayılım gös-

termediği ve bulunduğu kesimlerde de tarımsal faaliyetler ile yoğun şekilde 

tahrip olduğu anlaşılmaktadır. Yaklaşık M.Ö. 330-M.S. 50 yılları aralığına 

tarihlenebilecek bu tabanın erken aşaması (YH1b) Geç Demir Çağı kültürü-

nün devamı niteliğindeki erken Helenistik Dönemi yansıtmaktadır. JA175 

açmasında ele geçirilen siyah firnisli bir seramik parçası ve çok az sayıdaki 

‚Galat seramiği‛ olarak da adlandırılan ‚Kızılırmak Havzası boyalı sera-

mikleri‛ 1. Tabakanın önemli buluntuları arasındadır. 

Geç Demir Çağına ait duvarların üzerinde korunan birkaç iri boyutlu 

temel taşı Helenistik Döneme ait duvarlardan geriye kalan mimarinin tek 

göstergesidir. Bu açma içerisinde tespit edilen ve tarımsal aktiviteler sebe-

biyle en geç mimari evresi korunmamış olan ‚M1‛ numaralı mekânının Geç 

Demir Çağ içerisinde kullanılmaya başlandığı ve Helenistik Dönemin erken 

aşamasında bazı eklemeler ile kullanımının devam ettiği anlaşılmaktadır. 

Yapının güney tarafındaki bir ocak ve silo çukuru Helenistik Döneme ait 

olup, mekâna kuzey duvarı üzerindeki açıklıktan girilmektedir. Ele geçiri-

len seramik örnekleri içerisindeki iki adet çanak Geç Demir Çağı/Erken He-

lenistik Dönem geçişine tarihlenmekle birlikte,  özellikle portakal renkli mal 

grubu örnekleri Geç Demir Çağı hamur gruplarının devamı niteliğindedir.  

JA175 açmasında Geç Demir Çağ mimarisi (Resim: 3) alan genelinde güç-

lü bir şekilde temsil edilmektedir. Yassıhöyük’te diğer tüm tabakalarda 

olduğu gibi Geç Demir Çağ içinde de mimari yapı malzemesi temel olarak 

volkanik tüf taşlarıdır. Bu açmadaki M1 mekânının Geç Demir Çağının tüm 

evrelerinde aynı duvar hatları kullanılarak yenilemeler ile işlevselliğini sür-

dürdüğü anlaşılmaktadır. JA175 açmasında Geç Demir Çağı mimari evrele-

rine ait yapı kalıntılarının üst üste dizilimi, ana duvar hatlarının birkaç ev-

rede ortak kullanımı, mimari evreler arasındaki zamansal boşluğun çok 

fazla olmadığını göstermektedir. Bu kapsamda, mimari yenileme evreleri ile 

bir ayrıştırma yapılsa da seramik ve diğer küçük buluntular açısından bü-
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yük oranda bir farklılaşmanın olmadığını da belirtmek gerekir. JA-175 aç-

masında tespit edilebilen bu durum, Ovaören-Yassıhöyük Geç Demir Çağı 

yerleşim tabakasının tamamı için geçerlidir. Yoğun bir nüfusun varlığına da 

işaret eden bitişik duvarlı mimari düzenlemelerin dışında, en sık karşılaşı-

lan durum eski duvar temellerinin eklemeler yapılarak veya tadilatlar ile 

tekrar kullanılmış olmasıdır. Geç Demir Çağı mimarisinde göreceli olarak 

ifade edilebilecek özensiz işçilik, basit toprak tabanlar ve duvar hatlarındaki 

düzensizlikler (Resim: 3) dikkat çekicidir. M1 mekânında dikkat çekici bir 

başka özellik, mekân duvarlarının iç konturlarının dış duvar konturlarına 

göre çok daha düzenli olmasıdır. Diğer mekânın duvarı ile bitiştirilen du-

varların dış yüzleri, düzensiz hatlar ve kaba konturlar ile geçiştirilmiştir. Bu 

mekânın doğusunu sınırlandıran kerpiç duvar ise Geç Demir Çağı mimari-

sinde kerpiç kullanımını açık bir şekilde göstermektedir.  

JA175 açmasının güneyinde yer alan M3 mekânının (Resim: 4) en erken 

YH3 tabakasında kullanım gördüğü tespit edilmiştir. Geç Demir Çağı’nın 

en erken evresinde mekân 5.30x4.50 m. boyutlarında olup yaklaşık 20 m. 

karelik bir alan kaplamaktadır. Mekânın güney duvarı açmanın güney kesi-

tinde yakın bir noktada yer alırken duvar üzerinde yoğun bir tahribat gö-

rülmektedir. Geç Demir Çağının erken evresinde mekânın güney batı köşe-

sine yakın bir noktada bir ocak ve ocak ile ilişkili sekiler açığa çıkarılmıştır. 

Mekânın 0.75 m. genişliğindeki giriş kısmı kuzey duvarı üzerinde bulun-

makta olup, söz konusu giriş geç evrede kapatılmıştır. Bu evrede mekânın 

güney duvarı, 1 m. kuzeyinde bulunan doğu batı uzantılı bir başka duvar 

ile bölünmüştür. Böylece mekân bu dönemde 4.30x 4.50 m. ölçülerine çeki-

lerek daraltılmıştır. Bu aşamada mekânın güneyinde yer alan, erken evrenin 

ocağı ile beraber sekiler de kullanım dışı bırakılmıştır. Mekânın girişi bu 

evrede güneydeki duvar üzerinden (Resim: 4) sağlanmıştır. 

M3 mekânın kaldırılmasından sonra, bodrum katlı yapı olarak da adlan-

dırdığımız, güney kısmı JA176 açmasında, kuzey kısmı JA175 açmasında 

kalan bir başka mekân açığa çıkarılmıştır. M8 numarası verilen bu mekânın 

içerisinde yaklaşık 1 m. kalınlığında küllü toprak dolgusu tespit edilmiştir. 

Bu küllü dolgu içerisindeki kırık seramik parçaları ve çok sayıdaki hayvan 

kemiği, söz konusu mekânın uzun bir süre atık alanı/çöplük olarak kulla-

nıldığını göstermektedir. Söz konusu bu atık dolgu YH3 tabakasına ait olup, 

bu evrede atık toprak ile doldurulup düzeltilmiş alanın, Geç Demir Çağına 

ait M3 mekânı tarafından kullanıldığı anlaşılmaktadır.  
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Geç Demir Çağının erken tabakasına (YH3) ait seramik buluntuları, Orta 

Anadolu’nun Geç Demir Çağı seramik repertuarından iyi bilinen çok renkli 

boyalı örnekleri de içermektedir. Tabaka malzemesi içerisinde ele geçen 

Akamenid kâseleri, M.Ö. 550 yıllarından itibaren Ovaören’in Pers siyasi ve 

kültürel etki alanı içerisine girdiğini göstermektedir. Bu dönem seramik 

repertuarı içerisindeki, metop alanı paralel bantlar ile çevrelenmiş krem 

astar üzerine çok renkli boyanmış hayvan figürlü ve ışın demeti motifli se-

ramiklerin (Resim: 5) benzerleri Maşathöyük, Oluz Höyük, Kınık Höyük ve 

Kültepe gibi yerleşimlerin Geç Demir Çağı tabakalarından bilinmektedir. 

M8 No.lu mekânın batı duvarı üzerinde yapılan çalışmalar, bu duvarın 

bir kaç defa yenilendiğini göstermiştir. Mekânın küllü toprak dolgusu bo-

şaltıldıktan, batı duvarına bitişik bir platform ve bu platformun her iki ya-

nında, taş temelli toprak sekiler açığa çıkmıştır. Platform, iki sıra taş üzerine 

(Resim: 6) kerpiç toprağı ile düzenlenmiş olup, yüzeyi iki kez çamur ile 

sıvanmıştır. Platformun yanında, ele geçirilen konik formlu pişirilmemiş 

toprak ağırlıklar ise son derece dikkat çekicidir. Benzerleri daha önceki yıl-

larda farklı alanlarda da bulunan bu pişirilmemiş ağırlıklar özellikle Orta 

Demir Çağı tabakalarından (YH4-5) ele geçirilmektedir. Yapının platform 

ile birlikte kullanıldığı tabakalar YH4 ve YH5 tabakalarıdır. Bu yapı içeri-

sinde, YH4 tabakasından ele geçirilen alabasterden yapılmış bir şahin hey-

kelciğinin (Resim: 7) en yakın benzerlerine Gordion’da Lidya Dönemi taba-

kalarında ve Sardes’te2 M.Ö. 6. yüzyıl başlarına tarihlenen bir evde rastlan-

mıştır. Ovaören-Yassıhöyük’de bulunan örneğin, ana tanrıça kültü (Kuba-

ba) ile ilişkili bir buluntu olduğu ve aynı dönemlere tarihlendiği düşünül-

mektedir. Bu tabaka içerisinde ayrıca çok sayıda bronz fibula da (Resim: 8) 

ele geçirilmiştir. 

Platform etrafında yapılan çalışmalarda, platformun altından geçen ku-

zey-güney uzantılı 4.20 m. uzunluğunda ve 60 cm. genişliğinde bir duvar 

sırası tespit edilmiştir. Bu taş sırasının (Resim: 6) seki veya duvar olma ih-

timali üzerinde durulurken her iki durumda da söz konusu taş sırasının 4. 

tabakaya ait platformun altından da geçmesi sebebi ile aynı tabakaya ait 

olması gerektiği düşünülmektedir. M8’in batı duvarına bitişik şekilde açığa 

çıkarılan bu taş sırasının mekân içindeki bir duvar olmasından ziyade seki 

olarak kullanılmış olabileceği düşünülürken mekânın doğu duvar dibinde 

açığa çıkarılan kuzey-güney uzantılı 3.85 m. uzunluğundaki diğer seki bu 

                                                        
2  www.sardisexpedition.org/tr/artifacts/latw-138, Sardeis CATNUM: G85.009, Locus MMS-I 84.1, 

Manisa, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi. 

http://www.sardisexpedition.org/tr/artifacts/latw-138
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düşünceyi destekler niteliktedir. Mekânın kuzeydoğu köşesinde yer alan ve 

oval planlı işlik ise 5. tabakadan itibaren kullanılmaya başlanmıştır.  

M8’in kuzeybatı, güneydoğu ve güneybatı köşelerinde ve mekânın orta-

sında tespit edilen (Resim: 9) taş kaideler, mekânın ahşap hatıllar ile destek-

lenmiş bir çatıya sahip olabileceğini göstermektedir. Mekân içinde açığa 

çıkarılmış olan sekiler, taş kaideler ve işlik (Resim: 9) YH5 tabakasına aittir.  

JA175 açmasındaki bir diğer mekan olan M4’ün doğu duvarı (Resim: 11) 

kerpiçten yapılmıştır. Bu duvarın üstteki 5-6 sırası batıya doğru yatmıştır. 

M5 No.lu mekân ise Geç Demir Çağının başlarında (YH3) ve Orta Demir 

Çağının sonlarında (YH4) kullanılmıştır. Bu mekânın doğu duvarı (Resim: 

11) şevli bir görünüme sahiptir. Bu duvarın üzerinde ise YH2b evresine ait 

bir başka mekanın duvarları yer almaktadır. YH2b duvarının güney ucun-

daki tahribat, YH2a dönemine ait bir çöp çukuru tarafından yapılmıştır. Bu 

duvarın alan içinden kaldırılması ardından M5 No.lu mekânın duvarları 

açığa çıkarılabilmiştir. 5 No.lu mekân en erken Orta Demir Çağının sonla-

rında (Tabaka 4) kullanılırken Geç Demir Çağı (3. Tabaka) başlarında da 

mekânın kullanımına devam edilmiştir. 5 No.lu mekân içinde açığa çıkarı-

lan tandır ve bu tandırın küllük alanı ise YH4 tabakasına aittir.  

JA175 açmasında tespit edilen son mekân M7 olarak adlandırılmıştır. 

Yapının bütünleşik planı tespit edilememiştir. Mekan YH3 ve YH2b tabaka-

larında kullanım görmüştür. M3 mekânının doğu duvarına bitişik M7’nin 

kuzey duvarı 1.60 metre yüksekliğinde korunmuştur. Mekan içerisinden ele 

geçen demir bıçaklar yapının mutfak işlevi taşıdığını düşündürmektedir.  

 

JA 176 Açması  

2011 yılında 5x10 metrelik bölümünde çalışılan JA176 açmasında (Resim: 

2) çalışmalara güneyde yer alan 5x10 metrelik kısımda devam edilmiştir. 

Açmada tespit edilen ilk mekân (M1) YH2a evresine ait olup, mekânın gü-

ney bölümü diğer açma içerisinde kalmaktadır. Mekânın doğusunda, kıs-

men korunmuş bir tandır açığa çıkarılmış olup mekânın en erken kullanımı 

YH2b evresine aittir. Özellikle mekânın kuzey duvarında evre farkını ve 

tadilat izlerini görmek mümkündür. Bu mimari evre ortalama 0.6 m. kalın-

lığındadır ve erken evre kireç katkılı sıkıştırılmış toprak tabanlıdır. Geç ev-

renin çöp çukurları bu tabanı büyük oranda tahrip etmiştir. Devam eden 

çalışmalarda yaklaşık 10 cm. daha alt seviyede bir yenileme evresini yansı-

tan bir başka taban açığa çıkarılmıştır. Bu taban üzerindeki dikdörtgen 
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formlu, bazalt blok taş mekâna özel bir anlam yüklemektedir. Mekânın or-

tasında yer alan blok (120x85x20 cm.) YH2b evresine ait olup taşın üzerinde 

yoğun bir yanık tabakası gözlenmektedir. Söz konusu blokun yanında ele 

geçirilen bir sürüngene (kertenkele ?) ait p.t. hayvan figürini (Resim: 10) 

mekânın Pers/Akamenid Dönemi içerisinde özel bir işleve sahip olabilece-

ğini düşündürmektedir. Bununla birlikte düzgün duvar işçiliği de yapıya 

gösterilen özeni yansıtmaktadır. Y2a ve YH2b evrelerinde M1 mekânının 

temel plan şemasında bir değişiklik olmaması da dikkat çekicidir. M1 

mekânının kuzey duvarının önünde açmanın doğusuna doğru kısmen yayı-

lım gösteren taş döşeme YH2b evresine ait yapılar arasında geçişleri sağla-

yan avlu veya sokaklara işaret etmektedir. Söz konusu taş döşemenin aç-

manın farklı yerlerinde YH2a evresine ait çöp çukurları tarafından tahrip 

edildiği görülmüştür. M1’in doğusunda açığa çıkarılan M3 No.lu mekân ise 

özensiz duvarları ve duvarlarda kullanılan düzeltilmemiş taşlar ile dikkat 

çekmektedir.  Söz konusu mekâna ait iki duvar açığa çıkarılmış olup 

mekânın diğer duvarlarının açmanın güney kesitine girdiği tespit edilmiş-

tir. M3 mekânına ait duvarların nispeten düzensiz yapısı, duvarlarda evre 

farkını belirlemeyi güçleştirse de YH2a evresine ait çöp çukurlarının 

mekânın kuzey duvarında oluşturduğu tahribat M3’ün ilk kullanım evresi-

nin YH2b’ye tarihlenmesi gerektiğine işaret etmektedir.  

JA176 açmasında 2a ve 2b evrelerinde kullanım gördüğü anlaşılan diğer 

bir mekân ise açmanın kuzeydoğusunda yer alan M2 No.lu mekândır. 

M2’nin 3 duvarı açığa çıkarılmıştır. Mekânın güneyinde açığa çıkarılan çakıl 

taşlarından oluşan taban döşemesi 2b evresine aittir ve mekânının ilk kulla-

nım aşamasının bu evreye ait olduğu anlaşılmaktadır. Çakıl döşeli taban 

çöp çukurları tarafından büyük oranda tahrip edilmiştir.  

JA-175 açmasındaki M8 mekânının ikinci odası JA176 açması içerisine 

girmektedir. M4 olarak adlandırılan bu ikinci oda, M8 mekânı ile aynı evre-

lere sahiptir ve M8 mekânının güney duvarı M4 mekânının kuzey duvarını 

oluşturmaktadır. YH2 tabakasında ise mekân kullanılmamıştır ve söz konu-

su mekânın üzerinde bu dönemin açık alanları ve işlikleri yer almaktadır. 

YH3 döneminde de M4 ve M8 mekânları atık alanı/çöplük olarak kullanıl-

mıştır. M4’ün güney duvarı da büyük oranda YH2b evresine ait taş döşeme 

altında kalmıştır. Mekân içinde YH5 tabakasına ait sıkıştırılmış toprak taban 

1115.76 m. seviyesinde tespit edilmiştir. Bu alandaki duvarların uzun süre 

kullanım görmüş oldukları duvar cephelerindeki tadilat evrelerinden de 

izlenebilmektedir. 1115.41 seviyelerinde açığa çıkarılan taş döşeme ise du-
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varların temel seviyelerinden daha aşağıda olup, M4 ve M8 mekânlarının 

yapılışından daha önceki bir avlu veya sokak ile ilişkili olabilir. Taş döşe-

menin kuzeydeki M8 mekânı altında devam edip etmediği ilerleyen çalış-

malarda netleşecektir.  

JA176 açmasının içerisinde tespit edilen bir başka duvar sırasının YH9 

tabakasına ait olduğu düşünülmektedir. Duvarın büyük kısmı, Orta Demir 

Çağı tabakasına ait mekânların altına doğru devam etmekte olup, söz konu-

su duvar çevresinde ele geçirilen seramik malzeme içerisinde Hitit İmpara-

torluk Dönemine ait seramik örnekleri bulunmaktadır.  

Genel bir değerlendirme yapıldığında, 2015 yılı kazı çalışmalarında JA-

176 açmasında 6 mimari evre açığa çıkarılmıştır. Geç Demir Çağına tarihle-

nen, 2a ve 2b evrelerine ait olan kısmen 3 mekân tespit edilmiştir. Mekânla-

rın hepsinde kuzeydoğu-güneybatı aksında bir yön bütünlüğü bulunmak-

tadır. JA-176 açmasının bulunduğu alanın 2a ve 2b evrelerine ait yapılar, 

kuzeyindeki JA-175 açmasına göre daha yüksek seviyelerde korunmuştur. 

Açığa çıkarılan duvarların cephe örgülerinin yüksek olması daha erken 

evrelerden kalan duvar temellerinin sürekli kullanılmış olması ile de ilişki-

lidir. JA-176 açmasında yapılan çalışmaların önemli sonuçlarından birisi 

birbirleriyle bağlantılı M8 ve M4 mekânlarının ilk kullanım evresinin tespit 

edilmesidir. JA-175 açmasında yapılan çalışmalarda M8 içinde 5. evreye ait 

sıkıştırılmış toprak tabanın tespiti ve mekânı çevreleyen duvarlarda açığa 

çıkarılan sekiler, ele geçirilen buluntularla birlikte düşünüldüğünde 

mekânın işlevine ışık tutmaktadır. JA176 açmasında ele geçirilen önemli 

buluntulardan birisi, YH4 tabakasının dolgusu içerisinde ele geçen çekiç 

başlı taş damga mühürdür. Tipolojik özellikleri ve üzerindeki bezeme (Re-

sim: 12) açısından en yakın benzerleri Boğazköy’de, Konya-Karahöyük’te ve 

Beycesultan’da Orta Tunç Çağının son tabakalarında bulunmuş olan mü-

hür, farklı bir kontekstte ele geçirilmiş olmasına rağmen Ovaören-

Yassıhöyük’de M.Ö. 17. yüzyıla kadar inebilecek yerleşim tarihini göster-

mesi açısından son derece önemlidir.  

 

2016 YILI KAZISI 

Ovaören’de 2016 yılı kazı sezonu yayın çalışmalarına yönelik depo ça-

lışmaları ve kısa süreli arazi çalışması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Arazi 

çalışmaları Yassıhöyük’ün dışında, yerleşimin kuzeyinde, birinci derece 

arkeolojik sit sınırları içerisinde kalan bir alanda yürütülmüştür. Bu alanda, 
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daha önceki yıllarda köylüler tarafından devrilerek (Resim: 13) etrafında 

kaçak kazıların yapıldığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bir granit taşın 

etrafında çalışılmıştır. Granit taşın oturtulduğu orijinal çukuru bulmak ve 

etrafında bir düzenleme olup olmadığını anlamak amacıyla, taşın da içeri-

sinde yer aldığı 10x10m.lik JJ127 açmasının tamamında kazı çalışması ger-

çekleştirilmiştir. 

Söz konusu alanın güncel yüzey seviyesi 1113.38 m. olup, bu seviyeler 

Yassıhöyük’ün kuzey kesimlerini içeren A ve B alanlarında tespit edilen ana 

toprak seviyesinin (1114.00 m.) daha altındadır. Yassıhöyük’ün içerisinde 

yer aldığı Göstesin Ovası’nın dalgalı topografik yapısının temel şekillendi-

ricisi olan volkanik karakterli piroklast kayaçların kuzey yönlü yükselmesi 

kazılar sırasında da tespit edilmiş bir durumdur. Yerleşimin su kaynakları-

na (Cingi Pınarı) yaklaşan güney kesimlerindeki ana toprak seviyesi 5-6 

metre daha aşağıda olup, bu kesimlerdeki kültür dolgusunun kalınlığı da 8 

metreye yaklaşmaktadır. JJ127 açmasının bulunduğu alan ise tarımsal top-

rağın oluşamadığı taşlık ve kıraç bir bölge olup herhangi bir kültür dolgu-

suna da yapılan kazılarda rastlanmamıştır. 

Granit taş açmanın kuzeyinde doğu-batı doğrultusunda yatık vaziyette 

durmaktaydı (Resim: 13). Taşın batıda kalan ucu daha ince olup taş dip 

kısmına doğru kalınlaşmaktadır. Taşın daha ince olan batı kısmı üzerinde 

bir zıvana deliği göze çarpmaktadır. Daha kalın olan doğu kısmının ise top-

rak içine oturtulduğu anlaşılmaktadır. Taşın düşürülmesi esnasında, otur-

tulduğu çukurun formu da bozulmuştur. Defineciler tarafından açılmış 

kaçak kazı çukuru ile çukur daha da büyümüştür.  

Taşın ve oturtulduğu çukurun etrafında yapılan kazılar neticesinde, gra-

nit bloğun oturtulduğu orijinal yuvaya (Resim: 14) ulaşılmıştır. Taşın otur-

tulduğu orijinal çukurun derinliği 90-100 cm. arasında değişmektedir. Çu-

kurun ağız çapı yaklaşık 150 cm. olan taşın oturduğu dip kısmın çapı ise 

yaklaşık 100 cm.dir. Granit taşın toplam uzunluğu 3.46 m. olup, taşın yakla-

şık 1.40 m.si çukur içerisinde kalacak şekilde yerleştirildiği tespit edilmiştir. 

Taşın dikili konumunda tabanda genişliği 112 cm. üst genişliği ise 80 

cm.dir. Zıvana deliği taşın en uç kısmına 42 cm. mesafede olup, 4x2 cm. 

boyutlarındadır. Zıvana deliği taş yerine oturtulduktan sonra doğuya bakan 

yüzde kalmaktadır. Ayrıca bu yüzde definecilerin taşı yere devirebilmek 

için yapmış oldukları tahribatlar da göze çarpmaktadır. Taşın yuvasına 

yerleştirildikten sonra (Resim: 15) toprak üstünde kalan kısmı yaklaşık 2.05 

m. yüksekliğindedir.  
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EXCAVATIONS AT KINIK HÖYÜK 

2016 / 2016 YILI KINIK HÖYÜK KAZILARI 

Hatice ERGÜRER* 

 Roberta CASAGRANDE 

 Lorenzo CASTELLANO 

 Marco DE PIETRI 

 Nancy HIGHCOCK 

 Andrea TRAMERI 

 Lorenzo D’ALFONSO 

 

The 2016 excavation campaign at Niğde - Kınık Höyük (Cappadocia, 

TR), started on June 11, 2016 and ended on August 9, 2016. The mission is 

directed by Prof. Dr. Lorenzo Alfonso (Vice-director Yrd.Doç Hatice Ergu-

rer, University of Karamanoğlu Mehmetbey; Commissioner Archaeologist 

Fırat Güngör, Museum of Tarsus).  

The team was comprised of thirty-three members, including four docto-

ral students and two master students from New York University; one doc-

toral student, one MA and one BA student from Pavia; two students from 

the University of Karaman; two students from the school of restoration of 

Nevşehir; and one student from Bilkent University, Ankara. Other team 
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members included two professional restorers, Uğur Yalcinkaya and Nazim 

Can Cihan, the archaeometrist Dr. Elena Basso, the archaeo-geologist Dr. 

Catherine Kuzucuoğlu (CNRS, Paris), the numismatic Prof. Andrew 

Meadows (Oxford University), and the palaeozoologist Prof. Pam Crabtree 

(NYU), all providing the highest scientific perspective to the work done in 

the laboratory. 

Excavations were organized in five Operations: A-D, with a new opera-

tion E opened this year SW of sector A1, which we name the sacred area 

(Photo 1). 

 

THE SACRED AREA  

A. TRAMERI 
 

Sector A1 excavations in 2016 focused on two distinct areas of the large 

trench (squares S17.03, .04, .05, .08 and .09): the first includes four large ro-

oms of the ‚NW Building‛, dating to the Achaemenid period (Level 2, 5th-4th 

C. BCE), built on the NW edge of the citadel slope inside the citadel walls 

(rooms Ar2, Ar3, Ar4 Ar5;); the second one, further to the north, targets the 

city walls (Photo 2).  

The investigation of the Achaemenid NW Building in 2016 focused on 

the excavation of a series of late Achaemenid trash deposits partially dug in 

earlier seasons in room Ar5, and the investigation of the early phases of 

Level 2 in a sounding in room Ar3. Deposits within Room Ar5 contained a 

large quantity of zoomorphic Resim urines and vessels, representing birds 

and cattle. The deposit layers of this room includes fragments of these mate-

rials together with pottery, ashes and animal remains (bones); the layers are 

understood in terms of secondary deposition of discarded materials in the 

context of feasting and/or ritual activity (Highcock et al. 2015). The use of 

large zoomorphic vessels and the insistence on bird iconography are parti-

cularly puzzling, but very consistent. One might speculate on how pre-

classical iconography of birds (Hittite and Neo-Hittite Anatolia of Iron Age) 

was often connected to divine Resim ures as cultic attribute, in particular 

related to female deities (Müller-Karpe et al. 2006, 218-20). In this case, their 

presence in the mid-first Millennium layers might hint at a strong local con-

tinuity in cult well beyond the end of the Neo-Hittite polities (c. 700 BCE). 

Before 2016, zoomorphic vessels and terracotta were only found in frag-

ments in the deposits filling room Ar5, and few fragments in those filling 
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Room Ar4. The discovery of a collection of well-preserved Resim urines 

from Room Ar3 in earlier layers (phase b and c) is particularly remarkable. 

Three terracotta bovid Resim urines (F63, 64, 67) were uncovered in the 

deposit on top of the hard clay floor of level 2c, of which one was located 

aside of a small stone statue representing a standing hawk (F62, ca. 21 cm: 

Photo 3). The stone used for the statue is a particularly soft rhyolite attested 

in the local volcanic geology, thus supporting the hypothesis that the arte-

fact was locally produced. Problematic is the almost total lack of parallels. 

Details are engraved, but traces of black painting adopting carbon are still 

visible in the filling of the engraved lines defining the eye, the neck and the 

talons. The discovery indicates the potential interest of these early phases of 

the NW building; the assemblage is again characteristic of a defined cultic 

and religious ideology. The special spaces of building NW seem to be dedi-

cated to cult, as the finding of Resim urines and incense burners suggests, or 

have religious relevance. 

Immediately north of this building, superficial accumulations of the 

slope have been removed so to expose the architecture of the Citadel walls 

(Photo 4). 

A GPR survey of this area performed in 2013 showed the presence of 

thick parallel walls preserved for a height of more than 12 m into the soil 

(Photo 4). A system of terracing (SU1789=SU173, a large stone platform) and 

stone and mud brick buttresses (1793) seem to be built over the walls in a 

phase in which the citadel walls were already out of function and partially 

buried in the slope deposits. We tentatively date these later phase to the 

Achemenid/Hellenistic period. Excavations under these later structures 

allowed us to understand the architectural technique more in detail. The 

mud brick superstructures of the citadel walls are extremely well preserved 

in this area. They allowed us to identify two large parallel mud brick side-

walls (1707-1718) oriented east-west and built on top of the 4 m wide stone 

wall. They likely formed the outer and inner face of the citadel wall itself. 

The space between the two side-walls faces is filled with mixed rubble ma-

terial (stones, soil, mud bricks; 1794).  

The excavation of deposits abutting the north face of the walls (1723-

1760) shows a sequence similar to the one excavated in Operation A sector 

walls in 2011-2014, and ca. 80 cm. below the surface we could reach soil 

layers rich of Early and Middle Iron Age ceramic materials, as well as a few 

LBA fragments. 
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OPERATION E R.  

CASAGRANDE-KIM 
 

New excavations at an area of the höyük located South of Operation A, 

identified as Operation E (Photo 4), commenced in the 2016 season and las-

ted for four weeks. It consisted of a 5 by 10 meter squares trench (S17.02) 

that aimed at investigating the late second millennium stratigraphy in an 

area of the site that we believe could have comprised the core of the sacred 

area exposed in Sector A1. 

The main architectural feature brought to light in the 2016 season is a 

portion of a NW-SE oriented wall found at ca. 1 meter below the surface 

(SU2710). Located at the NW corner of the investigated square, the wall is 

130 cm thick, and presents a building technique that combines two rows of 

long and wide mudbricks at its core with a facing of roughly hewn stones. 

The wall’s refined building technique and its remarkable thickness indicate 

that it might have functioned as the Eastern perimeter wall of a large public 

building.  

To the East of this wall, a sequence of several surfaces pertinent to an 

open area covered the whole trench. Among the later surfaces is an earth-

beaten floor (SU 2715) that extends throughout the whole investigated area. 

This floor is in phase with a fragmentary pithos (SU2718) found along the 

wall’s Eastern face.  

Traces of other two pithos installations as well as concentrations of burnt 

ashes and bones at various areas of the floor indicate that the open area was 

used for food preparation and storage. This occupational layer (SU2723) 

was also rich in fine pottery remains, all chronologically pertinent to the late 

Hellenistic period (1st century BC to the early 1st century AD). A bronze coin 

with a royal portrait, tentatively identified as a Cappadocian King, confirms 

this dating.  

Toward the end of the season, a small section of a cobble floor was found 

roughly 80 cm below the courtyard flooring (SU2730), suggesting the pre-

sence of a more monumental function of the open space at this phase. From 

these evidence it is possible to reconstruct a court or a plaza defined to the 

north by Rooms Ar4 and Ar3 of the NW building and to the east by the 

thick wall 2170. It is still to be ascertained whether the cobble paved pla-

za/court has to be dated to the Late Hellensitic period (KH-P II), or possibly 

even to the Achaemenid or Early Hellenistic periods (KH-P III).  
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OPERATION B 

 L. D'ALFONSO-M. DE PIETRI 
 

Excavations in Operation B on the southern top of the mound started in 

2011 and they exposed the remains of three levels of Hellenistic occupation 

(Level B.3-5) of a poor domestic and productive quarter. A deep sounding 

made in 2013-14, uncovered the presence of the monumental 'yellow buil-

ding', dating to the Achaemenid period (Level B.6-7). 

In 2016 a new 10x10 square was opened to the south of the 600 m2 large 

trench. Because of the presence of the slo pe, Selkjuk and Late Helle-

nistic levels were eroded or unoccupied in this square, and the first level 

encountered was Level B.4.  

Level B.4 was constructed by razing the remains of earlier occupation le-

vels, before filling the empty space and levelling it with one to two layers of 

mud-bricks, in order to create a wide flat terrace. Level B.5 represents the 

phase of spoiling and squatting of the ‘yellow building’ under this terrace, 

functioning as a discharging area within the ruins of earlier buildings (Ma-

tessi in Highcock et al. 2015).  

The 2016 excavations have widely enriched our understanding of the 

spatial organization of the living area of Levels B.3-4, corresponding to the 

Late and Early-Middle Hellenistic period (KH-P II and KH-P III late, respec-

tively).  

It has been ascertained that the 1 m thick stone defensive wall uncovered 

along the southern edge of the top of the mound was built during the Late 

Hellenistic period (Level B.3, Photo 5: compare with the wall defining the 

easternmost position of Hellenistic Porsuk in Kirner 2015:Resim .10). At the 

same time, the Level B3 defensive wall represented also the southern limit 

of the Late-Hellenistic settlement. During the Early-Middle Hellenistic pe-

riod (Level B.4), the settlement likely lacked defensive walls on the citadel 

or, at least, no evidence of them has been as yet detected.    

In this period, the area consisted of a living quarter where two squared 

single-room houses have been partially brought to light (Photo 5); a third 

building of the same type might have existed more to the north, but only 

the stone foundations of its northern wall (SU 777), are preserved. Not only 

their dimension is small (4.5 x 4.5 m), but the architecture is also poorly con-

ceived, with a stone foundation and mudbrick superstructure of a single 

course, resulting in a ca. 40 cm width. This is much thinner than walls of 
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houses in the coeval ‘villages’ excavated at Gordion (ca. 70 cm, see Wells 

2012:198), and Porsuk (Kirner 2015:152-4).  

South of Level 4 houses found in S15.20, Level 4 stratigraphy was poorly 

preserved because of the erosion at the mound slope; there, two rooms of a 

building of Level 5 have been exposed. The building is defined to the north 

by the E-W mudbrick wall SU2230 preserved for a height of ca. 1.30 m; to 

the south, instead, the wall defining the building is made of stone (SU2267), 

hinting at the presence of different reorganization phases of construction. 

The eastern mudbrick wall SU2261 is badly preserved because of a later cut 

made for the pyrotechnic installation SU2264, the western wall of the buil-

ding lies beyond the W section of the square S15.19. The two rooms of the 

building are divided by the mudbrick wall SU2257, on which remains of a 

white plaster were preserved. A passage between the two rooms divided 

this wall from the wall SU2230. In the western room Br9 only a small soun-

ding has been excavated, but the presence of a pithos and of several frag-

ments of a clay tray and ashes suggests that food storage and production 

was its main function. The eastern room Br10 has been entirely excavated. A 

fire installation and fragments of at least two cooking pots and of one clay 

tray were found along the northern wall, while glass and iron slags, as well 

as a glass bead were found in the deposit above the earth beaten floor; the 

room is thus interpreted as a metal and glass working area.  

The assemblages, limited space, and the poor architectural technique of 

this southern area all strongly contrast with the rich northern area of the 

settlement during the Early Hellenistic period (see Operation A). This mar-

ked division in distribution of functions and wealth within the acropolis 

strongly contrasts with the other comparanda for small rural Hellenistic cen-

ters of Central Anatolia, Yassıhöyük Gordion (Wells 2012), and Zeyve Hö-

yük-Porsuk (Kirner 2015), and may provide a good sense of how a sacred 

town of the Early Hellenistic period of central Anatolia might have looked 

like.  

 

OPERATION C  

L. CASTELLANO-H. ERGÜRER 
 

Operation C is located in the southern slope of the mound. Geophysical 

prospections carried out prior to the excavation indicates in this area the 

presence of the citadel walls running halfway the slope. As expected, the 
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strong erosive pattern taking place on the slope truncated the uppermost 

part of the stratigraphy – thus, no Achaemenid, Hellenistic, or Medieval 

Levels are preserved.  In this section of the mound, during the first campa-

ign of excavation (2011) we dug 4 trenches – named C1, C2, C3, C4 (Lanaro 

in Matessi et al. 2011). After 3 years, in 2015 we restarted the excavation in 

this area, by: (i) exposing through 'scraping' ca. 40 m of the citadel walls; (ii) 

taking advantage of the 2011 trench C4, we conducted a sounding within 

the citadel wall (sounding C4); (iii) excavating a deep sounding in 2011 

trench C3, further expanded in the last season, toward the east (reaching the 

2011 trench C2) and south (outside the citadel walls), (henceforth, sounding 

C3). 

In this report we will focus to the main operation of the campaign, So-

unding C3. Thanks to the deep sounding conducted in 2015, we could expo-

se ca. 4 meters of stratigraphy inside the citadel walls, dated from the Early 

Iron Age to the Late Iron Age (LIA). A preliminary analysis of the exposed 

stratigraphy allowed to identify 5 Levels. The general stratigraphic sequen-

ce was established thanks to the 2015 deep sounding; in 2016, we could 

expose only the two uppermost Levels (Level C3.1 and C3.2). 

The latest level (Level C3.1) post-date the dismissal of the citadel walls. 

The first phase (C3.1a) of this level is known only from a stone alignment, 

while the earlier phase (C3.1b) is a negative structure dug within the citadel 

walls and in the above stratigraphy (Photo 6). After the abandonment the 

structure was flooded, and filled by the collapse of the above cut stratig-

raphy. Level C3.2 is a sequence of accumulations and surfaces attributed to 

the Late Iron Age (Photo 6). In the 2016 campaign it was possible to relate 

this phase to some poorly preserved architectural features: two orthogonal 

stone alignments (phase C3.2a); two negative pits likely to be related to 

trash deposits (phase C3.2b); an earlier mud-brick alignment (phase C3.2c). 

Because of the erosion, the stratigraphic relationship between this phase 

and the citadel walls is not preserved. Lacking any direct evidence, based 

on the situation exposed in Operation A (d’Alfonso et al. 2014), we specula-

te that during the LIA occupation (Level C3.2) the citadel walls was in use. 

To Level C3.3 is attributed a large silo-pit, dug a few decimeters from the 

inner face of the citadel walls. The silo-pit, whose reconstructed diameter is 

between 8-10 m, and whose reconstructed height is 2.50/3.00 m, was plaste-

red by pressed straw, a well-known expedient to insulate the structure from 

soil humidity. Chronologically we can date this structure to the Early-
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Middle Iron Age (tentatively between 11th and 8th century BC). The last 

two Levels (C3.4 and C3.5) are known in a very limited exposure from the 

bottom of the 2015 deep trench.  Noteworthy, despite the limited exposure, 

is the latter - a burnt Level, radiocarbon dated to 1213-996 cal BCE 2 sigma 

and going underneath the facade of the citadel walls; thus, stratigraphically 

predating the construction of the exposed phase of the walls (Level C3.4: 

Photo 6). 

In the 2016 campaign H. Ergürer enlarged the excavation area to the out-

side of the citadel walls with the goal of exposing their outer face, and of 

investigating the nature of the deposits. Only the topmost accumulations 

abutting the external facade of the walls, have been excavated, without lea-

ding to identify any structured features. It was however important to note 

that the materials found in the deposits abutting the external face of the 

walls date to the Iron Age, thus offering a good ante-quem dating for the 

walls construction. 
 

OPERATION D (N. Highcock) 

Operation D has been conceived as a first insight into the occupational 

history of the terrace at Kınık Höyük. While Medieval and Hellenistic occu-

pation yielded a very limited stratigraphical sequence in the excavated area, 

the early Hellenistic and Achaemenid occupation is impressive. A main 

building was unearthed in the center of the trench featuring several occupa-

tion phases. In 2015, the excavation of the largest room (Dr2) of the building 

was completed and under its last floor and foundation a LIA level with re-

mains of a stone paved platform were identified. The 2016 campaign focu-

sed on the areas external to room Dr2, in order to better integrate the mid -

1st millennium phases across the Operation. This work included some minor 

work west of the room and a deep sounding in Room Dr4, east of room.  

Removing the baulk separating squares S1.15 and S1.10 exposed a clear 

passageway, complete with a preserved mud floor (SU 2346) between Room 

Dr2 and the west of the area. A large basin (SU 2430) formed from fired 

clay, was also exposed and could be dated to Level D4.a, when it would 

have worked in conjunction with the cooking installations and possible kiln 

(SU 2312) of the same phase of the room (Photo 7). Removing the baulk also 

opened up Room Dr3 to the north, whose extension is still unknown. 

The sounding first exposed occupation accumulation SU 2411, which sat 

directly atop the smoothed clay floor SU2414 in the south and east of Room 
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Dr4. Two circular ‚tandoor‛ ovens, both c. 50 cm in diameter, were cut into 

this floor, which was covered in fine ash lenses and embedded with char-

coal fragments. SU2414 was very badly preserved in the west of the room, 

as it had eroded over an even stone pavement, comprising stones of various 

sizes (SU 2415). These types of pavements inside of buildings are well attes-

ted at Kınık and in other Anatolian sites by the LIA and could also indicate 

spaces in which horses were housed, or served as work surfaces more app-

ropriate than clay or mud for activities like food processing.  Leaving the 

stone pavement in place, the sounding, measuring 1.5 x 2.25 m, continued 

down through patchy surfaces, possibly poorly preserved mud floors, sepa-

rated by shallow occupational deposits which abutted the stones of 2415.  

Below these was a more solid clay floor, SU2425 which seems to continue 

below the stone pavement, signaling the start of a new phase D3.b. Below 

this floor the accumulation SU2428=2429, contained a high number of pain-

ted and dining ware sherds, a marked change (D4.c) from ceramic assemb-

lages in the phases above which contained mostly coarse and cookwares. A 

dumped deposit, SU 2438 contained a high number of horse remains.  We 

finished the sounding upon discovering a disarticulated stone structure, SU 

2443, which has been tentatively identified as Level D.5 as it may signal a 

major difference in the earlier spatial plan of the building area. 
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