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EUROMOS 
2017 YILI ÇALIŞMALARI

Abuzer KIZIL*
Taylan DOĞAN

Bilindiği üzere kazı, restorasyon ve belgeleme çalışmaları oldukça 
uzun soluklu çalışmalardır. Euromos antik kentinde sürdürülen çalışma-
lar birbirinin devamı niteliğinde olup, her yıl yaklaşık olarak öngörülen 
program çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır. 2017 yılı sezonunda belir-
lenen program çerçevesinde kutsal alan, güney nekropolis, agora ve hamam 
sektörlerinde kazı, restorasyon ve belgeleme çalışmaları yapılmıştır1.  

1) KUTSAL ALAN ÇALIŞMALARI

Kutsal alanda 2017 yılı kazı çalışmalarının kapsamını dört farklı çalışma 
alanı oluşturmaktadır. Birinci çalışma alanı; tapınak naiskosun içinde yer alan 
heykel kaidesinin iç dolgusudur. İkinci çalışma alanı; tapınağın hemen önün-

* Dr. Öğr. Üyesi Abuzer KIZIL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Kötekli-Muğla/TÜRKİYE. Email: ayzer65@gmail.com.

 Arş. Gör. Taylan DOĞAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bö-
lümü, Kötekli-Muğla/TÜRKİYE. Email: dgntaylan@gmail.com.

1 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün destekleri 
ile yürütülen Euromos antik kenti 2017 yılı Kazı, Dokümantasyon, Restorasyon ve Yayın Ha-
zırlık Çalışmaları; Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 29.05.2017 
tarih ve 94949537-160.01.01-E.108164 sayılı izin yazısı doğrultusunda, Euromos Kazısı Başkan-
lığınca 03. 07. 2017 - 26. 09. 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Euromos antik kenti 2017 
yılı kazı ekibi, Yurtiçi ve Yurtdışı Arkeoloji ve Arkeoloji ile ilgili çeşitli meslek dallarında çalışan 
bilim insanları (Epigraf, Numismat, Mimar, Eskiçağ Tarihçisi gibi) ile Yurtiçi çeşitli üniversite-
lerin Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden oluşmaktaydı. İnterdisipliner bir ekip tarafından yürü-
tülen 2017 yılı kazı çalışmalarına, Bakanlık Temsilcisi olarak Bilecik Müzesi Müdürlüğü uzman-
larından Tuba Konuk iştirak etmiştir. 2017 yılı çalışmalarının başarılı bir biçimde sürdürülerek 
bitirilmesinde emeği geçen başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü olmak üzere, kazı ekip üyeleri ve Bakanlık Temsilcisi Tuba Konuk’a sonsuz 
şükranlarımı sunarım.
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de yer alan sunağın iç dolgusundaki 2.20x2.10 m. ölçülerindeki sondajdır. 
Üçüncü çalışma alanı; kutsal alanda dağınık bir biçimde yer alan mimari ele-
manların ortaya çıkarılmasıdır. Son olarak dördüncü çalışma alanı ise tapına-
ğı dört tarafında yer alan tahribata uğramış kesitlerdir.

1.1. Naiskos Çalışmaları

“Π” formlu bir yapı sergileyen naiskos blokları ile koruma altına alınan 
kült heykeli kaidesi, günümüze kadar iyi derecede korunarak gelen Roma 
dönemi tapınağının merkezinde yer almaktadır. Kaide, her cephede bir tane 
olmak üzere dört adet bloğun bir araya getirilmesi, iç kısmının moloz taşlar 
ile doldurulması ve üzerinin düz bloklar ile kapatılmasından oluşmaktadır 
(Resim: 1). 1.54x1.54 m. boyutuyla kare bir form sergileyen kaidenin, birçok 
bloğu günümüze kadar korunabilmiş olsa da, üzerinde herhangi bir bezeme 
veya profilin işlenmemiş olması, kaideyi tarihlendirmeyi olanaklı kılmamak-
tadır. Sikke betimlerinden hareketle, kaide üzerinde, olasılıkla bir elinde mız-
rak, diğerinde çift ağızlı balta tutan Zeus’un heykeli yer almaktaydı2. Kaideye 
ilişkin, ilk verileri Ü. Serdaroğlu’ndan edinmekteyiz. Ü. Serdaroğlu, naiskos 
ile aynı mermerden yapılan ve mermer bir kırma çatı ile örtülü olması gere-
ken kaidenin, kırılmış olmakla beraber, in-situ olduğunu ve benzer örnekleri-
nin, Didymaion ve Kastabos Hemiteles Tapınağı’nda da olduğunu belirtmek-
te, ancak kaide için herhangi bir tarih önermemektedir3. S. Ateşlier ise kült 
heykel kaidesinde görülen işçiliğin tapınağın diğer mimari bloklardan farklı 
olduğunu belirtmektedir. Bu farklılığın sebebini ise Mykale Arkaik tapınakta, 
Samos heraionunda, Artemision’da ve Didymaion’da olduğu gibi Euromos’ta 
da eski yapıya saygı amacıyla yeni yapı içinde koruma amacına bağlamakta 
ve kaideyi Arkaik Döneme tarihlendirmektedir4. Araştırmacılar tarafından 
kült heykel kaidesi için sunulan bu önerilerin doğruluğunu veya yanlışlığını 
test etmek amacıyla kaide içinde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kaide 
içinde 48.14 m. seviyesinde kum bulunmaktaydı. Olasılıkla bu kum Serda-

2 Laumonier 1958, 168.
3 Serdaroğlu 2004, 124.
4 Ateşlier 2011, 127.



3

roğlu tarafından, kaide içine doldurulmuştu ve yer yer değişmekle birlikte 
kumun 47.73 m. seviyesine kadar, devam ettiği görülmüştür. Kaide içindeki 
kum tamamen dışarı çıkarıldıktan sonra, kimi yarı işlenmiş kimi moloz olan 
ortalama 0.15x0.25 m. arasında değişen ölçülere sahip taşlarla karşılaşılmıştır. 
Üst seviyesi 47.97 m. olan taşların fotoğraf ile belgeleme çalışmaları bitirilmiş 
ve kısmen kaldırılmaya hazır hale getirilmişlerdir. Ancak temele ait olduğu 
düşünülen taşların, büyük bölümünün naos stylobatı altına doğru devam et-
mesi, alanda çalışmayı mümkün kılmamıştır. Taşlar arasında yapılan detaylı 
temizlik ve kısmen kazı çalışmaları sonucunda, küçük bir bölümde 47.12 m. 
seviyesine kadar inilebilmiş ise de herhangi bir buluntu ele geçmemiştir. Ka-
ide içinde, herhangi bir buluntunun ele geçmemesi, kaidenin kesin olarak ta-
rihlendirilmesine olanak sağlamamıştır. Dolayısıyla, şu anki veriler ışığında, 
kaidenin naos ile aynı aksta olmaması ve yukarıda S. Ateşlier’in verdiği ör-
neklerden hareketle mevcut Roma Dönemi tapınağından daha erken olabile-
ceği göz ardı edilmemelidir. Bununla birlikte, gerek kaidenin tarihlendirmeye 
olanak sağlayan herhangi bir bezeme veya profile sahip olmaması gerekse 
gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda herhangi bir verinin elde edileme-
miş olması, kaidenin ait olduğu dönemi belirlemeye olanak tanımamaktadır. 

1.2. Sunak Çalışmaları
 Sunak ile ilgili yapılan literatür araştırmaları sonucunda sırasıyla Serda-

roğlu, Mitchel-McNicoll ve Bean’in sadece tapınağın doğu ucunda Geç Hel-
lenistik Döneme ait büyük bir sunağın ortaya çıkarıldığını belirtmekle yetin-
dikleri5, Ateşlier’in ise gerek yapısı6 gerekse tarihi7 hakkında çeşitli öneriler 
sunduğu görülmüştür8. 

Euromos kutsal alanında, kısmen ana kaya üzerinde duran ve düz bir alana 
konumlanan sunak, Roma dönemi tapınağının hemen doğusunda yer almak-
tadır. Sunak kuzey-güney doğrultusunda 6. 72 m. genişliğe, doğu-batı doğ-
rultusunda 7.00 m. derinliğe sahiptir. Üst üste konumlandırılmış üç taş sırası 

5 Serdaroğlu 1971, 48; Mitchel-McNicoll 1978-79, 81; Bean 1987, 44.
6 Ateşlier 2011, 125-126.
7 Ateşlier 2011, 126.
8 Ateşlier 2006, 60; Ateşlier 2011: 125-126.
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halinde korunan sunağın toplam yüksekliği 0.78 m. olarak ölçülmüştür. 1970 
yılında Serdaroğlu çalışmaları sırasında tapınağın doğu ucunda ortaya çıkarı-
lan sunağın9 temel bloklarının tapınak giriş krepidomasına olan uzaklığı yer yer 
değişmekle birlikte ortalama 15 cm. olarak ölçülmüştür. Oldukça tahrip olan 
sunağın temel taş sırası ve euthynteria seviyesindeki blokları tam olarak koru-
nurken, birinci blok sırasının yaklaşık yarısı korunabilmiştir (Resim: 2a).  

Sunağa bakıldığında ilk dikkati çeken euthynteria seviyesindeki bloklar 
üzerinde yer alan kırlangıç kuyruğu tipindeki kenetler (Resim: 2b) ve hemen 
o blok sırasının üzerinde yer alan bloklarda kullanılan dar “U” tipi kenetler-
dir (Resim: 2c). Aynı yapıda farklı kenet tipinin kullanımına ilişkin Euromos 
örneği üzerine yapılan literatür araştırmasında, farklı kenet tiplerinin kulla-
nım gerekçesinin farklı dönemlere ait olmalarıyla açıklandığı görülmüştür10. 
Kenetlere ilişkin yapılan gözlemler ışığında kırlangıç kuyruğu tipindeki ke-
netlerde ahşap kullanıldığı, dar “U” tipi kenetlerde ise demir ve kurşun kul-
lanıldığı saptanmıştır. Konu ile ilgili yapılan literatür araştırmaları ile kırlan-
gıç kuyruğu tipindeki kenetlerin en erken örneklerinin Mısır ve Myken’de de 
kullanıldığı11 ve ahşap malzemenin tercih edildiği görülmektedir12.  Bu erken 
örnekler dışında, Arkaik Dönemde yoğun bir kullanıma sahip olan kırlangıç 
kuyruğu tipindeki kenetlerin M.Ö. erken 3. yüzyıla kadar kullanıldıkları gö-
rülmektedir. Euromos örneğine paralelleri, M.Ö. 4. yüzyıl sonuna tarihlendi-
rilen Sinuri’de bir stylobat üzerinde13, Samos’da bir kulenin blokları üzerinde14 
ve Pergamon’da M.Ö. 280’den önceye tarihlendirilen bir kulenin blokları üze-
rinde15 karşımıza çıkmaktadır. Hem kırlangıç kuyruğu hem de dar “U” tipi 
kenetlerin beraber aynı yapıda kullanıldığı en yakın örnek ise Pergamon’da 
M.Ö. 330-325 yıllarına tarihlendirilen Athena Tapınağı krepidoma krepisleri 
üzerinde16 karşımıza çıkmaktadır. 

9 Serdaroğlu 1971, 48; Mitchel-McNicoll 1978-79, 81; Bean 1987, 44; Ateşlier 2006, 60.
10 Ateşlier 2011, 126.
11 Müller Wiener 1988, 83.
12 Bingöl 2004, 100-102.
13 Devambez 1959, 29, Planche VII.7.
14 Kienast 1978, 84, Abb. 46, Tafel 35.4-5.
15 Rheidt 1992, 242, Tafel 34.2.
16 Pedersen 2004, 415 vd.; Rheidt 1992, 242.
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Sunağı dar bir zaman dilimi içinde ve daha güçlü kanıtlarla tarihlendirmek 
amacıyla sunağın içinde ve dışında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Su-
nak içinde 2.20x2.10 m. ölçülerinde açılan bir sondajda ana kayaya kadar kazı 
çalışmaları yapılmış ve birkaç amorf monokrom seramik dışında herhangi bir 
veriye rastlanmamıştır. Sunağı tarihlendirmeye yönelik iç dolgunun herhan-
gi bir veri sunmaması nedeniyle kazı çalışmaları sunağın hemen dışına kay-
dırılmıştır. Sunağın doğusunda ve batısında ana kayaya kadar yapılan kazı 
çalışmaları sonucunda sunak temel seviyesinde steril bir tabaka ile karşılaşıl-
mıştır. Söz konusu tabakadan ele geçirilen malzeme çeşitli formlardaki kase 
ve balık tabaklarından ibaret olup M.Ö. 4. yüzyılın son çeyreğine tarihlendi-
rilmişlerdir (Resim: 2d). Kazı çalışmaları sırasında ayrıca sunağın doğusunda 
ona yapışık biçimde konumlandırılmış bir heykel kaidesi de temel bloklarına 
kadar açığa çıkarılmıştır. Kazı çalışmaları sonucunda sunak ile aynı kotta yer 
aldığı görülen heykel kaidesi üzerinde Lesbos kymation bezemesi işlenmiştir 
(Resim: 2e). Lesbos kymationuna ilişkin olarak yapılan stil kritik araştırma-
lar sonucunda, kaideyi M.Ö. 4. yüzyılın sonlarına tarihlendirmenin olanaklı 
olduğu görülmüştür17. Bu veriler dışında ayrıca kutsal alanda sunağa ait ol-
duğu düşünülen iki taç bloğu18 üzerinde işlenen İon kymation bezemesinin de 
(Resim: 2f) paralel örneklerinin M.Ö. 4. yüzyılın son çeyreğine ait oldukları 
görülmüştür19. Sonuç olarak, sunağı seramik ve mimari bezemeler ışığında 
M.Ö. 4. yüzyılın son çeyreğine tarihlendirmek mümkündür.

1.3. Tapınak Çevresi Mimari Elemanların Ortaya Çıkarılması

 Tapınak çevresinde yer alan yüzlerce mimari blok üzerinde yapılan göz-
lemler sonucunda, tapınağı oluşturan blokların büyük çoğunluğunun varlığı 
tespit edilmiştir. Ancak söz konusu bloklardan özellikle tapınağın güney ve 
güneydoğusuna ait birçoğunun büyük oranda toprak altında yer alması, bun-
ların çizim ve fotoğraf ile belgeleme işlemlerini engellemekteydi. Tapınağın 

17 Erder 1967, 33, 76, 135, 148, Lev.XXXI.b; Wegner 1966, 22, 95, Taf. 1b.
18 Taç bloklarından bir daha önce N. Kürüm tarafından “Hellenistik Çağ Anadolu Mimarisindeki 

Karia Bölgesinde İon Kymationu’nun Gelişimi” isimli Yüksek Lisans Tezi kapsamında ele alın-
mış ve M.Ö. 323-300 yılları arasına tarihlendirilmiştir (Kürüm 2006, 17, 59, Resim. 3).

19 Koçhan 1995, Kat. No. 46-50, Levha 18a-d, 19a.
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restitüsyon ve restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla tapınağın 
güneydoğusunda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda, 
tapınağın güneydoğu köşe frizi, arşitravı ve sütun başlığı gibi çeşitli mimari 
elemanlar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). 

1.4. Kesit Çalışmaları
Ü. Serdaroğlu çalışmaları döneminde tapınağın etrafının kısmen kazıldığı 

ve tapınağın dört tarafında yer alan kesitlerin zamanla yağmur ve rüzgar gibi 
doğal etkenler neticesinde oldukça bozulduğu görülmektedir. Gerek alana 
estetik bir görünüm kazandırmak gerekse çalışmalar sonucunda ele geçirile-
cek buluntular ile kutsal alanın stratigrafik yapılanmasına ilişkin veriler elde 
etmek amacıyla tapınak çevresinde kesit düzeltme çalışmaları gerçekleştiril-
miştir. Sunağın hemen doğusunda yer alan kesitte yapılan kazı çalışmaları 
sonucunda, toprak yapısı ve ele geçirilen malzeme ışığında 5 farklı tabakanın 
varlığı saptanmıştır. 1. Tabaka; en üst kısımda, yüzey veya tarım toprağı ola-
rak bilinen tabaka olup, bu tabadan Arkaik, Hellenistik ve Roma dönemlerine 
ait seramikler ele geçirilmiştir. 2. Tabaka; toprağın kül rengine yakın, gevşek 
bir yapıya sahip olduğu ve içinde küçük taşlar barındırdığı tabaka olup, bu 
tabadan yoğun bir biçimde Roma Dönemine ait seramikler ele geçirilmiştir. 3. 
Tabaka; yoğun olarak mermer parçalarını barındıran bir dolgu olup, içinden 
oldukça az sayıda Roma Dönemine ait seramikler ele geçirilmiştir. 4. Taba-
ka; Bu tabakada toprak rengi kahverengine dönüşmüş ve toprak üst katmana 
göre biraz daha sert bir yapıya dönüşmüştür. Sunağın euthynteria taşları ile 
aynı kotta yer alan bu tabakada ele geçirilen malzeme arasında 1 adet Arkaik 
Döneme ait mimari terrakotta parçası, birkaç tane Roma Dönemine ait seramik 
parçası dışında, geriye kalan onlarca seramik parçasının tamamının Hellenis-
tik Döneme ait olduğu görülmüştür. Sunağın temel taşları ve oturma düzlemi 
ile aynı kotta yer alan 5. tabaka, steril bir tabaka olup ele geçen malzemenin 
tamamı Hellenistik döneme tarihlendirilmiştir (Resim: 4).

1.5. Belgeleme Çalışmaları
Tapınağın restitüsyon ve restorasyonuna hazırlık amacıyla 2016 yılında 

başlanan çalışmalara 2017 yılında da devam edilmiştir. Tapınak çevresinde 
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yapılan tasnif işlemleri sırasında yaklaşık 800 mimari bloğun (kaide, sütun, 
başlık, arşitrav, friz vb.) tapınağa ait olduğu saptanmıştır. Numaralandırılan 
blokların tamamı fotoğraf ile belgelenmiş, manuel çizimleri bitirilmiş ve diji-
talize edilmelerine başlanmıştır. Ayrıca sütun kaidesi ve sütun tamburlarının 
katalog çalışmaları da bitirilmiştir. 

2. GÜNEY NEKROPOLİS

2017 yılı kazı sezonunda, Euromos ören yeri için yapılması planlanan 
karşılama merkezinde, kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 5). Ça-
lışmalar sonucunda, 2 tanesi amphora, 3 tanesi kiremit ve 5 tanesi taş lahit 
olmak üzere toplam 10 adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan taş 
lahit mezarların tamamının defineciler tarafından tahrip edilmesi ve ampho-
ra ile kiremit mezarların buluntu barındırmamaları, mezarların kesin olarak 
tarihlendirilmesine olanak tanımamıştır. Bununla birlikte, gerek mezarların 
çevresinde gerekse mezarların dışında ele geçirilen buluntular, güney nekro-
polisin kullanım süreci ve kısmen de mezarların tarihleri hakkında bir fikir 
yürütmemize olanak sağlamıştır. Mezar dışında ele geçirilen seramik, sikke 
ve metal buluntular güney nekropolisin bu alanının Arkaik, Hellenistik ve 
Roma Döneminin sonlarına kadar kullanıldığına işaret etmektedir (Resim: 6). 
Nitekim 2013 yılında tonozlu anıt mezar çevresinde yapılan çalışmalarda da 
güney nekropolisin Geç Geometrik Dönemden Roma’nın geç dönemlerine 
kadar kullanım gördüğü tespit edilmişti20. Çalışmalar sırasında ortaya çıkarı-
lan bütün mezarların kuzey-güney doğrultulu olarak bir yön birliğine sahip 
oldukları görülmüştür.

2.1. Taş Lahit Mezarlar (Resim: 5) 

Ortaya çıkarılan taş lahit mezarların tamamının defineciler tarafından tah-
rip edildiği görülmektedir. Bir tekne ve kapaktan ibaret olan mezarların tekne 
kısımları oldukça tahrip olurken, kapaklardan küçük bir parça dışında hiçbi-
rinin korunmadığı görülmektedir. Mezarların uzunlukları 2.25 m. ile 3.00 m. 

20 Kızıl-Doğan 2014, 402-410.
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arasında, genişlikleri 1.06 m. ile 1.50 m. arasında ve derinliklerinin ise 0.70 m. 
ile 0.97 m. arasında değişiklik arz ettikleri görülmektedir. Mezarlardan ba-
zılarının uzun ve kısa ceplerinde plastik olarak üzüm salkımları işlenirken, 
bazılarının düz bir biçimde bırakıldıkları görülmektedir. Mezar çevrelerinde 
ele geçirilen seramik ve metal buluntular ışığında, mezarları Roma Dönemine 
tarihlendirmek mümkün görünmektedir.  

2.2. Amphora Mezarlar (Resim: 7) 

Biri 0.70 m., diğeri 0.74 m. yüksekliğinde olan her iki amphoranın da kıs-
men iyi derecede korunduğu görülmektedir. Amphoraların omuzdan aşağısı 
parçalar halinde de olsa tam korunurken, boyun ve ağız kısmı korunmamış-
tır. Olasılıkla inhumasyon tarzda olan bebeğin amphoraya sığabilmesi için ka-
bın ağız ve boyun kısımları kırılmış ve buraya bir adet tuğla kapak olarak 
konulmuştur. Sivri dipli amphoraların kullanılması ile oluşturulan mezarların 
içinde herhangi bir buluntu ele geçirilemezken, mezar sahibine ait az mik-
tarda kemik ele geçirilmiştir. Amphoraların formlarından hareketle mezarları 
Geç Antik Çağa tarihlendirmek olanaklıdır.  

2.2. Kiremit Mezarlar (Resim: 8) 

Kısmen iyi derecede korunan mezarların uzunlukları 1.12 m. ile 1.88 m. 
arasında, genişlikleri 0.35 m. ile 0.50 m. arasında ve derinliklerinin ise 0.70 m. 
ile 1.06 m. arasında değişiklik arz ettikleri görülmektedir. Mezarların uzun 
kenarlarında tam kiremitler kullanılırken, kısa kenarlarda ise kırık kiremit 
parçaları veya taş plakalar kullanılmıştır. Uzun kenarlarda kullanılan kire-
mit sayıları değişkenlik arz etmektedir. Birinci mezarın uzun kenarlarında 
birer, ikinci mezarda ikişer ve üçüncü mezarda ise üçer kiremit kullanılmış-
tır. Mezar sahiplerine ait kemikler iyi derecede korunurken, mezarların her-
hangi bir buluntu içermedikleri görülmektedir. Mezarların çevresinde Ar-
kaik, Hellenistik ve Roma dönemlerine ait seramik ve metal buluntular ele 
geçirilmiştir.
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3. AGORA

Agora sektörü çalışmalarındaki temel hedefler, alanda yapılması planla-
nan restorasyon çalışmaları öncesinde gerekli bütün belgeleme çalışmalarını 
bitirmek, plan tespitini yapmak ve bu çalışmalar sonuncunda bilimsel veriler 
elde etmektir. Bu bağlamda 2013 yılından itibaren devam eden çalışmalar21, 
2017 yılında da belgeleme ve kısmi kazı çalışmaları biçiminde gerçekleştiril-
miştir. Çalışmaların birinci önceliği agorada stylobat bloklarını özellikle kilit 
noktalarda ortaya çıkararak, büyük oranda bitirilen22 vaziyet planını müm-
kün olduğunca eksiksiz ve doğru bir biçimde ortaya koymaktır. Çalışmalar 
güney, batı ve doğu stoalarda küçük sondajlar biçiminde gerçekleştirilmiştir 
(Resim: 9). Euromos 2017 sezonu kapsamında üç ayrı alandaki sondaj çalış-
maları dışında ayrıca alandaki mimari blokların katalog çalışmalarına devam 
edilmiştir. 

3.1. Güney Stoa Envanter Çalışmaları 

Güney stoada 2016 yılı sezonunda başlanan çalışmalara 2017 yılı sezonun-
da da devam edilmiştir. Envanter işlemleri tanım, çizim ve fotoğraf işlemle-
rinin bitirilip file maker pro veri tabanına aktarılması biçiminde gerçekleş-
mektedir. 2017 sezonunda özellikle güney stoada çalışmalara yoğunluk veril-
miştir. Bu alandaki bloklar A600’den A771’e kadar numaralandırılmışlardır. 
Doğu stoa ile birleşim yerinde yer alan blokların çoğunun doğu stoaya ait 
oldukları görülmüştür. agoranın diğer stoalarından farklı olarak burada iki 
sütun sırası bulunmaktadır. Dış cephe Dor düzeninde iken, iç kısımdaki sü-
tunlar İon düzenindedir. Dış kısımdaki blokların çoğunun yıkım esnasında 
yerine çöktükleri ve in-situ durdukları görülürken, iç kısımda İon düzenine 
ait mimari elemanlarla ilgili oldukça az veri elde edilebilmiştir. Şuan için 
alandaki bütün veriler kayıt altına alınamadığı için kesin sonuçlar elde edi-
lememiştir. Ancak 2018 yılı sezonunda bu alandaki verilerin tamamının veri 

21 2013 yılından itibaren agora’da yapılan kazı, belgeleme ve anastylosis çalışmaları için bkz. Kı-
zıl-Doğan 2014, 411-412; Kızıl-Doğan 2015, 212-214,221-223; Kızıl-Doğan 2016, 498-420, 502-506; 
Kızıl-Doğan 2017, 626-629; Kızıl et al. 2016, 321-325; Kızıl et al. 2017, 161-166. 

22 Kızıl et al. 2017, Fig. 1.
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tabanına aktarılması ve bunun sonucunda elde edilen verilerin değerlendiril-
mesi ile önemli sonuçlara ulaşılacağı düşünülmektedir.

3.2. Kazı Çalışmaları 

Agoranın doğu, batı ve güney stoalarının birbirleriyle ilişkileri ve genel 
yapılanmasına ilişkin olarak küçük ölçekli kazı çalışmaları yapılması gerekli-
liğinden hareketle çalışmalara başlanmıştır.

Sondaj 1A ve 1B: Güney stoanın doğu kesiminde, iç kısımda yer alan alan-
da sondaj 1A (Resim: 10a) ve güney ile doğu stoaların birleşim yerinde sondaj 
1B (Resim: 10b) ilk çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu alandaki çalışmaların 
temel hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkündür. 1. Doğu stoa ile güney 
stoa arasındaki bağlantıyı açığa çıkarmak, 2. Güney stoa İon düzenindeki sü-
tun sırasının stylobat zeminini açığa çıkarmak, 3. Kronolojik veriler elde et-
mek, 4. Güneydoğu kısımda agoranın bir girişe sahip olup olmadığına ilişkin 
araştırma yapmaktır. Sondaj 1A çalışmalarında güney stoa iç kısımdaki İon 
düzenindeki sütunların stylobatı açığa çıkarılmıştır.  İn-situ bir biçimde ortaya 
çıkarılması ile toplam 120x120 m. ölçülere sahip olan ve kenetlerle birbirine 
bağlanan iki bloktan oluşan stylobatın bir bölümünün açığa çıkarılması yü-
zeyde yer alan bloklardan hareketle iç kısımda olduğunu düşündüğümüz 
İon düzenindeki sütun sırası önerisini kesin olarak kanıtlamıştır. Sondaj 1B 
çalışmalarında ise güney ve doğu stoa birleşim noktası bulunamamıştır. Bu 
durum ise alanda bir giriş olma ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Alanda iler-
leyen süreçte yapılacak kazı çalışmaları ile bu durumun netlik kazanacağı 
şüphesizdir.

Sondaj 2A ve 2B Çalışmaları: Her biri 2x2 m. ölçülerinde olan sondajlardan 
batı kısımda olan sondaj 2A (Resim: 10c) çalışmalarında 1.60 m. genişliğinde 
bir kapı eşiğinin varlığı saptanmıştır. Bu kapı eşiği stoanın arka kısmı boyunca 
bir dizi dükkânın varlığına işaret etmekte ve bu kapı sadece bir dükkânın ka-
pısı olmalıydı. Alanda az sayıda Hellenistik ve Roma dönemlerine ait seramik 
ve bir adet Septemus Severus sikkesi bulunmuştur. Sondaj 2B (Resim: 10d) 
çalışmaları doğu kısımda yapılmıştır. Bu alanda tahribattan dolayı neredeyse 
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herhangi bir veri elde edilememiştir. Çalışmalar sırasında Roma dönemine ait 
az sayıda amorf seramik parçası ve bir adet Caracalla sikkesi ele geçirilmiştir.

Sondaj 3 Çalışmaları: Kazı çalışmalarının son alanını agoranın doğu ve ku-
zey stoalarının birleştiği alandır. 3.50x4 m.lik sondaj çalışmaları sırasında geç 
dönem duvar kalıntılarına rastlanmıştır.  Muhtemelen konut duvarları olan 
bu duvarların yanında her iki stoaya ait stylobat blokları ortaya çıkarılmıştır 
(Resim: 10e). Alanda yapılan incelemeler sırasında güneydoğu alanının aksi-
ne burada herhangi bir girişin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

4. MİMARİ RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Mimari öğelere ilişkin olarak agorada 2014 ve 2015 yıllarında anastylosis 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2015 ve 2016 yılı sezonlarında agorada resto-
rasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için temel hazırlık aşaması olan 
blokların numaralandırılmaları ve belgelendirilmeleri çalışmaları yapılmış ve 
söz konusu çalışmalar devam etmektedir. Hamamda ise 2016 yılında resto-
rasyon çalışmalarının yapılabilmesi için Hamamın rölöve çalışmaları bitiril-
miş ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün ona-
yından geçmiştir. Gönderilen ödenek çerçevesinde 2018 yılının ilk çeyreğinde 
hamamın kısmi restorasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir 
(Resim: 11). 
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Resim 1: Naiskos.

Resim 2: Sunak ve sunak ile ilişkili veriler.
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Resim 3: Tapınak mimari elemanlar.

Resim 4: Kesit tabakalar.



16

Resim 5: Güney nekropolis çalışma alanı ve taş lahitler.
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Resim 7: Güney nekropolis amphora mezarlar.

Resim 6: Güney nekropolis buluntular.

Resim 8: Güney nekropolis kiremit mezarlar.
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Resim 10: Agora sondajlar (K. Konuk). Resim 11: Hamam restorasyon çalışmaları.

Resim 9: Agora çalışma alanları.
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rının 2017 yılı çalışmaları Athena kutsal alanı,  Akropolis güney dış surları, 
Üçerenler Tepesi konut alanı, territoriumun doğu sınırına yakın yerdeki Ilıca 
Tepesi platform oda mezarı ile Athena Tapınağı kuzeyi T2 oda mezarında, 
ayrıca kentin farklı bölgelerindeki nekropol, konut/mesken, savunma ya-
pılarında belgeleme, koruma ve araştırma amaçlı olarak gerçekleştirilmiştir 
(Harita: 1). 

ATHENA KUTSAL ALANI TAPINAK TERASI 2016-2017 

Hülya BULUT

2016-2017 yılı kazı sezonunda Athena Kutsal Alanı tapınak terasının güne-
yinde birkaç farklı noktada kısa süreli çalışma gerçekleştirilmiştir.

1 No. lu Mekân ve Çevresi: Podyum güney duvarının doğu iç yüzündeki 
Orta Bizans Dönemi’ne ait olan 1 No.lu mekân, önceki yıllarda temizlenmiş-
ti. Yapılan ilk kazı çalışmalarında, iki bölümden oluşan ünite rezerv bırakıl-
mış, kuzeyde 31 No.lu duvar ve onunla köşe yaparak güneye dönen 39 No.lu 
duvarın olduğu bölüm kazılmış, çalışmalar sonucu, güney kesitin batısında 
takip edilen anakaya yongalı kırmızı renk toprak dolgu ortaya çıkarılmıştı. 
2017 yılında söz konusu dolgunun yapısı ile güney podyum duvarı, 31 ve 
39 No.lu duvarların birbiriyle ilişkisini anlamak üzere mekânın güneyindeki 
iki bölümden oluşan ünite içinde bir çalışma gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). 
Zemin taşları arasında ele geçirilen Bizans seramikleri mekânın daha önce 
önerilen tarihi ile uyumludur. Zeminin batısındaki taşların kaldırılmasıyla 
birlikte kesitte de kendini gösteren kırmızı renkli ana kaya yongalı dolguya 
ulaşılmıştır. İçinde kül yığınları da görülen dolgu içinden gelen çoğunluğu 
bezemesiz kaplardan oluşan M.Ö. 8. yüzyıl ikinci yarısı ve erken 7. yüzyıla 
ait lokal seramikler2, bronz fibula3, aşık kemikleri ve kemik parçaları terastaki 

2 Küçük parçalar halinde korunan bezemeli seramikler arasında yer alan, iç içe üçgen motifi ve 
dikey dörtlü sarkıt bezemesinden bir bölüm korunan Geç Geometrik Dönem kapalı kap göv-
de parçası benzerleri için bakınız L. Morricone, “Sepolture della prima Età del Ferro a Coo”, 
ASAtene LVI (NS. XL, 1978) 114-115, Fig. 152-153 (Serraglio T.14) ve çentikli ağız kenarlı, kuşlu 
kotyle ağız parçası için H. Walter, Frühe samische Gefässe. Chronologie und Landschaftsstile 
Ostgriechischer Gefässe. Samos V (1968) 105, Taf. 42, no. 249.

3 Ephesos Artemision’dan gelen M.Ö. 8. yüzyıl-erken 7. yüzyıla ait benzer fibulalar için bakınız E. 
Caner, Fibeln in Anatolien I. Prāestorische Bronzefunde Band 8 (1983), 43, Taf. 7, no. 103K (Tip 
Vb).
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erken dönem sunulara aittir. Mevcut verilere göre, 31 No.lu doğu-batı doğ-
rultulu duvar ve güneyinde onunla köşe yapan kuzey-güney doğrultulu 39 
No.lu duvar, boyut ve konumları ile istinat duvarı işlevinde M.Ö. 7. yüzyıl ve 
sonrasında inşa edilmiş olmalıdır.

31 No.lu geniş duvar ile güney podyum duvarı arasındaki dar alanda, 
doğrudan anakaya çıkıntısı üzerine oturan ve üç sırası günümüze ulaşan, 1.06 
m. genişliğinde, 1.10 m. uzunluğunda, kuzeybatı-güneydoğu yönündeki kısa 
bir duvar daha ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1). Duvarın hem podyum hem 
de 31 No.lu duvara yanaşık olması, destek duvarı olarak inşa edildiği fikri-
ni akla getirmektedir. Çalışmaya son verildiğinde 31 No.lu duvar ve destek 
duvarının temel seviyesi ve alt kodlarından gelen konsantrik bezemeli kemik 
obje parçası4, astragaller5 gibi sunu objeleri yanısıra, aralarında çentikli ağızlı 
kuşlu kotyle ağız parçası6 ve insize bezemeli pithos7 parçasının da bulunduğu 
seramikler M.Ö. 8. yüzyıl sonları ve erken 7. yüzyılı işaret eder. 

Alandaki bir diğer çalışma ise 31 No.lu duvarın kuzeyinde, 6 No.lu döşe-
menin güney bitiminde gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). Döşemenin güneyin-
den tek taş sırasının kaldırılmasıyla birlikte, bir kısmı açıkta olan taşların, ana 
kaya üzerine oturan doğu-batı doğrultulu 5.95 m. uzunluğunda, 0.75/0.79 m. 
genişliğindeki bir duvara ait olduğu anlaşılmıştır. Dolgu toprağından gelen 
seramikler içinde yer alan siyah figürlü Attika kyliksine ait gövde parçaları8, 
duvarın M.Ö. 6. yüzyıl ortalarına doğru inşa edildiğini  desteklemektedir. 

4 Chr. Blinkenberg, Fouilles de L’Acropole 1902-1914. Les Petit Objects. Lindos I (1931) pl. 16, no.424-
442; D. G. Hogarth, Excavation at Ephesus. The Archaic Artemisia (1908), 190, pl. 37, no.3.

5 P. Amandry, Os et Coquilles, içinde: L’Antre Corycien II. BCH Supplément IX (1984) 347 vd, fig. 
1-2.

6 H. Walter, Frühe samische Gefässe. Chronologie und Landschaftsstile Ostgriechischer Gefässe. Samos 
V (1968) 106, Taf. 44, no. 264.

7 G. Jacopi, Esplorazione Archeologica di Camiro II. ClRh VI-VII(1932-3) 351, 361, Fig. 98, XII.9.
8 Alttan ve üstten nokta dizili bantla sınırlandırılan lotus-palmet zinciri ile çevrelenen tondoda 

başı geriye dönük, sağa doğru koşan  kanatlı genç figürü, dış yüzde ise ince firnis bantlardan 
oluşan bir kuşak gövde altını çevirir. Mevcut ağız parçası ve gövde parçalarının dış yüzü siyah 
firnislidir. Kyliksin bezeme şeması ve tondodaki kanatlı figür Siana kylikslerinde  (H. A. Brijder, 
Siana Cups I and Komast Cups [1983] Pl. 29, c [no- 129]) bulunmakla birlikte dış yüzün bezemesiz 
olmasıyla onlardan ayrılır. Ancak Athens 533 Ressamı’nın kylikleri arasında yer alan örneklerde 
olduğu gibi dış yüzü bezemesiz istisnalar da vardır (J. Boardman, Athenian Black Figure Vases 
[1974]32).
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12 No.lu Mekân: Bu mekân tapınak terasını güney ve batıdan çeviren pod-
yum duvarının güneybatı köşesinde yer almaktadır. Tapınağa ait devşirme 
bloklarla inşa edilen podyum duvarlarının iç yüzü, farklı ölçülerde kesilmiş 
taşlarla yenilenerek Orta Bizans Dönemi’nde kullanılmaya devam etmiştir. 
Kuzeydeki anakakaya çıkıntısından itibaren kesintisiz olarak 8.73 m güneye 
inen ve tapınak bloklarıyla örülen, iki sırası korunan 26 No.lu duvar, hem 
12 No.lu mekân hem de kuzeyindeki 11 No.lu mekânın doğu duvarını oluş-
turmaktadır. Mekân içindeki erken dönem etkinliklerini ve podyumun inşa 
tarihini anlamak üzere, mekânın batı yarısı 2014 yılında ana kaya seviyesi-
ne kadar kazılmış ve alt seviyelerde M.Ö. 7. ve 6 yüzyılda kutsal alandaki 
ritüellerden arta kalan sunuların süpürüldüğü paketler ortaya çıkarılmıştı9. 
2016-2017 sezonunda doğu yarıda yürütülen çalışmada, 26 No.lu duvarın iç 
yüzündeki taşlar arasından ele geçirilen çapa ağızlı, gri hamurlu Knidos kan-
dili10 parçaları, duvarın M.Ö. 2. yüzyılda inşa edildiğini göstermiştir. 26 No.lu 
duvarın altından, onunla aynı aksa sahip bir başka duvar daha ortaya çıka-
rılmıştır (Resim: 2A-C). 3.64 m uzunluğunda, 1.10 m. genişliğindeki duvar, 
örgü tekniğinden de anlaşıldığı üzere, olasılıkla erken yapı evresinde terasın 
batı sınırını oluşturuyordu. Duvar, 1.20 m. kalınlığındaki taş dolgunun üze-
rine inşa edilmiştir. Bu bölümdeki anakayanın eğimi, terasın batısında güne-
ye doğru yapılacak herhangi bir genişlemede alanın doldurulmasını zorunlu 
kılmıştır. Dolgunun alt kodlarındaki taşlar arasında, bazıları yoğun miktarda 
kül ve yanık kemikler ve M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısına ait Güney Ionia ve 
Korinth ithal seramikleri içeren atıklara rastlanmıştır11 (Resim: 2A-C). Açığa 
çıkarılan taşların yüzeyinde görülen  aşınmalar, dolgunun yapıldığı döneme 
kadar bu alanın açıkta olduğunu göstermiştir. 

9 A. Diler, B. Özer, H.Bulut, Ş. Gümüş, S.Z. Oruç, G. Adıgüzel, M. Çur, Pedasa 2014, KST 37. 3 
(2016) 561-562.

10 P. Brueneau, Exploration Archéologique de Délos. Les Lampes. Vol. XXVI (1965) 34, pl. 8, no.1716; R. 
H. Howland, Greek Lamps and Their Survials. Athenian Agora V (1958) 126-127, pl. 20, 45, no. 521-
522; D. Kassab Tezgör-T. Sezer, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Pişmiş Toprak Kandilleri Kataloğu. Varia 
Anatolica VI/2 (1995) 93, 97, no. 242.a

11 Üzerinde saç örgüsü ve dama tahtası motifi bulunan oinokhoe gövde parçaları için (Resim 2A) 
V. von Graeve, “Milet. Bericht über die arbetis im Südschnitt an der hellenistischen Stadmauer 
1963”, IstMitt 23/24 (1973/1974) 105, Taf. 28. No. 98; sağa ilerleyen keçi arka bacağı ve gövdesin-
den bir bölüm korunan oinokhoe gövde parçası (Resim 2B) için M. Kerschner-U. Schlotzhauer, 
“A New Classification System for East Greek Pottery”, Ancient West&East 1 (2005), 38, Fig. 33 
(M.Ö. 610-580); Erken Korinth dönemine (M.Ö. 625-600) ait kuş kanadı ve bacak detayı bulunan 
alabastron gövde parçası için (Resim 2C ) CVA Hermitage IX, pl. 31, no. 1-6 (B4281).
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Batı Sondaj: Terası batı ve güneyden çeviren podyumun inşa tarihini 
açığa kavuşturmak ve dışında herhangi bir yapılaşma olup olmadığını an-
lamak üzere podyumun batısında bir sondaj açılmıştır. Sondaj kuzeyinde, 
tapınak terasının diğer bölümlerinde olduğu gibi, üst kodlarda Orta Bizans 
Dönemi’ne ait bir mekânın doğu ve güney duvarının bir bölümü ile karşıla-
şılmıştır (Resim: 3). Mekân içinde duvar temel seviyesinde ortaya çıkarılan 
dolgu taşları ve altındaki ana kaya yongalı topraktan gelen seramik parçaları 
mekânın M.Ö. 4.-3. yüzyılda inşa edildiğine işaret eder. 

Batı sondajdaki çalışma, Arkaik tapınağa ait devşirme bloklarla örülen 
podyum duvarının kuzeyden güneye eğimli inen ana kaya üzerine yüksel-
diğini göstermiştir. Duvarın oturduğu ana kaya yüzeyindeki kıvrımlardan 
birinde, çoğunluğu M.Ö. 4. yüzyıl ortalarına ait parçalar halinde korunan ve 
balçıklı toprakla neredeyse birbirine nüfus etmiş olan küçük bir terrakotta 
depoziti ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3A-C)12. Buluntular arasındaki M.Ö. 4. 
yüzyıl son çeyreğine tarihlenen bronz Makedon sikkesi (Resim: 3D)13, depo-
zitin tarihini verirken, podyum batı duvarının da bu tarihte veya sonrasında 
inşa edildiğini gösterir. Verilere göre   podyum duvarı en erken M.Ö. 4. yüzyıl 
sonları -3. yüzyıl başında inşa edilmiş olmalıdır.

KUTSAL ALAN SONDAJI - II 
Bekir ÖZER

2017 Pedasa kazı döneminde Güney Sondaj II kazılarına devam edilmiş-
tir. Kazı çalışması sonucunda sondajın kuzeye doğru genişletilen bölümünde 
doğu-batı doğrultulu anakaya üzerinden yükselen Arkaik Dönem’e ait teras 

12 Üzerinde yanık izleri olan yüz parçası (Resim 3A),  dudak ve çene işlenişiyle Erken Klasik dö-
nem izlerini taşır (Demeter ve Kore Kutsal Alanı’ndan gelen aynı döneme ait benzer için bakınız 
G. S. Merker, The Sanctuary of Demeter and Kore. Terracotta Figurines of the Classical, Hellenistic, 
and Roman Periods. Corinth Vol. XVIII. iv (2000), 73-74, 111, Pl. 21, no.C253). Ancak benzer ifade, 
M.Ö. 4. yüzyıl ortalarına tarihlenen örneklerde de devam eder (R. A. Higgins, Catalogue of the 
Terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities British Museum (1969) 137, pl. 67, no. 
495 (Halikarnassos). Giyimli kadın heykelciğine ait başın (Resim 3C), Korinth Demeter ve Kore 
Kutsal Alanı’ndan gelen M.Ö. geç 4. yüzyıla tarihlenen karşılaştırma örneği için bakınız G. S. 
Merker, The Sanctuary of Demeter and Kore. Terracotta Figurines of the Classical, Hellenistic, and Ro-
man Periods. Corinth Vol. XVIII. iv (2000), 44, 91, Pl. 9, no.C80.

13 Ön yüzde Makedon kalkanı arka yüzde Makedon miğferi bulunmaktadır. Makedon anonim 
bronz sikkelerinde çoğunlukla kalkanın merkezinde Herakles veya Gorgo başı bulunur. Ön 
yüzdeki korozyondan dolayı kalkanın merkezindeki figür anlaşılamamaktadır. M.Ö. 4. yüzyılın 
son çeyreğine ait benzer örnekler için bakınız K. Liampi, Der makedonische Schild (1998) 102-103, 
Taf. 23 no. M9g (Herakles başlı), M12e (Gorgon başlı). 



24

duvarı ile karşılaşılmıştır. Bu duvar aynı zamanda Doğu Roma Dönemi’ne ait 
M.S. 12. ve 13. yüzyıllarda kullanılmış bir yapının kuzey duvarıdır. Sondajın 
doğu kenarında, Doğu Roma mekânının doğu duvarı ortaya çıkarılmıştır. Ay-
rıca sondajın doğu kenarında Doğu Roma mekânı taban seviyesinde kuzey-
güney doğrultulu M.Ö. 4. yüzyıla ait bir duvar  açığa çıkarılmıştır. Söz konu-
su duvar, güneydeki büyük teras duvarından çıkmakta ve teras duvarının 
inşası sırasında dolgu malzemesi olarak atılmış kalın taş dolgunun üzerine 
oturmakta ve doğudan sınırlandırmaktadır (Resim: 4). 

Derinleşme çalışması sonucunda Arkaik Dönem’e ait 1.62 m. yüksekliğinde 
korunmuş teras duvarının önüne, teras duvarına destek oluşturan ve ana 
kaya üzerine oturan duvar açma içerisinde 1.36 m. uzunluğunda korunmuş 
olarak ortaya çıkarılmıştır. Arkaik Dönem’e ait teras destek duvarı güneyinde 
ise M.Ö. 4. yüzyılın ortalarından sonra inşa edilen büyük teras duvarının 
dolgusu ile karşılaşılmıştır. Batı kesit kenarında bu dolgunun 2016 kazıla-
rı sırasında ortaya çıkarılan yarım dairesel plan gösteren yapının taşlarının 
üzerini kapattığı görülmüştür. Bu dairesel planlı yapı batıya doğru devam 
ederek ana kaya yükseltisine yaslanmaktadır. Doğu devamı ise anıtsal teras 
duvarından çıkan kuzey-güney doğrultulu duvarın altında kalmaktadır. Ya-
rım dairesel planlı yapının iç bölümünde yapılan çalışmada, kuzeyde orta-
ya çıkarılan anakaya ile yapı arasındaki alanın yoğun kemik, küllü toprak, 
seramik buluntu ve adak figürin parçaları içeren malzeme ile doldurulduğu 
görülmüştür. Buluntular arasında en geç tarihli olanlar M.Ö. 4. yüzyılın 2. 
çeyreğindendir. Dairesel planlı yapı bothros işlevindedir. Kuzey kenardaki ana 
kaya ile daire planlı yapı arasındaki sınırlı alanda açık kızıl kahverengi toprak 
tabakası içerisinden sadece Arkaik Dönem’e ait buluntular ele geçirilmiştir. 
Arkaik Dönem’de inşa edilen teras ve teras destek duvarları doğal ana kaya 
yükseltiler gözetilerek M.Ö. 4. yüzyılın başlarında M.Ö. 5. yüzyıl sonlarında 
yarım daire planlı mimari düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme tapınak tera-
sı ve yakınında biriktirilmiş bothros kalıntılarının atıldığı bir depolama/birik-
tirme alanı olarak M.Ö. 4. yüzyılın ortalarına kadar kullanılmıştır. Bu yapı bi-
riminin üzeri büyük teras duvarının inşası sırasında atılan yoğun taş dolgu ile 
kapatılmıştır. Böylelikle 2017 kazıları ile birlikte kutsal alanın bu bölümünün 
tabakalanması, Arkaik ve Klasik dönemlerdeki kullanım sürekliği ve kulla-
nım amacı anlaşılmıştır.
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ATHENA KUTSAL ALANI KUZEYİ MESKEN- 1 ÇALIŞMALARI
Yapı, kutsal alanın yaslandığı tepenin üzerindedir; alan mesken ve mezar 

kalıntılarını barındırmaktadır. Yüzeyden kuzey ve güney duvarları görüle-
bilen yapıda, kazı çalışmaları kuzeydoğuda kaçak kazılarla tahrip edilmiş 
bölümde ve yapının güneybatısındaki mekânın kuzey yarısında gerçekleş-
tirilmiştir. Çalışmalar sonucunda kuzeydoğu köşede lentosu korunmuş bir 
kapı girişi bulunmuştur. Bu girişin hemen önünde küçük bir mekân ortaya 
çıkarılmıştır. Bu mekânın kuzey duvarı kenarında yine lento kısmı korunmuş 
dar bir koridora girişi sağlayan kapı geçidi ile karşılaşılmıştır. 4.30 m. uzun-
luğunda 0.64 m. genişliğindeki koridor mekâna paralel uzanmaktadır. Kapı 
ve koridor girişinin bir insanın geçebileceği yükseklikten daha alçak olduğu 
görülmüştür. Mekân içerisinde oluşan yapı enkazı altında yürüme tabanına 
ulaşılmıştır. Yürüme tabanı üzerinde M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen seramik-
ler  ile karşılaşılmış ve böylelikle yapının son kullanım evresinin Hellenistik 
Dönem’e ait olduğu anlaşılmıştır. Yapının batısındaki mekânda gerçekleştiri-
len kazıda yapı enkazı altında kırmızı killi toprak zemin ile karşılaşılmış ve bu 
toprak tabakasının ana kaya üzerine serilerek yürüme tabanını oluşturuldu-
ğu görülmüştür. Mekâna girişi sağlayan kapı, mekânın batı duvarı üzerinde 
yer almaktadır. Bu mekân, doğuda yer alan mekân ve koridor ile birlikte bir 
yapı kompleksi oluşturmuştur (Resim: 5). Yapı ilk kullanım evresinden sonra 
tadilat geçirerek Hellenistik Dönem’de tekrar kullanılmıştır. Ana kaya üze-
rinde ele geçirilen az sayıdaki Arkaik Dönem seramik parçası yapının aynı 
döneme işaret eden  ilk kullanım evresi için de bilgi, vermektedir. Elde edilen 
bu veriler, Pedasa yerleşim merkezine oldukça yakın konumda yer alan  böl-
genin mezarlık alanı olarak kullanım görmesi dışında, konut alanı olarak da 
kullanıldığını göstermektedir.

AKROPOLİS GÜNEY DIŞ SUR ÇALIŞMALARI 2017
Gözde ADIGÜZEL

Sevilay Zeynep YILDIZ
Fatma DOĞAN

Akropol  savunma yapılarından olan surlarda, yapım evresi, kule ve bas-
tionlarla olan  bağlantıları saptamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir14 
(Resim: 6). 

14 Akropolis Güney Dış Surlar 2016-2017 yılı ön değerlendirme raporu için bkz.; Adıgüzel, G., Yıl-
dız, S. Z., “Pedasa Güney Dış Sur 2016-2017: Ön Değerlendirme Raporu”, Tarih Okulu Dergisi 
- Journal of History School, 10/XXXII, 2017: 927-954. Doi:http://dx.doi.org/10.14225/Joh1174.
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 Yakın zamanda “arı kovanlığı” olarak kullanılan Kule 5’in batı yarısı bu-
gün korunan üst duvarlarından başlayarak ana kaya düzeyine kadar açığa 
çıkarılmıştır. Çalışmalar sonucu Kule 5’i temel düzeyine kadar, açma kesitleri 
ile birlikte inceleme olanağı elde edilmiştir. 2016 yılında Kule 5 içinde, 2017 
yılında kuzey-güney doğrultusunda  genişletilerek kazı çalışmasına devam 
edilmiştir. Sondajda -1.60 m. derinlikte (+270.20 m.) antik yolun taban taşla-
rına ulaşılmıştır (Resim: 7). Bu sondajın sunduğu malzeme ile Kule 5 kuzey 
dış duvarı önünde gördüğümüz antik yolun kule içerisinde de devam ettiği 
anlaşılmıştır. Yolun devamını görme    amacıyla 2017 yılında genişletilen aç-
malar sonucunda, alanda döşeme ile birlikte beş dolgu tabakası tespit edil-
miştir. I. Tabaka  dolgusu içinde Arkaik Dönem’den Klasik Dönem içlerine 
kadar giden geniş bir seramik grubu ele geçirilmiştir (Resim: 7). II. tabakada 
ele geçirilen seramikler arasında M.Ö. 4. yüzyıla ait parçaların yoğun olduğu 
gözlemlenmiştir. Sert bir dolguya sahip III. Tabakada ele geçirilen seramik 
bulgular bu seviyenin M.Ö. 4. yüzyılın ilk çeyreğinde bilinçli bir şekilde dol-
durulduğu görüşümüzü desteklemektedir. Seviye IV (-135/-150 cm.)’te yon-
ga taş dolgunun kaldırılmasının ardından, ulaşılan Seviye V’te ise  toprağın 
temizlenmesinin ardından bu alanda yer alan merdivenli antik yolun devamı 
olabilecek mimari döşem ile karşılaşılmıştır. 

Güney dış surlar büyük olasılıkla Kule 5 kuzey dış duvarı önünden akro-
polise kuzey yönde uzanan merdiven yapısı ilk evreyi oluşturur, Kule 5 ise 
sonraki bir dönemde (olasılıkla M.Ö. 5. yüzyıl sonu-M.Ö. 4. yüzyıl başı) söz 
konusu merdiven yapısının üzerine inşa edilmiştir. Kule 5 içerisinde kuzey-
güney yönlü kazılan batı yarıda merdiven/döşeme düzenlemesinin  devam 
ettiği görülmüştür. Kule 5 içinde karşılaşılan merdiven basamakları, antik 
yolun kuzeye devam  eden bölümüyle aynıdır. Kule 5 kendisinden 5.80 m. 
uzaklıktaki Bastion 1 yapısından 6.80 m. daha dışarı taşmıştır15.  

15 Vitr. 5. 2. “Kuleler duvar çizgisinden ileride yer almalıdır ki, saldırı sırasında duvara yaklaşmak isteyen 
düşmanın korumasız tarafı sağdaki ve soldaki kulelerden yapılan atışlara hedef olabilsin. Surlarda kolayca 
baskın düzenlenebilecek noktaların bulunmamasına özen gösterilmeldir. Yollar, sarp noktalarda güçlen-
dirilmeli ve kapılara yaklaşırken düz olarak değil, sağdan sola doğru planlanmalıdır; bunun sonucunda, 
saldırıların kalkanla korunmayan sağ tarafları duvara açık olacaktır. Kentler, düşmanı değişik noktalardan 
izleyebilmek için ne tam bir kare, ne de belirgin açılarla değil, daire biçiminde yapılmalıdır. Belirgin açıla-
rın bulunduğu yerlerde, açılar kent halkından çok düşmanı koruduklarında savunma zordur.”
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Kule 5’in üzerine oturduğu antik yolun devamını görebilmek amacıy-
la güney yönde açılan Sondaj 1 çalışmasında  Kule 5 duvarlarının oturduğu 
temel seviyesine inilmiş ve yolun devam ettiği ve yapı duvarlarının doğru-
dan yol tabanı üzerine inşa edildiği görülmüştür. Ancak, kulenin yapımı 
sonrasında yol tahrip olmuştur. Kule 5 duvar köşelerinde, Leleg yapılarında 
gördüğümüz türden, iyi işçilik gösteren iri bloklar kullanılmıştır. Ayrıca dış 
cephe duvarları, Bastion 1’in batısında devam eden sur duvarında da görü-
len özellikte; kuru duvar örgü tekniğinde inşa edilmiştir. Kule 5’in altından 
başlayıp kuzeye, akropolise uzanan yolu batıdan sınırlayan duvarın önünde, 
2.60x2 m. ölçülerinde açılan  Sondaj 2 ile 0.80 m. kadar inilmiş ve burada yolu 
sınırlayan duvarla dik birleşen duvarın temel seviyesine ulaşılmıştır. Temel, 
dışarıya doğru açma kenarından başlayarak taşar ve yolu sınırlayan duvarla 
birleşir. Temelin dışa taşıntısı yaklaşık 0.10 m. dir ve aşağıya doğru 0.30-0.40 
m. kadar devam eder ve ana kaya üzerine oturur. Burada dikkatimizi çeken, 
yolu sınırlayan duvarla birleşen, doğu-batı doğrultusunda devam eden ve 
1.80 m. kadar uzunluğunda, bir bölümünü açığa çıkardığımız duvarın, işçilik 
olarak yolu batıdan sınırlayan duvarla aynı teknikte yapılmış ve onunla köşe-
de organik bir şekilde birleşmiş olmasıdır. Yolu yandan sınırlayan duvarların 
yolla birleşen mekâna ait olduğunu söyleyebiliriz. Kazı verilerimiz akropole 
yönelen erken yolun doğu ve batı kenarı boyunca sıralanan mekânların  var-
lığını  gündeme getirmektedir.

ÜÇERENLER MESKEN ALANLARI

Adnan DİLER

Ali Diren AKKAYA

Şamil YURDAKUL

Mesken çalışmaları Pedasa araştırmalarının önemli bir bölümünü oluş-
turmaktadır. Üçerenler tümülüslerinin güney alt yamacında, eğimli arazi 
üzerinde birbirleriyle birleşik, aynı aksta sıralı meskenler konum ve özellikle 
planları ile ilgi çekicidir. Çalışmalar sonucunda yaklaşık 50 m. uzunluğun-
da güney-kuzey aksında devam eden, 8 mesken ortaya çıkarılmıştır (Resim: 
8). İç mekânlarda  küçük sondajlarla yapıların yapım evreleri ve tarihi ile il-
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gili bilgi edinilmiştir. Tümü tek bir odadan oluşan meskenlerin köşelerinde 
uzunlıkları 1.00-1.50 m. uzunluğunda iri ve arada daha küçük  taşlar  kulla-
nılmıştır. Mekânların en büyüğü 6.10x4.50 en küçüğü 2.70x2.60 m. kadardır. 
Bazılarında sekiler bulunur (Resim: 9). Mekânların hiçbirinde  net bir şekikde 
kapı açıklığına rastlanmamıştır. Mekân aralarındaki kalın duvar dizgelerinin  
merdiven sahanlığı olarak kullanıldığı ve mekânlara bu duvar aralarındaki 
kapılardan girildiği anlaşılmaktadır.      

Üçerenler Doğu Meskeni (Oikos) 2: Üçerenler tümülüslerinin 40 m. güne-
yinde Mesken 2 olarak adlandırılan konutta kapsamlı kazı çalışması yapılmış-
tır. Mesken 1’den 60 m. doğuda yer alan bu yapının planını elde edilebilmiştir 
(Resim: 10). Yapının sadece batı uzun duvarı tahrip olmuştur. Pedasa Üçeren-
ler bölgesinde gördüğümüz en büyük mekânlardan biridir. Dikdörtgen planlı 
olan  yapı  dıştan  5.50x7.50 m., içte ise 4.10x6 m. ölçülerinde olup duvar ka-
lınlıkları 0.75-0.80 m. arasındadır. Duvarlarda içte ve dışta iri bloklar arasında 
küçük taşlar ve köşelerde ise 0.90x1.5 m. ölçülerinde iri taşlar kullanılmıştır. 
Yapı Pedasa’nın diğer Leleg Dönemi yapılarının mimari geleneği ile örtüş-
mektedir. Mimari anlamda dikkatimizi çeken başka bir özellik ise yürüme ta-
banı üzerinde gördüğümüz, üzeri düz, yuvarlak kesilmiş taş kaidedir. Kaide  
kuzey duvarından 1.80 m., güney duvarından ise 4 m., doğu duvardan 1.80 
m. ve batı duvardan 3.70 m. uzaklıkta konumlanır ki mekânın merkezinde 
olmadığı anlaşılmaktadır. Konut 2’nin tabanında  benzerlerini Termera’dan 
tanıdığımız pişmiş toprak pithos gövde, boyun ve ayrıca üç ayaklı kap par-
çaları ele geçirilmiştir.  Konutun kuzeydoğu köşesinin hemen önünde sert 
bir taban üzerine ters dönmüş üç ayak taşınabilir bir  ocak ile  bunun hemen 
yanında kâseye ait ağız kenarı  saptanmıştır. Pişirme veya ısıtma amaçlı kul-
lanılan kapta yoğun yanık izleri vardır. Üç ayağı, kaidesi, ağız parçaları hepsi 
aynı seviyede, in-situ durumda bulunmuştur (Resim: 11). Kuzey kısa kenarın 
1 m. güneyinde muhtemelen pithosa ait parçaların dik durumda bulunması 
pithosun orijinal yerinin burası olduğunu gösterir. Yapı, Pedasa’nın territoriu-
munu, Kos Adası’nı gören stratejik bir noktada konumlandırılmış ve M.Ö. 8. 
ve 7. yüzyıllara tarihlendirilmektedir.

Üçerenler Birleşik Meskenlerin Ön Değerlendirmesi: Pedasa kazı çalışma-
larımızda son yıllarda ağırlık verdiğimiz mesken araştırmalarımızın önemli 
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bir bölümünü oluşturan Üçerenler birleşik yapılarında elde ettiğimiz sonuç-
lar önceki yıllarda elde ettiğimiz bilgilerle birlikte önemli verilere ulaşma-
mızı sağlamıştır: Pedasa meskenlerinin erken örnekleri Sivriçam Tepesi’nde 
bulunan Erken Demir Çağı tarihli olanlardır. Buluntular ışığında Geometrik 
Dönem Üçerenler meskenleri tek odalı oikos tipindedir. Bu yapılar bağımsız 
olabildiği gibi Üçerenler örneğinde olduğu gibi birleşik de olabilmektedir. İl-
gimizi çeken bir durum da  meskenlerin kapı açıklığına sahip olmamasıdır. 
Girişler pek çok meskende daha kalın yapılmış olan bir duvara bağlı sahanlık 
merdiveninden, üst kattan sağlanmaktadır ki bu da meskenlerin alt ve üst kat 
olmak üzere iki katlı inşa edildiğini göstermektedir. Alt katlar buluntulara 
göre depo ve mutfak amaçlı kullanılmaktadır. Üçerenler birleşik oikoslarda 
bulunan kabartmalı pithos kalıntıları M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenirken yapıların 
mutfak ve depo kullanımını açıklamada yardımcı olurlar.  Üçerenler oikos 2’de 
saptanan taş kaide, mekânların örtü düzenlemesi için de yardımcı olmakta-
dır. Buna göre mekân taş kaide üzerinde tutunan ahşap ayaklar yardımı ile 
taşınmaktadır. Üçerenler meskenlerinin hem planlarının birleşik olması hem 
de bazı mekânlarının kapıdan yoksun olması ile plan ve döşem açısından Gi-
rit Kastro’da (Kavousi) bulunan örneklere yakın benzerlik göstermektedir16. 
Geometrik Dönem Girit Kastro örnekleri buluntularının ortaklığı  da  yakın 
ilişkiyi desteklemektedir. Tek odalı ve kapı açıklığı olmayan ve bir duvarı 
Pedasa konutlarındaki gibi farklı olarak daha kalın yapılmış meskenler, Khios 
Emporio’da da görülmektedir17. 

ILICA TEPE PLATFORM MEZAR 

Ilıca Tepe, Pedasa akropolisinin ve Sivriçamtepe nekropol alanlarını gören 
önemli  bir noktadadır. Kazıyla belgelediğimiz mezar Ilıcakaya’nın kuzey ta-
rafında konumlanır. İlk kez karşılaştığımız kalıntılar dikdörtgen biçimli yak-
ma gömüler için kullanılmış olan platform mezar ve onunla batıda birleştiril-
miş dikdörtgen bir oda mezardan oluşur (Resim: 12).  Kaya kütlesi ile plat-
formu arkadan sınırlayan duvar arasında 2-5 m. arasında değişen bir boşluk 

16 A. M. Ainian, From Rulers’ Dwellings to Temples: Architecture, Religion and Society in Early Iron Age 
Greece (1100-700 B.C) Studies in Mediterranean Archaeology CXXI, Jonsered 1997, 210 Fig.439.

17 Ainian, 1997, Fig. 378-379.  
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vardır. Böylece mezarın topografyaya egemen bir noktada ve kayalığın tam 
önündeki tepe yamacında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bu alanda yapılan 
bitki temizliği sonrasında hepsi aynı aksta ve platformun kuzey duvarına ya-
kın yerde üç adet kremasyon mezar ve bir oda mezarın kaçak kazı ile tahrip 
edildiği görülmüştür. Bunlardan Oda Mezar Platform gömü alanının kuzey-
batı köşesinden inşa edilmiştir; 3 No.lu kremasyon mezarın yaklaşık 1.35 m. 
uzaklığında yer alır.   2.60×2.60 m.,  ölçülerindeki kare planlı mezar odası ve 
kısa bir dromostan oluşur. Dromos mezar odasının tam orta aksında değildir. 
Genişliği 0.90 m. ve uzunluğu 1.65 m. ölçülen dromos, Müsgebi ve Çömlekçi-
köy Miken mezarları dromosları gibi kısadır. 

Kremasyon gömülere dsahip platformdan bağımsız olarak yapılmış me-
zar odasının dış duvarları doğu, batı ve kuzeyde yaklaşık 5 m. kadar takip 
edilmektedir. Mezar odasını dıştan sınırlayan duvarlar her ne kadar bağımsız 
olarak inşa edilmiş olsa da platform mezarın kabuk veya dış duvarları ile aynı 
akstadır. Büyük olasılıkla dromoslu oda mezar, platform mezar ile birlikte aile 
mezarı olarak kullanım ilişkisi içerisindedir. Ancak oda mezar platformdan 
daha önce yapılmıştır. Dromosun dıştan kapatılması bu görüşü desteklemek-
tedir.

Platform mezar ve oda mezar taş dolgusunun büyük ölçüde tahrip olduğu 
görülmektedir. Bugün korunmamış olsa da -tıpkı tümülüs mezarlarda oldu-
ğu gibi- platform üzerindeki kremasyon çukurları ve oda mezarın üzerinin 
bir taş dolgu ile örtüldüğü anlaşılmaktadır. Ancak izlerden farklı olarak oda 
mezarın üzerinde daha iri taşlardan oluşturulmuş bir dolgu olduğunu söyle-
yebiliriz.

Mezar odasını dolduran yıkıntı taşlar temizlendikten sonra mezar içinde 
tahrip olmuş   biri kuzey yan duvar önüne, diğeri ise güney yan duvar önüne 
yerleştirilmiş iki adet pişmiş toprak lahite ait in-situ parçalar bulunmuştur. 
Mezar odasının tahribatı sonucunda gömülere ait iskelet ve kemik parçaları 
kırılarak devrilmiş olan lahit yan kenarı üzerinde bulunmuştur. Mezar odası 
temizliği sonrası mezarın ilk kullanım evresinin buluntular aracılığı ile M.Ö. 
11. yüzyıl olduğu anlaşılmıştır. Mezarda üç ayaklı bir kap, üç adet bronz fibu-
la, kırık parçalar halinde ele geçirilen skyphos kap bulunmuştur. Mezarın ilk 
kullanımı buluntulara göre M.Ö. 11. yüzyıl olsa da geç dönem fibula ve sera-
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mik buluntular mezarın son kullanım döneminin M.Ö. 8. yüzyıl ve 7. yüzyıl 
olduğuna işaret etmektedir (Resim: 13).  

 Pedasa 2017 çalışma döneminde Athena kutsal alanının kuzey üst yama-
cında, daha önceki yıllardaki harita-belgeleme çalışması sırasında, bir oda me-
zar tespit edilmiştir. Mezar odasının temizlik çalışması sonucu bronz bir fibula 
bulunmuştur. Aynı seviyede kuzeybatı duvarına 0.70 m., güney batı duvarına 
ise 2.10 m. uzaklıkta bir adet bronz fibula, muhtemelen Osmanlı Dönemi’ne ait 
bir aplik işlevinde metal obje ve bir sikke ele  geçmiştir (Resim: 14). Buluntulara 
göre M.Ö. 8. yüzyılda kullanılmakta olduğuna işaret etmektedir.  

PEDASA TERRİTORİUMU 2017 BELGELEME ÇALIŞMALARI 
Şahin GÜMÜŞ

Çalışmada GRS 1 Cors sistemi ile çalışan GPS ile belirlenen kalıntıların 
ITRF 96.3 derece koordinat sisteminde koordinatlarının alınarak hali hazır 
haritaya işlenmesi, fotoğraflanması ve yüzeyde bulunan seramik buluntula-
rının değerlendirilerek tarihi ve işlevleri ile belgelenmesi yapılmaktadır. 2017 
dönemi belgelemelerinde eksik alanların taranması üzerine yoğunlaşılmıştır. 
Yapı kodlamalarında 2016 yılında verilen kodlara devam edilmiştir. Akropo-
lün batısında Üçerenler nekropolünün güneyinde kalan dik kayalık yamaç 
taranmış bu alanda iki platform mezar ve bir adet konut olabilecek küçük 
bir yapı kalıntısı tespit edilmiştir. Bu alan dışında Ilıcakaya ve Çamtepe ara-
sındaki kalan vadinin kuzey yamaçları taranmış, güneye bakan yamaçta beş 
mekândan oluşan bir çiftlik evi kompleksi tespit edilmiştir. Bu alan dışında 
Ilıcakaya’nın batı dik yamacı altında farklı planı ile bir platform mezar tespit 
edilmiştir. 

PEDASA’DA TÜRK DÖNEMİ ARAŞTIRMALARI
Gökben AYHAN

Zeynep DEMİRCAN AKSOY

Pedasa’da tespit edilen mimari kalıntılar ve çeşitli malzemelerden oluşan 
tarihlenebilir buluntular, M.Ö. 12. Yüzyıldan Orta Bizans Dönemi içlerine dek 

* Doç. Dr. Gökben AYHAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, 48000, Kö-
tekli-Muğla/TÜRKİYE., e-mail: gokben.ayhan@gmail.com

 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DEMİRCAN AKSOY, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sanat Tarihi 
Bölümü, 48000, Kötekli-Muğla/TÜRKİYE., e-mail: zdemircanaksoy@mu.edu.tr
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uzayan zaman dilimine tarihlenmektedir. Buna karşın sınırlı sayıda olsa da 
ele geçen veriler bölgenin Türk Dönemi’nde de kullanıldığını ortaya koymak-
tadır.

Pedasa’da gerçekleştirilen kazılarda, Türk Dönemi’ne ait yapı kalıntıları 
belirli oranda tespit edilebilmiştir. 2007 yılında yapılan ilk kazı çalışmaların-
da, karakol/gözetleme kulesinin bulunduğu alanda geleneksel Türk evinin 
teras duvarı ortaya çıkartılmıştır18. Bununla birlikte temel seviyesinde ve 
yer yer 1 m.yi bulan, düzgün olmayan çeşitli boyutlardaki taşlarla örülmüş 
harçsız duvar kalıntılarına Pedasa’nın birçok yerinde rastlanmaktadır. Ön-
ceki dönemlere ait olduğu tespit edilen bu yapılardan bir kısmının geç dö-
nemde, Türkler tarafından yayla evi/ağıl olarak kullanıldığı mevcut izlerden 
anlaşılmaktadır. Pedasa’daki 2007-2017 yılları arasındaki kazı çalışmalarında 
Türk Dönemi’ne ait bir adet mezar taşı parçası, beş adet sikke, iki adet lüle 
parçasının yanı sıra, sırlı ve sırsız seramik parçalarından oluşan buluntular 
belgelenmiştir. 2008 yılında Ziyaretçi Merkezi’nin güneyinde, 15.5x18x9.5 cm. 
ölçülerinde Osmanlı Dönemi’ne ait mezar taşı parçası bulunmuştur. İki satır-
lık bölümü mevcut olan mermerden yapılan taşın, baş taşı olduğu üzerinde 
yazan “Hüvel Baki” ibaresinden anlaşılmaktadır.

2009-2010, 2013 ve 2017 yıllarındaki çalışmalarda bakır, bronz, gümüş-
ten darp edilmiş İslam Dönemi’ne ait toplam beş adet sikke ele geçirilmiştir. 
Bunlardan ikisi, yönetici binası kompleksindeki SK1 ile M41b açmalarından, 
diğer üçü ise kutsal alandandır. Bunlardan en erkeni, II. Gıyaseddin Keyhüs-
rev Dönemi’ne (1237-1246) tarihlenen üzerinde, sırtında güneşi taşıyan aslan 
tasvirinin yer aldığı gümüş sikkedir. En geç tarihli sikke ise bakırdan darp 
edilmiştir. Üzerinde H.1293/M.1876-1877 tarihinin yazılı olduğu bu sikke, 
Sultan Abdülhamid Dönemi’ne (1876-1909) aittir. İki adet bronz sikkeden 
biri H.1255/M.1839-1840 tarihli olup Abdülmecit Dönemi’nde (1839-1861) 
İstanbul’da darp edilmiştir. Kısmen silik olan diğer bronz sikke üzerinde de 
Arap harfleri güçlükle seçildiğinden tam olarak okunamamaktadır. Bu yıl, 
Athena kutsal alanının kuzeyindeki T2 Oda mezarında bulunan sikke gü-
müşten olup Osmanlı Dönemi’ne aittir. Ancak bu sikkenin sadece ön yüzün-
de bir bölümü görülen tuğra darp edilmiştir.

18 Diler, A., Özer, B.,  Çakmaklı, Ö., D., Türkoğlu, S., “Pedasa 2007”, 30. KST (3), Ankara, 271.
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2015 yılında Sivriçam Tepe “Tholos I” bölgesinde, Tholos kazısında ve 
seviye I’de Osmanlı Dönemine ait bir lüle parçası bulunmuştur. 5.6x2 cm. 
ölçülerindeki lülenin duman yolu çapı 1.9 cm.’dir.  Aynı yıl Sivriçam Tepe 
bölgesinde yüzeyde Osmanlı Dönemi’ne ait 4.1x2.2 cm. ölçülerinde ikinci bir 
lüle parçası daha bulunmuştur. Her iki lülenin de Sivriçam   Mevkii’nde bu-
lunmuş olması yukarıda bahsedilen yine bu bölgede bulunan yayla evi/ağıl 
olarak tanımlanan mimari yapılarının Osmanlı’nın son dönemlerinde de kul-
lanıldığı fikrini güçlendirmektedir. Kazı alanının genelinden farklı dönemlere 
ait seramiklerle birlikte Ortaçağ Türk Dönemi’ne ait kırmızı hamurlu sırlı ve 
sırsız seramik parçalarından oluşan buluntulara rastlanmıştır. Sırlı seramikler 
içerisinde tek renk yeşil ve firuze sırlı olanları dikkat çekmektedir. Az sayıda 
küçük fragman halindeki Osmanlı Dönemi’ne ait mavi-beyaz  örnekler, ele 
geçirilen seramik buluntuları arasında yer almıştır. 

Sonuç olarak Türk Dönemi ile ilgili yazılı belgelerin yetersizliği yanında 
kazılardan elde edilen buluntuların azlığı, Pedasa’nın Türk Dönemi kronolo-
jisini kurmada şimdilik güçlük yaratmaktadır. İlerleyen süreçte bölgeyle ilgili 
arşiv kayıtlarından ve/veya buradaki kazı çalışmalarında ulaşılan verilerle 
bu dönem hakkında daha güvenilir sonuçlara ulaşılabilecektir. Bu çalışmala-
rın sadece Pedasa’da değil yarımada genelinde Türk Dönemi araştırmalarına 
önemli derecede katkı sağlaması beklenmektedir.
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Resim 1: Tapınak terası güneyi, doğudan görünüm.

Harita 1: Pedasa 2017 çalışma alanları.
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Resim 2A-C: 12 No.lu Mekân K-G doğrultulu duvar ve taş dolgu, batıdan görünüm.

Resim 3A-D: Batı sondaj (kuzeyden görünüm) ve figürin depozitine ait parçalardan birkaçı.
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Resim 4: Kutsal Alan sondajı-II, genel görünüş.

Resim 5: Athena Kutsal Alanı kuzeyi mesken-1, geçit ve mimari detaylar.
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Resim 6: Akropolis güney dış surlar-Kule 5 alanı.

Resim 7: Akropolis Kule 5 ve seramik buluntuları.
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Resim 8: Üçerenler sıralı meskenler.
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Resim 9: Mesken 1 ve Mesken 5,  kuzey duvar önü, seki ve kabartmalı pithos.
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Resim 10: Üçerenler Doğu Mesken 2.

Resim 11: Doğu Mesken 2 in-situ buluntular.
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Resim 12: Ilıca Tepe platform mezar.
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Resim 13: Oda Mezar buluntular.

Resim 14: T2 Mezarı, odası içten görünüm ve buluntuları.
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KURUTLU KAZISI (2017)

Ahmet Cem ERKMAN*
Şakir Önder ÖZKURT

GİRİŞ

Kazı, Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Savcılı-Kurutlu Köyü Lodalı Tepesi 
Mevkii’nde K: 390 12’.5.81’’ ve  D: 330 36’ 54.06’’’’ koordinatlarında deniz sevi-
yesinden yüksekliği yaklaşık 850 metre olan Hirfanlı Barajı’nın yanında dar 
bir alanda 17.07.2017-15.08.2017 tarihleri arasında dört lokalitede gerçekleşti-
rilmiştir (Resim: 1).

Çalışmaya; Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman başkanlığında (Ahi Evran Üni-
versitesi), Prof. Dr. Şakir Önder Özkurt (Ahi Evran Üniversitesi), Uzm. Dr. Ya-
renkür Alkan Yalçın (Ahi Evran Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Doğukan Yavaşlı 
(Ahi Evran Üniversitesi), Prof. Dr. Nuretdin Kaymakçı (Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Murat Özkaptan (Karadeniz Teknik Üniversitesi), 
Yrd. Doç. Dr. Işık Adak Adıbelli (Ahi Evran Üniversitesi), Ahi Evran Üniver-
sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü yüksek lisans öğrencilerin-
den Hasan Vural, Ali Taş, Emrah Şimşek, Hikmet Güney, Seray Bengü, Selcen 
İlbey, Kübra Baran ve lisans öğrencilerinden Tunahan Özdemir, Utku Begeç 
ve bakanlık temsilcisi olarak Burdur Müze Müdürlüğünden Uzman Orhan 
Gazi Özbey katılmışlardır (Resim: 2). Ayrıca Berlin Doğa Tarihi Müzesi’nden 
Uzm. Dr. Faysal Bibi’de ziyaretçi olarak alana gelmiştir.

* 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 Öğretmen-
liği Bölümü, Kırşehir/TÜRKİYE.

 Bu çalışma Türk Tarih Kurumu’nun 2017/81 No.lu projesiyle, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın finansmanı ve  Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 
koordinatörlüğünün FEF.A4.18.014 No.lu projesiyle desteklenmiştir. 
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Her çalışma sezonunda olduğu gibi bu yılda sistematik olarak lokalite I 
ve II bölgesinde kazılara devam edilmiştir. 2016 yılında keşfedilen Kurutlu 
III ve Kurutlu IV lokalitelerinden sezonda fil ailesine ait açığa çıkmış olan 
fosiller yüzeyden toplanmıştır. Ayrıca ana lokalitenin (Loc I) yaklaşık 12 km. 
doğusunda Loc.V olarak adlandırdığımız yeni bir fosil lokalitesi daha keşfe-
dilmiştir.  Yüksekliği, karbonat yapısı, barındırdığı fosillerin Kurutlu faunası-
na benzerliği ve sedimanın mineral yapısı Kurutlu formasyonunun devamını 
destekler niteliktedir.

Kış döneminde su aktivasyonu ile ortaya çıkmış olan fosiller sudan ve ka-
radan toplanarak kazı çalışmalarına başlamadan önce alanın temizlik işlemle-
ri tamamlanmıştır. Önceki yıllarda şiddetli olan dalgaların bu sezon fosillere 
fazla zarar vermediği görülmüştür (Resim: 3).

Üst Miyosen Dönemine (günümüzden 9-7 milyon yıl öncesi) tarihlendi-
rilen zürafalar (Giraffidae), gergedanlar (Rhinocerotidae), filler (Proboscidae), 
kemirgenler (Rodentia), sırtlanlar (Hyaenidae), kedigiller (Felidae), atlar (Equi-
dae), boynuzlugiller (Bovidae), kuyruksuz maymunlar (Hominoidae), domuzlar 
(Suidae), kaplumbağalar (Testudines) ve küçük memelilere ait fosiller çıkarıl-
mıştır (Resim: 4). Kurutlu 1 lokalitesinden ele geçirilen 131 adet equid fosi-
linin incelemeleri sonucunda, diş yapısı (protokonun ayrı olması) ve toynak 
sayısına bağlı olarak, Raymond L. Bernor (1990, 1997)’un geliştirdiği ölçüm 
ve karakter analizlerine göre fosiller incelenmiş ve üç farklı hipparion türünün 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kara ve su kaplumbağalarına ait iki örnek 
fosil koleksiyonuna dahil edilmiştir.  Çalışama alan bazı yerlerde birkaç met-
re kalınlığa ulaşır ve katmanın litolojik ve sedimantolojik özellikleri nispeten 
nemli yerel koşulların varlığını ortaya koymaktadır. Akarsudan göle doğru 
aşamalı bir değişim söz konusudur. Petrografik analiz örnekleri fosillerin in-
situ konuma yakın çok kısa bir mesafeden taşındığını göstermektedir. Fauna-
nın taksonomik çeşitliliği nemli paleoekolojik bir durumu işaret etmektedir 
(Resim: 5). Geç Miyosen Doğu Akdeniz Bölgesi’nde lokalitenin bir sığınak 
olarak en azından 7 milyon yıla kadar primat benzeri memeliler için uygun 
çevre koşulları sağladığı söylenebilir. 

Proje, yüksek lisans öğrencilerinin fosil materyali tanımlayabilecek, çı-
karabilecek, laboratuvarda onarıp, restorasyonunu yapabilecek ve sonunda 
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da akademik anlamda değerlendirebilecek bir alt yapıya getirmeyi hedefle-
miştir.  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca alınmış ilke 
kararları uyarınca fosillerin koruma altına alınması doğal mirasının ortaya 
konulması ve yeni yapılmakta olan Kırşehir Müzesi’nde sergilenmesi ve bi-
limin en önemli amacı olan çalışmaların diğer araştırmacılara ulaşabilmesi 
bu projenin sosyal ve bilimsel etkileridir. Ayrıca bu proje sosyal sorumluluk 
kapsamında jeolojik zamanlarda yaşamış olan nesli tükenmiş canlılara ait ka-
lıntıları toplumun ve özellikle de yeni genç nesillerin bilgisine sunarak biyo-
lojik çeşitliliği ve onların yok oluşlarını sorgulatarak bu gün var olan doğayı 
ve biyolojik çeşitliliği koruma davranışlarını oluşturmayı hedeflemiştir. 
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Resim 2: Kazı ekibi.

Resim 1: Lokalitenin coğrafik yeri.

Resim 3: Alanda fosillerin toplanma ve temizlik iş-
lemleri.
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Resim 4: Alandan fosillerin çıkarılması ile ilgili örnekler.

Resim 5: Jeolojik yapı
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GEVALE KALESİ 2017 YILI KAZI ÇALIŞMALALARI

Ahmet ÇAYCI*
                     Zekeriya ŞİMŞİR

Gevale Kalesi, Konya İli, Selçuklu İlçesi, Saray Mahallesi sınırları dâhilinde 
bulunmaktadır. Konya şehir merkezinin 10 km. batısında, 1675 m. yüksek-
liğindeki sönmüş volkanik dağın zirvesinde yer almaktadır. Halk arasında 
Takkeli Dağ olarak da bilinmektedir. 2012 Yılında yüzey araştırması ile baş-
layan çalışmalarımız 2013 yılından itibaren arkeolojik kazıya dönüşmüştür. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğünün izni ile Konya Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Selçuklu Bele-
diyesinin sponsorluğunda, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çaycı 
ve Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Şimşir’in bilimsel danışmanlığında, otuz işçi ile 
yürütülen arkeolojik kazı çalışması 08.06.2017-31.10.2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir1. 

2017 yılı kazı dönemi her yıl olduğu gibi bir önceki yıl çuval ve brandalar 
ile kapatılan alanların tekrar açılmasıyla başlamıştır. Bu alanlardaki temizlik 
çalışmalarından sonra yüzeyde karolaj yapılarak 2017 yılında kazı yapılacak 
yerler belirlenmiştir. Kazı çalışmalarımız her sene olduğu büyük bir titizlik ve 
özveri ile gerçekleştirilmiştir (Harita: 1, Resim: 1).

* Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 
Sanat Tarihi Bölümü-Konya/TÜRKİYE.

 Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya ŞİMŞİR, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fa-
kültesi, Sanat Tarihi Bölümü-Konya/TÜRKİYE.

1 Kazı çalışmalarımızda maddi ve işçi desteğinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay ve ekibine, Müze Müdürü Yusuf Benli ve ekibine, kazı çalışmalarımızda yer alan Bö-
lümümüz Öğr. Gör. Ahmet Yavuzyılmaz’a, Sanat Tarihçi Selçuk Oğuz’a, H. Hüseyin Özdeniz’e  
Arkeolog Şevket Büyükaslan ve Soner Yaman ile Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerimize teşekkür 
ederiz. 
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2017 yılı kazı çalışmalarına G31-G32-G33-G34-G35-G36-G37 ve bir önceki 
kazı döneminden kalan G28-G29-G30 açmalarında başlanmıştır. Kazıda çıkan 
toprağın eleme işlemleri esnasında bulunan eserler ve objeler büyük bir titiz-
lik ile korunarak envanter fişlerine yazılmış ve kazı raporları ile de kayıt al-
tına alınmıştır. Kazı çalışmaları ile paralel olarak koruma amaçlı tamamlama 
işlemlerine devam edilmiştir. Ayrıca daha önce hazırlanmış Konya Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan burç, potern, 
sarnıç ve tapınak bölümlerinde ilk olarak restorasyon çalışmalarına başlan-
mıştır. Bu bildirimizde 2017 yılında kazı başlangıcından sonuna kadar gün 
gün tutulan raporların bir hülasasının değerlendirilmesi yapılacaktır.

1. KAZI ÇALIŞMALARI

G 30 No.lu Açma: 2016 yılından kalan G 30 açmasının güneyinde kot dü-
şürme çalışmalarına devam edilmiştir. Çalışmalar sırasında biri tuğla malze-
meli, diğeri de taş malzemeli 2 adet ocak nişi ortaya çıkarılmıştır. G-30 açması 
içerisinde yer alan duvarlarda güçlendirme yapılmıştır. Açmanın batısındaki 
duvar içerisinde 0.90 m. çapında ve 1.60 m. derinliğinde sarnıç bulunmuştur.  
Çalışmalar esnasında birçok sırlı ve sırsız seramik parçaları ile birlikte metal 
malzemeler ortaya çıkartılmıştır (Resim: 2).

G 32 Açması (Sarnıç): 2016 yılında -4.5 m. kot derinliğine ulaşılan sarnıçta 
2017 yılında da devam eden kazı sırasında, pişmiş topraktan yapılmış 16 cm. 
yüksekliğinde, 11 cm. karın genişliğinde sırsız bir kap bulunmuştur. Ayrıca 
gövde kısmında üç adet üçgen kesitli delikleri bulunan 3 adet sırsız seramik 
ile yine 3 adet turkuaz renkli kandil gün yüzüne çıkartılmıştır.

Sarnıcın -4.5 m. kot derinliğinde 3 adet tandıra rastlanmış, ölçüleri alınıp 
rölövesi çıkartıldıktan sonra kaldırılmıştır.  Çalışmalar sırasında -5 m. derin-
likte bir adet yeşil sırlı kandil ve bir adet bronz malzemeden yapılmış 3x3 
cm. ölçülerindeki metal bir keçi figürlü obje bulunmuştur. Sarnıçta yapılan 
çalışmalar esnasında birçok sırlı ve sırsız seramik ve metal parçaları ile Roma-
Bizans Dönemine ait olduğunu düşündüğümüz, farklı boyutlara sahip tuğla 
ve kiremit parçaları ortaya çıkarılmıştır.

-6 m. derinliğinde sarnıç bulunmuş, bu mekânın sıvalı ve zemininin de 
tuğla döşeli olduğu tespit edilmiştir (Resim: 3).
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G-33 No.lu Açma (Sarnıç): G-33 açmasının içerisinde yer alan sarnıçta top-
rak boşaltılarak -1.80 m kotuna inilmiş, rölövesi alınarak sarnıcın plan şeması 
çıkarılmıştır. Sarnıcın güneyinde 0.96 m. çapında 0.18 m. kalınlığında taş mal-
zemeden bir adet değirmen taşı bulunmuştur. Açmanın kuzey doğusunda 
ana kayaya bitişik şekilde 1.60 m. çapında ve 1.20 m. derinliğinde bir sarnıç 
daha ortaya çıkarılmıştır. 

G 33 açması içerisinde yer alan dikdörtgen sarnıcın kuzeyindeki çalışma-
lar sırasında 0.90 m. çapında taban sıvası kalmış olan bir sarnıç daha ortaya 
çıkarılmıştır. G 33 açması içerisinde yer alan sarnıcın kuzey batısında, kuzeye 
doğru devam eden 1.60 m. genişliğinde olan kiklopien duvar sağlamlaştırıl-
mıştır. G 33 açması içerisinde yer alan dikdörtgen sarnıcın güney batısında 
kot düşürme çalışmaları sırasında 0.85 m. çapında 0.15 m. kalınlığında bir 
değirmen taşı ortaya çıkarılmıştır. G 33 açmasının güneyinde yer alan 0.85 m. 
çapında, 0.15 m. kalınlığındaki değirmen taşının çevresinde 55 adet 6 ve 12 
cm. çaplarında taş gülleler bulunmuştur (Resim: 4). Burada -0.80 m. koduna 
inildiğinde toplu halde çok sayıda ok ucu bulunmuştur.  Binlere baliğ olan ok 
uçları  korozyona uğrayıp ciddi anlamda tahrip olmuştur. Kiklopien duvarın 
kuzeyindeki 2.90x2.10 m. ölçülerinde ve -2.35 m. derinliğinde olan sarnıcın 
doğu duvarı düz bir hat izlerken batı duvarı S şeklinde bir forma sahiptir. 
Çalışmalar sırasında kuzey güney yönlü kiklopien duvarına destek sağlayan 
bir payanda duvarı ile söz konusu payanda ile bu duvarının batısında 4 basa-
maklı bir merdiven ortaya çıkarılmıştır.

G 34 No.lu Açma (Burç): G 34 açması içerisinde yer alan ve kalenin gü-
neybatısındaki burçta yoğun ve kapsamlı bir kazı çalışması yürütülmüştür. 
Bu amaçla burcun hem iç kısmında hem de dış kısmında kazılar yapılmıştır. 
Burcun iç bölümünde kot düşürme çalışmaları esnasında birçok sırlı sırsız 
seramik parçaları ve çok sayıda taş gülle çıkarılmıştır. Farklı kotlarda metal 
düğmeler, çok sayıda ok ucu, yüzük, bıçak ve metal parçaları bulunmuştur. 
İç kısımda yapılan çalışmalarda farklı duvar bölümlerine de rastlanılmıştır. 
Burç içerinde -1.50 m. kadar sondaj ve kot çalışması yapıldıktan sonra kazıla-
ra bu dönem için son verilmiştir.

Burcun dış bölümünde yapılan kazı ve sondaj çalışmalarında temel sevi-
yelerine kadar inilerek yapıdaki hasarlar tespit edilmeye ve sağlıklı bir resto-
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rasyon çalışması yapılmasına zemin hazırlanmıştır. Burada çok sayıda sırlı ve 
sırsız seramik parçaları, metal düğme ve metal plakalara rastlanmıştır. Burç 
bölümünde yapılan kazı ve sondaj çalışmalarından sonra, hazırlanmış olan 
restorasyon projeleri doğrultusunda restorasyon yapılarak burç ihya edilmiş-
tir (Resim: 5).

G 35 No.lu Açma: G 15 açmasının güneyinde 9x4 m. ölçülerindeki açmada 
çalışmalar kademeli bir şekilde sürdürülmüş olup, -2 m. derinliğe ulaşılan 
kot düşürme çalışmalarında doğu ve batıda giriş açıklığı bulunan dikdörtgen 
bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Mekânın güney duvarına bitişik halde 0.6 m. 
çapına sahip bir değirmen taşı bulunmuştur. Ortaya çıkarılan mekânın güne-
yinde ise irili ufaklı sarnıçlar bulunarak içleri temizlenmiştir. G 35 açmasında 
yapılan çalışmalarda farklı kodlarda sırlı-sırsız seramik ve tuğla parçaları, ile 
farklı boyutlarda metal parçaları ve taş gülleler ortaya çıkartılmıştır (Resim: 
6).

G 36 No.lu Açma: G 33 açmasının güneyindeki G 36 açmasında 1.50 m. ve 
1.80 m. derinliklere ulaşıldığında iç içe diyebileceğimiz bir sarnıcın zeminin-
de diğer bir sarnıcın ağız kısmı açığa çıkarılmıştır. Sarnıcın taban çapı 1.60 m., 
yüksekliği de 1.70 m.dir. Sarnıcın içerisinden çok sayıda amorf tuğla parçaları 
ile toprağının elenmesi sonucunda 1414-1423 tarihli Venedik darplı bir adet 
altın sikke bulunmuştur (Resim: 7).

G 37 No.lu Açma: G 35 açmasının batısındaki G 37 açması içerisinde -1.20 
m. derinliğe ulaşıldığında, kuzeyinde 5x3 m. ölçülerindeki mekânın doğu du-
varında yüksekliği 0.50 m., duvar kalınlığı 0.35 m., ağız açıklığı 0.65 m. ve 
derinliği 0.45 m. olan ocak bulunmuştur. Bu mekânın güneyinde ise 5x1.30 
m. ölçülerinde moloz taşlardan örülmüş taş duvarlı bir koridor gün yüzüne 
çıkartılmıştır. (Resim: 8).

2.  KAZI BULUNTULARI

2017 yılı kazısında çok sayıda sırlı ve sırsız seramik parçaları, çok sayıda 
cam bilezik parçaları, farklı dönemlere ait 270 sikke, 13 adet yüzük (parçalar 
halinde), 15 adet kemer tokası, farklı biçimlerde binlerce ok ucu, 58 adet taş 
gülle, 6 adet sırlı kandil ile yine çok sayıda çivi ve nal parçaları bulunmuştur. 
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Bunlar içerisinde özellikle toplu halde bulunmuş olan ok uçları dikkati çek-
mektedir. Ok uçlarının tamamı korozyona uğramış olup, iki tanesinin sap kıs-
mı üzerinde ahşap parçalarının varlığı oldukça önem taşımaktadır (Resim:  9). 
Ayrıca kurşun bilyeler ile taş gülleler diğer savaş malzemeleridir (Resim: 10).

Kazılar sırasında parçalar halinde çok sayıda sırlı ve sırsız seramik parça-
lar bulunmuştur. Bunlar içerisinde sigrafitto tekniğinde yapılmış olanlardan 
biri üzerinde yarısı kırılmış durumda olan bir kuş figürlü parça dikkati çek-
mektedir (Resim: 11).

2017 yılında bulunmuş kandiller içerisinde yeşil sırlı olanlar ağırlıktadır. 
Daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan kandillere göre daha küçük boyutlu iki 
kandilden bir tanesi firuze renkli ve çokgen gövdeli olması açısından diğerle-
rinden ayrılmaktadır (Resim: 12).

2013 yılından itibaren her kazı döneminde parçalar halinde çok sayıda cam 
bilezik parçaları bulunmuştur. Sağlam durumda şimdiye kadar bir bilezik ele 
geçmemiştir. Birçok tipi olan bileziklerde yeşil ve koyu mavi renkteki olanla-
rın yoğun olduğu, özellikle üzeri boyalı bilezikler de ayrı bir öneme sahiptir.  
Konya İli genelinde şimdiye kadar yapılmış kazılar içerisinde renk, teknik 
ve süsleme açısından Gevale Kalesi kadar bilezik buluntusunun yoğun oldu-
ğu yer bulunmamaktadır. 2 adet sağlam durumda bulunmuş dairevi formlu 
cam ağırlıklar (Resim: 13) ile keçi figürlü kilit parçası dikkati çeken diğer bu-
luntulardır (Resim: 14).  Çok sayıda ele geçirilen Roma, Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlı Dönemine ait sikkelerin büyük bir bölümü korozyona uğramış olup 
temizlenmesi için müze müdürlüğüne teslim edilmiştir.

3. RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.06.2015 tarih ve 
246 sayılı kararı ile Gevale Kalesinin tapınak, potern, sarnıç, burçlar ve kaya-
ya oyma mekânlarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri onaylan-
mıştır. 2016 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyon yapım işi ihale 
edilmiş 2017 yılında restorasyonlara başlanılmıştır. 

Kalenin batısında yer alan sarnıcın doğu ve batı duvarları beşik tonoz üst 
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örtüsü tamamlanmıştır. Sarnıçla bağlantılı olan poternin duvarları ve basık 
tonozlu üst örtüsü tamamlanmış, yer yer boşluklar bırakılarak gelecekte cam 
kapatılarak izleyicinin iç kısmını izlemesi sağlanacaktır.  Kalenin kuzeyindeki 
sur duvarı ile kalenin batısında bir bölümü ayakta olan burçta sağlamlaştırma 
ve tamamlamalar yapılarak  koruma altına alınmıştır. Tapınak bölümünde 
ise proje ile destek sistemin hantal ve tarihi yapının görüntüsünü olumsuz 
etkilediği görülerek restorasyon işine ara verilmiştir. Revize statik ve mimari 
proje yapım aşamasındadır. Revize projeler tamamlandığında Konya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulacaktır. Gerekli izin ve 
onay alınınca restorasyona devam edilecektir.

 

4. SONUÇ

Gevale Kalesi kazısının 2017 yılı kazı sezonu 08.06.2017 tarihinde başlan-
mış ve 31.10.2017 tarihinde sona ermiştir. 2017 yılı kazı dönemi diğer yıllarda 
olduğu gibi titiz ve özverili bir şekilde yürütülmüştür. Kazı çalışmalarının 
yanı sıra koruma amaçlı tamamlamalara da aynı şekilde devam edilmiştir. 
Kazı çalışmalarının tamamlanmasını müteakip kazı alanının temizlik ve çevre 
düzenlenmesi yapılmıştır. Tehlike arz eden duvarlarda kısmî sağlamlaştırma 
yapılarak koruma önlemleri alınmıştır. Rölöve çizimleri ve hava fotoğrafları-
nın tamamlanmasından sonra her sene olduğu gibi son on gün alanın temiz-
lenmesi ve kapatılması çalışmalarına geçilmiştir. Açılan kazı alanların üzeri 
branda ve kum dolu çuvallar vasıtası ile kapatılarak koruma altına alınmıştır.  
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Harita 1: 2017 kazı alanı.

Resim 1: 2017 Kazı alanı havadan genel görünümü.
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Resim 2: G 30 No.lu açma.

Resim 3: G-32 açması (sarnıç).
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Resim 4: G-33 açmasının kazı öncesi ve sonrası görünümü.
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Fotoğraf 5: G-34 açması-batı burcun kazı öncesi ve sonrası görünümü.
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Resim 6 : G-35 açması.

Resim 7: G-36 açması.
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Resim 8: G-37 açması.

Resim  9: Ok uçları.
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Resim 10: Kurşun bilyeler ve taş gülle.

Resim 11: Sırlı seramik kaplar.
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Resim 12: Kandiller.

Resim 13: Cam buluntular.

Resim 14: Keçi figürlü kilit parçası.
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ANTİK SMYRNA/İZMİR, 2017

Akın ERSOY* 
Binnur GÜRLER 
Hakan GÖNCÜ

2017 Yılı Smyrna Antik Kenti kazıları çerçevesinde 1. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı olarak tescilli Smyrna agorası örenyeri (Resim: 1) ve Smyrna tiyatro-
sunda sürdürülmüştür. Smyrna agorasında bouleuterion, bouleuterion cadde-
si, agora kuzey cadde, Faustina Caddesi ve Osmanlı Dönemi tescilli yapıda 
kazı çalışmaları yapılırken diğer yandan iç mimari elemanlarına dönük ola-
rak bazilikada mermer döşeme ve graffito ile bouleuterionda mermer döşeme 
restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu müdahale-
ler ile birlikte 2016 yılında başlanan Smyrna agorası kuzeybatısındaki Roma 
hamamı doğu kemerinin sağlamlaştırılmasına dönük mimari konservasyon 
müdahaleleri de sürdürülmüştür (Resim: 2).

SMYRNA AGORASI (NAMAZGAH MEVKİ) BATI ALAN KAZILARI

2007 Yılından itibaren çalışmalara başladığımız Smyrna kazıları çerçeve-
sinde 2010 yılından itibaren yoğunlaşılarak kazılar gerçekleştirilen Smyrna 
agorasının batısında kalan alanda Mozaikli yapı ile birlikte ilk kez bouleuterion 
ve Roma hamam yapıları tespit edilmişti. Mozaikli yapının kuzey yarısında 
kazılar önceki yıllarda tamamlanmışken, onun hemen bitişiğindeki bouleu-

* Doç. Dr. Akın ERSOY,  Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı, D.E.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İzmir/ TÜRKİYE. akin.ersoy@deu.edu.tr

 Prof. Dr. Binnur GÜRLER, Smyrna Antik Kenti Kazı Bşk. Yrd., D.E.Ü. Edebiyat Fakültesi Arke-
oloji Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca/İzmir/ TÜRKİYE. binnur.gurler@deu.edu.tr

 Araş. Gör. Hakan GÖNCÜ, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeo-
loji Bölümü, Yunus Emre Yerleşkesi, Karaman/TÜRKİYE. hakan.goncu@gmail.com
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terionda ise 2017 yılında da kazılar sürdürülmüştür. Bu alanda kalan Roma 
hamamında ise mimari konservasyon çalışmaları nedeniyle kazı çalışması 
gerçekleştirilememiştir. Bu alandaki 2017 yılı kazılarında çalışma yapılan son 
nokta ise Osmanlı Dönemi tescilli yapı olmuştur (Resim: 3). 

Kent Meclisi (Bouleuterion) 

Roma Dönemi bouleuterionunun oturma basamaklarının yükseltildiği, ya-
rım tonozlu ve ardında 11 mekandan oluşan alt yapısının zemininde, 2016 
yılında yapılan araştırma kazıları sırasında tespit edilen, yaklaşık 14.05/8 m. 
seviyesinde, 6.90 m. çapında dairesel orkestra ve onu kuzeyden yarım daire 
şeklinde çevreleyen bir sıra kil taşı tespit edilmiş ve böylece Hellenistik bou-
leuterion ile mevcut Geç Roma bouleuterionu arasında tarihsel aralığı kapatan 
veya açıklayan üçüncü bir bouleuterionun daha olduğunu ortaya konmuştu.1 

2017 yılında bouleuterion parselinde, ikinci veya erken Roma Dönemi bou-
leuterionunun başkaca detaylarını ortaya çıkarmak üzere parselin kuzey bölü-
münde kazı çalışmaları başlatılmıştır. 2016 yılının son döneminde kısmen or-
taya çıkarılmış olan ve 2017 yılı kazıları ile tümüyle ortaya çıkarıldığı şekliyle 
ikinci veya erken Roma Dönemi bouleuterionunun inşası sırasında orkestrasını 
merkezleyen ışınsal duvarların orkestra dairesinden başlayacak şekilde par-
seli taşıyan ve sınırlayan kuzey, doğu ve batı teras duvarlarına doğru uza-
nan kısmen kireç harç derzli ve moloztaş malzemeden yapılmış duvarlar inşa 
edildiği ve bu alt yapı üzerine bouleuterionun yükseldiği anlaşılmıştır (Resim: 
4). Bu erken bouleuterionun 35.80x21.50 m. yaklaşık boyutlarında olduğu öl-
çülmüştür. Mevcut izlerden güney cephesi üzerinde bir portikosunun olduğu 
da değerlendirilmektedir. Söz konusu ışınsal duvarlar Osmanlı ve Cumhu-
riyet dönemleri yapılaşmaları ile önemli ölçüde tahrip olmuşlarsa da 15.20 
m. yaklaşık üst seviyesi ile 13.19 m. alt seviyesi arasında korundukları izlen-
miştir. Duvarların 2 m.lik yükseklik aralığında, farklı farklı yüksekliklerde 
korundukları görülmüştür (Resim: 5).

Söz konusu yükseklikler arasında kalan ve bugün değişik yükseklikler-
de korunmuş olan her bir ışınsal duvar merkezden dışa doğru yükseltilerek 

1 Ersoy-Alatepeli 2017, s. 427 vd.
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oturma basamaklarını taşımak üzere tiyatro formunda yapay bir eğim/koyak 
inşa edilmişti. Yaklaşık 13.76 m. seviyesinde başlanan ve 12.78 m. seviyesine 
kadar inilen kazılarda her bir ışınsal duvarlar arasındaki dolgunun niteliği-
nin Hellenistik Döneme ait olduğu (kondisyonu iyi durumda olan ağırşak-
lar, kantharos, kalıp yapımı ve batı yamacı kase, unguentarium, figürin, kandil 
parçaları), ancak belli noktalardaki Osmanlı Dönemi foseptikleri nedeniyle 
Roma Dönemi malzemesinin az da olsa karıştığı ve yine aynı nedenle foseptik 
noktalarında Osmanlı Dönemi malzemesinin de yoğunlaştığı görülmüştür. 
Dolgunun niteliği Hellenistik Dönemin sonunda yapının inşa edildiğine ve 
dolgu toprağın Hellenistik tabakalardan çekildiğini işaret ettiği değerlendir-
mesi yapılmıştır. 

Dönemin inşa teknolojileri bakımından önemli veri sağlayan sözü edilen 
0.40 m. yaklaşık kalınlığındaki ışınsal duvarların parseli sınırlayan içte kil 
taşı, dışta kireçtaşı bloklardan oluşan Bouleuterion Caddesi ve Agora Kuzey 
Caddesi cepheli teras duvarlarına uzanırken kuzeybatı ve kuzeydoğu köşe-
lerde kesme taş duvarları çapraz kesen  moloztaş duvarlarla sınırlandırıldığı 
görülmüştür. Bununla birlikte ışınsal duvarlardan merkezde yer alan ikisinin 
daha kalın inşa edildiği dikkat çekmiştir. Işınsal duvarlar arasındaki dolgu 
malzeme nedeniyle şimdilik en erken Augustus Döneminde inşa edildiğini 
varsayabileceğimiz bu alt yapı ve ait olduğu erken bouleuterion, M.S. 177/8 
depremi ardından parselin güneyine doğru uzatılarak daha büyük ölçekte 
ama bu kez Roma Döneminin gelişen inşaat teknolojisi kullanılarak oturma 
basamaklarının altında orkestrayı yarım daire şeklinde çerçeveleyen, yarım 
tonoz üst örtülü bir galeri ve ardında tonoz üst örtülü 11 sıralı mekandan 
oluşan alt yapı oluşturulduğu değerlendirilmiştir. 

Bouleuterion Caddesi Kazısı

2017 çalışmalarında bouleuterionun oturduğu parseli batı yönden çerçe-
veleyen Bouleuterion Caddesi’nde de kazı çalışmaları yürütülmüştür. Bou-
leuterion Caddesi doğu kenarı boyunca uzanan bouleuterion parseli kesme taş 
bloklarla çerçevelenerek yükseltilmiş ve bouleuterionun kullanım kodu olan 
14.20 m. seviyesi esas alınarak inşa edildiği görülmüştür. Caddenin güney 
yarısı önceki yıllarda yapılan kazı çalışmaları ile belirlenmişti. 2017 kazıların-
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da ise caddenin kuzey sonu 20 m. uzunluğunca ve 2 m. genişliğince ortaya 
çıkarılmıştır.  

Parseli belirleyen kesme taş duvarların ancak cadde köşesinde 3 sıra ol-
mak üzere yerinde korunan kireç taşı blokları olasılıkla M.S. 7. yüzyıl ile bir-
likte ve belki de 10. yüzyıla kadar olan süreçte kireç imalatı için eritilmek 
üzere söküldüğü değerlendirilmektedir. Öyle ki cadde seviyesine ulaşıldı-
ğında, aşağıda daha geniş olarak açıklanacağı gibi, cadde döşemesi üzerinde 
0.20/25 m. kalınlığında kireç döküntü tabakası ve cadde üzerinde açılmış bir 
adet kireç kuyusu bu dönemi işaret etmektedir. Sonrasında bu döküntü/artık 
kireç tabakası üzerinde bir mezarlığın oluştuğu izlenmiştir. Bu mezarlarda bu 
artık kireç taşlarının kullanıldığı görülmüştür. Cadde üzerindeki bu mezar-
ların üzerinde ise Osmanlı Dönemi yapılaşma izlerinin 16. yüzyıldan itibaren 
başladığı tespit edilmiştir.

Cadde üzerinde kireç üretiminin başlamasından hemen önce, belki de 
İzmir ve Anadolu’nun Arap ve Sasani tehdidi altında bulunduğu güvenlik 
sorununun yaşandığı 6. yüzyılın sonu ile birlikte su ihtiyacına dönük olarak 
caddenin bir sarnıca dönüştürüldüğü düşünülmektedir. Bunun için caddenin 
bozulan veya yetersiz olan zemin döşemesinin kil taşı plakalar ile yenilendiği, 
hatta su sızıntısını engellemek için bouleuterionun kesme taş bloklardan iba-
ret teras duvarı boyunca yaklaşık 0.40 m. yüksekliğince 0.30 m. kalınlığınca 
moloz taştan seki inşa edildiğini şimdilik varsaymaktayız (Resim: 6).  Seki 
yükseltisi içinde, 5.-7. yüzyıllar arasına tarihlendirilen bir ampullanın ele ge-
çirilmesi bu tarihlerde veya hemen ardından bu imalatın yapıldığını işaret 
ediyor olduğu değerlendirilmiştir. Cadde üzerindeki ikinci eylem yukarıda 
da açıkladığımız gibi, 7. yüzyıl ile birlikte Bizans Döneminde bouleuterionun 
mermer ve kireçtaşı malzemesinin sökülerek kireç haline dönüştürmek için 
kireç kuyuları oluşturulması (Resim: 6) ve böylece sarnıç sisteminin devre 
dışı kalması görünmektedir. Halen kireç artıkları ve ondan kalan kireçtaşı 
parçalar bir tabaka halinde H1-31/32 plankarelerinde görülebilmiştir.

Cadde üzerindeki üçüncü müdahale, yukarıda da ifade edildiği gibi, H1-
33/34/35 plankarelerinde bir mezarlık kullanımının başladığının izlenmesi 
olmuştur. Yaklaşık 15 metre boyunca ve 2 m. genişliğince bir alanda 10 adet 
mezar farklı yüksekliklerde ele geçirilmiştir (Resim: 7). Çoklu gömülere de 
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sahip olan ve ikisi kiremit çatkılı diğerleri basit mezarlardan oluşan bu me-
zarlarda 7 bebek, 1 çocuk ve 12 yetişkine ait kemiklere ulaşılmıştır. Bugün 
Osmanlı Dönemi sonuna kadar süren gömü geleneği nedeniyle bu mevkiye 
Mezarlıkbaşı adı verilmesinde ilk adımı bu mezarlar oluşturmuş görünmek-
tedir. Bununla birlikte bouleuterion parseli teras duvarı üzerindeki bir sıva 
parçası kırmızı boyalı bir haç tasvirinin bulunması bu mezarların İzmir›in 
10. yüzyıl ve sonrası Hıristiyan sakinlerine ait olduğunun açık işareti duru-
mundadır. Bazı mezar örneklerinde önceki dönemin kirece dönüştürülen ki-
reç taşı blokların parçalarının kullanıldığı görülmüştür. Aynı zamanda veya 
hemen ardından, H1-35 plankaresinde, bu plankarenin batı kesidinde kesme 
taş bloklarla sınırlandırıldığı anlaşılan çok sayıda parçalanmış ve erimiş du-
rumda kemik buluntuları içeren iki noktada kemik çukurları oluşturulduğu 
anlaşılmıştır. Osmanlı Dönemi yapılaşması altından ele geçirilen bu kemik 
çukurları 1.5 m. yüksekliğince kesintisiz durumda görülmüşlerdir.

Cadde üzerinde H1-31/-/35 plankareleri boyunca izlenen dördüncü mü-
dahale anlaşıldığı kadarıyla H1-33 plankaresindeki doğu-batı yönelimli ve 
bouleuterion batı teras duvarından başlayarak doğu-batı yönelimli uzanan iyi 
işçilikli bir duvar (Resim: 8) ile kuzeyde, bouleuterion parselinin kuzeybatı kö-
şesinden batıya uzanan, ancak yine sınırlı ölçüde görülebilen ve kesme taş 
bloklar ile moloz taştan inşa edilmiş bir duvarın aynı işçilik ve malzemede 
beraberliği olmasa da eşlenebilir göründüğünden bu iki duvarın sınırladığı 
ve kazı raporlarında BouCad 1 Mekanı olarak anılan mekanın hangi amaçla 
kullanıldığına bugün için cevap vermek zordur. Bununla birlikte mekanın, 
gömü geleneğinin başlamasından hemen önceye, 10. yüzyıl öncesine tarihlen-
dirmenin mümkün olabileceği değerlendirilmiştir.

Beşinci aşamada H1-34/35 plankarelerinin sınırında bulunan moloz taşlı 
duvarın örülerek H1-34 plankaresi ile örtüşen mekanın Osmanlı Dönemine 
ait bir kilere (Kiler 2017/1) dönüştürüldüğü görülmüştür. Öyle ki, moloz taşlı 
duvarın kuzey tarafının inşa edildiği tarihte dolgu olduğu duvarın bu cephe-
sinin kötü işçilikli olduğundan anlaşılmaktadır. Mekanın inşasının burada ele 
geçirilen Bou.Cad.17.04 Kazı Envanter No.lu. III. Ahmet’e (Hicri 1115 (1703)) 
ait gümüş sikke ile birlikte düşünmek mümkün görünmektedir. Altıncı ve 
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son aşamada H1-33 ve H1-34 plankarelerinde kiler kullanımının bir yangın ile 
sona erdiği ve sonrasında foseptikler açılarak 19. yüzyıl içinde veya sonunda 
burada var olan konut veya ticari işletmelerce kullanılmış oldukları anlaşıl-
maktadır (Resim: 8).

SMYRNA AGORASI (NAMAZGAH MEVKİ) KUZEY ALAN KAZILARI

Agora Kuzey Cadde Kazısı

Batı Sonu

Agora Kuzey Cadde batı sonu üzerinde Agora Kuzey Cadde ile Bouleute-
rion Caddesi’nin birleştiği köşeden 15 m. boyunca doğuya doğru kazı çalış-
maları devam ettirilmiştir. Bouleuterionun kuzey teras duvarı önünde, Agora 
Kuzey Cadde döşemine ulaşmak için yapılan kazı çalışmalarında dışta kireç 
taşı ancak içte kil taşı bloklardan ibaret teras duvarlarının kireç taşı blokla-
rının özellikle söküldüğü ve bu işlemin Geç Bizans-Erken Osmanlı Dönemi 
sürecinde yapıldığı, sökülen blokların, Bouleuterion Caddesi kazılarında da 
tespit edildiği gibi, kireç üretiminde kullanılmasının amaçlandığı değerlendi-
rilmiştir (Resim: 5). Kuzey Cadde batı sonunda gerçekleştirilen kazılar ile ilk 
kez Bouleuterion Caddesi ile Agora Kuzey Cadde’nin köşesine de ulaşılmış, 
köşenin pahlı olduğu görülmüştür. Ancak tüm kazı alanı uzunluğu boyunca 
orijinal cadde döşemine halen ulaşılamadığını da burada belirtmek gerekir. 
Cadde köşesinden itibaren başlanan ve 15. m.  boyunca ve 5 m. genişliğince 
yapılan kazılarda dağınık durumdaki teras duvarı bloklarının yüzeyin he-
men altından başladığı ve 1.5 m. derinliğe kadar indikleri izlenmiştir. Bu de-
rinliğin altında ise Geç Roma ve Bizans malzemesi içeren dolgu toprak tespit 
edilmiştir. Bouleuterion parseli üzerinde halen mevcut olan ve 19. yüzyıla ait 
olduğu değerlendirilen hazneli çeşme yapısı ile mevcut kazı evinin, dağınık 
durumdaki blok peyzajının seviye olarak üzerinde yer alması sökümün ait ol-
duğu süreci daha  geniş bir tarihsel aralığa da taşınabileceği düşünülmüştür.

Doğu Sonu

Agora Kuzey Cadde’nin batı sonunda olduğu gibi, doğu sonunda, bazilika 
Doğu Kapı ve mekanları önünde de arkeolojik çalışmalar gerçekleştirilmiştir 



69

(Resim: 9). Buradaki dolgu toprağın üst seviyede modern çöplerden oluştu-
ğu (12.54-11.82 m seviyeler arasında), altta Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet 
Dönemleri malzemesi içeren ve Osmanlı Dönemi yapılaşmaları ile paralel bir 
dolgu (11.82-11.41 m. yaklaşık seviyelerinde) ve en altta Hellenistik, Roma 
(yoğun) ve Bizans dönemleri malzemesi karışık olan bir başka nitelikli dolgu-
dan (11.41-10.29 yaklaşık seviyeleri arası) ibaret olduğu görülmüştür. 

Osmanlı Dönemi Hazneli Çeşmesi ile örtüşen L2/M2-36/37 plankareleri-
nin dışında, kazılar N2-35/36 (11.87-10.97), N2-37 (12.61-11.47) M2-35 (11.56-
10.89), O2-34 (Mekan 1 10.43-09.57), O2-35/36 (12.21-10.91) O2-37 (12.65-
10.10.95), Q2-35/36/37 (12.43- 11.92), Q2-38 (12.90-11.95), P2-38 (12.40-11.95), 
R2-36 (13.00-11.95), R2-37 (12.90-11.95) plankarelerinde ve seviyeleri arasında 
sürdürülmüştür. Tüm bu plankarelerde ve seviyeler arasında büyük çoğun-
luğu Osmanlı Dönemi seramik buluntuları olan ama az sayıda Roma Dönemi 
kiremit örnekleri ve yapı temellerinde yapı malzemesi olarak kullanılan bazı 
heykel parçalarına ulaşılmıştır. Özellikle L2/M2-35/36/37 plankarelerinde 
11.65 m. üst seviyesinden başlanan kazılarda 11.10 seviyesinden başlayarak 
10.26 m. seviyesine kadar kireç artıkları ile mimari ve heykel gibi yoğun kireç 
taşı ve mermer parçalarından ibaret bir dolgu dikkat çekmektedir ki, M.S. 7. 
yüzyıl ile 17. yüzyıl arasındaki bir zaman diliminde Smyrna Agorası’ndaki 
kireç bazlı malzemenin, caddenin batı sonu ve Bouleuterion Caddesi kazı-
larında da tespit edildiği gibi, yapılarda kullanılmak üzere eritildiği anlaşıl-
maktadır.

L2/M2-35/36 plankareleri ile örtüşen Osmanlı Dönemi Hazneli 
Çeşmesi’nin çevresinde olduğu kadar, üzerinde de temizlik çalışmaları ya-
pılmış (Çeşme üstü temizlik seviyeleri 13.65-12.85 m.) ve haznenin içinde de 
10.55 m. seviyesine inilmiş (Hazne içi 11.35-10.55), modern çöplerle birlikte 
Geç Osmanlı Erken Cumhuriyet günlük kullanım kapların ait parçalara ula-
şılmıştır. Haznenin üstünde su çekmek için kullanılan 0.55x 0.48 m. yaklaşık 
boyutlarındaki bir açıklık ile bu açıklığın hemen yanında birbiri ile irtibatlı 
doğudaki 1.00x1.10 m., batıdaki ise 0.95x0.85 m. boyutlarında olan ve 0.77 m. 
korunmuş yüksekliğe sahip iki hazne ile bunların hemen kuzey bitişiğinde 
biri çokgen planlı diğeri ise taş bir yalaktan oluşan toplam 4 hazne tespit edil-
miştir. Yalak dışında diğer üç haznenin tuğla duvarlı olduğu ve birbirleri ara-
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sında giderek küçülen deliklerle bağlantılı oldukları görülmüştür. Hazne içi 
ve dışı temizlik çalışmalarının ardından Erken tabakalara ulaşmak için inilen 
derinlikler dolayısıyla çeşmenin üzerinde yükseldiği kesitleri korumak için 
harçsız yığma duvar imalatı yapılarak kesitler desteklenmiştir.

O2-34 plankaresi ile örtüşen bazilika doğu sonu Mekan 1 içinde de kazı 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mekan 1’de 10.43-09.57 m yaklaşık seviyele-
rinde yapılan kazı çalışmaları yoğun Geç Roma seramiği ve kemik buluntula-
rı ile birlikte deniz kabuklarının ortaya çıkması Smyrna Agorasının kullanım 
dışı kaldığı 7. yüzyıla yakın bir tarihte bu mekanın belki de sedef üretimi 
amacıyla deniz kabuğu depolanan bir mekan olarak kullanıldığına işaret edi-
yor değerlendirmesi yapılmıştır. 

Kazı çalışmaları yürütülen tüm plankarelerde en erkeni II. Süleyman ol-
mak üzere, 19. yüzyıl yoğunluklu sikke buluntularını yine Erken Cumhuriyet 
Dönemi sikke buluntuları takip etmiştir.  Sonuç olarak 11.65 m. seviyesinden 
başlanan ve 11.10 m. seviyesine kadar takip edilen Osmanlı Dönemi yapı te-
melleri ve bu temeller ile birlikte kullanılan kuyuların 19. yüzyıldan başlaya-
rak 20 yüzyılın içlerine kadar kullanım gördükleri anlaşılmaktadır. 11.10 m. 
yaklaşık seviyesi ile birlikte Hellenistik-Roma-Bizans dolgu tabakasının baş-
ladığı izlenmektedir. Osmanlı Dönemi tabakalarında az da olsa Roma ve di-
ğer erken dönem malzemelerine rastlanmasının zemin suyu için açılan kuyu 
imalatları ile alt tabakalardan gelen malzemenin üst tabakalara ulaşmasından 
kaynaklandığı değerlendirilmiştir. 

SMYRNA TİYATROSU

2017 Smyrna Tiyatrosu kazılarına öncelikle 2016 çalışmaları sırasında tes-
pit edilen Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi yapı kalıntıları2 belge-
lenip kaldırılarak başlanmıştır.

Sözü edilen Osmanlı Dönemi temel kalıntılarının kaldırılması ardından 
çalışmalar 3 noktada sürdürülmüştür (Resim: 10). İlk nokta D1/E1/F1/
G1-21/22 plankareleri ile örtüşen ve buradaki, doğu yöndeki, olası son ker-

2 Ersoy-Alatepeli 2017, s. 432 vdd.
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kides üzerindeki plankareler olmuştur. Basamaklar halinde gerçekleştirilme-
si planlanan kazı çalışmaları çerçevesinde dolgu toprak içinde Hellenistik 
Dönem’den Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan yelpazede buluntular ele ge-
çirilmiştir. Kazılan dolgu toprakta ve özellikle D1-22 plankaresinde II Süley-
man, 17. yüzyıl, sikkelerine çoklukla ulaşılması, hangi dönem dolgusunun 
kazılmakta olduğunu göstermesi bakımından önemsenmiştir. 

Tiyatrodaki bir başka çalışma noktası önceki yıllarda varlığı tespit edilmiş 
olan paraskenium ile örtüşen D1/E1/F1/G1-23/24/25 ile H1/I1-23, H1/24 
plankareleri olmuştur. Sahnenin orkestra üzerine düşen D1/E1-25 planka-
relerinde 79.35 m seviyesinde sürdürülen kazılarda Osmanlı Dönemine ait 
olduğu düşünülen doğu-batı yönelimli 1.55 m. uzunluğunda oldukça iyi 
korunmuş genç bir kadına ait iskelet tespit edilmiş olup gömü niteliğinden 
Müslüman mezarı olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Paraskenion planka-
relerinden F1-24 plankaresinde yapılan çalışmada ise hem analemma duvarı 
ile örtüşen ve üzerinde Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerince de kullanılan 
duvarın hemen kuzeyinde, analemma duvarına bitişen ancak bu duvara orga-
nik olarak bağlantılanmamış olmakla birlikte ona destek verdiği değerlendi-
rilen kesme taş bloklarla çerçevelenmiş ve içi mermer curufu doldurulmuş 
bir payanda ile ona kuzey-güney yönde destek verdiği düşünülen kesme taş 
bloklardan ibaret bir duvar izi daha ortaya çıkarılmıştır. Bu eklentilerin pa-
yanda gibi çalışmalarının dışında başkaca hangi nedenle inşa edildikleri ile 
ilgili sorular ileriki yıllarda yapılacak kazılarla açıklığa kavuşacaktır. Bununla 
birlikte paraskenion bölümünde yapıya ait kireç taşlarının eritilip kireç olarak 
veya daha küçük boyutlarda kullanılmak üzere traşlandığını gösteren kireç 
atıklar ve kireç taşı  curufları bir tabaka halinde de saptanmıştır. Bu işlemin 
hangi tarihsel kesitte olduğunu ileriki kazı çalışmaları gösterecektir. 

Üçüncü çalışma noktası olarak sahne binası ile örtüşen D1/E1/F1/G1-
25/26/27 plankareleri seçilmiştir. Tiyatro üzerinde oluşturulan plankare sis-
temine göre E1-25’de 80.70-79.35 m., E1-26’da 79.95-79.35 m., D1-25’de 80.50-
79.15 m., D1-26’da 79.95-79.35 m., D1-27’de 79.95-79.35 m., G1-26’da 81.99-
80.54 m. seviyeleri arasında kazı çalışmaları sürdürülmüştür. İnilen seviye-
lerde Geç Osmanlı Cumhuriyet Dönemi yapı izlerinin, daha üst seviyelerde 
de olduğu gibi, Roma Dönemi sahne binası mekan duvarları ve onun kesme 
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taş bloklarını kullandığı görülmüştür. 7 sıralı mekan ve önlerinde uzanan bir 
galeriden oluşan skenenin, D1-27 plankaresinde ile örtüşen doğu sonundaki 
ilk mekan olan Mekan 1 içinde bir Roma heykeline ait ayak parçası ele geçi-
rilmiştir. 6.55x2.70 m. yaklaşık boyutlarında ve 79.35 m. seviyesince ortaya 
çıkarılan Mekan 1 içinde Mekanın batıdaki iç bölme duvarı 0.75 m. kalınlı-
ğındayken, kuzey ve doğu dış duvarları 1.25 m. yaklaşık kalınlığındadırlar. 
C1-27, B1-26, A1-26, A1/B1-27 plankarelerinde M2 ve M3 Mekanları ile önle-
rinde uzanan galerinin kazıları da gerçekleştirilmiştir. Bu plankarelerde kazı 
çalışmaları yaklaşık 79.95 m. ile 79.35 m. seviyeleri aralığında sürdürülmüş-
tür. M2 Mekanı kazılarında Osmanlı Dönemi malzemesi ağırlıklı olmak üzere 
az sayıda Roma Dönemi seramiğine ulaşılmıştır. A1/B1-27 plankareleri ile 
örtüşen M3 Mekanı kazılarında ise Cumhuriyet Dönemi yoğunluklu, az sayı-
da Osmanlı Dönemi ve daha az sayıda da Roma Dönemi malzemesi karışık 
olarak ele geçirilmiştir.         

3.70 m. genişliğindeki, A1/B1-26 plankareleri ile örtüşen galeri kazıların-
da da 79.95 m. ile 79.35 m. seviyeleri arasında sürdürülmüştür. Galeri üze-
rinde B1-26 plankaresinde kazı toprağından bir heykelcik gövde parçası ile 
A1-26 plankaresinde ise Geç Osmanlı duvarında yapı taşı olarak kullanılmış 
bir heykel ayak parçası ile bir mask kabartması ele geçmiştir.

Paraskeniondan galeriye açılan girişin ikinci inşa evresinde kapatıldığı ve 
böylece kuzeyden girilen paraskenionun holünün galeri girişinin kapatılması 
nedeniyle güneye doğru uzandığı değerlendirilmiştir. Güneye, analemma du-
varına doğru yönelen holün batı duvarı E1/F1-25 plankareleri boyunca 79.35 
m. seviyesince ortaya çıkarılmış, bu duvarın güney uzantısının Geç Osmanlı 
Dönemine ait bir kuyu ile tahrip edildiği görülmüştür.

Sonuç olarak tiyatroda kazı çalışmaları yürütülen tüm plankarelerde-
ki dolgu toprağında Hellenistik Dönemden Osmanlı ve Erken Cumhuriyet 
Dönemine kadar uzanan yelpazede buluntular ele geçirilmiştir. Geç Osmanlı 
ve Erken Cumhuriyet dönemleri yapı temellerinde kullanılan Roma Dönemi 
heykel ve kabartma örnekleri dikkat çekici ama bir o kadar da sürpriz ol-
mayan bir detay olarak karşımıza çıkmaktadır. Yıl boyunca bulunan erken 
sikkeler de M.Ö. 2. yüzyıla kadar inmektedirler. Osmanlı Dönemi sikkeleri 
içinde de II Süleyman sikkelerinin en erken örnekler oldukları görülmüştür. 
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Bu saptama sahne binası üzerinde ve önünde kazı plankareleri çerçevesinde 
hangi dönemin dolgusu ile karşı karşıya kaldığımıza ilişkin ipucu vermek-
tedir. Kazı çalışmalarında ele geçirilen II Süleyman sikkelerinin ardından 
Osmanlı Döneminin V. Mehmed Reşad’a kadar çoğu padişahın sikkelerine 
ulaşılmıştır. 
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Resim 1: Smyrna Agorası genel görünüş.

Resim 2: Smyrna Agora Hamamı.
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Resim 3: Osmanlı Dönemi tescilli yapı genel görünüş.

Resim 4: Smyrna Erken ve Geç Roma bouleuterionları genel görünüş.
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Resim 5: Smyrna Agorası Erken bouleuterion ışınsal duvarları ve önde Agora Kuzey Cadde.

Resim 6:  Bouleuterion Caddesi ve sağda seki izi, ortada kireç 
kuyusu.
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Resim 7. Bouleuterion Caddesi üzerinde tespit edilen Bizans Dönemi mezarları.

Resim 8: İyi işiçilikli duvar ve önde Osmanlı 
Dönemi foseptik kalıntısı.
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Resim 9: Agora Kuzey Cadde doğu sonu genel görünüş.

Resim 10: Smyrna Tiyatrosu genel görünüş.
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THE KÜÇÜYALI ARKEOPARK (ISTANBUL), 2014-2015:
EXCAVATION, CONSERVATION AND PUBLIC 

ARCHAEOLOGY

Alessandra RİCCİ*

I. INTRODUCTION

The Küçükyalı ArkeoPark is an urban archaeology project dating to the 
Byzantine period and located on the Asian side of Istanbul Greater Munici-
pality. It covers a medium-sized area – some 4,500/5,000 sq. m – in which 
archaeological remains and ecology form a balance of nature and history1, 
tucked in between modern buildings in the Çınar neighborhood, north of the 
Çınar Camii., 

The surviving remains at the site center around a rectangular in plan earth 
platform (62 x 50 m with a detected 15.2 m continuation of the same to the 
north-west) supported by retaining walls. The lower level of the platform, 
completely underground in antiquity was occupied in part by a cistern ori-
ented east-west with a water feeding channel to the east of the structure. The 
larger portion of the cistern was originally covered by four rows of parallel 
brick domes, for a total of 28 resting either on piers or columns. The cistern’s 
smaller, eastern portion conserves its original roofing system, dominated at 

* Doç. Dr. Alessandra RICCI, Department of Archaeology and History of Art, Koç University, 
Rumeli Feneri Yolu, Sariyer-İstanbul/TÜRKİYE. E-mail: aricci@ku.edu.tr 

 The Küçükyalı ArkeoPark Project is run with the Direction of the Istanbul Archaeological Mu-
seums.  For the 2014-2015 seasons we thank the Museums Director, Mrs. Zeynep S. Kızıltan and 
Mrs. Asuman Denker for their constant support.

 The author is responsible for the interpretation of the data here presented, unless otherwise 
indicated. 

1 The coordinates for the site are: 40° 56´ 35.9556” and 29° 6´ 53.3484
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the center by a monumental brick dome resting on four massive stone and 
brick piers. Lateral corridors frame the dome, creating a square and are de-
fined by barrel vaults and groin vaults at the corners2. Above the earth plat-
form, wall remains were visible until the mid-1990s above the cistern`s eastern 
portion3. These were recognized as the remains of an ecclesiastical building, 
already noted by Pargoire and Mamboury at the beginning of the 20th century, 
and later as an Islamicate palace4.

2.1 2014 Season

Archaeological activities at the site resumed in the summer of 2014 after 
an interruption of three years, thanks to the financial support made available 
by the İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) and other funding bodies. The pro-
tracted interruption of activities at the site required an initial cleaning cam-
paign. Therefore, the 2014 season was structured in two phases. During the 
summer (July 17 through July 25, 2014) onsite work was undertaken to make 
the urban archaeological area both accessible and safe. Some of the principal 
activities included: systematic cleaning of the entire archaeological area; rear-
rangement of the on-site container; installation of the Project office and ‘dig 
house’ in a rented shop nearby. Simultaneously, preliminary meetings with 
the local inhabitants took place along with site visits and the establishment of 
the Project’s social media platforms (Facebook and web page)5.  The Maltepe 
Municipality contributed towards the installation of a protective fence around 
the archaeological area`s main section as well as night security. 

2 For the hypothetical reconstruction of the cistern, A. Ricci, “The Road from Baghdad to Constan-
tinople and the case of the ‘Bryas Palace’, Istanbul,” Byzantium in the Ninth-century. Dead or 
Alive?, ed. L. Brubaker (Aldershot 1998), fig.11.5.

3 For a plan of the emerging walls see, A. Ricci, (footnote 2), fig. 11.1 and 11.4. 
4 For ecclesiastical building, V. Pargoire, “Les monastères de Saint-Ignace et les cinq petit îlots de 

l’archipel des Princes,” Bulletin de l’Institut archéologique russe de Constantinople, 7 (1901), 62-
78; E. Mamboury, “Ruines Byzantines de Mara entre Maltépé et Bostandjik,” Echos d’Orient, 19 
(1920), 322-330. For Islamicate palace, S. Eyice, “Istanbul’da Abbâsi saraylarının benzeri olarak 
yapılan bir Bizans sarayı,” Belleten, 23 (1959),79-114.

5 Facebook: https://www.facebook.com/kucukyaliarkeopark Web page: https://kyap.ku.edu.
tr/ 
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The fall excavation season took place between November 3 and December 
12, 20146. Excavations centered on two areas: the ‘Road Area’ or, northern side 
of the complex, and the ‘Church’, located on the elevated platform above the 
cistern`s eastern dome (Fig. 1).

2.2  ‘Road Area’ Excavation

The ‘Road Area’ corresponds to the northern portion of the archaeological 
site. The name originates from a former asphalt road, which had been illegally 
built inside the 1st degree protection designation archaeological site (sit alani). 
The road ran from quadrants M14-N14 to M1-N1. In 2010, thanks to the sup-
port of the Istanbul Archaeological Museums, it was possible to remove the 
asphalt road. This allowed for exposure of architectural elements in quad-
rants L12-L9, N13-N12, N13-D12 and M6-M47. In these areas, a stratigraphic 
excavation was conducted (Fig. 2). It exposed the urban nature of the site 
revealing highly disturbed contexts with modern infrastructure.

The aim of the 2014 excavation campaign in the ‘Road Area’ was to assess 
the archaeological nature of the platform`s earth fill. Therefore, quadrants 
L12-L11 were identified as suitable areas for an archaeological sounding8. 
The 2010 excavation had revealed that the piers forming the arcaded wall are 
structurally bonded to the retaining wall by means of ‘buttress-like’ walls. 

2.2.1 Sections (quadrants L12 and L11)

A section was cut in L11 (section 1) and L12 (section 2) respectively and 
along the line of the platform`s earth fill.. The sections spanned across the 

6 The 2014 excavation team was composed by: Zeynep S. Kızıltan İstanbul Arkeoloji Müzeleri; 
Alessandra Ricci, Koç Üniversitesi; Asuman Denker İstanbul Arkeoloji Müzeleri; Jesko Fildhuth 
German Archaeological Institute Istanbul; Rick Wohmann Koç University; Tyler J. Wolford 
Koç University; Berna Polat; Pınar Atılgan; Canan Arikan Koç University; Meltem Çavdar; Işıl 
Demirtaş; Ayşegül Yilmaz; Bariş Altan; Esra Balçı; Domenico Ventura; Okatay Kargül; Hande 
Akarca. Workmen: Temel Koç; Sadık Kıbış; Cemal Göltaşı; Ali Şeker; Haci Duman; Ahmet Sa-
ğıncı; Mustafa Turan. 

7 The ‘Road Area’ excavation during the 2010 season was supervised by Ludovic Beneder.
8 In 2014, the ‘Road Area” excavation was run by, Dr. Jesko Fildhuth (DAI, Istanbul); Rick Woh-

mann (MA student, Koç University).
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entire length of each arcade and aimed at producing a vertical and regular 
cut into the earth fill in order to detect the fill`s nature, i.e. either geological or 
historical. The sections in L12 and L11 measured 3.70 by 2.75 m. Preliminary 
interpretation of the soundings’ results can be summarized as follows:

1) The earth fill of the platform represents a secondary addition to the 
natural topography of the terrain.

2) The man-made fill was likely produced in order to place the platform`s 
cistern in this specific topographical location. The cistern was intended 
to be underground from its outset with the earth fill and the platform`s 
retaining walls contributing to its structural stability.

3) The architectural features comprising this portion of the ‘Road Area’ 
(L12-L11) were meant to be largely underground. They served as struc-
tural supporting elements for the man-made fill as well as substruc-
tures for architectural features, such as a portico that might have stood 
above the northern-arcaded system.

4) A secondary phase of usage revealed through excavation in this area 
shows a fill formed by a homogenous layer of earth, mortar, rubble 
and bricks.  The layer in question appeared to be covered by a stratum 
made of thin mortar. This might have corresponded to the foundation 
layer of a floor made of stone slabs or tiles. The floor might have been 
removed or spoliated when the site was abandoned. 

5) The earth fill contained small percentages of ceramic shards. Their 
chronological range is between the 5th and late 7th c.9. It is therefore like-
ly that the earth removal might have taken place from a location nearby 
and whose chronology did not extend beyond the late 7th century.

At the end of the excavation season, the two earth fill sections were cov-
ered with geotextile and wooden retaining fence built to preserve the section 
from erosion.

9 Study of the ceramics from the ‘Road Area’ excavation was carried out by Rick Wohmann (Koç 
University).
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2.2.2 Retaining Wall- Foundation Sounding (L11 and M11)

To the north of the vertical section discussed above (section 1 in L11) a 
1.70 x 2 m sounding was produced. The sounding was dug to explore the fill 
in this relatively well-preserved section of the wall foundations and to collect 
data about construction practices.  The sounding ran along the eastern pier of 
the arcaded wall in M11. The excavation progressed to a depth of 2.06 m (h. 
12.35 -10.29) and had to be stopped due to bad weather conditions and exces-
sive water accumulation. The sounding was closed and filled with reversible 
material (sandbags), topped by a thin layer of earth, geotextile and modern 
protective gravel. Preliminary interpretation of the sounding can be summa-
rized as follows:

1) The fill presents the same stratigraphic consistency of sections 1 and 2. 
Hence US 3302 in the sounding was composed by fair percentages of 
mortar, rubble and brick with few ceramic shards.

2) The fill is homogenous with the fill of the two sections mentioned above 
and are part of the same temporal action.

3) As the pier`s foundation was not reached, it is assumed that the origi-
nal height of the substructure in this section of the retaining wall must 
have been higher than 4 m.

2.3 Church Excavation

The 2014 season provided the opportunity to begin archaeological exca-
vation of the church. The surviving portions of the building rest above the 
eastern portion of the underground cistern. There, the uncollapsed cistern`s 
central brick dome with its lateral vaulted annexes, preserved in their entire-
ty, serve also as the church`s foundations, or substructures10. During the 2014 
season, the northern portion of the church`s remains (H8 - H5 and G8 - G5) 
were cleaned and prepared for excavation. Archaeological activities of the 
church focused on two main areas and with two main purposes. The first area 

10 In Byzantine Constantinople a very high percentage of buildings sees cisterns used also as foun-
dations, R. Ousterhout, Master Builders of Byzantium (Princeton 1999), 165.
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was designated for the purpose of trying to identify the building`s narthex. 
The second excavation area was inside the church and was targeted to reveal 
the building`s architectural features and stratigraphy (Fig. 3 and Fig. 8).

2.3.1 Narthex Excavation (quadrants G9-G8 and H9-H8)

The western portion of the cistern was originally covered by parallel rows 
of brick domes. In this area of the cistern, the entirety of the brick domed con-
struction collapsed leaving scant remains in the northeastern and southeast-
ern corners (quadrants G8 and to a lesser extent in quadrant F8). Excavation 
of portions of quadrants G8, G9 and H8, H9 was carried out on the platform 
in order to ascertain the previously hypothesized presence of the church`s 
narthex.

The excavation in quadrant H9 allowed the exposure of rather faint ar-
chitectural remains. The detected remains stand above the cistern`s northern 
perimeter walls and show a solid brick corner wall defined by two half-cy-
lindrical buttresses and a triangular brick element in between them. The ar-
chitectural feature was identified as the northwestern corner of the church`s 
narthex. A similar architectural arrangement of the narthex`s corner is seen 
at the church of the Myrelaion (present day Bodrum Camii) in Istanbul11. The 
northern narthex wall appears to have undergone a redesign. It might have 
left the corner feature intact and replaced the original wall with a straight one 
made of stone and rubble with whiter mortar. On the interior of the second-
ary phase wall an in situ marble box with fragments of a marble lid was found 
embedded in the floor. A roof tile collapse covered this area. The lower level 
of the roof collapse in the vicinity of the marble box revealed fragments of hu-
man bones, including cranial parts. The location of the marble box, size and 
the nearby presence of human bones encourage identification with an ossuary 
or, ossuarium (Fig.5). It is also likely that the ossuary functioned as a reburial. 
The upper layer of the roof collapse yielded a gold hyperpyron of Andronicus 
2nd and Michael 9th (1295-1320 CE).  The surviving area on the interior of the 

11 C.L. Striker, The Myrelaion (Bodrum Camii) in Istanbul (Princeton 1981), 17 and ill. 19.  The 
building is dated to about 922 CE by Striker.
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narthex was extremely reduced (measuring some 2.5 by 1.5 m), resting above 
the very damaged remains of the cistern`s brick dome. Preliminary interpre-
tation of this area can be summarized as follows:

1) The northwestern corner of the church`s narthex was identified in the 
area hypothesized during the survey. It is now possible to calculate the 
east-west axis of the church at a length of approx. 17 m. The presence 
of an atrium to the west of the narthex, resting above the cistern should 
not be excluded. The width of the church is currently calculated based 
on survey data as 20 m.  

2) The narthex was built in solid brick and mortar technique. The size of 
the bricks matches with the overall size of the bricks found elsewhere 
in the church`s walls; i.e. 38 x 5 cm.

3) The later phase of usage of the narthex is defined by a different build-
ing technique made of stone and whitish mortar. This is a straight wall 
leaning against the narthex`s corner and replacing an earlier structure.

4) The later phase of usage of the narthex comprises arrangement of the 
marble ossuary.

5) The roof tile collapse in the area marks the end of life for this space. The 
gold hyperpyron (1295-1320 CE) retrieved in the collapse might provide 
a time frame within which the collapse took place.

At the end of the excavation season, this area was covered with geotex-
tile and a temporary protective roof was built above it. The latter was also 
constructed for the purpose of protecting the cistern`s brick dome and the 
narthex remains.

2.3.2 Church Excavation (quadrant G7)

The archaeological investigation of the church continued inside its north-
ern portion with work carried out in quadrant G7. The purpose of the excava-
tion was to begin assessing the state of preservation of the church’s architec-
ture and decoration (Fig. 6). Earlier on-site observations paired with analysis 
of textual evidence point to the working hypothesis of a concurrent construc-
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tion phase for the complex ranging between 867 and 877 CE12. The church 
was also built at the same time thus representing one of the few surviving 
ecclesiastical buildings dated to the 9th century in Byzantine Constantinople 
and its suburbs. A comprehensive investigation of the building is therefore 
necessary.

Excavation of the area inside the church (G7), although contiguous to the 
newly discovered narthex, revealed a very different stratigraphic sequence. 
Quadrant G7 covers an area corresponding roughly to a newly revealed lat-
eral apsidal chapel. The chapel preserves traces of marble flooring and, on the 
lower level of the walls, traces of marble slab revetments. In the center of the 
space a rectangular in plan floor opening (160 by 0.80 m circa) contained a 
marble slab with a circular hole for an opening in its fill. The fill also yielded 
a decorated marble corner cornice with the Greek inscription λειψ (might be 
read as: λείψανον [relics]). The wall cornices  (23 fragments) show a pattern 
of spade-shaped leaves (fig. 7).

Preliminary assessment of the archaeological record can be summarized 
as follows:

1) Absence of the roof collapse noted in the narthex area.

2) Absence of vaulting, arches and dome remains or traces of their col-
lapse.

3) The main stratigraphy is represented by a rather thick layer composed 
of: large ancient mortar fragments, stones of mixed sized (large and 
medium), with a small percentage of ancient brick and roof tile frag-
ments mixed with a small amount of earth and substantial mortar soil. 
This stratigraphic unit yielded a 1938 coin along with other modern 
objects. 

4) The presence of heavily corroded, poorly preserved and small frag-
ments of wall mosaics emerged in the lower level of the stratigraphy of 
the fill. One of the retrieved mosaic fragments showed the representa-
tion of a human eye.

12  A. Ricci, Küçükyalı’da Bizans mezar kontekstleri ve arkeolojisi: ilk değerlendirmeler,” Arkeoloji 
ve Sanat, 148 (2015), 177-190.
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5) The space is identified as a lateral chapel. It should not be excluded that 
it may have contained relics.

3.1 3D Laser Surveying - Cistern

During the 2014 season, it was possible to begin documentation of the 
site`s architectural features with 3D laser scan technology. This was done for a 
series of purposes, including: documentation, detailed data acquisition, with 
programs for monitoring conservation to follow, and identification of struc-
tural bonds between the cistern and the church`s remains. Work began with 
documentation of the cistern`s eastern portion. Preliminary interpretation of 
the 3D laser scan documentation in this area might be summarized as follows:

1) The cistern shows structural bonds with the above church, confirm-
ing the earlier hypothesis that the two architectural features were built 
concurrently.

2) This also confirms the Byzantine-period, Constantinopolitan practice of 
underground cisterns built as a foundation feature for buildings, par-
ticularly monastic churches.

4.1 Architectural Project for the ArkeoPark and Public Archaeology

4.1.1 Architectural Project for the ArkeoPark

During the second half of the archaeological season work began on the 
design of the architectural project for the Küçükyalı ArkeoPark. A contract 
was signed with Atölye Mimarlik Office for work to be carried out within 
Parcel 34 of the site. The final version of the architectural project will include a 
visitors`/community center, the dig house/park office, pathways, signposts, 
benches and related features (Fig. 9).

At the end of the excavation season, a temporary pathway was built along 
the northern side of the complex, spanning from quadrant N14 to quadrant 
N3. The pathway was accessed by means of gates set in the site`s fence, lo-
cated by quadrant N14 and N3. 
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4.1.2 Public Archaeology

Public archaeology activities took part within the framework of two grants, 
the EU funded LIMEN Cultural Ports from the Aegean to the Black Sea project 
and the ISTKA (Istanbul Development Agency) Sustainable Urban Archaeology: 
the Küçükyalı ArkeoPark Project in Istanbul. The LIMEN project allowed orga-
nization of a workshop on Cultural Routes which took place at the ArkeoPark 
office on October 10, 2014. This was coordinated with the Cultural Routes So-
ciety based in Antalya in order to develop a vision for urban and near-urban 
cultural routes for Istanbul.

The ISTKA project allowed organization of an extensive range of on-site 
activities from a documentary screening (September 26, 2014) to artisanal 
markets and free, guided tours of the site. A newly designed educational pro-
gram for elementary school children was implemented in the fall of 2014. The 
first ArkeoPark Newsletter (Turkish and English versions) was published in 
December 2014. These actions attracted wide attention as the excavation, re-
search and work were ongoing at the ArkeoPark. This positive feedback can 
be regarded as proof of the fact that an active urban archaeological project 
implementing a controlled ‘open doors’ policy can contribute to learning and 
stewardship for the local communities and beyond (Fig. 10). Furthermore, the 
largest number of visitors to the site took place during the excavation cam-
paign and on-site work.

4.1.3 Site Management Plan

Funding from ISTKA allowed the initiation of work and research on the 
Site Management Plan (SMP) for the archaeological area and its immediate vi-
cinities. In the fall of 2014 an agreement was signed with Europa Nostra Tur-
key and a team headed by Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy (Istanbul Teknik 
Üniversitesi) began working on the Plan13. The SMP is a strategic plan aimed 
at defining guidelines for the conservation and management of the site. The 
document will include guidelines for the establishment of a sustainable ar-

13 The team is headed by Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy, architects Oktay Kargül and Hande 
Akarca.
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chaeological area. A preliminary meeting was held on October 15, 2014 with 
a representative from the General Directorate for Museums and Monuments, 
the Istanbul Archaeological Museums Director, Mrs. Zeynep S. Kızıltan, and 
other stakeholders. Work on the SMP continued through the end of 2014 with 
the definition of the SMP`s boundaries.

5.1 2015 Season

During the 2015 season, archaeological excavations as well as a variety of 
on-site activities took place at the Küçükyalı ArkeoPark. Work at the site took 
place throughout the year with archaeological excavations running from July 
7 to September 18. Beginning of the excavation season  had as a pre-requisite 
approval of the architectural project by Istanbul`s 5. No.lu Koruma Kurulu 
for the Küçükyalı ArkeoPark.  Approval was granted in May 2015 and in July 
2015 it became possible to begin the excavation season. The season had as its 
primary objective the implementation of specific portions of the approved 
architectural project. The main implementation phase for the 2015 season was 
the construction of two lightweight reversible buildings: the visitors`center 
and the ArkeoPark office/dig house. Other implementations of the architec-
tural project included: some pathways, benches, paprapets and  the conserva-
tion of immovable finds. Other work included: continuation of work on the 
site management plan, work on the design of a cultural route, and public ar-
chaeology activities. All of the above was possible through a variety of fund-
ing mechanisms14.

5. 2 Approved Architectural Project for the ArkeoPark

Planning for the architectural project for the ArkeoPark was completed in 
the spring and received formal approval by Istanbul`s 5. Koruma Kurulu in 

14 We are extremely grateful to: İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA), project “Sürdürülebilir Kentsel 
Arkeoloji Deneyimi: Küçükyalı ArkeoPark” (01.09.2015 – 31.08.2015 / TR10/14/TMK/0049); İs-
tanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA), project Çağdaş Yaratıcılık İçin Geçmişin İzleri: Kentsel Arkeo-
loji ve Küçükyalı ArkeoPark,” (01.09.2015 -31.09.216/ TR10/15/YGK/0023); EU LIMEN Project, 
“Cultural Ports from Aegean to the Black Sea,”(01.07.2013 – 31.12.2015 / TR11C1.01-02/331);  
Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü; GABAM Koç Üniversitesi – Stavros Niarc-
hos Vakfı, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi;  FIAT – TOFAŞ and the Maltepe 
Belediyesi
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May 2015. The project addressed Parcel 34 (propriety of the Hazine or Public 
Treasury), which included the main core of the survived archaeological area 
(Fig. 9). The architectural project maintained a sustainable approach towards 
the site and its ecology. The main features included the construction of two 
lightweight and reversible buildings to the west of the archeological area, 
public pathways, platforms and benches, as well as sign posts and green bar-
riers. The project was prepared by Atölye Mimarlik, Istanbul.

5. 3 Archaeological Excavation Areas: Summary15

The excavation season focused on four separate areas, all located inside 
Parcel 34 and all in preparation for the creation of the ArkeoPark and for the 
conservation of its architectural features. All areas were excavated following 
a stratigraphic method.

5.3.1 Visitors` Center and Dig House Area

The first area investigated corresponds to quadrants, E 16- L16 and E17 – 
L17. Located to the west of the cistern`s perimeter walls and beyond a modern 
road, the area of investigation corresponds to a public green space created 
by the Maltepe Municipality in 2002 after debris and earth were used to fill a 
large-sized and deep crater resulting from the destruction of an illegal mod-
ern construction16. The construction had deep foundations, which ruined not 
only the archaeological stratigraphy of the area, but possibly ancient archi-
tectural remains as well. Given the damages caused by the illegal building 

15 The 2015 excavation team was composed by: Zeynep S. Kızıltan, İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Müdürü, Kazı Başkanı, Yrd. Doç. Dr. Alessandra Ricci, Koç Üniversitesi, Kazı Bilimsel Danış-
manı, Asuman Denker, Arkeolog, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kazı Denetçisi, Alis Altınel, Ar-
keoloji öğrencisi / Hayrettin Bayer, Arkeolog / İlksen Baysaling, Fotoğrafçı / Esra Balcı Mimar/ 
Duygu Çakıcı, Arkeoloji öğrencisi / Tunca Çatalkaya, Kazı gönüllüsü / Baran Ekin Engin, Res-
toratör / Merve Erkal, Kazı gönüllüsü / Ece Erlat, Arkeoloji öğrencisi / Birce Köksal, Arkeoloji 
öğrencisi/ Nisan Lortoğlu, Arkeolog / Canan Onur, Arkeolog / Berna Polat, Arkeolog / Ebru 
Şimşek, Arkeolog / Sevim Tunalı, Mimar / Zekiye Tutal, Arkeoloji öğrencisi / Tuba Ulaş, Arke-
oloji öğrencisi / Domenico Ventura, Fotoğrafçı / Rick Wohmann, Arkeolog / Murat Azıtma, İşçi 
/ Cemal Göltaşı, İşçi / Sadık Kıbış, İşçi / Temel Koç, İşçi / Ali Şeker, İşçi / Mustafa Turan, İşçi.

16 The building was demolished in the late 1990`s at the order of the Koruma Kurulu (14.06.1994 
-3482 sayılı karar ve 05.09.1995 - 3853 sayılı karar).
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and the modern earth fill, the urban nature of the neighborhood and the con-
sequent absence of alternative locations for the construction of the Visitors` 
Center and Dig House, this area appeared the most appropriate location for 
the structures in question. In this area, a total of 16 soundings measuring 1 
x 1 m x 0.65 m in depth were produced. Excavation confirmed the modern 
nature of the fill with no archaeological materials (movable and immovable) 
detected. The 16 soundings correspond to the concrete plinths of the Visitors` 
Center and Dig House buildings. The project included a metal frame placed 
over the plinth with traditional Anatolian walls made of wood, mud and in-
sulation materials. The two reversible and lightweight buildings were com-
pleted in the fall (Fig. 11, Fig. 12).

5.3.2 Platform Area

In the northeastern corner of the platform where the height between the 
temporary northern ‘Mastic trees’ walkway and the platform is less than in 
other areas, a disabled access ramp to the platform was part of the architec-
tural project. Thus, an archaeological sounding was made in quadrants I2-I3; 
L2, L3 and L4; M2, M3 and M4 to prepare the terrain, assess the platform`s 
fill, reveal the architectural features and stratigraphy. Quadrants M2 and, to 
some extent L2 and L3, exposed a consistent modern garbage dump datable 
to the late 1980s. Byzantine-period walls emerged with traces of dents made 
by mechanical machines the walls. 

Quadrants L2 and L3 revealed architectural features, though not well pre-
served nor fully excavated. These consist of a feature running along the east-
ern limits of L1 and L2 and originating from the platform`s eastern temenos 
wall. A square in plan feature appears to take shape in this area with a south-
western corner. 

Excavation of quadrants I3 and I2 brought to light a rather well preserved 
phase identified as a late-Byzantine settlement area (Fig.13). The eastern end 
of quadrant I2 revealed the presence of a thick roof collapse. Here, a posthole 
reinforced with stones was excavated and a set of intact ceramic objects was 
retrieved from around it as well as from beneath the roof collapse, including 
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two candlesticks and an olive-brown glazed bowl (Fig. 14). They were found 
next to each other and therefore must have been used together. Their chronol-
ogy is between the 8-9th and 10th c.17. 

The work conducted in 2015 at the northeastern end of the platform re-
vealed a poorly executed poured calcareous floor with traces of simple con-
struction. On the floor was embedded an unusually large Günsenin IV am-
phora, in secondary use18. A dating for this domestic context as late as the 
mid-14th c. seems possible (Fig. 15). The underlying stratum contained a 
garbage pit filled with large quantities of discarded material such as animal 
bones, shells, glass fragments, domestic pottery and tableware of the 12th–
13th c.

5.3.3 Church

The Byzantine-period church at Küçükyalı is likely to represent an exam-
ple of a cross-domed church with a tripartite apse, emphatic lateral entrances, 
side chapels, and a narthex discovered in 2014. The church`s remains are lo-
cated above the cistern`s eastern portion and conservation of the cistern has 
now become a project priority, making excavation of the church a necessity. 
In 2015, excavation continued inside the northwestern portion of the build-
ing. That is quadrant G8, where a thick stratigraphic unity (US 2006) was re-
moved. The US does not contain traces of roof collapse as noted in the narthex 
excavated in 2014.

Excavation revealed walls built of solid brick and mortar with bricks of 
a consistent size (33/36 cm x 4.5/5 cm in thickness) and with mortar beds 
matching the thickness of the bricks. Excavation continued to bring to the 
small reliquary chapel discovered in 2014. It has  a small apse to the east. Trac-
es of its decoration included marble floor slabs, vertical marble revetments in 
the apsidal area and a group of around 19 marble cornices, which must have 

17 R. Wohmann worked on the ceramics from this area.
18 According to study of the amphora conducted by Prof. Dr. N. Günsenin, its capacity was betwe-

en 120 and 130 liters.
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run halfway up the wall of the chapel. Notable amounts of crushed wall mo-
saics were recovered and among them human eye. 

3D laser scanner conducted in the cistern during the 2014 season continued 
in the chapel in 2015. Data obtained with 3D laser scan visualized the pres-
ence of structural bonds between the cistern and this section of the church19.

5.3.4 Children Park

The last sounding of the season took place in quadrant AA3, an area to 
the southeast, immediately outside the platform and adjoining the modern 
children`s park. The purpose of the sounding was to verify the feasibility of 
the greenbelt and pathway designed by Atölye Mimarlik in this area of the 
site. The sounding revealed an upper layer of modern earth fill, while beneath 
an extended brick and mortar structure was discovered. This appears to be 
part of the platform`s retaining wall foundation. The greenbelt and pathway 
for this section of the ArkeoPark should therefore be reconsidered.

5.4 On-site Conservation Work20

During the 2015 season and after further mortar analyses were conducted 
by Istanbul`s KUDEB, a program of reversible conservation of the immovable 
heritage at Küçükyalı was begun. It targeted the northern area of the complex 
which corresponds to the architectural project’s public pathway, referred to 
as the Mastic Tree Pathway.

5.5 Public Archaeology

The Küçükyalı ArkeoPark developed a wide range of public activities, 

19 We are grateful to Prof. Dr. Zeynep Ahunbay (ITÜ) for her generous scientific advice.
20 The conservation team was composed by: Tuba Akar, Konservatör / Turgay Arıkan, Konser-

vatör / Ceylan Eleman, Restoratör / Ali Eleman, Konservatör / Ebru Kocaçınar, Konservatör 
/ İlker Kızılçay, Konservatör / Şuheda Korkmaz, Restoratör / Sina Noei, Danışman/ Merve 
Öztürk, Restoratör. The İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvar 
Müdürlüğü and its director, Ali Osman Avşar helped to clean modern graffiti from the site.
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which lasted throughout 2015. The publication of the Turkish and English 
Newsletter continued on a quarterly basis. The ArkeoPark web page was re-
activated (https://kyap.ku.edu.tr/ ) while the Project`s Facebook page was 
maintained with a substantial increase in the number of followers (https://
www.facebook.com/kucukyaliarkeopark ). A set of Turkish and English bro-
chures were also produced for free distribution. 

The educational program for elementary schools brought 1115 children to 
the site. Two separate educational stages were devised for the program. Phase 
1: cultural heritage education, site visit and hands-on work with ceramics and 
drawings.  Phase 2: mock archaeological excavation at the site. All students 
were assessed at the end of the program and received a certificate of participa-
tion. The educational program also included the preparation of an education-
al booklet (2500 copies for free distribution)21. A total of 3,000 people visited 
the site in 2015 within the framework of daily, free, guided tours.

5.6 Site Management Plan

On August 15, 2015 Z. S. Kızıltan was appointed as the “Alan Yönetimi 
Başkanı” and the final draft of the Site Management Plan was completed in 
September 2015 by Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy22.

21 Geçmişten Geleceğe Miras. Küçükyalı ArkeoPark. Kültürel Miras Eğitim Kitapçığı (8-12 yaş)/ 
Heritage from Past to Future. The Küçükyalı ArkeoPark. A Cultural Heritage Educational Book-
let (8-12 years), A. Ricci, I. Bilgin, B. Polat, A. B. Metin, E. Ekşi, 2015 (Istanbul). 

22 Contributors to the SMP included:  Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy; Yrd. Doç. Dr. Alessandra 
Ricci, Hande Akarca, Oktay Kargül. Advisor: Zeynep S.  Kızıltan, Berna Polat, A. Burak Metin, 
Esra Balci, Işın Bilgin and Barış Altan.
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Figür 2: Road Area excavation (2014) with diagnostic ceramics (Prepared by, R. Wohmann)

Figür 1: Plan of the site after the 2014 and 2015 excavation season.
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Figür 3: Aerial view of northern portion of church at the end of the 2014 excavation season.

Figür 4: Church, northern narthex (Prepared by, V. İndere and A. Ricci).
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Figür 5: Church, northern narthex, stratigraphical sequence and location of marble ossua-
rium (Prepared by, V. İndere and A. Ricci).

Figür 6: Church, north-western chapel, floor plan, section and laser-scan drawing with un-
derneath cistern (Prepared by, S. Tunali).
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Figür 7: Church, north-western chapel, marble cornices (Photograph by, D. Ventura).

Figür 8: Church, detailed plan and aerial photograph at the end of the 2014 ex-
cavation season (Prepared by, V. İndere and A. Ricci).
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Figür 9: Architectural project, floor plan (Prepared by, Atölye Mimarlik).

Figür 10:  Educational activities (2015 and 2015), methodology and data (Prepared by, I. 
Baysaling).
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Figür 11: Visitors’ Center and ArkeoPark Offices, construction phases (2015).

Figür 12: Visitors’ Center and ArkeoPark Offices after construction (2015).
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Figür 13: Platform area, excavation of quadrants L1 and L2.

Figür 14: Platform area, candlesticks and olive-brown glazed bowl, 8-9th and 10th c. (Photog-
raph by, D. Ventura)
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Figür 15: Amphora, Günsenin IV from platform area with smaller Günsenin IV from tower area 
(Photograph by, D. Ventura).
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2017 YILI KEYKUBADİYE SARAYI KAZISI
Ali BAŞ*

Remzi DURAN
Şükrü DURSUN

Ayben KAYIN

1. GİRİŞ 

Bakanlar Kurulunun 14.07.2015 tarih ve 7882 sayılı kararı ile Kayseri İli, 
Kocasinan İlçesi, Kayseri Şeker Fabrikası sınırları içerisinde yer alan ve Şe-
ker Gölü’nün doğu yönünde bulunan Keykubadiye Sarayı’nda, 2017 yılı ar-
keolojik kazı çalışması Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 
20.06.2017 tarih ve 125748 sayılı ruhsatları ile Bakanlık Temsilcisi olarak gö-
revlendirilen Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
Uzmanı Sezai Arık gözetiminde ve Prof.Dr. Ali Baş başkanlığındaki bir ekip 
tarafından, 03.07.2017-20.08.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalarda Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Remzi Duran (Kazı Baş-
kan Yardımcısı), Yrd. Doç. Dr. Murat Oral (Mimar), Dr. Şükrü Dursun, Arş. 
Gör. Ayben Kayın, Arş. Gör. Hazal Orgun yer almıştır. Ayrıca dönem çalış-
masında 4 işçi ve Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölü-
münden 13 öğrenci görev almıştır1. 

* Prof. Dr. Ali BAŞ, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Selçuklu-Kon-
ya/TÜRKİYE. abas@selcuk.edu.tr

 Prof. Dr. Remzi DURAN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Selçuk-
lu-Konya/TÜRKİYE. rduran@selcuk.edu.tr

 Dr. Şükrü DURSUN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Selçuklu-
Konya/TÜRKİYE. sukrudursun@gmail.com

 Arş. Gör. Ayben KAYIN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Selçuk-
lu-Konya/TÜRKİYE. aybenerol@hotmail.com.tr

1 Kazıya katılan öğrenciler: M. Anıl Fidan, Yunus Aslan, Ezgi Temekoğlu, Alper Karagöz, Musa 
Binol, Emine Nebioğlu, İbrahim Acar, İlknur Gökmen, Kadir Tasasız, Berat Şeyma Altun, Şeyma 
Erzurumluoğlu, Ali Rıza Tekin, Aykut Çayan. Kazının uyum içerisinde, sorunsuz olarak gerçek-
leşmesinde katkıları olan tüm kazı ekibine teşekkür ederiz.
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Kazı işçi maaşları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü yatırım programından sağlanan ödenekten, kazı ekibi-
nin Talas’taki Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalma ve kahvaltı ücretleri Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi, öğle ve akşam yemekleri Kayseri Şeker Fabrikası 
A.Ş., kazı alanına gidiş gelişler için kiralanan aracın tüm giderleri ise Türk 
Tarih Kurumu tarafından karşılanmıştır2.

Kazı sırasında kullanılan taşınabilir malzemelerin alanda korunması işle-
mi, 2016 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kazı alanının 
hemen bitişiğindeki doğal sit alanına yapılan ev ile Kayseri Şeker Fabrikası 
tarafından tahsis edilen konteyner vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. 

2. TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Kazı çalışmalarına başlamadan önce saray yerleşkesinin ayrıntılı fotoğraf-
ları çekilerek, kazı öncesi durumu belgelenmiştir. Hem daha önceki senelerde 
kazdığımız hem de kazı yapılacak alanın tamamı, içerisinde dolaşılamayacak 
derecede bitkilerle kaplanmış durumda idi. Bu nedenle öncelikle kazı yapı-
lacak alan ile çevresindeki otlar temizlenmiş, bu işlem kazı başkanı, bakanlık 
temsilcisi ve ekip üyeleri gözetiminde Kayseri Şeker Fabrikası işçileri tara-
fından motorlu-misinalı makinelerle gerçekleştirilmiştir. Sonrasında Dört 
Kemerli Yapı’nın çevresinde kazı yapılacak alanda 5.00x5.00 m. ölçülerinde 
kareleme yapılmış, yapının doğusunda ve kuzeyinde açma alanları belirlene-
rek kazı çalışması başlatılmıştır (Çizim: 1; Resim: 1).

3. KAZI ÇALIŞMALARI

2017 yılı kazı çalışmaları Dört Kemerli Yapı’nın çevresinde ve belirlenen 
kareleme alanlarında aynı anda üç farklı ekiple gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). 

C1 Açması

C1 açması, çalışmaya başlamadan önce +0.56 ve +0.26 m. aralığında değiş-

2 Başarılı ve sorunsuz bir sezon geçirmemize katkı sağlayan başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığına, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’ye ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na teşekkür ederiz.
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kenlik gösteren eğimli bir görünüme sahip idi. Daha önceki yıllarda gerçek-
leştirilen çalışmalarda Dört Kemerli Yapının doğusuna bitişik olarak yapılan 
ve kuzey-güney yönünde uzanan moloz taşlarla oluşturulmuş kireç harçlı bir 
duvar ortaya çıkarılmıştı. 2017 yılında C1 açmasında, bahsi geçen duvarın 
devamı niteliğinde olan bölümü açığa çıkarılmıştır. Duvar, kuzeyde C1A aç-
masına doğru devam etmektedir. Ayrıca açmanın kuzeydoğusunda, söz ko-
nusu duvara bağlanan aynı özellikteki bir başka duvarın D1 açmasına doğru 
devam ettiği gözlenmiştir. Bu duvarlar dışında açmada, başka herhangi bir 
mimari kalıntıya rastlanmamış, çalışma -0.93 m. seviyesinde sonlandırılmış-
tır. Çalışmalarda açmanın moloz dolgulu olduğu izlenirken, dolgu arasında 
özellikle yakın döneme ait çok sayıda çöp vb. atık malzemeye de rastlanmıştır 
(Çizim: 1). Ayrıca açmada form vermeyen sırlı ve sırsız seramik parçaları ile 
yine kırık parçalar halinde tek renk sırlı çiniler de ele geçirilmiştir. 

C1A Açması

C1A açmasında yapılan çalışmalarda, C1 açmasından C1A açmasına doğ-
ru devam ettiğini belirttiğimiz duvarın devamı doğu hatları boyunca açığa 
çıkarılmıştır. Duvarın bu açmada sonlanmadığı ve kuzeye doğru devam ettiği 
izlenmiştir. Duvar dışında açmada herhangi mimari elemana rastlanmamıştır 
(Çizim: 1). Çalışma sırasında, çoğunluğu form vermeyen ve birbiriyle birle-
şim göstermeyen sırlı ve sırsız seramik, çini ve cam parçaları ile üç adet bakır 
sikke (fels) bulunmuştur. Sikkeler oldukça bozuk durumdadır.

D1 Açması

D1 açması, çalışma öncesinde +1.20 m. ile +0.62 m. aralığında değişkenlik 
gösteren seviyelerde, eğimli bir görünüme sahip idi. Bu bölümdeki çalışma-
larda, C1 açmasından doğuya yönelen duvarın devamına ait bölümü açığa 
çıkarılmıştır. Bu duvar, açmanın kuzey hatları boyunca uzanarak, E1 açma-
sına doğru devam etmektedir. D1 açmasının doğusunda, bahsi geçen duva-
ra, güneye doğru yönelen bir duvarın eklendiği gözlenmiştir. Kuzey-güney 
doğrultusunda 3.50 m. uzunluğunda olan moloz örgülü bu duvarın yığma 
şeklinde olması sebebiyle sonradan eklendiği anlaşılmaktadır. Çalışmada aç-
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manın ortalarında, -0.70 m. seviyesinde kuzey-güney doğrultusunda uzanan 
moloz taş örgülü dar bir kanal bulunmuştur.  Bu bölümdeki çalışmalar -0.90 
m. seviyesinde sonlandırılmıştır (Çizim: 1). Çalışmalarda, çoğunluğu form 
vermeyen kırık halde, sırlı ve sırsız seramik, çini ve oksitlenmiş metal parça-
lar açığa çıkarılmıştır. 

D1A Açması

D1A açmasında, yüzeyde moloz taş örgülü, harçsız yığma bir duvar bu-
lunmaktadır. Duvar 1950’li yıllarda burada yer alan evlerin bahçeleri için te-
raslama amaçlı yapılmış olup, belgelenerek kaldırılmış ve kazı işlemine geçil-
miştir. Açmanın doğusunda, +0.26 m. seviyesinde doğu-batı doğrultusunda 
uzanan 1.98 m. uzunluğunda moloz taş örgülü duvar kalıntısına rastlanmış, 
açmanın batı yönünde -0.52 m. seviyesinde, kuzey-güney doğrultusunda 
uzanan ve D1 açmasındaki kanalın devamı olan bölümü açığa çıkarılmıştır. 
Açmanın kuzeydoğusunda +0.37 m. seviyesinde, pişmiş topraktan yapılmış 
ve kırık halde yan yana iki adet tandıra rastlanmıştır. -0.43 m. seviyesine ge-
lindiğinde bir kaç parça düzgün yonu taş ile oluşturulan döşeme bulunmuş 
ve çalışma bu seviyede sonlandırılmıştır (Çizim: 1). Çalışmalarda sırlı-sırsız 
seramik, tuğla ve cam parçaları ile oldukça kötü durumda sikke olduğu düşü-
nülen bir adet metal parça ve oksitlenmiş yüzük bulunmuştur.

D2 Açması

D2 açmasında 2016 yılında yapılan çalışma sırasında, belli bir seviyeye 
inildikten sonra zeminin tesviyesi yapılarak, bu bölümdeki çalışma sonlandı-
rılmıştı. Bu nedenle bu açmadaki 2017 yılı çalışması genel anlamda temizlik 
niteliğinde olmuştur.  Açmanın kuzeydoğu köşesinde üst bölümü -0.55 m. 
seviyesinde, kısmen daire şekilli kireç harçlı bir altlık ve üzerinde dikdört-
gen kaide/pabuç bulunmuştur. Pabucun D1, E1, D3 ve E3 açmalarında yer 
alan duvarların oluşturduğu kareye yakın dikdörtgen planlı bir mekânın or-
tasında yer alması ve mevcut veriler çerçevesinde duvarlar dışında mekânda 
başka taşıyıcı elemanın bulunmaması, mekânın duvarlar ve sözü edilen aya-
ğa oturtulmuş bir sistem ile örtülü olduğunu düşündürmektedir. Açmada 
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pabuç dışında başka bir mimari elamana rastlanmamış, -0.84 m. seviyesinde 
bu bölümdeki çalışma sonlandırılmıştır (Çizim: 1). Çalışma sırasında -0.56 m. 
seviyede oksitlenmiş halde bir adet bakır sikke bulunmuştur. Bunun yanı sıra 
sırlı-sırsız seramik, tek renk sırlı çini, cam ve tuğla parçaları ile yeşil renkte 
seramik boncuk da buluntular arasında yer almıştır.

D4 Açması

2015 yılı kazı çalışmasında yaklaşık -0.40 m. derinliğe kadar inilerek, D4 
açmasındaki çalışmalar sonlandırılmıştı. 2017 yılında E4 açmasındaki çalış-
malarda -0.46 m. seviyesinde çıkan düzgün yonu taşlı döşemenin D4 açma-
sında da devam ettiği görülmüş, açmada döşemenin bu bölümlerinin de açığa 
çıkarılmasına yönelik kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. Tamamen temizlen-
diğinde döşemenin burada üç taş sırası daha devam ederek, sonlandığı anla-
şılmıştır. Ayrıca döşemenin hemen batısında -0.83 m. seviyesinde kuzey-gü-
ney doğrultusunda uzanan moloz taşlarla oluşturulmuş kanala rastlanmıştır. 
Bu kanal, 2015 yılında D3 açmasında çıkarılan kanalın devamı niteliğindedir. 
Kanalın temizliği ile birlikte açmadaki çalışmalar sonlandırılmıştır (Çizim: 1). 

E1 Açması

E1 açmasında +1.00 m. seviyesinde çalışmalar başlatılmıştır. 2016 yılında 
açmanın kuzeyinde +0.33 m. seviyesinde doğu-batı doğrultusunda moloz taş 
örgülü yığma duvar kalıntısı açığa çıkarılmış ve -0.27 m. seviyesinde ise farklı 
bölümlerde düzgün yonu taş döşeli zeminlere rastlanmıştı. 2017 yılında bahsi 
geçen duvar, harçsız olması ve düzensiz bir görünüm sergilemesi sebebiyle 
belgelenerek kaldırılmıştır. Duvar kaldırıldığında -0.32 m. seviyesinde diğer 
döşemelerle bağlantılı olduğu görülen düzgün yonu taş döşeli bir başka ze-
mine ulaşılmıştır. Kaldırılan duvarın hemen kuzeyinde, -0.23 m. seviyesinde 
D1 açmasından E1 açmasına doğru uzanan duvarın devamı niteliğindeki bö-
lümü ortaya çıkarılmıştır. Kireç harçlı, moloz taş örgülü bu duvar doğuda F1 
açmasına doğru uzanmaktadır. Aynı zamanda açmanın doğusunda bu duva-
ra bağlanan ve güneye doğru uzanan bir başka duvar daha ortaya çıkmıştır. 
Bu duvar da E2 açmasına doğru devam etmektedir (Çizim: 1; Resim: 2). Kazı 
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çalışmaları esnasında sırlı-sırsız seramik ve tek renk sırlı çini parçaları ele ge-
çirilmiştir.

E1A Açması

E1A açmasında gerçekleştirilen çalışmalarda, E1 açmasındaki duvara bağ-
lanan ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan moloz taş örgülü duvar açığa 
çıkarılmıştır. E2A açmasına doğru devam eden bu duvarın hem düzgün ol-
mayışı hem de harçsız olması, sonradan yapıldığını düşündürmektedir. Aç-
manın kuzeyinde ve doğusunda yine moloz taş örgülü ve birbiriyle bağlantılı 
birer duvara daha rastlanmıştır. Söz konusu duvarlar düzgün olmayan dik-
dörtgen planlı bir birimi meydana getirmektedir. Açmanın farklı bölümlerin-
de pişmiş topraktan yapılmış, üst kotları -0.10, -0.18 ve -0.31 m. olmak üzere 
değişkenlik gösteren üç tandır bulunmuştur. Tandırlardan bir tanesi büyük 
oranda tahrip olmuştur. Açmada ayrıca  -0.60 m. seviyesinde üç adet tuğla ve 
düzgün yonu taş parçaları ile oluşturulan döşemeye rastlanmıştır. Tuğlalar 
büyük oranda tahrip olmuş durumdadır (Çizim: 1). Çalışmalarda az sayıda 
kırık halde sırlı ve sırsız seramik ile tek renk sırlı çiniler bulunmuştur. 

E3 Açması

E3 açmasında, daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda, D1 açmasından 
doğu-batı doğrultusunda uzanan moloz taş örgülü duvarın devamı açığa 
çıkarılmıştı. 2016 yılı çalışmalarında bu duvara bağlı olarak güneye doğru 
uzanan bir başka duvarın üst kısmı açığa çıkarılmış, açmada   -0.20 m. seviye-
sinde düzgün yonu taş döşemeli bir zeminin bulunmasıyla bu bölümde çalış-
malar sonlandırılmıştı. Güneye uzanan bu duvar 2017 yılında tamamen orta-
ya çıkarılmış ve duvarın açma sınırlarında sonlanmadan E4 açmasına doğru 
devam ettiği izlenmiştir. Çalışmalarda düzgün kesme taşlarla oluşturulan dö-
şemenin devrinden olmayıp sonradan eklenmiş olduğunun anlaşılması üze-
rine, altta yer alan tabakalara ulaşmak için belgelenerek kaldırılmasına karar 
verilmiş ve kaldırma işlemi sonrasında -0.54 m. seviyesinde birkaç döşeme 
tuğlası ile tandır kalıntısına ulaşılmıştır.  Bu bölümün hemen güneyinde -0.53 
m. seviyesinde oldukça düzgün tuğla döşemeye rastlanmıştır. Döşemenin bir 
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bölümü batıda D3, güneyde ise E4 açmalarında da izlenmektedir. Ayrıca, aç-
mada kuzey-güney yönünde uzanan duvarın doğusunda -0.50 ve -0.55 m. 
kotlarında doğal kayalar açığa çıkarılmıştır (Çizim: 1; Resim: 3). 

E3 açması 2017 yılında en fazla buluntu veren alan olarak dikkati çekmek-
tedir. Bunlar içerisinde sır altı tekniği ile hazırlanmış olan sekiz kollu yıldızlar 
üzerindeki çift başlı kartal, kurt, vaşak, ayı ve keçi-geyik figürlü çiniler hayli 
dikkat çekicidir. Diğer yandan çok sayıda sırlı ve sırsız seramikler de açığa 
çıkarılmış olup, bunlardan sır altı tekniği çinilerle benzer teknikle hazırlanmış 
olan kuş figürlü kâse ile yeşil sırlı kandil ve yeşil sırlı kâse önemli örneklerdir. 
Bütün veya bütüne yakın örnekler dışında yine çeşitli tekniklerle hazırlanmış 
ancak birleşim göstermeyen çini ve seramikler yoğun buluntular arasında yer 
alırken, bir adet oksitlenmiş bakır sikke ile cam, metal ve künk parçaları da 
ele geçirilen önemli eserler olarak dikkat çekmektedir.

E4 Açması

2016 yılında sadece yüzey toprağı temizlenerek bırakılan E4 açmasında, 
2017 yılında E3 açmasında açığa çıkarılan kuzey-güney doğrultusundaki du-
varın devamı tamamen ortaya çıkarılmış ve duvarın E5 açmasına doğru de-
vam ettiği görülmüştür. Söz konusu duvar dışında, açmanın güneyinde -0.29 
m. seviyesinde bir bölümü E5 açmasında, bir bölümü de -0.46 m. seviyesinde 
D4 açmasında da izlenen düzgün yonu taşlarla yapılmış döşemelere rastlan-
mıştır (Çizim: 1; Resim: 4). Çalışmalarda -0.13 m. seviyesinde lüster tekniğin-
de hazırlanmış haç kolu çini ile -0.45 m. seviyesinde bir adet bakır sikke ve 
birleşim göstermeyen sırlı-sırsız seramik ile çini parçaları bulunmuştur. -0.55 
m. seviyesine gelindiğinde bu bölümdeki çalışmalar sonlandırılmıştır. 

E5 Açması

E5 açmasındaki çalışmalarda, E4 açmasından gelen duvarın açmanın ku-
zeyinde batıya doğru yönelerek açma sınırında sonlandığı izlenmiş, ayrıca 
açmanın güney bölümünde ise moloz ve düzgün yonu taşların birlikte kul-
lanıldığı bir döşeme ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 1; Resim: 5). Çalışmalarda 
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küçük parçalar halinde sırlı ve sırsız seramikler ile tek renk sırlı çinilere rast-
lanmıştır. 

E2A Açması

2017 yılı kazı çalışmalarının sonlarına doğru E2A açmasında çalışmala-
ra başlanılmış, açmada farklı özellik ve teknikte duvar, döşeme ve merdiven 
gibi mimari kalıntılara rastlanmıştır. Açmada kazı çalışmaları sonlanmadığı 
için birbirinden bağımsız gibi görülen bu kalıntılar ile ilgili değerlendirmele-
rimiz bir sonraki kazı sezonu çalışmalarına bırakılmıştır (Çizim: 1; Resim: 6). 

4. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Keykubadiye Sarayı 2017 yılı kazı çalışmaları Dört Kemerli Yapı’nın ku-
zey ve doğu yönlerinde bulunan C1, C1A, D1, D1A, D2, D4, E1, E1A, E3, E4, 
E5 ve E2A açmalarında gerçekleştirilmiştir.

Daha önceki senelerde yapılan çalışmalarda Dört Kemerli Yapı’nın doğu 
cephesine bitişik olarak yapılmış olan duvarın bir bölümü açığa çıkarılmış 
idi. 2017 yılı kazı sezonunda söz konusu duvarın kuzeye doğru devam eden 
bir bölümü ile bu duvara bağlanan ve doğuya doğru yönelen kireç harçlı, 
moloz taş örgülü duvarlara rastlanmıştır. Duvarlar doğuda bulunan kuzey-
güney yöndeki duvarla birleşerek, birisi kare, diğeri de dikdörtgen formlu 
mekânları oluşturmaktadır. Kare mekânın ortasında, bir ayağın kaidesine 
ait olduğunu düşündüğümüz kalıntı ortaya çıkmıştır. Mekânda söz konusu 
kaide ve duvarlar dışında taşıyıcı sistemle ilgili başka bir verinin olmaması 
sebebiyle, üzerinin ortada tek ayak ve duvarlara oturtulan örtü sistemi ile 
kapatıldığını düşünmekteyiz. Diğer mekânın ise düzgün olmayan bir plan 
özelliği göstermesi ve duvarlar dışında taşıyıcı sistemine ait herhangi bir veri 
olmaması, bu bölümün üzeri açık bir avlu olduğunu düşündürmektedir. Yine 
çalışmalar sırasında bu duvarlar dışında da farklı teknik ve seviyelerde olmak 
üzere duvarlara rastlanmıştır (Çizim: 1; Resim: 7). 

Kazısı yapılan alanlarda değişkenlik gösteren seviyelerde, farklı malzeme 
ve özelliklerde döşemelere rastlanılmıştır. Bu durum söz konusu alanların 
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sonraki dönemlerde de kullanılmış olduğunu göstermektedir. Özellikle aynı 
mekân içerisinde tuğla ve düzgün yonu taş döşemenin hem aynı hem de fark-
lı seviyelerde kullanılmış olması bunun açık göstergelerinden biridir.

Daha önceki senelerde kazısı yapılan alanların farklı bölüm ve seviyele-
rinde açığa çıkarılan farklı ölçülerdeki pişmiş topraktan yapılmış tandırların 
benzer örneklerine 2017 yılı çalışmalarında da çok sayıda rastlanılmıştır. Tan-
dırların aynı mekânda farklı seviyelerde bulunmuş olması da yine bu alan-
ların farklı dönemlerde kullanıldığının bir başka göstergesi olarak dikkati 
çeker.

D3 açmasında 2015 yılında çıkan ve moloz taş örgülü olan kanalın deva-
mı 2017 yılı çalışmalarında D1A, D1 ve D4 açmalarında ortaya çıkarılmıştır. 
Henüz kazılmamış olan D2A açmasına doğru devam ettiği anlaşılan kanalın 
D2’de olması gereken bölümüne ait herhangi bir ize rastlanılmamıştır. Kana-
lın, özgün olduğunu düşündüğümüz duvarların bazılarının yıkılarak yapıl-
mış olması ve seviye olarak da bazı döşemelerden üstte bulunması, sonraki 
dönemlere ait olduğunu göstermektedir (Çizim: 1).

2017 yılında mimari dışında hemen her türde olmak üzere çok sayıda bu-
luntu ele geçirilmiştir. Bunlar arasında çini ve seramikler ön planda gelmek-
tedir. 

Seramik buluntular içerisinde çok az örnek bütün veya bütüne yakın ola-
rak açığa çıkarılmış olup, büyük bölümü birleşim göstermeyen kırık parçalar 
halindedir. Sırlı ve sırsız olmak üzere iki farklı türde hazırlanan seramikler-
den sırsız olanlar çoğunluktadır. 

Sırsız seramikler içerisinde bütün olarak açığa çıkarılmış bir örnek bulun-
mamaktadır. Ancak, üzeri baskı tekniği ile şekillendirilmiş, sadece gövde-
sinin bir bölümü günümüze ulaşmış olan testi sağlama yakın örnek olarak 
dikkati çeker. Yumurta gövdeli olan testinin ayrıca kulp ve ağız kısımları da 
eksiktir (Resim: 8). 

Sırlı seramikler arasında yoğun olarak görülen tek renk sırlı olanların yanı 
sıra, sgrafitto, barbutin, slip veya champlevé ve sır altı teknikleriyle hazırlan-
mış örnekler de bulunmaktadır. 
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Kırmızı hamurlu tek renk sırlı seramiklerde çoğunlukla yeşil, kahverengi 
ve sarının çeşitli tonları tercih edilmiştir. Yeşil sırlı bir kandil bu grup örnek-
leri içerisinde bütün olarak çıkarılmış tek örnek olup (Resim: 8), dış kısmında 
barbutin tekniğinde süslemeye yer verilen yüksek kaideli bir kâse de bütüne 
yakın bir eserdir. 

Kazıma (sgrafitto) tekniğindeki seramikler, büyük bölümünde çapraz ek-
senlerde çizgiler veya birbiri ardına devam eden yarım veya tam dairelerle 
oluşturulmuş geometrik süslemelerle şekillendirilmiştir. Ne yazık ki bu grup 
seramikler içinde bütün bir örnek bulunmazken, ele geçirilenler daha çok ta-
bak veya kâse parçalarıdır (Resim: 9).

Slip ve champlevé tekniği mevcut buluntular içerisinde sadece bir örnekte 
görülmektedir. Büyük bölümü eksik halde çıkarılan alçak kaideli bir kâseye 
uygulanmış olan bu tekniklerden champlevé kâsenin iç kısmında, slip tekniği 
ise dış kısmında görülmektedir (Resim: 9).  

Sırlı seramikler içerisinde en kaliteli olanlar, beyaz hamur üzerine turkuaz 
sırlı veya sır altı tekniğinde hazırlanmış örneklerdir. Çoğunluğu küçük parça-
lar halinde ele geçen bu tür malzemeler arasında sır altı tekniğinde yapılmış, 
merkezde bir kuş figürü ile süslenmiş olan kâse, bu grup içerisinde ön plana 
çıkan buluntudur (Resim: 10). 

Anadolu Selçuklu dönemi çini sanatında yaygın olarak görülen turkuaz 
renkli çiniler, Keykubadiye Sarayı buluntuları arasında çoğunluğu teşkil et-
mektedir. Bununla birlikte az sayıdaki örnekte kobalt mavisi renk de görül-
mektedir. Sağlam olan kare formlu ve turkuaz renkli bir örnek dışında diğer-
leri kırık parçalar halinde bulunmuştur.

Sır altı tekniğinde hazırlanan çiniler form, süsleme ve renk bakımından 
çeşitlilik göstermektedir. Genelde bitkisel, geometrik ve figür olmak üzere üç 
farklı süsleme türü görülen bu grup örnekler içerisinde haç kolu formundaki 
çiniler çoğunlukla turkuaz renkte, sekiz kollu yıldız ve kare-dikdörtgen form-
da olanlar ise şeffaf renksiz sırlanmıştır. Bitkisel süslemeli çinilerde meyveli 
nar dalları, haşhaş, palmet, rumi ve kıvrım dallar ön planda gelmektedir. Ge-
ometrik süslemeli olanlarda ise örgülü kufi yazıyı andıran süslemelere rast-
landığı gibi, dönemin özellikle taş süslemelerinde yaygın görülen merkezde 
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bir yıldızdan gelişim gösteren geometrik örgüler de çokça tercih edilmiştir 
(Resim: 11). 

Figürlü çiniler 2017 yılı buluntuları arasında ön plana çıkan eserlerdendir. 
Diğerlerine oranla daha sağlam çıkarılmış olan bu gruba ait çinilerde sekiz 
kollu yıldızlar üzerinde çift başlı kartal, kurt, vaşak, ayı ve keçi-geyik figürle-
ri yer almaktadır. Çift başlı kartal figürlü çinide, kartalın sağ başının olduğu 
bölüm ile sol üst köşedeki yıldız kolu kırık durumdadır. Diğer çinilerde ise 
figürler bütünüyle sağlamlığını muhafaza ederken, yıldız kollarında kırılma-
lar görülebilmektedir. 

Çift başlı kartal figürlü çini 26x26 cm.,  kurt, vaşak, ayı ve keçi-geyik figür-
lü çiniler ise 21.5x21.5-22x22 cm. aralığında birbirlerine yakın ölçülerdedir. 
Çinilerin her biri krem renkte sık ve ince gözenekli hamura sahiptir. Figürler 
genelde çininin merkezine yerleştirilerek kobalt mavisi renkte boyanmıştır. 
Çift başlı kartal figürlü çini dışında, her birinin kenar hatlarında siyah renkte 
ince ve kalın çizgilerle kenar konturları oluşturulmuştur. Figür çevrelerin-
de siyah renklerle palmet-rumi, haşhaş, nar gibi motiflerin yanı sıra serbest 
çizimlerle oluşturulmuş şekiller de ortaya konulmuştur. Bu motifler siyah 
renkte çizilerek, çoğunlukla siyah renkte, bazıları da patlıcan moru ve tur-
kuaz renkte boyanmıştır.  Figürlü bu örnekler Selçuklu Dönemi çini sanatına 
yeni bir bakış açısı getirecektir (Resim: 12-13). 

Lüster tekniğindeki çiniler diğer türlere göre daha az sayıda olmakla bir-
likte, haç kolu formundaki bir örnek hariç, kırılmış parçalar halindedir. Sır altı 
tekniği çinilerinde olduğu gibi lüster tekniğindeki çiniler de bitkisel, geomet-
rik ve figürlü süslemelerle şekillendirilmiştir. Lüster çiniler arasında yarısı kı-
rık olan sekiz kollu yıldız üzerinde oldukça kaliteli işçilikle hazırlanmış kartal 
figürü (çift başlı ?) hayli dikkat çekicidir (Resim: 14). 

Seramik ve çiniler dışında sikke, yüzük, cam ve oksitlenmiş metal parça-
ları gibi buluntulara da rastlanmıştır. Bakır sikkeler oldukça bozuk olmala-
rı sebebiyle tam olarak okunamamaktadır. Ancak birisinde Keyhüsrev, bir 
diğerinde de Alâü’d-dünya ve’d-din okunabilmektedir. Diğer buluntular ne 
yazık ki büyük ölçüde bozuk durumda veya kırık parçalar haldedir. 
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Sonuç olarak, Keykubadiye Sarayı’nda 2017 yılında gerçekleştirilen kazı 
çalışmalarında, Selçuklu döneminden kaldığını düşündüğümüz biri kare, bir 
diğeri de dikdörtgen planlı iki farklı mekân açığa çıkarılmıştır. Alandaki fark-
lı özellikte ve seviyelerdeki döşeme, duvar ve tandırlardan sarayın Selçuklu 
dönemi sonrasında da kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Çok sayıdaki taşınabilir kültür varlıkları içerisinde kaliteli işçilikle hazır-
lanmış örnekleriyle seramik ve çini buluntular, saraya ilişkin kaynaklarda ge-
çen bilgileri doğrular niteliktedir ve sarayın Selçuklu dönemindeki ihtişamı 
hakkında önemli bilgiler vermektedir. 
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Çizim 1: Dört Kemerli Yapı çevresinde kazı yapılan açmalar.
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Resim 1: 2017 yılı kazı öncesi Dört Kemerli Yapı ve çevresi.

Resim 2: E1 Açması.



117

Resim 3: E3 Açması. 

Resim 4: E4 Açması.
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Resim 5: E5 Açması.

Resim 6: E2A Açması. 
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Resim 7: 2017 yılı kazı sonrası Dört Kemerli Yapı ve çevresi.

Resim 8: Testi gövdesi ve yeşil sırlı kandil.

Resim 9: Sgraffito,  champlevé ve slip tekniğinde hazırlanmış seramik par-
çaları.
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Resim 10: Sıraltı tekniğinde hazırlanmış kâse.

Resim 11: Sıraltı tekniğinde hazırlanmış yazı (?) ve geometrik örgülü çiniler.
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Resim 12: Sıraltı tekniğinde hazırlanmış figürlü çiniler.
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Resim 13: Sıraltı tekniğinde hazırlanmış çift başlı kartal fi-
gürlü çini.

Resim 14: Lüster tekniğinde hazırlanmış kartal (?) figürlü 
çini.
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Mersin İli, Silifke İlçesi’nde yer alan Silifke Kalesi kazı, kazı sonrası konser-
vasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları 21.08.2017 ve 30.11.2017 tarihleri 
arasında yapılmıştır. Kazı ekibinde sanat tarihçisi ve arkeolog olmak üzere 9 
ekip üyesi ve 1 sanat tarihi lisans öğrencisi yer almaktadır. Silifke Kalesi’ndeki 
çalışmaları; kazı, temizlik, geçici koruma ve restorasyon aşamalarından oluş-
maktadır (Resim 1, 9.).

A-16 K 4 No.lu Mekân: Silifke Kalesi’nin güneydoğu kısmında A-16 
mekânına kuzey duvarına bitişik durumdadır. Mekân 16’nın duvarları yüzey 
toprağı altında yaklaşık 1 metre derinlikte tespit edilmiştir. Dikdörtgen planlı 
bir mekândır.  Mekân 16’nın kuzey bitişiğindedir ve bir duvarı ortaktır. Batı-
sında ise mekân 16 kapı önü düzenlemesi ile bitişiktir ve yine bir duvarı or-
taktır. Doğusunda da mekân 3 ile ortak duvara sahiptir.  Kuzeyindeki duvar 
ise 1. yola cephelidir. Yaklaşık 4.30x2.10 metre ölçülerindedir. Mekânda bu 
yıl çalışmalar 05.09.2017 ve 08.09.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Yapılan 
çalışmalar sonrası mekânın ölçüleri şu şekildedir; doğu tarafı kuzey-güney 
doğrultusunda 2.10 cm., kuzey tarafı doğu-batı doğrultusunda 4 m., batı tara-
fı kuzey güney doğrultusunda 16 cm., güney tarafı doğu batı doğrultusunda 
3.70 cm ve mekânın ortalama derinliği 1.10 cm.dir (Resim: 8.).

A-16-K 5 No.lu Mekân: Silifke Kalesinin güneydoğu kısmında ve A 15 ku-
lesi ile A 16 mekânının kuzeyindedir. Mekânda bu yıl çalışmalar 22.08.2017 
ve 21.09.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Mekânda ilk kazılar 2016 yılında 
yapılmıştır. Daha önceki kazı yılında yaklaşık 1 metre yüzey toprağı kaldı-
rılarak konturları belirlenmiştir. Buna göre mekân doğu-batı yönünde 5.70 
metre,  kuzey-güney yönünde 4.50 metre ölçülerindedir. Dikdörtgen planlı 
taş örgülü bir yapıdır. Taş örgüsünde, kale genelinde olduğu gibi andezit taşı 
ve derz olarak çamur harç kullanılmıştır. Mekânda bu dönem yapılan zemin 
bulma çalışmaları sonrasında mekân ölçüleri şu şekildedir; Kuzey duvarı 
5.86 cm. uzunluğunda, batı duvarı 4.55 cm. uzunluğunda, güney duvarı 5.90 
cm. uzunluğunda, doğu duvarı 4.45 cm. ve mekânın ortalama derinliği 6.55 
cm.dir. Daha sonraki yapılan çalışmalar boyunca derinleşen mekân duvarla-
rı tehlike arz ettiğinden moloz yığıntı şeklindeki bölümler tıraşlanmıştır. Bu 
müdahale sonrası mekânın ölçüleri batı taraf 4.10 cm. uzunluğunda, güney 
taraf 2.50 cm. uzunluğunda, doğu taraf 3.70 cm. uzunluğunda, kuzey taraf 
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2.30 cm. uzunluğunda ve mekânın ortalama derinliği 4.75 cm. olarak değiş-
miştir. Mekânda birçok kültür katmanı gözlemlenmiştir. Mekânda ortaya çı-
karılan merdivenin son ölçüleri şu şekildedir; Batı taraf kuzey-güney doğrul-
tusunda 1.70 cm. ve doğu-batı doğrultusunda genişliği ise 1.20 cm.dir (Resim: 
8.).Mekânda yapılan çalışmalarda gülle, sütun kaidesi, küp parçaları, metal 
parçalar, sırlı-sırsız seramik parçalar ve hayvan kemikleri bulunmuştur.

A-16 K 6 No.lu Mekân: Silifke Kalesinin güneydoğu kısmında A-16 K 5 
mekânının batı duvarına bitişiktir. 2016 yılında yüzey toprağı kaldırılarak pla-
nı kısmen belirlenmiştir. Mekânda bu yıl çalışmalar 06.09.2017 ve 08.09.2017 
tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmalarda yoğun duvar döküntü taşı içeren 
bir dolgu açılmıştır. Duvarlar çamur harçlı ve orta boy yarı işlenmiş taş örgü-
lüdür. Güney-doğu-batı duvarları açılmıştır. Kuzey duvarı henüz tespit edi-
lememiştir. Çalışmalar sonrası mekânın son ölçüleri şu şekildedir; batı tarafı 
kuzey –güney doğrultusunda 6.90 cm. kuzey tarafı doğu-batı doğrultusunda 
3.30 cm. doğu tarafı kuzey- güney yönde 6.90 cm. güney tarafı ise 4.60 cm. 
mekânın ortalama derinliği de 1.10 cm.dir. A-16 K 6 No.lu mekânda yapılan 
çalışmalar boyunca sırlı- sırsız seramik parçaları, metal parçalar bulunmuştur 
(Resim: 8.).

A-16 K 7 No.lu Mekân:A-16 K 2 No.lu mekânın kuzey bitişiğinde ve güney 
taraf duvarı 2 No.lu mekân ile ortaktır.  Mekânda ilk kazı bu dönemde yapıl-
mıştır. Bu alanda çalışmalar 12.09.2017 ve 19.09.2017 tarihleri arasında yapıl-
mıştır. Çalışmalar sonrası mekânın ölçüleri şu şekildedir; dikdörtgen planda 
doğu-batı yönde uzunluğu 5.70 cm. kuzey-güney yönde uzunluğu 3.60 cm. 
ortalama derinlik ise 180 cm.dir. Mekân 2 ile güney duvarındaki 103 cm. enin-
deki kapı açıklığı ile bağlantılıdır. Kapı açıklığı yaklaşık 90 cm.dir. Ayrıca bu 
kapının doğu bitişiğinde duvar içinde bir niş olduğu anlaşılmakta olup nişten 
hemen sonra güneydoğu köşesi bulunmaktadır. Bu köşe mekânın ufak yarı 
işlenmiş taşlarla örülü diğer duvarlarının aksine iri dikdörtgen blok taşlarla 
örülmüştür. Bu da yapının iki evreli olduğunu göstermektedir. 7 No.lu aç-
mada yapılan çalışmalarda çok sayıda sırlı-sırsız seramikler, metal parçaları, 
adet porselen parçaları ve çiviler bulunmuştur (Resim: 8.).

A-16 K 8 No.lu Mekân: A-16 K 7 No.lu mekânın kuzeyine bitişik durum-
dadır. 7 No.lu mekânın kuzeyinden açılan 1.35 cm., genişliğinde ve 95 cm. 
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derinliğindeki kapı açıklığından mekâna geçilir. Mekânda ilk çalışmalar bu 
yıl 15.09.2017 ve 20.09.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Mekânın kazı sonu 
ölçüleri şu şekildedir; Doğu-batı yönde 170 cm. kuzey-günde yönde 350 cm. 
ve 160 cm. derinlikte ölçülere sahiptir. Çalışmalarda taban tespit edilememiş 
ancak merdivenlerin ve taş güllenin seviyesine göre taban seviyesinde olduğu 
düşünülerek kazılara son verilmiştir. Ancak mekânın batı kısmında yapılan 
yaklaşık 30 cm.lik derinleşme kültür dolgusunun devam ettiğini göstermek-
tedir. Mekân 8’in batısı 1. yola, kuzeyi 2. yola cephelidir. Bu iki yolun birle-
şim yerinde yer alan kuzeybatı köşesi içte ve dışta oval şekilde dönülmüştür. 
Kuzey duvarı üzerinde yer alan kapı açıklığı, mekân içindeki merdivenle bu 
mekânı yola bağlamaktadır. Mekânda sırlı-sırsız seramik, kemik, madeni alet, 
opus sectile, pithos, bilezik, porselen, havan parçaları bulunmuştur (Resim: 8).

A-16 K 9 No.lu Mekân: A-16 K 5 ve A- 16 K 10 No.lu mekânın doğu bitişiğin-
dedir. Mekânda kazılar ilk defa bu kazı döneminde 17.09.2017 ve 24.09.2017 
tarihleri arasında yapılmıştır.  Mekânın A-16 kuzeyindeki konumu 5 ve 10 
No.lu mekânların doğu bitişiğindedir yani batı duvarı bu iki mekânla ortaktır. 
1. yolun köşe yaparak kuzeye yöneldiği yerden 2. yolla birleştiği yere kadar 
uzanmaktadır. Dolayısıyla güney ve doğusu 1. yolla, kuzeyi 2. yol ve sarnıçla 
çevrilidir. 1. yolun kuzeye döndüğü güneydoğu köşesi yolun dönüşüne uy-
gun olarak ovalleşmektedir Mekânda yapılan çalışmalar sonrası ölçüler şu şe-
kildedir; mekânın tüm duvarları tamamen ortaya çıkarılmıştır. Kuzey duvarı 
doğu batı doğrultusunda 5.40 cm. batı duvarı kuzey güney yönünde giden 
kapı aralığına kadar 2.70 cm. kapı aralığı 90 cm. duvarın tamamının uzunluğu 
5.20 cm. güney ve doğu duvarları uzunluğu 6.60 cm.dir. Mekânın ortalama 
derinliği 70 cm.dir. Mekânda sırlı-sırsız seramik, kemik, madeni alet, dibek, 
yalak, porselen, opus sectile, ağırlık ölçüsü/saban taşı parçaları bulunmuştur 
(Resim: 8).

A-16 K 10 No.lu Mekân: A-16 K 5’in doğusunda A-16 K 9 No.lu mekânın 
ise batı bitişiğindedir. Mekânda ilk kazılar bu yıl 19.09.2017 ve 22.09.2017 ta-
rihleri arasında yapılmıştır. Mekân 5’in kuzey bitişiğindedir ve bir duvarla-
rı ortaktır. Ayrıca mekân 5’in kuzey duvarında yer alan kapı ile birbirlerine 
bağlanmaktadırlar. Mekân 9’un ise batı bitişiğindedir ve bir kapı vasıtasıyla 
birbirleriyle bağlantılı mekânlardır. Böylece mekân 5, 9 ve 10’un birbirleri ile 
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bağlantılı mekânlar olduğu anlaşılmaktadır. Çalışmalar sonrası mekânın öl-
çüleri kuzey taraf 5.70 cm. uzunluğunda, 1.30 cm. yüksekliğinde, batı duvarı 
2.60 cm. uzunlukta, ortalama derinliği 1.10 cm. güney duvarı 5.40 cm. uzun-
lukta ve 1,05 cm. derinlikte, doğu duvarı 3:00 cm. uzunlukta ve 1.10 cm. yük-
seklikte olarak ölçülmüştür. Ayrıca, bu alanda yapılan kazılarda Mekân 5’in 
kuzeydoğu köşesi ve doğu duvarlarının dışında da ahşap hatıllar kullanıldığı 
anlaşılmıştır. Mekânda sırlı-sırsız seramik, kemik, madeni alet, pişmiş toprak 
lüle, madeni parçalar, tepelik, yalak, yüzük, çini, opus sectile, pithos parçaları 
bulunmuştur (Resim: 1, 8).

A-16 K 11 No.lu Mekân: Silifke Kalesi “2. yol sarnıcının (A 16’nın kuzeyin-
deki sarnıç)” kuzeydoğu bitişiğindedir.  Mekânda çalışmalar ilk defa bu dö-
nem 20.09.2017 ve 24.09.2017 tarihleri arasında yapılmıştır.  Yapılan çalışma-
lar sonrası mekânın son ölçüleri şu şekildedir; kuzey taraf 3.60 cm., uzunluk-
ta, batı duvarı 4.75 cm. güney duvarı 4.00 m. doğu duvarı 4.62 cm. ve yaklaşık 
1.10 cm. derinliktedir. Mekân orta boy taş ve yer yer çamur yer yer kireç harç 
örgülü duvarlı bir mekândır. Örgüsünde yer yer dikdörtgen iri kesme taş kul-
lanılmıştır. Güneyinde sarnıç ve çevresindeki düzenleme yer almaktadır. Bir-
birine bir kapı ile bağlı iki mekândan oluşmaktadır. Bu iki mekân dikdörtgen 
planlıdır ve birisi doğuda diğeri batıdadır. Mekân 11 kazılarında çeşme lülesi, 
sırlı-sırsı seramik, kemik, porselen, cam bilezik, küp, opus sectile, zemin döşe-
me plakası, yalak, lüle, mimari taş parçaları bulunmuştur (Resim: 8).

A-16 K I. Yol:A-16 K 3-4 No.lu mekânlar ve A-16 K 5-6 No.lu mekânlar 
arasında bulunmamaktadır. Alanda mekân 16 ve mekân 6 arasında kalan böl-
gede planı yaklaşık olarak belirlenen ve yüzey toprağı alınan yolun doğu-
batı doğrultulu kısmında 10.09.2017 ve 24.09.2017 tarihleri arasında çalışma-
lar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonrası I. Yol ölçüleri şu şekildedir; 1. yol, 
batıda Mekân 9’ün, doğuda Mekân 8’in bitimiyle sonlanmakta ve doğu-batı 
doğrultulu 2. yol ile birleşmektedir. 1. yolun doğu-batı doğrultulu kısmının 
açılan kısmı yaklaşık 16 metre, kuzey-güney doğrultulu ise 5 No.lu mekânın 
doğusunda kalan kısmı 2.80 cm. genişlikte, güneyinde kalan kısım ise 160 cm. 
genişliktedir. I. Yol ortalama derinliği ise 160 cm.dir. 1. yol boyunca yolun iki 
yanına düzgün ve tek sıralı halde istiflenmiş taş gülle yer almaktadır ve gülle-
ler (önceki yıllarda bulunan 15 adet civarı taş gülleye ek olarak) in-situ halde 
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bulunmuştur. Bu gülleler yukarıda anılan 1. yol kaldırım döşemesinin hemen 
alt kotunda yer almaktadır ve bu da yolun en az iki evreli olduğuna işaret 
etmektedir. 1. evre taş kaldırım döşemesinin, mekân 4’ün kuzey duvarından 
yaklaşık 80 cm. alt kotunda yer almakta, alt evre bunun yaklaşık 30 cm. altın-
da bulunmaktadır. Bu alanda yapılan kazılarda 32 adet gülle çıkmıştır. Kazı-
da bu alanda sırlı-sırsız seramik parçaları, kemikler, metal alet, yüzük, cam, 
lüle, yalak, dibek, mimari parçalar parçaları bulunmuştur.

A-16 K II. Yol: A-16 K 9-10 No.lu mekânların doğusu ve 7-8 No.lu 
mekânların batı tarafında yer alır. Burada 19.09.2017 ve 24.09.2017 tarihleri 
arasında kazı yapılmıştır. Alanda yapılan çalışmalar sonrası ölçümler şu şe-
kildedir; 2. yol ve 1. yolun kesiştiği noktada kuzey-güney doğrultusunda 2.70 
cm doğu batı doğrultusunda 2.20 cm.lik alanda yapılmıştır. 2. yol güneyinde 
yer alan mekân 8 ile kuzey duvarı üstündeki basamaklı bir merdivenle bu 
yola bağlanmakta, güney duvarı üstündeki bir kapı ile de mekân 7’ye bağlan-
maktadır. II. yol çalışmalarında nitelikli buluntu çıkmamıştır. 

A-10 G 1 No.lu Mekân: Kalenin güneyinde dik bir yamaçta, kale surları 
ile hendek arasındadır. Kazılarda bu alanda kale sur hattının dışında ve gü-
neyinde, hendekten kaleye doğru yaklaşık ve genel hattı ile kuzeydoğu-gü-
neybatı doğrultusunda uzanan sur temeli örgüleri bulunmuştur. Sur temeli 
örgüleri alt kısımlarda ufak yarı işlenmiş taşlarla ve kireç harçla örülmüş-
tür. Üstte ise kale sur duvarları ile aynı teknik ve kesme taşlarla örülmüş sur 
duvarları yer almaktadır. Yapılan çalışmalar sonrası sur duvarı ile hendek 
arasında bulunan duvarın uzunluğu 8.80 cm. duvarın derinliği 1.50 cm. du-
var güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanmaktadır. Güneybatı tarafta 
2.40 cm. uzaklıkta 2 adet tahliye deliği olduğunu düşündüğümüz delik yer 
almaktadır.  Ayrıca sur ile hendek arasındaki alanda yapılan çalışmalarda aç-
manın batı kısmında bir duvar tespit edilmiştir. Duvar kuzeyden güneye 2.30 
cm. uzunlukta ortalama 3 m. derinliğindedir. Ayrıca güneyden kuzeye 70 cm. 
uzunluğundadır. Bu duvarın bitişiğinde 1 adet taş gülle bulunmuştur.

A-17 Burç –Geçit: Kalenin güneydoğu köşesinde yer alan burçta çalışma-
lar 11.10.2017 tarihinde yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda 70 cm.lik açıklıktan 
doğu yönde aşağı inilmiştir. 6 basamaklı merdiven sonunda moloz taşların 
arası harç ile doldurularak kapatıldığı tespit edilmiştir. Doğudaki harçlı mo-
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loz duvarın yerden 65 cm. yukarıda bittiği ve bölümün taşlarla doldurulduğu 
anlaşılmıştır. Mekânın kuzey güney yönde uzunluğu 4.40 cm. olup en derin 
noktası doğu köşede 3.50 cm.dir. Mekân restorasyon çalışmaları ile ayağa kal-
dırılmış duvar içindedir. Mekân üzeri yalancı kemer benzeri taş bir örgü ile 
kapatılmıştır. Çalışmalarda buluntu çıkmamıştır. 

A-19 Mekânı: Kale surlarının doğusundadır. Büyük oranda tahrip olmuş 
üst örtüsünün yarıya yakın bir kısmı yıkılmış haldedir. 07.09.2017 tarihinde 
yapılan çalışmalarda mekânın yıkılma tehlikesi olan kuzey yöndeki birinci 
açıklığı taş duvar örülmüştür. Yine giriş açıklığının karşısında yer alan beden 
duvarının iç yüzündeki hasarlı bölgede taş ile örülerek koruma altına alın-
mıştır. Bu açıklık 5 m. genişliğinde 2 m. derinliğindedir. Çalışmalar boyunca 
bu kısım tamamen koruma altına alınmıştır. Kuzeydoğu tarafında 2.30 cm. 
genişliğinde yıkılmış halde olan duvarda örülerek korumaya alınmıştır. Bu 
duvarın şu anki zeminden yüksekliği 2 m. kuzey duvarının tamamen genişli-
ği 2.80 cm., yüksekliği 3 m.dir. Kuzeyden güneye ikinci açıklığın genişliği 2.06 
cm. zeminden yüksekliği 2.50 cm.dir. Üçüncü açıklığın genişliği 4 m. yüksek-
liği 1.55 cm.dir. Dördüncü açıklığın genişliği 4.10 cm. yükseklik ise 2 m.dir. 

Dikdörtgen kesme taş örgülü, dikdörtgen planlı bir yapıdır. Kale surları 
ile aynı inşa tekniğine sahiptir. Dikdörtgen planlı ve tonoz örgülüdür. Du-
varlarında statik sorunlar yaratan yıkıntıları vardır. Bu nedenle, mekânın 
duvarlarında oluşan malzeme kaybından kaynaklı boşluklar, mekân içindeki 
kendi taş döküntüleri ile geri dönüştürülebilir şekilde, kuru duvar örgüsü ile 
örülmüş ve konserve edilmiştir. Batıdaki duvarlarının da aynı teknikle des-
teklenmesi planlanmaktadır. Önceki günlerde A 19 mekânının duvarlarında 
konserve çalışmaları yapılmıştır.  Çalışmalar esnasında açılan alanın orta kıs-
mında güney duvara 3 m. doğu duvara 3.30 cm. mesafede ait mekânın hava-
landırmasını sağlayan açıklık tespit edilmiştir. Bu açıklık 50×30 cm. ölçülerin-
dedir. Mekânda yapılan çalışmalar sonrası ölçüler şöyledir; batı duvarı 4. 60 
cm. güneybatısında 1 m.lik bir açıklık yer alır. Kuzey duvarı 5.10 cm.lik uzun-
lukta bu kısımda açılan seviye ortalama 40 cm. derinliktedir (Resim: 2-3.).

A-20 K 1 No.lu Mekân: Kalenin kuzey kısmında A 20 Burcunun kuzeyinde 
yer alan, alan bu yıl ilk olarak açma çalışmaları 12.10.2017 tarihinde yapılmış-
tır. Çalışmalarda yüzeyde yer alan bitkisel ve moloz hafriyatı temizlenmiştir. 
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Açmada alınan ölçüler şu şekildedir; doğu taraf 1.90 cm. güney taraf 1.70 cm. 
batı taraf 2.70 cm. kuzey taraf 1.70 cm. uzunluğundadır. Yapılan açma sonrası 
ise ölçüler şu şekildedir; doğu tarafı 4.60 cm. güney 3.40 cm. batı 3.50 cm. ku-
zey 4.20 cm. uzunluğa ulaşmıştır. Ortalama derinlik ise 50 cm.dir.

A-13 No.lu Burç: Silifke Kalesi burçta ilk çalışmalar bu kazı sezonunda ya-
pılmıştır. Burcun iç kısmı oval şekilde yapılmış, kuzey güney yönünde 4.25 
cm. doğu batı yönünde 4.15 cm. genişliktedir. Burcun güney bölümünde 3 
adet 1.45 cm. genişlikte ve 1.80 cm. uzunlukta mazgal pencere yer alır. Bur-
cun iç kısmının ortalama derinliği 3.90 cm.dir. Kuzey bölümde giriş açıklığı 
bulunan mekânın giriş holünün üst kısmı kemerlerle kapandığı düşünülmek-
tedir. Giriş açıklığı 3 m. derinliğindedir. Giriş açıklığının doğu tarafında bur-
cun üzerine çıkışı sağlayan merdiven yer alır. Merdiven açıklığının kuzey ve 
güneyde yer alan duvarlarının kalınlığı 1.05 cm. merdiven açıklığı 90 cm.dir. 
Giriş açıklığının yüksekliği 1.95 cm.dir. Burç önünde hafriyat temizliği yapıl-
mıştır. Mekânda yapılan çalışmalar sonrası son ölçümleri şöyledir; çalışma 
yapılan kısım doğu batı doğrultusunda 2.50 cm. uzunluğunda, güney doğ-
rultusunda 3.70 cm. uzunluğunda alan açılmıştır. Derinlik 3.30 cm. inmiştir. 
Mekânda çalışmalar henüz tamamlanmamıştır.

Burç kapısı kuzeyde, tavanı iç içe iki tonoz örgüyle oluşturulmuş dikdört-
gen koridor şeklinde olup tahrip olmuştur. Kapı koridoru 22.90x1.20 cm. öl-
çülerindedir. Bu kapı önünde çalışmalar sonrası ölçüleri şu şekildedir; doğu 
duvarı 3.20 cm. uzunlukta, 2.10 cm. derinlikte güney duvarda ulaşılan or-
talama derinlik 2.30 cm. batı duvarda derinlik 4.10 cm. kuzeyde merdiven 
kısmında ortalama derinlik 1.70 cm. olarak belirlenmiştir. Çalışmalar esna-
sında çok sayıda sırlı-sırsız seramik parçaları, metal parçalar ve küp parçaları 
bulunmuştur.

A-13 burcu üzerinde temizleme ve mekân açma çalışmaları 07.09.2017 ve 
14.09.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmalarda mekânın üzerindeki 
hafriyat ve yabani ot tabakası kaldırılmıştır. Mekânın doğusunda sondaj ça-
lışması yapılmış ve bu çalışma ile zemin tespit edilmiştir. Mekânın batı tara-
fından 2.20 cm. genişliğinde 3.40 cm. (güney-kuzey doğrultusu) uzunluğun-
da bir alanda zemine inilememiştir (Resim: 5-7.).

A-11 Burcu: Kalenin güney suru üzerinde yer alan burçta kazı işlemleri 
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12.10.2017 ve 22.10.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Mekânın girişinde ya-
pılan çalışma sonucu giriş bölümü şu şekildedir; kuzey giriş yönü 3.10 cm. 
derinlikte açılmış, 1 m. genişliğindedir. Giriş, zemin ve tavan arası yükseklik 
2.55 cm.dir. Girişte 2.20 cm. mesafede kapı eşiği bulunmuştur. Kapı önü doğu 
batı doğrultusunda 2.60 cm. genişletilmiştir. Eşik 96 cm. genişliğinde, 25 cm. 
yüksekliğinde, 30 cm. kalınlıktadır. Burç içi ve girişi sağlayan kapı açıklığı 
1.15 cm. genişliğe sahiptir. Derinleşme çalışmaları sonucunda, mekân içinin 
tavan örtüsünden yaklaşık 4 metre alt kotta ufak taş ve kireç harç ile oluştu-
rulmuş taban döşemesi tespit edilmiştir.

A-14 Burcu: Burçta 07.09.2017 ve 11.10.2017. tarihleri arasında çalışmalar 
yapılmıştır. Burç ve tavan üstü yarım daire planlıdır. Dikdörtgen kesme taş 
ve kireç harç örgülüdür. İç kısmında 3.85x3.33 metre ölçülerinde dikdörtgen 
planlı bir mekân yer almaktadır. Tavanı tonoz örtülü, tonoz örtünün orta-
sında iç mekânın havalandırma bacası/deliği vardır; bunun dışında pencere-
mazgal vb. açıklığı bulunmamaktadır. Kuzey duvarında kale içine açılan iç 
içe iki tonoz örtülü ve dikdörtgen planında bir kapı koridoru vardır; tonoz 
örtüsü tahrip olmuştur. Koridor 3.0x1.12 metredir. Burç tavan üstü ile kapı 
koridorunu birbirine bağlayan taş örgülü bir merdiveni vardır. Merdiven, 
kapı koridorundan itibaren 7 basamak sonra “u” dönüşü yaparak yukarı dön-
mektedir. “u” dönüşünden sonra merdiven toprak ve taş akmaları ile dolmuş 
olup henüz açılmamıştır. “u” dönüşü yapılan yerde kale içine bakan bir maz-
gal pencere bulunmaktadır (Resim: 4).

A-14 Burcu – Sarnıç: A-14 burcu girişi önünde yer alır. Sarnıçta hafriyat 
kaldırma ve temizlik çalışmaları yapılmıştır. Sarnıca 47x54 cm. ve yüksekli-
ği 104 cm. olan bir ağızdan girilmektedir. Ağızın 4 kenarında kapak yuvası 
vardır. Bu yuvanın kenarında yer alan demir bir halka bu açıklığı kapatan 
kapağı kilitlemek için kullanılıyor olmalıdır. Bu açıklıktan içeri girildiğinde 
toprakaltı seviyede ve burç mekânı altında, 2.60x5.60 metre boyutlarında ve 
tavan yüksekliği baca ile beraber 5.20 metredir. Dikdörtgen planlı, tonoz ta-
vanlı bir mekândır. Taş örgülü ve sıva ile kaplıdır. Giriş açıklığının/bacası-
nın taş örgülü düşey yüzeylerinden kuzeydekinde yaklaşık 25 cm. çapında 
dairevi bir delik/tünel vb. ağız açıklığı vardır. Tonoz tavanda da dik olarak 
yerleştirilmiş iki adet künk yer almaktadır. Ancak toprak üstü ile bağlantıları 
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tespit edilmemiştir. Mekânda yapılan çalışmalarda yoğun bir şekilde sırlı-sır-
sız seramik parçaları, pithos parçaları, küp parçaları ve cam parçaları çıkarıl-
mıştır (Resim: 4). 

CD 2 No.lu Mekân: Daha önceki yıllarda 2013 de kazısı yapılan ve mekân 
olgusu belirlenen cami beden duvarına bitişik 2 No.lu mekânda bu kazı döne-
minde sondaj çalışması 20.10.2017 ve 22.10.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. 
Daha önceki yıllarda yapılan kazıda mekân içinde kalan bir apsis duvarı bu-
lunmuştur. Bu dönemde yapılan çalışmalarda ise apsis duvarının bir kısmı-
nın daha ortaya çıkarabilme adına sondaj yapılmıştır. 

CD I. Yol: A-14 burcunun kuzeyinde olup önceki yıllarda konturları belir-
lenmiştir. Kuzey-güney doğrultulu ve güneye doğru aşağı kotlarda eğimlidir. 
Güneyde önce 13 No.lu meydana/mekâna ve daha güneyde de A-14 burcu 
kapısına kadar uzanmaktadır. Kuzeyde ise önceki yıllarda açılmış olan bir 
meydana/avluya açılmaktadır. Yolda ortalama 30 cm. derinleştirilmiştir. Yol 
1.90 cm. enindedir. Kuzeydeki avludan mekân 13’ün güney hizasına kadar 
20.60 metre uzunluğundadır. Bu yolun kenarında yer alan 4 mekân açılmıştır.

CG 13 No.lu Mekân: Caminin güneyinde yer alan ve 2016 kazı döneminde 
mekân duvarları hattı ortaya çıkarılan açmada bu kazı döneminde 26.09.2017 
ve 27.09.2017 tarihleri arasında çalışma yapılmıştır. Çalışmalar sonrası 
mekânın ölçüleri şu şekildedir; güney duvarın batıdan doğuya doğru orta-
ya çıkarılan kısmı 4.50 cm. doğu-batı doğrultusunda açılan alanın genişliği 
8.30 cm.dir. Ortalama yükseklik 1.70 cm.dir. Doğu tarafta yapılan çalışma-
larda güneyden kuzeye 6.00 m. genişliktedir. Kuzeyden güney duvara 4.70 
cm. mesafeden sonra 60 cm.lik derinlik 3.60 cm. genişlikte toprak tabakası 
bırakılmıştır. Batı duvarı bir önceki günde ortaya çıkarılmış ve toplam açılan 
alanın kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu 5.50 cm. ortalama derinlik 
1.60 cm.dir. Çalışmalarda mekânda sırlı/sırsız seramik, metal, kemik, mimari 
parça, opus sectile parçaları bulunmuştur.

CG 14 No.lu Mekân: Caminin güneyinde yer alan ve 2016 kazı döneminde 
mekânların duvarları ortaya çıkarılan açmada bu kazı döneminde 28.09.2017 
tarihinde çalışma başlamıştır. Çalışma sonu açmanın ölçüleri şu şekildedir. 
Kuzey duvarı 3.20 cm. genişlikte ortalama derinliği ise 1.25 cm. batı tarafı 2.30 
cm. genişliğinde açılmıştır. Duvar olgusu bulunamamıştır. Ortalama derinlik 
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1.30 cm.dir. Güney duvarı 5.00 m. genişlikte açılmıştır. Ortalama derinliği 85 
cm.dir. Mevcut duvar seviyesine göre 2 metre derinleşilmiştir. Batı duvarın-
daki farklı taş örgüsü iki evreli olduğunu göstermektedir. Doğu duvarında 
yanık izleri vardır. Kuzey duvarında, kuzeydoğu köşeye yakın bir yerde ola-
sılıkla kuzeydeki başka bir mekâna açılan diğer bir kapı açıklığı daha vardır 
ancak yoğun taş döküntü altında olup açılmamıştır. Çalışmalarda seramik 
parçaları, metal parçalar ve mimari bir parça bulunmuştur.

CG 15 No.lu Mekân: Cami güneyinde yer almakta, ilk olarak bu kazı se-
zonunda 28.09.2017 ve 01.10.2017 tarihleri arasında çalışmalar yapılmıştır. 
Çalışmalar sonrası alınan son ölçüler şu şekildedir; güney duvarı doğu batı 
doğrultusunda 4.90 cm. uzunluğa, 1.45 cm. yüksekliğe sahip olup batı duva-
rın bir bölümü ortaya çıkmış, kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu 3.80 
cm. yüksekliği 1.43 cm. kuzeybatı köşede 1.20 cm. yüksekliğinde toprak ta-
bakası olup kuzey duvarının bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Kuzeyde ortaya 
çıkarılan duvarın doğudan batıya uzunluğu 4. 24 cm. ortalama yüksekliği 1 
m.dir. Doğu duvarı üzerinde, kuzeydoğu köşede yer alan bir kapı ile caminin 
doğusundaki 13. mekânına açılmaktadır. Mekânda sırlı-sırsız seramik parça-
ları, metal parçalar bulunmuştur.

CG 16 No.lu Mekân: Cami güneyinde yer alan ve ilk defa bu kazı sezonun-
da 29.09.2017 ve 01.10.2017 tarihleri arasında çalışmalar yapılmıştır. Mekânda 
yapılan çalışmalar sonrası mekânın ölçüleri doğu-batı yönde 6.65 cm. ve ku-
zey-güney yönde 3.31 cm. ölçülerinde 150 cm.dir. Taban tespit edilememiş 
ancak duvarların taban seviyesine inilmiştir. Kültür dolgusu devam etmek-
tedir. Batı duvarı 2 evrelidir. Güney duvarındaki 110 cm. enindeki bir kapı 
açıklığı ile bir başka mekâna açılmaktadır, ancak bu mekân henüz açılmamış-
tır. Doğu duvarı üzerinde güneydoğu köşede yer alan bir kapı ile Caminin 
doğusundaki 1. Yola açılmaktadır; bu kapı 1.30 metredir. Kuzey duvarında 
3 adet niş vardır. Ortadaki niş daha alçak kotta başlamaktadır. Bu nişlerden 
batıdaki 80 cm. ortadaki 70 cm. doğudaki 75 cm. enindedir. İnilen seviyedeki 
dolguda, ortadaki nişte ve duvar temel altlarında yanık ve kül izleri vardır.

A-12 G 1 No.lu Mekân: Kalenin A-12 burcu güney yönünde hendek içinde 
kalan bölümde ilk kazılar 10.09.2017 ve 24.10.2017 tarihleri arasında yapılmış-
tır. Mekânın batı ve güney yönlerinde duvar olgusu bulunmamaktadır. Çalış-
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malarda tamamı ortaya çıkarılan doğu duvarı toplam uzunluğu 4.40 cm.dir. 
Doğu duvarına 80 cm. mesafede güney yönde 70 cm. genişlikte ve 80 cm. 
derinlikte bir niş yer alır. Kuzey duvarı ise 400 cm. uzunluğundadır. Ayrıca 
yapılan çalışmalarda mekânın kuzey ve doğu duvarlarının birleştiği noktada 
bir kapı açıklığı ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar esnasında sütun başlığı, kıs-
men kırık bir yalak ve niteliksiz parçalar bulunmuştur (Resim: 6-7.).

A-12 G 2 No.lu Mekân: Kalenin A-12 burcu güney yönünde hendek içinde 
kalan bölümde ilk kazılar 17.09.2017 ve 24.10.2017 tarihleri arasında yapıl-
mıştır.  Mekânda yapılan çalışma sonrası mekân ölçüleri; batı duvar 5.30 cm. 
doğu duvar 2.90 cm. kuzey duvar 1.90 cm.dir. Güney yönünde duvar olgu-
su yoktur. Kuzey duvarının bitişiğinde kuzey doğu köşede bir ocaklık tespit 
edilmiştir. Ocağın genişliği 85 cm.dir. Mekânın derinliği 1.60 cm.dir. Mekânın 
ön kısmında (güney) 1 ve 2 No.lu mekânların önünden geçen taş dizisi yer 
alır. Bu taş dizisinin uzunluğu 1.90 cm.dir. Bu taş dizisinin kalınlığı 40 cm.dir. 
Yapılan çalışmalarda seramik parçaları ve küp parçaları bulunmuştur (Resim: 
6-7).

A-12 G 3 No.lu Mekân: Kalenin A-12 burcu güney yönünde hendek içinde 
kazılar 24.10.2017 tarihinde yapılmıştır. Açmada yapılan çalışmalar sonrası 
mekânın gün sonu ölçüleri; doğu-batı yönde 4.80 cm. genişliğinde, kuzey-gü-
ney yönde 2.40 cm. genişliğinde 1.80 cm. derinliğindedir. 

Çalışmalar esnasında mekânın güneydoğu kısmında 1.90 cm. uzunluğun-
da 90 cm. yüksekliğinde 40 cm. kalınlığında duvar tespit edilmiştir. Diğer 
kısımlarda devamı bulunamamıştır. Yapılan çalışmalarda nitelikli buluntu 
çıkmamıştır (Resim: 6-7).

A-12 G 4 No.lu Mekân: A 12 mekânın güneyinde 3 No.lu açmanın doğu-
sunda yer alan alanda ilk kazılar 27.10.2017 ve 03.10.2017 tarihleri arasında 
yapılmıştır. Çalışmalar sonunda açmanın son ölçüleri şu şekildedir;  doğu 
tarafın uzunluğu 4.10 cm. kuzey güney yönde uzunluk 1.50 cm. batı taraf 
2.10 cm. uzunluğundadır. Doğu tarafta yer alan duvar uzunluğu ise 2.60 cm. 
kalınlığı 35 cm. ve 40 cm. yüksekliğindedir.  Çalışmalar esnasında seramik 
parçaları, metal parçalar ve bir adet gülle bulunmuştur. Mekânda ayrıca son-
daj çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalarda mekânın temel seviyesine inilmiş 
olması ve yer yer anakaya blokları görülmesi nedeniyle; temel mimarisinin 
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araştırılması ve kültür dolgusunun devam edip etmediğinin tespit edilme-
si amacıyla, ana kaya bloklarının önündeki toprak dolguda, mekânın kuzey 
yarısında 4.10x1.50 metre ölçülerinde bir alanda sondaj çalışması yapılarak 
yaklaşık 50 cm. alt kota inilmiştir. Çalışmalar sonucunda planları tespit edi-
lemeyen mimari buluntular olduğu görülmüş ve kültür dolgusunun devam 
ettiği tespit edilmiştir. Batı duvarının temeli ise sondaj taban seviyesine kadar 
inerek devam etmektedir (Resim: 6-7). 

A-12 G 5 No.lu Mekân: Kalenin A-12 burcu güney yönünde hendek içinde 
kalan bölümde kazılar 02.11.2017 ve 04.11.2017 tarihleri arasında yapılmış-
tır. Mekânda yapılan çalışmalar sonrası ölçüler şu şekildedir; Mekân 3.5x2.15 
metredir. Batı duvarı üzerinde güneybatı köşede yer alan 93 cm. enindeki bir 
kapı ile mekân 4’e bağlanmaktadır. Kuzey duvarı üzerinde kuzeydoğu kö-
şede yer alan 1 metre enindeki bir aralık ile mekân 7’ye açılmaktadır. Güney 
duvarı ortası civarındaki 1 metrelik bir kapı geçidi ile mekân 2’ye bağlanmak-
tadır.  Mekânda ayrıca sondaj çalışmaları yapılarak yaklaşık 50 cm. alt kota 
inilmiştir. Çalışmalar sonucunda mekânın doğu ve batı duvarının ana kaya 
ile birlikte alt seviyeye doğru devam ettiği yani kültür dolgusunun devam et-
tiği anlaşılmıştır. Kuzey kısımdaki ana kaya bloğunun üzerinin irili ufaklı taş 
ve kireç harçla örülerek temel yatağının oluşturulduğu temel yatağı altında 
da ana kaya bloklarının olduğu anlaşılmıştır (Resim: 6-7).

A-12 G 6 No.lu Mekân: Kalenin A-12 burcu güney yönünde hendek içinde 
kalan bölümde kazılar 26.10.2017 ve 03.11.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. 
Mekânda yapılan çalışmalar sonucunda ulaşılan ölçüler şu şekildedir; mekân 
kuzey-güney 3.20 cm. doğu batı 5.30 cm. uzunluğunda ortalama 1.90 cm. de-
rinliğindedir. Kuzey duvarı ana kaya blokları da kullanılarak değişik boy taş-
larla yer yer kireç yer yer çamur harçla yani farklı tekniklerde örülmüş olup 
temeli ana kaya ile birlikte 3 metre alt kota inmektedir. Kuzey duvarın doğu 
kısmı alt 1 metrelik kotta ana kaya bloğu da kullanılarak iri-yarı işlenmiş taş-
larla örülmüştür; kuzey duvarın batı kısmı ise alt 1 metrelik kotta ufak-yarı 
işlenmiş taşlarla duvar örülmüştür. Altta bir metrelik örgüde yer yer kireç 
harç yer yer çamur harç kullanılmıştır. Üst iki metrelik kısmı ise orta boy yarı 
işlenmiş taşlarla ve çamur harçla örülmüştür. Mekânın batı duvarının kuzey 
kısmı 3 metre alt kota kadar inmekte olup alt kısımları iri-yarı işlenmiş taşlar-
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la, üst kısmı orta boy yarı işlenmiş taşlarla örülmüştür. Mekânda metal alet-
kap-üzengi, kemik, sırlı-sırsız seramik parçaları bulunmuştur (Resim: 6-7).

A-12 G 7 No.lu Mekân: A-12 mekânının güneyinde yer alan açmada sur bi-
tişiğinde yer alan açmada ilk çalışmalar 27.10.2017 ve 06.11.2017 tarihleri ara-
sında yapılmıştır. “A-12 Güneyi” olarak adlandırılan ve kuzeydeki kale sur 
duvarı ile güneydeki hisarpeçe arasındaki alan, doğuda A-13 burcu ile batıda 
A-11 burcu ile sınırlanmaktadır. Bu alanda güneydeki hisarpeçe surlarına bi-
tişik olarak uzanan 1-2-3 ve onların kuzey bitişiğinde 4-5-6 No.lu mekânlar 
yer almaktadır. Mekân 4-5-6’nin kuzey tarafında ve A-13 burcu altında yapı-
lan kazılarda kale sur duvarları ve A-13 burcu ile mekân 4-5-6 arasında uza-
nan ve bir koridor oluşturan mekân 7 açığa çıkarılmıştır. Çalışmalar sonrası 
mekân ölçüleri doğu-batı doğrultusunda 22.50 cm. uzunluğunda, kuzey-gü-
ney yönünde ortalama 160 cm. genişliğinde ve 140 cm. derinliğindedir. 

Mekân 7 koridorunun doğuda tespit edilen kısmı, A-13 burcu hizasında 
kuzey-güney doğrultulu olarak başlamakta ve 5.75 metre kuzeye kale surları-
na kadar uzanmaktadır. Bu kısımda koridor genişliği 1.80 metredir. Başlangıç 
yerinde mimarisi ve güneydeki hisarpeçe duvarı ile ilişkisi henüz netleştiril-
memiştir. Bu kısımda koridorun doğu duvarını A-13 burcunun duvarı oluş-
turmaktadır. Batı duvarı ise orta boy yarı işlenmiş taşlarla ve çamur harçla 
örülmüştür. Koridorun kuzey-güney doğrultulu kısmı, A-13 kulesi ile kale 
sur duvarlarının birleşerek köşe yaptığı yerde, buna uygun olarak, köşe yap-
makta ve doğu-batı doğrultulu olarak batıya doğru uzanmaktadır. A-13 ku-
lesi ile kale surunun köşe yaptığı yerin karşısındaki duvar ise kırık bir köşe 
dönüşü ile yuvarlanarak dönmektedir ve bu dönüş yerinde büyük boy kesme 
taşlarla duvar örülmüştür. Koridorun köşe yaparak döndüğü doğu-batı doğ-
rultulu kısmının kuzey duvarını kale surları oluşturmaktadır. Bu kısımdaki 
sur duvarlarının alt seviyesindeki örgüsünde yer yer iri blok kesme taşlar kul-
lanılmıştır. Güney duvar ise orta boy yarı işlenmiş taşlarla örülerek devam 
etmektedir ve bu kısımda koridor genişliği 2.10 metredir. Ancak A-13 bur-
cundan 5.35 metre batıda güney duvar örgüsüne çok iri ve dik yerleştirilmiş 
dikdörtgen bir taş eklenmektedir. Bu taş koridor içine 55 cm. girerek koridoru 
daraltmaktadır. Duvarın bu dik yerleştirilen taştan sonraki kısmında duvar 
mimarisi değişmekte ve batıya doğru mekân 6 kapısına kadar aynı aksta de-
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vam etmektedir; bu kısımda farklı olarak duvar orta boy dikdörtgen taş ve ça-
mur harçla örülmektedir. Mekân 6 kapısından sonra 55 cm.lik daralma kısmı 
tekrar geri çekilerek koridor yaklaşık başlangıç ölçüsünde genişlemektedir. 
Mekân 6 kapısı ile yan yana olan mekân 5 kapısı da bu koridora bağlanmak-
tadır.  Mekânda seramik, kemik, metal alet-kap, cam bilezik-yüzük, porselen, 
lüle, mimari öge parçaları bulunmuştur (Resim: 6-7).

Şapel: 24.10.2017 ve 26.10.2017 tarihleri arasında kazılmıştır. Kale surları 
ile hendek arasında, kalenin kuzeyindeki dik yamaçta ve buradaki hendek 
duvarına bitişik hisarpeçe duvarı üzerinde yer alan bir mekândır.  Doğu-ba-
tı doğrultulu ve dikdörtgen planlıdır. Doğusunda apsisi yer almaktadır. Üç 
yönden kısmen, kuzeyden tamamen yıkık vaziyettedir. Kilise üzerinde yo-
ğun taş duvar döküntüsü yer almaktadır. Çalışmalar sonrası mekân ölçüleri 
şu şekildedir; kısmının eni kuzey-güney doğrultusunda 3 metredir. Uzun-
luğu doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 8.55 metredir. Apsis kavsinin koru-
nan kısmının uzunluğu kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 2.35 metredir. 
Kazılarda yaklaşık 2 metre derinleştikten sonra ana kayaya ulaşılmış ve bu 
korunan güney kısmın doğrudan ana kaya üzerine inşa edildiği anlaşılmıştır. 
Doğu ve batı duvarları, temel açılmadan, doğrudan ana kaya üzerine iri ça-
kıllı bir kireç harç serilerek harcın üstüne örülmeye başlanmıştır. Bu duvarlar 
dikdörtgen kesme taşlarla ve kireç harçla örülmüştür. Ana kaya yüzeyi dü-
zensiz olup sonradan deforme olmuş olmalıdır. Ayrıca taban üzerinde kireç 
harçlı taban sıvası izleri yer almakta olup tabanı bu sıva ile de düzeltilmiş 
olmalıdır. Apsis önünde kuzey-güney doğrultulu olarak 2.20 metre uzanan 
tek sıra bir taş basamak örgüsü yer almakta olup apsis alanını sınırlamakta-
dır. Basamağın eni 35 cm. yüksekliği 30 cm.dir. Güney duvarı yarı işlenmiş 
orta boy taşlarla ve çamur harçla örülmüş olup ana kaya üzerindeki tabandan 
yaklaşık 50 cm. yukarı kottadır. Apsis hizasındaki doğu tarafta tahribat var-
dır. Yapılan çalışmalarda sırlı-sırsız seramik, kemik, metal alet, taş mimari 
eleman parçaları bulunmuştur.

Konservasyon ve Geçici Koruma Çalışmaları: 2017 yılı kazı çalışmaları 
05.11.2017 tarihinde son bulmuş, sonrasında kale ve kazı alanlarının temiz-
lik çalışmalarına başlanmıştır. Kazı sonrası sahada koruma ve güçlendirme 
çalışmaları, kazı yapılan ve daha önceki yıllarda kazısı yapılan alanlarda 
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uygulanmıştır. Mekânlarda oluşan ya da bir sonraki sezona kadar yıkılma 
tehlikesi olan bölümlere müdahale edilmiştir. Bu amaçla duvar örgüsü yı-
kılan mekânlarda duvarlar örülmüştür. Yapılarda zayıflayan kısımlarda da 
güçlendirme yapılmıştır. Ayrıca duvar yüksekliği fazla olan ve bir sonraki 
kazı dönemine kadar yıkılma tehlikesi muhtemel A-16 K 5 No.lu mekânının 
duvarları tespit edilen bir noktadan tıraşlanmıştır (Resim: 9-10).

SONUÇ

2017 yılında Prof. Dr. Ali Boran başkanlığında gerçekleştirilen Mersin İli, 
Silifke İlçesi’nde yer alan Silifke Kalesi; kazı, konservasyon-temizlik çalışma-
ları, kazı alanında güvenlik tedbirlerinin alınması, geçici koruma-güçlendir-
me çalışmaları 21.08.2017 ve 30.11.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Kazı 
çalışmalarının ardından kazıdan çıkan etütlük ve envanterlik malzemeler ba-
kanlık temsilcisi ile Silifke Müzesine 06.011.2017 tarihinde bir tutanakla tes-
lim edilmiştir (Resim: 11-15). Yine aynı gün Silifke Müzesinden bir uzman ve 
bakanlık temsilcisi ile kazı deposu kilitlenip mühürlenmiş, anahtar müzeye 
teslim edilmiştir. Sonrasında 07.11.2017 ve 30.11.2017 tarihleri arasında kon-
servasyon-temizlik çalışmaları, güvenlik tedbirlerinin alınması geçici koruma 
ve güçlendirme çalışmalarıyla tamamlanmıştır.
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Resim 1:  A-16 K 10 No.lu mekânındaki kazı çalışması.

Resim 2:  A-19 Mekânının üzerindeki mekanların kazı sonrası üsten görünüşü.
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Resim 3:  A-19 Mekânının üzerindeki mekanların kazı sonrası kuzuyden görünüşü.

Resim 4:  A-14 Burcu girişi kazısı. 
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Resim 5: A-13 No.lu Burcundaki zindanın kazısı.

Resim 6:  A-12 G 1-7 No.lu Mekânların kazısı.
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Resim 7:  A-12 G 1- 7 No.lu Mekânların üstten görünüşü.

Resim 8:  A-16 K 4-16  No.lu Mekânlardaki çalışmalar.
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Resim 9:  Silifke Kalesi’nin kazı sonrası havadan görünüşü.

Resim 10:  Silifke Kalesi’nin kazı sonrası güneybatıdan  havadan görünüşü.
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Resim 11:  Kazıda çıkarılan taş gülleler.

Resim 12:  Kazıda çıkarılan mimari plastikler.
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Resim 13:  Kazıda çıkarılan sırsız küp.

Resim 14:  Kazıda çıkarılan seramik parçası.
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Resim 15:  Kazıda çıkarılan lüle.
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ALABANDA 2017

Ali Yalçın TAVUKÇU*
 Akın TEMÜR

 Zerrin AYDIN TAVUKÇU
 Mesut CEYLAN

 Sinem COŞKUN
                                                            Kasım EKER

Bugün Aydın İli, Çine İlçesi’nin yaklaşık olarak 7 km. batısında yer alan 
antik kent, Marsyas (Çine) Çayı’nın batısında yer almaktadır1. İç Karia’nın üç 
önemli kentinden biri2 olan Alabanda’daki çalışmalar, 2017 yılında Bakanlar 
Kurulu kararlı kazıya dönüştürülmüştür. 2017 sezonunda kazılar, Kültür 

* Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
25240-Erzurum/TÜRKİYE. 

 Dr. Öğr. Üyesi Akın TEMÜR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü Samsun/TÜRKİYE.

 Dr. Öğr. Üyesi  Zerrin AYDIN TAVUKÇU, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü 25240-Erzurum/TÜRKİYE. 

 Arş. Gör. Mesut CEYLAN, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 25240-Er-
zurum/TÜRKİYE.

 Arş. Gör. Sinem COŞKUN, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 25240-Er-
zurum/TÜRKİYE. 

 Öğr. Gör. Kasım EKER, Ordu Üniversitesi Ünye Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planla-
ma Bölümü Mimari Restorasyon Programı 52300-Ordu/TÜRKİYE.

1 G. Hirschfeld, “Alabanda” In: Paulys Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft  
RE. I.1. 1893, 1270; R. T. Marchese A Historycal of Urban Organization in the Lower Meander 
River Valley: Regional Settlement Patterns to the Second Century A. D.. 1976, 70-71; G. E. Bean, 
Karia, 1987, 215; A. A. Tırpan, “Alabanda” VII. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1990, 171; S. Ateş-
lier “Alabanda, Karia’nın Mimarlar Kenti” Aydın Kültür ve Turizm Dergisi 4, 2012, 78; S. Ateş-
lier “ 2011-2012 Yılı Alabanda Kazıları”35. Kazı Sonuçları Toplantısı, 3. Cilt 2013, 482; S. Ateşlier 
“On the Excavation of the Zeus Temple of Alabanda” Anatolia Antiqua XXII, 2014, 247. 

2 Strabon, Geographica, XIV, II, 22, 26; Bean 1987, 215, 220; C. C. Küçükeren, Ege’de Bir Anadolu 
Uygarlığı, Karia, 2007, 124. 
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ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 
03.10.2016 tarih ve 2016/9336 sayılı kararı ile verilen izin çerçevesinde, 
Alabanda antik kentinde, 13.07.2017 - 25.08.2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir3. Kentteki çalışmalar, agora, bouleuterion ve doğu hamamı 
olmak üzere üç alanda sürdürülmüştür. Ayrıca kentte drone ile ortofoto 
çekimleri gerçekleştirilmiş ve bu hava fotoğrafları hali hazır kent haritalarıyla 
çakıştırılarak birleştirilmiştir (Harita: 1). Ekibimizin coğrafyacı üyesi Atatürk 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cemal 
Sevindi bölgenin çeşitli haritalarını oluşturmuştur (Harita 2).

AGORA

Alabanda agora yapısında ilk olarak Halil Ethem Bey tarafından 1904 
yılında yapının planını ortaya çıkarmak amacıyla kuzeydoğu ve kuzeybatı 
sondajları açılmıştır. 2017 yılında yeniden başlanan çalışmalara Halil Ethem 
Bey’in daha önce kazdığı alanda; agoranın kuzey kanadındaki F3 ve F4 
açmalarında başlanmıştır (Çizim: 1). Doğu-Batı yönünde zemin bulmaya 
yönelik olarak yapılan çalışmalarda 5x10 metrelik bir alana yayılmış, harçla 
örülmüş tuğla örgüleri saptanmıştır (Resim: 1). Bu tuğla örgülerinin birbirini 
keser bir şekilde yapılmış olmasından, bir duvar örgüsünden çok tonoz 
örgüsüne ait olduğu anlaşılmaktadır. Yaklaşık 35x30 cm. ölçülerinde, 3-5 
cm. kalınlığa sahip olan bu tuğlalardan örülmüş kemerin üst kısmında yine 
aynı ölçülerdeki tuğla zemin üzerine harçla döşenmiş 3x2 cm. ölçülerinde 
küp biçimli, kesme taştan yapılmış tesseralar bulunmuştur. Tesseraların tonoz 
örgüsünün üzerinde bulunması, agoranın veya daha sonraki bir dönemde 
inşa edilmiş başka bir yapının zeminini oluşturduğuna işaret etmektedir. 
Tonoz örgüsünün Halil Ethem Bey’in kazdığı alanda görülmemiş olması 
ilginçtir. 

Agoradaki diğer bir çalışma alanı zemin bulmaya yönelik olarak G3 
açmasında güney duvarı bitişiğinden itibaren 2x1,5 m. sondaj açılmıştır. 

3 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Atatürk 
Üniversitesi’ne, Aydın Arkeoloji Müzesi’ne, Çine Belediyesi’ne, Alabanda Kültür Varlıklarını 
Koruma ve Değerlendirme Derneği’ne, Bakanlık Temsilcisi Diyarbakır Müzesi’nden Sanat Ta-
rihçisi Sayın Müjdat Gizligöl’e ve kazı ekibine burada bir kez daha teşekkür ederiz. 
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Bu alanda 221x110 cm. ölçülerinde içi boş bir lahit tespit edilmiş ve hemen 
kuzeyinde 112x123 cm. ölçülerinde lahit kapağı bulunmuştur. Buluntular 
neticesinde sondaj alanı 10x10 m. büyütülerek çalışmalar bu alanda 
yoğunlaşmıştır. Açmada seviye inme çalışmaları devam ederken, güney duvarı 
bitişiğinde yapının atık suyunun dışarı atılması amacıyla yapılmış bir kanal 
sistemine ulaşılmıştır. Kanal sisteminin; yapının güney duvarından derinliği 
- 415 cm. olup, güney duvarı boyunca doğu-batı yönünde F3 açmasında 
da devam ettiği belirlenmiştir. Lahit kapağının kuzeyinde devam eden 
çalışmalar esnasında yönleri farklı, güney duvarına bitişik kanal sistemine 
uzanan; pişmiş topraktan beş farklı künk sistemi ortaya çıkarılmıştır (Resim: 
2). G3 açmasının sonunda, kuzey yönüne ilerleyen seviye inme çalışmalarında 
kanal sisteminin devam ettiği görülmüş ve mermerden yapılmış 109x21 cm. 
ölçülerinde bir oluk ortaya çıkarılmıştır. F3 açmasında da biri kuzeye diğeri 
doğuya uzanan iki farklı künk sistemi ortaya çıkmıştır. Doğu-batı yönüne 
uzanan kanal sisteminde F3 açmasının güney duvarında, 55x35x25 cm. 
ölçülerinde bir delikten atık suyun boşaltıldığı düşünülmektedir. Bu kanal 
sisteminin zemini batıdan doğuya meyillendirilmiştir. 

Çalışmalar boyunca F3 açmasının kanal temizliği esnasında yığıntı toprak 
içinde; pişmiş topraktan yapılmış bir tanrıça figürininin başı ve bir pişmiş 
toprak kandil envanterlik eser olarak kayıtlara geçmiştir. G3 açmasında ise 
mermerden bir ağırşak ve kemikten yapılmış saç iğnesi ele geçmiştir (Resim: 3). 

Çalışmalarımız G3 ve Ğ3 açmalarında yoğunlaşmış olup, G3 açmasında 
biri Helenistik Döneme diğeri ise Roma Dönemine ait iki adet bronz sikke, iki 
adet pişmiş toprak kandil, bir adet pişmiş toprak testi ve tabanı tuğla döşeli 
kanal içinde taşınarak buraya geldiği değerlendirilen Geç Miken Dönemi’ne 
ait bir taş balta ele geçirilmiştir (Resim: 3). Ğ3 açmasında ise; agoranın güney 
duvarına paralel uzanan kanal sistemi kuzeye doğru devam etmektedir. Kanal 
sisteminin güney duvarından itibaren derinliği -303 cm. olarak ölçülmüştür. 

Agora yapısında yürütülen kazı çalışmalarında yapının zeminine ulaşılmış 
olup, üç değişik tipte, on bir farklı künk sistemi ortaya çıkarılmıştır. Yönleri 
farklı olmakla birlikte, kanal sistemine bağlanan künklerin sisteminin altından 
devam etmesi sebebiyle agoranın inşasından daha önce yapılmış olabileceği 
sonucuna varılmıştır (Resim: 4). 
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BOULEUTERİON

Alabanda antik kentinde yapılan kazı çalışmalarından bir diğeri de meclis 
binası olarak bilinen Alabanda bouleuterionudur (Çizim: 2). Türk arkeolojisinin 
önemli isimlerinden Halil Edhem Bey tarafından 1904 yılında incelenen ve 
planı çıkarılan yapı4 oldukça iyi durumda günümüze ulaşmıştır. Yapının 
kuzey ve güney duvarları büyük ölçüde doğu ve batı duvarları ise kısmen 
ayaktadır. Yaklaşık 26x36 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı olan yapının 
içerisi güney cephede sahne ve konuşma platformuna, kuzey cephede ise 
meclis üyelerinin kürsüdeki konuşmacıyı rahat görebilmeleri için yarım 
daire şeklinde düzenlenmiş theatrona sahiptir. Theatron doğu ve batı yönlerde 
bulunan iki köşesi tonozlu bir alt yapı üzerine oturmaktadır. Bu kısımda 
görülen araları harçlı dikine yerleştirilmiş yassı taşlar küçük açıklıklar halinde 
sahneye paralel bir şekilde konumlandırılmıştır. Pseudoisodomik tarzda duvar 
örgüsüne sahip yapının duvarları iki sıra kalın bir sıra ince dikdörtgen 
bloklardan oluşturulmuştur. Duvarları oluşturan blokların üzerinde usta ya 
da atölye işareti olabilecek monogramlar dikkat çekicidir. Duvar kalınlığı 1.20 
m.dir. Duvarlardan yıkılan iri taş bloklar çoğunlukla yapının içine düştüğü 
için bu alandaki çalışmalar güçlükle sürdürülmüştür.

9.14 m. yüksekliğe kadar korunmuş olan yapının güney cephesi üzerinde 
iki kapı açıklığı izlenmektedir. Her iki yan duvarda giriş bulunmaktadır. Fakat 
bunlar toprak altındadır. Yan cephelerdeki girişler tonozlu bir merdivenle son 
bulmaktadır. Yapının içinde KXII ve LXII paftaları içinde yapının kuzeybatı 
köşesinden itibaren oluşturulan 10x10 m.lik sekiz açma içinde çalışmalar 
başlatılmıştır. Yapının kuzeyinden güneye doğru inildiğinde yüzeyde 
bulunan toprak kalınlığının arttığı görülmektedir. Doğu-batı doğrultulu 
theatronun üzerinde üstten uçları görünen taşlar takip edildiğinde theatronun 
oturma sıraları gün yüzüne çıkarılmıştır. Theatronun alt kısımlarında taş sırası 
daha düzgün olarak ortaya çıkarılırken, üst sıralarında daha çok harç kalıntısı 
ve tuğla kırıntıları-parçaları olduğu gözlenmiştir. Ayrıca KXII paftası h 9 
açmasında yüzey toprağının hemen altında ele geçen demir mıhlar yapının 

4 Edhem Bey, “Fouilles d’Alabanda en Carie. Rapport sommaire sur la seconde campagne (1905)” 
In: Comptes rendus de seances de I’ Academie des Inscriptions et Belles-Lettres 1905, 446-449, 
Plan 3.
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üst örtüsünün ahşap olduğunu ve üzerinin çatı kiremidi ile kaplı olduğunu 
düşündürmektedir.

Yapının içinde gözlenen mermer parçaları bouleuterionun oturma 
basamaklarının moloz taşla inşa edilip üzerinin harçla kaplanıp mermerle 
döşendiğini göstermektedir. Ayrıca theatronun 7-8 basamağından sonra 
bulunan mermer oturma sıraları da bu düşünceyi doğrulamaktadır. 
Theatronun kuzeydoğu ve kuzeybatısında ortaya çıkan iki merdiven 
seyircilerin oturduğu alanı üç bölüme ayırmaktadır. Bu merdivenlerin hemen 
yanını oldukça yüzeysel iki aslan ayağı süslemektedir (Resim: 5). Theatronda 
yerinde yapılan ölçümlere göre oturma sıralarının genişliği 65 cm. aralarındaki 
yükseklik ise 40cm.dir. İki oturma sırası arasındaki merdivenin genişliği 
65 cm. olarak ölçülmüştür. Merdiveni oluşturan basamağın yüksekliği 15 
cm. basamağın yüzeyi ise 30 cm.dir. Theatronun kaç oturma sırasından 
oluştuğu henüz netlik kazanmamıştır. Bouleuterionda yapılacak yeni kazı 
çalışmaları bu konuda ayrıntılı veriler sunacaktır. LXII paftası a 9 açmasında 
123x116x63cm. ölçülerinde palmet ve boğa başı (bukranion) bezemeli mimari 
bir blok tespit edilmiştir (Resim: 6). Palmet yapraklarının kalın ve ayrıntıdan 
yoksun verilmesi nedeniyle bezeksel yapının ve yozlaşmanın öne çıktığı 
bezemeli mimari parçamız, Apollon İsotimos Tapınağı’na ait baştaban üstü 
ve korniş parçası, Magnesia agorasının doğu stoasına ait bir ante başlığı ve 
Priene bouleuterion sunağı örneklerinin de desteklediği gibi M.Ö. 2. yy.ın 
3. çeyreğine tarihlenebilir5. Cavea üzerindeki KXII paftası ğ 9, ğ 8, h 9, h 
8, LXII paftası a 9, b 9, b 8 açmalarında yüzeyden takip edilebilen oturma 
sıraları ortaya çıkarıldıktan sonra devam eden çalışmalarda LXII paftası 
a 8 açmasında derinleşilerek -75 cm. kotuna ulaşılmıştır. Çalışmalarımıza 
açmanın kuzeyinde ortaya yakın vaziyette duran taşların kaldırılması ve 
üzerindeki dolgu toprağın alınması şeklinde devam edilmiştir. KXII paftası h 
8 açmasında -25 cm. derinlikte M. S. 3. yy.a ait olan düşük kondisyonlu bronz 
bir sikke ele geçirilmiştir. Sikkenin ön yüzünde şua taçlı imparator portresi 
görülürken, arka yüzde ayakta duran bir kadın figürü yer almaktadır. LXII 
paftası a 8 açması içinde sahneye doğru yani güney yönünde ilerlemeye 

5  N. Koçhan, Hellenistik Çağ Anadolu Mimarisinde Lotus-Palmet ve Yumurta Bezekleri, 1995, 58, 
61-63, Levha 12 d, 13, 14 b.
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ve dolgu toprağın kaldırılması yönünde çalışmalarımız devam ettirilmekle 
birlikte herhangi bir buluntu ele geçmemiştir (Resim: 7). 

DOĞU HAMAMI

Alanda ilk kazılar 2013 yılında Suat Ateşlier döneminde Tanrıça Roma 
Tapınağı olabileceği düşüncesiyle başlatılmış ancak sonradan yapı payandalı 
sarnıç olarak adlandırılmıştır. 2016 yılında ekibimiz tarafından devam 
ettirilen kazılarda yapının bir sarnıç olamayacağı düşüncesi oluşmuştu. 2017 
sezonunda devam eden kazılarda elde ettiğimiz verilerle yapının işlevi kesin 
olarak belirlenmiştir (Çizim: 3). Alandaki çalışmalarda, OX paftası h 6 açması 
içinde bulunan yapının kuzeydoğu köşesindeki toprak dolgunun kaldırılması 
ve temel seviyesine inme amaçlanmıştır. Ayrıca önceki sezonlarda yapının 
doğu cephesindeki çalışmalar kaldığı yerden devam ettirilmiştir. Yapının 
korunan en yüksek kısmından -362 cm. derinliğe ulaşıldığında 6x5x1 cm. 
ölçülerinde iki parçalı bir taş kalıbının yarısı ele geçmiştir (Resim: 8). h6 
açmasının kuzeydoğu kenarında devam eden çalışmalar sırasında, -575 
cm. derinlikte 105x80 cm. ölçülerinde üzeri yassı taşlarla kapatılmış bir 
kanalizasyon sistemine ulaşılmıştır (Resim: 9). 45x68 cm. ölçülerindeki 
kanalın içine dolan toprak çıkarılarak elenmiş, bu işlem esnasında bir adet 
bezemeli yüzük kaşı ele geçmiştir (Resim: 8). Kanalizasyon takip edilerek 
üzeri açılmaya devam edilmiş ve kuzey apsisin dış duvarı önünde, 170 cm. 
uzunluğunda bir diğer kanalın ana kanala bağlandığı tespit edilmiştir. Kanalın 
içi boşaltılmış ve tamamen temizlenerek tekrar kapatılmıştır. Kanalizasyon 
sisteminin ortaya çıkarılan kısmının yaklaşık 10 m. olduğu tespit edilmiştir.

Yapının doğu yönündeki odada zemine ulaşma amaçlı çalışmalar 
sırasında tuğlalarla örülmüş kemerli bir açıklık tespit edilmiştir (Resim: 10). 
Buradaki moloz döküntünün temizlenmesi ile binanın hypocaust sistemi 
ortaya çıkarılmıştır. Bu gelişme yapının işlevini kesinleştirerek binanın 
hamam yapısı olduğunu kanıtlamıştır. Kazının son günlerine rastlayan bu 
gelişme, zaman darlığı yüzünden ayrıntılı incelemeye fırsat olmadığından 
sonraki yıllara bırakılmış ve bu alanın içinde (hypocaust sisteminde) hiçbir 
çalışma yapılmadan girişi duvar örülerek kapatılmıştır. Doğu Hamamı olarak 
adlandırılan bu yapıdaki çalışmalar sırasında, üç tanesi Roma Dönemine 
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tarihlenen, çoğu düşük kondisyonlu toplam 32 sikke ele geçirilmiştir. Alandaki 
bir başka buluntu -370 cm. derinlikte 7.5x4 cm. ölçülerinde iki yüzünde de 
insan yüzü betimi olan bir ampulladır (Resim: 8). Aynı alandan birbirine 
oldukça benzeyen iki pişmiş toprak ağırşak ve önceki yıl bulunanların 
benzeri olan künk tıpaları ele geçirilmiştir. -410 cm. de hypocaust sisteminden 
kanalizasyona giden bağlantı noktası tespit edilmiş ve bu noktadan 10 adet 
etütlük sikke ve bir adet ağırşak ele geçirilmiştir (Resim: 8). Ayrıca alanda 
farklı seviyelerden etütlük seramik parçaları, cam kap parçaları, cam cürufları, 
metal çiviler de ele geçirilmiştir. Kazının sonunda hypocaust sistemine girişi 
sağlayan kemer, kazı sırasında çıkarılan tuğlalarla, kapatılmış ve alanın hava 
fotoğrafı çekilerek çalışmalara son verilmiştir.

DİĞER ÇALIŞMALAR

Kazı evinde sezon boyunca ele geçirilen arkeolojik eserlerin temizlenmesi 
fotoğraflanması ve çizimlerinin yapılması şeklinde devam etmiştir.  Envantere 
girecek eserler ve etütlük eserler ayrılarak numaralandırılmıştır. 

Son olarak kazısı yapılan alanların, drone ile hava fotoğrafları çekilerek 
belgelenmiştir. Alanların çevresi tel örgü ile çevrilerek uyarı levhaları asılmış 
ve çalışmalara son verilmiştir. 2017 yılındaki çalışmalarda 21 adet envanterlik, 
96 adet etütlük eser ele geçirilmiş, envanterlik eserler Bakanlık temsilcisi ve 
Aydın Arkeoloji Müzesi görevlilerine teslim edilmiştir.
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Harita 1: Alabanda antik kent planı ve ortafoto. 

Harita 2: Alabanda jeoloji, hidrografya, srazi kullanım ve 3 D haritaları.
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Çizim 1: Alabanda agora planı.

Çizim 2: Alabanda bouleuterion planı.
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Çizim 3: Alabanda Doğu Hamamı planı.

Resim 1: Agora harçla örülmüş tuğla örgüleri.
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Resim 2: Agora kanal ve künk sistemi.

Resim 3: Agora envanterlik ve etütlük eserler.
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Resim 4: Agora hava fotoğrafı.

Resim 5: Bouleuterion merdiven ve oturma basamakları.
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Resim 7: Bouleuterion hava fotoğrafı.

Resim 6: Bouleuterion palmet ve boğa başı (bukranion) bezemeli mimari blok.
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Resim 10: Doğu Hamamı hypocaust sistemi.

Resim 9: Doğu Hamamı kanalizasyon sistemi.

Resim 8: Doğu Hamamı envanterlik ve etütlük eserler.
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ELAIUSSA SEBASTE 2015-2017 EXCAVATION AND 
CONSERVATION WORKS

Annalisa POLOSA*

The researches in Elaiussa Sebaste have concerned, between 2015 and 
2017, the complexes that have been under investigation in the course of the 
last seasons (Draw. 1): the Basilica in the Great Baths’ area on the mainland, 
the thermal building of the Little Baths and the Residential quarter on the 
promontory.

In addition, thanks to the cooperation with Mersin Büyükşehir Belediyesi, 
topographical survey, preliminary cleaning and finally excavations of one 
sector of the Southwestern Necropolis have been achieved; a new excavation 
area has been opened on the Acropolis and another one on the northern edge 
of the promontory in the area of the ‘lighthouse tower’.

The area west of the Great Baths, has been, as we know, interested by 
the construction of a three naves basilica (Photo. 1)1, to which an annex was 
added in the Northern nave. This annex has been the object of research dur-
ing the last campaigns, with the aim of a better understanding of the chris-
tian building’s chronology and of the area’s before its construction. The room 
was divided by arcades into three communicating spaces, in one of which is 
the partly rock-cut tomb already seen in the previous campaigns (Photo. 2). 
The research started in the small room flanking the church’s apse and in the 
area besides the apse itself, where a lime kiln and a modern water channel 
have been removed. In the Northern room of the annex, after the removal of 
the roof’s and arch’s collapse, that can be dated through the ceramics to the 

* Prof. Dr. Annalisa POLOSA, Roma La Sapienza Üniversitesi, Roma/İTALYA,  annalisa.polosa@
uniroma1.it 

1 A. Naspi – M. Conti, ‘Considerazioni preliminari sulla ‘Basilica delle Grandi Terme’ di Elaiussa 
Sebaste’, Scienze dell’Antichità 20/1, 2014, 51-57.
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VIIth cent. AD, huge structures have been unearthed. They partly pertain to 
the Great Baths’ building, and a sounding allowed to analyze the foundation 
trench of one of them, whose materials, both ceramics and a coin, point to 
Hadrian’s period for its construction. This data confirms that the Great Baths 
are a part of the construction program that also involved the building of the 
theatre.

Some small testimonies of mosaic decoration and other walls can be dated, 
thanks to the associated ceramics, to the phase when the area was occupied 
by private residences – attested as well beneath the agora and the theatre – in 
the late Hellenistic and early Roman period.

The earlier structures obstruct the central part of the annex in its central 
sector. The excavations demonstrated that the annex was not furnished with 
a paved or decorated floor, its tramping level being made by beaten earth 
and mortar. These features seem to confirm that the room was probably not 
destined to cult ceremonies and that it was accessible to a limited number of 
persons.

Its function may have been, as already stated, that of a crypt, tied to the 
worship of the late helllnistic tomb carved into the rock bank at the bottom 
of the slope and bearing on the blocks of the entrance the inscription “ΦΙΛΑ 
ΧΑIΡΕ”, whose accessibility was preserved at the time when the annex was in 
use. The invention of the saints’ corpses, diffused from the end of the IVth cent. 
AD, may have been the background of this kind of worship.

Moving to the Westward side of the annex, after the removal of ancient 
blocks re-used in the modern adaptation of a cistern, a structure that can be 
read as a stair, made of a flight of steps partly stone, partly probably wooden, 
based on small pilasters, has been found, connecting this sector of the annex 
to a second floor, whose existence is attested by holes for the inserting of roof 
trusses in the North wall of the annex.

One of the most significant results of the excavations in this area, however, 
are the chronological data concerning the Basilica. Stratigraphy shows that 
the building belongs to the end of the IVth cent. AD, making it one of the most 
ancient Christian buildings of the region.
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On the other hand, the area of the apses has been cleaned from layers of 
collapse, starting from the hill’s slope. The slope, that was lined with a small 
blocks wall and had a system of water channels, most probably related to the 
big thermal building, has been partially brought to light. At the bottom of the 
slope, the entrance of another rock-cut tomb, whose sarcophagus is slightly 
visible, has been identified.

In the central nave, under a thin layer of humus, the preparation of the 
opus sectile, made of small blocks mixed with earth, has been brought to light. 
In this area the upper layer of mortar preparation for the opus sectile is almost 
completely lacking, due to agricultural activities of modern times. Under the 
lower preparation level, the smooth surface on which a mosaic floor of an 
earlier phase had been realized appeared in some areas, as well as scanty 
remains of the mosaic itself. A line, dividing the surface on which the mosaic 
was to be put in place, thus helping the mosaic workers in their task, has been 
detected. 

Close to the presbytery, a built tomb has been found. It is made of lime-
stone slabs, some of them joined through bronze clips, it is perfectly aligned 
with the altar, and shows a hole on the bottom. Unfortunately it had been 
plundered, and only a fragment of one of the cover slabs have been found. 
The bones were piled in the western corner and, according to a preliminary 
analysis, could pertain to two adult individuals. We can hypothesize that this 
had to be a burial of great significance, due to its position at the centre of the 
central nave, and close to the presbytery. This hypothesis can be reinforced 
when reminding that the tomb of a nephew of Tarsus’ bishop had been found 
in the Northern nave, in a less prominent location. 

Another burial has been found, in the central nave, close to the stylobate 
(Photo 3). In this case the death had been buried directly in the earth, with 
only some irregular limestone blocks as a cover. The adult male was equipped 
with a small cup and a bronze coin, and was looking towards the altar. 

The excavation of the southern nave has also begun, allowing us to bring 
to light the well preserved opus sectile pavement, the linear closing of the 
aisle, and the presence of a small room instead of the apse, it too paved with 
colored sectilia.
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The excavation activities carried out in the area of the so-called ‘Little 
Baths’ (Photo 4) allowed to highlight the overall layout of the Northernmost 
rooms of the complex, partially investigated in 2013 campaign. The research 
was focused on two rooms, North of the praefurnium and the apodyterium. 
In room V the first building phase, witnessed by the polygonal wall and by 
the ceramics, can be dated to the Ist cent. BC. No data can be detected for the 
period when the Baths were in use, when it probably had the function of a ser-
vice room, but in the VIth and VIIth cent. AD it was reused with the settlement 
of a small installation for olive oil production. Room X, probably a part of the 
original service area of the Baths’ building, had a first phase in the Ist cent. AD, 
to which belong a series of limestone water channels whose filling restituted 
late Hellenistic and early Imperial age materials. Here too a later use in the 
final centuries of the city’s life span has been recognized. The stone slabs floor 
of both rooms has been brought to light. It covered a huge room underneath 
(Photo 5), that had been partially filled up at the moment when the rooms 
were reused in the Late Roman period, and whose function, as a cistern or 
underground chamber, is yet to be clarified through a complete excavation.

Then, excavations were conducted in the area South of the vaulted rooms, 
in search of the road connecting this sector of the settlement with the North-
ern Harbor. A sounding has then been carried out, which showed a succes-
sion of layers going back to the Hellenistic period; however, the narrow pas-
sage is interested by a series of water channels and small cisterns, sometimes 
invading the street, as a result of later arrangements of the area. The aim of 
these supplies seem to be found in the transformation of  the area East of the 
thermal building into a productive one, testified by benches, ceramic contain-
ers  settled in the soil, and again series of small water channels. However, 
some progress has been made in the exploration of the baths, as a square 
basin, accurately lined up with hydraulic mortar, decorated with opus sectile 
made of marbles of various colors on the step that was probably used as a 
seating bench, and displaying at its bottom a white mosaic with a floral/geo-
metrical pattern decoration in the center, has been brought to light, that has 
been identified as the frigidarium (Photo 6). 

An accurate cleaning of the mosaic floor has been achieved as well as the 
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restoration of the vaulted rooms (Photo 7), that have been cleaned, filled to the 
floor level and covered by a layer of strengthened earth. This way, the restitu-
tion of the entrance of these spaces has been possible, together with that of the 
original passageways to the hot rooms of the Baths.

The researches have concerned the south-western sector of the building as 
well, where remains pertaining to the first phase of the thermal complex have 
been found, namely some heating and inspection structures, and sections of 
the water supplying system.

The research in the residential quarter is aimed at the reconstruction of the 
town planning in the area occupied by the houses, with particular attention 
paid to the porticoed building. 

In the area South and Southeast of the portico, the gathering of aeolian 
sand came to cover the collapsed elements of some of the house’s walls. A 
large amount of architectural elements has been found, invading a narrow 
passageway (Photo 8), which was supposed to represent the limit of the 
house. However, the excavations in that an area, conducted in 2016, and espe-
cially a stratigraphical sounding on that passage, having an orientation from 
the lower terrace of the harbor to the large space on the upper terrace, roughly 
parallel to a street West of the ceramics kiln, showed that the space was partly 
occupied by water channels and crossed by several walls; we then must imag-
ine that this area was still pertaining to the porticoed house whose limit is not 
clear yet.

As in other areas of the city, later occupations phases, by the modifica-
tions and enlarging of private buildings, deeply modified the organization 
of spaces. As an example, the find of the elements of a trilithic door system, 
bearing Olbian symbols, testifies the reuse of parte of Hellenistic buildings in 
this sector of the town.

In the Southwestern part of the excavation area, consistent traces of fire, 
as well as a large amount of terracotta roof elements, maybe discarded, and 
many metallic debris characterize the levels of collapse following the aban-
donment of this sector, that can be dated to the second half of the VIIth cent. 
AD. The excavations in one of the Eastern rooms of the residential complex  
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have continued, confirming the traces of craftsman activities already hypoth-
esized during previous campaigns.

The excavations in the Southwestern Necropolis (Draw. 2), organized on 
the terraces following the slopes of the rock-bank, followed the preliminary 
cleaning carried out in 2015 campaign, when the study of some of three funer-
ary buildings, badly damaged by modern reuse as stables, has as well been 
achieved.

Tomb 1 is a L-shaped tomb, built in small limestone blocks, with the en-
trance on its Southern side. It is surrounded by a partly preserved funerary 
precinct, and displays three separate funerary chambers. Chamber I has arco-
solia on Western and Eastern sides. Here some remains of white tesserae mo-
saic are still in place; ceramic sherds can be dated to Roman Imperial times. In 
the central corridor, some fragments of a terracotta sarcophagus and ceramics 
dating to the IVth and Vth cent. AD have been found. The removal of rubbish 
from the floor allowed to discover a polychrome geometric mosaic, bearing in 
the central carpet two affronted rhombus and the inscription “EΥ / ΓΗ / RΩ 
/ C”, that is attested as a wish for a happy old age2 (Photo 9).

Tomb 2 is built in opus quadratum and has its entrance on the Eastern 
side. Inside, there are limestone klinai and the floor is once again decorated 
with white tesserae mosaic. One of the walls has been demolished when the 
monument was reused as a stable in modern times.

Tomb 3 has a square plan and an arch, whose ashlar decorative elements 
have been plundered, on the Northern side; it must have had a two sloping 
roof, and its building technique is alike that of the Great Baths. In the area 
North of the entrance some remains of a sarcophagus in Proconnesian marble 
have been found. They pertain to the lid and show rosettes decoration on 
the gables, and palmettes’ acroteria. A base made of limestone blocks found 
nearby probably was the original location of the sarcophagus.

Inside the tomb, the cleaning of the floor level restituted ceramic sherds 
dating to Roman Imperial and Late Imperial age, as well as a Byzantine follies 

2 LSJ s.v.
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of the VIIth cent. AD. The small side of the coffin of a sarcophagus has been 
unearthed. It is decorated with a Gorgon’s head and garlands, and shows two 
winged Nikai on the corners. This too is made of Proconnesian marble, and 
belongs to a small group of imported sarcophagi of which some examples are 
attested in the Northern necropolis.

Cleaning operations in this sector also concerned a garland sarcophagus, 
whose coffin displays the busts of the deceased, that had been reused as a 
fountain.

In 2016, in order to reconstruct the topography of the accesses to the funer-
ary buildings, besides the excavation of the tombs, the temenos of one of them 
has been investigated. This allowed us to recognize the axes of the tombs’ 
entrances, insisting on the Northeastern side, where the road coming from the 
Agora was running to Korykos. The materials found in all burials ranges from 
the middle Imperial times to the VIth century AD, that allows us to assign to 
the early development of the city on the mainland the beginning of the use of 
this sector of the necropolis. We still await, however, to explore the rock-cut 
tombs in order to gather data on the first necropolis. Later arrangements, such 
as the reuse of the tombs for burials or for other purposes, like, for instance, 
as productive areas, as the examples known from other areas of the city’s ne-
cropolises testify, can be hypothesized for this sector of the necropolis as well. 

On the bottom of the slope, a funerary bed carved in the rock bank has 
been found, as well as an ostheoteke where the secondary burial of 3 adult 
individuals and maybe 1 sub-adult had been deposited, in two different mo-
ments, the interval being indicated by a layer of pebble stones. The deposition 
had been carried out by selecting the skulls and the long bones of the adult in-
dividuals; from a preliminary analysis the bones pertained to two males and 
one female. The associated  ceramic materials mainly date to the VIth century, 
with some residual sherds pertaining to the Ist century AD.

Tomb 7 has two superposed funerary beds carved in the rock and a struc-
ture in antis on the front (Photo 10). The presence of a stair on the right side of 
the building suggests that a system of stairs allowed the access to the upper 
terraces of the necropolis. A sounding, practiced in front of the tomb, brought 
to light a layer of beaten earth that can be interpreted as the remains of a road, 
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whose width is sixteen roman feet, that was originally running along the sea-
side in this area. This seems to be confirmed by the presence of a layer of 
preparation that has been detected underneath, made with the same materials 
and technique of the harbor bank in the area of the northern port.

The works in the necropolis are the first step of a project aiming to create 
a visitors’ path along the ancient road, flanked by monumental burials and 
basilicas, linking Elaiussa to nearby Korykos.

The excavations in the area of the so-called “Lighthouse” Tower, on the 
northern edge of the promontory, have involved, as a first step, the removal of 
a huge amount of architectural fragments collapsed in and around the build-
ing, whose broadly circular shape and prominent position on the cliff had 
suggested it could possibly be a lighthouse. The excavations brought to light 
a part of the original plan of the monument (Photo 11), composed by two 
walls in opus quadratum, with orthogonal orientation, and showed that the 
circular shape pertained to a later phase of the structure, made of a wall built 
with re-used materials, roughly and probably quickly executed. Other layers 
of collapsed architectural fragments are to be removed before we can recon-
struct the entire original shape and the function of the building. However, 
the cleaning of the surrounding area to north, allowed to find a series of well 
built and thick walls, in opus quadratum, some of them using the cut rock 
bank as foundations, that seem to be  connected with the earlier phase of the 
tower. The excavation of one of the rooms, whose access was to the sea-front, 
brought to light a black and white mosaic carpet (Photo 12), displaying two 
frames with a kimation / waves design. 

The excavations on the Acropolis concerned the top of the highest hill 
of the promontory, adjacent to the upper structures of the Byzantine Palace 
(Photo 13). The area is occupied by a two-room building, whose first phase is 
characterized by walls in polygonal technique. The situation of the northern 
room is very much damaged by the construction of the southern apsidated 
hall of the palace; the other room shows a sequence of layers of collapse, one 
of them restituting a substantial series of stamped bricks pertaining to linear 
walls, the one underneath an impressive quantity of small colored mosaic 
tesserae, that had presumably been employed to reinforce the mortar topping 
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the walls of the room. Among the materials, besides obsidian, silex, and Iron-
Age ceramic (analogous to the materials found in the nearby excavations of 
the Residential Quarter), a number of bronze fish hooks (at least twenty-six 
entirely preserved) has been found. Considering the position of the building, 
it may be supposed that these represent votive offerings, as is often testified 
in  many Greek sanctuaries. The use of dedicating fishing tools to Poseidon is 
attested by the finds at the sanctuary of Poseidon at Isthmia and by epigrams 
in the Anthologia Palatina, where fishermen offer them to Poseidon asking 
to have a prosperous life after having abandoned their maritime activities; 
Poseidon, however, is not the only deity to which fishing tools are offered: 
similar finds occur, among others, in sanctuaries of Zeus (at Olympia) and 
Athena (at Punta della Vipera in southern Etruria and at Locri Epizephyrii in 
Magna Graecia), to quote only a few examples3.

The stamped bricks coming from the Acropolis bear the inscription within 
a rectangular frame. The main series read INIMAS, that can be solved as the 
abbreviated form IN for indictio, that is a 15 years period, the numeral I in-
dicating the year of the indiction (tenth), and the first letters of the anthrop-
onym MA, an individual responsible for the bricks’ production (either the 
conductor of the workshop, either the owner or dominus); the letter S can 
be referred to the anthroponym, or be a word-divider or a space-filler, as it 
has been interpreted in Constantinople’s examples. These stamps, for which 
a chronology in the V cent. AD, probably first half, has been proposed, can 
find a parallel in stamped bricks from Constantinople4, as well as some ex-
amples in Meriemlik and Silifke, in Cilicia, and in Late-Roman baths in Beirut. 
The transport of Constantinopolitan stamped bricks “over great distances” is 
a known phenomenon, according to Bardill, but the temporary activity of a 
Constantinopolitan workshop in Cilicia can be also hypothesized.

While working in the area of the “Lighthouse” Tower, some interventions 
have been made in the Small  Church on the promontory, that had been exca-

3 On votive offerings connected to fishing activities, C. Ravera Montebelli, Halieutica. Pescatori 
nel mondo antico, Pesaro 2009; on Punta della Vipera, A. Comella, Il santuario di Punta della Vipe-
ra (S. Marinella, Civitavecchia). I materiali votivi, Roma 2001.

4 J. Bardill, Brickstamps of Constantinople, Oxford 2004, nn. 889-906.



170

vated and restored in 1995 and 1996. The three naves’ church, displaying an 
irregular plan due to the shape of the rocky cliff in that area, bears remains of 
opus sectile and of the partition of the central nave, where the reliquary, the 
altar’s base, the base of an ambo and the transept are still in situ. The church 
has been opened to the public, through an access from the area close to the 
Harbour Baths; the slope has been cleaned  and the walls that are visible along 
the slope have been restored. Thanks to Erdemli Belediyesi Peyzaj Mimarı, 
the area has been equipped with groundcover plants to replace weeds on the 
slope. New fences has been put in place in the Harbor Baths, and the fences of 
the Small Church have been replaced by steel banisters.

A topographical measurements campaign has been carried out on the 
promontory, in order to confirm the general topography of the area that had 
been made by the always regretted Mimar Ezio Mitchell and that still rep-
resents the starting point for any future research. A full net of topographic 
points related to the new structures brought to light has been created, whose 
function is in support of both traditional and digital topographical surveys, 
aimed to update Elaiussa’s archaeological map.

A project for geometric – morphological and typological approach to the 
study of Late Roman 1 amphoras produced in Elaiussa has started, which will 
allow a more precise definition of the class’ evolution.

The restorations that were achieved during the last campaign concerned 
of course, besides small finds and coins, the consolidations of the structures, 
mostly in the promontory’s area; but particular care has been taken of the 
kiln for the production of Late Roman 1 amphorae, that has been cleaned and 
consolidated; a project for a cover has been presented to the Adana Koruma 
Kurulu. One of the major activities carried out in 2016 was the checking of 
the state of preservation of the mosaics discovered in the last 20 years. Clean-
ing and consolidation have been achieved on the mosaics of the Public Area 
(Photo 14), that suffered from impacts of external materials (rocks, vegetation, 
water etc)  and were exposed to the risk of tesserae detachment. The project 
for mosaics’ care and consolidation will hopefully continue in the next cam-
paigns, under the direction of our restorers and with the help of local workers 
that have been trained for this specific activity.
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Drawing 1: Elaiussa Sebaste, General Plan and excavation areas
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Drawing 2: Southwestern Necropolis, Plan
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Photo 2: Great Baths’ basilica, northern annex, tomb

Photo 1: Great Baths’ basilica, plan
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Photo 3: Great Baths’ basilica, burial in the central nave

Photo 4: Little Baths, Aerial View
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Photo 6: Little Baths, Frigidarium

Photo 5: Little Baths, Underground Chamber and Productive Plants
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Photo 9: Southwestern Necropolis, Tomb 
1, mosaic

Photo 8: Residential Quarter, Portico and 
Passageway

Photo 7: Little Baths, Restoration of the 
Vaulted Rooms
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Photo 10: Southwestern Necropolis, Tomb 7

Photo 11: ‘Lighthouse’ Tower
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Photo 12: Area of the ‘Lighthouse Tower’, Room With 
Mosaics

Photo 13: Acropolis

Photo 14: Agora, mosaics restoration
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2017 YILI BOĞAZKÖY-HATTUŞA’DA 
KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Andreas SCHACHNER*

Çorum İli’nin, Boğazkale İlçesi´nde Boğazköy-Hattuşa ören yerinde 2017 
yılında 16.07.2017 ile 15.10.2017 tarihleri arasında yürütülen çok yönlü bilim-
sel proje, Hitit İmparatorluğu’na uzun süre başkentlik yapmış olan şehrin 
tarihsel geçmişini bir bütün olarak araştırmayı hedeflemektedir. Alman Ar-
keoloji Enstitüsü adına, Almanya Bilim Fonu (DFG) ile çeşitli bilim kurumla-
rının ve özel kuruluşların maddi desteğiyle yürütülen çalışmaların şemsiyesi 
altında, çeşitli bilimsel metodlar kullanılarak, yurtiçinden ve yurtdışından 
çok uluslu bir ekiple, bir çok bilim dalı birleştirilerek Hattuşa´nın tarihsel ge-
lişimi, genel olarak ilk yerleşiminden Bizans Dönemine kadar aydınlatılmaya 
çalışılmaktadır1. 

A. KAZILAR

2017 yılında kazılar aşağı şehrin kuzeyindeki üç terasta sürdürülmüştür 
(Resim: 1). Farklı açmalarda yürütülen çalışmalarla ören yerinin Asur Tica-
ret Kolonileri Çağı  (292-296/404-407 No.lu plankarelerde), Hitit Döneminin 
çeşitli safhaları (292-296/404-407 ve 298-299/406-407 No.lu plankarelerde) ve 
Roma Dönemi (301-302/410-413, 307-309/408-410 nolu plankarelerde) hak-
kında bir çok yeni bulgular elde edilmiştir (Resim: 2). 

Kârum Dönemi izlerinin 2015´te tespit edilenin devamı2, Hitit Dönemi ya-
pılaşmasının altında sadece sınırlı bir alanda tespit edilmiştir. Düzgün duvar-

* Prof. Dr. Andreas SCHACHNER. Alman Arkeoloji Enstitüsü, İnönü Cad. 10, 34437 İstanbul/ 
TÜRKİYE. eMail: andre-as.schachner@dainst.de

1 Raporun Almanca versiyonu için bkz.: Schachner 2018.
2 Schachner 2016, 9-10 Abb. 12.
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lar ile çevrilmiş en az iki odanın korunduğu anlaşılmaktadır. Ancak Kârum 
Dönemi yapılaşmasının sadece küçük bir kısımı açığa çıkartıldığı için yapıla-
rın planı ve genel görünümü hakkında bir şey söylemek mümkün değil (Re-
sim: 2). Odalarda genellikle çok fazla in situ buluntunun olmamasına karşın, 
batı kısmı Hitit Dönemi suru tarafından tahrip edilmiş bir odada 20 kadar 
pithosun dipleri tespit edilmiştir (Resim: 3). Depolama kaplarının üstleri daha 
sonraki Hitit Dönemi yapılaşmasından dolayı yok olup, kapların içinde neyin 
saklandığı da tespit edilememiş olmasına rağmen bu buluş dönemin ekono-
misine ve özellikle Asurlu tüccarların yaşadıkları mahallede daha önce de 
tespit edildiği gibi depolamanın henüz konutlarda gerçekleştiğine işaret etti-
ği için önemlidir3. Hitit Dönemi konutlarında ise benzer uygulamalar tespit 
edilmemiş olup o dönemde büyük yer altı ambarlarının tercih edildiği anlaşı-
lır4. Bu alanda elde edilen keramiklerin ön incelenmesi yapılaşmanın Kârum 
Döneminin geç safhasına ait olduğuna işaret eder.  

Kârum Dönemi mimarisinin hemen üzerinde Hitit yapılaşmasının bulun-
ması, son yıllardaki çalışmalarla Boğazköy´ün aşağı şehrinin bir çok alanında 
görüldüğü gibi iki dönemin arasında bir hiatusun olmadığını doğrulamakta-
dır5. Eski Hitit Dönemine ait yapının planına bakıldığı zaman bu alandaki kul-
lanımın köklü bir şekilde değiştiği anlaşılmaktadır, çünkü Hitit Dönemi’nin 
binası tamamen farklı bir yön sergilemektedir (Resim: 2. 4). Roma Dönemi 
mezarlarından kaynaklanan yoğun tahribata rağmen 2015 ile 2017 sezonla-
rında büyük bir kısmı açığa çıkartılan yapının en azından iki kere yenilendiği 
ve bazı plan değişikliklerinin yapıldığı anlaşılmaktadır (Resim: 2. 4). Binanın 
en eski kısmı güneyde bulunur. Buradaki odalarda Hitit İmparatorluğu’nun 
erken dönemlerine ait olan tabanın altında tespit edilen Eski Hitit Dönemi 
molozu içindeki  buluntular tarihlendirmede yardımcı olur. Büyük bir ihti-
malle sonradan eklenen kuzey kısmı ise kalınlığı yer yer bir metreyi bulan bir 
dolgunun üzerine kurulmuştur. Bu alanda ilk safhadan itibaren bir avlu bu-
lunmaktaydı. Avlu ile güneydeki odalar arasındaki bağlantı henüz net olma-
masına rağmen yapının güneyindeki dörtgen bir odanın özel bir fonksiyona 

3 Strupler 2013, 21-30.
4 Schachner 2012.
5 Schachner 2015.
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sahip olduğu düşünülebilir. Yapının yenilenmesiyle özellikle avlu kısmında 
ve kuzey bölümde değişiklikler görülmektedir. 

Yapının bazı odalarının molozunda, kol biçimli libasyon kapları ve irili 
ufaklı bir çok hayvan figürini parçalarının yanısıra, kabartmalı ve mazgal-
lı vazo fragmanları (Resim: 5) ile en önemlisi yumruk biçimli bir içme kabı 
bulunmuştur (Resim: 6a-e). Bu kap Boğazköy’de çok nadir görülen çok ince 
gri bir keramik maldan yapılmıştır6. Eser baskı tekniğiyle yapılan üçgen-
lerden oluşan ve dönemindeki benzerleri özellikle Güneydoğu Anadolu ve 
Suriye´de görülen rozet ve bant motiflerle süslenmiştir. Anadolu´daki Hitit 
Dönemi kazılarından henüz benzer bir örnek bilinmemektedir. Boğazköy´de 
yeni bulunan eser kabartmalarla süslenmemiş olsa da, bulunduğu yer bilin-
meyen yasadışı yollarıyla yurtdışına götürülen ve halen Boston Museum of 
Fine Arts´ta sergilenen gümüşten yumruk biçimli kabı akla getirir7. Elin yum-
ruk biçimli betiminin yanısıra özellikle baş parmağın duruşu ile tırnakların 
gösterildiği şekli iki eserin aynı fikirle yapıldığına işaret etmektedir. Eser ya-
pının 8a No.lu odada erken İmparatorluk Dönemine ait tabanının altındaki 
Eski Hitit Dönemi molozu içinde bulunmuştur. 

2017 sezonundaki buluntular daha önce 2015 yılında elde edilen buluntu-
lar8 ile mimari özellikleriyle birlikte değerlendirildiğinde bu yapının büyük bir 
ihtimalle dini bir fonksiyona sahip olduğunu düşündürmektedir. Yapımızın 
genel planı Hattuşa ve diğer Hitit kentlerde bilinen standardlaşmış tapınakla-
rıyla yapısal benzerlik sınırlı olsa da yazılı kaynakları da dikkate alındığı za-
man binanın fonksiyonu hakkında öneride bulunulabilir. Alanda genel olarak 
çok nadir görülen iki içme kabı ile beraber bir çok ritüeller de kullanılan objele-
rin bulunması, burada ele geçen her iki çivi yazılı tablet parçasının9 belli tanrı-
lara sunulan içme ritüellerden bahsedilmesi ile yapının şehir içindeki konumu 
ile metinlerde geçen bazı detayları göz önünde tutulduğu zaman binanın bir 
ihtimalle metinlerde anılan É LÚ(.MEŠ)ZABAR.DIB – sakilerin binası – olarak be-
lirlenmesi bir ihtimaldır10. 

6 Fischer 1963, 32.
7 http://www.mfa.org/collections/object/drinking-vessel-in-the-shape-of-a-fist-322343
8 Schachner 2016, 5-11; Schachner 2018.
9 KBo 70.108 ile KBo 71.33, bkz.: Schwemer 2016, No. 108; Schwemer 2018, No.33. 
10 Devam eden çalışmaların ilk neticelerine dayanan bu hipotezin geliştirilmesinde fikir veren ve 

yardımcı olan O. Soysal´a teşekkür ederim. 
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2015 sezonunda yapının hemen doğusunda tespit edilen sokağın, açma-
mızın kuzey köşesine kadar devam ettiği anlaşılmıştır (Resim: 2). Böylece bu 
sokak dini fonksiyonlu anıtsal yapıyı doğusunda yer alan konutlardan ayırt 
ettiği görülmekte. Bu durum Hitit şehirciliği bakımından yeni bir sayfa aç-
makta çünkü genel olarak devletin fonksiyonlarını temsil eden yapıların to-
poğrafyayı kullanarak ya da duvarlarla şehrin diğer fonksiyonlarından ayırt 
edildiği görülmüştür. 

Yeni bulunan yapının ne zamana kadar kullanıldığını tespit etmek, bulun-
tular net ipuçuları vermediği için henüz çok zor. Ancak buluntularımızın ara-
sında M.Ö. 13. yy. için karakteristik olan bazı kap formlarının bulunmaması 
yapının büyük bir ihtimalle en geç M.Ö. 13.yy.ın başından itibaren kullanıl-
madığını akla getirmektedir. 

Hitit Dönemine ait bir mahallenin detaylı bir şekilde araştırılması devam 
eden kazı projesinin ana hedeflerinden biridir. Bu nedenle aşağı şehrin kuzey 
terasının doğu kenarında (298-299/406-407 nolu plankarelerde) çalışmalara 
başlanmıştır (Resim: 2). Buradaki amaç hem 1930´lu yıllarda terasın doğu ke-
narında güneyden kuzeye doğru açılan arama açmasındaki mimariden neyin 
korunup korunmadığının anlaşılması hem de terasın doğusundaki yapılaş-
manın aydınlatılmasıdır. Açılan alanda Hitit İmparatorluk Dönemine ait iki 
safhalı bir yapılaşma tespit edilmiştir. Açmanın sınırlarını aştığı için bulunan 
mimarinin kaç eve ait olduğu henüz tespit edilememiştir. Ancak buluntu-
lar, odaların ebatları ile mimarinin teknik özellikleri göz önünde tutulduğu 
zaman burada konutların açığa çıkartıldığını düşündürmektedir. Bu alanda 
elde edilen buluntular aynı terasın batı tarafındakilerden çok farklı ve istisna-
sız gündelik hayat ile ilgilidir. 

Aşağı şehrin kuzey terasında yer yer çok yoğun olan tahribat, Hitit mima-
ri buluntuların yorumlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu tahribat özellikle batı 
kısmında sayısı 50’yi aşan Roma Dönemi mezarlarıdan kaynaklanmaktadır 
(Resim: 7). Mezarlar genel olarak inhumasyondur. Çok sayıda farklı tip ayırt 
etmek mümkündür (Resim: 8a-d): taş sanduka mezarlar (Resim: 8a), çatı ki-
remiti ya da büyük taban tuğlalarla örtülmüş mezarlar (Resim: 8b) ve basit 
toprak mezarların yanısıra bazı ünik formlar da mevcut, örneğin küçük duvar 
tuğlalarından örülmüş iki mezar (Resim: 8c) ya da devşirme olarak kullanı-
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lan künklerle örtülmüş bir mezar (Resim: 8d). Çoğu gömüde her hangi bir 
buluntu yokken, bazı mezarlarda cam objeler (şişe ya da bardak) ve unguen-
tarium kapları görülmüştür. Nadiren bazı ölülerde bulunan sikkelerle mezar-
lığın yoğun olarak M.S. 2.-3. yüzyılda kullanıldığı anlaşılmaktadır. 2015 ile 
2017 buluntularının ışığında, bu mezarların, Aşağı şehrin güney kısımlarında, 
1960´lı yıllarda açığa çıkartılan nekropolün devamı olduğu ve terasın tümünü 
kapsadığı anlaşılmaktadır11. 

1960´lı yıllardan beri bilinen Roma Dönemi nekropolünün ait olduğu yer-
leşim son yıllarıdaki çalışmalara dek bilinmemekteydi. Aşağı şehrin kuzey 
teraslarındaki çalışmalarla bu döneme ait bir yerleşim alanının olduğu ispat 
edilebilmiştir (Resim: 9)12. 2017 sezonunda buradaki yerleşim izlerinde hem 
kronoloji hem de strüktürel gelişimi daha iyi anlamaya fırsat veren bulgulara 
ulaşılmıştır. Daha önceki çalışmalarla düzgün inşaa edilmiş ve muhtemelen 
bir askeri kamp olarak yorumlanabilen bir yapılaşmana ulaşılmıştır. 2017 
yılındaki çalışmalarda, askeri kampın yüzeyde görülen dış duvarının nasıl 
devam ettiğini anlamak isterken, bu duvarı kesen bir yapı ile karşılaşılmış-
tır (Resim: 9. 10). Düzgün bir şekilde inşaa edilmiş yapının merkezinde iyi 
korunmamış, mozaikle süslenmiş bir taban bulunmuştur. Onun kuzeyindeki 
oda yarım daire şeklinde kuzeye uzanan bir apsis ile donatılmıştır. Erozyon-
dan dolayı bu odanın tabanı sadece kısmen korunmuş olsa da yer yer korunan 
hipokaustlardan bu odanın taban altı ısıtma sisteminin olduğu anlaşılmaktadır 
(Resim: 10). Büyük bir ihtimalle kuzeybatıya doğru uzanan binanın duvarları 
Roma Dönemi için tipik olan opus caementitium kullanılarak inşaa edilmiştir. 
Bir kapı geçişinin kenarında İç Anadolu´da henüz çok nadiren görülen opus 
reticulatum ile süslenmiş bir duvar parçası görülmüştür13. Bulunan mozaik ile 
söz edilen mimari parçalar birlikte değerlendirildiğinde bu yapının ilk kurul-
duğu zaman yoğun bir şekilde donatıldığı anlaşılmaktadır. 

Yapının planını henüz bir bütün olarak açığa çıkartamadığımız için krono-
loji ve fonksiyonu hakkında sadece ön bilgilere ulaşılmıştır. Ancak yukarıda 
sayılan mimari ve teknik özelliklerinden14 dolayı yapının M.S. 2. yüzyılın or-

11 Antropolojik değerlendirmeleri için bkz.: Üstündağ 2018
12 Pickard v.d. 2017
13 Spanu 1994, Abb. 1.
14 Spanu 1994, 926-938
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talarında kurulduğunu düşünmekteyiz. Binada görülen yapısal değişiklikler-
den uzun bir süre kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ne zamana kadar kullanıldığı 
sorusuna şu anda bir cevap vermek zor olsa da, yakın bir açmada 2014´te 
bulunan sikkeler, kullanımın en azından M.S. 4. yüzyıla kadar devam ettiğini 
göstermektedir15. 

Henüz sadece bir kısmı açığa çıkartıldığı için yapımızın ne fonksiyona sa-
hip olduğu sorusuna da kesin bir cevap getiremiyoruz. Ancak, verilere da-
yanarak bir ihtimalle geniş bir hamam kısmı ile donatılmış bir villa rustika 
olarak yorumlanabilir. 

Önceki çalışmaların ışığında askeri kampımızın Geç Antik Dönemine ait 
olduğu düşünülmüştür. Ancak 2017 yılında tespit edilen stratigrafik duru-
mu ve mozaikli yapının M.S. 2. yüzyıla tarihlendirilmesi askeri kampın bü-
yük bir ihtimalle M.S. 1. yüzyılda kurulduğu düşüncesini desteklemektedir 
(Tablo: 1). 

M.S. yüzyıl Büyükkale Aşağı Şehir 
(merkez)

Aşağı Şehir 
(kuzey) Mıhraplıkaya

1. yy.ın 
ortasından 
itibaren

askeri kamp

2. yy. nekropol
villa rustica(?); 
havuzlu 
antısal yapı

3. yy. küçük bir kale nekropol

villa rustica; 
havuzlu 
antısal yapı 
(eklerle)

4. yy.ın ikinci 
yarısına kadar nekropol (?)

villa rustica; 
havuzlu 
antısal yapı 
(eklerle)

Tablo 1: Boğazköy´deki Roma Dönemi yerleşimin gelişimini gösteren şematik tablo. 

2014-2015 sezonlarında Mihraplıkaya´nın önündeki düzlükte M.S. 2. yüz-
yılda kurulmuş ve Roma Dönemi boyunca kullanılan geniş bir yapılaşma tes-

15 Krüger u.a. 2015, 90-91 Abb. 29.
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pit edilmiştir (Resim: 9). Yaklaşık 45x18 m. genişlikte Mihraplıkaya´dan batı-
ya doğru uzanan bir havuz bu yapılaşmanın en çarpıcı parçasıdır. Havuzun 
tüm tabanı opus caementitiumtan (Horasan harcı) yapıldığı tespit edilmiştir. 
Ayıca bu sene 304–305/413 No.lu plankarelerinde havuzun kuzeybatı köşesi 
açığa çıkartılmıştır. Havuzun tabanının Mihraplıkaya´nın hemen önüne ka-
dar uzandığı anlaşılmaktadır. Kuzeyde en az 4 m. kalınlığında opus caementi-
tiumdan yapılmış masif bir temel, kayaya kadar uzanmaktadır. Yapılaşmanın 
güney kısmında kayanın önünde masif bloklardan oluşan bir mimari görü-
lürken (Resim: 11), kuzeyde ise birbirine paralel olarak kurulan odalar yer 
almaktadır. Çalışmaların şuanki durumunda güney kısmında havuza bakan 
açık bir hol ya da balkona benzer bir yapının olduğunu tahmin etmek müm-
kün. Bu yapının arka duvarlarının 2015 yılında bulunan ve 2017 sezonunda 
da bazı parçaların tespit edilen, duvar resimleriyle süslendiği görülmüştür. 
Havuza bakan ön tarafın çatısının sütunlarla taşınan açık bir veranda şeklin-
de olduğunu tahmin etmek mümkündür. 

Havuz suyunun, açmanın güneydoğu köşesinde görülen künklerle, yer 
altına gömülen bir hat ile tahminen Ambarlıkaya´nın eteğinde bulunan doğal 
kaynaklardan getirildiğini tespiti 2017 yılındaki çalışmaların önemli bir bul-
gusudur. Yapılaşmanın içerisinde L-şeklinde düzgün kesilmiş taş bloklarla 
örülmüş bir kanal (planda gri olarak gösterilmiş) ile havuza ulaştırılmıştır 
(Resim: 11). 

Mihraplıkaya´ya oyulmuş niş ile birlikte bu yapı olağanüstü bir komp-
leks oluşturmaktadır. M.S. 2. yüzyılda inşaa edilen bu yapılaşmanın bazı 
yapısal değişikliklerle uzun bir süre kullanıldığı muhtemeldir. Bir ihtimalle 
su ve doğa ile ilgili bir kült alanı olarak yorumlanabilen bu yapı kompleksi, 
Anadolu´da henüz benzersiz olması sebebiyle İç Anadolu´nun kültürel geli-
şimini anlamak adına büyük önem taşımaktadır. 

B. RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Poternli Sur

1907 ile 1960´lı yıllara kadar aralıklarla kısmen açığa çıkartılan poternli 
surun orta kısmında, 2012 senesinde başlanan restorasyon çalışmalarına, 2017 
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yılında Kesikkaya´nn çevresinde Boğazköy´de 1960´li yıllardan beri uygula-
nan yöntemle16 devam edilmişti17. Ilk olarak, Kesikkaya´nın kuzeyinde açığa 
çıkartılan sur kapısının restorasyonu tamamlandıktan sonra (Resim: 12) gü-
neyinde 2012-2015 yılları arasında, modern gezi yolu ile kayalığın arasındaki 
bölümün restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. 2012´den beri yürütülen ça-
lışmalarla surun, şehrin bir çok yerinden anıtsal bir mimari yapı olarak algı-
lanması mümkündür. Böylece projenin henüz üçüncü etabı tamamlanmış ol-
masına rağmen, şimdiden ziyaretçilerin ören yerinde kolayca ulaşabilecekleri 
yeni bir anıt kazandırılmıştır. 

Aslanlı Tekne

Boğazköy´deki ilk araştırmalardan beri bilinen, Büyük Mabet’in güney 
doğusundaki açık alanda duran ve Antik Dönemde tahrip edilmiş olan As-
lanlı Tekne18, 1930´lu yıllarda K. Bittel tarafından dönemin imkanlarıyla bu-
günkü yerine yerleştirilmişti19. Bugün bulunduğu yerin Tunç Çağında esas 
yeri olup olmadığı kesin bilinmiyorsa da anıt Hattuşa´ya gelen tüm ziyaret-
çiler tarafından görüldüğü için büyük öneme sahiptir. Düzensiz halde duran 
anıtın yeniden düzenlenmesi ve mevcut parçaların birleştirilmesi restoratör 
M. Meissner tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Uzun zamandan beri dört büyük parçası bilinen anıta ait beşinci bir taş 
blok etraftaki temizlik çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. İlk olarak bloklar 
vinç yardımıyla birbirinden ayrılarak kaldırılmıştır. Aynı yere yerleştirilebil-
mesi için ilk olarak yeni bir temel oluşturulmuştur. Bu yeni temel üzerine vinç 
yardımıyla anıtın üç gövde parçası birleştirilerek düzgün bir şekilde yerleşti-
rilmiştir (Resim: 13). Kalan çatlaklar daha önceki yıllarda Büyük Tapınak´ta 
uygulanan yöntemlerle yapıştırılıp özel bir restorasyon harcı kullanarak ka-

16 P. Neve, Restaurierungen in Boğazköy-Hattuša, In: G. Arsebük – M. J. Mellink – W. Schirmer 
(eds.), Kara-tepe’deki Işık: Halet Çambel’e sunulan yazılar / Light on Top of the Black Hill: 
Studies Presented to Halet Çambel (İstanbul 1998) 515-530; J. Seeher ‒ A. Schachner, Boğazköy/
Hattusa – Restorasyon ve Alan Yönetiminin Elli Yılı, in: M. Bachmann – F. Pirson (Hrsg.), Heri-
tage in Context, Miras 2 (İstanbul 2014) 131-157

17 Schachner 2016, 23-24 Res. 40-41.
18 Puchstein 1912, 134f. Abb. 92–94.
19 Bittel 1974, Taf. XV. 2-3.
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patılmıştır. Ayrı bir desteği olmadan duramayan kuzey taraftaki aslan ba-
şının, yerine yerleştirilebilmesi için altına onu taşıyan bir kaide yapıldı. Bu 
parçaya sadece çok küçük bir yerde bağlanan ve temizlik sırasında molozda 
bulunmuş bir başka taş da kaideye yerleştirilmiştir. Bu kaideyi örtecek man-
tolama 2018 sezonunda özel bir restorasyon harcıyla yapılacaktır. 

Yazılıkaya´da Kaya Kabartmalarının Temizliği

2017 sezonunda, Yazılıkaya´da 1981 yılında E. Masson´un yasadışı 
mélange ve kalıp alımından kalan siyahımsı lekeleri temizleme çalışmala-
rı gerçekleştirilmiştır20. Yazıtların üzerindeki siyahımsı tabaka ilk aşamada, 
elyaf kalemlerle kum püskürtme kullanarak mekanik bir şekilde temizlen-
miştir (Resim: 14). Yer yer siyahi tabakanın altında görülen yeşil yosunların 
havadan nem alarak tekrar canlanmaması için bunların ölümleri amonyak ve 
hidrojen peroksit kullanılarak sağlanmıştır. Söz konusu iki kimyevi sıvı ok-
sijenle temas halinde kısa sürede buharlaşıp yok olur. Bu maddeler yüzeyde 
bulunan organiklerin temizlenip ölmelerini sağlar, ancak taşın gözeneklerine 
girmemektedir. Yeni temizlenen yerlerde görülebilen renk farkının, uygula-
manın yapıldığını bilmeyen ziyaretçiler tarafından yadırganmaması için sa-
dece gerekli yerlerde, akrilik bazlı ve zaman içerisinde oksijen ve suyla temas 
ettiği zaman kaybolan boya ile noktalama tekniğinde rötuşların yapılması 
uygun görülmüştür21. Önümüzdeki sezonlarda çalışmaların gerçekleştirildiği 
yerler zaman zaman kontrol edilerek taşların özellikle ne şekilde bir görünüm 
alacağı takip edilecektir. 

Büyük Mabet´te Taş Konservasyonu

Büyük Mabet´te, Hitit zamanında yangın geçirip tahrip olan ve o zaman-
dan beri en azından kısmen açıkta kalarak hava şartlarına maruz kalan işlen-
miş büyük temel taş bloklar üzerindeki konservasyon çalışmalarına, diğer taş 

20 Bu çalışma 2009´dan beri taş restorasyonundan sorumlu olan Prof. Th. Staemmler ile T. Silber 
(Erfurt Üniv.) tarafından geliştirilen bir yöntemle Prof. Th. Staemmler, M. Meißner ile A. Streich 
ile Ankara Restorasyon ve Konservasyon Laboratuarı Bölge Müdürlüğü tarafından görevlendi-
rilen Sn. Aslan Çakır´ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

21 Benzer bir şekilde Büyük Mabet´teki yapı taşlarındaki çatlakları kapatan harcın üzerinde renk-
lendirme yapılmaktadır.
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restorasyon çalışmalarının önemi ve yoğunluğu nedeniyle, 2017 sezonunda 
sadece sınırlı bir şekilde devam edilmiştir22. 

Büyükkale´de Eski Kazıların Moloz Tepelerinin Kaldırılması

2017´de Hitit krallarının sarayının bulunduğu Büyükkale´de, eski kazılar-
dan kalan bazı moloz tepelerinin kaldırılmasına başlanmıştır. Çalışmaların 
ağırlığı Büyükkale´nin kuzeybatısındaki düzlükte, yelpaze şeklindeki moloz 
tepesine verilmiştir. Bu alana makinelerle ulaşmak mümkün olmadığından 
çalısmalar sadece el gücü ile yürütülmektedir. Moloz içerisinden zaman za-
man bazı küçük buluntular, çok az miktarda da olsa çivi yazılı tablet parçaları 
bulunmaktadır. 

2014-2017 Yılları Arasında Gerçekleştirilen 3D Tarama Çalışmalarına Genel Bir 
Bakış

Sürekli gelişen bilişim tekonolojileri arkeoloji bilimi ve özellikle kültür mi-
rasını belgeleme ve dijital ortamda korunması çabaları için yeni metodlar ve 
araştırma imkanları sunmaktadır. Son yıllarda Boğazköy-Hattuşa´da düzenli 
olarak 3D tarama yöntemiyle örenyerinin henüz yeterince detaylı belgelen-
memiş yada geleneksel belgeleme yönetemleriyle tatmin edici sonuçlar alına-
mamış alanlarında kullanılmıştır23. Bu yöntem çeşitli uygulamalarıyla24, bin-
lerce sene hava şartlarının etkilerine maruz kalan ve geleneksel yöntemlerle 
ancak çok az bir kısmı çözülebilen Nişantepe hiyeroglif yazıtı25 ile Yazılıkaya 
kaya kabartmaları ve onların yazıtlarını daha detaylı araştırabilmek için kul-
lanılmıştır. 

Binlerce sene hava şartlarına maruz kaldığı için yoğun bir şekilde aşın-
mış Nişantepe yazıtında, üç boyutlu taramayla elde edilen modellemelerle, 

22 A. Schachner, Archäologischer Anzeiger 2012/1, 107-109 Res. 32-35
23 Çalışmalar, Napoli´deki Universita degli Suor Orola Benincasa - Centro Interisttuzionale Euro-

mediterraneo per i Beni Culturali ile beraber yürütülmektedir. 
24 Boğazköy´de çeşitli alanlarda kullanılan değişik yöntemler için bkz. Marazzi 2018, 48 Tab. 4
25 Geleneksel yöntemlerle elde edilen sonuçları için bkz.: Hawkins 2018, 137-148
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yazıtın bazı bölümlerinin anlaşılmasında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir26. 
Yaztın bir bütün olarak çözümlenmesi için tarama sonuçlarına dayanarak hi-
yerogliflerin modellenmesine devam edilecektir.  

Hattuşa´nın yaklaşık 2 km. kuzey doğusunda yer alan Yazılıkaya açık 
hava tapınağı ikinci çalışma alanımızı oluşturmuştur (Resim: 15). Üç boyutlu 
tarama hiyeroglif yazıtların okunmasında tartışmalı olan bir çok işaretin çö-
zümlenmesine imkan tanımıştır27. Buradaki çalışmalara paralel olarak, Berlin 
Müzelerinde muhafaza edilen, 1882 yılında Yazılıkaya´da bazı kabartmalar-
dan alınan alçı kopyaların taranarak yerinde elde edilen modellerle birleşti-
rilmesi, bugüne dek korunmamış bazı detayların eklenmesini sağlanmıştır28. 
Berlin´de bulunan alçı kalıplarla bugünkü kayalardan elde edilen modelle-
meleri karşılaştırdığımız zaman, kabartmaların yüksekliklerinin korunduğu 
ve dolayısıyla hava şartlarının betimlemelere zarar vermediği tespit edilmek-
tedir.

2017 yılında üç boyutlu tarama yöntemleriyle Budaközü kanyonunun he-
nüz geleneksel yöntemlerle detaylı belgelenemeyen topoğrafyası ve ona bağlı 
olarak bu alanda görülen kaya oyukları ve kayalara oyulmuş mimari izleri 
ölçülmüştür29. Bu çalışmanın verilerine dayanarak bir çok kaya oyuklarının 
işleyişi daha iyi anlaşılmaktadır. Yeni verilerimize dayanarak geliştirilen to-
pografik modeller sayesinde, P. Neve´nin, R. Naumann´ın Budaközü üzerin-
den Büyükkale ile Büyükkaya arasında bir köprünün olma hipotezinin doğru 
olmadığı tespitinin30, bu alanda görülen kayaya oyulmuş izlerin yönleri dik-
kate alınarak doğrulanması ilk neticelerden biridir. 

Ayrıca, uzun bir zamandan beri varlığı bilinen ancak Büyükkaya´da bu-
lunduğu topografyanın sarplığı nedeniyle henüz şehir planına işlenemeyen, 
iki bölümden oluşan bir tünel ilk kez belgelenmiştir31. Döneminde, bilinme-
yen bir sebepten bitirilmemiş tünelin, Büyükkaya´nın doğu ve batı tarafından 

26 Marazzi v.d. 2017; Marazzi v.d. 2018, 62-64. 
27 Marazzi v.d. 2018.
28 Marazzi v.d. 2018; Bu çalışmanın sayesinde, 1882 ile ilk kazı dönemi (1906-1912) arasında geçen 

zamanda bazı tahribatların gerçekleştiği anlaşılmaktadır.  
29 Marazzi 2018, 48-53.
30 Neve 1978
31 Marazzi v.d. 2018, 53-55
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oyulan parçalarının, zamanında çalışmalara devam edilmesi halinde birleşti-
rilebileceği anlaşılmaktadır. 

Üç mevsimde değişik yöntemlerle farklı alanlar ve farklı kültür varlıkları-
na yönelik uygulanan 3boyutlu taramaların sonuçları, bu yöntemlerin kültür 
varlıklarının araştırılması ve belgelenmesinde ne şekilde kullanılabileceğini 
göstermektedir. Devam eden çalışmalar kültür varlıklarının bu uygulamala-
rın yardımıyla daha iyi ve değişen ortamlarda tanıtılmasında da kullanılabi-
leceğine yönelik olacaktir. 
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Resim 1: Aşağı şehrin kuzey teraslarında 2014, 2015 ve 2017 sezonlarının çalışma alanları. Güne-
yinde 1930´lu yıllarda açığa çıkartılan mimarinin planı görülür.
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Resim 2: Aşağı şehrin kuzey terasında açığa çıkartılan, M.Ö. 2. Binyılına ait mimari.
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Resim 3: Karum Dönemine ait depolama kaplar.

Resim 4: Aşağı şehrin kuzey terasındaki Hitit Dönemi anıtsal yapılaşmasın ha-
vadan görünümü.
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Resim 5: Ağız kenarı kule biçimli bir kap parçası.

Resim 6a-e: Yumruk şeklinde bir içme kabı.
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ab
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Resim 7: Aşağı şehirdeki Helenistik ve Roma Dönemi nekropolün dağılımı.
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Resim 8a-d: Roma Dönemi mezar tipleri.
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Resim 10: Roma Dönemine ait banyolu yapı (villa ristica ?).

Resim 9: Aşağı şehirde tespit edilen Roma Dönemi mimarisi.
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Resim 12: 2017´de Poternli surun restorasyonu tamamlanmış 
kısmı.

Resim 11: Mihraplıkaya´nın batısında açığa çıkartılan yapının 
bir kısmının havadan görünümü.
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Resim 15:  Yazılıkaya açık hava tapınağın 3 boyutlu 
modellenmesi.

Resim 14:  Yazılıkaya kaya kabartmalarının temizlik aşamaları.

Resim 13: Aslanlı teknenin kaldırılması.
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Çalışmalar 28 Haziran – 4 Ağustos 2017 tarihleri arasında, Bakanlık temsil-
cimiz Muhterem Vuran (Mersin Müzesi) nezaretinde ekip üyelerimiz tarafın-
dan yürütülmüştür.2 Çalışmalarımız T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün ödeneği, Boğaziçi Üniversitesi 
13161 numaralı Bilimsel Araştırma Projesi bütçesinden desteklerenek ve Boğa-
ziçi Üniversitesi Vakfı Machteld J. Mellink Tarsus-Gözlükule Kazı Fonu, ayrıca 
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkı ve destekleri ile yürütülmüştür.3

2014 yılına kadar çalışılan yaklaşık 500 metrekarelik alan kaplayan C7 16, 
C7 17, C7 06, C7 07 ve B7 97 olarak adlandırılan toplam beş açma, Goldman 
kazılarının A bölgesinin hemen yanına yerleştirilmişti. Açmalar Geç Tunç 
Çağı katmanına indiğimizde, Goldman kazılarında temelleri kısmen açığa çı-
karılan ancak günümüze kalıntısı muhafaza edilememiş, anıtsal boyutlardaki 
yapının4 devamına ulaşmak için buraya yerleştirilmişti. Burada beş kazı sezo-
nu sonucunda üst tabakalarda yer alan ve Orta Çağa tarihlenen katman ince-
lenmiş ve belgelenmiştir. Boğaziçi Üniversitesi kazılarının Tarsus-Gözlükule, 
dolayısıyla Kilikya bölgesi araştırmalarına yaptığı ilk önemli katkı, höyüğün 
Goldman kazılarında da rastlanan ancak yayınlarında eksik kalan Erken İs-
lami katmanını  yeni kazılarımızda açığa çıkarılan yapı, bulgu ve buluntular 
ile tanımlamak olmuştur.5 Buluntuların oluşturduğu kapsamlı envanter ve 

1 2017 yılında kazılar Özyar, Ünlü ve Pilavcı denetiminde Pilavcı – Verardi (C7 08), Yalçın (C7 07/
C7 17 ve C7  06/C716 aralarındaki açma duvarları), Yurttaş – Koumari (B7 98) ve Filmyer – Şen 
(B7 96) tarafından, kazıda ele geçen seramik ve kemiklerin kaydedilmesi ise Zerrin Mutlu (lisans 
öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi) tarafından yürütülmüştür. Açmalarda çalışan asistanlar: Sena 
Baskın (lisans öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi) – Azra Koçer (lisans öğrencisi, Boğaziçi Üniver-
sitesi) –¬ Özlem Heper (arkeolog) – Gülbahar Ersoy (lisans öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi) – 
Mahmut Arıcı (Korkut Ata Üniversitesi).  Diğer katılanlar: Doç. Dr. Pancaroğlu (Orta Çağ sanat 
tarihi), Boğaziçi Üniversitesi; Dr. Agnes Vokaer (Brüksel Üniversitesi, Belçika); Burhan Gülkan, 
arkeolog (Kocaeli Üniversitesi); Müge Bulu Akar, doktora öğrencisi (Koç Üniversitesi); Nazım 
Can Cihan, konservasyon restorasyon; Canan Durak, mimar; Pırlanta Ferah, harita mühendi-
si, Selin Bostan, harita mühendisi; Didegül Düzgün, harita müdendisi; Serkan Katıgöz, lisans 
öğrencisi (İstanbul Teknik Üniversitesi); Cihan Kabacaoğlu, lisans öğrencisi (Yıldız Teknik Üni-
versitesi); Emre Veysel Şener, lisans öğrencisi (İstanbul Üniversitesi); Sena Hoş, lisans öğrencisi 
(İstanbul Üniversitesi); Ceren Mengi, lisans öğrencisi (Sorbonne Üniversitesi); Dilan Kaya, lisans 
öğrencisi (Hacettepe Üniversitesi), Yağan Alpaslan, lisans öğrencisi (Korkut Ata Üniversitesi). 

3 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerine, Boğa-
ziçi Üniversitesi Vakfına ve Tarsus Sanayi ve Ticaret odasına destek ve katkıları için teşekkür 
ederiz. 

4 Goldman, H., Excavations at Gözlü Kule, Tarsus II, Princeton, 1956, plan 22. 
5 Özyar, A. – E. Ünlü – A. Vokaer – O. Pancaroğlu ,“Recent Fieldwork at Tarsus-Gözlükule: The 

Medieval Levels.” Sharon R. Steadman and Gregory McMahon (eds.) The Archaeology of Anatolia: 
Recent Discoveries (2015 -2016), Newcastle upon Tyne, 2017, pp. 197-226. 
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yapılan arkeobotanik ve zoolojik analizler, 8. yüzyılda buraya yerleşen Abba-
silerin gündelik yaşamlarına ışık tutmaya başlamıştır. 

2014 sezonunda bu açmaların büyük bir kısmında bu tabakanın altına inil-
di. Özellikle de güney açmalarımızda Geç Tunç Çağına ait adı geçen anıtsal 
binanın kerpiç molozu üstüne yapılan Geç Tunç IIb tabakasını ortaya çıkar-
maya başlamıştık.6 Amacımız günümüzde sadece  Goldman yayınlarından 
tanınan bu anıtsal yapının kalıntısının kazılmamış kısmının mümkün olan 
en geniş hali ile açığa çıkarılması olduğundan 2017 sezonunda bu bölgede 
çalışma alanını genişleterek C7 08, B7 98, B7 96 olarak adlandırdığımız üç yeni 
açma daha açtık (Resim: 1). 2017 kazı çalışmaları sadece yeni açmalarda, Geç 
Tunç tabakalarına ulaşmak üzere yürütüldü. Kazı çalışmaları, bu açmaların 
yanısıra daha önceki yıllarda derinleşilen C7 17 ile C7 07 açmalarının ve C7 
16 ve C7 06 açmalarının arasında kaldırılmaya başlanan açma duvarlarında 
yürütülmüştür. 

Kazılardan elde edilen bulgular Erken İslami Dönem, Geç Antik, ve Geç 
Tunç katmanları olarak ele alınıyor. Fakat bunlardan önce kazı alanımızda 
modern dönemde değişik sebeplerle yapılmış tahribatlara değinmek gereki-
yor. Daha önceki yıllarlarda bunların büyük kısmı kaldırılmıştı. (Çizim: 1) 
Bu yıl yeni tanımlanan B7 96 açmasının tamamını kaplayan modern tahribat 
dolgusu tamamen kaldırılmıştır. Bu dolgunun sonuna gelindiği sertleşmiş 
höyük dokusu üzerinde kalan kepçe izlerinden anlaşılmıştır. Bu izler ilk kez 
2008’de B7 97’de tespit edilmişti. 

ERKEN İSLAMİ DÖNEM (Çizim: 1)

Yeni açmalardan C7 08’de Erken İslami Döneme ait iki duvarın köşe 
yaptığı tespit edilmiştir. Bu duvar kalıntılarından doğu-batı yönünde olanı, 
aşağıda daha ayrıntılı bahsettiğimiz herhalde Geç Tunç IIb dönemine ait bir 
zeminin üzerine yerleştirildiği anlaşılmıştır. Açmanın güneybatısında ise Er-
ken İslami Döneme ait bir temel dolgusu ortaya çıkarılmıştır. Çok bozuk bir 
şekilde ele geçirilmiş olmakla beraber bu yapı kalıntısı C7 07 açmasında daha 

6 Özyar, A. et al “ Tarsus-Gözlükule 2012 Yılı Kazısı” Kazı Sonuçları Toplantısı 35.2, Ankara, 2014 
çizim 3.
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önceki sezonlarda ortaya çıkarılan büyük konutun burada da devam ettiğine 
işaret etmektedir. Bu temel, kuzey-güney yönünde seyreden bir drenaj kanalı 
tarafından kesilmektedir. Gideri içiçe geçmiş seramik künkler ve bunu des-
tekleyen küçük taş, kırık kiremit ve mermer parçalarından oluşmaktadır. Bu 
gider kanalının, atık suyu güneyinde bulunan foseptik çukuruna tahliye ettiği 
anlaşılmıştır (Resim: 2). Daha önceki senelerde de benzer şekilde yapılmış da-
iresel sıralı taşların çıkma şeklinde üstüste bindirilerek bir kubbe oluşturdu-
ğu foseptik yapılarına diğer açmalarda rastlamıştı. Bir diğer foseptik çukuru 
da B7 98 açmasının kuzeydoğusunda tespit edilmiştir. Bu foseptik altyapının 
kullanımı sona erdikten sonra üst kısmının bir fırının temelini oluşturmak 
üzere yeniden kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu fırın yapısı ile ilişkili bir dikme 
çukuru, bir kül çukuru, bol miktarda kömür ve kül ihtiva eden dolgu toprağı, 
yanık izleri, cüruf parçaları ve çivi gibi maden obje fragmanları açığa çıka-
rılmıştır. Daha önceki yıllarda C7 06 açmasında benzer şekilde Abbasi taba-
kasının son evresinde alan kullanımının yerleşimden işliklere dönüştüğünü 
görmüştük. C7 17 ve C7 07 arasındaki açma duvarında ise Abbasi Dönemi’ne 
ait büyük konutun uzun duvarının temelinin devamına rastlandı (Resim: 2).

Abbasi Döneminee ait buluntular arasında en dikkat çeken Abbasi Ha-
lifesi Hârûn er-Reşîd (yön. 786-809) döneminde basılmış ve Tarsus›a ticaret 
yollarıyla gelmiş olması muhtemel olan bir gümüş dirhemdir (Resim: 3). 
Meslekdaşımız Ortaçağ Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Oya Pancaroğlu’na göre 
dirhemin ön yüzünün etrafında Muhammediye (veya Rey) olarak bilinen 
Tahran’ın güneyindeki Ortaçağ kentinin adı ve hicrî 189 yılı belirtilmiştir.  Ön 
yüzün ortasında Allah’ın tek ilâh oluşunu beyan eden tevhid şiarı yer alırken, 
arka yüzde Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğunu ifade eden ve Kuran-ı 
Kerim’in Tövbe suresinin 33. ayetinden uyarlanmış sözler bulunur. Buna ila-
veten kazılarımızda sıkça rastlanan tunç tıp aletleri (Resim: 4) ve küçük cam 
tüplere (Resim: 5) yenileri eklenmiştir. Ekseriyetle kemikten yapılan ve bazen, 
üzerleri noktalı dairecikler ile bezeli ağırşaklara (Resim: 6) ve ucundaki is izi 
kullanıldığına işaret eden dönemin tipik kandillerine (Resim: 7)  bu sezon 
da rastlanmıştır. Lüster boyalı cam bilezik parçası ise Tarsus-Gözlükule ka-
zılarında bir ilktir ve Orta Bizans Dönemi’ne tarihlenmektedir. Anadolu’nun 
bir çok yerinde yapılan kazılarda Ortaçağ katmanlarına ait çok sayıda cam 
bileziğe rastlanmıştır. Tarsus-Gözlükule’de ise cam buluntular sayıca çok 
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fazla olmasına rağmen bunlar arasında cam bilezik parçaları önemli bir yer 
tutmaz. Bu belki de kazılan alanda Bizans Dönemine tarihlenen tabakalara 
henüz rastlanılmamış olmasındandır. Bu bakımdan, söz konusu lüster boyalı 
bileziği Tarsus›un 10. yüzyılda Abbasi Döneminin sona ermesini takiben ye-
niden kurulan Bizans yönetimi ile ilişkilendirmek mümkündür.

GEÇ ANTİK DÖNEM (Çizim: 2)

Geç Antik Döneme tarihlenen yapı katmanına C7 16 ve C7 17 ile C7 06 
ve C7 07 arasındaki açma duvarında rastlanmıştır. Doğu-batı istikametinde 
seyreden ve batı ucu daha önceki sezonlarda C7 06 açmasında bulunmuş olan 
duvarın batıda üst yapısına ait bir sıra taş, doğuda ise sadece burada modern 
zamanda meydana gelmiş tahribattan arta kalan temel dolgusundan bir kısım 
ele geçmiştir. Böylece daha önceki sezonlarda parçaları ele geçmiş olan ve se-
ramikler ışığında bu döneme tarihlediğimiz yapı kalıntılarının aslında büyük 
bir binaya ait olduğu anlaşılmıştır .

GEÇ TUNÇ DÖNEMİ (Çizim: 3)

Goldman kazılarında kısmen ortaya çıkarılmış Geç Tunç IIa anıtsal yapı-
nın yıkılması sonucu oluştuğunu düşündüğümüz sarı, killi toprak tabakası 
ve bu tabakayı oluşturan kerpiç molozun üstündeki Geç Tunç IIb  katma-
nına ait yapısal kalıntılar doğudaki yeni açmalarda da açığa çıkarılmaya 
başlanmıştır. Bunlar arasında dikkat çeken her iki yeni açmaya da yayılan 
taşlardan oluşan bir duvar ya da zemin döşemesidir (Resim: 8). Bu taş alan 
ile neredeyse dik açı yapan, batıya doğru uzanan muhtemel taş dizini ise yu-
karıda bahsettiğimiz Ortaçağ tabakasına ait duvar temeli dolgusunun altında 
bulunmuştur. Bir diğer yapısal kalıntı ise C7 08 açmasının kuzey kısmından 
ortasına kadar yayılan kil sıvalı taban veya zemindir (Resim: 8). Abbasi Dö-
neme ait katmanın hemen altında bulunduğundan bu döneme ait çukurlar 
ve dolgu tarafından tahrip olmuştur. Bu zeminin hemen üzerinde bulunan, 
yanmış kerpiç ve küllü toprak ağırlıklı moloz yığını da bu zemin ile ilişkilidir. 
Buradan tabak ve minyatür tabak gibi tipik Geç Tunç II Orta Anadolu tipi mo-
nokrom seramikleri ele geçmiştir. Ayrıca bu katmandan ele geçen tunç eserler 
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arasında pırazvanalı yaprak biçimli tunç ok ucunu (Resim: 9), keskin bir şekil-
de kesilmesi hurdaya düşmüş olduğunu düşündüren omurgalı tunç mızrak 
ucunu (Resim: 9), ayakları, kuyruk ve başı belirgin bir şekilde yapılmış sırt 
kısmındaki baklava desenli bezeme ile kabuğu vurgulanmış olan tunç minya-
tür kaplumbağayı (Resim: 10) sayabiliriz. Hayvan kulağı biçimli, içi boş altın 
kaplamanın ise tam olarak neyi kapladığı henüz anlaşılamamıştır (Resim: 11).

Çalışmalarımıza izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, kazı temsilcimiz Mersin Müzesi Müdürlüğü 
uzmanı Muhterem  Vuran’a, Tarsus Müzesi Müdürlüğü’ne ve bu müzedeki 
değerli arkadaşlarımıza yaptıkları katkı ve destekleri için en içten teşekkürle-
rimizi ekip olarak sunarız. 
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Çizim 1: Tüm açmalarda Ortaçağ katmanı.
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Çizim 2: Tüm açmalarda Geç Antik Dönem katmanı.
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Çizim 3: Tüm açmalarda Geç Tunç II katmanı.
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Resim 1: Tüm açmaların sezon başı hava fotoğrafı. 
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Resim 3: Erken İslami Dönem gümüş dirhem: TGK 2017 C7 08 obje no. 172.  

Resim 2: C7 08 açmasında Ortaçağ temeli ve onu kesen drenaj kanalı.
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Resim 5: Erken İslami Dönem cam eşyalar: TGK 2017 C7 08 obje no. 129, TGK 2017 B7 
96  obje no. 37, TGK 2017 C7 07 obje no. 1127.

Resim 4: Erken İslami Dönem tunç tıp aletleri: TGK 2017 B7 98 obje no. 193, TGK 2017  
C7 06 obje no. 1326; TGK C7 08 obje no. 1136.  
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Resim 6:  Erken İslami Dönem kemik ağırşaklar: TGK 2017 B7 96 obje no. 22, TGK 2017  C7 
08 obje no. 218, TGK 2017 B7 98 obje no. 209.
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Resim 7: Erken İslami Dönem kandil: TGK 2017 C7 08 obje no. 211.

Resim 8:  C7 08 ve B7 98 açmalarının sezonu sonu hava fotoğrafı.
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Resim 10:  Geç Tunç Çağı tunç kaplumbağ figürini, uz.: 2,2 cm. en: 1,6 cm yük.: 0,8 cm. 
TGK 2017 B7 98 obje no. 273.

Resim 9: Geç Tunç Çağı tunç mızrak parçası ve ok ucu: TGK 2017 C7 08 obje no. 166, 
TGK 2017 B7 98 obje no. 156.
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Resim 11: Geç Tunç Çağı altın hayvan kulağı biçimli kaplama: TGK 2017 C7 08 obje 
no. 183.
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AÇÇANA HÖYÜK, ALALAH 2017 YILI
ÇALIŞMALARI

K. Aslıhan YENER*
Murat AKAR
 Müge BULU

Aççana Höyük kazısı, 2016/9710 No.lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığı kazısı statüsü kazanmış, 2017 yılı çalışmaları 15 Haziran 
– 10 Ağustos tarihleri arasında Prof. K. Aslıhan Yener’in başkanlığında ulus-
lararası bir ekibin katılımıyla tamamlanmıştır. 2017 kazı sezonu kapsamın-
da arazide altı plan-karede yürütülen çalışmalarla Aççana Höyük Orta Tunç 
II, Geç Tunç I ve Geç Tunç II tabakaları incelenirken eş zamanlı olarak kazı 
evinde restorasyon, buluntu belgeleme ve arkeobotanik çalışmaları gerçek-
leştirilmiştir. Yanı sıra, “Arkeometrik Yöntemler Işığında M.Ö. ikinci binyılda 
Antik Alalah Kentinde Seramik ve Vitrifiye Malların Üretim Teknolojileri” 
başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında kaynak analizleri yapılacak sera-
mik grupları üzerine çalışmalara devam edilmiştir1.

GİRİŞ

Hatay İli sınırları içerisinde, Amik Ovası’nda Asi Nehri’nin kenarında 
yer alan ve 1930’lu yıllarda İngiliz Arkeolog Sör Leonard Woolley tarafından 

* Prof. Dr. K. Aslıhan YENER, Kazı Başkanı, Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, 
İstanbul/TÜRKİYE. akyener12@gmail.com

 Dr. Öğr. Üyesi Murat AKAR, Kazı Başkan Yrd., Mustafa Kemal Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, 
İstanbul/TÜRKİYE. muratakar@mku.edu.tr

 Doktorant Müge BULU, Seramik Çalışmaları Sorumlusu, Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat 
Tarihi Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE, bulumuge@gmail.com

1 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) ve Fund for Amuq Valley 
Excavations (FAVAE) vakfından destek sağlanırken bilimsel analizlerin gerçekleştirilmesi kap-
samında maddi destek TÜBİTAK 1001 (Proje No: 114K766) tarafından sağlanmıştır.
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gerçekleştirilen kazılarla Mukiş Krallığı’nın başkenti eski Alalah olduğu sap-
tanan yerleşim, çivi yazılı belgelere sahip saray ve idari yapılarına sahip ol-
ması nedeniyle Yakındoğu arkeolojisi içerisinde önemli bir konuma sahiptir. 
Özellikle kültürler arası senkronizasyon ve kronoloji sorunsalları hakkında 
yapılan yayınlarda Alalah’ın önemi üzerinde durulmuş ancak 1930’lu yıllara 
ait kazıların raporlarında yer alan stratigrafik tutarsızlıklar, mevcut verilerin 
yeni baştan değerlendirilmesi ihtiyacını ortaya koymuştur. Bu nedenle 2003 
yılından beri yürütülen kazılar kapsamında özellikle Woolley dönemi kazı 
alanı içerisine yerleştirdiğimiz yeni plan-kareler ile eski kazı verisi yeni baş-
tan değerlendirilmeye alınmış, aynı zamanda höyüğün öncesinde hiç araştı-
rılmamış güney uzantısında yeni kazılar gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmalarımız doğrultusunda Geç Tunç II (M.Ö. 14-13. yüzyıllar) taba-
kalarının problemleri tespit edilip yeni Aççana Höyük tabakalaşmasına ait ön 
sonuçlar bilim dünyasına kazandırılmıştır (Yener 2013). Özellikle Geç Tunç I 
ve Orta Tunç II Dönemi tabakalaşmasını anlamaya olanak sağlayacak çalış-
malar ise devam etmektedir. Bu maksatla 2017 yılı kazı çalışmaları kapsamın-
da Alan 1/Saraylar Bölgesi olarak tanımladığımız bölgede dört plan-karede 
Orta Tunç II, Geç Tunç I ve Geç Tunç II tabakaları incelenirken, höyüğün gü-
neybatı tepe düzlüğü olarak tanımladığımız Alan 4’te ise tek bir plan-karede 
çalışmalar sürdürülmüştür (Resim: 1).

ALAN 1

33.53 Plankaresi2

VII. Tabaka sarayının güney kanadında yer alan 16 ve 17 No.lu mekanla-
rını içine alan 33.53 No.lu plan-kare içinde 2015 yılından beri çalışmalara de-
vam edilmektedir. Bu alanda yürüttüğümüz kazılarla VII. Tabaka ve öncesine 
ait saray yapılarını incelemek hedeflenmiştir. 

2015 yılında, VII. Tabaka Sarayı’nın 16 ve 17 No.lu odalarında gerçekleşti-
rilen temizlik çalışmalarıyla son 80 yılda biriken dolgu toprak kaldırılmış ve 
Woolley döneminde açığa çıkartılan taban seviyesine yeniden ulaşılmıştı. Sa-

2 Açma Başkanı Metin Dora, Açma Asistanı Gül Çiğdem Sağaltacı (Mustafa Kemal Üniversitesi).
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rayın duvarlarının tamamen eridiği ve yapısal bütünlüğünün bozulduğu bu 
kısımda, betonumsu kireç tabanın kaldırılmasıyla birlikte VII. Tabaka saray 
yapısının erken evreleri incelenmeye başlanmış ve dolgu toprak içerisinde 
ele geçen boyalı fresk parçaları erken dönem saraylarının da boyalı duvarlara 
sahip olduğuna dair izler sunmuştu. Bu önemli sonuçların alındığı 2015 ve 
2016 yılı kazılarından sonra 2017 kazı sezonunda çalışmalara devam edilmiş-
tir (Yener v.d. 2017; Yener ve Akar 2018).

VII. Tabaka sarayı teraslı bir mimari plana sahiptir ve yapının kuzey ka-
nattan güney kanada doğru taban seviyeleri yükselmektedir (Woolley 1955: 
93-94). Bu nedenle yapının 17, 16, 15 No.lu mekanlarını 13, 12, 11 No.lu me-
kanlardan ayıran doğu-batı uzantılı kerpiç duvarın temel seviyesi 16 No.lu 
odada yer alan taban seviyesinin çok daha altında yer almaktadır (ayrıca bkz. 
Woolley 1955: 93, fig. 35) Ancak bu duvarın derin kotlarda tespit edilen bir 
alt evreye ait kerpiç duvarlarla ilişkili olabileceği de gözlenmiştir. Plan-kare 
stratigrafisine göre 2. evre olarak tanımladığımız erken evreye ait duvarlar 
ve VII. Tabaka sarayının duvarı arasındaki ilişki VII. Tabaka sarayının erken 
evreleri olabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda Woolley yayınlarında ve-
rilen mevcut mimari plana ait kalıntılar 33.53 plan-karesi içinde 1. evre olarak 
değerlendirilirken bir alt kotta bulunan yapı kalıntıları 2. evre olarak tanım-
lanmıştır (Resim: 2). 

2. Evre

2 Evreyi tanımlayan kuzeybatı-güneydoğu eksenli masif bir kerpiç du-
var (L.29), kuzeyde VII. Tabaka sarayının 17, 16, 15 No.lu odalarını 13, 12, 
11 No.lu mekanlardan ayıran doğu-batı uzantılı duvarıyla köşe yapmakta ve 
batıda L.26 No.lu oda alanını oluşturmaktadır. Kuzeydoğu köşede açığa çı-
karılan L.27 No.lu alan ise steril dolgusu nedeniyle bir sandık duvar boşluğu 
olabileceğini göstermektedir. 

Kuzeydoğuda yer alan mekanda (L.28) açığa çıkarılan yanık taban sevi-
yesi ise kullanım izleri gösterdiğinden dolayı bir oda olmalıdır. Ancak doğu 
kanatta tespit edilen bu mekan ve sandık duvar boşluğunun sınırlı bir alanda 
açığa çıkarılmasından dolayı kazı alanının doğuya doğru doğru genişletilerek 
saptamalarımızın yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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L.29 No.lu kerpiç duvarın batı kanadında tespit edilen L.25 No.lu mekan-
da ise çok sayıda taş ve çanak çömlek parçası taban seviyesine kümelenmiş 
halde bulunmuştur. Bu seviyenin dolgusu içerisinde bir aplike altın parçası 
(Resim: 3) ile Aççana Höyük’te ilk kez karşımıza çıkan ve Girit’ten ithal edil-
miş olması muhtemel Kamares malı bardak parçası ise ele geçen önemli bu-
luntular olarak değerlendirilebilir. 

Bu iki mekanda elde edilen seramik grupları Aççana Höyük’te bilinen ti-
pik Orta Tunç Çağı repertuarını yansıtmaktadır (Bulu 2016; 2017) ve çoğun-
lukla yeme-içme ve servisle ilişkili seramik formlarının bulunmuş olması 
mekanların olası kullanımlarına ait bilgi verir niteliktedir. Düz Basit seramik 
grubu içerisinde s-profilli, kanca ağızlı ve yarımküre biçimli kaseler, testi ve 
sürahi parçaları çoğunluktadır. Az sayıda bulunan kısa boyunlu çömlek ve 
depolama kaplarına ait parçaların yanı sıra, kalsit katkılı pişirme kapları, Gri 
Açkılı kase ve Suriye-Kilikya boyalılarına ait parçalar da ele geçirilen örnekler 
arasındadır.

Erken duvar boyası uygulamalarına ait parçalar ve Kamares malı serami-
ğin varlığı dikkate alındığında Alalah’ın Ege ile olan ilişkilerinin VII. Tabaka 
öncesine dayandığı söylenebilmektedir.

1. Evre 

16 No.lu odadaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, 1930’lu yıllarda 
açığa çıkarılan 17 No.lu mezar odasına inişi sağlayan sıvalı merdiven sırası 
tekrar açığa çıkarılmıştır.  Mezar odasının batısında, Woolley tapınak çukuru 
ile VII. Tabaka sarayı arasında kalan sınırlı alanda ise temizlik çalışması ya-
pılarak yapının Woolley tarafından kaldırılan tapınaklarla olan ilişkisini an-
lamak hedeflenmiştir (Resim: 4). Bu çalışmalar kapsamında saray ve tapınak 
arasında yer alan dış avlu duvarının kalıntıları yeniden açığa çıkarılmış, ya-
pılan temizlik çalışmasında daha çok duvar boyası parçaları ve Orta Anadolu 
ile ilişkilere işaret eden boğa betimli bir Bibru’nun kafa kısmı bulunmuştur.
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33.21 Plankaresi3

Geç Tunç I Dönemine tarihlenen IV. Tabaka sarayının kuzeydoğu kanadı, 
Orta Tunç II Dönemine tarihlenen VII. Tabaka sarayının kuzeybatı kanadın-
daki odalarının üzerine oturmaktadır. Woolley yayınlarında bu stratigrafik 
ilişkinin kesitler  ve ilişkili kotlar verilerek sunulduğu arkeolojik kayıtlar yer 
almamaktadır (Woolley 1955:110-130). 

2016 yılı kazılarıyla birlikte bu iki saray yapısı arasındaki stratigrafik 
ilişkiyi belgelemek üzere VII. Tabaka Sarayı’nın 4 No.lu odasında temizlik 
çalışması yapılmasına karar verilmiştir. Kazı sistemimize göre 33.21 No.lu 
plan-kare içinde kalan bu oda içerisinde 2016 yılında sadece bir hafta sür-
dürülebilen çalışmalara 2017 yılında devam edilmiştir. Bu plan-kare içerisine 
giren VII. Tabaka Sarayı’nın 4 No.lu odasının (Woolley 1955: 100) kuzey ve 
güney kerpiç duvarlarının çökmesiyle birlikte oluşan dolgu toprağın kaldı-
rılması çalışması tamamlanmış ve odayı çevreleyen orthostatlı duvarlar ile 
kireç sıvasından yapılma betonumsu tabanına ulaşılmıştır. 4 No.lu odayı batı 
kanatta tahrip eden IV. Tabaka sarayının kalın taş temelli duvarının kesiti de 
bu çalışmayla tamamen ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5).

32.19 Plankaresi4

33.21 No.lu plan-karede VII. ve IV. Tabaka sarayları arasındaki stratigra-
fik ilişkinin daha önceden kazılmamış bir alanda değerlendirilmesi adına, IV. 
Tabaka sarayının Woolley tarafından tanımlanan 24 No.lu odasında sondaj 
nitelikli bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir (Wolley 1955:115, fig.45). 
Woolley döneminde açığa çıkarılan ve sonrasında kapanan betonumsu kireç 
taban yeniden açığa çıkarılmış ve belgelendikten sonra kaldırılmıştır5. Bu ta-
banın altında tespit ettiğimiz bir diğer betonumsu taban ise IV. Tabaka sara-
yının erken kullanım evreleri olduğunu göstermiş ve Geç Tunç Çağı sarayının 

3 Açma başkanı Yılmaz Yeniler  (Koç Üniversitesi).
4 Açma Başkanı Yılmaz Yeniler  (Koç Üniversitesi), Açma Asistanı Buket Nur Tekden (Mustafa 

Kemal Üniversitesi)
5 Woolley bu odanın betonumsu tabana sahip olmadığını söylemekle birlikte (1955: 123) kazı so-

nuçları aksini göstermiştir.
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sanılanın aksine birden fazla taban seviyesine sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Bu sonuçlara dayanarak yapının iki farklı kullanım evresi, plan-kare stratig-
rafisine göre erkenden geçe doğru 1b ve 1a olarak değerlendirilmiştir.

1b Evresi

1b evresine ait mimari kalıntılar mekanın bir işlik olarak kullanıldığı izle-
nimini vermektedir. Plankarenin batısında kuzey-güney ekseninde 1,5 met-
relik genişliğe sahip betonumsu bir kireç taban (L.5) açığa çıkarılmıştır. Son 
derece iyi korunmuş bu tabanın bilinçli olarak çevresinden yaklaşık 20 cm. 
daha yüksekte olduğu gözükmektedir. Bu taban seviyesinin hemen altında 
ise hem etrafı hem de üstü taşla çevrili bir drenaj kanalı (L.7) tespit edilmiştir. 
Son derece karmaşık bir sisteme sahip olduğu anlaşılan bu drenaj kanalı bü-
yük olasılıkla sarayın taban seviyesinin altında bütün odaları dolaşmaktadır. 
Yakındoğu arkeolojisinde erken drenaj sistemlerine örnek olacak bu sistemi-
nin gelecek yıllarda daha kapsamlı olarak incelenmesine devam edilecektir 
(Resim: 6). 

Plankarenin merkezinde, 1,7 m. çapında büyük bir çukurun içinde etrafı 
taşla çevrili 90 cm. çapında daha küçük bir çukur (L.10) tespit edilmiştir. Bu 
olasılıkla ahşap çatı ya da ikinci kat için kullanılmış ahşap dikmeye ait bir 
çukur olmalıdır.

Plankarenin kuzey kesitine giren yuvarlık formlu bir fırın (L.9) ise açığa 
çıkarılan bir diğer 1b evresi yapısal kalıntısıdır. 1,9 m. çapında olan bu fırın, 
düz ve yalıtım amaçlı dizilmiş irili ufaklı taşlardan oluşan bir izolasyon döşe-
mesine sahiptir. Bu taş tabanın üstünde olması gereken sıvalı taban seviyesi 
ise tespit edilmemiştir. Bu fırının çevresinde özellikle vitrifiye malların üretim 
teknolojilerini anlamaya yönelik önemli bir eser ele geçirilmiştir. Büyük ola-
sılıkla cam, fayans veya frit boncuk/silindir mühür üretiminde kullanılmış 
olabileceğini düşündüğümüz ve kalıp olarak tanımladığımız ünik bir parça 
üzerine literatür çalışmaları devam etmektedir.

32.19 plankaresinin 1b evresinden elde edilen seramikler Geç Tunç I Dö-
neminin tipik repertuvarını yansıtmaktadır. Alalah’ta yalnızca VI. ve V. Ta-
bakalarda görülen siyah baskı bezemeli ve geometrik boyalı mal gruplarının 
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örnekleri elde edilen seramik türleri arasındadır. Düz basit seramik grubu 
içerisinde yarımküre biçimli ve sığ kase, krater, çömlek, bardak ve süzgeç 
parçaları yer alır. Bu plan karede elde edilen pişirme kapları hem Orta Tunç 
Döneminin özelliği olan kalsit katkılı hem de Geç Tunç Dönemini yansıtan 
kavkı katkılı örneklerdir. Yanı sıra, yine bu döneme özgü olduğunu söyleye-
bileceğimiz kavkı katkılı ve açkılı tepsi parçalarının çokluğu ise ilgi çekicidir. 
Plankarede elde edilen hatalı üretim seramik artıklarının varlığı, kuzey kesit-
te açığa çıkarılan fırın yapısının vitrifiye malların yanı sıra seramik üretimi 
için de kullanılmış olabileceğine işaret eder niteliktedir.  

32.53 Plankaresi6

M.Ö. 15. yüzyılın sonunda IV. Tabaka sarayı ve batısında yer alan kale ya-
pısının büyük olasılıkla Hititler tarafından yakılıp yıkıldığını Woolley döne-
mi kazı sonuçlarından bilmekteyiz. Ancak bu tahribatın sonrasında yaşanan 
olaylar ve bu dönemle ilişkili arkeolojik tabakaları 1955 Woolley yayınında 
yer almamakta ve Mitanni-Hitit geçiş dönemi olarak değerlendirebileceğimiz 
M.Ö. 14. yüzyılın ilk yarısı hakkında eksik ve hatalı stratigrafik bir tabakalaş-
ma sunmaktadır (Yener 2013). Bu bölgede gerçekleştirdiğimiz kazılarla bu 
sorunların üzerine gitmek hedeflenmiştir. 32.54 plan karesinde 2003 yılından 
beri devam eden kazılar doğrultusunda 2a, b, c, d olarak tanımlanan yapı 
katları açığa çıkarılmış ve bu yapı katlarının Woolley kazılarında açığa çıka-
rılan IV. Tabaka kale yapısının daha önceden bilinmeyen tamir ve yeniden 
kullanım evreleri olduğu kanıtlanmıştır (Akar 2013). Woolley kazı alanının 
yamacına yerleştirilen 32.54 plan karesinden elde edilen bilginin sınırlı olması 
nedeniyle batıya doğru 10x10 metrelik bir alana uzanan 32.53 plan karesinde 
bu yapı evrelerini daha geniş bir alanda incelemek hedeflenmiştir. Bu maksat-
la sürdürülen çalışmalar kapsamında 2015 yılında 2c evresi olarak tanımladı-
ğımız yapı katı açığa çıkarılmıştı. 2016 yılı çalışmalarıyla birlikte plankarenin 
batı kanadında IV. Tabaka Sarayı’yla çağdaş olan ve açma stratigrafisine göre 
2d olarak tanımladığımız yapı katına ulaşılabilmiş ancak sınırlı bir alan içe-

6 Açma Başkanı Tara Ingman, Koç Üniversitesi, Açma Asistanları Oğuz Omuzubozlu (Mustafa 
Kemal Üniversitesi), Berk Süleyman (New York Üniversitesi).
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risinde incelenebilmişti. 2017 kazı sezonunda, 2d evresine ait mimari plan-
karenin tamamında açığa çıkarılmıştır (Resim: 7).

2d Evresi

M.Ö. 15. yüzyılın sonu ve 14. yüzyılın başına tarihlediğimiz 2d evresi, IV. 
Tabaka sarayının da yakılıp yıkıldığı tahribat dönemiyle çağdaştır. 2010 yı-
lında 32.54 plan-karesinde açığa çıkarılan 2d evresine ait mimari kalıntılarla 
birlikte değerlendirildiğinde, yapıya ait toplamda yedi mekan açığa çıkarıl-
mıştır.

Yapının doğu kanadı Woolley dönemi kazılarında tahrip olduğundan iliş-
kili kapı sistemleri anlaşılamamıştır. 2016 yılında sadece sınırlı bir alanda açı-
ğa çıkartılan ve in-situ halde bulunan ocaklar ile bir mutfak olarak tanımlaya-
bileceğimiz L.110 No.lu mekanın tamamı açığa çıkarılmıştır. L.110 No.lu oda 
ve mekanı çevreleyen duvarlarda şiddetli yangının izleri görülmektedir. Me-
kan içerisinde L.115 No.lu alanda taşınabilir ocak, ocak ayağı parçaları 2016 
yılında in-situ olarak bulunmuştu. Bu mekanın bu yıl açılan güney uzantısın-
da çok sayıda yanmış ahşap hatıl parçalarına rastlanmış ve dendrokronoloji 
analizleri için kaldırılmıştır. 

Bir mutfak ya da işlik olarak tanımlanan bu mekandan kuzeybatıda yer 
alan mekana hem batı hem de kuzeyde yer alan kapılarla geçiş sağlanmakta-
dır. L.113 No.lu mekanda sıkıştırılmış toprak tabanın hemen altında bir bebe-
ğe ait kemiklerin bulunduğu bir çömlek ve hemen yakınında olasılıkla mezar 
hediyesi olarak bırakılmış s-profilli bir bardak tespit (L.137) edilmiştir.

L.110 No.lu mekanın güneybatısındaki koridordan (L.l35) yapının batısın-
da yer alan L.132 No.lu mekana ulaşılmaktadır. Bu mekanın sadece sınırlı bir 
kısmının plan-kare içinde kalması ve 2c evresine tarihlediğimiz çok sayıda 
çöp çukuru tarafından tahrip olmasından ötürü işlevi hakkında bilgi edinile-
memiştir. Kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan güney duvarı da bah-
si geçen çöp çukurları tarafından tahrip olduğu için güneyinde yer alan L.128 
No.lu mekanla ilişkisi anlaşılamamıştır. L.128 No.lu mekanın açığa çıkarılan 
sıkıştırılmış toprak tabanında ise kırmızı-kahverengi astarlı ve açkılı iki adet 
banyo kabına ait parçalar in-situ olarak dağılmış vaziyette bulunmuştur. Ban-
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yo kaplarının kaldırılmasıyla birlikte hemen altında yetişkin bir kadına ait 
toprak mezar açığa çıkarılmıştır. Bu mevcut durum, banyo kaplarının olası 
bir ölü gömme ritüeliyle ilişkili olabileceğini göstermektedir.

L.136 No.lu mezarda bireyin sağa yatık ve hoker pozisyonunda gömüldü-
ğü tespit edilmiştir (Resim: 8). Mezar hediyesi olarak boncuktan kolye ve bi-
lezikler, boynunun altında ise bakır alaşım bir iğne bulunmuştur. Boyalı testi 
(Resim: 9) ve Mısır üsluplu bir alabaster şişecik mezarda ele geçirilen önemli 
buluntular arasındadır.

Bu zamana kadar Alalah’ın saraylar bölgesinde IV. Tabakaya tarihlenen 
seramikler hakkındaki bilgimiz Woolley kazıları sırasında elde edilen veriler-
le sınırlıydı. 2017 yılında 32.53 plan karesine yapılan çalışmalarla birlikte bu 
döneme ait seramik verisi aydınlatıcı bilgiler sunmaya başlamıştır. 2d Evre-
sinden elde edilen seramik grupları bu geniş mekanın farklı kullanım amaç-
ları için kullanıldığına işaret etmektedir. Düz Basit seramik grupları arasında 
tabak, kase, testi, bardak ve farklı boyutlarda depolama kapları yer almakta-
dır. Bu repertuarın pişirme kapları ilginç bir tablo sergilemektedir. Geç Tunç 
Dönemini yansıtan kavkı katkılı pişirme kaplarının yanı sıra Orta Tunç Dö-
neminin karakteristiği olan kalsit katkılı pişirme kaplarının da bulunması, bu 
iki geleneğin birlikte kullanımının en azından Geç Tunç I’in sonlarına kadar 
devam ettiğini göstermektedir. Yanı sıra, çoğunlukla tepsi, tabak ya da kase 
gibi açık formlu seramiklerin üretiminde kullanılan ve hem taşçık hem de 
ince kalsit katkılı üçüncü bir pişirme kabı hamurunun bu dönemde kullanıl-
dığı anlaşılmaktadır. Çoğunlukla Orta Tunç Çağının tipik mal grupları olan 
Suriye-Kilikya boyalıları ve gri açkılı seramik parçalarının da yoğun miktarda 
elde edilmiş olması, yine bu iki geleneğin en azından saraylar bölgesi içerisin-
de daha uzun bir kullanım süresi olduğunu ortaya koymuştur.   

42.10 Plankaresi7

1940’lı yıllarda “Tapınak Çukuru” olarak adlandırılan ve Alalah tapınak-
larının kazılıp kaldırıldığı alanın güneyine yerleştirilen bu plankarede sorun-

7 Açma Başkanı Onur Hasan Kırman, Açma Asistanı Güler Temizkan (Mustafa Kemal Üniversi-
tesi).
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lu Alalah tapınak tabakalarını incelemek hedeflenmiştir. Araştırmalara 2012 
yılından başlanan 42.10 plan-karesinde Demir Çağı ve Geç Tunç II Dönemine 
tarihlenen toplamda dört mimari evre açığa çıkarılmış, 2014 kazı sezonunda 
ise M.Ö. 14. yüzyılın sonu ve M.Ö. 13. yüzyılın başına tarihlenen 4. Evre ya-
pısının batı odasında Prens Tudhaliya ve eşi Aşnuhepa’nın tasvir edildiği bir 
mühür baskısı ele geçirilmişti. 2015 yılı çalışmaları, 4. Evre yapısının erken 
taban seviyesi, 5. evre mimarisi ve 5-4. evreleri arası geçiş dönemine tarihledi-
ğimiz iki adet adak çukurunun açığa çıkarılmasıyla tamamlanmıştı. 2016 yılı 
çalışmalarında 4. evreye tarihlenen adak çukurlarının kazımı tamamlanırken, 
M.Ö. 14. yüzyıla tarihlediğimiz 6. evre mimarisi açığa çıkarılmaya başlanmış-
tır. 2017 yılı çalışmalarında ise 6. evre tamamıyla açığa çıkarılmış, belgelen-
dikten sonra kaldırılmıştır.

6. Evre

Geç Tunç IIa Dönemine tarihlediğimiz 6. evre yapısı merkezi bir avlu ve 
çevresinde yer alan odalarla tanımlanmaktadır. 2016 yılında açığa çıkarılma-
ya başlanan yapının iki evresi olduğu tespit edilmiş ve buna göre erkenden 
geçe doğru 6b ve 6a evreleri altında incelenmiştir. 6. evre yapısı ve bulun-
tuları genel olarak değerlendirildiğinde açığa çıkartılan yapı çok amaçlı bir 
hizmet binası olarak tanımlanabilir (Resim: 10). Avluda pişirme amaçlı kulla-
nılan ocakların sayısı buradaki üretimin bir aileden daha kalabalık bir gruba 
hizmet ettiğini göstermektedir. Plankarenin hemen kuzeyinde Woolley tara-
fından kazılıp kaldırılan tapınaklar dikkate alındığında bu yapının olasılıkla 
III. Tabaka tapınağına hizmet ettiğini söyleyebiliriz (Woolley 1955: 76, fig.32).

6b Evresi

Dört tarafı taş temelli kerpiç duvarlarla çevrili bir avlu (L.85) plan-karenin 
merkezinde yer almakta, güney (L.83) ve batıda (L.71) yer alan mekanlara 
iki adet kapı vasıtasıyla geçiş sağlanmaktadır. Bu mekanlara geçişi sağlayan 
kapılar tabanlardan taş temel yardımıyla bir basamak yüksekte kalmaktadır. 
Avlu dışındaki mekanlar sınırlı alanlarda ortaya çıkarılmıştır. Bütün mekan-
lar sıkıştırılmış topraktan tabana sahiptir.
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Avluda mekanın kuzeybatı, güneybatı ve güneydoğu köşelerinde birer 
adet toplamda üç tandır ortaya çıkarılmıştır. Olasılıkla çatıyı taşıdığını dü-
şündüğümüz iki adet direk deliği birbirlerine ve mimarinin oryantasyonuna 
göre simetrik bir şekilde, avlunun kuzey ve güney kanatlarında yer almakta-
dır.  

Plankarenin batısında kalan L.71 ve L.77 olarak tanımlanan mekanlar ste-
ril bir dolguya sahip olup in-situ buluntu gruplarına rastlanmamıştır. Dolgu 
toprağın homojen yapısı buranın olasılıkla bir iç mekan olarak kullanıldığını 
göstermektedir. Plan-karenin doğusunda kalan L.72 No.lu alan ise bir avlu 
ya da açık alan olarak tanımlanmalıdır. Aktivite hareketliliği olarak tanım-
layacağımız küllü yanık tabanlar, çok sayıda hayvan kemiği kalıntısı ve taş 
öğütme/dövme aletlerinin bulunmuş olması bu görüşümüzü destekler nite-
liktedir.

6a Evresi 

6a evresi genel hatlarıyla 6b evresiyle aynıdır. Taban seviyeleri yükseltil-
miş ve merkezi avlu içerisine inşa edilen bir bölme duvarıyla iki küçük avlu 
alanı oluşturulmuştur. 6a evresi yapısı, plan-karenin merkezinde iki bölmeli 
geniş bir avlu (L.80, L.83), etrafını çevreleyen ve kısmen açma sınırları içeri-
sinde kalan dört mekan ile tanımlanmaktadır. Doğu, batı ve güneyden avluya 
geçişi sağlayan üç kapı yer almaktadır. Avlunun kuzeyinde büyük bir tandır 
(L.66) ile L.73-74 No.lu duvarların köşesinde, yere gömme tekniği kullanıla-
rak yerleştirilmiş, üst kısmı eksik bir depolama kabı açığa çıkarılmıştır.

42.10 plan karesinin 6. evresine ait seramikler çoğunlukla orta ve büyük 
boyutta depolama ve pişirme kapları ile kase, tabak ve testi parçalarıdır. Geç 
Tunç II Döneminde çok sık görülen kırmızı astarlı çömlek ve tabaklar ile kır-
mızı bant boyalı seramik örnekleri de elde edilmiştir. Az sayıda ele geçirilen 
seramikler içerisinde Nuzi üsluplu kadeh parçaları yer almaktadır.

ALAN 4

Höyüğün güneybatı tepe düzlüğünde yer alan Alan 4’te arkeolojik araş-
tırmalar 2006 yılından beri devam etmektedir. Bu bölgede yürütülen çalışma-
larla kentin Saraylar Bölgesi dışındaki gelişimi ve buna bağlı stratigrafisini 
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tanımlamak hedeflenmiştir. Toplamda altı adet 10x10 metrelik plan karenin 
yer aldığı bölgede bu yılki araştırmalar sadece tek bir plan-karede gerçekleş-
tirilmiştir. 

64.73 Plankaresi8

Geç Tunç I sonu Geç Tunç II başı arasına tarihlediğimiz 64.72 plan-
karesinde ulaşılan ve bir cam atölyesi olduğunu düşündüğümüz 4. evre mi-
marisinin (Yener ve Akar 2013:336) doğuya doğru uzantısını anlamak adına 
64.73 plan-karesinde çalışmalara devam edilmiştir.

4. Evre

4. Evreye ait mimari kalıntılar bu plankarede zayıftır.  Merkezi bir avlu-
yu güneybatı ve kuzeydoğudan çevreleyen kerpiç duvarlar ve avluya geçişi 
sağlayan geniş pasajlar açığa çıkarılmıştır. Avlunun güneybatı kenarında ya-
pının kerpiç duvarlarından bağımsız olarak 1x2 metre boyutlarında kerpiç 
bir platform büyük olasılıkla bir çalışma tezgahı olarak kullanılmış olmalıdır 
(Resim: 11). Çevresinde çok sayıda cam ve metal cüruflarının yanı sıra aynı 
zamanda pişmiş topraktan bir metal alet kalıbı bulunmuştur. Avlu dolgusu 
içerisinde bir avlanma sahnesinin tasvir edildiği taş silindir mühür de ele ge-
çirilen buluntular arasındadır.

Plankarenin kuzeybatısında bu tabakayla ilişkili bir mezar (L88) tespit 
edilmiştir. Derin bir çukurda düzensiz halde olan ve hediyesi bulunmayan 
bu mezar, ikincil gömü adetlerinin uygulandığını gösteren bir örnek olarak 
değerlendirilmelidir. Alalah’ta ikincil gömü adeti, önceki yıllarda Alan 3’te 
yer alan mezarlık alanında rastladığımız bir özellikti (Ingman 2017). Ancak 
bu bölgedeki mezarların sürekli olarak birbirini tahrip etmesinden dolayı söz 
konusu ikincil mezarların bilinçli mi yoksa mezarlık alanının yoğun olarak 
kullanılmasıyla ilişkili pratik nedenlere mi bağlı olduğu konusuna açıklık 
getirememiştik. Alan 4’te bulunan bu ikincil mezar bu adetin bilinçli olarak 
uygulandığını göstermektedir.

8 Açma Başkanı Michael Johnson (Chicago Üniversitesi), Açma Asistanı Aziz Cüzdanoğlu (Anka-
ra Üniversitesi).
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Alan 4’te yer alan 64.73 plan karesinin 4 evresine ait seramikler çoğunlukla 
yeme-içme, depolama ve pişirmeyle ilişkilidir. Saraylar bölgesinde yer alan 
32.53 plankaresinde görülen üç farklı pişirme kabı hamuru burada da görül-
mektedir. Düz basit seramikler çoğunlukla tabak, kase, çömlek, testi, kap alt-
lığı ve depolama kaplarından oluşmaktadır. Yanı sıra, kırmızı astarlı tabak, 
bardak, şişe ve testi parçaları da sıkça elde edilmiştir. Az sayıda elde edilen 
boyalı seramikler içerisinde bant boyalılar, Suriye-Kilikya boyalıları ve Nuzi 
boyalıları örnekleri yer almaktadır.   
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Resim 1: Aççana Höyük 2017 yılı kazı alanları (Hazırlayan: M. Akar, Alalah Kazı Arşivi).
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Resim 2: 33.53 plankaresi (VII. Tabaka sarayı güney kanadı 16 ve 17 No.lu odaları) havadan ge-
nel görünümü (Fotoğraf: M. Akar, Alalah Kazı Arşivi).

Resim 3: 33.53 plankaresi altın aplike parçası (AT25436; Fotoğraf: M. Akar, Alalah Kazı Arşivi)
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Resim 4: 33.53 plankaresi ve Woolley tapınak çukuru arasında ilişkiyi gösteren üç boyutlu 
tarama görüntüsü (Hazırlayan: M. Akar, Alalah Kazı Arşivi)

Resim 5:  VII. Tabaka sarayı 4 No.lu oda ve IV. Tabaka sarayının doğu duvarına ait derin taş 
temeller (Fotoğraf: M. Akar, Alalah Kazı Arşivi).
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Resim 6:  32.19 plankaresi, 1b evresinin güneybatıdan görünümü (Fotoğraf: M. Akar, Alalah 
Kazı Arşivi).

Resim 7: 33.53/54 plankareleri 2d evresi hava fotoğrafı (M. Akar, Alalah Kazı Arşivi).
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Resim 8: 33.53 plankaresi, 136 No.lu yetişkin mezarı (Fotoğraf: M. Akar, Alalah Kazı Arşivi).

Resim 9: 136 No.lu mezara ait boyalı testi (AT25929; Fotoğraf: M. Akar, Alalah Kazı Arşivi).
raf: M. Akar, Alalah Kazı Arşivi).
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Resim 10: 42.10 plankaresi, 6a evresi güneyden görünümü (Fotoğraf: M. Akar, Alalah Kazı 
Arşivi).raf: M. Akar, Alalah Kazı Arşivi).

Resim 11: 64.73 plankaresi, 4. evresi güneybatıdan görünümü (Fotoğraf: M. Akar, Alalah 
Kazı Arşivi).
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IASOS ANTİK KENTİ 2017 YILI 
ÇALIŞMALARI

Asuman BALDIRAN*

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğünün izni ile Milas Müdürlüğü Başkanlığında Selçuk Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Asuman Baldıran’ın bilimsel danışmanlığında 2015 yı-
lında başlayan çalışmalar, 2017 kazı sezonunda üçüncü yılını tamamlamıştır. 
2017 kazı çalışmaları Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında sürdürülmüştür. 
 2017 yılının yaz döneminde, kazı evinin altyapı, dış cephe onarımı ve labora-
tuvar (kazı evi deposu) mekânının sıva ve boya işleri yapılmıştır. İlk 5 yıllık 
planlamaya bağlı olarak başlanan faaliyetlerde, bu sezon 2015 yılında başla-
dığımız depo çalışmasının tamamlanması amaçlanmıştır. Ayrıca 05.09.2017-
15.09.2017 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi 
Müdürü Dr. Öğr. Üye. Hakan Öniz yönetiminde Iasos antik kenti kıyılarında 
arkeolojik sualtı incelemeleri de yapılan arkeolojik faaliyetler arasındadır. 

2017 yılı yaz döneminde ilk çalışma faaliyeti, kazı heyet üyeleri ve öğren-
cilerinin barınmalarının sağlandığı kazı evinde gerçekleşmiştir. Böylece hem 
kazı evi içerisinde konaklayanlar hem de kazı evi içerisinde korunmakta olan 
eşyaların zarar görmemesi için bakım onarım çalışmalarına başlanmıştır. Ça-
lışmalar kapsamında ise kazı evi dış cephesinde meydana gelen tahribatlar 
tespit edilerek basit onarım kapsamında onarılmıştır. Bunun dışında kazı 

* Prof. Dr. Asuman BALDIRAN, Selçuk Üniversitesi, Alaeddin Keykubat Kampüsü, Edebiyat Fa-
kültesi, Arkeoloji Bölümü, Konya/TÜRKİYE.

1 Bizden her zaman desteğini esirgemeyen Milas Müze Müdürlüğü adına başta Müze Müdürü 
Sayın Gülnaz Savran’a ve yardımlarından dolayı Milas Müzesi Uzmanlarından Arkeolog Ali 
Yalçın, Hatice Gümüş, Cemre Özcan ve Milas Müzesi’nin değerli personeline teşekkürü bir borç 
biliriz. Kazının ilk yılları olması nedeniyle çeşitli sıkıntılar ve olumsuzluklarla karşılaşan fakat 
bunların üstesinden gelmeyi başaran ekip üyeleri Dr. Öğr. Üye.  İlker Işık, Arş. Gör. Nizam 
Abay, Arş. Gör. Erdener Pehlivan ile Iasos kazı ekibinde yer alan Arkeoloji öğrencilerine özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.
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evinin bulunduğu yerin kot farkı sebebiyle, kazı evinin zemin katında, nem-
den oluşan tahribatlar tespit edilmiştir. Bunu önlemek amacıyla kazı evinin 
temelinin etrafında drenaj yapılmıştır. Kazı evinin zemin katında yer alan ve 
İtalyan kazı ekibi tarafından 50 yılı aşkın bir süre kullanılmış olan laboratuvar 
mekânının duvarlarında da tahribatlar tespit edilmiştir. Öncelikle laboratu-
varda bulunan eserler koruma altına alınmış ve laboratuvar duvarlarına sıva 
yapılarak, duvarlardaki dökülmeler giderilmiştir. 

A. DEPO ÇALIŞMALARI

2017 yılı depo çalışmaları, 2015 yılında oluşturulan depo düzeni ve en-
vanterleme çalışmalarının devamı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar 
kapsamında Milas ilçe merkezi ve çevresinde bulunan Iasos ören yerinden 
getirildiği tespit edilen mimari ve seramik eserlerin kazıevi bahçesinde bu-
lunan üç depo içerisinde (Depo 4, Depo 5 ve Depo 6) tasnif ve düzenleme 
çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda toplamda 590 kasa içerisinde ele 
alınan eserlerin Prehistorik Çağdan başlayıp Roma Dönemine kadar bir sü-
reklilik ve çeşitliliğe sahip olduğu görülmüştür. Kazı evi deposunda korunan 
eserlerin bilgileri, fotoğraflarıyla birlikte tek tek bilgisayar ortamına aktarıl-
mış; tümlenemeyen çanak-çömlek parçaları buluntu yerlerine göre ayrı ayrı 
torbalanarak ve her torbanın içerdiği malzeme topluca resimlenerek belge-
lenmiş ve kasalara konmuştur. Çalışma kapsamında olan eserlerin bazıları 
etütlük niteliğinde olup bu eserler arasında çoğunluğu Attik siyah ve kırmızı 
figür tekniğinde yapılmış, çeşitli bir kap formlarına ait boyun, gövde, kulp ve 
kaideler oluşturmaktadır. Bunların dışında, ağırlıklar, süs eşyaları, terracotta 
figürinler, Osmanlı Dönemine ait tütün lülesi ve sualtı amphoraları numara-
landırılarak tasnifi tamamlanmıştır.  

Depo çalışmaları sırasında karşımıza çıkan en fazla buluntu grubunu şüp-
hesiz seramik eserler oluşturmaktadır. Bu eserlerden biri Klasik Döneme ait 
siyah firnisli M.Ö. 5. yy. özellikleri gösteren bir kylixtir. Kabın tondo bölü-
münde herhangi bir bezeme veya figür bulunmamaktadır (Resim: 1). Üzerin-
de insan figürü yer alan birkaç seramik buluntu daha incelenmiştir. Örneğin 
Proto-Attik Döneme ait ve büyük bir kısmı eksik halde olan seramik parçaları 
önemlidir. Parçaların üzerinde belden aşağısı görülen ve hareket halinde, ar-
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kaya işlenmiş 3 at ve önlerinde yine hareket halinde insan figürleri betim-
lenmiştir. Büyük parçada sağ elinde tuttuğu kalkanı ve başındaki sorguçlu 
miğferiyle bir savaşçı ve karşısında bir savaş arabası işlenmiştir. Figürlerin 
elbise ayrıntıları kazıma tekniğiyle verilmiştir.  Figürler arasında doldurucu 
unsur olarak bitkisel bezemeler kullanıldığı görülmektedir (Resim: 2). Bir di-
ğer insan figürlü seramik parça ise muhtemelen bir kylix formuna ait M.Ö. 5. 
yy. kırmızı figür Attik kap parçasıdır. Kabın tondo kısmı sağlam olarak ele 
geçirilmiştir (Resim: 3). Tondoda iki  ephebosun birbirleriyle mücadele halinde 
betimlendiği görülmektedir. Figürlerin anatomik ayrıntıları siyah ince kontur 
çizgilerle vurgulanmıştır. İncelenen bir diğer seramik parçası ise siyah figür 
tekniğiyle yapılmış bir sütunlu kraterin kulp parçasıdır. Kulp üzerinde siyah 
renkle işlenmiş, dört yana uzanan yelpazeler biçiminde bitkisel bezemeler 
bulunmaktadır. Buluntunun bezeme özellikleri M.Ö. 6. yy.a ait olabileceğini 
göstermektedir (Resim: 4). Tasnifi yapılan bir diğer eser ise Hellenistik Dö-
neme ait mangal kulpudur. Kulpun üstünde, dışarı doğru keskin bir profil 
veren sakallı bir erkek figürü görülmektedir. Bu döneme ait mangal kulpla-
rında sıkça görülen iki figürden birisi sivri bir başlık takmış Hephaistos diğeri 
ise uzun sakalıyla aplike edilmiş satyr figürüdür. İncelemesini yaptığımız bu 
kulpun üzerinde betimlenmiş figürün satyr olduğunu söyleyebiliriz (Resim: 
5).2 Sıkça karışımıza çıkan bir diğer buluntu grubu ise gözyaşı şişesi ya da 
koku kabı olarak bilinen unguentariumlardır.3 Tasnifini yaptığımız bu etütlük 
eser açık kırmızı renkli hamurdan imal edilmiştir ve sadece ağız kısmı eksik 
olan eser büyük oranda tümlenmiştir. Silindirik ve gövdesine oranla küçük 
boyutlu bir kaideye sahiptir. Gövde ve boyun üzerinde ise konsantrik devam 
eden kırmızı ve açık kırmızı renklerde şerit bezemeler bulunmaktadır. Eser 
bu stilistik özellikleri ile Erken Hellenistik Döneme tarihlenmektedir. (Resim: 
6a-b). Ayrıca çok sayıda ele geçirilmiş unguentarium parçaları da incelenip tas-
nifi yapılmış eserler arasına girmektedir.

Depoda incelediğimiz buluntulardan bir diğeri de pişmiş topraktan ya-
pılmış ağırlıklardır. Bazı bilim adamları bunların mutfak kabının konduğu 
sacayağı; bazıları sığır damgası; bazıları ise bu eserlerin mezarlarda bolca bu-

2 Dorothy 1933, 184-194.
3 Laflı 2003, 155.
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lunması sonucu mezarlarla ilgili sembolik ziyafetlerde küçük masaları temsil 
ettiklerini ileri sürmüşlerdir. Üzerinde dokuma tezgâhı resimlerinin çizilmiş 
olduğu vazoların ele geçirilmesiyle bu eserlerin dokumacılıkta kullanılan 
ağırlıklar olduğu kesinlik kazanmıştır. Diskoid ve trapezoid formda olanlar 
elde basit bir şekilde yapılmışken, konik forma sahip ağırlıklar çark yapımı-
dır (Resim: 7).4

Osmanlı Döneminde pişmiş topraktan yapılmış tütün lülesi de tasnifini 
tamamladığımız geç döneme ait eserler arasında karşımıza çıkmaktadır. Os-
manlı Anadolusuna 1600’lü yılların ilk beş yılı içinde gibi geç bir tarihte giren 
tütün ve benzeri maddelerin içimi en erken Mısır’da başlamıştır. Tütün bit-
kisinin kullanımı, tütünün tüketicilerini bağımlı kılması sebebiyle hızla ger-
çekleşmiştir. Buna bağlı olarak, tütün içiminin pratik aracı olan lüleler, 17. yy. 
içinde Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Avrupa’da tütün üretimi ve tüketimi 
başlar başlamaz yaygınlaşmış, 18. ve 19. yy. boyunca artarak devam etmiştir 
. Eser açık devetüyü renginde, silindirik bir gövdeye sahip olmakla beraber 
ağız kısmının ufak bir bölümü kırıktır. Uzun ve şişkin bir emziğe sahiptir. 
Eserin ağız kısmında bulunan deliklerdeki is kalıntıları zamanında kullanım 
gördüğünün bir işaretidir (Resim: 8a-b).

Depo çalışmasında sıkça rastlanılan bir diğer küçük buluntu grubu ise or-
tası delik biçimde ele geçirilmiş zeytin çekirdekleriydi. Bu durum zeytinin 
bu coğrafyada önemli bir temel ihtiyaç unsuru olmasının ötesinde süs eşyası 
olarak da (tespih, kolye vs.) kullanım gördüğünü göstermektedir (Resim: 9). 
İlgi çeken bir diğer etütlük buluntu ise fildişinden yapılmış, Roma Dönemine 
ait 8-9 cm. boyutlarına ulaşan saç iğneleridir. Roma portre sanatından ve sik-
kelerden bilindiği gibi, Roma İmparatorluk Çağının başlamasıyla kadın saç 
modellerinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Yapılan saç modellerinin uzun 
süre bozulmadan korunmalarında çoğu kez saç iğnelerinin kullanıldıkları, 
betimlerden ve ele geçirilen buluntulardan anlaşılmaktadır (Resim: 10).

Iasos antik kentinde, Rhodos kökenli pişmiş topraktan yapılmış heykel-
ciklerin yoğunluğu dikkati çekmektedir. Rhodos, Arkaik Dönemin en önemli 
terracotta üretim merkezlerinden birisidir. M.Ö. 6. yy.a ait figürün alnının üstü 
bant şeklinde sıkıca dolanan bir örtüyle kapatılmış ve onun üzerine de alçak 

4 Fazlıoğlu  2001, 24- 25.
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bir stephane yerleştirilmiştir. Başörtüsü kulakların arkasında bırakılmış, iri 
küpelerle kulaklar belirginleştirilmiştir. Oval yüzde, çene sivri, kaş ve gözler 
çekik, badem formludur. Dudaklarda hafif arkaik gülümseme vardır (Resim: 
11a). Bir diğer heykelcik ise yine fizyonomik özellikleri ile M.Ö. 6. yy.a tarih-
lendirilmektedir. Alında saçlar üç sıra halinde ondüle formunda işlenmiştir. 
Yüz oval, gözler iri ve badem biçimlidir. Dudaklarda hafif arkaik bir gülüm-
seme görülmektedir (Resim: 11b). İncelenen eserler arasında büyük mimari 
bloklar da yer almaktadır. Bu malzemelerden biri 40 cm. yüksekliğinde 95 cm. 
genişliğinde 30 cm. derinliğinde, ön yüzünde 11 satırlık Grekçe yazıt bulunan 
taş bloktur. (Resim: 12). Eserin üzerinde yer alan ortalama harf boyutları; yük: 
2.5 cm., en: 2.5 cm. olarak ölçülmüştür.

B. SUALTI ARKEOLOJİK ÇALIŞMA FAALİYETLERİ
5.9.2017- 15.9.2017 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırma-

ları Merkezi tarafından Iasos antik kenti kıyılarında arkeolojik sualtı incele-
meleri yapılmıştır. Prof. Dr. Asuman Baldıran’ın bilimsel danışmanlığında, 
Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz yönetiminde gerçekleşen çalışmalar Milas Müze 
Müdürlüğü’nden Cemre Öztan gözetiminde sürdürülmüştür. Çalışmanın 
amacı Iasos’ta bulunan batı ve doğu limanlarının mevcut durumunun belge-
lenerek planlarının çıkarılması, liman ve çevresinde sualtında bulunan kültür 
varlıklarının detaylı araştırmasının yapılmasıdır (Resim: 13a- b).

Çalışmalar dört aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşama dalış 
yapılacak alanların tespiti amacıyla antik yerleşimin kıyıdan incelenmesidir. 
İkinci aşama drone cihazıyla havadan fotoğraflarının alınması, üçüncü aşama 
sonar çalışmaları ve son aşama da sualtı çalışmaları şeklinde gerçekleşmiştir. 
Denizde yapılan çalışmalar araştırma merkezine ait drone, sonar, kompresör, 
aletli dalış ve inceleme donanımları kullanılarak aynı merkeze ait şişme bot 
ve bölgeden kiralanan bir tekne ile yapılmış, kıyı çalışmalarında bir arazi ara-
cı kullanılmıştır. 

B. 1. Sonar Çalışmaları
Birinci bölüm sonar çalışmaları batı limanı içinde ve mendirek üzerinde 

yapılmıştır. Bu çalışma sırasında mendireğin mevcut durumunun sonar gö-
rüntüleri alınmıştır. 
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İkinci bölüm sonar çalışması yarımada, doğu limanı ve limanın bulundu-
ğu koyun çevresinde yapılmıştır. Doğu limanda yapılan çalışmalarda bazı 
bölgelerde sualtında blok taşlar tespit edilmiştir. Bu blok taşların kıyıdaki ya-
pıların sualtında kalmış bölümleri, diğer bir kısmı ise yarımada üzerindeki 
taş iskelelere ait olduğu düşünülmektedir. 

B. 2. Hava Fotoğrafı Çalışmaları

Hava fotoğraflama çalışmaları ilk olarak batı limanı içinde kıyı bölgesinde 
ve mevcut mendirek üzerinde yapılmış ve görüntülenmiştir. Diğer hava fo-
toğraflama çalışması ise doğu limanı kıyılarında yapılmıştır. Hava fotoğrafla-
rı yarımada ve limanların anlaşılmasında önemli rol oynamıştır. 

B. 3. Sualtı Çalışmaları 

Sualtı araştırma ve tespit çalışmalarına batı limanı mendireğinde dalışlar 
yapılmıştır. Bu dalışlar hem maske, palet, şnorkel hem de aletli dalış yöntem-
leriyle uygulanmıştır. Çalışmalarda sudaki görüş netliğinin çok düşük, dip 
yapısının da genellikle balçık olduğu gözlemlenmiştir. Sudaki sınırlı görüş 
nedeniyle bölgede daha önce çalışma yapmış ekiplerin sonuca ulaşamadıkları 
anlaşılmaktadır. Sınırlı görüş, çevre akarsularının taşıdıkları malzemeler ve 
eski teknoloji ile üretim yapan balık çiftliklerinin atıklarından kaynaklanmak-
tadır. 

2017 yılı sualtı araştırmaları kapsamında batı limanı çevresinde, men-
direğin dış tarafında yapılan çalışmalarda farklı dönemlere ait amphora 
boynu, kulplar, dip parçaları bulunmuştur. Bunların en az iki adet batığa 
ait oldukları düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda iki adet etütlük amp-
hora parçası da tasnif edilmiştir. Bunlardan birisi Orta Rhodos amphorası-
dır. Dışa çekik, ucu yuvarlaklaştırılmış dudağa, kalın, içi yivli silindirik ve 
uzun bir boyuna, ağız kenarının altından başlayarak ağız kenarı seviyesine 
yükselen ve keskin bir açı oluşturduktan sonra dikey olarak omuz üzerin-
de gövdeyle birleşen oval kesitli kulplara sahiptir. Buluntunun omuz kıs-
mından aşağısı ve diğer kulpu eksiktir (Resim: 14). Özellikle M.Ö. 3. ve 2. 
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yy. arasında Doğu Akdeniz’e kadar tüm Akdeniz havzasında, Hellenistik 
yerleşimlerde yapılan kazılarda ele geçirilen Rhodos amphoraları kulpla-
rındaki mühürler nedeniyle, amphoralar arasında en çok yayınlanan gru-
bu oluşturmaktadır. Rhodos amphoralarının Doğu Akdeniz’de özellikle de 
Kıbrıs’ta bulunan merkezlerde yoğun olarak kullanıldığı bilinmektedir 
.  Bir diğer buluntu ise Samos amphorasıdır (Resim: 15). Dışa çekik badem formlu 
ağız kenarına, silindirik boyuna, boynun ortasından başlayarak omuzda göv-
deyle birleşen oval kesitli kulplara ve oval gövdeye sahiptir. Buluntunun omuz 
kısmından aşağısı eksiktir. Bu amphoranın form gelişimi dikkate alınarak M.Ö. 
5. yy.a tarihlendirilmesi gerekmektedir. Miletos amphoralarıyla yakın benzer-
likler içeren bu formun alt gruplarının Datça Yarımadası’nın ortasında bulunan 
seramik atölyelerinde de üretilmiş olduğu düşünülmektedir. Bu amphoraların 
Miletos, Didyma ve Karia Bölgesi’nde yoğun olarak görüldüğü bilinmektedir 
. Bu amphoralarda önemli ihraç ürünlerinden biri olan zeytinyağı taşınmış ol-
ması muhtemeldir.
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Resim 2: Proto-Attik vazo buluntusu.

Resim 3: Kırmızı figürlü kylix.

Resim 1: Siyah firnisli kylix.
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Resim 4: Sütunlu krater kulpu.

Resim 5: Hellenistik mangal kulpu.
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Resim 7: Pişmiş topraktan yapılmış ağırlıklar.

Resim 6a-b: Hellenistik Döneme ait unguentariumlar.
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Resim 9: Süs eşyası olarak kullanılmış zeytin çekirdekleri.

Resim 8 a-b: Tütün lülesi.
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Resim11 a-b: Rhodos tipi terracotta masklar.

Resim 10: Fildişinden yapılmış saç iğneleri.
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Resim 13a-b: Batı ve Doğu Limanı.

Resim 12: Yazıtlı blok.
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Resim 14: Rhodos amphorası.

Resim 15: Samos amphorası.
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Ovaören arkeolojik bütünlüğü içerisindeki Yassıhöyük’te (Resim: 1) “B Ala-
nı” içerisindeki JA-175 ve JA-176 açmalarında yürütülmüştür.
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tüm kazı ekibine teşekkür ederiz.

2 Ovaören 2017 Yılı Kazı çalışmalarına Türk Tarih Kurumu, 14.08.2017 tarihinde imzalanan pro-
tokol çerçevesinde maddi destek sağlamıştır. Desteklerinden dolayı Türk Tarih Kurumu’na te-
şekkür ederiz.
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Yassıhöyük’te daha önceki yıllarda tespit edilen Geç Tunç Çağı (Hitit) taba-
kasının yukarıda adı geçen sektörlerdeki durumunu ortaya koyabilmek 2017 
yılı çalışmalarının temel amacı olmuştur. Özellikle 2015 yılında JA175/176 
açmalarında (Resim: 2) Demir Çağı tabakasında, kontekst dışı olarak ele ge-
çirilen Geç Tunç Çağına ait bazı buluntular kazı planlamasının bu açmalarda 
yoğunlaştırılmasında etken olmuştur. Yaklaşık 17 hektarlık bir alana yayılan 
Yassıhöyük’te, Geç Tunç Çağına tarihlenen sandık duvar tekniğindeki sur sis-
temi ve JF185 açmasında tespit edilmiş olan Geç Tunç Çağına ait 4 yerleşim 
tabakası (YH9-12) Hitit Dönemine ait güçlü bir yerleşimin varlığını daha ön-
ceki kazı sezonlarında ortaya koymuştu. 

2015 yılında bulunmuş olan damga mühür (Resim: 4), yarısı kırık olmakla 
birlikte steatitten yapılmış, topuz başlı damga mühür tipindedir. Mühür üze-
rinde merkezdeki iki sıra konsantrik dairenin etrafında, ışınları üç paralel çiz-
gi ile gösterilmiş sekiz sıralı (dört sırası korunmuştur) yıldız motifi ve bunun 
en dışında iki sıralı giyoş motifi yer almaktadır. Ovaören-Yassıhöyük müh-
rünün en yakın benzeri Boğazköy Aşağı Şehir’de 3. tabakada bulunmuş olan 
topuz başlı damga mühürdür. T. Beran, Boğazköy mühür tipleri içerisinde 
“Tip II” grubuna soktuğu bu mührün Asur Ticaret Koloni Döneminden daha 
çok Eski Hitit Dönemine tarihlenmesi gerektiğini önermiştir3. A. C. Gunter de 
aynı mührü Eski Hitit Dönemine tarihlendirmiştir4. 2014 yılında Boğazköy-
Aşağı Şehir’de, Mihraplıkaya yakınlarında yürütülen kazı çalışmalarında da 
benzer tip ve motif özellikleri gösteren bir mühür bulunmuştur. A. Schachner, 
mühür ile ilişkili kontekstlerde ele geçirilen Asur Ticaret Kolonileri Dönemi-
ne ait tablet nedeniyle bu mührün daha önceki Boğazköy örneklerine göre 
daha erken tarihli olabileceğini önermiştir5. Konya-Karahöyük’ün I. katında 
bulunmuş mühür6 ise kemikten yapılmış olmakla birlikte gerek tip gerekse 
üzerindeki motif açısından Ovaören-Yassıhöyük mührünün bir başka ben-
zeridir. Beycesultan’ın II. tabakasında7 bulunmuş olan aynı tipteki mühür de 
özellikle üzerindeki iki sıralı giyoş çerçeve ile en yakın benzerlerden birisidir. 

3 Beran 1967: 48, Taf. 2.19.
4 Gunter 1980: 286, Fig. 27. 13-14.
5 Schahner 2015: 94-95, Abb. 38, Bo. 14-524-598.
6 Alp 1994: Lev. 20/49, Şekil 245, Res. 49. 
7 Mellart ve Murray 1995: 183, Fig. 0.33, 292.
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Ovaören-Yassıhöyük mührünün benzerlerinin daha çok Orta Tunç Çağının 
sonlarına tarihlendirilmiş olması Yassıhöyük yerleşim tarihi açısından önemli 
bir veriyi oluşturmaktadır. 

2017 yılı kazı çalışmaları JA-175 açmasının güneyde kalan 5x10 metrelik 
(6-10/a-j), JA-176 açmasının ise kuzeyde kalan 5x10 metrelik (1-5/a-j) plan-
karelerini içerecek biçimde 10x10 metrelik bir alanda sınırlandırılmıştır (Re-
sim: 2-3). JA-175/JA-176 açması içinde 2015 yılında 1118.50 metre seviyesinde 
başlayan çalışmalar 2017 yılında 1114.96 metredeki anakaya seviyesinde son 
bulmuştur. Bu açmalarda Demir Çağı mimari tabakaları daha önceki yıllarda 
çalışılmış olan alanlara göre çok daha iyi bir şekilde korunmuştur. Yaklaşık 
3.50 metre kalınlığındaki kültür dolgusunun en üst seviyesi tarımsal faaliyet-
ler sebebiyle çok büyük oranda tahrip olmuş Helenistik Dönem (YH1) takası 
ile ilişkilidir. En kalın kültür dolgusu ise Geç Demir (YH2-3) ve Orta Demir 
(YH4-6) çağlarına tarihlenen ve kesintisiz bir şekilde takip edilebilen taba-
kalara aittir. Bazı seramik buluntular ve çukurlar dışında bu alanda Erken 
Demir Çağı’na tarihlenen bir mimari tabaka tespit edilememiştir. Bu dönemin 
seramik buluntuları daha çok Orta Demir Çağına geçişi yansıtan ve daha ön-
ceki yıllarda JF185 açmasında mimari kalıntıları ile de tespit edilebilen YH7 
tabakası ile ilişkilidir.

2017 yılı kazılarında açığa çıkarılan Geç Tunç Çağına ait iki mimari taba-
ka, daha önceki yıllarda JF185 açmasından elde edilen stratigrafik sonuçla-
ra göre YH8 ve YH9 tabakaları ile çağdaştır. 2012-2013 yıllarında JF185 aç-
masında tespit edilen Geç Tunç Çağının daha erken aşamalarına tarihlenen 
YH10-11 tabakalarına ise bu alanda rastlanmamıştır. 2017 yılı kazılarında 
elde edilen bu ön sonuçlar, Yassıhöyük’teki M.Ö. 2. Binyıl yerleşiminin Hitit 
İmparatorluk Döneminde çok daha büyük boyutlara ulaştığını ve 17 hektar-
lık alanın tamamına yayıldığına işaret etmektedir. Bu kapsamda Ovaören-
Yassıhöyük’ün, Kızılırmak Nehri’nin güneyindeki konumu ile özellikle M.Ö. 
15. yüzyıldan itibaren Hitit Devletinin bölgesel merkezlerinden birisi olduğu 
düşünülmektedir. 

JA-175 AÇMASI ÇALIŞMALARI

JA175 açmasında daha alt seviyelerdeki yerleşim tabakalarına ulaşabil-
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mek amacıyla, 2015 yılında açığa çıkarılarak tüm dokümantasyon işlemleri 
tamamlanmış olan Orta Demir Çağına ait mimari kalıntılar kontrollü bir şe-
kilde kaldırılmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak, büyük bir kısmı JA-175 aç-
ması içinde kalan YH15M8 numaralı bodrumlu mekân ve bu açmanın doğu 
profiline doğru devam eden YH15M7 numaralı mekâna ait kısımlarda çalışıl-
mıştır (Resim: 2). YH15M8 No.lu mekânının kuzey ve güney duvarları 4.50 
metre uzunluğunda ve 0.70 metre genişliğindedir. Doğu ve batı duvarları ise 
6.50 metrelik bir uzunluğa sahip olup, duvar genişlikleri 0.50-0.60 metreler 
arasında değişmektedir. Yaklaşık 29 metrekarelik bir alana yayılan bu bod-
rumlu mekân, Orta Demir Çağında uzun bir süre kullanım görmüştür. Yas-
sıhöyük kazıları kapsamında, bugüne kadar açığa çıkarılan Orta Demir Çağı 
yapıları içerisinde hem boyutları hem de içerisinden ele geçen buluntuları ile 
bu mekân ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Mekânın en erken kullanım evresinin 
YH6a’da (M.Ö. 9. yüzyıl) olduğu son kullanımın ise YH4a evresine (M.Ö. 7-6. 
yüzyıllar) kadar devam ettiği anlaşılmaktadır. Özellikle batı duvarı üzerinde 
tespit edilebilen yenileme evreleri mekânın, özel bir fonksiyona sahip olması 
sebebiyle uzun bir süre kullanılmış olabileceğini işaret etmektedir. Geç Demir 
Çağının başlarında (M.Ö. 550) mekânın içi kül ile doldurulmuş ve kullanımı-
na son verilmiştir. Söz konusu yapının kül ve moloz dolguları üzerindeki Geç 
Demir Çağına ait mimari tabakalar (YH3-2) bu durumu çok açık bir şekilde 
yansıtmaktadır. 

2015 yılında yürütülen çalışmalar sırasında söz konusu mekânın YH6-5 
tabakasına ait kullanım evrelerinde, üç duvarına bitişik sekiler açığa çıkarıl-
mıştı. Bu sekilerden mekânın kuzey ve batı duvarına bitişenler düzeltisiz taş 
örgülü iken, doğu duvarına bitişen sekide daha düzgün kesilmiş iri blok taş-
ların kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca doğudaki sekinin taş temelleri üze-
rinde kerpiç ve sıkıştırılmış kil de tespit edilmiştir (Resim: 6). Yassıhöyük’te 
kapı alanında yürütülen 2014 yılı kazılarında IL-197 açmasında, Demir Çağı 
surlarına dayanan üç sekili bir mekân açığa çıkarılmıştı. Ele geçirilen seramik 
buluntuları bu mekânın Orta Demir Çağının başlarına tarihlenmesi gerek-
tiğini göstermişti. Söz konusu yapılar Ovaören’de Orta Demir Çağı mimari 
geleneği içerisinde büyük boyutlu sekili yapıların varlığını ortaya koymakta-
dır. YH15M8 mekânında mimari açıdan dikkat çekici bir diğer husus, mekân 
duvarlarının dış yüzlerinin düzensizliğidir. İç duvar yüzleri çok daha düzenli 
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bir duvar hattı oluşturmakta olup duvar yüzeyinde korunmuş çamur sıvalar 
da görülmektedir. Dış duvarların düzensiz hatları bu yapıların bodrum katlı 
olduğunu ve alt kat duvarlarının bir çukur içerisine yerleştirildiğini göster-
mektedir. Ovaören Orta Demir Çağı mimarisinin en iyi karşılaştırılabildiği 
yerleşimler Kırşehir’deki Kaman-Kalehöyük ve Yassıhöyük’tür. Bu yerleşim-
lerin Orta Demir Çağı tabakalarında da bodrumlu yapılar tespit edilmiştir. 
Özellikle Kaman-Kalehöyük IIc yapı katındaki bodrumlu yapılar8 ve Kırşe-
hir-Yassıhöyük I-11 yapı katındaki bodrumlu yapı9 Ovaören örneklerinin en 
yakın benzerleridir. Kırşehir-Yassıhöyük R59 yapısı içerisinden ele geçirilen 
seramik buluntularının10 Ovaören YH6 tabakası buluntuları ile çok büyük pa-
ralellikler göstermesi de son derece önemlidir.

YH15M8 mekânının içerisinden ele geçirilen çeşitli buluntular ve özellikle 
batı duvarına dayandırılmış platform yapının işlevine yönelik birtakım yo-
rumların yapılabilmesini sağlamaktadır. 1.20 metre uzunluğunda, 0.70 metre 
genişliğindeki bu kil platformun korunan yüksekliği 0.65 metredir. Platfor-
mun hemen sağ tarafında, seki üzerine bırakılmış çok sayıda pişirilmemiş 
dokuma tezgâhı ağırlığı ele geçirilmiştir. Mekân içerisinde ele geçirilen su 
mermerinden (alabaster) yapılmış şahin heykelciği (Resim: 5), pomza taşın-
dan bir yarı ikonik idol (Resim: 7) ve çok sayıda delikli astragalus (aşık kemi-
ği) bu mekânın ana tanrıça kültü ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. 
Orta Demir Çağında, Tabal Ülkesi yerleşimlerinden birisi olan Ovaören’de 
ana tanrıça kültünü yansıtan bir yarı ikonik idol daha önceki yıllarda Geç 
Hitit Dönemi kapısı ile ilişkili kontekstte ele geçirilmişti11. Ana tanrıçanın kent 
kapıları ve surların koruyucusu kimliği ile ilişkilendirilen yarı ikonik idol ör-
nekleri Gordion12, Boğazköy13 ve Kerkenes14 gibi diğer Demir Çağı yerleşim-
lerinde de bilinmektedir. Daha çok Frig kültürü içerisinde örnekleri bilinen 
yarı ikonik idol geleneğinin, Ovaören’de M.Ö. 8. yüzyıl sonlarına tarihlenen 
örnekleri ana tanrıça Kubaba kültü ile ilişkilidir. 

8 M. Omura 2015: 312-313.
9 M. Omura 2015 303-304, Res. 5; M. Omura 2016, 29, Fig.20. 
10 M. Omura 2015: 303-304, Res. 6.
11 Akçay 2015: 18-32.
12 Roller 2012: 221-252. 
13 Bittel 1983: 204.
14 Summers ve Summers 2012: 176.
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Açığa çıkarılan mekândaki şahin heykelciği söz konusu yapının ana tan-
rıça kültü ile ilişkili bir fonksiyona sahip olabileceği fikrini desteklemektedir. 
Gordion’da bulunmuş olan, Matar-Kybele kültü ile ilişkilendirilen ve Lidya 
hâkimiyet dönemine tarihlenen alabaster şahin heykelciği15 Ovaören-Yassı-
höyük buluntusunun en yakın benzerlerinden birisidir. Sardes’te, M.Ö. 6. 
yüzyılda yıkılmış bir Lidya evi içerisinden ele geçirilmiş fayans örnek (pan-
dantif)16 bir diğer benzer buluntudur. Gordion ve Sardes’te ana tanrıça kültü 
ile ilişkilendirilen bu örneklerin dışında, şahinin Geç Hitit Döneminde Ana 
Tanrıça Kubaba ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Luwi hiyerogliflerinde, tan-
rıçanın ismi şahin işareti kullanılarak yazılmaktadır17. Frig ülkesinde ana 
tanrıça kültü içerisinde çok sayıda örneği bilinen şahin, Gordion’da bulun-
muş bir Kubaba kabartmasında tanrıçanın sol elinde görülmektedir18. Yine 
Gordion’da, Orta Frig Dönemine (M.Ö. 800-550)  tarihlenen bir kontekstte 
Kybele’ye ait olduğu düşünülen bir taş heykel üzerinde şahin kabartması 
tanrıçanın eli üzerindedir19. Amasya-Oluzhöyük’de Kubaba tapınağı olarak 
tanımlanan yapı içerisinde ele geçirilen delikli astragalos kemikleri20 Ovaören 
buluntularının (Resim: 7) Ana Tanrıça Kubaba kültü ile ilişkilendirilebilmesi-
ne katkı sağlayan diğer örneklerdir.  

YH15M8 No.lu mekân ile beraber, açmanın güneyindeki 5x10 metrelik ke-
simi içinde yer alan diğer Orta Demir Çağ mimari kalıntıları kaldırıldıktan 
sonra bir başka mekân açığa çıkarılmıştır (Resim: 8). Mekânı oluşturan duvar-
lardan kuzey ve güney duvarları 4.70 metre uzunluğa ve 0.70 metre genişliğe 
sahiptir. Doğu-batı duvarlarının uzunlukları ise 3.60 metre olup, duvar geniş-
likleri 0.60 metredir. Mekânın güney duvarı üzerinde 0.90 metre genişliğinde 
bir giriş yer almaktadır. Bu mekân içerisinde yürütülen çalışmalar sırasında, 
1115.65-1115.55 metre seviyelerinde sıkıştırılmış toprak taban açığa çıkarıl-
mıştır. Girişin güneyinde 1115.59 metre kodunda yer alan ve büyük oranda 
korunmuş olarak açığa çıkarılan taş döşemenin ise bir dış avluya ait olduğu 
anlaşılmaktadır. Açığa çıkarılan bu mimari unsurlar Orta Demir Çağının en 

15 Sams ve Temizsoy: 115.
16 Cahill 2010: 99, Res. 33, Kat. No. 138.
17 Goedegebuure 2014.
18 Mellink 1964: 30.
19 K. DeVries, 1990: 308, Fig. 38.
20 Dönmez 2014: 303, Res. 22-31.  
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erken mimari evresini oluşturmakta olup, söz konusu mimari Yassıhöyük 
stratigrafisi içerisinde YH6b evresini temsil etmektedir. 

JA175 açmasında devam eden çalışmalarda YH15M8 No.lu mekân ile 
çağdaş olan YH15M7 No.lu mekâna ait duvarlar kaldırılmıştır. Mekânın ku-
zey ve güney duvarları açmanın doğu profili içine doğru devam etmektedir. 
Yapının batı duvarı kuzeydoğu-güneybatı aksında 4.30 metrelik bir uzunlu-
ğa sahip olup, genişliği 0.80 metredir. Orta Demir Çağına ait olan bu yapı 
da alan içinden kaldırılmış ve hemen alt seviyelerde Erken Demir Çağının 
geç aşamalarına (M.Ö. 11. yüzyıl) ait silo çukurlarına ulaşılmıştır. Söz konu-
su silolar, Orta Demir Çağı yapılarının altında kalırken derinliklerini büyük 
oranda kaybetmişlerdir. JA-175 açmasında Erken Demir Çağı’na ait herhangi 
bir yapı kalıntısına ise rastlanmamıştır. Erken Demir Çağına ait silo tabanları 
kireç ve saman ile sıvalı (Resim: 9) olup, farklı taban seviyeleri uzun süre kul-
lanıldıklarını göstermektedir. Çukurların çöp çukuru niteliği taşımadıkları, 
içlerinden hayvan kemikleri gibi organik atıkların olmaması ile de destekle-
nebilmektedir. Açığa çıkarılan 4 silonun sadece taban kısımları korunmuştur 
ve bu siloların Hitit İmparatorluk Dönemine tarihlenen (YH9)  mimari yapı-
ları büyük oranda tahrip ettiği belgelenebilmiştir. Söz konusu silo çukurları 
özellikle açmanın doğusunda yer almaktadır ve ortalama 0.8 metre ve 1 metre 
çaplarındadır. Silolardan ikisi birbirlerini kesen bir forma sahiptir (Resim: 10). 

Bu alanda Erken Demir Çağı silo çukurları ile Hitit İmparatorluk Dönemi-
nin son evresine ait (YH9) ait mimari unsurlar arasında herhangi bir yangın 
veya yıkım izine rastlanmamıştır. Diğer taraftan Ovaören-Yassıhöyük’te tes-
pit edilen, 2 aşamalı Erken Demir Çağı tabakası esasında Orta Demir Çağının 
hemen öncesindeki M.Ö. 11-10. yüzyıl seramik gelenekleri ile tanımlanabil-
mektedir. Ovaören Erken Demir Çağı tabakası yıkımla/yangınla sona eren 
Geç Tunç Çağı yerleşimi üzerinde yer almamaktadır. Ovaören Erken Demir 
Çağı boyalı seramik geleneği içerisinde “merdiven” (ladder) motifli olarak 
da bilinen, yalın astar üzerine tek renk boya bezemeli örnekler tarihleme açı-
sından önemli bir buluntu grubunu oluşturmaktadır. Kırşehir-Yassıhöyük’de 
M.Ö. 11-10. yüzyıl tabakalarında da21 ele geçirilen bu seramikler Ovaören-
Yassıhöyük ile dikkat çekici bir benzerlik olduğunu göstermektedir. 

21 M. Omura 2015: 2015: 303-304, Res. 6.
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2012-2013 yılı kazı sezonlarında JF-185 açmasında 1114.90 metre seviye-
sinde ana toprağa ulaşılırken bu alanda Geç Tunç Çağına tarihlenen 4 tabaka 
tespit edilmişti. JA-175 ve JA-176 açmalarında ise 1114.95-1114.91 metre se-
viyelerinde değişen anakaya üzerinde Geç Tunç Çağına tarihlenen 2 mimari 
tabaka tespit edilmiştir.

JA-175 açmasında Hitit İmparatorluk Döneminin son evresine tarihlenen 
mimari tabaka içerisinde bir mekân oluşturduğu anlaşılan, ancak büyük bir 
bölümü diğer açmalar içerisine devam eden duvar sıraları açığa çıkarılmıştır 
(Resim: 11). Açmanın güneybatısında tespit edilen mekânın (YH17M3) ku-
zey ve doğu duvarları açığa çıkarılırken, diğer duvar hatları açma dışında 
kalmaktadır. YH17M3 No.lu mekânın doğu duvarı kuzeydoğu-güneybatı 
uzantılı olup duvar uzunluğu 2.50 metre genişliği ise 0.70 metredir. Duva-
rın kuzeydoğu ucundan batıya doğru uzanan ve 2.50 metrelik bir uzunluğa 
sahip olan duvarın genişliği ise 0.75 metredir. Her iki duvarın da mekânsal 
bir form oluşturduğu tespit edilirken, YH17M3’ün doğu duvarına bitişen ve 
çok az bir kısmı korunmuş olan duvarın uzunluğu 2.30 metredir. Bu duvar 
kazılan alan içerisinde herhangi bir mimari ile bütünsel bir ilişki içerisinde 
yer almamaktadır.

YH17M3’ün kuzeydoğu köşesine bitişen ve bu noktadan kuzeydoğuya 
doğru uzanan duvar 5.35 metrelik bir uzunluğa ve 0.80 metrelik bir geniş-
liğe sahiptir. Bu duvar üzerinde 1.20 m. genişliğinde bir giriş aralığı tespit 
edilmiştir. Söz konusu girişin, kendi dönemi içinde (YH9) gerçekleştirilen bir 
yenileme işlemi sonucunda kapatılarak kullanımına son verilmiştir. Giriş ara-
lığına sahip olan duvar mekânsal bir plan arz ederken YH17M2 mekânının 
güney duvarı aynı zamanda YH17M3’ün kuzey duvarını da oluşturmaktadır. 
YH17M2 ile YH17M3 mekânları çağdaş olup Hitit İmparatorluk Dönemi’nin 
son evresine (YH9) tarihlenmektedir. YH17M2 mekânının doğusunda yürü-
tülen çalışmalar sırasında bronzdan yapılmış, 5.9 cm. uzunluğunda bir çıp-
lak kadın figürini ele geçirilmiştir (Resim: 12). Yuvarlak dipli bir kaide üze-
rindeki figürinin kolları dirsekten kırılmış şekilde, göğüslerini tutar biçimde 
gösterilmiştir. Gözleri daire biçimli kabartmalar şeklinde detaylandırılmış 
figürinin başında bir serpuş bulunmaktadır. YH9 tabakası içerisinde (Hitit 
İmparatorluk Dönemi) ele geçirilen bu figürinin Orta Demir Çağına tarihle-
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nen ana tanrıça kültü ile ilişkili bir kült yapısının alt seviyelerinde ele geçi-
rilmiş olması kültsel devamlılığı göstermesi açısından son derece önemlidir. 
Ovaören-Yassıhöyük’de bulunan bronzdan yapılmış çıplak kadın figürininin 
en yakın benzeri Irwin Hersey Kolleksiyonu’ndaki Tanrıça Asherah’a ait tunç 
figürindir. Kenanlı olarak tanımlanan bu heykelcik M.Ö. 1400-1200 yıllarına 
tarihlendirilmektedir22. Ovaören-Yassıhöyük figürininin ele geçirildiği YH9 
tabakası da Geç Tunç Çağının son yüz yılına (M.Ö. 13. yüzyıl) tarihlendiril-
mektedir. Seramik buluntuları ve diğer küçük buluntular yardımı ile yapıla-
bilen bu tarihlendirmeler kapsamında, çıplak kadın figürininin bir tanrıçaya 
ait olabileceği ve Hitit İmparatorluk Dönemi sanatı açısından büyük önem 
taşıdığı düşünülmektedir. 

JA-175 açmasında yer alan YH17M2 ve YH17M3 içerisinde sürdürülen 
çalışmalarda her iki mekânın taban seviyelerinin altından geçen duvar hatla-
rının mekânsal bir plan sunarak YH17M4 yapısını oluşturdukları tespit edil-
miştir. Açığa çıkarılan mekân Hitit İmparatorluk Dönemine tarihlendirilirken 
bu tabaka Yassıhöyük stratigrafisinde YH10 tabakası ile ilişkilidir. YH17M4 
mekânı, Hitit İmparatorluk Döneminin son evresine ait olan diğer mekânlarda 
(JF185 açması, YH10 tabakası) olduğu gibi kuzeydoğu-güneybatı istikame-
tinde uzanmaktadır. YH17M4’ün kuzey duvarı üzerinde gerçekleşen tahri-
batlar sonucunda duvar yer yer tek sıra taş hattı korunmuş bir şekilde açığa 
çıkarılmıştır. Mekânın kuzey duvarının tamamı YH17M2 içinde yer alırken, 
güneye doğru uzanan duvarının ise YH17M2 ve YH17M3’ün altından geçtiği 
görülmektedir. YH10 tabakasına ait olan mimari unsurlar anakaya üzerinde-
dir.  Yine bu tabakaya ait olan 2 adet silo ise YH17M4’ün kuzeydoğusunda 
açığa çıkarılmıştır. Her iki silo da anakaya içine oyulmuş olup, bu silolardan 
kuzeyde yer alanının üst koduna 1114.95 metre seviyesinde ulaşılırken taban 
kısmının ise 1114.46 metrede son bulduğu tespit edilmiştir. Güneyde yer alan 
ikinci siloya 1115.07 metre seviyesinde ulaşılırken söz konusu silonun tabanı 
da 1114. 31 metre seviyesinde son bulmaktadır. Her iki silonun da çapı 0.90-1 
metre arasında olup, kuzeydeki silonun derinliği 0.50 metre, güneydekinin 
ise 0.75 metre olarak korunmuştur. 

22 https://www.sandsoftimedc.com/products/mb1414
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JA-176 AÇMASI ÇALIŞMALARI
JA-176 açması JA-175 açmasının güneyinde yer almaktadır. Açmanın ku-

zeyde yer alan 5x10 metrelik (1-5/a-j) bölümü ile sınırlandırılan çalışmalar-
da ilk olarak 2015 yılında açığa çıkarılmış olan YH15M4 mekânına ait duvar 
kalıntılarının kaldırılmasına dönük bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmalar 
neticesinde,  mekânın ilk kullanım evresinin Orta Demir Çağının başlarına 
(YH-6a) tarihlendiği, son kullanım evresinin ise Orta Demir Çağı sonlarına 
(YH-4a) kadar devam ettiği tespit edilmiştir. 

YH15M4’ün büyük bir kısmı JA-175 açmasında yer alan YH15M8 No.lu 
mekânın güney duvarına dayandırılmıştır. Mekânın doğu duvarı üzerinde 
gerçekleştirilen eklemelere bağlı olarak duvar statiğinin korunmasına gayret 
edildiği anlaşılmaktadır. Mekânın doğu ve batı duvarları söküldükten sonra, 
mekân içinde yer alan taş döşemenin YH15M4’e ait olan duvar temellerinin 
altında kaldığı, dolayısıyla söz konusu döşemenin YH15M4 mekânı ile iliş-
kili olmadığı anlaşılmıştır. Böylece taş döşemenin bir YH6b evresine ait ol-
duğu ve bu döşemenin JA-175 açmasında yer alan YH15M8 mekânının dış 
avlusunu oluşturduğu tespit edilmiştir. Mekân duvarının iç hatları üzerinde 
daha düzenli bir örgü kullanılırken aynı durum dış hatlar için geçerli değil-
dir. Mekâna ait duvarların dış hatları son derece özensiz ve dağınık yapısı ile 
dikkat çekmektedir. Mekân duvarlarının toprak içine gömülü olması sebebi 
ile dış hatlar üzerinde gerekli özenin gösterilemediği anlaşılmaktadır. Benzer 
uygulama JA-175 açmasında yer alan YH15M8 No.lu mekânda da izlenebil-
mektedir.

JA-176 açmasında 2015 yılında açığa çıkarılmış olan ve açmanın doğusun-
da bulunan (3-4/h-j) Erken Demir Çağına ait olan silo tabanlarının kaldırıl-
masından sonra devam eden çalışmalarda Hitit İmparatorluk Döneminin son 
evresine ait olan mimari unsurlar açığa çıkarılmıştır. 2015 yılında bu tabakaya 
ait mimarinin yalnızca üst duvar hatları tespit edilebilmişti. YH9 tabakasına 
ait olan bu duvarların tamamı 2017 çalışma sezonu içinde açığa çıkarılmıştır. 
Hitit İmparatorluk Dönemine ait yapı duvarları Erken Demir Çağı silolarının 
tahribatından etkilenmiştir. JA-176’nın güneydoğusunda, kuzeydoğu-güney-
batı uzantılı olan duvar 3.30 metrelik bir uzunluğa ve 0.70 metrelik bir ge-
nişliğe sahiptir. Söz konusu duvarın kuzeydoğu hattı üzerinde bu duvar ile 
birleşen ve güneye doğru uzanan bir başka duvar açığa çıkarılırken, açmanın 
güneydoğu profiline girmesi sebebi ile küçük bir kısmı tespit edilebilmiştir. 
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JA-176 açmasında sürdürülen çalışmalarda JA-175 açmasında da olduğu 
gibi Hitit İmparatorluk Dönemi iki tabakalıdır. Hitit İmparatorluk Dönemi-
nin sonlarına (YH9) tarihlendirilen yapının, kuzeydoğu-güneybatı yönlü du-
varının 4.10 metre uzunluk ve 0.75 metre genişliğindeki kısmı bu alanda yer 
almaktadır. Duvarın ilk kullanım evresi YH10 tabakasında yer alırken YH9 
tabakasında yenilemeler ile duvarın kullanıma devam edildiği anlaşılmakta-
dır. Açığa çıkarılan duvarın batısında yer alan bir diğer duvar hattı ise YH10 
tabakasında kullanım görmüştür. Bu duvar da kuzeydoğu-güneybatı uzantı-
lıdır ve 3.50 metre uzunluğa ve 0.60 metre genişliğe sahiptir. Duvarın kuzey-
doğu ucundan batıya doğru uzanan ve en erken kullanımı YH10 tabakasına 
tarihlenen bir diğer duvar hattı yer yer tek sıra halinde korunmuştur. Bu du-
varın da YH9 tabakasında kullanımı devam etmiştir. YH9 tabakasına ait du-
varın uzantısının JA-175 açması içinde yer alan YH17M2 No.lu mekâna kadar 
devam ettiği görülmüştür. Mekânın doğu duvarı üzerinde yer alan ve sonra-
sında kapatılan giriş aralığının bulunduğu noktada duvar son bulmaktadır. 
Söz konusu duvarın altında yer alan ve YH10 tabakasına ait olan duvarın 
ise YH17M2 No.lu mekânın altından geçerek devam ettiği görülmüştür. Bu 
noktadan sonra güneye doğru uzanan duvarın, JA-175 açması içindeki YH10 
tabakasına ait olduğu anlaşılmıştır. Birbiri ile bağlantılı olan bu duvarların, 
anakaya üzerindeki YH10 evresinde inşa edildiği anlaşılmaktadır (Resim: 13).

JA-175/JA-176 açmaları içinde yer alan ve YH10 tabakasına tarihlenen 
mekân içinde, in-situ halde banyo kapları, küpler, pişmiş toprak kazan ve 
ocaklar açığa çıkarılmıştır. Mekânın kuzey duvarında yer alan pişmiş toprak 
banyo kaplarının 4 kulplu olduğu tespit edilirken, kaplar kulpların bulundu-
ğu noktadan itibaren birbirlerine bitişik bir halde duvara paralel bir şekilde 
yerleştirilmiştir (Resim: 13-14). Dikdörtgen formlu olan banyo kaplarından 
daha batıda yer alanı 82 cm. uzunluğa, 65 cm. genişliğe ve 37 cm. derinliğe 
sahiptir. Ona bitişik diğer banyo kabının uzunluğu 75 cm., genişliği 51 cm. 
ve korunmuş yüksekliği 33 cm.dir. Düz kaideli banyo kapları, yaklaşık 10 
cm. kalınlığındaki bir toprak içerisine gömülü olup, kaplar dip kısımlarına 
yerleştirilen taşlar ile sabitlenmişlerdir. Banyo kaplarının oturma kısımları 
ise kırılarak içlerine çökmüştür. Banyo kaplarının kaide kısmı 1114.93 met-
re seviyesinde bulunmaktadır. Bu alandaki anakayanın çakıl dolguları da 
1114.91-1114.96 metre seviyelerinde başlamaktadır. Ovaören-Yassıhöyük’te-
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ki ana kaya formasyonunun volkanik tüfleri de içeren proklastik kayaçlardan 
oluştuğu daha önceki yıllarda da tespit edilmiştir.

Banyo kaplarının güneybatısında, mekânın batı duvarı yakınında bir p.t. 
kazan kırık olarak açığa çıkarılmıştır. Kaba katkılı, el yapımı bu kazanın al-
tındaki küllü alanlar, bu tip kazanların su kaynatma amaçlı kullanıldıkları-
nı göstermektedir. Bu kazanın güneyinde ayrıca bir ocak açığa çıkarılmıştır. 
Ocağın üst kısmındaki yassı andezit bloklar, karbonlaşmış ahşap kalıntıları 
ve p.t. kazanlara ait parçalar söz konusu ocağın daha çok su ısıtmaya yönelik 
kullanılmış olduğunu göstermektedir. Hitit İmparatorluk Dönemine tarih-
lenen mekânın kuzeydoğu köşesinde 4 adet sivri dipli depolama küpü ele 
geçirilmiştir. Küpler yarı belinden itibaren toprağa gömülü bir şekilde açığa 
çıkarılmıştır. Toprağa gömülü olan kısımları korunmuş olan küplerin üst kı-
sımlarının korunmadığı tespit edilmiştir. 

JA-176 açmasında bulunan mekânın dışında yürütülen çalışmalar sıra-
sında mekânın kuzeydoğu köşesinin 1.5 metre kuzeydoğusunda, 1.80 metre 
çapında ve 0.95 metre derinliğinde bir çöp çukuru açığa çıkarılmıştır. Çöp 
çukuru anakaya içine oyulmuş olup çukur içinde yapılan çalışmalarda yo-
ğun miktarda Hitit İmparatorluk Dönemine ait seramikler ele geçirilmiştir. 
Çöp çukuru içerisinden ele geçirilen damga mühür önemli bir yer tutmakta-
dır (Resim: 15). Steatitten yapılmış, ip delikli mührün zaman içinde deforme 
olmasına bağlı olarak kullanımına son verildiği düşünülmektedir. Mühür dı-
şında çöp çukuru içinden p.t. ağırlıklar, bronz iğneler ve deniz kabuğundan 
yapılmış boncuk ele geçirilmiştir.
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Oylum Höyük 2017 kazı çalışmaları, kuzeybatı yükseltisi üzerindeki J23, 
K23, L23, K24 ve L24 açmalarında sürdürülmüştür. Kazı çalışmalarına paralel 
olarak önceki yıllarda kazılan L21, L22, K21, K22, J21 ve J22 açmalarında kıs-
men açığa çıkartılmış olan Orta Tunç Çağı I Sarayı’nın (Anıtsal Kerpiç Yapı) 
korunmasına yönelik faaliyetler sürdürülmüş, bu amaçla 20 x 40 x 12 cm ölçü-
lerinde kerpiçler hazırlanmış ve üç mekânda duvarların jeotekstil ve kerpiçle 
mantolanması çalışmaları yapılmıştır.

KAZI ÇALIŞMALARI

Oylum Höyük’te 2007 yılından itibaren sürdürülen kuzeybatı yükselti 
üzerindeki çalışmalara2 2017 kazı sezonunda da devam edilmiş, 10 x 10 m 
boyutlarındaki J23, K23, L23, K24 ve L24 açmalarında kazılar gerçekleştiril-
miştir. Kazı çalışmalarında K24 ve L24 açmalarında Geç ve Orta Demir Çağı 
tabakaları, J23, K23 ve L23 açmalarında ise Orta Tunç Çağı tabakaları incelen-
miştir.

J23 Açması

Daha önce 2013 ve 2014 kazı sezonlarında3 çalışmalar yapılan J23 açması, 
batı yamaç üzerinde yer almaktadır. 2017 yılı kazı çalışmaları, önceki sezonla-
rında açığa çıkartılan ve belgeleme çalışmaları tamamlanmış olan GTÇ II (Oy-
lum Va) ve Geç OTÇ II’nin geç ve erken evrelerine (Oylum VIa) ait taş temel 
ve kerpiç duvarların kaldırılması ile başlamıştır. J23 açmasındaki çalışmalar, 
doğusunda yer alan K23 ve L23 açmaları ile paralel yürütülmüştür.

GTÇ’na ait tek mimari kalıntı, açmanın kuzeydoğu köşesinde yer alan 
“L” biçimli bir duvar uzantısıdır (Resim: 2). Duvar üzerindeki kerpiç sıraları 
kaldırılarak taş temel ortaya çıkartılmış ve belgeleme çalışmalarından sonra 
duvar kaldırılmıştır. 

Önceki kazı sezonlarında açığa çıkartılan ve yamaç erozyonu ile Demir 
Çağı silo çukurları tarafından kısmen tahrip edilmiş olan Geç OTÇ II’nin taş 
temel duvarları kaldırılmıştır. Açmanın kuzey kesiminde yer alan Geç OTÇ 

2 Bkz. Engin vd. 2014; 2016; 2017; 2018; Özgen vd. 2009; 2010; 2011; 2013a; 2013b; 2014.
3 Engin vd. 2014; 2016.
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II taş temel duvarları kaldırıldığında, bu yapının daha erken evresine ait (Oy-
lum VIa1), aynı planda “L” biçimli bir taş temel duvarı açığa çıkartılmıştır 
(Resim: 2). Belgeleme çalışmaları tamamlandıktan sonra bu duvar da kaldı-
rılmıştır. 

Geç OTÇ II katının altında, açmanın kuzeydoğu bölümündeki Erken OTÇ 
II’ye tarihlendirilen tabakaya (Oylum VIb), açmanın batı bölümünde ise OTÇ 
I’e tarihlendirilen saray yapısının (anıtsal kerpiç yapı) molozunu içeren taba-
kaya girilmiştir. Açmanın kuzey bölümünde, Erken OTÇ II II’nin geç evre-
sine (Oylum VIb2) ait bir kerpiç duvar açığa çıkartılmıştır. Duvarın doğu ve 
batısında, üzerinde herhangi bir in-situ buluntuya rastlanmayan, kısmen ko-
runmuş sıkıştırılmış toprak taban ortaya çıkartılmıştır. Kuzeybatı-güneydoğu 
yönünde uzanan kerpiç duvar uzantısının köşe yaparak batıya döndüğü, du-
varın kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan bir yapıya ait olduğu, yapının 
geç dönem yerleşim tabakaları tarafından büyük ölçüde tahrip edildiği ve 
batı bölümünün ise yamaç erozyonu nedeniyle yok olduğu tespit edilmiştir. 
Açma içerisinde, bu kerpiç duvar uzantısı dışında Erken OTÇ II’nin geç ev-
resine (Oylum VIb2) ait başka bir mimari kalıntıya rastlanmamıştır. Duvarın 
çevresinde açığa çıkartılan üç adet bebek mezarının (Resim: 3) ise Geç OTÇ II 
yerleşim tabakasına (Oylum VIa) ait olduğu anlaşılmıştır. 

Kerpiç duvarın doğusunda, çukur içerisine yerleştirilmiş olan Geç OTÇ 
II’ye ait bir çömlek mezar, GTÇ yerleşim tabakası tarafından tahrip edilmiş, 
çömleğin sadece alt kısmı korunmuştur.  Kerpiç duvarın batısında ise aynı 
döneme ait, tahrip edilmemiş, biri çömlek (J23/ÖZA 59), diğeri basit toprak 
(J23/ÖZA 61) iki bebek mezarı tespit edilmiştir. Mezarlar, üstteki Geç OTÇ II 
yapı katına ait, oda tabanı altına yerleştirilmiştir.  

Basit toprak mezar (J23/ÖZA 61) bir fetüs ya da bir bebeğe aittir. Küçük 
oval mezar çukuru içerisine yerleştirilen bebeğin iskeleti iyi korunmamakla 
birlikte, bacak kemiklerinden, bireyin çukur içine hoker tarzda büzülmüş ola-
rak yan yatırıldığı anlaşılmıştır. Mezar içerisinde herhangi bir mezar eşyasına 
rastlanmamıştır. 

Çömlek mezar (J23/ÖZA 59) ise basit toprak mezarın hemen güneydoğu-
sunda yer almaktadır (Resim: 3). Mezar çömleği mezar çukuruna dik olarak 
yerleştirilmiş, ağzı bir çanak ile kapatılmış, çanağın içine ise bir taş bırakılmış-
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tır. Kısa boyunlu çömlek ve kabın ağzını kapatan çanak kırılmıştır.  Bir bebeğe 
ait olan mezar içinde, pişmiş topraktan küçük bir şişe, bileğe takılmış olan bir 
kolye dizisi ile özü korunmamış bronz bir iğne ele geçirilmiştir. Kolye dizisin-
de dört firit, iki akik ve biri taş boncuk mevcuttur. İskelet iyi korunmamıştır. 

J23 açmasındaki çalışmalar, Erken OTÇ II’ye (Oylum VIb2) tarihlenen ker-
piç duvarın kaldırılması ile devam etmiş, kerpiç duvarın taş temelsiz olduğu 
anlaşılmıştır. Devam eden çalışmalarda, açmanın kuzeydoğu köşesinde, Er-
ken OTÇ II’nin erken evresine (Oylum VIb1) ait küllü toprak katmanı (çöplük) 
ile açmanın diğer bölümlerinde OTÇ I’e tarihlendirilen (Oylum VIc) saray 
yapısının kerpiç molozu kazılmış, anıtsal kerpiç yapının kuzeybatı-güneydo-
ğu yönünde uzanan kerpiç terası ve batı duvarı tespit edilmiştir (Resim: 4). 
Yapının batı duvarı, kerpiç terasa dayanmaktadır. Terasta ve duvarda, önceki 
yıllarda diğer açmalarda da tespit edildiği gibi 40x40x12 cm. ölçülerinde gri, 
kırmızı, beyaz renklerde ve farklı dokuda kare kerpiçler kullanılmıştır. Açığa 
çıkartılan kerpiç teras ve duvar, OTÇ I Sarayı’nın, höyüğün topografyasına 
uygun biçimde güneye doğru teraslar halinde yükselerek genişlediğini gös-
termektedir. 

Açmanın kuzeydoğu bölümünde tespit edilen ve Erken OTÇ II’nin erken 
evresine (Oylum VIb1) tarihlendirilen kalın kül katmanı (çöplük), önceki kazı 
sezonlarından da bilindiği üzere, şiddetli bir yangın tahribatı ile son bulan 
OTÇ I Sarayı’nın yıkıntıları üzerinde yer almakta olup, OTÇ II’nin başlarında 
bu alanın bir çöplük olarak kullanıldığını göstermiştir. Kazılarda, kül katmanı 
içerisinde, seramik parçaları, hayvan kemikleri ve pişmiş topraktan kırık in-
san ve hayvan figürini parçaları ele geçirilmiştir.

OTÇ I Sarayı’na ait kerpiç teras ve duvar kısmen açığa çıkartılsa da derin 
olan mekân tabanına henüz ulaşılamamış, J23 açmasındaki kazılar, 2018 kazı 
sezonunda sürdürülmek üzere bu seviyede sonlandırılmıştır (Resim: 4). 

K23 Açması
K23 açmasındaki çalışmalar, batısındaki J23 ve doğusundaki L23 açmaları 

ile paralel yürütülmüştür. K23 açmasında 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 
kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş4 ve son kazı sezonu, belgeleme çalışmaları 

4 Bkz. Engin vd. 2014; 2016; 2017; 2018.
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tamamlandıktan sonra Erken OTÇ II’nin geç evresine (Oylum VIb2) ait mi-
mari kalıntıları ile Erken OTÇ II’nin erken evresine (Oylum VIb1) ait kalın kül 
katmanı (çöplük) üzerinde sonlandırılmıştı. Erken OTÇ II yapıları, geç dönem 
tabakaları tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiş, bu döneme ait yapılar aç-
manın güney yarısında korunmamıştır. 

2017 kazıları, Erken OTÇ II mimari kalıntılarına ait taban dolgusunun kal-
dırılması ve aynı seviyede çöplük katmanı içerisinde de derinleşme çalışma-
ları ile başlamıştır. Açmanın kuzeybatı bölümündeki çalışmalarda, kısmen 
J23 açmasında devam eden, Geç OTÇ II’nin erken evresine (Oylum VIa1) ait, 
“L” biçimli bir taş temel duvarı ile duvarın hemen güneyinde yer alan taş 
kaplı bir platform açığa çıkartılmıştır. Üzeri taş kaplı, genellikle oval biçimli 
olan bu türde yüksek platformlar Oylum Höyük OTÇ II evlerinde yaygın kul-
lanılmıştır. Taş platformların üzeri kil harçla sıvanmıştır.  

Açmanın kuzey yarısında, Erken OTÇ II’nin geç evresini temsil eden evle-
re ait, kısmen korunmuş taş temel duvarları askıya alınarak Erken OTÇ II’nin 
erken evresine tarihlendirilen küllü katman (çöplük) içinde kazı çalışmaları 
sürdürülmüş, taş temel duvarları tümüyle açığa çıkartılmıştır (Resim: 5). Aç-
manın kuzeydoğu bölümündeki taş temel duvarları üzerinde bir kapı geçidi 
ve söve tespit edilmiştir (Resim: 6). Taş temel duvarları genellikle dışları tek 
sıra büyük taşlarla, ortası ise çamur ve küçük taşlarla doldurularak inşa edil-
miştir. 

Taş temel duvarları askıya alınarak alt tabakaya ait kalın kül katmanı içe-
risinde sürdürülen çalışmalarda, Erken OTÇ II’nin geç evresine (Oylum VIb2) 
ait olan, taban altına yerleştirilmiş basit toprak bir yetişkin mezarı (K23/ÖZA 
14) açığa çıkartılmıştır. Kuzey-güney yönünde uzanan oval mezar çukuru içe-
risine yerleştirilmiş olan birey, sağ yanı üzerine büzülmüş pozisyonda yan 
yatırılmıştır. Başı güney yöndedir. Mezar içerisine eşya bırakılmamıştır.

K23 açmasında devam eden çalışmalarda, açmanın kuzeybatı bölümünde-
ki Geç OTÇ II’nin erken evresine (Oylum VIa1) ve açmanın kuzeydoğu bölü-
mündeki Erken OTÇ II’nin geç evresine (Oylum VIb2) ait taş temel duvarları 
ve taş platformlar tümüyle kaldırılmış, tüm açmada Erken OTÇ II’nin erken 
evresine (Oylum VIb1) ait kalın kül katmanı içinde derinleşme çalışmaları 
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sürdürülmüştür. Kısmen batıdaki J23 açmasında ve doğudaki L23 açmasında 
da devam eden bu kalın kül katmanı, OTÇ I’e tarihlendirilen anıtsal saray ya-
pısının molozu üzerinde yer alan bir çöplük alanıdır. Kazılarda, kül katmanı 
içerisinde yoğun seramik parçaları, hayvan kemikleri, pişmiş topraktan kırık 
durumda hayvan ve insan figürini parçaları ile bir adet taştan makara biçimli 
kulak süsü ele geçirilmiştir. Kül katmanı içerisinde dağınık durumda insan 
kemiklerine de rastlanmaktadır. Dağınık insan kemikleri, olasılıkla GTÇ II 
yerleşim tabakası tarafından tahrip edilmiş olan Erken OTÇ II mezarlarına 
ait olmalıdır.

K23 açmasındaki çalışmalar, Erken OTÇ II’nin erken evresine ait kalın 
kül katmanı üzerinde sonlandırılmıştır. 2018 yılı çalışmaları kapsamında, bu 
alanda çalışmalara devam edilmesi ve alttaki OTÇ I Sarayı’nın kalıntılarına 
ulaşılması planlanmaktadır. 

L23 Açması

L23 açmasındaki kazı çalışmaları, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ger-
çekleştirilen kazı çalışmaları5 sonucu açığa çıkartılan ve belgeleme çalışmaları 
tamamlanmış olan Erken OTÇ II’nin geç evresine (Oylum VIb2) ait mima-
ri kalıntıları ile Erken OTÇ II’nin erken evresine (Oylum VIb1) ait kalın kül 
katmanı (çöplük) üzerinde, batısındaki K23 ve J23 açmalarındaki çalışmalara 
paralel sürdürülmüştür. K23 açmasında olduğu gibi, L23 açmasında da Erken 
OTÇ II’nin geç evresine ait mimari kalıntılar açmanın kuzey yarısında kısmen 
korunmuştur. Açmanın özellikle güney yarısındaki mimari kalıntılar, geç ev-
relere ait silo çukurları ve GTÇ II avlusu tarafından yok edilmiştir. 

Açmanın kuzey yarısında görülen Erken OTÇ II’nin geç evresine (Oylum 
VIb2) ait evlerin kısmen korunmuş taş temel duvarları tümüyle açığa çıkartı-
larak ve askıya alınarak mekân tabanları altında kazılar sürdürülmüştür. Bu 
alanda yapılan çalışmalarda, Erken OTÇ II’ye tarihlenen, sarı kalker taşından 
bir silindir mühür ele geçirilmiştir (Resim: 7). Mühür üzerinde, OTÇ Suriye 
stilinde hayvan ve insan figürleri tasvir edilmiştir.

5 Bkz. Engin vd. 2014; 2016; 2017; 2018.
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Erken OTÇ II’ye ait taş temel duvarları arasında, kaldırılan mekân taban-
ları altında, mekân içlerine gömülmüş ikisi bebek, biri yetişkinlere ait üç basit 
toprak mezar açığa çıkartılmıştır (Resim: 8). Yön birliği olmayan oval mezar 
çukurlarına ölüler büzülmüş pozisyonda (hoker) yan yatırılmıştır. 

Yetişkinlere ait mezar (L23/ÖZA 10), yaklaşık doğu-batı yönünde uzan-
maktadır. Dikdörtgen biçimli mezar çukuru içerisinde iki yetişkin bireye ait 
iskeletler açığa çıkartılmıştır. İskeletlerden biri anatomik düzende iken, ola-
sılıkla daha önce gömülen bireye ait olan toplu kemikler sonradan gömülen, 
anatomik düzendeki bireyin başının arkasına yerleştirilmiştir. Anatomik dü-
zendeki birey, başı doğu yönde olmak üzere sol yanı üzerine hoker tarzda 
yan yatırılmıştır. Başının arkasına ise pişmiş topraktan bir çanak yerleştiril-
miştir. Çanak sağlam durumdadır. Mezar içinde pişmiş toprak çanak dışında 
herhangi bir mezar eşyası ele geçmemiştir.

Aynı alanda yer alan ve basit toprak bebek mezarlarından birinde (L23/
ÖZA 15) birey, başı güney yönde olmak üzere, kuzey-güney yönünde sol 
tarafı üzerine büzülmüş pozisyonda yan yatırılmıştır. Mezar içinde, ölünün 
başı arkasına pişmiş topraktan küçük bir kadeh bırakılmıştır (Resim: 8). 

Diğer basit toprak bebek mezarında (L23/ÖZA 12) ise birey, mezar çuku-
runa kuzeydoğu-güneybatı yönünde sol tarafı üzerine hoker tarzda yatırıl-
mıştır. L23 açmasında, Erken OTÇ II mekân tabanı altında açığa çıkartılmış 
olan mezarın hemen batısında ise, yetişkin bir bireye ait olan toplu bacak 
kemikleri tespit edilmiştir. Mezarda herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. 

 L23 açmasında devam eden kazılarda, Erken OTÇ II’nin geç evresine (Oy-
lum VIb2) ait taş temel duvarları kaldırılmış, Erken OTÇ II’nin erken evresine 
(Oylum VIb1) ait kalın kül katmanı (çöplük) içinde çalışmalar sürdürülmüş-
tür. Kül katmanı içerisinde yoğun hayvan kemikleri, seramik parçaları ve piş-
miş topraktan hayvan ve insan figürinleri ele geçirilmiştir. K23 açmasında 
görüldüğü gibi, L23 açmasında da kül katmanı içerisinde dağınık durumda 
insan kemiklerine rastlanmış olup, bunlar GTÇ II yerleşim tabakası tarafın-
dan tahrip edilmiş olan Erken OTÇ II mezarlarına ait olmalıdır.

L23 açmasındaki çalışmalara, Erken OTÇ II’nin erken evresine (Oylum 
VIb1) ait kalın kül katmanı (çöplük) seviyesinde son verilmiştir. 
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L24 Açması

İlk kez 2016 kazı sezonunda6 çalışmalara başlanan L24 açmasındaki kazıla-
ra 2017 kazı sezonunda da devam edilmiştir. L24 açmasındaki çalışmalar, ba-
tısındaki M24 açmasındaki çalışmalar ile paralel yürütülmüştür. 2017 yılı ça-
lışmaları, 2016 kazı sezonunda açığa çıkartılan ve dokümantasyon çalışmaları 
tamamlanan Geç Demir Çağının geç evresine ait mimari kalıntılar ile Roma 
Dönemine tarihlendirilen kalın kırmızı kerpiç duvarlı yapıya ait duvarların 
kaldırılması ile başlamıştır. L24 ve M24 açmalarında tespit edilen Geç Demir 
Çağı yerleşmesi iki evreli olup, L24 açmasında Geç Demir Çağı yerleşim ta-
bakası masif Roma Devri yapısı tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir. 

L24 açmasının güney bölümünde yapılan çalışmalarda, Geç Demir Çağı 
yapı katına ait olduğu anlaşılan bir erzak küpüne ait yaklaşık 80 cm. çapında 
bir çukur tespit edilmiştir (L24/ÖZA 48). Çukur içerisinde yerinde korunan 
birkaç parça küp parçası ile Geç Demir Çağına tarihlenen bronzdan bir ok ucu 
ele geçmiştir.

Sürdürülen çalışmalarda, Geç Demir Çağının geç evresine ait mimari ka-
lıntılar kaldırılmış, Geç Demir Çağının erken evresine ait, kuzeybatı-güney-
doğu yönünde uzanan bir yapının mekânlarını sınırlandıran taş temel ve ker-
piç duvarlar ile yer yer korunmuş, beyaz renkte, kireçli sıkıştırılmış toprak 
taban açığa çıkartılmıştır. Yapının duvarları kısmen korunmuştur. 

Roma Dönemine tarihlendirilen kalın kerpiç yapının duvarları tümüyle 
kaldırıldığında, yapının kuzeybatı köşesindeki kerpiç duvarın altında, bir sıra 
taş dizisinden oluşan temel duvarı açığa çıkmıştır. Bu taş temel dizisi, yapının 
diğer duvarlarında gözlemlenmemiştir. Ancak kerpiç duvarların altında, biri 
kuzeyde, diğeri güneyde aynı doğrultuda yer alan iki büyük Geç Demir Çağı 
silo çukurunun, Roma yapısı inşa edilirken boşaltıldığı ve içlerinin kil harç ve 
taşlarla doldurularak yapıya sağlam bir zemin oluşturulduğu anlaşılmıştır. 
Kuzeydeki silo çukuru, açma profilinden görüldüğü kadarıyla yaklaşık 2,5 
m. derinliğinde olup, içi tümüyle bazalt taşlar ve kil harçla doldurulmuştur.

L24 açmasının batısında ve kısmen M24 açması içerisinde yer alan, aynı 
tabakaya ait kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan yaklaşık 3 m. genişliğin-

6 Bkz. Engin vd. 2018.
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deki bir sokak dolgusu bulunmaktadır. L24 ve M24 açmalarındaki yapıları 
ayıran sokak, seramik parçaları, hayvan kemikleri ve yoğun küçük taşlardan 
oluşan bir dolguya sahiptir. Sokak, Geç Demir Çağının her iki evresinde de 
kullanılmıştır.

L 24 açmasındaki kazılar, belgeleme çalışmaları tamamlanan Geç Demir 
Çağının erken yapı evresine ait taban ve mimari kalıntıların kaldırılması ile 
devam etmiş, iki yapı evreli Orta Demir Çağı tabakasının geç yapı evresine ait 
mimari kalıntılar açığa çıkartılmıştır (Resim 9-11). Orta Demir Çağı yerleşim 
tabakası, Geç Demir Çağı yerleşim tabakasına göre daha iyi korunmuştur. Bu 
tabakada, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan, en az beş mekânlı kerpiç 
bir yapı kalıntısı açığa çıkartılmıştır (Resim: 9). Yapıda, kırmızı ve kireçli be-
yaz renkte kerpiçler kullanılmıştır. Yapının doğusunda yer alan K24 açma-
sı içerisinde kalan batı bölümü yamaç erozyonu nedeniyle korunmamıştır. 
Mekânları, beyaz renkte sıkıştırılmış toprak tabanlıdır. Tabanlar üzerinde yer 
yer çökmeler oluşmuştur. Yapının kuzeyinde, uzun oval bir ocağın (ÖZA 37) 
yanık, küllü tabanı, yapının güney bölümünde ise dip kısmı korunmuş bir 
erzak küpüne ait yaklaşık 80 cm. çapında bir çukur tespit edilmiştir. 

Belgeleme çalışmaları tamamlandıktan sonra Orta Demir Çağının geç ev-
resine ait mimari kalıntılar kaldırılmış, Orta Demir Çağının erken evresini 
temsil eden yapı katına ait mimari kalıntılar açığa çıkartılmıştır. L24 açma-
sında bu yapı katındaki mimari kalıntılar çok iyi korunmamıştır. Açmanın 
güney yarısında kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan, sıkıştırılmış top-
rak tabanlı bir yapıya ait taş temel duvarları ile temel çukurları tespit edil-
miştir. Temel çukurlarındaki taşların geç evrede çıkartıldığı anlaşılmıştır. 
Yapının K24 açması içerisinde devam eden batı bölümü yamaç erozyonu 
nedeniyle korunmamıştır. Mevcut taş temel ve temel çukuru izleri, en az 
dört mekânlı bir yapı planı ortaya koymaktadır. Yapının kuzeybatı köşesin-
de, bir avlu tabanına ait olduğu değerlendirilen yoğun kireçli ve çakıllı bir 
zemin açığa çıkartılmıştır. Beyaz zeminin güney ucunda, bir fırın ya da ocak 
tabanı tespit edilmiştir. Bu fırın ya da ocağın batı bölümü önceki yıllarda 
kazılan K24 açmasında takip edilmektedir. Açmanın güneybatısındaki bir 
mekânın güneybatı köşesinde ise bir tandırın alt kısmı açığa çıkartılmıştır 
(Resim: 10). Yapının kuzeydoğu bölümü ve merkezi, Roma Döneminde iç-
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leri boşaltılarak taş ve kil harçla doldurulmuş olan Geç Demir Çağı silo çu-
kurları tarafından tahrip edilmiştir.

L24 ve M24 açmalarının arasında yer alan, kuzeybatı-güneydoğu yönünde 
uzanan sokak dolgusu Geç ve Orta Demir Çağı boyunca kullanılmaya devam 
etmiştir. Böylece, bu sokağın en az dört yapı katı boyunca kullanıldığı anla-
şılmıştır. Gri renkte küllü toprak yapısına sahip sokak dolgusu içinde içinde 
yoğun küçük taş, seramik parçaları ve hayvan kemikleri bulunmaktadır.

L24 açmasındaki çalışmalar, belgeleme çalışmaları tamamlanan Orta De-
mir Çağının erken evresine tarihlenen yapı katında sonlandırılmıştır. 2018 
yılı çalışmaları kapsamında, L24 açmasında kazılara devam edilmesi plan-
lanmaktadır. 

M24 Açması

M 24 açmasındaki çalışmalar, batısında yer alan L24 açmasındaki çalışma-
lara paralel sürdürülmüştür. Kazı çalışmaları, önceki kazı sezonunda açığa 
çıkartılan ve belgelenen Geç Demir Çağı mimari kalıntılarının7 kaldırılması 
ile başlamıştır. Geç Demir Çağının geç evresine ait duvarlar kaldırıldığında, 
L24 açmasında görüldüğü gibi Geç Demir Çağının erken evresine ait kerpiç 
teras ve yapı duvarları açığa çıkartılmıştır. Bu çalışmalarda, ikisi açmanın ku-
zeybatı köşesinde, diğeri doğusunda yer alan ve kerpiç teras içine oturtulmuş 
üç dikdörtgen silo tespit edilmiştir (Resim: 12-13). Silolar yaklaşık 2x1 m. ve 
2x1,5 m. boyutlarındadır. Doğudaki silo çukuru içinde yapılan çalışmalarda, 
Geç Demir Çağına tarihlenen, tutamağı kırık bir taş damga mühür ele geçi-
rilmiştir. 

Kerpiç yapı ve terasın doğusunu, bir kısmı batıdaki L24 açması içinde ka-
lan, Geç Demir Çağında da kullanılan, yaklaşık 3 m genişliğindeki sokak sı-
nırlandırmaktadır. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan sokak, gri renkte 
küllü yapısı ile L24 ve M24 açmalarındaki yapılardan ayrılmaktadır.

7 Bkz. Engin vd. 2018: 482-483, res. 10.
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M24 açmasındaki çalışmalarda Geç Demir Çağı’nın erken evresine ait mi-
mari kalıntılar, belgeleme çalışmaları tamamlandıktan sonra kaldırılmış, L24 
açmasında olduğu gibi Orta Demir Çağının geç evresine ait yapı katına giril-
miştir (Resim: 11). Sürdürülen çalışmalarda, açmanın kuzey yarısında, kuzey-
doğu-güneybatı yönünde uzanan bir yapının kerpiç duvarları açığa çıkartıl-
mıştır. Erken evrenin duvarları geç dönem silo çukurları tarafından kısmen 
tahrip edilmiştir. Bir duvarda, düzgün kesilmiş bazalt bir blok kullanılmıştır. 
Bazalt blok, üzerindeki matkap deliği ve boyutları göz önünde bulundurul-
duğunda, bunun OTÇ’nın başlarına ait bir yapıya ait olduğu ve bu yapıda 
devşirme malzeme olarak kullanıldığı değerlendirilmektedir. Duvarlar ara-
sında yapılan çalışmalarda, L24 açmasında olduğu gibi, yer yer çökmelerin 
olduğu, beyaz renkte sıkıştırılmış toprak taban açığa çıkartılmıştır. Taban 
üzerinde herhangi bir in-situ malzemeye rastlanmamıştır.

M24 açmasındaki çalışmalarda, Orta Demir Çağının geç evresine ait yapı 
katına ait mimari kalıntılar (Resim: 11), mimari çizim, fotoğraflama ve bel-
geleme çalışmaları tamamlandıktan sonra kaldırılmış, Orta Demir Çağının 
erken evresine ait olan, açmanın güneyinde taş temel uzantıları ve açmanın 
kuzeybatı köşesinde “L” biçimli bir mekânı sınırlandıran temel duvarları açı-
ğa çıkartılmıştır (Resim: 14). Bu tabaka, Geç Demir Çağına ait dikdörtgen ve 
yuvarlak silo çukurları tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Bununla 
birlikte, yapılara ait sıkıştırılmış toprak taban, açmanın genelinde tespit edi-
lebilmiştir

 Açmanın kuzeybatı bölümünde açığa çıkartılan “L” biçimli mekânda taş 
temel duvarlarında büyük küp parçaları da kullanılmıştır. Özellikle iç duvar-
da, büyük küp parçaları temel çukuru kenarına dik biçimde dizilmiştir (Re-
sim: 14). Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan “L” planlı mekânın batısını, 
bir kısmı L24 açmasında kalan sokak sınırlandırmaktadır. 

M24 açmasındaki 2017 kazı sezonu çalışmaları, L24 açmasında olduğu 
gibi belgeleme çalışmaları tamamlanan Orta Demir Çağının erken evresi ta-
rihlenen yapı katında sonlandırılmıştır. 2018 yılı çalışmaları kapsamında her 
iki açmada kazılara devam edilmesi planlanmaktadır. 
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Anıtsal OTÇ I Saray’nı Koruma Çalışmaları

2017 yılı kazıları kapsamında, önceki yıllarda L21, L22, K21, K22, J21 ve 
J22 açmalarında açığa çıkartılan8 OTÇ I’e tarihlendirilen (Oylum VIc – M.Ö. 
1900-1750), yaklaşık 2 m. genişliğinde ve 3 m. yüksekliğe kadar korunmuş 
duvarlara sahip olan saray yapısının (anıtsal kerpiç yapı), önceki yıllarda açı-
ğa çıkartılan batı tarafında, içerisinde birer kiler bölmesi bulunan iki büyük 
mekanının korunmasına yönelik olarak duvarları jeotekstil ve kerpiçle man-
tolanarak koruma altına alınmıştır (Resim: 15).9 Mekanlar, mutfak ve kiler iş-
levlidir. Anıtsal yapının 7 mekânı önceki kazı sezonlarında jeotekstil ile örtül-
dükten sonra iki yönden ve üstten kerpiç mantolama yapılarak ve sıvanarak 
koruma altına alınmıştı. Böylece, 2017 yılındaki çalışmalarla birlikte, anıtsal 
yapının açığa çıkartılan bütün mekânların dış etkenlere karşı etkili bir şekilde 
korunması sağlanmıştır. 

Radyokarbon sonuçlarına göre M.Ö. 1900-1800 yıllarına tarihlenen yapı, 
şiddetli bir yangın tahribatı ile son bulmuştur. Yapının duvarları ortalama 
1.80-1.85 m. genişliğindedir. Duvarların korunan yüksekliği 3.70 m.yi bul-
maktadır. Önceki kazı sezonlarında, tespit edilen yapının, henüz bir avlunun 
batı kanadındaki mekânlar ve kerpiç terası açığa çıkartılmıştır. Bodrum katı 
ile birlikte batı bölümü üç katlı olan yapı, batıda kerpiç bir terasla desteklen-
miştir. 

Kerpiç mimarinin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, yapıda 
kullanılan orijinal kerpiçlerin yarısı boyutunda, 20x40x12 cm. ölçülerinde 
8000 civarında kerpiç hazırlanmış ve yapının batısında, J21 ve J22 açmala-
rında yer alan mutfak ve kiler işlevli dört mekânına ait duvarlar jeotekstil 
ile kaplandıktan sonra hazırlanan kerpiçlerle üstten ve yanlardan mantolan-
mıştır (Resim: 15). Bu çalışmalarda, kapı boşlukları belirtilmiş, mantolanan 
kerpiç duvarlar samanlı ve kireçli ince harçla sıvanmıştır. 

Yapının J22 açmasında kalan güney mekânı içinde apılan çalışmalarda, 
yapı duvarını kısmen tahrip eden bir kuyu mezar tespit edilmiştir. Erken 

8 Engin vd. 2014: 241-242, res. 10; 2016: 452, res. 9-12; Özgen vd. 2011: 59, res. 6; 2013a: 500-501, res. 
5; 2013b: 323-324, res. 3; 2014: 166-167, res. 12-14.

9 Bkz. Engin vd. 2018: 483-486, res. 13-14, şek. 1; Engin BASKIDA.



283

OTÇ II’ye ait olduğu anlaşılan kuyu/küp mezar, yaklaşık 3 m. derinliğinde 
bir çukurda küp içine yerleştirilmiş, yetişkin bir bireye aittir. Mezar içinde kı-
rık ve çok parçalı durumda pişmiş topraktan bir şişe dışında mezar eşyasına 
rastlanmamıştır.

Duvarları dıştan kaplayan koruma duvarları, dış etkenlere karşı samanlı 
bir harçla, ince olarak elle sıvanmıştır. Sıva harcında kullanılan toprak, Ki-
lis Ovaaı’nın kuzeyindeki beyaz kireçli bir toprak yapısına sahip bir tepeden 
getirilmiştir. Beyaz kireçli toprak, yöre halkı tarafından kerpiç evlerin sıvan-
masında kullanılmaktadır. Yöresel uygulama yöntemi gereği, getirilen beyaz 
toprak elendikten sonra, yoğun saman, kaya tuzu ve kireç kaymağı ile karış-
tırılarak kaplama duvarların sıvanmasında kullanılmış, böylece neme ve dö-
külmelere karşı dayanıklı bu sıva ile iç duvarların korunması güçlendirilmiş-
tir. Duvarların üzeri ise jeotekstil ile örtüldükten sonra kerpiç ve samanlı bir 
harçla kaplanmış, yağmur sularına karşı üzeri branda ile kapatıldıktan sonra 
tekrar ikinci bir harçla sıvanmıştır.  Duvarlar üzerinde yabani otların büyü-
memesi için, yöresel bir uygulama yöntemi olarak, kaplama üzerine, henüz 
sıva ıslakken bolca kaya tuzu serpilmiştir. 

Kazı sezonu sonunda, anıtsal kerpiç yapının mantolanan duvarları, üstten 
yağışa karşı koruma için önce naylonla, sonra jeotekstil ile kapatılmıştır. Önü-
müzdeki kazı sezonlarında yapının açığa çıkartılan bölümlerinin de benzer 
uygulama ile korunması planlanmaktadır.
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Resim 1: Kuzeybatı Alan, 2017 kazı alanı.

Resim 2: J23 Açması; içteki GTÇ duvarı ve dıştaki Geç OTÇ II duvarı.
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Resim 4: J23 Açması, OTÇ I Sarayı kerpiç terası ve batı duvarı.

Resim 3: Geç OTÇ II çömlek mezarı ve ağzını kapatan çanak (J23/ÖZA 59).
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Resim 6: K23 açması, Erken OTÇ II evinin kapı girişi (K23/ÖZA 10).

Resim 5: Erken OTÇ II’nin geç evresine (Oylum VIb2) ait temel duvarları.
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Resim 9: L24 Açması, Orta Demir Çağının geç evresine ait mimari kalıntılar.

Resim 8: Erken OTÇ II basit toprak bebek mezarı (L23/ÖZA 15) ve mezar 
eşyası.

Resim 7: Silindir mühür (OY17-Env.002, Erken OTÇ II (Oylum VIb2).



289

Resim 10: L24 açması, Orta Demir Çağı tandırı.

Resim 11: L24-M24 açmaları, Orta Demir Çağı mimari kalıntıları.
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Resim 12: M24 açması, Geç Demir Çağı silo ve duvarları.
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Resim 14: M24 Açması, Orta Demir Çağının erken yapı evresi temel duvarları.

Resim 13: M24 açması, Geç Demir Çağı siloları.
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Resim 15: Anıtsal OTÇ I Sarayı duvarlarının kerpiç mantolama çalışmaları.
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İZNİK ROMA TİYATROSU 2017 YILI KAZI VE 
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

 Aygün EKİN MERİÇ*
Ali Kazım ÖZ

                                                                                  Nezihat KÖŞKLÜK KAYA
Fatih Hakan KAYA
Nihal KARDORUK

İznik Roma Tiyatrosu’nda 2017 yılında yapılan arkeolojik çalışmalar, İz-
nik Müze Müdürü Haydar Kalsen başkanlığında ve Doç. Dr. Aygün Ekin 
Meriç’in bilimsel danışmanlığında 07.04.2017 – 07.10.2017 tarihleri arasında 
gerçekleşmiştir1. Tüm çalışmalar; kazılar, seramik değerlendirme, mimari 
belgeleme ve konservasyon ve küçük buluntu olmak üzere dört ana başlık 
altında toplanmıştır.

1. KAZILAR

İznik Roma Tiyatrosu kazı çalışmaları, 07.04.2017 – 07.10.2017 tarihleri ara-
sında, beş ana sektörde açılan 47 adet plan karede sürdürülmüştür (Resim: 1).

* 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 Bö-
lümü, 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, Arkeolog Safa Armutçu, Arkeolog 
Tuğba Fazla, Arkeolog Ayşen Çetin, Arkeolog Dilara Çamlıca, Restoratör Heybet Acar, Emre 
Kayser; Arkeoloji öğrencileri Şerife Vatansever, Ferhat Somuncu, Yusuf Kahveci, Doruk Bayrak, 
Burak Doğru, Samet Şenel, Gizem Uygun, Derya Yenisolak, Günay Dinç, Seda Yalova, Melisa 
Kömürcü, Pelşin Fidan, Berrin Efe ve Oğulcan Kaya tarafından yürütülmüştür.
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Ana Sektörler

1. Sahne Binasının Kuzeyi

2. Doğu Sütunlu Galeri

3. Batı Parodos

4. Tiyatro Batısındaki Payeler

5. Galeri – 7

1.1. Sahne Binasının Kuzeyi

16.05.2017 tarihinde M2-3-4, N2-3-4, O2-3-4, P2-3-4, R2-3, S2-3-4, T2-3, U3, 
V3 plan karelerinde, sahne binasının kuzeyini açma amacıyla kazı çalışmaları 
başlatılmıştır (Resim: 2). Sürdürülen kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen 
seramiklerin Geç Roma- Erken Bizans Dönemi ağırlıklı olduğu gözlemlen-
miştir. Yapılan çalışmalarda açmaların genelinde bol miktarda tuğla kırığına 
ve hayvan kemiğine rastlanmıştır. 

19.06.2017 tarihinde yapılan çalışmalarda 90,30-90,16 m. seviye aralığında 
P3 plan karesinin güney kesitinde bir çökme meydana gelmiştir. Bu çöküntü 
içinde, kuzey-güney yönünde mermer blokların olduğu görülmüş ve bu blok-
lar da buranın bir su kanalı olabileceği ihtimalini doğurmuştur. Kanal olabile-
cek yapının derinliği 88,95 kotundadır. P3 plankaresinde olduğu gibi, S3 plan 
karesinde de açığa çıkartılan mermer blok ile beraber bu duvarın üzerinde 
toplam üç adet blok açığa çıkartılmıştır. Oturdukları duvar (stylobat) üzerinde 
herhangi bir kenet izi görülmediğinden payelerin aralarının kemerle geçildi-
ği varsayılmaktadır. Payelere paralel bir drenaj kanalının üzerini kapatan ve 
aynı zamanında aşınmışlıklarından dolayı yürüyüş yolu olarak da kullanıl-
dığı düşünülen, sekiz adet mermer bloğun da eğimli yerleştirilmiş oldukları 
görülmüştür. Bu bloklardan en doğuda bulunanın seviyesi 89,90 m. iken, en 
batıda olanın ise 90,14 metredir. En büyükleri 1,38x1,36 m., en küçüğü ise 
1,24x0,65 m. ölçülerinde olup tam düzgün dikdörtgen biçimli değillerdir.

U3 Plan karesinde yapılan kazı çalışması 27.07.2017 tarihinde 90,91 m. se-
viyesinde başlamış ve 09.08.2017 tarihinde 89,85 m. seviyesinde tamamlan-
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mıştır. İlk olarak S3 plan karesinde, tiyatronun skene binasının kuzey bölümü-
ne geçiş kapısına ait olduğu düşünülen menteşe delikli mermer blokla açığa 
çıkan ve sonrasında doğuya doğru bir duvar şeklinde devam ettiği görülen 
yapının burada da devam ederek V3 plan karesine girdiği görülmüştür. S3 
plankaresinde açığa çıkartılan mermer blok ile beraber bu duvarın üzerinde 
toplam üç adet blok açığa çıkartılmıştır.

Doğu sütunlu galerinin kuzeyinde yer alan V3 plan karesinde 90,75 m. se-
viyede kuzeydoğu köşesinden, kuzeybatı yönüne doğru 1,35 m. genişliğinde, 
3,00 m. uzunluğunda devşirme malzemeler ile geç dönem duvar kalıntısına 
rastlanılmıştır. Kalıntının kuzey kısmında kül, taş, tuğla ve seramik parçala-
rının görüldüğü bir dolgu ortaya çıkmıştır. 90,29 m. seviyede sahne binasına 
geçiş duvarı olan mermer blok temellerinin devam ettiği görülmüştür. Te-
mel üzerinde kenet delikleri ve taş oturtma izleri görülmüş ve bu kısımdaki 
mermer bloğun kaldırıldığı anlaşılmıştır. Plankarenin doğusundan 0,57 m. iç 
kısımda mermer temeli 0,20 m. genişliğinde tahrip edilerek oluşturulan ka-
nal içinde kuzey-güney yönlü 1,14 m. uzunluğunda 90,26 m. seviyede eğimli 
künk ortaya çıkarılmıştır. 

T2 plankaresinde iki adet duvar bulunmuştur. Bunlardan birincisi 90,63 
m. seviyede ortalama 0,65 m. genişliğinde harç ve tuğla ile örülmüş olup, batı 
kesitten 1,10 m. içerde kuzey güney yönünde açmayı keserek devam etmek-
tedir. İkinci ve doğuda bulunan duvar 90,80 m. seviyesinde ortalama 0,55 m. 
genişliğinde harç, tuğla ve alt seviyesinde taş kullanılarak örülmüş olup diğer 
duvara paralel ve bitişik olarak kuzey güney yönünde 1,50 m. devam ettikten 
sonra köşe yaparak doğu kesitten içeri devam etmiştir. Skene kuzey yönünde-
ki çalışmalar 18.08.2017 tarihinde 89,85 m. seviyede tamamlanmıştır.

1.2. Doğu Sütunlu Galeri

Tiyatronun doğu sütunlu galeri yapısının daha önceki yıllarda yapılan 
çalışmalarda ortaya çıkarılamayan kuzeydoğu kısmını ortaya çıkarmak ama-
cıyla 21.04.2017- 05.11.2017 tarihleri aralığında kazı çalışmalarına; V3/4/5, 
W4/5/6 plan karelerinde başlanmıştır (Resim: 3). V5 plankaresinde sütunlu 
galerinin doğu duvarı ortaya çıkarılmıştır. 
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1.3. Batı Parodos

Tiyatronun batı parodosu ve batı sütunlu galerisi ile sahne binasının bağ-
lantısının bulunması, ayrıca batı kısımda bulunan vomitoriumun batı kısmın-
daki boşluğun açılması amacıyla G6 plankaresinde 07.10.2017 tarihinde 91.85 
m. seviyesinde çalışma başlatıldı. 14.10.2017 tarihinde plan kare doğusunda 
sahne binasına bitişik şekilde, bir merdiven yapısına ait basamak taşı 90,52 
m. seviyesinde ortaya çıkarılmıştır. Aynı amaç doğrultusunda G7 plan kare-
sinde 27.10.2017 tarihinde kazı çalışmaları başlatıldı ve çalışmalar esnasında 
06.11.2017 tarihinde plan karenin doğusunda, sahne binası ile birleştiği yerde 
90,25 m. seviyesinde bir merdivene ait basamak bloğu bulunmuştur. Ayrıca 
plan karede yapılan çalışmalar esnasında plankarenin güney kesitinde batı 
vomitorium yapısına ait olan açıklığı kapatan geç dönem duvarı ortaya çıka-
rılmıştır. Plan karedeki çalışmalar 07.11.2017 tarihinde 89,71 m. seviyesinde 
tamamlanmıştır.

1.4. Tiyatro Batısındaki Payeler

Tiyatronun etrafını çevirdiği düşünülen kemerli geçidi taşıyan fil ayakla-
rı/payelerin ortaya çıkarılması ve üst cavea bölümünün taşıyıcı sistemine ait 
payelerin yer ve aralıklarını tespit etmek üzere arazinin güneybatı kısmında; 
C-11/12/13/14, D-10/11/12/13/14, E-13, C13-14/D13-14 plankarelerinde 
kazı çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, 91,65 m. seviye-
sinde üst yüzeyleri görülmüş olup 89,55 m. seviyesinde ise payelerin oturdu-
ğu mermer zemine ulaşılmıştır. Çalışmalar esnasında payeler arasında taş ve 
tuğla örgülü geç dönem duvarlarına rastlanılmıştır.

1.5. Galeri - 7

İznik Roma Tiyatrosu’nun batısında bulunan 7 numaralı galeri yapısının 
giriş seviyesinin bulunması amacıyla kazı çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalış-
malar kapsamında galeri girişinin batı kesiminde giriş duvarlarının içinde ka-
lan D-11 D-10 E-11 E-10 plan kareleri birleştirilerek ‘Galeri 7 giriş’ adı verilmiş 
ve kazılmaya başlanmıştır (Resim: 4). Çalışmalar 01.08.2017 tarihinde 90,96 
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m. seviyesinden başlatılmıştır. 15.09.2017 tarihinde yapılan çalışmalarda aç-
manın doğu kısmında 89,63 m. seviyesinde harçlı bir zemin dolgusu bulun-
muştur. Bu dolgunun batıya doğru çökme yaşadığı görülmektedir. Açmadaki 
çalışmalar 18.09.2017 tarihinde 89,53 m. seviyesinde tamamlanmıştır.

2. SERAMİK DEĞERLENDİRME

2017 Kazı sezonunda ortaya çıkarılan yaklaşık 200.000 adet seramik par-
çası incelenmiştir. Değerlendirilmeye alınan 20.590 adet seramiğin büyük ço-
ğunluğu tiyatro kullanımı sonrası Geç Roma Dönemi-Erken Bizans Dönemi-
ne (% 52) aittir. Daha sonra sırasıyla Roma (% 23), Bizans (% 17), Helenistik (% 
6) ve Osmanlı (% 2) Dönemi seramikleri gelmektedir. Tiyatroda ardı ardına 
meydana gelen depremler2 bu alanları tahrip etmiş ve M.S. 368’den sonra ti-
yatro terk edilmiştir. Genel olarak tiyatronun üstündeki bu dolgu tabakasının 
da M.S. 368 ile 557 yılları arasında oluştuğu düşünülmektedir. MS 557 yılına 
kadar tiyatro alanı, antik Nicaea yıkıntılarının taşındığı ve atıldığı bir alan 
olarak kullanılmıştır. 

Bu dolgu tabakasında çok sayıda Afrika kırmızı astarlı seramiği bulun-
muştur. Bunlar genellikle belli başlı Hayes Form 53, 61, 67 gibi, Tortorella 
tarafından ‘Afrika D’ olarak adlandırılan kâse ve tabak formlarıdır. Bunlar 
arasında günlük kullanım kapları, amphora ve testiler vardır. Çok sayıda geç 
dönem ESC sigillatası bulunmuştur. Özellikle Hayes 3 formu çok yaygındır. 
Beşinci yüzyıl ve erken altıncı yüzyıla tarihlenen Parion’daki örneklere ben-
zeyen açık renk astarlı seramikler de vardır3. Üretim yeri kesin olmayan bu 
tip, Propontis ve Troya’da olduğu gibi Bithynia’da da yaygın görünmektedir. 
Özellikle geç 5. yüzyıl ile 6. yüzyıllara tarihlenen Filistin amphoraları ve 6.-
7. yüzyıllara tarihlenen Tunus amphoraları, yine geç 5. yüzyıllara tarihlenen 
Kuzey Afrika kandilleri (Resim: 5), M.S. 5. ve 6. yüzyıllara tarihlenen Pontik 
kandilleri yoğundur. Özellikle yerel üretim olduklarını düşündüğümüz M.S. 
5.-7. yüzyıllara tarihlenen Bruneau 4729 tipindeki yerel üretim kandiller çok 
yoğun olarak ele geçirilmektedir.      

2 M.S. 358, 362 ve 368 yıllarında yaşanan depremler
3 Ergürer 2014, Pl. 6, 29, Pl.7, 29.
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Sahne binasının kuzeyi sektöründeki buluntular, kabaca 70 x 30 m.lik bir 
alan ve 1,50 m. derinlikten çıkmıştır. Toprağın 90,64 m. seviyesine kadar ka-
rışık karakterli çöp tabakası vardır. Bu alanda ayrıca Osmanlı seramik fırınla-
rıyla ilişkili buluntular ele geçirilmiştir. Üretimde kullanılan üçayak, semer, 
makara, pota ve fırın yastıkları, bozuk üretimler özellikle sahne binasının ku-
zeyinin batısında4 çok sayıdadır (Resim: 6). Zaten bu alanın hemen yakınında 
bir seramik fırını da bulunmaktadır. 

Çöp tabakasının altındaki buluntular, M.S. 2. ve 4. yüzyıla kadarki tiyat-
ronun kullanım evresine ait olmalıdır. Özellikle Pontus Bölgesi’nde M.S. geç 
2. yüzyıl ve 3. yüzyıllara tarihlenen ve Marble Ware5 olarak adlandırılan sera-
mikler 4. yüzyıl kontekslerinde çok yoğun ele geçirilmektedir (Resim: 7). Pon-
tus sigillata örnekleri de ara sıra bulunmuştur. Ayrıca ESC sigillata örnekleri6 
(Resim 8) ile volütlü ve U burunlu kırmızı firnisli Roma kandilleri buluntular 
arasındadır. Amphoralar içinde özellikle M.S. 1-3. yüzyıllara tarihlenen “Dres-
sel 24” amphoraları, boynuz kulplu “Knossos 43” amphoraları bulunmaktadır.

2016 yılında kazılmaya başlayan ve 2017 yılında kazısına devam edilen 
yine doğu sütunlu galeride yine tiyatronun genelinde görülen sahne bina-
sının kuzeyinde tespit edilen stratigrafinin benzeridir. Yazılı kaynaklardan 
anlaşıldığı üzere M.S. 368’den sonra sütunlu galerilerde onarım çalışmaları 
yapılmıştır. Bu alanda ortaya çıkarılan çok sayıda dördüncü yüzyıl sikkesi 
bu onarım çalışmalarıyla ilişkilendirilmiştir. Ardı ardına meydana gelen dep-
remler özellikle iki katlı olduğu Doç. Dr. A. K. Öz tarafından tespit edilen bu 
alanda büyük yıkıntılara neden olmuştur. Üst tabakalarda yine karışık M.S. 
368 ile 557 yıllarına ait olan yoğun bir dolgu tabakası ve devamında daha az 
oranda da kullanım evresine ait seramikler bulunmuştur. Ayrıca bu alanda 
Osmanlı fırın malzemesi yok denecek kadar azdır. 

Batı parodostan gelen seramiklerin yoğunluğu yine çöplük tabakası olan 
Geç Roma-Erken Bizans Dönemi seramiklerinden oluşturmaktadır. 2017 yı-
lında caveanın dışındaki hattı belirlemek için kazılar yapılmıştır. En dış hattı 

4 Özellikle H2 ve I2 karelerinde bu grup çok fazladır.
5 Zhuravlev 2011, Pl.2, 7; Pl.6, 9-11 (Pompeipolis); Raevskiy 1970, 101–102, pl. 2.3 (Kırım/Neapo-

lis).
6 Bu tip içinde özellikle Hayes 3 formu çok yoğundur. 
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sınırlayan paye temellerinin olduğu plan karelerde, Bizans seramikleri hatırı 
sayılır düzeyde fazla gelmiştir. Bunların içinde çok kaliteli bezenmiş renk-
li 9-11. yüzyıllara ait beyaz hamurlu seramikler de vardır (Resim: 9). Galeri 
7’nin girişi ve paye temellerinin çevresi çöp tabakası içinden çıkan buluntu-
lardan oluşmaktadır. Yine çöp tabaksının altındaki seviyelerde kullanım ev-
resine ait Roma Dönemi seramikleri gözlenmiştir.

Tiyatro kazılarında ortaya çıkarılan Hellenistik Dönem seramiklerin ço-
ğunlukla Roma Dönemi yapıların temellerinde dolgu malzemesi olarak kulla-
nılmış olduğu görünmektedir. Özellikle Pergamon işi kalp yapraklı kandilin 
burun kısmında baş aplikesi çok zariftir. Yine çok zarif işlenmiş batı yamacı 
amphora ağzı, çok sayıda basit firnisli kaseler bulunmuştur.

3. MİMARİ BELGELEME

İznik Roma Tiyatrosunda 2017 yılı çalışma sezonunda mimari belgeleme 
çalışmaları taş envanteri, plan rölöve, kasalarda toplanan küçük mimari eser-
lerin tanımlanması ve restitüsyon çalışmaları şeklinde sürdürülmüştür. 

Arazide envantere alınan bloklar öncelikle bulunduğu plankare numara-
sıyla isimlendirilmiştir. Verilen numaranın hava koşullarından etkilenerek 
kaybolmaması adına kırmızı yağlı boya kullanılmış ve kırık ya da görülebilir-
liği az olan alanlar üzerine yazılmaya özen gösterilmiştir. Envanter numara-
ları verilen ve fotoğrafları çekilen bloklar dijital ortamda klasörlenerek kayıt 
altına alınmıştır. Her envanter klasörü içerisine fotoğraflar ve çizimler dosya-
sı eklenerek çizimi yapılan blokların taramaları da yapılarak hem fotoğrafları 
hem de çizimleri ile birlikte kayıt altına alınmıştır. 2017 yılı çalışma sezonun-
da yapılan çalışmalarda 217 adet mimari bloğa envanter numarası verilmiş-
tir. Envanter numarası verilen blokların büyük çoğunluğunu çok fazla tahrip 
olmuş ve işlevi belirlenemeyen profilsiz bloklar oluşturmaktadır.

Envanter numaraları verilen bloklar arasında tarihleme ve yapı için yar-
dımcı olabilecek ve profil veren blokların 1/10 ölçekte profil çizimleri, 1/2 
ölçekte kesit çizimleri yapılmıştır. Kırık olan ya da toprak altında görülme-
yen profillerin çizimlerine yer verilmemiştir. 2016 yılında envanter numarası 
verilmiş ancak bu sezon içerisinde çizimi yetişmemiş olan parçaların çizimi-
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ne bu dönemde de devam edilmiştir. 2016 yılında envanter numarası verilen 
bloklar da dahil olmak üzere 2017 yılı içerisinde toplamda 93 adet bloğun 
arazide analitik çizimleri yapılmıştır. Manüel çizimleri yapılan bu bloklar, ta-
rama ve Autocad programı yardımı ile dijital ortama aktarılmıştır (Çizim: 1).    

Mimari blokların çalışma yapılan alanlarda yıkılma yönlerini ve in-situ 
durumlarını anlamak adına analitik rölöve çizimleri yapılmıştır (Çizim: 2). 
Her plankare için ayrı yapılan 1/50 ölçekte rölöve çizimlerine, zemin ve blok-
ların yükseklik seviyeleri alınarak plana eklenmiştir. Arazide manüel olarak 
yapılan mimari rölöve çizimleri, aydınger kâğıdında birbirine yakın olan plan 
kareler ile birleştirilmiş ve sonrasında Autocad programı yardımı ile ana plan 
üzerine işlenmiştir. 2017 yılı kazı sezonunda toplam 47 plankarenin (W6,5,4 
- V5,4,3 - U4,3 - T4,3,2 - S4,3,2 - R4,3,2 -P4,3,2 - O4,3,2 - N4,3,2 - M4,3,2 - G6,7 
- F6,7 (Batı Parados Açması) – E6,7 (Batı Parados Açması),10,11 (Galeri 7 Gi-
riş),12 - C11,12,13,14 - D6, 7 (Batı Parados Açması), 10, 11 (Galeri 7 Giriş), 
12,13,14) analitik rölöve çizimi yapılmıştır. Tiyatronun güneybatısında yapı-
lan çalışmalarda tiyatronun üçüncü katını yani summa caveayı taşıyan paye 
temelleri (fil ayakları) ortaya çıkartılmıştır. İki paye temeli arasındaki uzaklık 
ve genişlikleri hesaplanarak summa caveayı taşıyan diğer ayaklar da ana plan 
üzerine tahmini olarak yerleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda summa 
caveanın 28 adet paye tarafından taşındığı ortaya çıkartılmıştır. 

Kazı çalışmaları sırasında mimari bloklardan kopmuş ya da kırılmış olan 
parçalar kazı sezonu boyunca seramik kasalarına uygulanan aynı sistemle 
kasalarda toplanmıştır. Kasalarda toplanan bu eserlerin yıkama işlemleri ya-
pılarak sayımları yapılmış ve bu eserlerden bazıları hem restorasyon çalışma-
ları hem de akademik çalışmalarda kullanılmak üzere ayrılmıştır. 2012-2015 
yılları arasında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan eserler daha önceki 
senelerde yapılan çalışmalarda herhangi bir işlemden geçmediğinden dolayı 
2016-2017 yılında çıkan eserlerle birlikte yıkama ve sayım işlemleri yapılmış-
tır. Bu senelere ait toplam 789 kasada 32.050 küçük mimari parça toplanmış-
tır. Bu mimari parçalar içerisinden 978 adet parça restorasyon ve bilimsel ça-
lışmalarda kullanılmak üzere etütlük olarak ayrılmıştır. 

Envanterlik çizim aşamasında restitüsyon çizimleri yapılabilecek olan par-
çalar belirlenerek bunların çizimleri yapılmış ve olası yapı kompleksi ortaya 
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çıkartılmıştır. Doğu sütunlu galeride yapılan çalışmalarda envanter numarası 
verilerek envanter çizimleri yapılan bloklar birleştirilerek iki katlı olduğu dü-
şünülen yapının üç boyutlu çizimleri yapılmıştır.  

4. RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJESİ

İznik Roma tiyatrosu rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi; Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Tarihi Kültürel Miras 
Şube Müdürlüğü tarafından Şubat 2017 tarihinde Kuleli Mimarlık Ltd. Şti.
ne ihale edilmiştir. Projenin ilk aşaması; ölçüm, belgeleme ve rölöve hazırlık 
çalışmalarını kapsamaktadır. Belgeleme çalışmaları Sema Mimarlık Ltd. Şti. 
tarafından, 1 restorasyon uzmanı yüksek mimar, 2 arkeolog ve 1 restoratör ile 
gerçekleştirilmiştir. RIEGL Vz-400 marka 3D yersel lazer tarayıcı ile yapılan 
ölçümler ve diğer veriler Riscan Pro yazılımında işlenmiştir. İznik tiyatro-
su özelinde detay gerektiren kısımlarda Luposcan 3D, aşınan yüzeylerde ise 
Bentley Pointools V8i yazılımı kullanılmıştır.

İznik Roma tiyatrosu analitik rölöve çalışması kapsamında, yapıyı yakın 
çevresi ile birlikte gösteren vaziyet planı, farklı kot planları, tavan planı, ke-
sitler ve görünüşler hazırlanmıştır. İznik Roma tiyatrosu orkhestra bölümünde 
bozulmadan kalan mermer korkuluğun alt kotunda yer alan profil hizasına 
±0.00 m. kotu verilmiştir. Yapıda farklı kotlarda yer alan mekanların tanım-
lanması, pencere ve kapı boşluklarının gösterilmesi için üç farklı kot düzle-
minden geçen planlar hazırlanmıştır. 1. Plan kapılar ve alt kottaki pencereleri 
kesecek şekilde, +1.50 metre kotundan çizilmiştir. 2. Plan, üst kottaki galeri 
mekânlarını kesecek şekilde +5.00 metre kotundan geçmektedir (Çizim: 3). 
3. Plan ise yapının tamamını yukarıdan görecek bir kottan (+15.50 m. ) çizil-
miştir.

5. KONSERVASYON VE KÜÇÜK BULUNTU ÇALIŞMALARI

İznik Roma tiyatrosu 2017 yılı kazı sezonunda çalışmalar temizlenen sik-
kelerin tasnif edilmesi, seramik kasalarından ayrılan amorf seramik parçala-
rının fotoğraf çekimi, günlük gelen arazi fotoğraflarının ve açma kayıt tuta-
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naklarının dijital ortamda ilgili dosyaya aktarılması, analizi yapılan kasaların 
verilerinin dijital ortama aktarılması, ele geçirilen küçük buluntuların listeleri 
ve depolanmaları şeklinde sürdürülmüştür.

Kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen toplam 769 adet sikke mevcuttur. 
Bunlardan; 1 adedi altın, 1 adedi gümüş kaplama ve 17 adedi bronz olmak 
üzere 19 adedi temizlenmiş ve tasnifleri yapılmıştır. Altın sikke M.S. 6 yüzyı-
la tarihlenirken sikkelerin 10 adedi 3. yüzyıl, üç adedi 4. yüzyıl, bir adedi 5. 
yüzyıl ve dört adedi ise Geç Roma Dönemine tarihlendirilmiştir. Sikkelerin 
dokuz adedi envanterlik olarak belirlenmiş ve müzeye teslim edilmek üze-
re listeye alınmıştır. M.S. 6. yüzyıla ait olduğu saptanan C14 açmasından ele 
geçirilen altın sikke bu alanda tespit edilen payeler arasında sonradan oluştu-
rulmuş olan duvarın geç döneme tarihlendiğini destekler niteliktedir (Resim: 
10 a-10b).  2017 kazı sezonunda çalışılan alanlarda yoğun olarak ele geçirilen 
3. yüzyıl ve 4. yüzyıl sikkelerinin diğer buluntular ile tarihsel anlamda karşı-
laştırılması sonucu bu dönemin, eldeki veriler ışığında tiyatro için en yoğun 
kullanım dönemi olduğu düşünülmektedir. 2016-2017 verileri değerlendiril-
diğinde tiyatronun yapım tarihi M.S. 2. yüzyıl olmasına karşın bu döneme 
ait sikke verisi şimdiye kadar yapılan çalışmalarda ele geçirilememiştir. Ele 
geçirilen sikkeler yoğunluklu olarak imparatorluk sikkesi olmasına karşın, az 
miktarda Nicaea kent sikkesinin ele geçirilmesi kentte muhtemel bir darpha-
nenin varlığına da işaret etmektedir.

Ele geçirilen diğer tüm ve amorf parçalardan oluşan buluntular ise; cam 
(Resim: 11) (238 parça), kemik obje (53 parça), mermer obje (84 parça), metal 
obje (Resim: 12) (168 parça) ve taş obje (21 parça) olmak üzere değerlendiril-
miş ve kayıtları dijital ortama aktarılmıştır. Seramik kasalarından ayrılarak 
numara verilmeye değer görülen amorf formda parçaların çalışmalarına yaz 
ve kış sezonunda aralıksız olarak devam edilmiş ve toplamda 3115 esere nu-
mara verilerek tek tek fotoğrafları çekilerek dijital ortamda eldeki tüm bilgile-
ri ile birlikte Excel programında düzenlenmiştir. 

İznik Roma tiyatrosu kazılarında açığa çıkarılan eserler üzerinde yürütü-
len konservasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 27 adet pişmiş toprak antefiks, 
4 kandil, 1 minik kap, 1 tiyatro bileti, 1 adet amphora gövdesi, 8 kemik eser, 8 
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cam eser, 2 taş eser, 6 bronz eser, 12 adet mermer mimari parça ve 19 sikkenin 
konservasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 

Sikke temizliği için gerekli malzemelerin kazı süresinde temin edilememe-
si nedeniyle eldeki imkânlarla kısıtlı bir yüzey temizliği mekanik yöntemlerle 
sürdürülmektedir. Bu temizliğin amacı sikkelerin üzerindeki toprak tabaka-
sının alınması ve mikroskop altındaki detaylı temizlik öncesi işin hafifletilme-
sidir. Küçük eser konservasyonlarının yanı sıra Roma tiyatrosu orkestra du-
varında bulunan kırmızı pigment ile boyanmış haç motifinin ve drenaj kana-
lında kireç sıva duvar resminin iklimsel koşullardan etkilenmemesi, yağış ve 
rüzgârdan kaynaklı yüzey erozyonu olmaması için jeotekstil ile kapatılmıştır. 
Ayrıca tiyatronun arka tarafında kesitte yer alan mezar ve iskelet jeotekstil ile 
kapatılarak geçici koruma önlemi alınmıştır. 
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Çizim 2: Plan rölöve çizimleri birleştirilen plan kareler.

Çizim 1: Autocad programında çizilen mimari blok.



305
Resim 1: 2016-2017 yılında kazı çalışması yapılan sektörler.

Çizim 3: Tiyatronun +5.00 m. seviyesindeki plan rölövesi.
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Resim 3: Doğu Sütunlu Galeri genel görünüm.

Resim 2: Skene binasının kuzeyinde çalışma 
yapılan alanların genel fotoğrafı.
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Resim 5: Kuzey Afrika kandili. Resim 6: Kaseye yapışmış üç ayak.

Resim 4: Galeri 7 giriş genel görünüm.
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Resim 9: Bizans seramiği.

Resim 8: Çandarlı Sigillatası (ESC).

Resim 7: Dalgalı Firnisli kase (Marble ware).
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Resim 10: Altın Justinianus sikkesi.

Resim 11: Cam koku kabı.
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Resim 12: Bronz mühür yüzüğü.
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ÇORAKYERLER 2017 ARAZİ ÇALIŞMALARI

Kazı evi ve çevresi düzenlemeleri (Resim: 2) ile başlayan Çorakyerler 2017 
kazı sezonu, 13.07.2017 tarihinde başlayan arazi çalışmaları ile devam etmiş-
tir. Bu tarihte alana çıkan kazı ekibi, her yıl fosilli sedimanları koruması için 
alana yığılan dolgu toprağı ve koruma örtüsünü kaldırarak, arazi çalışmaları-
nı başlatmıştır (Resim: 3). Bu güncel toprak temizliği yapılıp, fosilli bölgelere 
ulaşıldıktan sonra arazide her yıl olduğu gibi kareleme sistemi kurularak ça-
lışmalara başlanmıştır (Resim: 4-6). Çorakyerler kazısında ilk yıldan bu yana, 
kuzeye gidildikçe harflerin, batıya gidildikçe ise sayıların arttığı bir grid siste-
mi uygulanmaktadır. Her yıl alana bu sistem oturtulduktan sonra çalışmalara 
başlanmaktadır. Nitekim 2017 sezonunda da çalışmalar aynı sistemle devam 
etmiştir.  Çorakyerler 2017 kazı sezonunda açılan kareler: 13-H, 13-I, 14-I, 15-I, 
16-I, -1-T, 0-T, -2-T, 1-T, 1-S, 3-T şeklindedir (Şekil: 1-2). Karelerin her biri 2x2 
metre ebatlarındadır. Bu karelerde gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen 
sonuçlara göre fosil lokalitesinin kuzey ve batı yönlerine doğru yayıldığı göz-
lemlenmiştir.

Kareleme sistemi oluşturulduktan sonra yapılan 2017 çalışmalarında, ön-
ceki yıllarda olduğu gibi fosiller çıkarılmadan önce, çizim ve fotoğraflama 
işlemleri yapılarak fosillere numaraları verilmiştir ve çıkan fosiller laboratu-
var ortamında temizlenip sağlamlaştırılarak arşivlenmiştir (Resim: 7). Çorak-
yerler 2017 sezonunda çalışmaların yürütüldüğü 11 kareden 128 adet etütlük 
fosil ele geçirilmiştir. Çıkarılan fosillerin sistematik analizlerine kazı evi labo-
ratuvarında başlanmıştır. Bunun yanı sıra, lokalitede ilk kez rastlanan mik-
romemeli fosillere ait yeni türlerin görülmesi sebebiyle 10.08.2017 tarihinden 
itibaren elek-yıkama sistemi ile sediman yıkama çalışmaları da uzun yıllar 
sonra yeniden başlatılmıştır (Resim: 8-9).

Detayları bu çalışmada verilecek olan kazı sezonu tamamlandıktan sonra 
fosilli sedimanın hasar görmesini önlemek için, fosilli alan uygun materyal-
lerle kapatılarak, kış hava koşullarından etkilenmemesi ve sediman içerisinde 
kalan fosillerin zarar görmemesi için kalın toprak örtüyle kapatılmıştır. Bu 
yöntemle arazi ileriki çalışmalar için koruma altına alınmıştır (Resim: 14). 

Çorakyerler alan çalışmaları 22.08.2017 tarihinde tamamlanarak arazi ça-
lışmaları sona ermiştir. Bu tarihten sonra Yunanistan’a kongreye, alanla ilgili 
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sunum yapmak üzere, gidilip dönüldükten sonra 08.09.2017 tarihi itibariyle 
tüm çalışmalar tamamlanarak, 10.09.2017 tarihinde Çorakyerler 2017 kazı se-
zonu sonlandırılmıştır.  

ÇORAKYERLER 2017 YILI FOSİLLERİNE İLİŞKİN BULGULAR

Mikromemeli fosiller faunal yaşlandırma çalışmalarına ve paleoekolojik 
yorumlara önemli katkılar sağlayacağından dolayı, 2017 sezonunda sediman-
ların elek ile yıkanması işlemine yeniden başlanmıştır. Çorakyerler’in makro-
faunal buluntu grubu ise yine bu yılki çalışmalarda bol miktarda ele geçiril-
miştir. Bu türlere ilişkin detaylı analizler ilerleyen zamanda bilim dünyasıyla 
paylaşılacaktır. 

Çorakyerler lokalitesi 2017 buluntularının istatistîki verilerine bakıldığın-
da yoğunluğun Artiodactyla ve Perissodactyla takımlarıma mensup Bovidae, 
Equidae ve Rhinocerotidae ailelerinde olduğu anlaşılmıştır. 2017 yılı Carnivora 
buluntuları açısından değerlendirildiğinde, Çorakyerler’de daha önceki yıl-
larda tanımlanmış olan Felidae ve Hyaenidae ailelerine mensup türlerin fosil 
buluntuları ele geçirilmemiştir. Bu yılın tek Carnivora buluntusu bir Mustelide 
ait mandibula ve maxilla fosilleridir.

Bu yılki buluntulardan dikkat çeken durum, daha önceki yıllarda oldukça 
az sayıda ele geçirilen Giraffidae ailesindeki türlere ait fosil buluntulardaki ar-
tıştır. Çorakyerler’de Giraffid ailesi buluntuları tüm yılların %7-8’lik dilimini 
oluştururken, bu oran 2017 sezonunda % 17’ye kadar yükselmiştir (Grafik: 
1).  Giraffid ailesine mensup olan Bohlinia, Samotherium ve Palaeotragus genus-
larına ait fosil kalıntıların varlığı, ormanlık alanların daha yoğun olduğunun 
bir göstergesi olarak Çorakyerler paleoekolojisine önemli katkılar sağlamak-
tadır. Bunlardan Samotherium ve Bohlinia daha uzun formlarken, Palaeotragus 
ise daha küçük boyutuyla dikkat çekmekte ve günümüz okapileriyle ilişki-
lendirilmektedir.

Alanda 2017 sezonunda yapılan çalışmalar sonucunda eklemli olarak ele 
geçen fosillerin oranında dikkati çekici bir artış olduğu görülmüştür. Bu se-
zon yapılan çalışmalardan ele geçirilen Suidae ailesine ait bir buluntu, bilek-
tarak-parmak kemiklerini eklemli bir şekilde sunmuştur ve eşine az rastlanır 
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bu tür buluntular bu sezon Çorakyerler’den ele geçirilmiştir. Çorakyerler fosil 
lokalitesinde sıklıkla karşılaşılmayan eklemli fosiller, hayvanın taşınmadan, 
öldüğü yerde fosilleştiğine işaret etmektedir.

Anadolu’da çok ender olarak rastlanan ve Çorakyerler’de ilk örneği ön-
ceki yıllarda ele geçmiş olan Hystricidae (Oklu kirpi) ailesine ait yeni bir bu-
luntu da bu yılki kazıdan ele geçmiş olup, Çorakyerler paleoekolojisininin 
açıklanmasına önemli katkı sağlayan başka bir fosildir. Bu buluntunun de-
taylı analizlerine bakıldığında, Dytico (Koliadmiou & Koufos 1991), Pikermi 
(De Bonis ve ark., 1992), Kemiklitepe (Şen, 1994), Şerefköy (Van Weers&Rook, 
2003), Taşkınpaşa (Prieto, 2014), Molayan (Şen ve Purabrishemi, 2010) gibi 
Geç Miyosen lokalitelerinden de tanınan Hystrix genusuna ait olduğu bu yılki 
sistematik çalışmalarda saptanmıştır. Karşılaştırma verilerinin de kısıtlı olma-
sı nedeniyle bu buluntu şu an için Hystrix sp. olarak tanımlanmıştır (Yavuz 
ve ark., 2017).

Bovidae ailesine mensup bazı buluntular öncekilerden farklılık göstermek-
te olup, bunlardan birinin sistematik analizleri sonucu öncekilerden farklı 
olarak yeni bir genus olabileceği düşünülmektedir. Bu buluntu üzerindeki 
incelemelerimiz devam etmektedir. Bu fosilin yeni bir genusa ait olması du-
rumunda Çorakyerler’in Bovidler açısından referans bir lokalite olma ihtimali 
güçlenmektedir. Görüldüğü gibi her yıl yeni bir tür ile veya eşine çok az rast-
lanan buluntularla Çorakyerler kazıları devam etmektedir.

Genel olarak Çorakyerler faunasına bakıldığında çok zengin bir faunal 
koleksiyon göze çarpmaktadır ve her geçen yıl fauna daha da zenginleşmek-
tedir. Fauna değerlendirmesine baktığımızda, orman yaşamına işaret eden 
birçok canlı grubu karşımıza çıkmaktadır. İlk yıllarda Çorakyerler için yapı-
lan öncül çalışmalar vardır (Sickenberg, 1975). Bazı son çalışmalar (Geraads, 
2013) ise çok sınırlı sayıda materyalle yapılmış olup, faunanın az bir kısmı 
dikkate alınarak yapılmıştır. Özellikle ilk çalışmalarda yapılan kurak-yarı ku-
rak yorumlarının gerçeği çok da yansıtmadığı, son yıllarda artan sistematik 
çalışmalarla açığa çıkarılmıştır (Sevim Erol ve ark, 2017). Yine bazı çalışmalar-
da Çorakyerler için önerilen 7-7,5 milyon yaşı da, son yıllardaki bu sistematik 
çalışmalarla güncellenmiş ve alanın tarihinin daha eskiye çekilmesi gerektiği 
anlaşılmıştır. Buna işaret eden birçok tür tanımlanmıştır. Örneğin Criotherium 
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Erken Turoliyen’i karakterize eden bir genus olarak ciddi bir biyokronolojik 
önem taşımaktadır (Mayda, 2015). Hippopotamodon major buluntularının Av-
rupa Vallesiyen’indeki Batallones, Montredon (Pickford, 2015) gibi lokalite-
lerle benzerlik taşıması da Çorakyerler’in tarihlenmesi adına oldukça önemli 
bilgiler sunmaktadır (Tarhan, 2016). 

Çorakyerler’de ele geçirilen az sayıda Tragoportax ve Gazella örneklerin-
den hareketle, yöredeki açık alanların düşünüldüğünden daha sınırlı olduğu, 
kapalı ormanlık biyotopu işaret eden spiral boynuzlu formların (Criotherium, 
Plesiaddax, Oioceros, Palaeoreas) çoğunlukta olduğu, yani Çorakyerler’in tüm 
faunal elemanlarının sunduğu ekolojik verilere bakıldığında, bölgede açık 
alanların da varlığı ile birlikte, kapalı ormanlık ve sulak alanların daha yoğun 
olduğu sonucuna varılmıştır (Mayda, 2015). Buna en güzel örneklerden birisi 
Chalicotheriidae ailesine mensup olan Ancylotherium sp.’nin Çorakyerler’deki 
varlığı gösterilebilir.

Hominoidler açısından değerlendirildiğinde, genç bir hominoid lokalitesi 
olarak tanımlanabilecek Çorakyerler’de, anlaşılacağı üzere ele geçen tüm ka-
lıntılar paleoekolojik yorumlara ve faunal yaşlandırmaya ciddi katkı sağlar 
nitelikte olan fosil buluntulardır. Bu veriler sayesinde Anadolu’nun diğer kı-
talarla korelasyonu daha sağlam bir şekilde kurulabilmektedir.  Çünkü Ana-
dolu canlılık göçleri açısından önemli bir yarımada iken, Çankırı Bölgesi de 
bu yarımadanın en kilit noktalarından birisidir. 

Tüm buluntular ışığında Çorakyerler, dünyada Geç Miyosen Dönemi tem-
sil eden çok önemli bir referans fosil lokalitesi niteliği kazanmış olup, buradan 
ele geçirilen fosil buluntularının detaylı morfolojik ve morfometrik analizleri 
tamamlandığında çok önemli sonuçlara ulaşılabilecektir.  Tüm fosillerin de-
taylı analiz çalışmaları devam etmektedir.

Kazı ve araştırma çalışmaları devam eden Çorakyerler tüm Anadolu için 
değerlendirildiğinde Turoliyen’in hemen başlangıcı adına oldukça önemli bir 
referans konumundadır. Çorakyerler lokalitesi buluntularıyla ilgili, bir yan-
dan kongrelerde tebliğler sunularak bilim dünyasına çalışılan alanın faunası 
tanıtılırken (Sevim Erol ve ark. 2017; Yavuz ve ark. 2017; Tarhan ve ark. 2017), 
diğer yandan da bilimsel yayınlar hazırlanmaktadır. Bunun yanı sıra yeni 
buluntuların detaylı sistematik analizlerinin neticelenmesine dair çalışma-
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larımız da devam etmektedir. Sezon içerisinde Çorakyerler materyallerinin 
sunulması adına 1-5 Ağustos 2017 tarihinde Almanya-Münih’te düzenlenen 
‘’15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeonto-
logists’’ kongresine, 3-6 Eylül 2017 tarihinde ise Yunanistan-Atina’da düzen-
lenen “The 15th RCMNS Conference ‘Exploring a physical laboratory’: the 
Mediterranean Basin” kongrelerine katılarak alanla ilgili sözel ve poster bil-
diriler sunulmuştur.

Çorakyerler Lokalitesinin devamlılığı net bir şekilde gözlemlenebildiğin-
den, 2018 yılında da çalışmalara devam edilmesi gerekliliği doğmuş olup, 
2018 sezonu çalışmalarına da başlanmıştır.

TEŞEKKÜR

Çorakyerler 2017 kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’nın sağlamış olduğu maddi 
destek ile gerçekleştirilmiştir.  Bu desteklerinden dolayı her üç kuruma da te-
şekkür ederiz.  Bunun yanı sıra Çankırı Valiliği,  İl Kültür Müdürlüğü, Müze 
Müdürlüğü, Çankırı Belediye Başkanlığı, Çankırı esnafı ve Çankırı halkı ça-
lışmalarımıza çeşitli açılardan destek olmuşlar ve katkı sağlamışlardır. Bahsi 
geçen bu kurumlardan kazımıza emeği geçen herkese ayrı ayrı şükranlarımı-
zı sunuyoruz.

Çorakyerler 2017 yılı heyet üyeleri: Kazı Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim 
Erol, Başkan Yardımcısı Arş. Gör. Alper Yener Yavuz olmak üzere; Prof. Dr. 
Tümel Tanju Kaya, Prof. Dr. Mehmet Cihat Alçiçek, Prof. Dr. Timur Gülte-
kin, Prof. Dr. İhsan Çiçek, Prof. Dr. Necla Türkoğlu, Doç. Dr. Yeşim Doğan, 
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Mayda,  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İhsan Aytek, Arş. Gör. 
Hakan Mutlu, Arş. Gör. Erhan Tarhan, Arş. Gör. Çilem Sönmez Sözer, Serdar 
Yurdagül, Kazım Halaçlar ve Seval Karakütük. Ayrıca kazı çalışmalarımızı 
ekibimizin vazgeçilmez öğrencileriyle birlikte yürüttük.  Ankara Üniversitesi, 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Çorum Hitit Üniversitesi’nden 
öğrenciler kazı çalışmalarına katılmış olup,  özverili çalışmalarından dolayı 
tüm öğrencilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Şekil 1: 2017 yılında çalışılan kareler ve fosillerin dağılımı.

Şekil 2: 2017 yılında çalışılan kareler ve fosillerin dağılımı.
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Grafik 1: Çorakyerler 2017 Kazısı fauna aile dağılım grafiği.

Resim 1: Çorakyerler 2017 kazı ekibi.
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Resim 2: Kazı evi düzenlemeleri.

Resim 3: Kazı alanının açılışı.
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Resim 6: Kazı alanının genel görünümü.

Resim 5: Kazı alanında çalışma.

Resim 4: Kazı alanında çalışma.
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Resim 9:  Mikromemeli barındıran sedimanla-
rın kurutulması.

Resim 7: Kazı evi deposunda çalışma.

Resim 8: Mikromemeli eleme-yıkama çalışması.

Resim 10: In-situ ve temizlenmiş fosiller.
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Resim 11: In-situ ve temizlenmiş fosiller.

Resim 12: In-situ ve temizlenmiş fosiller.

Resim 13: In-situ ve temizlenmiş fosiller.

Resim 14: Kazı alanının kapanışı.
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TRİPOLİS 2017 
KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Bahadır DUMAN*

I- GİRİŞ

Tripolis antik kenti İç Batı Anadolu Bölgesi’nde Denizli İli, Buldan İlçe-
si, Yenicekent Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Lykos/Çürüksu 
Vadisi’nin kuzeybatı ucundaki kentin kamu ve sivil mimariye ait kalıntıları, 
vadiye hâkim bir tepenin güney yamacında yer almaktadır (Plan: 1).

Kentin doğu ve güneydoğusunda yer alan Hamambükü ve Yenice/Ak-
kaya Höyük’te gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında elde edilen arkeolojik 
materyal Tripolis’in konumlandığı alandaki yerleşim izlerinin Geç Neoli-
tik- Erken Kalkolitik Döneme dayandığını kanıtlamaktadır. Tripolis’in Lydia 
Bölgesi’nde stratejik ve jeopolitik anlamda oldukça önemli bir noktada ko-
numlandığını gösteren en önemli veri, ticaret yollarının geçiş güzergâhında 
yer almasından kaynaklanmaktadır. Pergamon ve Smyrna başlangıçlı iki ana 
yol Sardis’te birleşerek Philedelphia üzerinden Tripolis’e ulaşır ve buradan 
Hierapolis- Laodikeia istikametinde ilerleyerek Anadolu içlerine devam eder. 
Bu ticaret yolu Tripolis’in önemini çağlar boyunca korumasını sağlamıştır 
(Harita: 1).

* Doç. Dr. Bahadır DUMAN, Pamukkale Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, A Blok, Arkeoloji 
Bölümü, Denizli/TÜRKİYE. bduman@pau.edu.tr

 Çalışmalar başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
olmak üzere, Denizli Valiliği, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinas-
yon Birimi (2017KRM007) ve Buldan Belediyesi tarafından desteklenmiştir.  Çalışmalara Heyet 
Üyesi olarak Prof. Dr. F. Guizzi, Prof. Dr. T. Koralay, Prof. Dr. G. Semiz, Doç. Dr. A. T. Tek, Dr. 
Öğr. Üyesi B. Semiz, Dr. Öğr. Üyesi H. Köker, Dr. Öğr. Üyesi H. Özyiğit, Öğr. Gör. Ç. M. Tarhan, 
Dr. A. Filippini, Uzm. Ö. F. Özkaya Arkeologlar: M. Ok, A. D. Duman, M. Aksu, S. Sayan, T. 
Candur, M. U. Özer; Restoratörler: E. Avcı, A. Çiçek, B. A. Aksu; Öğrenciler: S. Katırancı, Z. İ. 
Dayıbaş, T. N. Ecevit, G. Aras, Ç. Can, S. GÜVEN katılmışlardır, özverili çalışmalarından dolayı 
tüm ekip üyelerine teşekkür ederim. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı adına temsilci olarak 
Denizli Müzesi’nden Ş. Kök, Y. Aydın ve K. Karakurt’a işbirliği içindeki katkı ve destekleri için 
teşekkür ederim.
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Apollonia ismi ile Helenistik Dönem’de ilk kez tarih sahnesine çıkan kent 
bir süre Marcus Antonius’un M.Ö. 41’de Küçük Asya’ya yaptığı ziyaret esna-
sında Antoniopolis olarak adlandırılmıştır. Augustus Dönemi’nde basılan ve 
arkeolojik kazılarda tespit edilen sikke buluntularının tamamında kentin ismi 
Tripolis olarak geçer. 

II- 2017 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

2017 yılı kazı çalışmalarıyla; Agora avlusu üzerine erozyon ve sel sularının 
taşıdığı yaklaşık 4 m. yüksekliğindeki dolgu toprağın kaldırılması, avlu üze-
rine inşa edilen olası yapılaşmaların belirlenmesi, kent merkezine inşa edil-
miş diğer yapılarla olan ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bunun ya-
nında açığa çıkartılan mimari öğeler ve bu öğelerle bağlantılı parçalar yorum-
lanarak mimari yapıyla olan bağlantısı; dönemin sanatsal anlayışı içindeki 
yerleri, plan ve mimari özellikleri, konumlanışları, malzeme teknik ve biçim 
özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu çalışmalara katılan doktora, 
yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin disiplinler arası bir araştırmada tüm yıl 
boyunca görev almaları sağlanarak, bu tür bilimsel kazılara yönelik bilgi ve 
deneyim kazanmaları sağlanmıştır.

II. I- Agora  

Erken Roma İmparatorluk Döneminde kuzey- güney yönlü ve dikdörtgen 
planlı olarak inşa edilen agora; M.S. 4. yy. sonu- M.S. 5.yy. başlarında yapılan 
yeni düzenlemelerle kullanılmaya devam etmiştir. İç ölçüleri 48,5 x 68 m. olan 
yapı, yaklaşık 3298 m² lik bir alanı kaplamaktadır. Sütunlu galerilerle çevrili 
oldukça geniş bir alana sahip olan agoranın kuzey ve güneyinde doğu- batı 
yönlü, üç cepheli,  7 basamaktan oluşan tribünler bulunur. Tribünlerin agora 
avlusuna bakan ön cephe sütun düzenlemeleri arasına heykeller yerleştirile-
rek alan hareketlendirilmiştir. Agora batı, kuzey ve güney portikleri çeşitli 
geometrik şekiller verilmiş opus-sectile zemin döşemesine sahiptir. Agora, ti-
yatro ve stadium gibi yapıların işlevlerine alternatif olarak kent merkezinde 
bulunan kamu alanını oluşturur. Ayrıca bouleuterion (meclis binası), kutsal 
alan gibi kamusal yapılarla bağlantısının olması nedeniyle kent merkezinde 
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oldukça önemli bir konuma sahiptir. Agoraya geçiş; Hierapolis Caddesi üze-
rinden ve agora batı portiği güney ucundaki merdivenli bir kapıyla sağlanır 
(Resim: 1).

2015–2016 yılında kısmi olarak başlatılan agora avlusunun kazı çalışma-
ları; 2017 yılında restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere bırakılan yol 
dışında tamamlanması planlanmıştır. Agora avlusunu örten dolgu toprağın 
tüm alanda aynı özellikte ve birbirine yakın içeriğe sahip olduğu tespit edil-
miştir. Ayrıca topografya eğiminin farklı olması ve alan yüzölçümünün ol-
dukça geniş olması nedeniyle çalışma üst ve alt kotları birbirinden farklılık 
göstermiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda agora üzerine biriken dolgu 
toprağın güneyden kuzeye doğru topoğrafya eğimine göre şekillendiğini gös-
termektedir. Zemin kotundaki değişmeler agora zemininin farklı kullanım-
larla birlikte oluşan antik tahribatlarla ilgili olmalıdır. Bu durum 2015- 2017 
yıllarında gerçekleştirilen agora avlu kazılarında; Proto-Bizans Döneminde 
zeytin yağı çıkartmak için kullanılmış pres yatağının, agoranın kuzey doğu-
sunda yer alan çeşmeye ait su havuzunun avlu üzerine taşınarak alanın işlik 
olarak kullanılmış olması, M.S. 5- 6. yy. da toprak zemin altında su kanalları-
nın yapılmış olması, toprak zemin altında tespit edilen M.S. 8- 9. yy. ait basit 
örgü tekniğinde yapılmış mezarlarla karşılaşılması ve zemin üzerinde çeşitli 
mimari parçaların mimari dokudan bağımsız olarak açığa çıkartılması gibi 
verilerle ortaya konmuştur. Bu veriler doğrultusunda agora avlu zemininin 
asıl işlevinin dışında uzun yıllar farklı amaçlar için kullanıldığını ve bu ne-
denle Roma Dönemi zemininin bozulduğunu göstermektedir.

Agora avlusu üzerine sel ve erozyon biriktirmesiyle oluşan dolgu toprağın 
stratigrafisini oluşturan tabakalaşmanın toplam yüksekliği 4.59 m. kadar çık-
maktadır ancak topoğrafya eğimi nedeniyle dolgu toprağın ortalama yüksek-
liği 4 m. olarak ölçülmüştür. 2016 yılında yapılan kazı çalışmalarında agora 
avlusunun batı ve güney kesitine ait stratigrafiyi oluşturan tabakalaşma ile 
2017 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında elde edilen tabakalaşma ve-
rileri benzer özellik göstermektedir. Bu durum Messogis/Aydın Dağları’nın 
uzantısı olan yumuşak kayaç yapısına sahip tepelerin güney yüzünden ken-
tin merkezine doğru rüzgâr ve sel sularının oluşturduğu doğal birikmenin 
alan yüzölçümü büyük olan agora avlusu üzerinde geniş bir alanı benzer bi-
çimde etkilediğini göstermektedir.
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Agora avlusu içinde, merkeze yakın bir noktada 6.12x6.12 m. ölçülerinde 
kare formlu bir yapı açığa çıkartılmıştır. Yapıda kullanılan ve farklı ölçülere 
sahip düz kesilmiş dörtgen formlu mermer, traverten bloklar yapının dört 
cephesine düzgün bir hat yapacak şekilde sıralanarak 3 basamaklı bir pod-
yum oluşturmaktadır. Doğu ve güney cephesinde bloklar eksiktir ancak bu 
bloklar birbiri üzerine düzensiz yığılmış halde yapının doğusunda açığa çı-
kartılmıştır. Eksik blokların oturduğu kısımlarda harç kalıntılarının oluştur-
duğu blok izleri belirgin halde görülebilmektedir. Podyumu oluşturan blok-
ların; çay taşı, mermer ve traverten parçaları, tuğla parçaları gibi malzemeler 
ile oluşturulan dolgu üzerine yerleştirildiği görülür. Podyumun merkezinde 
mermer bir kaide üzerine yerleştirilmiş yekpare mermer sütun bulunmakta-
dır. Sütunun üzerinde ise devşirme olarak burada tekrar kullanılan bir Ko-
rinth başlığı yer almaktadır. Yapının, M.S. 6. yy. ait bir onur anıtı olduğu tes-
pit edilmiştir (Resim: 2). Onur Anıtı’nın kuzey alt basamağı bitişiğinde doğu-
batı yönlü basamak sırasına yaslandırılmış ve birbirine paralel devam eden 
su kanalı açığa çıkartılmıştır. Olasılıkla portiklerde ve avlu üzerinde yağmur 
suyunun birikmesini önlemek amacıyla atık suyun ana kanalizasyona taşın-
ması amacıyla kullanım gören su kanalının akış yönü doğuya doğru eğimli 
olarak verilmiştir. Kanalı oluşturan kuzey ve güney yan duvarları kireç harçla 
birlikte örülen tuğla parçaları, çay taşları, traverten ve mermer parçaları ile 
oluşturulmuştur. Kanal, kireç harç ile yapılmış zemine sahiptir.

Benzerleri 2015 ve 2016 kazı çalışmalarında tespit edilen Agora avlusu 
toprak zemini üzerinde 2017 sezonunda da bir erkeğe ait olduğu düşünülen 
iskelet açığa çıkartılmıştır. Başı batıya, ayaklar doğuya, yüz güneye bakacak 
şekilde sağ tarafına yatırılmış halde dorsal pozisyonda açığa çıkartılan iske-
letin sırt kısmı tuğla ve taş parçalarına yaslandırılmıştır (Resim: 3). Gömüyü 
çevreleyen ya da sınırlandıran herhangi bir materyalle karşılaşılmamıştır. 
2016 yılı agora avlu kazılarında açığa çıkartılan benzer mezarlardan alınan 
insana ait iskeletlerden 2 parça kemik örneğine tarihleme amacıyla Carbon 
14 analizi uygulanmış ve analiz sonucuna göre mezarlar M.S. 9- 10. yy. la ta-
rihlendirilmiştir. Dolayısıyla 2017 yılında tespit edilen bu mezarda aynı tarih 
aralığına ait olmalıdır.

Agora kazı çalışmalarında buluntu numarası verilebilecek nitelikte toplam 
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43 adet eser ele geçirilmiştir. Bu eserlerden 17 adeti mermer, 6 adeti metal, 5 
adeti pişmiş toprak, 1 adeti taş, 4 adeti mimari bloklara ait yazıt parçaları ve 
10 adeti bronz sikkedir. Bronz sikkeler yoğun korozyonludur ve M.S. 4- 5. yy. 
tarihlenmektedir. Ayrıca dolgu toprak içerisinde M.S.5- 6.yy. aralığına tarih-
lenen pişmiş topraktan yapılmış depolama ve günlük kullanım kaplarına ait 
kulp, ağız kenarı, gövde ve dip parçaları ele geçirilmiştir. 

2017 yılı kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında Agora avlusu üze-
rinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonunda avlu üzerine biriken dolgu 
toprağın büyük bir kısmı alınarak avlu büyük ölçüde algılanabilir niteliğe 
kavuşmuştur.

II. II- Agora Güney Portiği

Portik; Geç Roma agorasının güney oturma tribünü ile Erken Bizans Dö-
nemi sur duvarı arasına inşa edilmiştir. İç ölçüleri 4.95x38 m. olan doğu-batı 
yönlü yapı; ince uzun dikdörtgen formludur. Üst örtüsü pişmiş toprak tuğla-
lar ile kireç harç kullanılarak örülmüş tonozla oluşturulmuştur. Yapının ku-
zey, güney ve doğusu duvarlar ile çevrilidir.  Batısı ise agora batı portiğine 
açılmaktadır. Yapının yaslandığı güney duvarı aynı zamanda sur duvarının 
bir bölümünü oluşturur. Kuzey duvarı, agora güney oturma tribünü gezinti 
alanının güneyini sınırlandırır. Yapının doğusunu ise kuzey- güney yönlü ve 
M.S. 6- 7. yy. ait farklı bir duvar sınırlar. Yapı duvarları ve üst örtüsü dıştan 
bir bütün olarak doğu – batı yönlü kesintisiz birbirinin devamı şeklinde gö-
rünse de içte taş, tuğla, moloz taşlar, traverten ve mermer parçaları, devşirme 
malzemeler ile örülmüş geç dönem duvarlar ile mekânlara ayrılmıştır. Dik-
dörtgen ve kareye yakın formlu bu mekânlar birbirine küçük ve dar kapılarla 
bağlanan geçişlere sahiptir (Resim: 4).

Yapının doğu ucundaki 5.10x11.90 m. ölçülerine sahip dikdörtgen formu 
mekanın kuzey, güney ve doğu duvarlarına yaslandırılmış sekilerin, orijinal 
taşlarıyla orijinal yüksekliğine getirilmesi planlanmış ve restorasyon çalışma-
larına başlanmıştır. Ancak sekiyi oluşturan yıkıntı durumundaki kısımları-
nın kazı çalışmalarıyla düzenlenmesi gerekmiştir. Bu çalışmalarda sekinin 
yıkıntı durumunda olan örgü malzemeleri (moloz taşlar, çay taşları, mermer 
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ve traverten parçaları, pişmiş toprak tuğla parçaları) temizlenmiştir. Ayrıca 
2015–2016 kazı sezonu içerisinde büyük bir kısmı yıkıntı durumunda olan ya-
rım daire formu, pişmiş toprak tuğla zeminli yapının kuzeyinde sürdürülen 
2x4.50 m. ölçülerindeki toprak zeminli alan içerisinde kazı çalışmaları 184.28 
ile 183.44 m. kot aralığında gerçekleştirilmiştir. Tabakanın ilk 10 cm.lik kıs-
mında ara ara küçük ölçekli çay taşları, moloz taşlar, mermer ve traverten 
parçaları görülürken, alanın ortasında ufak parçalar halinde karbonlaşmış 
ahşap izleriyle karşılaşılmıştır. 10 ile 20 cm.lik tabaka içerisinde küçükbaş 
hayvana ait kemik parçaları, yoğun korozyona uğramış demir parçaları ve 
bronz parçaları, az miktarda cam parçaları, M.S. 1- 2. yy. la tarihlendirilen 
seramik parçaları ele geçirilmiştir. Tabakanın 20 ile 30 cm.lik kısmında ise 
genel olarak az sayıda seramik parçaları bulunmuştur. Bu çalışma sertleşmiş 
ve içerisinde çakıl taşları olan ve kireç harç kalıntılarının da bulunduğu sevi-
ye ile bitirilmiştir. 30 ile 50 cm. aralığındaki tabakada ise kırmızı, bordo, sarı, 
siyah, krem renginde boyalı ve üzerinde geometrik şekilli graffitiler yer alan 
fresk parçaları tespit edilmiştir. Söz konusu freskler Erken Roma İmparator-
luk Döneminde aynı alanda yer alan ve doğu- batı yönlü sütunlu caddeye 
bakan dükkânın kuzey duvarından dökülmüş olmalıdır. Ayrıca bu alanda 
tespit edilen ve çoğunluğu M.S. 1. yy tarihlendirilen ince yapılı (fine ware) 
seramik grubu yoğunluktadır. Yerel üretim yanında ithal malzemelerde yer 
almaktadır. Yerel grup içinde içe dönük kenarlı, kabartmalı kâse parçaları, çe-
şitli tiplerde kandiller, unguentarium parçaları, az sayıda taşıma kaplarına ait 
parçalar ele geçirilmiştir. İthal grup içerisinde ise Doğu sigillataları B grubuna 
ait parçalar, Bergama sigillataları, Lidya tipi boyalı seramik boyun ve gövde 
parçası, tabak ve çömlek parçaları, pithos parçaları görülmüştür (Çizim: 1). 
Kazı çalışması yapılan alanın 183.92 m. kodunda dikdörtgen formlu, kireç 
harçlı bir alan açığa çıkartılmıştır. Doğuya doğru eğimi azalarak devam eden 
ve 183.75 m. kodunda hattı tamamlanan kireçli alan 1.30x1.70 m. ölçülere sa-
hiptir. Kireç içeriğinde herhangi bir katkı maddesi görülmeyen homojen ya-
pıdaki kirecin, duvar sıvalarında kullanılan harcın katkı malzemesi olarak bu 
alan içerisinde söndürüldüğü anlaşılmaktadır. Sürdürülen çalışmalar 183.44 
m. koduna geldiğinde toprak renginin sarıya döndüğü ve ana toprak tabaka-
sına inildiği görülerek kazı çalışması sonlandırılmıştır. Kireçli alan üzerine 
koruyucu örtü ve elenmiş kumla örtülerek koruma altına alınmıştır.
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Agora kazı çalışmalarında buluntu numarası verilebilecek nitelikte top-
lam 4 adet eser ele geçirilmiştir. Bu eserlerden 1 adet kemik saç iğnesi, 1 adet 
pişmiş toprak kalıp parçası ve 2 adet bronz sikkedir. Sikkeler M.S. 4–5. yy. la 
tarihlendirilmiştir.

III- 2017 YILI KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Restorasyon ve konservasyon çalışmaları uluslararası çerçevede alınan 
koruma ve onarım kararları doğrultusunda alanında uzman kazı heyet liste-
sinde belirtilen restoratörler tarafından yürütülmüştür. Çalışmalar, kazı ala-
nında mimari eserler üzerinde ve kazı laboratuvarında taşınabilir kültür var-
lıkları üzerinde yapılan uygulamalar olarak iki bölümde gerçekleştirilmiştir.

2017 yılında sürdürülen restorasyon çalışmaları Agora (güney ve kuzey 
portiği, kuzey oturma tribününü oluşturan basamaklar ve doğu ucundaki gi-
rişi oluşturan ayaklarda), tonozlu yapı (ön cephe duvarlarında ve taş örgü to-
nozlu üst örtüsünde), anıtsal çeşme, Erken Bizans kilisesi 4, taberna 2, kemerli 
yapı, Hierapolis Caddesi doğu portiğinde sürdürülmüştür.

III. I-Kazı Alanında Gerçekleştirilen Restorasyon Çalışmaları

III. I.I- Agora Kuzey Portiği 

Agora kuzey portiği restorasyon çalışmaları Aydın Kültür Varlıkları Koru-
ma Bölge Kurulu’nun onayına sunularak, kurul tarafından alınan 13.05.2016 
tarih ve 5143 sayılı karar doğrultusunda Denizli Müze Müdürlüğü deneti-
minde kuzey portik ön cephe sütun düzenlemelerinde başlamıştır. Batıdan 
doğuya doğru sıralı olarak ilk dört Attik-İon tipindeki sütun kaidelerinin 
günümüze sağlam kalabilmiş orijinal kaidelerinin kesit ve görünüşleri 1/1, 
1/10 ve 1/50 ölçeğinde kara kalem ve bilgisayar ortamında mimari çizimle-
ri gerçekleştirilmiştir. Yapılan mimari çizimler doğrultusunda eksik kısımlar 
orijinal malzemesi olan bantlı traverten kullanılarak 1/1 ölçüleri baz alınarak 
pantograf yöntemiyle tamamlanmıştır. Tamamlanan kısımlar eskitme uygu-
laması yapılarak orijinale yakın bir duruma getirilmiştir. Daha önceki yıllarda 
gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında parçalanmış şekilde bulunan 5, 6 ve 
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7. Attik-İon tipindeki sütun kaideleri ise orijinal taşı olan bantlı traverten cinsi 
taştan yenilemesi gerçekleştirilmiştir. Attik-İon tipinde yapılan bu kaideler 
sütun düzenlemesi içerisinde kullanılan ve günümüze sağlam olarak kala-
bilmiş orijinal kaidelerin taş özellikleri ve tipolojisi baz alınarak orijinal öl-
çülerine göre yapılmış ve sütun kaideleri stylobat üzerine provaları yapılarak 
sabitlenmiştir. Ayrıca iki tamburdan ve dil motifli sütun başlığından oluşan 
batıdan doğuya doğru ilk dört ve 6. sütun orijinaline uygun hazırlanmış do-
natılar ve reçine bazlı epoksi taş yapıştırıcıları kullanılarak provaları yapılmış 
ve sabitleme uygulaması gerçekleştirilmiştir. Batıdan doğuya doğru 4. sütun 
üst tambur üzerine yerleştirilmesi gereken sütun başlığının, tambur üzerinde 
eksik parça olması nedeniyle sabitlenememiştir. Bu nedenle sütun başlığının 
desteklemesi için krom-çelik ucuna tabla yapılarak destek atılmıştır.

Agora kuzey portiği sütun düzenlemesinin batıdan doğuya doğru 5 ve 8. 
sütunun alt tamburunda kırık olması nedeniyle sütunun statik olarak ayakta 
durmasını engellediğinden kırık olan kısmın tamamlama işlemi paslanmaz 
krom çelik kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Agora kuzey oturma tribünleri-
nin doğu ucunda bulunan ve agora kuzey portiğine doğudan girişi sağlayan 
kapının güney ayağında anastylosis esaslı restorasyon çalışmaları devam et-
miştir. Kazı çalışmaları esnasında ayak üzerine yerleştirilen başlıkların oriji-
nal yerlerini tespit etmek amacıyla provaları yapılmış, orijinal kenet delikleri 
ve krom çelik kullanılarak hazırlanan ‘U’ kenet ile birbirlerine bağlanmıştır. 
Ayağın kuzeybatı köşesindeki bloğun büyük bir kısmının kırık olması nede-
niyle başlık orijinal yerine sabitlenememiştir. Bu nedenle başlığı alttan des-
teklemek amacı ile krom çelik dikmeler kare şeklindeki tabla ile birleştirilerek 
destek tamamlanmıştır. Restorasyon çalışmaları antik dönemde devşirilmiş 
olan basamakların eksik kısımlarının tamamlama uygulamasına geçilmesiyle 
devam etmiştir. Kazı çalışmaları esnasında bulunamayan basamaklar ve yü-
rüyüş yoluna ait bloklar yerine orijinal blokların yapı özelliği dikkate alınarak 
yenilenmiş olan traverten bloklar kullanılmıştır. Basamak blokları; çay taşı, 
traverten ve mermer parçaları, pişmiş toprak tuğla parçaları, moloz taşlar ile 
kireç harç kullanılarak orijinal alt yapısına uygun şekilde hazırlanan sağlam 
bir düzlem üzerine yerleştirilmiştir. Basamak bloklarının bu düzlem üzerine 
sabitlenmesi daha önceden analizleri yapılan ve orijinal kireç harca uygun 
harç kullanılarak sağlanmıştır. Sabitlenen blokların yüzeylerine eskitme iş-
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lemi uygulanmıştır. Özelliğini yitirmiş kumlaşan derz harçları temizlenerek 
yapının orijinal derz harcına uygun harçla yenilemesi gerçekleştirilmiştir 
(Resim: 5). Agora Kuzey Portik opus- sectile zemin döşemelerinin restorasyon 
çalışmaları; kazı çalışmaları esnasında bulunup tasniflenen döşeme taşları-
nın buluntu durumlarına göre gruplandırılmasıyla başlamıştır. Gruplanan 
onyx, bantlı traverten ve mermer cinsi taşlardan yapılmış zemin döşeme taş-
larının yüzey temizlikleri gerçekleştirilmiştir. Zemin döşemesinde kullanılan 
sekizgen, dörtgen taşlarının portik üzerinde tahrip olan kısımları topraktan 
arındırılarak çay taşları ile kireç harç kullanılarak oluşturulan alt yapısı açı-
ğa çıkartılmıştır. Bu alt yapı üzerine kireç harçla bağlanan döşeme taşlarının 
oluşturduğu orijinal izlerinin boyutları dikkate alınarak, gruplandırılan ze-
min döşeme taşları uygun görülen yerlere bir bütün oluşturacak şekilde ori-
jinaline uygun yeniden yerleştirilmiştir. Döşeme işleminin ardından zemin-
de hareketlenme olasılığı düşünülerek kaymayı engellemek için kenarlarına 
bordür yapılmıştır (Resim: 6). Agora kuzey portik opus-sectile zemin döşeme 
taşlarının yenilenmesi sırasında döşeme taşlarının altında M.S. 4 yüzyıla ta-
rihlenen mozaik kalıntılarına rastlanılmıştır. Mozaik kalıntılarının döşeme 
altında devam etmediği ara ara küçük parçalar halinde korunmuş olduğu 
görülmüştür. Açığa çıkartılan mozaik kalıntılarının koruma onarım çalışma-
larıyla tesseraların dağılması engellenmiştir. Kaymayı engellemek amacıyla 
mozaiğin mevcut kalıntıları çevresinde bordür yapılıp ortasındaki lacunalar 
doldurulup dağılma riski ortadan kaldırılmıştır. Bordür işleminin ardından 
derzler boşaltılıp tekrar derz harcı ile doldurularak saf su ve sünger ile yüzey 
temizliği yapılıp çalışmalar tamamlanmıştır (Resim: 7).

III. I.II- Agora Güney Portiği

Agora güney portiği doğu mekânı duvarlarına yaslandırılmış sekiler; çay 
taşı, traverten, mermer ve onyx parçaları, moloz taşlar, pişmiş toprak tuğla 
parçaları, toprak ağırlıklı kireç harçla örülmüştür ancak seki düzeni zaman 
içerisinde orijinal formunu kaybetmiştir. Niteliğini yitiren kısımlar orijinal 
örgü malzemesi kullanılarak yeniden düzenlenmiştir. Sekilerin üst yüzeyin-
de büyük bir kısmı tahrip olmuş taban tuğlalarının orijinal haliyle korunabil-
miş parçalarının mevcut durumu baz alınarak seki üst yüzeylerinin restoras-
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yonu gerçekleştirilmiştir. Agora güney portiği kuzey duvarında ise duvarın 
taş ve tuğla sıralı örgü sistemi bozulmadan kendi orijinal malzemesiyle tekrar 
örülmüştür (Resim: 8).

III. I.III- Tonozlu Yapı

Tonozlu Yapı ön cephe duvarlarının yıkıntı durumunda olan kısımlarında 
ve taş örgü tonozlu üst örtüsünde restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Yapının batı girişi kuzey bitişiğinde kuzey- güney yönlü devam eden dik-
dörtgen formlu, düzgün kesilmiş traverten ve çay taşlarıyla örülen duvarın 
yıkıntı durumunda olan kısımlarının yapı tonozunu desteklemesi ve duvar 
örgüsünün yenilenmesi amacıyla duvar örgüsünde kullanılan orijinal çay taşı 
ve traverten ile tekrar örülerek sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Duvar-
da, yapının orijinal harcı olan kireç harç kullanılmıştır. Duvarın yenilemeye 
gerek duyulmayan kısımlarındaki derz aralarındaki ölü harç kaldırılarak ori-
jinaline uygun hazırlanmış derz harcı ile dolgu uygulaması gerçekleştirilmiş-
tir. Ayrıca yapının taş örgü tonozuna ait orijinal harcın zamanla özelliğini 
yitirip bağlayıcılığını kaybetmesi ve tonozu oluşturan taşlar arasındaki derz 
harcının topraklaşması nedeniyle yapı içlerine su aldığı tespit edilmiştir. İçeri 
giren su, nem ve rutubet oluşturduğu için yapıya zarar vermektedir. Bu ne-
denle yapının üst örtüsünden su alan bazı bölümler orijinaline uygun olarak 
hazırlanmış kireç harcı ile doldurularak restorasyonu gerçekleştirilmiştir (Re-
sim: 9).

III. I.IV- Anıtsal Çeşme

Devlet agorası / kutsal alan doğu duvarına bitişik, kuzey-güney yönlü 
‘’U’’ planlı ve ön cephesi doğuya bakan anıtsal çeşmenin kazı çalışmaları sı-
rasında ortaya çıkarılan mimari blokların restorasyon çalışmalarına başlan-
mıştır. Yıkılmanın etkisi ile çok parçalı halde açığa çıkartılan mimari blokla-
rın tespit edilen kırık parçalarının yerlerinin tespit edilmesini kolaylaştırmak 
amacı ile tasnif alanına taşınarak mekanik temizlikleri yapılıp gruplarına göre 
ayrılmıştır. Birbiri ile bütünleşen parçalar provası yapıldıktan sonra kırık olan 
kısımlar krom- çelik ve reçine bazlı taş yapıştırıcıları kullanılarak birleştiril-
miştir.
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III. I.V- Erken Bizans Kilisesi 4

Yapının beden duvarları üzerinde açığa çıkarılmış fresklerin yüzeylerinde 
doğal etkenlerden dolayı tuzlanma ve kirlenme gözlemlenmiştir. Fresklerin 
zarar görmesini engellemek amacıyla fresk yüzeyindeki tuzlanma alınarak 
sağlamlaştırma uygulamaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 10).

III. I.VI- Taberna 2

Erken Bizans kilisesi 4’ün doğu bitişiğinde, sütunlu cadde ile kemerli yapı 
arasında bulunan ve cadde boyunca devam eden tabernalar 7x12 m. lik alan-
da yer almaktadır. Yapının beden duvarları taş malzeme üzerine kerpiç kul-
lanılarak yükseltilmiştir. Duvar üzerinde panolara ayrılarak yapılmış renkli 
freskler yer almaktadır. 2017 yılı restorasyon çalışmalarında Taberna duvar-
ları üzerindeki fresklerin doğal etkenlerden dolayı oluşan nem ve tuzun za-
manla oluşturduğu tahribatları gidermek amacıyla fresklerin yüzey temizliği, 
bordür ve enjeksiyon uygulamaları yapılmıştır (Resim: 11).

III. I.VII- Hierapolis Caddesi Doğu Portiği

Hierapolis Caddesi doğu portiği güneyinde, kemerli yapının batı giri-
şi önünde bulunan mekânın doğu- batı yönlü duvarının güney cephesinde 
renkli freskler yer almaktadır. 2017 yılı restorasyon çalışmalarında duvar 
üzerindeki freskin doğal etkenlerden dolayı oluşan nem ve tuzun, zamanla 
oluşturduğu tahribatları gidermek amacıyla freskin yüzey temizliği, bordür 
ve enjeksiyon uygulamaları yapılmıştır (Resim: 12). 

III. I.VIII- Kemerli Yapı

Erken Bizans kilisesi 4’ün ve Roma Dönemi dükkânlarının kuzeyine inşa 
edilen kemerli yapı, doğu-batı yönlü uzanmakta olup, dikdörtgen bir forma 
sahiptir. Yapının iç duvarları üzerinde günümüze bir kısmı sağlam kalabil-
miş orijinal sıvaların doğal etkenlerden dolayı oluşan nem ve tuzun, zamanla 
oluşturduğu tahribatları gidermek amacıyla yüzey temizliği gerçekleştiril-
miştir.
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III. II. Kazı Laboratuvarında Gerçekleştirilen Çalışmalar

Laboratuvarda pişmiş toprak, sikke, cam, metal ve kemik eserlerin koru-
ma ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tüm küçük buluntuların kon-
servasyon uygulaması öncesi mevcut durumunu gösteren fotoğraflama ve ra-
porlama işlemi yapıldıktan sonra malzeme türü ve eserin bozulma durumuna 
göre uygun görülen koruma işlemleri uygulanmıştır.

III. II. I. Pişmiş Toprak Eserler

Seramik eserler üzerinde genelde, topraktaki kalsiyum karbonatın nem 
ile birleşmesi ile oluşan kalker tabakalanmaları tespit edilmiştir. Bu eserler 
üzerinde mekanik temizleme yöntemleri kullanılmış ancak gerekli görülen 
durumlarda bazik özellikli çözünemeyen tuzlar üzerinde etkili olan kimya-
sallarda lokal olarak kontrollü bir şekilde uygulanmıştır. Birleşen parçalar 
yapıştırılarak gerekli görünen eksik kısımlar alçı ile tamamlanmıştır.

III. II. II. Metal Eserler ( Bronz)

Eserlerin yüzeyi, mikroskop altında, mekanik yöntemle temizlenmiştir. 
Eserler üzerinde, korozyon tabakasının homojen dağılmadığı bazı yerler-
de kalın, bazı yerlerde ince; girintili, çıkıntılı korozyon tabakasının olduğu 
gözlemlenmiştir. Eserlerin tamamını kaplayan toprak tabakası, diş fırçası ile 
temizlenmiş ve alınan toprak tabakasının kalanı, bisturi ile mikroskop altın-
da mekanik olarak temizlenmiştir. Bisturinin giremediği yerler ise sond ile 
temizlenmiştir. Bisturinin ve sondun giremediği yerlerdeki korozyon tabaka-
sını kaldırmak için eserler, cam elyaf fırçayla fırçalanmış ve çukurlardaki ta-
bakalar kaldırılmaya çalışılmıştır. Patinaya zarar vermemek için, temizlenen 
yüzey üzerinden, tekrar tekrar geçilmemesine dikkat edilerek patina tabaka-
sına zarar vermeden, korozyon tabakası kaldırılmıştır. Mekanik temizliği bi-
ten eserler, bambu çubuğun ucuna takılmış pamuk yardımı ile %50 alkol- su 
karışımıyla silinmiştir. Temizlik işlemi biten eserler saf suya konularak peri-
yodik tuz ölçümleri yapılmıştır. Tuz ölçüm değeri, 005’in altında olan eserler 
saf sudan çıkartılmış ardından %3’lük benzatriazole (ethanol içinde) çözeltisi 
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içinde 12 saat bekletilmiştir. BTA konulduktan sonra, eserlerin üzeri kapatıl-
mıştır. Eserlerin konservasyon sonrası, fotoğrafları çekilerek belgelendirilmiş 
ve polyetilen kilitli poşetlere konularak korumaya alınmıştır.

III. II. III. Sikkeler

Sikkelerin yüzeyinde yoğun olarak paratakamit, malahit, azurit ve doğal 
bakır korozyon çeşitleri görülmektedir. Bu korozyonların yüzeyden uzaklaş-
tırılması mekanik olarak yapılmıştır. Eserlerin oksijen ile temas kurup yeni-
den korozyona uğramaması için yüzeyine %3’lük Paroloid B-72 kimyasalı 
uygulanmıştır.
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Harita 1: Yerleşimleri gösteren Batı Anadolu haritası.

Plan 1: Kent planı.
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Çizim 1: Seramik buluntuları.
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Resim 2: Onur anıtı ve güneyindeki pres yatağının hava fotoğrafı.

Resim 1: Agora hava fotoğrafı.
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Resim 4: Agora güney portiği doğudan görünümü.

Resim 3: Avlu zemini, iskeletin doğudan görünümü.
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Resim 6: Opus-sectile zemin, restorasyon çalışması. 

Resim 5: Agora kuzey portiği restorasyon çalışmaları sonrası.
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Resim 8: Restorasyon sonrası. 

Resim 9: Tonozlu yapı. 

Resim 7: Restorasyon sonrası. 
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Resim 12: Hierapolis caddesi doğu portiği restorasyon 
sonrası.

Resim 11: Taberna 2, restorasyon sonrası.

Resim 10: Fresk yüzeyinde oluşan tuzlanma ve kirlen-
menin temizlenmesi.
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İZNİK ÇİNİ FIRINLARI KAZISI
2017 YILI ÇALIŞMALARI

V. Belgin DEMİRSAR ARLI*

İznik Çini Fırınları Kazısı’nın 2017 yılı çalışmaları, İstanbul Üniversite-
si öğretim üye ve öğrencilerinden oluşan ekiple, Bakanlık Temsilcisi olarak 
Edirne Müzesi uzmanlarından Hamdi Gündoğdu’nun katılımı ile 10 Tem-
muz tarihinde başlamış ve 11 Eylül tarihinde tamamlanmıştır. 2017 yılı çalış-
maları Kültür ve Turizm Bakanlığı ödeneği dışında, İstanbul Üniversitesi Bi-
limsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi1 tarafından desteklenmiştir.

ALAN ÇALIŞMALARI

Önceki yıl olduğu gibi bu yılda,  kamulaştırma işlemlerinin tamamlanma-
sının ardından kazı alanımıza katılan ve 2014 sezonundan itibaren kazısına 
başlanan, kazı alanına kuzeyden bitişik arsa çalışmalarımızın odak noktasını 
oluşturmuştur. Kazı çalışmaları BHD kazı alanının 5x5m. ölçülerindeki B8 
plankaresinin tamamında, A8 plankaresinin ise 2.5x5m. ölçülerindeki güney 
yarısında gerçekleştirilmiştir. Ancak ortaya çıkarılan kültür varlıklarının ya-
yılım alanlarına göre geçen yıl çalışılan B9 ve C9 plankarelerinde de çalışma 
yapılmasına gereksinim duyulmuştur (Resim:1). 

Bu sezonun temel çalışma alanı olan B8 ve A8 plankarelerinde ortalama 
-2.50 m. kotuna kadar inilmiştir. Taşınmaz kültür varlıkları açısından üç fark-
lı tabakalaşmanın yaşandığı gözlenmiştir. Bu alanda ilk olarak 2013 yılında 
kamulaştırılan parseldeki konutun temel kalıntısı ortaya çıkarılmış, bu ka-
lıntının kendinden bir önceki yapıya ait başka bir temel kalıntısının üzerine 

* Dr. Öğr.Üyesi V.Belgin DEMİRSAR ARLI, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümü 34134 Laleli, İstanbul/TÜRKİYE. beldemar61@yahoo.com

1 Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje ID 25651.
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inşa edildiği tespit edilmiştir. Korunması gerekli kültür varlığı niteliklerine 
haiz olmayan bu iki katman temel kalıntısı belgelendikten sonra kaldırılarak 
fırınlarla çağdaş olan duvar kalıntısı ortaya çıkarılmıştır.

Benzer şekilde, BHD (Belediye Hamamı Doğusu) olarak ifade edilen kazı 
alanın kuzey sınırını oluşturan doğu-batı doğrultusunda uzanan bahçe duva-
rının, B8 plankaresinin güneyinde gerçekleştirilen çalışmalar sırasında, fırın-
larla çağdaş olan tuğla-taş örgülü bir duvar kalıntısına kadar uzandığı tespit 
edilmiştir. Bu erken tarihli (Osmanlı) duvar kalıntısının B9 ve B10 plankarele-
rinde de devam ettiği anlaşılmaktadır. Alandaki fırınlarla söz konusu duvar 
kalıntılarının konumlanışı birlikte değerlendirildiğinde, daha önceki yıllarda 
ortaya çıkarılan 1-3 ve 4 numaralı fırınların bir cephelerinin doğu-batı yönlü 
uzanan duvar kalıntılarının güneyine bitişik olarak yapıldığı, 5-7 ve 8 numa-
ralı fırın kalıntılarının ise bu duvarın kuzeyinde ama başka bir duvara yine 
güneyden bitişik olarak yapıldıkları görülmektedir. Bu durum da fırınların 
kuzeye kapalı olarak yerleştirildiklerini göstermektedir. Yerleşim düzeni ola-
rak birbirlerine yakın fakat farklı duvarlara bitişik iki grup olarak konumlan-
dırıldıklarını gözlemlediğimiz bu fırınların farklı iki atölyeye mi yoksa aynı 
atölyeye mi ait olduklarını söyleyebilmek için alt yapıların netleşmesini bek-
lemek gerekecektir. 

Ortaya çıkarılan fırın ateşhaneleri formları açısından farklılık göstermekte, 
birbirlerine benzememekte, buluntular açısından bakıldığında ise farklı üre-
timler için yapıldıklarını destekler nitelikte sonuçlar vermektedirler. Örneğin 
5 ve 6 numaralı ateşhane içi ve çevresinde yoğunluklu olarak tuğla ve sırlı 
tuğla, 7 numaralı ateşhane ve çevresinde ise Milet işi olarak tanımladığımız 
teknikte parçaların ön plana çıktıkları görülmektedir.

BHD kazı alanındaki çalışmalar ağırlıklı olarak B8 plankaresinde ortaya 
çıkarılan çini fırını ateşhanesinin detay çalışmaları ve bu fırın ateşhanesiyle 
birlikte 2863 sayılı yasa kapsamına giren diğer taşınmazların korunmasına 
yönelik çalışmalarla devam ettirilmiştir. B8 plankaresinin doğu bölümünde 
-1.90 m. kotunda ortaya çıkarılmış olan fırın ateşhanesinin içinin boşaltılması 
çalışmalarına başlanmış ve bu boşaltma işlemi sırasında tahmin edildiği gibi 
üst örtünün tamamen çökmüş olduğu tespit edilmiştir. İçi boşaltılıp temiz-
lenen fırın ateşhanesinin orta bölümünde düz hatlı ve doğu-batı doğrultulu, 
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tuğla örgülü, biçimsel olarak koridorvari bir kısım ortaya çıkmıştır. Ateşha-
nenin ağız seviyesinden 65 cm. aşağıda zemin oluşturduğu görülen bu kısmın 
ateş malzemesinin yakıldığı kısım olduğu anlaşılmaktadır. Ateşhanenin ağız 
kısmıyla aynı seviyede olmak üzere,  ateşlik bölümünün sağında ve solunda 
oluşturulmuş ikişerden toplamda dört adet haznenin varlığı tespit edilmiştir. 
Söz konusu haznelerin temizlenmesi esnasında ise bir haznede kuvars tozu, 
iki haznede kuvarslı küllü karışıma rastlanılmıştır. Dördüncü hazne ise boş 
olarak çıkmıştır. İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge La-
boratuvar Müdürlüğü’nde yapılan analiz çalışmaları devam etmekte olup ön 
sonuçlar tahminlerimizi doğrular niteliktedir. Bu haznelerden alınan numu-
neler kuvars kumu ve kuvars tozu olarak tanımlanmıştır. Tasarımıyla dikkat 
çeken ateşhanenin  iç çapı 1.65x1.60 m., ağız yüksekliği 80 cm., ağız genişliği 
52cm. ve ağız zemin uzunluğu ise 90 cm.dir. Ölçülerden de anlaşıldığı gibi, 
İznik’teki diğer fırınlar düşünüldüğünde bu fırın oldukça büyüktür (Resim: 
2). B8 plankaresinin güneybatı bölümünde yapılan kazı çalışmaları sırasın-
da -2.50 m. kotunda harçla sağlamlaştırılmış tuğla zemin ortaya çıkmıştır. Bu 
tuğla zeminin fırın ateşhaneleriyle aynı kotta olduğu tespit edilmiştir. 

B9 plankaresinde ise, büyük bir kısmı B8 plankaresinin doğu bölümünde 
ortaya çıkan fırın ateşhanesinin ağız bölümünü belirleme çalışmaları yapıl-
mış, plankarenin güneyinde geçtiğimiz sezon ortaya çıkardığımız harçlı ze-
minin ateşhanenin ağzı ile aynı seviyede olduğu anlaşılmıştır. 

B8 plankaresinin batı sınırında ortaya çıkan ve ana kütlesi B7 plankare-
sinde kaldığı anlaşılan sekiz numaralı fırının zemin düzenleme çalışmaları 
yapılmış, fırının tamamen ortaya çıkartılması bir sonraki kazı sezonuna bıra-
kılmıştır.

A8 plankaresinin bu sezon açılan güney bölümünde, bir kısmı çağdaş ko-
nutun fosseptik kuyusu olarak kullanıldığı anlaşılan bir başka fırın kalıntısı-
nın izine rastlanılmıştır. Plankarenin kazılmayan kuzey yarısında devam etti-
ği düşünülen bu kalıntının kalan kısmının araştırılması 2018 kazı sezonunda 
gerçekleştirilecektir.

Kazı alanında korunması gerekli kültür varlıklarının araştırılması ve or-
taya çıkartılmasına yönelik yapılan kazı çalışmalarının sonlandırılmasının 
ardından alandaki taşınmaz kültür varlıklarının koruma çalışmalarına geçil-
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miştir. Çini fırınlarının konservasyon malzemesiyle pasif korumaları yapıl-
mış, üzerleri de ahşap iskeletli örtüyle örtülmüştür.  Ayrıca her yıl olduğu 
gibi bu kazı sezonunda da fırın ve zemin döşemelerinin temizlik ve bakımları 
yapılmış, gerekli yerler sundurma ile kapatılmış, ayrıca bütün alanın jeoteks-
til ve pomzaları yenilenmiştir.

ENVANTER ÇALIŞMALARI

2017 yılı kazı sezonu sonunda yüzlerce parça arasından form ve desen 
özelliklerine göre seçilen toplam 372 parçanın detaylı envanter fişleri hazır-
lanmıştır. Bunlardan 20 tanesi (17 adedi pişmiş toprak, 3 adedi sikke) müze 
için seçilmiş ve alınmış, kalan parçalar ve 67 torba etütlük malzeme İznik Mü-
zesi uzmanları ve Bakanlık Temsilcisi nezaretinde depoya yerleştirilmiş, depo 
mühürlenmiş ve anahtarları İznik Müzesi Müdürlüğü’nce teslim alınmıştır. 
Tüm bunların yanı sıra daha önceki kazı sezonlarında olduğu gibi bu yıl da 
yoğun miktarda ele geçen fırın malzemesi ve kırmızı hamurlu sırsız/sırlı se-
ramik parçaları plankarelere ve türlerine göre tasnif edilerek kasalanmış, top-
lam 98 kasa etütlük malzeme kazı alanında koruma altına alınmıştır. 

Bu sezonun da geçen iki yıl olduğu gibi önemli buluntu grubunu sırlı tuğ-
la veya sırlanmak üzere imal edilmiş sırsız tuğlalar oluşturmaktadır. Bunların 
ön değerlendirilmeleri formlarına göre yapılmıştır. Sırlı veya sırlanmamış bu 
tuğlaların  dikdörtgen, kare, üçgen, baklava ve altıgen formlu oldukları gö-
rülür. Ele geçirilen sırlı tuğlaların büyük bir çoğunluğunun, ön yüzleri tek 
renk sırlıdır. Fakat 2016 yılı buluntusu ile2 bu yıl çıkardığımız iki parça halin-
deki bir bütünün birleşmeyen parçaları şeklindeki örnekler firuze ve patlıcan 
moru renkli sırla renklendirilmişlerdir. Bu söz konusu örnekler gibi 2015 par-
çaları3 arasında da rastlandığı üzere, bazılarının iki farklı renkle sırlandıkları 
görülür (Resim: 3). Bu arada tuğla buluntular kendi aralarında değerlendiril-
diğinde bu yılın buluntuları geçen iki yıla oranla daha azdır. 

2 V.Belgin Demirsar Arlı, “İznik Çini Fırınları Kazısı 2016 Yılı Çalışmaları”, 39.Kazı Sonuçları Top-
lantısı, C.3, Bursa 2018, 447, 454.

3 V.Belgin Demirsar Arlı, “İznik Çini Fırınları Kazısı 2015 Yılı Çalışmaları”, 38.Kazı Sonuçları Top-
lantısı, C.2, Ankara 2017, 374, 381.
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Sırlı tuğlalar gibi son üç yılın fırın malzemeleri de yoğunluk ve çeşitlilikle-
riyle üzerlerinde ayrıca durulmayı gerektirmektedir. Şimdiye kadar tanıma-
dığımız türde pek çok malzeme ile karşılaşılmıştır. Baskı ve boya ile oluştu-
rulmuş, çeşitli motiflerle hareketlendirilmiş tablalar bunlar arasında ilginç bir 
grup olarak dikkat çekmektedir. Deneme parçası olarak kullanılan örnekler 
de 2017 sezonunda oldukça çok miktarda ele geçmiştir. Bunlar içinde gerek 
çini gerekse de seramik parçaları üzerine uygulanan çeşitli renk denemeleri-
nin yapıldığı parçalar özellikle önemlidir (Resim: 4). 

Önceki yıllarda da örneklerine rastlanılan, ancak son üç kazı sezonunda 
çok sayıda ele geçirilen bir diğer grubu, süzgeçli testi parçaları oluşturmak-
tadır. Bu gruptaki eserlerde, boyunla gövdenin birleştiği yerde, ajur tekniği 
ile oluşturulan, genelde çarkıfelek şeklinde süzgeç bulunmaktadır. Küremsi 
gövdeli bu testilerin ve parçalarının astarlı ve yine büyük bölümünün gövde 
kısımlarının yivlerle dekorlu olduğu görülmektedir. Yivler dışında bazıları 
bitkisel bazıları da figürlü bezemeye sahiptir. 2017 buluntuları arasındaki sır-
sız, balık figürlü gövde parçası bezemesiyle 2010 yılında ele geçirilen yeşil 
sırlı balık motifli gövde parçasıyla4 benzeşmektedir (Resim: 5). Çoğunlukla 
yeşil ve firuze tonlarında sırlanan bu testilerin bazıları düz, bazıları ise yük-
sek ayaklıdır. Özellikle gövdesi bütünüyle ya da tek veya birkaç sıralı bordür 
şeklinde yivlerle bezeli bu testilerden bir kısmı da süzgeçsizdir.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2017 kazı sezonunda da bu testi ve ka-
selerin üretimine işaret eden kalıplar yine ele geçirilmiştir5. Birebir örtüşen 
kalıplar mevcuttur. Bu yıl ele geçirilen diple geçen yılın yazılı fragmanları 
birleşmiş ve ortaya form veren bir kalıp çıkmıştır. Yazının okunur türde ol-
mamasından sadece dekoratif amaçlı kullanıldığı anlaşılmaktadır (Resim: 6).

Baskı teknikli bu seramiklerle, kalıplarının, daha çok Batı Anadolu, Efes, 
Ayasuluk, Beçin, Milet, Balat (İlyas Bey Külliyesi), Manisa (Gülgün Hatun 
Hamamı) buluntularıyla benzerliklerinden dolayı ve onların 13-15. yüzyıllara 

4 V.Belgin Demirsar Arlı, “İznik Çini Fırınları Kazısı 2010 Yılı Çalışmaları”, 33.Kazı Sonuçları Top-
lantısı, C.3, Ankara 2013, 395, 403.

5 V.Belgin Demirsar Arlı-Ş.Kaya, “İznik Çini Fırınları Kazısı’nda Ortaya Çıkarılan Kalıp Parçala-
rının Değerlendirilmesi”, Sanat Tarihi Dergisi, XXVII/1, Nisan/April 2018, 35-51.
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tarihlendirilmelerinden hareketle erken Osmanlı Dönemi üretimi olduklarını 
düşünüyoruz6.

Farklı kazı sezonlarında alanın muhtelif bölgelerinde ele geçirilen figü-
rinlere 2017 yılı buluntuları arasında da rastlanılmıştır. Ördek figürünü şek-
lindeki bu yılın buluntusu hem görünüm hem de boyut açısından 2011 yılı 
buluntuları arasındaki eşiyle7 çok benzeşmektedir.

Hem Bizans hem de Osmanlı’nın her döneminde kullanılan tek renk sırlı 
örnekler arasından form ve sır açısından ilginç olan örnekleri bu sezon da 
görmek mümkündür. 

Kazıma dekorlu seramikler,  her dönem olduğu gibi 2017 kazı sezonunda 
da hem Bizans hem de Erken Osmanlı dönemlerine ait çok zengin örnekler-
le karşımıza çıkmıştır. Bunlardan İZN/17 BHD B8 Sg25 envanter numaralı 
halka ayaklı, çukur gövdeli, hafif dışa dönük düz kenarlı olan kase teknik 
uygulaması açısından ilgi çekicidir. Birleşebilen 9 parçalardan oluşturulmuş 
kasenin, eksik kısımları alçı ile tümlenmiştir. Kasenin iç yüzünde gövde kıs-
mına armudi formlu dört slip kartuş yapılmıştır. Bu kartuşların içleri sgrafito 

6 Karşılaştırma ve benzer örnekler için bknz: Lale Bulut, “Selçuk (Ayasuluk) Kazılarında Ele Ge-
çen İslam Devri Seramikleri”, Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu (4-6 
Eylül 1997), İzmir 1998, 343-355; B. Böhlendorf Arslan, “Beylikler Döneminde Milet’te Seramik 
Üretimi”, Konya Kitabı X, Rüçhan Arık-M. Oluş Arık’a Armağan, (ed. H. Harpuz-O. Eravşar), Kon-
ya 2007, 87-98; S. Gök Gürhan, “Akşehir Kurtarma Kazısı Seramikleri”, Anadolu’da Türk Devri 
Çini ve Seramik Sanatı, İstanbul 2007, 157-169; S. Gök Gürhan, “1995-2009 Yılları Arasında Beçin 
Kazısı’ nda Ortaya Çıkarılan Seramiklerin Değerlendirilmesi, Sanat Tarihi Dergisi, Sayı/Number: 
XVIII/ 2, Ekim/October 2009, 50-52; S. Gök Gürhan, “Manisa Gülgün Hatun Hamamı’nda Bu-
lunan Baskı Desenli Kuşlu Testiler”, XII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırma-
ları Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Bildiriler, İzmir 2010, 206-216; S.  Gök Gürhan, “2007 ve 2008 
Yıllarında Balat İlyas Bey Külliyesi’nde Yapılan Kazı ve Temizlik Çalışmalarında Ortaya Çıka-
rılan Seramikler/Ceramics Unartthed During the Excavation and Cleaning Work Conducted at 
the İlyas Bey Complex in 2007 and 2008”, Balat İlyas Bey Külliyesi / İlyas Bey Complex, (Ed. M. Baha 
Tanman-Leyla Kayhan Elbirlik), İstanbul 2011, 301-333;  N. Özkul Fındık, “Kalıp Baskı Oyma 
Tekniğinde Bezemeli Sırlı Seramik Üretimi”, Sanat Tarihi Dergisi, Cilt/Volume XXII, Sayı/Num-
ber 2,  Ekim /October 2013, 61-75;  N.  Özkul Fındık, “Sırsız Seramiklerden Bir Grup: Süzgeçli 
Testiler /Süzgeçler”,  Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı 30 , Erzurum 2013, 209-223; G. Tuncel, 
“Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndeki Testiler”, Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu Prof. Dr. 
Gönül Öney’e Armağan (10-13 Ekim 2001) Bildiriler, İzmir 2002, 546-553.

7 V. Belgin Demirsar Arlı, “İznik Çini Fırınları Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları”, V.Belgin Demirsar 
Arlı, “İznik Çini Fırınları Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları”, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, C.3, Çorum 
2013, 338.
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tekniğiyle gövde kısmında stilize çiçek, kenar kısmında çarpılarla oluşturul-
muş bordür şeklinde düzenlenmiştir. Kasenin dış yüzeyi ayak çevresi dışında 
tümüyle astarlıdır (Resim:7a). 

Envanterli eser olarak ayrılan tüme yakın bir kase,  desen oluşturulduktan 
sonra sırlanmış ancak fırınlanmamıştır. Kaseyi kaplayan sır tabakasının bir 
bölümü kaldırıldığında bunun boyalı sgrafito olarak adlandırılan teknikte de-
korlu olduğu anlaşılmıştır. Ele geçen sgrafito tekniğinde dekorlu seramikler 
arasında bu bezeme çeşidinin sırlanmamış başka benzerlerine de rastlanıl-
mıştır (Resim: 7b).

2017 kazı sezonunun kırmızı hamurlu buluntuları arasında sayıca yoğun 
bir grubu da Milet işi olarak tanınan seramikler oluşturmaktadır. Sırlı veya 
sırlanmamış yarı mamul niteliğindeki bu tabak ve kase parçaları zengin bir 
desen çeşitliliği de sunmaktadır. Bu grup içerisinde yaygın olarak karşılaştı-
ğımız beyaz astar üzerine kobalt mavisi ile dekorlu seramiklerde genellikle 
gövde kısmı radyal çizgilerle dekorludur. Bunların dip kısımlarına ise selvi 
ve iri rozetlerin kullanıldığı bitkisel kompozisyonlar yapılmıştır. Bunların dı-
şında sırlanmamış iki kase parçası bezeme açısından benzerlikleriyle dikkat 
çekicidir. Dip kısımlarında çevrelerinden aynı yöne eğimli çizgilerin dağıldığı 
madalyonların bulunduğu bu örneklerin birinde gövde kısmına radyal çizgi-
ler ve geometrik düzenlemeler, diğerinde ise radyal çizgiler ve stilize bitkisel 
desenler alternatifli olarak uygulanmıştır.  Üslup açısından birlik gösteren bir 
grup Milet işi seramik de B8 plankaresinde ele geçirilmiştir. Desen açısından 
birbirleriyle oldukça benzeyen ancak farklı kaplara ait oldukları için tam ola-
rak birleşmeyen bu seramik parçalarının gövde ve kenar kısımlarında sgrafito 
tekniği de kullanılmıştır. Milet işi olarak bilinen teknikle özdeşleşen kobalt 
mavisi dekorlu seramiklerin yanı sıra patlıcan morunun da kullanıldığı zarif 
parçalar da bu sezonun dikkat çekici buluntuları arasındadır (Resim: 8). 

Milet işi olarak bilinen teknikte dekorlu seramiklerin figürlü bir örneği de 
bu kazı sezonunda ele geçirilmiştir. Açık formlu bir kabın dip kısmına ait 
olan sırlanmamış bu parçanın ön yüzünde beyaz zemin üzerine uygulanmış 
olan insan yüzlü, yeleli saçlı, yılan gövdeli izlenimi veren bir tasvir dikkati 
çekmektedir. Üst ve alt kenarları kırık olduğundan tamamı anlaşılmayan bu 
tasvirin yalnızca baş kısmı görünen benzer bir tasvirle simetrik olarak yer-
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leştirildikleri ve ara zemine bitkisel desenler uygulandığı mevcut parçadan 
anlaşılmakla ancak kompozisyonun geneline dair bir fikir edinilememektedir 
(Resim: 9). 

Şeffaf sıraltına dekorlu beyaz hamurlu seramikler, kırmızı hamurlu sera-
miklerle oranla daha az olsalar da aralarında çok özel parçalar bulunmakta-
dır. 2012 yılında detaylı olarak bir makalede8 ele alınan dirhem parçalarına 
her yıl bir ya da birkaç parça eklenmektedir. 2017 sezonunda sadece firuze 
sırlı küçük bir parça ile yetinilmiştir. 

Beyaz hamurlu tek renk sırlı ve mavi-beyaz dekorlu seramikler arasında 
aynı forma sahip buluntular aynı zamanda İznik çini ve seramiklerinin dö-
nemsel gelişimi hakkında fikir vermektedir.  Mesela ele geçirilen kapak par-
çalarının kaliteli işçiliğe sahip olanları yanında daha geç devirlere özgü kaba 
üsluplu örnekleri de bulunmuştur.

Mavi-beyaz teknikte dekorlu küçük boyutlu bir kase parçası ise 15. yüzyıl 
sonu-16. yüzyıl başlarında İznik’te üretilen mavi-beyaz seramiklerdeki uzak 
doğu etkisini yansıtır.  Halka ayaklı, ince cidarlı, çukur gövdeli, küçük boyut-
lu bu kasenin iç kısmında gövde bezemesiz bırakılmış, yalnızca dip kısmında 
stilize bitkisel dekorlu madalyona yer verilmiştir. Bu madalyonun benzerleri 
dışta gövde kısmına da uygulanmıştır. Dışta ayak içine ise Uzakdoğu porse-
lenlerinde görülen damgaların bir taklidi yapılmıştır (Resim: 10). 

Büyük bir yığın halinde 2016 yılında ortaya çıkarılan beyaz hamurlu par-
çalar içinden, Şam işi olarak tanınan gruba ait, bu sezon gelen parçalarla aya-
ğa kaldırılabilen üç sürahi olmuştur (Resim:11). 

Yine aynı şekilde 2016 sezonu buluntularıyla 2017 yılı buluntuları birlikte 
değerlendirildiğinde Rodos İşi olarak tanınan teknikten, küçük boyutlu, maş-
rapa formlu bir kap ortaya çıkmış ve alçı tümlemesi yapılmıştır (Resim:12). 
Beyaz hamurlu, mavi zeminli, kabarık beyaz ve kırmızı renkli bahar dalı, 
rozet ve lale motifleriyle desenlenmiş, alçı ile tümlenmiş kupanın parçaları 
B8 plankaresindeki 7 numaralı fırın ateşhanesinin içinden toplanmıştır (Re-
sim:13). Bunların yanı sıra 2017 kazı sezonunda beyaz hamurlu seramik bu-
luntular arasında en dikkat çekici olanı, B8 plankaresinde ele geçirilmiş olan 

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



353

Rodos işi olarak bilinen teknikte dekorlu sürahi parçasıdır.  Birleşebilen çok 
sayıda parçadan oluşan bu parça, şişkin gövdeli bir sürahiye aittir. Kaliteli iş-
çiliği yanında hayvan tasvirli kompozisyonu açısından ilgi çeken bu parçanın 
zemini yeşile boyanmış, siyah konturlarla oluşturulan desenler beyaz bıra-
kılmış, kobalt mavisi ve mercan kırmızısı ile renklendirilmiş, şeffaf sırla kap-
lanmıştır. Kabın dış yüzeyinde görülen bu kompozisyonun ana kurgusunu 
ise farklı yüz şekillerine sahip dört ayaklı hayvan tasvirleri oluşturmaktadır. 
Ayrıca bu tasvirlerin araları kuş ve stilize desenlerle de zenginleştirilmiştir 
(Resim:14).

2017 kazı sezonu, geçen kazı sezonunda olduğu gibi çini buluntu açısında 
da verimli geçmiştir. Bu nedenle değerlendirmenin daha sağlıklı yapılabil-
mesi amacıyla kazı deposundaki önceki yıllarda ele geçen çini buluntularla 
birlikte çalışılmıştır. Bu çalışma sırasında öncelikle birbirleriyle desen, renk ve 
hamur yapısı bakımından benzer olanlar gruplandırılarak çini kompozisyo-
nunun geneli hakkında fikir edinilmeye çalışılmıştır.  Ancak yapılan gruplan-
dırmaya rağmen, muhtemelen ele geçirilen parçaların benzer kompozisyonlu 
farklı ulama çini panolara ait olmaları nedeniyle, çoğu parça birleştirilememiş 
ve gelecek sezon buluntularıyla birlikte tekrar çalışılmak üzere etütlük olarak 
ayrılmıştır.  

Öte yandan ele geçirilen çini buluntular arasında hamur ve desen açısın-
dan kaliteli örneklerin daha az olduğu da burada vurgulanmalıdır. Çini bu-
luntuların genelini, kalitesiz gözenekli hamurlu imalat artığı çiniler oluştur-
maktadır. Mavi-beyaz ve Rodos işi olarak bilinen teknikte dekorlu bu karo ve 
bordür çinileri, 16. yüzyıl çinileri ile kıyaslandığında daha kaba desen anlayı-
şına sahip örneklerdir (Resim:15)

Alan çalışması boyunca kazı evinde oluşturulan laboratuvar biriminde 
gerçekleştirilen çalışmalarda öncelik, buluntuların değerlendirilmesine ve 
restorasyonuna verilmiştir. Buluntuların değerlendirilmesi aşamasında, ihti-
yaç duyulduğunda kazı evi bahçesinde bulunan konteyner depodaki önceki 
yıllara ait parçalar da dikkate alınmıştır.  

Bu kazı sezonunda, ele geçirilen seramik buluntuların temizlik ve birleş-
tirme çalışmalarının ardından, tamamı envanterli eser olarak ayrılan 14 eserin 
alçı ile tümlemeleri yapılmıştır. 
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Resim 1: İZN/17 BHD Kazı alanında 2017 sezonunda çalışılan 
kuzey bölümün genel görünüşü.

Resim 2:  İZN/17 BHD Kazı alanı B8 plankaresinde ortaya çı-
karılan fırın ateşhanesi.  

Resim 3: İZN/17 BHD Kazı alanında ele geçirilen sırlı ve sır-
sız tuğla örnekleri. 
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Resim 4: İZN/17 BHD Kazı alanında ele geçirilen fırın pişirim malzemeleri 
ve deneme parçaları. 
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Resim 6: İZN/17 BHD Kazı alanında ele geçirilen yazılı kalıp parçası.

Resim 5: İZN/17 BHD Kazı alanında ele geçirilen baskı dekorlu süzgeçli/süzgeçsiz testi parça-
ları.



357

Resim 8: İZN/17 BHD Kazı alanında ele geçirilen Milet işi olarak tanınan teknikten çeşitli form 
ve desende sırlı ve sırsız parçalar.

Resim 7: Sol-İZN/17 BHD Kazı alanında ele geçirilen sgrafito tekniğinde dekorlu kase.
 Sağ-İZN/17 BHD Kazı alanında ele geçirilen boyalı sgrafito tekniğinde dekorlu sırlan-

mış ancak fırınlanmamış kase.
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Resim 11: İZN/17 BHD C8 plankaresinde ele geçirilen Şam işi olarak bilinen 
teknikte dekorlu sürahi örnekleri.

Resim 10: İZN/17 BHD Kazı alanında ele geçirilen mavi-beyaz teknikte de-
korlu kase parçası. 

Resim 9: İZN/17 BHD Kazı alanında ele geçirilen Milet işi olarak tanınan 
teknikte figürlü dip parçası.
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Resim 13:  İZN/17 BHD B8 plankaresinde ele geçirilen Rodos işi olarak bilinen teknikte dekorlu 
kupa.

Resim 12: İZN/17 BHD C8 plankaresinde ele geçirilen Rodos işi olarak bilinen teknikte dekorlu 
maşrapa. 
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Resim 15:  İZN/17 BHD Kazı alanından çeşitli çini parçaları.

Resim 14: İZN/17 BHD B8 plankaresinde ele geçirilen Rodos işi olarak bilinen teknikte hayvan 
tasvirli kompozisyonlu  sürahi parçası.
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STRATONİKEİA VE LAGİNA 2017 YILI
ÇALIŞMALARI

Bilal SÖĞÜT*
Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER

Muğla İli, Yatağan İlçesi, Eskihisar Mahallesi’nde yer alan Stratonikeia 
antik kentinde, aynı ilçenin Turgut Mahallesi’nde bulunan Lagina Hekate 
Kutsal Alanı’nda 2017 yılı çalışmaları kapsamında kazı, konservasyon, res-
torasyon ve çizim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bunlara ilave olarak farklı 
dönemlere tarihlenen yapıların temizliği ve çevre düzenlemesi ile ilgili ça-
lışmalar da yapılmıştır. Yapılan çalışmalar farklı üniversitelerden öğretim 
elemanı, uzman ve öğrencilerin yanı sıra işçilerden oluşan bir ekip ile sürdü-
rülmüştür1. Bu yılki çalışmalar, ağırlıklı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü ile Pamukkale Üniversitesi2 tarafından maddi olarak des-
teklenmiştir. Beylikler Dönemi Selçuk Hamamı’nın rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projelerinin hazırlanması ile uygulanmasına yönelik hazırlanan 
proje kapsamında çalışmalar tamamlanarak, Beylikler Dönemine tarihlenen 
Selçuk Hamamı ve hemen bitişiğindeki 1951 yıllarına ait Ali Aydın Evi’nin 
restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılmıştır. Şaban Ağa Cami’nin resto-

* Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Pa-
mukkale-Denizli/TÜRKİYE., (bsogut@pau.edu.tr).

 Doç. Dr. Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, Selçuklu-Konya/TÜRKİYE., (zgider@gmail.com).

1 Bu yıl Pamukkale, Selçuk, Adnan Menderes, Ankara, Ahi Evran, Muğla Sıtkı Koçman, Anadolu, 
Dokuz Eylül, ve Mersin üniversitelerinden arkeolog, sanat tarihçi, mimar, epigraf, kimyager, 
zoolog, botanikçi, jeolog ve antropolog öğretim elemanı, uzman ve öğrenciler katkıda bulun-
muşlardır. Bakanlık Temsilcisi olarak Amasya Müzesi Müdürlüğü’nden İhsan Polat ve Muğla 
Müze Müdürlüğü’nden Musa Ötenen görev almıştır. Kazıya katılan ve emeği geçen tüm ekip 
üyelerine tekrar teşekkür ederim. 

2 Stratonikeia Beylikler Dönemi Selçuk Hamamı rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi ça-
lışmaları Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından, 
2015KRM011 numaralı proje ile desteklenmiştir. Yakın ilgi ve destekleri için tüm yöneticiler ile 
idari personele çok teşekkür ederim.
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rasyon çalışmaları, Muğla Valiliği, Yatırım İzleme Koordinasyon Birimi tara-
fından verilen ödenek ile başlatılmış ve caminin iç kısmındaki düzenlemeler 
tamamlanmıştır. Ek ödeneğin olması durumunda 2018 yılında Şaban Ağa 
Cami, Selçuk Hamamı ve Ali Aydın Evi’nin çevre düzenlemesinin tamam-
lanması düşünülmektedir. Bılla Evi’nin restorasyonu için Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü, Restorasyon Dairesi Başkanlığı tarafından öde-
nek ayrılmış ve çalışmalara Muğla Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanları 
denetiminde başlanmıştır. 2017 yılı içerisinde Bılla Evi’nin duvarları, çatı ve 
sıvaları ile ilgili çalışmalar bitirilmişti. Ahşap aksamı ve elektrik ile geriye ka-
lan çalışmaların 2018 yılı içerisinde tamamlanması düşünülmektedir. Destek 
ve katkılarından dolayı tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederim3. 

2017 yılında Batı Cadde, Gymnasion Propylonu, latrina, Roma Hamamı 1 
ve üçüncü köy meydanında yapılan kazı ve alan düzenlemelerinin yanı sıra 
Roma Hamamı 1, latrina ve Batı Cadde Kilisesi duvarlarında koruma ve ona-
rım çalışmaları yapılmıştır. Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının 
restorasyonu ve belgelenmesine yönelik olarak rölöve ve restitüsyon çizim-
lerine devam edilmiştir. Ayrıca Lagina Hekate Kutsal Alanı içinde Hekate 
Tapınağı ve çevresi ile stoada kazı ve mimari çizim çalışmaları gerçekleştiril-
miştir4. 

Alandaki bu faaliyetlerin haricinde, kent içinde ve müzelerde Stratonikeia 
buluntusu eserler ile ilgili katalog çalışmaları sürdürülmüştür5. 

1 STRATONİKEİA ÇALIŞMALARI

2017 yılında Stratonikeia’da yapılan çalışmaların tamamını ele alma im-
kanı olmadığından, burada, sadece belirli alanlardaki kazılar ve restorasyon 
çalışmalarının sonuçları hakkında genel değerlendirmelere yer verilecektir. 

3 Özellikle kentteki çalışmaları her zaman destekleyen ve bizleri yalnız bırakmayan Muğla Va-
liliği, Yatağan Kaymakamlığı, Muğla ve Yatağan Belediyesi ile EPOS7 Derneği’nin başkan ve 
yönetim kurulu üyelerine tekrar teşekkür ederim.

4 B. Söğüt, “Stratonikeia ve Lagina 2017 Yılı Çalışmaları”, 39. KST-3, 2017, 53-68.
5 Gösterdikleri yakın ilgi ve yaptıkları yardımlardan dolayı başta Muğla Müze Müdürü Sabiha 

Erir Pazarcı olmak üzere, Milas ve Bodrum Müze Müdürleri ve Uzmanlarına çok teşekkür ede-
rim. 
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1.1 Roma Hamamı-1 Çalışmaları 

Stratonikeia antik kentinde önceki yıllarda yapılan çalışmalar ile gymnasion 
propylonunun doğusundaki 10 m. genişliğe sahip Batı Cadde, Batı Cadde’nin 
güneyinde latrina ve Roma Hamamı 1 yapısı genel hatlarıyla belirlenmişti6. 
2017 yılı çalışmalarında ise latrinadan Roma Hamamı1 yapısına bir geçişin 
olup olmadığı ve kuzey yönde portik zemininin devam edip etmediğini be-
lirlemek amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca latrinanın doğusunda, 2015 
yılında bir bölümü açığa çıkartılan mekanların bulunduğu yapının planını, 
kullanım amacını ve tarihini kesin olarak belirlemeye yönelik çalışmalar sür-
dürülmüştür. 

1.1.1 Palaestra ve Batı Caddeden Hamam Girişi

Roma Hamamı 1 yapısının bölümlerinden, batı ve kuzey yönü sütunlarla 
çevrili olduğu kesin olan palaestrada, önceki yıllarda yapılan çalışmalar sıra-
sında bir kısmı ortaya çıkarılmış olan palaestranın kuzey yönünde ve latri-
nanın doğu kısmında yapılan çalışmalar 2017 yılında da devam etmiştir. Bu 
çalışmalar sırasında az sayıda mimari bloğa rastlanmıştır. Bu blokların bir 
grubunu dağınık üst yapı elemanları ile latrinanın doğu duvarına bitişik ola-
rak bulunmuş yivsiz sütun tamburları oluşturmaktadır. Sütun tamburlarının 
sıralı bir şekilde duvara bitişik olarak konulması, bunun Bizans Döneminde 
yapılan düzenlemeye ait olabileceğini düşündürmektedir. Ölçümlere göre 
bazıları aynı sütuna ait olduğu da belirlenen tamburlar 6 adettir.  

Latrinanın doğu duvarı üst seviyesinden 2,90 m. derinlikte ulaşılan pala-
estra portik zemini doğu-batı doğrultusunda üç, kuzey-güney doğrultusunda 
dokuz adet pano şekilde döşenmiştir. Kare formunda yapılmış olan panolar 
ortalama 1,20x1,20 m. ölçülerindedir. Zemindeki panoların döşemeleri geo-
metrik şekiller oluşturmaktadır.

6 B. Söğüt, “Stratonikeia 2009 Yılı Çalışmaları”, 32. KST-4, Ankara, 2011, 194-211 içinde, C. Daş-
bacak, “Roma Hamam-1”, 199-200; B. Söğüt, “Stratonikeia 2012 Yılı Çalışmaları”, 35. KST-3, 
Muğla, 2014, 448-464 içinde, C. Daşbacak - B. Yılmaz, “Batı Cadde Çalışmaları”, 450-452; B. Sö-
ğüt, “Stratonikeia 2013 Yılı Çalışmaları”, 36. KST-3, Ankara, 2015, 597-622 içinde, C. Daşbacak, 
“Roma Hamam-1 Çalışmaları”, 604-606; B. Söğüt, “Stratonikeia 2014 Yılı Çalışmaları”, 37. KST-3, 
Ankara, 2016, 494-504.
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Palaestra batı portiğin taş döşeli zemininin orta kısmında, 0,30x0,42 m. 
ölçülerinde su gideri giriş yeri tespit edilmiştir. Burası günümüzde de aktif 
olarak çalışmaktadır. Yağmur dolayısıyla buraya biriken sular bu kanalizas-
yon girişinden hemen boşalmaktadır. Bu boşaltım sistemi sayesinde, hama-
mın palaestra bölümü mevcut zemin seviyesinden daha derinde olmasına 
rağmen, su birikmemektedir.  

6,40x14 m. ölçülerine sahip zemin döşemesinin kuzey yönde bittiği nokta 
ile latrinanın girişi arasında yapılan çalışmalar sırasında toplam 10 basamaklı 
merdiven tespit edilmiştir7 (Resim: 1). Tahribattan dolayı bozulmaların görül-
düğü kuzey-güney doğrultulu merdivenlerden üstten üçüncü sırada yer alan 
basamak sırasında bulunması gereken bir basamak eksiktir.

Dokuzuncu basamak zemininde bir kapı eşiği mevcuttur. 0,76 m. genişli-
ğe, 2,15 m. uzunluğa sahip olan kapı eşiği üzerinde kapının oturacağı 0,30 m. 
uzunluğunda, 0,12 m. genişliğinde söve yuvaları karşılıklı olarak durmakta-
dır. Bu söve yuvalarının olduğu kısım hamam portik zemininden latrinaya 
çıkan ikinci basamakta, hamam portik duvarları hizasında yer almaktadır. Bu 
giriş düzenlemesi Geç Antik Çağdaki kullanım esnasında burasının ahşap bir 
kapı ile kapatılmış olduğunu göstermektedir. 

Portik arka duvarlarının üzerinde yer alan kalın tuğla kırıkları katkılı ki-
reç harcının yüzeyi 1,5 cm. kalınlığında mermer plakalar ile kaplanmıştır. Bu 
mermer kaplamaların küçük bir kısmı latrinanın doğu dış cephesini oluştu-
ran, palaestra portiğinin arka duvarında in-situ olarak bulunmuştur. Duvarın 
üzerinde bir hat içerisine yapılmış birkaç adet demir parçası da (saplama) 
bulunmuştur. Bu demir saplama parçalarının, mermer plakaların sıva yüze-
yine tutturulması için kullanılan malzemeler olduğu ve buna göre mermer 
kaplamaların geniş bir yüzeyde devam ettiği anlaşılmaktadır.

1.1.2 Palaestra Kuzey Portik ve Batı Cadde Arası Kazıları 

Latrinanın doğusunda, Batı Cadde Portiği arka duvarı ile Roma Hamamı 
1’in portiği arasında iki ayrı yapıya ait mekanlar tespit edilmiştir. Burada üst-

7 Ölçüleri farklı olan basamaklar; 0,30-0,89 m. genişliğinde, 2,19-3,15 m. uzunluğunda ve 0,19-0,39 
m. yüksekliğindedir.
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te bulunan ve Geç Antik Çağa ait olan 1. Yapının altında, palaestranın kuzey 
portiğinin hemen kuzey bitişiğinde yer alan Roma Hamamı 1 ile ilişkili oldu-
ğu anlaşılan mekanlara rastlanmıştır. Geç Antik Çağa ait olan yapının kazısı 
tamamlanamadığı için alt seviyede bulunan hamamın orijinal mekanlarına 
inilememiştir. 

Üstte bulunan Geç Antik Çağ yapısının (1. Yapı), batıda iki ve doğuda 
üç mekanlı olduğu kesinleştirilmiştir (Resim:  2). Bu yapının alt seviyesinde 
iki mekanlı ayrı bir yapı vardır. Bunun mekanlarından doğudaki büyük ve 
doğu-batı yönlü bir salon, batıdaki ise daha küçük ve hamama iniş merdive-
ninin doğu kenarı boyunca uzanan kuzey-güney yönlü dikdörtgen bir oda 
şeklindedir. Doğudaki büyük salonun kuzey duvarında, her iki kenarda ya-
rım yuvarlak, ortasında dikdörtgen olmak üzere üç nişin üst bölümü tespit 
edilmiştir. Bu alandaki çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bu yılki çalışmalarda Batı Cadde, latrina ve Roma Hamamı 1 arasındaki 
bağlantı ve yapıların ortak kullanımını sağlayan giriş ile basamaklar kesinleş-
tirilmiştir (Resim:  3). Palaestra zemininde, basamaklar üzerinde ve mekanla-
rın bulunduğu bölümde yapılan çalışmalarda ele geçirilen sikkeler ışığında 
bu bölümlerin son kullanımının M.S. 5. yüzyılın sonları olduğu düşünülmek-
tedir. 

1.2 Üçüncü Köy Meydanı Çalışmaları

Stratonikeia antik kentinde, Osmanlı Dönemi ve sonrasında kullanıldığı 
düşünülen, taş döşemeli ana köy yollarının doğrudan ulaştığı 4 köy meydanı 
bilinmektedir. Bunlardan birinci ve ikinci köy meydanları daha önceden ge-
nel anlamda temizlenmiş ve düzenlenmişti. Üçüncü köy meydanında ise 2016 
yılında temizlik ve kazı çalışmalarına başlanılmıştı. Buna bu yıl da devam 
edilmiştir. Taş döşeli yolun kenarında, üç yönünde yolun bulunduğu, üçgen 
şekilli meydanlık alanın ortasında Osmanlı Döneminde mescit olarak kulla-
nıldığı düşünülen tek mekanlı ve dörtgen planlı yapıya ait kalıntıları ortaya 
çıkarmak amacıyla temizlik çalışmaları yapılmış ve sonrasında kazı çalışma-
larına başlanmıştır.

Bu yıl yapılan çalışmalar sonucunda mescit olarak Osmanlı Dönemi ve 
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sonrasında kullanıldığı düşünülen tek mekanlı yapının güney duvarı temel 
seviyesinde ortaya çıkarılan demir su borusunun, yapı duvarının altından ge-
çirildiği anlaşılmıştır. Bu demir su borusunun meydanın güney kısmındaki 
yolun güney kenarında yeri ve yalağı belirlenen çeşme ile bağlantılı olduğu 
açıktır. Köylüler bu çeşmenin 1954 yılında köyün diğer meydanlarında ya-
pılan çeşmelerle beraber yapıldığını belirtmişlerdir. Yapı içerisinde yapılan 
çalışmalar sonucunda yapının mescit olduğuna dair herhangi bir kalıntıya 
rastlanılmamıştır. Bu yapının muhtemelen 1954 yılından sonraki süreçte ya-
pıldığı anlaşılmış, fakat ne tür işlev için kullanıldığı şimdilik kesin olarak 
belirlenememiştir. Mevcut yapının alt seviyesinde bulunan, kuzey ve doğu 
duvarlarının bir kısmı tespit edilen 2 numaralı yapının, güney ve batı du-
varı aynı kotta tespit edilememiştir. Şimdilik 2 numaralı yapının işlevini yi-
tirdikten sonraki süreçte yapılan mevcut (1 numaralı) yapının duvarlarında, 
2 numaralı yapının duvar taşlarının kullanılmak üzere söküldüğü ihtimali 
üzerinde durulmaktadır. 

Yapılan seviye indirme çalışmalarında kül ve kireç harcı kalıntıları ile 
plastik, kumaş, pil parçaları ve çivi gibi atık malzemelere de rastlanmıştır. 
Bunlar arasındaki en önemli buluntulardan birisi ise bir bakır levha üzerine 
çizilmiş olan cami resmidir8 (Çizim: 1). Ayrıca yapının güney duvarının üst 
seviyesinden, 0,25 m. derinliğe kadar olan seviye içerisinde farklı dönemlere 
ait sikke ve seramik parçalarının bulunması, bu alanın belli dönemlerde etraf-
tan gelen toprakla dolmuş ya da doldurulmuş olduğunu göstermektedir. Bu 
seviyelerde ele geçirilen buluntular karışık olduğundan, alanın tarihi ile ilgili 
kesin bir veri oluşturmamaktadır.

Köy meydanının çevresinde ev ve dükkan kalıntıları bulunmaktadır. 
Eskihisar Köyü taşınmadan önce burada yaşayan insanlardan edinilen bilgi-
ye göre bu meydanın çocuklar için oyun alanı olarak ayrıldığı ve Mecidyıkı 
(Mescit Yıkığı) diye adlandırıldığı bilgisi edinilmiştir. Ayrıca günümüzde de 

8 Seviye indirme çalışmaları sırasında güney duvarı üst seviyesinden 0,10 m derinlikte bir adet ba-
kır levha (17SKM3-BK01) bulunmuştur. Dövme tekniği ile yapılmış plaka üzerinde, kenarlarda 
birbirini sarmal olarak saran geometrik motif ve merkezde dikdörtgen içerisinde kubbeli mescit 
(?) ve iki tarafında da stilize edilmiş minareler görülmektedir. Dikdörtgen bölümün alt kısmında 
ise altı adet kare yer almaktadır.
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temel ve duvar kalıntıları bulunan kahvehane ve dükkanların yer aldığı bi-
linmektedir. 

Genel anlamda mescitlerin olduğu kısımlar, bazı bölgelerde geçmişteki 
cami ile aynı toplumsal içeriği korumuştur9. Büyük dinsel yapılar cami, şeh-
rin merkezinde yer alan yapılar ise ulu camii, cami-i kebir, mescit-i cuma ola-
rak adlandırılmıştır10. Küçük yerleşim birimlerinde, kışlalarda, medreselerde, 
kervansaraylar ve hanlarda, saraylar ve köşklerde ibadetin yapılacağı mescit 
niteliğinde yapıların inşa edildiği görülmektedir. İnşasında, çoğu zaman yığ-
ma taş, ahşap ve bazen de kerpiç gibi basit malzeme kullanılmış ve bu yüzden 
de zamanla pek çoğu yok olmuş veya sık sık yapılan onarımlar ile günümüze 
ulaşmıştır. Sivil mimariye benzeyen şekilde inşa edilen mescitlerin, dönemin 
konut mimarisinin özelliklerini de taşıdığı bilinmektedir11. Üçüncü köy mey-
danındaki yapının da benzer şekilde toprak harçlı yapılmış ve zamanla yıkıl-
mış olduğu düşünülmektedir. 

3. Köy meydanının dokusu ve çevresindeki yerleşimin, yapı girişi ve 
yönü göz önüne alındığında, burada bir mescidin bulunma ihtimali yüksek-
tir (Resim:  4). Tek mekanlı bu yapının yol ile ilişkisi, döşeme yolun hemen 
kenarında bulunması ve giriş kapısı önündeki döşemelere göre sıradan bir 
yapı olmadığı açıktır. Ancak geçen yıl yapılan çalışmalar sonucunda orta-
ya çıkarılmış olan 1 numaralı yapının Osmanlı Döneminde yapılmış mescit 
olabileceğini gösteren kesin bir mimari bulguya rastlanamamıştır. Osmanlı 
Dönemi ve sonraki dönemlerde kullanılan mescidin 2 numaralı yapı olma 
ihtimali daha yüksektir. İleriki yıllarda bu alanda yapılacak olan çalışmalarla 
bu yapıların hangi dönemde ve hangi işlevde kullanıldığına dair düşünceler 
netlik kazanacaktır.

9 Mahalle kahvehaneleri, mescitler ve camilerin bulunduğu yerler, ahalinin hem ibadet yeri olup 
hem de bir araya gelerek birbiriyle iletişim halinde oldukları yerlerdir. Bu tür yerler, insanla-
rın birbiriyle kaynaşıp iletişim kurmasını sağlayan alanlar olmuştur. Geniş bilgi için bkz. İ. H. 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, TTK. Yayınları, Ankara, 1947, Cilt 1, 284-286. Bu yapıların büyük-
lükleri ise bulunduğu yere göre değişmektedir.  

10 Bunların dışında minbersiz ve sadece vakit namazlarının kılındığı mescitler de bilinmektedir. 
Mescitler, mahalle ölçeğinde ibadet birimleri, hanlarda ve diğer küçük ticari yapılarda görüldü-
ğü gibi tarikat ehlinin ibadetlerini sürdürmesinin yanında, belirli günlerde bir araya geldikleri 
yapılar olarak da bilinmektedir. 

11 C. E. Arseven; “Mescit” Sanat Ansiklopedisi, C. IV, İstanbul, 1950, 1950, 1208.
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1.3 Restorasyon Çalışmaları

1.3.1 Selçuk Hamamı ve Ali Aydın Evi

Halk arasında Selçuk Hamamı olarak bilinen yapı, Stratonikeia antik kenti 
merkezi köy meydanındaki Şaban Ağa Cami’nin güneyinde yer almaktadır. 
Hamama ait bir kitabe olmadığından yapının kesin inşa tarihi bilinmemekte-
dir. Fakat soyunmalık bölümünde yapılan kazılardan çıkan seramiklerin en 
erken tarihlileri 14. yüzyılda sıkça görülen Milet işi denilen örneklerdendir. 
Hamamın mimarisinde uygulanan plan şemalarında 16. yüzyıldan sonra gö-
rülmeyen aralık bölümünün yer alması ve sıcaklık bölümünde kubbeye ge-
çişlerin Türk üçgenleriyle sağlanmasından yola çıkarak, yapının 14. yüzyıl 
ortalarından 15. yüzyıl ortalarına kadarki bir zamanda inşa edildiği düşünül-
mektedir. Ayrıca bu tarihlendirmeyi kazılar sırasında soyunmalık bölümü 
zeminindeki 15. yüzyıla tarihlenen sikke buluntuları da desteklemiştir12. 

Doğu-batı yönde uzanan hamam, cami ve köy meydanındaki diğer yapı-
larla bir bütünlük oluşturmaktadır. Tek fonksiyonlu olarak inşa edilen yapı, 
soyunmalık (camekan), aralık, ılıklık, tıraşlık ve sıcaklık bölümlerinden oluş-
maktadır. Ayrıca hamamın soyunmalık mekânının bir bölümü üzerinde 1952 
tarihli ve tescilli13 bir konut (Ali Aydın Evi) bulunmaktadır. 2009-2011 yılla-
rında hamamın soyunmalık, aralık, ılıklık, tıraşlık, sıcaklık bölümlerinde ya-
pılan kazılarda yapıdaki dolgu toprak temizlenmişti. Çalışmalar sonucunda 
hamamın plan şeması ve ısıtma sistemleri hakkında detaylı bilgilere ulaşıla-
rak rölövesi çıkarılmıştı. Bu rölöve esaslı olmak üzere hazırlanan restitüsyon 
ve restorasyon projelerine uygun olarak, hamamın ve evin restorasyonu ta-
mamlanmıştır14 (Resim:  5-6). 

Merkezi köy meydanında cami, evler, yollar, asırlık ağaçlar ve diğer ya-
pılarla birlikte eşsiz bir kent dokusu oluşturan hamam, meydanla birlik-

12 B. Söğüt, “Stratonikeia 2009 Yılı Çalışmaları”, 32. KST-4, Ankara, 2011, 194-211 içinde, S. Cirtil, 
“Türk Hamamı Kazısı”, 204.

13 Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.06.2002 tarih ve 1458 numaralı kararı 
ile Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenmiştir. Bu tescile uygun olarak da koruması devam 
etmektedir. 

14 Beylikler Dönemi’ne ait Selçuk Hamamı’ndaki projelerin hazırlanması ve restorasyon uygu-
lamaları Güney Ege Kalkınma Ajansı, Pamukkale Üniversitesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün desteği ile gerçekleştirilmiştir. Destek olan tüm kurum yetkililerine çok 
teşekkür ederim. 
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te korunması gerekli önemli bir kültür varlığıdır. Hamamların, tarihi birer 
belge olmasının yanı sıra, hamam kültürünün gelecek nesillere aktarılması 
açısından önemli bir yere sahip olduğu unutulmamalıdır. Bu amaçla Selçuk 
Hamamı’nda koruma ve onarım çalışmalarına başlanmış ve çalışmalar ta-
mamlanmıştır. Burada genel anlamda minimum müdahale ile maksimum 
koruma esas alınmış ve yapının kendisinde statik problem olmayan taşıyı-
cı elemanlara hiç dokunulmamıştır. Tamamlama yapılan kısımlarda yapının 
bütünüyle uyum göstermesine dikkat edilmiş ve özgünle tamamlama yapılan 
kısımlar ayırt edilebilecek şekilde gösterilmiştir. Eklemeler geleneksel malze-
me ve yapım teknikleriyle en az müdahale esaslı yapılmıştır. Çağdaş malze-
me sıcaklık ve ılıklık bölümündeki cam sergileme amaçlı (cehennemlikteki 
ısınma sistemini göstermek) ve ışıklandırmada kullanılarak asgari düzeyde 
tutulmuştur (Resim: 7). İnsanlar hamam içinde dolaşırken harekete duyarlı 
ve zemine gizli olarak yapılan aydınlatma sistemi ile hamam ve evi kolay 
bir şekilde gezilebilecek durumdadır. Hamamın soyunmalık bölümünün batı 
kısmı üzerine inşa edilen Ali Aydın Evi aynı esasta restore edilmiş, benzer 
şekilde ışıklandırılmış ve ilave olarak evin duvar ve zemin döşemesinde, ha-
mamın duvar izi de gösterilmiştir (Resim: 8). 

1.3.2 Şaban Ağa Cami

Cami, merkezi köy meydanında yer almakta ve Selçuk Hamamı, tarihi ev-
leri, caddeleri ve asırlık ağaçları ile önemli bir kent dokusu oluşturmaktadır15. 

Harime giriş kapısı kemeri üzerinde ve sağ üst köşede yer alan ve önceki 
evrelerden birisine ait olan kitabeden caminin 1876 (H.1293) yılında Şaban 
Ağa (banisi) tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Kitabeler yapının geçir-
diği onarımlar hakkında da bilgi vermektedir. Camiye giriş kapısının solunda 
yer alan sandukanın, Şaban Ağa’ya ait olduğu bilinmekle birlikte, üzerinde 
bir yazıt bulunmamaktadır16. 

15 Söğüt, “Stratonikeia’nın Yerleşim Tarihi ve Yapılan Çalışmalar”, Stratonikeia Çalışmaları 1, Strato-
nikeia ve Çevresi Araştırmaları, 2015, 3.

16 Evliya Çelebi buraya geldiğinde bu sandukayı yerinde görmüş ve burada bir sultanın mezarı 
olduğunu belirtmiştir. Bkz. Evliya Celebi, Seyahatname, 9. Kitap, Haz.: Y. Dağlı – S. A. Kahra-
man – R. Dankoff, İstanbul, 2005, 108.
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Günümüzdeki yapı kırma çatılı, dikdörtgen planlı, tek mekanlı olarak inşa 
edilmiştir. Yapının kuzeyinde beş gözlü son cemaat yeri vardır. Ayrıca tek 
şerefeli, kurşun kaplamalı bir minaresi bulunmaktadır. Cami kırma ve moloz 
taş malzeme, son cemaat yeri zeminde kargir yarım duvar üzerine bağda-
di tekniğinde inşa edilmiştir. Mevcut caminin harim giriş kemeri üzerindeki 
Hicri ve Rumi tarihler, Miladi 1911/1912 yıllarına aittir. 

Camideki restorasyon çalışmaları 2017 yılında çevre düzenlemesi hariç 
harim kısmı ve çatıda tamamlanmıştır17 (Resim: 9). Restorasyon çalışmaları 
devam eden yapıda Evliya Çelebi’nin bahsettiği camiyi18 tespit etmek ama-
cıyla, kaldırılan harim döşemesi altında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Öncelikle mevcut harim kısmının kuzeybatı köşesinde (mahfilde) 6,30x3,60 
m. uzunluğundaki alanda kazı çalışmalarına başlanmıştır. Harime giriş kapı-
sından -0,85 m. dolgu seviyesi indirilmiştir. Seviye indirme çalışmaları sonu-
cunda Evliya Çelebi’nin de bahsettiği ilk camiye ait olduğunu düşündüğü-
müz bir zemin tabakası bulunmuştur. Bu zeminin güneyinde ilk zemine göre 
0,20 m. daha yüksekte ikinci bir zemin daha tespit edilmiştir. Günümüzdeki 
caminin zeminini de saydığımızda caminin üç evresi olduğu düşünülmekte-
dir. 

Caminin kuzey ve batı duvarında ilk camiye ait zeminden başlayarak pen-
cere seviyesine kadar uzanan duvar sıvaları tespit edilmiştir. Zeminde oldu-
ğu gibi sıva izlerinin de günümüzde mevcut olan caminin ilk kullanımından 
kaldığı düşünülmektedir. Ayrıca batı ve kuzey duvarının kuzeyindeki ilk 
pencerelerin altında önceki kullanıma ait olduğu düşünülen pencere boşluk-
ları bulunmuştur. Caminin zemin seviyesinde olduğu gibi pencere seviyesi-
nin de taş duvar örülerek yükseltildiği görülmektedir.

Caminin kuzey duvarında, giriş kapısının batısında, ilk camiye ait 1,27 m. 
genişliğinde bir giriş kapısı yer almaktadır. Bu girişin onarımlar sırasında taş 
duvar örülerek kapatıldığı görülmüştür. Girişin hemen önünde, devşirme 
malzemelerden yapılmış 1,10x1,04 m. ölçülerindeki kapı eşiği bulunmakta-
dır19.

17 Şaban Ağa Cami’nin restorasyon çalışmaları Muğla Valiliği, YİKOB tarafından sağlanan destek 
ile gerçekleştirilmiştir. Destek olan tüm yetkililere çok teşekkür ederim. 

18 Evliya Çelebi, Seyahatname 9, 108.
19 Eşikte kullanılan mermer blokta, antik dönem oyunu da tespit edilmiştir.
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Harimin kuzeybatı köşesindeki mahfilin korkuluklarından başlayarak ca-
minin güneyine doğru 6,50x 2,84 m. ölçülerindeki alanda çalışmalara devam 
edilmiştir. Burada da belirlediğimiz aynı kottan -0,85 m. aşağıya inilmiş ve ilk 
cami dönemine ait zeminin burada da devam ettiği görülmüştür. Camiye ait 
düzgün zemin, kuzey duvarından 9,57 m. güneye kadar devam etmektedir. 
Devamında toprak zemin yer almaktadır. Harçlı ve toprak zemin arasında 
1x1 m.lik sondaj yapıldığında ilk camiye ait güney duvarının temeli bulundu. 
Güney duvarının ortaya çıkmasıyla ilk yapılan caminin günümüzdeki cami-
ye oranla daha küçük boyutlarda olduğu kesinleştirilmiştir. Ayrıca zeminde 
olduğu gibi ilk camiye ait duvar sıvalarının da batı duvarı boyunca devam 
ettiği tespit edilmiştir. Böylece buraya inşa edilen ilk cami ve sonrasındaki 
tamiratlara ilave olarak genişletilen son caminin planı kesinleştirilmiş oldu 
(Çizim: 2). 

İbadet mekânının giriş kapısından kuzeydoğu köşedeki mahfile doğru 
3,60x 4,40 m.lik alanda da seviye indirme çalışmaları yapılmıştır. Caminin 
ilk ve ikinci dönemlerine ait kireç harcından düzgün zemin burada da bulun-
muştur. Kuzeydeki sıvalı duvara bitişik 1,07x0,26 m. ölçülerinde, ilk caminin 
doğu duvarına ait sıvalı bir parça in-situ olarak ele geçirilmiştir. Yapının doğu 
duvarı tahrip olduğundan günümüze ulaşmasa da sıvalı bu parça ilk caminin 
doğu duvarı sınırını bize vermiştir. 

Harime giriş kapısının güneyinden caminin güneybatı ve güneydoğu kö-
şesindeki ahşap direklere kadar olan 4,90x2,60 m. ölçülerindeki alanda se-
viye indirme çalışmaları yapıldı. Seviye indirme çalışmaları sonucunda ilk 
camiye ait olduğu düşünülen doğu duvarının büyük oranda tahrip olduğu 
görülmüştür. Güney duvarının ise 8,76 m.lik kısmı temel seviyesinde sağlam 
olarak ortaya çıkarılmıştır. Camiye ait ilk ve ikinci dönem zeminlerin güney 
duvarına kadar devam ettiği belirlenmiştir. 

Günümüzdeki caminin kuzeybatısındaki ahşap ayağın ters konulmuş 
bir Korinth başlığı üzerinde, ilk yapılan caminin zemini üzerine oturduğu 
görülmektedir. Aynı şekilde yerleştirilmiş olan kuzeydoğu köşedeki ahşap 
ayak ise ilk yapılan caminin zemin seviyesinin de altındaki bir kotta idi. İkinci 
ayağın alt kısmındaki çürümeler ve ilk ayağın orijinal zemin üzerinde olması 
nedeniyle, ikinci ayak birincinin seviyesine yükseltilmiştir.  
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Caminin batı duvarının doğusunda, ilk camiye ait minberin kaide bölümü 
kalıntılarına ait harçlı kısımlar bulunmuştur. Minberin yerleştirildiği yerin 
batı ve doğusunda, harçların yüzeyinde hepsi in-situ olarak 0,90 m. uzunlu-
ğunda, 7 cm. yüksekliğinde taban ve 1 cm. kalınlığında sıvalar korunmuştu. 
Bu izlerden yola çıkarak minberin 0,80 m. genişliğinde olduğu anlaşılmıştır. 
Aynı şekilde zemindeki izlerden minberin toplam uzunluğunun 2,50 m. oldu-
ğunu söylemek mümkündür. 1,70x0,80 m. ölçülerinde harçlı kısım keskin çiz-
gilerle bitmektedir. Burada minberin 0,60x0,80 m. ölçülerindeki geçit (dolap) 
kısmı bulunmaktadır. Sonrasında 0,28x0,80 m. ölçülerindeki harçlı kısım de-
vam ederek caminin güney duvarına dayanmaktadır. Eski minber geçit (do-
lap) bölümünün açık olması bakımından günümüzdeki minbere benzerdir. 

Günümüzdeki caminin mihrabı önünde 1x1 m. ölçülerinde sondaj yapıl-
mıştır ve herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. Sonrasında günümüzdeki ca-
minin altında, ilk caminin doğusunda yer alan su kanalındaki dolgu toprağın 
temizliğine başlanmış ve tamamlanmıştır. Böylece ilk cami ile son yapılan ca-
minin planı, genişletilen alandaki kazılar ile de kesinleştirilmiş oldu. 

Kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra, en az üç ana evrenin net bir şe-
kilde görülebildiği camide, ilk camiden itibaren günümüze kadarki evrelerin 
zeminde cam altında ışıklandırılarak sergilenmesi gerçekleştirilmiştir. Cam 
altında sergileme yapılan yerlere sensörlü ışık sistemi takılmıştır (Resim:  10). 
Ayrıca zeminde yapılan cam sergileme bölümünün halıları ayrı parçalar ha-
linde hazırlanmıştır. İstendiği zaman hem zeminde eski caminin evreleri gö-
rülebilecek hem de tamamı halı ile örtülebilecek şekilde düzenlenmiştir. 

1.3.3 Bılla Evi

Stratonikeia antik kenti merkezinde, bouleuterionun hemen kuzey bitişi-
ğinde yer alan ve Osman Eskişar tarafından 1915 yıllarında yaptırılan, halk 
arasında Bılla Evi olarak bilinen yapının restorasyon çalışmaları devam et-
mektedir. Bu evin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi kazı ekibimiz ta-
rafından hazırlanmış ve restorasyon uygulamalarına başlanmıştır20. Buradaki 
çalışmalara 2018 yılında devam edilecektir. 

20 Bılla Evi’nin ödeneği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Restorasyon Dairesi tara-
fından verilmiştir. Genel Müdürümüz, Daire Başkanı ve tüm çalışanlara çok teşekkür ederim.
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2 Lagina Hekate Kutsal Alanı Çalışmaları 

Bu yıl Lagina Hekate Kutsal Alanı içinde Hekate Tapınağı ve tapınak ile 
altar arasına yerleştirilmiş, kilisenin batısında, batı stoada ve kuzey stoa önün-
deki eksedrada kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tapınağın rölöve 
ve restitüsyonuna yönelik mimari bloklar ile ilgili çizimlere devam edilmiştir. 

2.1 Tapınak Çalışmaları

Hekate Tapınağı’nın batısında, önceki yıllarda yapılan kazılarda tespit edi-
len mimari blokların devamında başka mimari elemanların olup olmadığını 
belirlemek amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 6,50x26 m. ölçülerindeki 
alanda sürdürülen çalışmalarda, üçü yüzeyde çok az görülen, ikisi çalışma-
lar sırasında bulunan toplam beş adet Korinth sütun başlığı açığa çıkmıştır. 
Yaşanan depremin etkisiyle mimari blokların tamamı kuzeyden güneye doğ-
ru yıkılmıştır (Resim:  11).

Tapınağın batı cephesinin peristasis sütunlarının ilk tamburları önceki yıl-
larda yapılan kazı çalışmalarında bulunmuş ve ait olabilecekleri kaideler üze-
rine konmuştu. Bu nedenle kazı alanında ikinci, üçüncü ve apophyge profiline 
sahip dördüncü tamburlar yer almaktadır. Korinth başlıklarının her biri bu 
sütun tamburları ile aynı aksta açığa çıkmıştır. Mimari blokların düşüş pozis-
yonları dikkate alındığında, kuzeybatı kesitteki ilk başlığın yapının kuzeybatı 
köşesindeki sütuna, ikinci başlığın kuzeybatı köşeden ikinci sütuna, üçüncü 
başlığın ise hemen devamındaki sütuna ait olduğu anlaşılmaktadır21. 

Önceki yıllarda tapınak ile altar arasında yapılan çalışmalar sonrasında 
bu alanda bir kilisenin yer aldığı anlaşılmıştı. Apsisi güneyde, narteksi batıda 
olan kilisenin üç nefli bazilikal planda olduğu genel hatlarıyla ortaya çıkarıl-
mıştı22. Bu yıl yapılan çalışmalarla önceki yıllarda oluşturulan ve tapınağın 

21 Tapınağın peristasis sütun ve başlıkları için bkz. A. Büyüközer, Lagina Hekate Tapınağı’nın Ma-
tematiksel Oranları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2006, 41-44, 
Res. 25-32; A. A. Tırpan – Z. Gider – A. Büyüközer, “The Temple of Hekate at Lagina”, Interna-
tional Congress Dipteros und Pseudodipteros, 13-14 Kasım 2009, Regensburg, Byzas 12, 2012, 
183-187, Fig. 4.

22 A. A. Tırpan – B. Söğüt, “Lagina, Börükçü, Belentepe ve Mengefe 2008 Yılı Çalışmaları”, 31. KST-
3, 2010, 505-527.
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batısında olduğu gibi doğa koşullarıyla akan toprak kesitlerin düzeltilmesi 
ve bu bölümde önceki yıllarda yapılan çalışmalar sırasında belli kısımları gö-
rülmeye başlayan mimari blokların tamamının ortaya çıkarılması amaçlan-
mıştır. Yapılan çalışmalarda güney nefin güneyinde, önceki yıllarda yapılan 
çalışmalarda belirlenen ve ek bölüm23 diye adlandırılan mekanın giriş kısmı 
ve güney duvarının toprak altında kalan 8,25 m.lik bölümü temizlenmiştir. 
Kırık mermer ve taş parçalarının arasında tuğlanın da karıştırıldığı çift sıra 
örgülü, 0,60 m. genişliğindeki bu duvarın güneye doğru düz devam etmediği, 
güneydoğuya doğru kaydığı tespit edilmiştir. Sözü edilen ek bölüm, narteks 
kısmı hizasından başlayıp, güney nefe giriş sağlayan kapıya kadar ve giriş ka-
pısından, ayin öncesinde ruhban sınıfının hazırlandığı oda olduğu düşünülen 
pastophoria hücresinin batı duvar hizasına kadar uzanmaktadır. Bu bölümün 
1,60 m. uzunluğa sahip toprak altında kalan giriş kısmı da temizlenmiştir.

Kilisenin batısında tespit edilen ek bölümü ile tapınak arasında 5,20x16,30 
m. mermer zemin döşemesi mevcuttur (Resim:  12). Döşeme, sözü edilen ek 
bölümün içerisinde ortalama 3,50 m.lik alanı kaplamaktadır. Aynı alanda 
sürdürülen çalışmalar sırasında, mermer döşemenin güneyinde, siyaha ya-
kın koyu renkli gnaystan yapılan zemin döşemesi tespit edilmiştir. Bu zemin 
döşemesi kilisenin ek bölümünün batısında, ek bölümün zeminini oluşturan 
mermer plakaların bitiminden itibaren başlamakta ve güneybatı yöne doğru 
verev bir şekilde devam etmektedir (Resim:  3). Zemin döşemesinin tören ka-
pısı olarak kullanılan güneybatı propylona doğru yönlendirilmiş olması, bu 
döşemenin propylonun önünde tespit edilen ve aynı koyu renkli gnaystan olu-
şan zemin ile birleşebileceği düşüncesini doğurmaktadır. 

5x9 m. ölçüsündeki kısmı açılan, koyu renkli gnaystan oluşan zemin üze-
rinde, içinde yoğun çatı kiremidi parçaları, tuğla, taş ve yer yer harç parçala-
rından oluşan bir dolgu toprak ile karşılaşılmıştır. Bu dolgu toprağın zemine 
yakın bölümlerinde ise fresk parçaları tespit edilmiştir. Koyu kırmızı, sarı, 
yeşil ve krem renklerin kullanıldığı bu fresk parçalarında, pano oluşturmak 
için kullanılmış olabilecek düz şeritler vardır, herhangi bir bitkisel motif ya da 
figürlere rastlanmamıştır. 

23 Tırpan – Söğüt 2010, 505-527.
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Alanda yapılan çalışmalar sırasında çok sayıda kırık mermer parçaları, bir 
adet yivsiz sütun tamburu24, iki adet Korinth başlığı bulunmuştur. Tapınağın 
batısında bulunan üç Korinth başlığı ile birlikte 2017 kazı sezonunda toplam 
beş başlık açığa çıkmıştır. 17LTS01-04 numaralı Korinth sütun başlığının al-
tındaki temizlik çalışmaları sırasında, 17LTS01-S13 buluntu numarası verilen 
bronz sikke bulunmuştur. Sikke başlığın altındaki dolgu tabakasının altında 
ele geçirilmiştir. M.S. 457-474 tarihlendirilen sikke25, başlığın hangi tarihten 
sonra düşmüş olabileceğini göstermesi açısından son derece önemlidir.

Altar ve tapınak arasındaki mesafede mermer zemin döşemesi kullanıl-
mış, bu bölüm dışında henüz yapılar arasında döşeme yapılmış bir zemin 
tespit edilememiştir. Zeminde yer alan gnays döşemenin kilisenin inşa evre-
sinde, Bizans Döneminde yapılmış bir mekanın tabanını oluşturduğu düşün-
cesi ihtimal dahilindedir. Bu alanda önümüzdeki dönemde yapılacak kazı ça-
lışmaları sonucunda, bunun propylona doğru devam eden bir taban döşemesi 
mi yoksa bir mekana ait zemin döşemesi mi olduğu kesinlik kazanacaktır.

Tapınağın batısı ile kilisenin batısında yapılan çalışmalarda bulunan 15 
adet bronz sikkenin 11 tanesi M.S. 4.-5. yüzyıla tarihlenmektedir. Gnays taş-
lardan oluşan döşeme üzerinde, zemin seviyesinde bulunan sikkelerden biri 
M.S. 450-457 yıllarına26, diğeri ise M.S. 457-474 yıllarına27 tarihlenmektedir. Bu 
nedenle gnays döşemenin son kullanım evresinin mevcut buluntulara göre 
M.S. 5. yüzyılın 3. çeyreği olabileceği düşünülmektedir. 

2.2 Batı Stoa
Batı stoanın ön tarafında, kutsal alanda düzenlenen dini törenleri izlemek 

için gelen insanların oturmaları için yapılmış 11 basamak yer almaktadır28. 

23 Tırpan – Söğüt 2010, 505-527.
24 Batı Stoa’ya ait olan tamburlar daha sonra tapınak ile altar arasındaki yapının inşasında kullan-

mak üzere bu alana taşınmıştır.
25 R. A. G. Carson-J. P. C. Kent-A. M. Burnett, The Roman Imperial Coinage X, The Divided Empire 

and the fall of Western parts AD 395-491, London, 1994, No: 703. Öy: DNL (…) İnci diademli 
imparator büstü, sağa. Ay: İmparator ayakta, cepheden. Sağ elinde uzun haç tutuyor. Sol elini, 
sağda diz çökmüş esirin başana koyuyor. Sol boşlukta, yıldız. Aşağıda, CN.

26 Carson-Kent-Burnett 1994, No: 537, 561, 562. 
27 Carson-Kent-Burnett 1994, No: 719-723.
28 Z. Gider, Laginadaki Dor Mimarisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, 

Denizli, 2005, 39-40; A. A. Tırpan – Z. Gider, “Lagina ve Börükçü 2009 Yılı Çalışmaları”, 32. 
KST-2, 2011, 374-395, 374-395; Z. Gider-Büyüközer, Karia Bölgesi Dor Mimarisi. Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2013, 651-658, Fig. 319-320.
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2017 yılı çalışmalarında sözü edilen oturma sıralarının güney yönde devamı-
nı ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Batı stoada önceki yıllarda yapılan çalışma-
ların devamı olarak 8,50x9,50 m.lik bir alanda sürdürülmüştür (Resim: 13). 
Kuzeybatıdan güneydoğuya doğru oturma sıralarının takibi şeklinde yapılan 
seviye indirme çalışmaları neticesinde belirtilen ölçülerdeki alan tamamen 
açılmıştır. Batı stoanın kuzey tarafında olduğu gibi bu yıl açılan bölümde de 
stylobat bloklarının tamamının yerinden söküldüğü görülmüştür. Yine üst kı-
sımdaki oturma sıralarının bir kısmı da tahrip olmuştur. 

Kutsal alanda yaşanan depremlerin şiddeti ve etkisi, Batı stoanın otur-
ma sıralarında net bir şekilde gözlenebilmektedir. Batı stoanın hemen önün-
den geçen fay hattının etkisi ile burada zemin yükselmiş, bunun sonucunda 
euthynteria seviyesi ile alttan iki oturma sırasının uç kısımları yukarıya doğru 
kalkmış, böylece oturma sıralarının başlangıcı ile uç kısmı arasında yaklaşık 
45°’lik bir açı oluşturmuştur29. Deprem nedeniyle oturma basamaklarında 
oluşan bu bozulmaların 2017 çalışma alanında da devam ettiği belirlenmiştir. 

Batı stoada yapılan çalışmalar sırasında yapının ön cephe düzenlemesi-
ne ait 4 adet sütun tamburu, 4 adet Dorik arşitrav bloğu, 5 adet triglif-metop 
bloğu ile 5 adet konsollu geison-sima bloğu açığa çıkmıştır. Ayrıca çalışmalar 
esnasında üç adet bronz sikke bulunmuştur. Sikkelerden biri M.Ö. 125-80 yıl-
larına tarihlenen Stratonikeia sikkesi iken diğer ikisi M.S. 4.-5. yüzyıla tarih-
lenmektedir. 

2.3 Eksedra

Batı stoa ile kuzey stoanın birleştiği köşeye yakın alanda, kuzey stoanın ba-
samaklarının hemen önünde yer alan eksedranın temel inşasında kullanılan 
taşların niteliğini anlamak ve buradan yapının ilk inşa evresine ışık tutacak 
veriler elde edebilmek amacıyla dolgu taşlarının arasındaki toprak temizlen-
miştir. Bu çalışmada ince yonulu ve anathyrosisli mermer blokların kırılarak, 
eksedranın iç dolgusunda kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmalar esnasın-
da dört adet bronz sikke bulunmuştur. M.Ö. 3. yüzyıl ile M.Ö. 1. yüzyıl ara-
sına tarihlenen sikkeler, Pergamon, Rhodos ve Stratonikeia kentlerine aittir.

29 Tırpan – Gider 2011, 374-395.
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Çizim 1: Üçüncü köy meydanında bulunan bakır levhanın çizimi.
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Çizim 2: Şaban Ağa Cami’nin ilk ve genişletilen halinin planları.
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Resim 1: Roma Hamamı 1 ile latrina ve cadde arasındaki basamaklar.

Resim 2: Batı Caddesi portik arka duvarı ile Roma Hamamı 1’in portiği arasındaki kalıntılar.
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Resim 3: Roma Hamamı 1, latrina ve Batı Cadde’nin güneyden genel görünümü.

Resim 4: Üçüncü köy meydanı ortasında bulunan yapı kalıntısı.
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Resim 6: Selçuk Hamamı ve yanındaki Ali Aydın Evi’nin güneyden görünümü. Arkada Şaban 
Ağa Camii.

Resim 5: Selçuk Hamamı’nın güneydoğu köşesinden görünümü.
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Resim 7: Selçuk Hamamı’nda cam ve mermer zemin düzenlemesi.

Resim 8: Ali Aydın Evi zemininde hamamın soyunmalık duvarı izinin gös-
terildiği döşeme.
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Resim 10: Şaban Ağa Cami içinde önceki evrelerin görüldüğü zemin düzenlemesi.

Resim 9: Şaban Ağa Cami’nin kuzeybatıdan görümü.
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Resim 12: Kilisenin batısındaki bölüm ve ze-
min döşemesi.

Resim 13: Batı stoanın önünde yeni çıkarılan 
oturma basamakları ve üzerindeki 
mimari bloklar.

Resim 11: Tapınağın batısında ortaya çıkarılan mimari bloklar.
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SELEUKEİA SİDERA ANTİK KENTİ
TEMİZLİK - DÜZENLEME VE ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI

Bilge HÜRMÜZLÜ* 
Hüseyin KÖKER 

Mustafa AKASLAN 
 Lidewijde De JONG 

 İlkay ATAV KÖKER 
 Ahmet MÖREL 

 Burak SÖNMEZ 
 Meltem AYAŞAN  

Arie Kai BROWNE

Seleukeia Sidera antik kenti Isparta’nın 24 km. kuzeyinde, Atabey İlçesi’ne 
bağlı Bayat Köyü’ne 800 m., Roma İmparatorluğu’nun ilk yıllarında inşa edi-
len ana yol ağı “Via Sebaste”ye ise 15 km. mesafede yer alır (Harita: 1). Kentte 
2014 ve 2016 yıllarında yürütülen yüzey araştırmalarının ardından1, 2017 yı-
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lından itibaren Isparta Müzesi başkanlığında temizlik, düzenleme ve ölçüm 
çalışmalarına başlanmıştır2. 

2017 yılı çalışmalarına, kuzey nekropolis alanında 1993 yılında Isparta 
Müzesi başkanlığında yürütülen kazısında açığa çıkarılan mezarların temiz-
lik ve plan çalışmaları ile başlanmıştır3. Kentte ayrıca kaya kutsal alanı ve 
tiyatro sahnesinde fotoğraf ve plan çizimlerinin yapılabilmesi için temizlik 
çalışmaları yürütülmüştür. Yerleşmenin planını anlamak üzere 2016 yılında 
başlatılan jeofizik çalışmaları devam ettirilmiş, antik kentin topografik planı 
tamamlanmıştır.

TİYATRO TEMİZLİK VE PLAN ÇALIŞMALARI

Kentin Hellenistik Döneme tarihlendirilen yapılarından biri tiyatrosu-
dur (Harita: 2, Resim: 1). Tiyatro, Hisar Tepe’nin doğu yamacına yaslanarak, 
yarım daireyi biraz aşan planda inşa edilmiş tipik Hellen tiyatrosu tarzın-
dadır. Antik Dönemden bugüne taş kaynağı olarak kullanılması nedeniyle 
kötü durumdadır. Tiyatroya ait sadece sahne binası ve diazomanın bir bölümü 
korunmuştur (Resim: 1). Oturma basamaklarının büyük bir bölümü eksiktir. 
Hellenistik ve Roma İmparatorluk Döneminin metropolis kentlerine oranla 
oldukça küçük olan tiyatronun oturma basamaklarının tahrip olmasına kar-
şın ortalama 3-4 bin kişilik olduğu kesin olmamakla birlikte söylenebilir. 

Tiyatronun sahne binası yirmi yılı aşkın bir süre önce ortaya çıkarıldığı 
haline göre, günümüzde oldukça tahrip olmuş durumdadır. Sahne binasının 
tabanında karşılaşılan yaklaşık 15 cm. kalınlığındaki yanık tabakasında ele 
geçmiş olan seramikler, sahne yapısının M.Ö. 1. yüzyılda yanmış olduğuna 
işaret etmektedir4. Kazı sırasında ele geçirilen mimari parçalar Oğuz Alp tara-

2 Yüzey araştırmasını gerçekleştirmemiz için gerekli izinleri sağlayan Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü’ne, sağladıkları maddi destekten dolayı Süleyman Demirel Üniversi-
tesi Rektörlüğü’ne, Hochschule für Technik und Wirtschaft’a, Türk Tarih Kurumu’na ve Koç 
Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’ne teşekkürlerimizi 
sunarız. 

3 Bingöl, 2012, 467-469.
4 Kaya, 1999, 168.
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fından doktora tezi5 kapsamında çalışılmış ve sahne binasının üçüncü döne-
mine ait olabilecek mimari elemanlar M.S. 2-3. yüzyıla tarihlenmiştir6. 

Tiyatroda mimari özelliklerin ve birbirleriyle ilişkisinin anlaşılması, yo-
rumlanması amacıyla fotogrametri ve 3D tarama çalışmaları gerçekleştiril-
miştir. Çalışmalar sonunda tiyatronun bölümlerinden biri olan diazomanın 
yüksek çözünürlükte görüntüleri elde edilmiş ve arazinin topografyasına 
göre koordinatlı sayısallaştırma işlemleri yapılmıştır (Resim: 2). 

Kent merkezinin Geç Hellenistik Dönem ve özellikle de Roma İmparator-
luk Dönemi ile birlikte Hisar Tepe’yi çevreleyen düz arazilere doğru geniş-
lediği, kentteki yapı kalıntılarından M.S. 2. yüzyılda yeniden imar faaliyetle-
rinin başladığı ve muhtemelen kamusal alanlarının düzenlendiği veya yeni 
unsurlar eklendiği anlaşılmaktadır.

KAYA KUTSAL ALANI

Kentin doğusunda ana kayanın tıraşlanmasıyla oluşturulan tapınak yüze-
yinde 10 kiriş yuvası tespit edilmiştir (Resim: 3). Bu cephenin önünde üç teras 
duvarı açığa çıkarılmıştır. Teraslamalarda ele geçirilen malzeme M.S. 2. – 7. 
yüzyıllar arasına tarihlenmektedir. Pisidia Antiokheia örneği ile mimari ve 
konstrüksiyon bakımından benzerlik gösterir. 

Alanın ileriki yıllarda mimari açıdan incelenmesi ve ziyaretçilerin tapına-
ğa kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla önünde ve çevresinde temizlik çalışması 
yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında ele geçirilen sikkeler M.S. 4.-5. yüzyıllara 
tarihlenen Geç Roma sikkeleri ile bir adet Iustinianus Dönemi Bizans sikke-
sinden oluşmaktadır. Ayrıca olasılıkla Geç Hellenistik ve Roma İmparatorluk 
Dönemine tarihlenen iki adet pişmiş toprak bulla ele geçirilmiştir.

KUZEY NEKROPOLİS 

Kentte yapılan yüzey araştırmaları ile üç nekropolis alanı olduğu tespit 
edilmiştir (Harita: 3). 1993 yılında Isparta Müzesi başkanlığında yürütülen 
kazılar sırasında açığa çıkarılan nekropolisin 4,5 hektarlık bir alana yayıldı-

5 Alp, 2004.
6 Kaya, 1999, 169.
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ğı anlaşılmaktadır. 1993 yılında Isparta Müzesi tarafından küçük bir kısmı 
kazılan bu nekropoliste (17 sanduka ve 7 oda mezar) 2017 yılında temizlik¸ 
haritalandırma ve mezarların dijitalleştirilmesi çalışmaları yürütülmüştür. 
2017 yılı çalışmalarında 24 adet sanduka, 19 adet oda mezar tespit edilmiştir 
(Resim: 4). 

Nekropoliste inhumasyon gömü olmak üzere farklı mezar tipleri kullanıl-
dığı anlaşılmaktadır; kayaya oyulan sanduka mezar ve oda mezarlar bu iki 
tipi oluşturmaktadır. Özellikle oda mezarlarda birden fazla ve üst üste gö-
münün yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Mezar hediyeleri arasında kişisel 
takılar, unguentarium ve kandil gibi mezar hediyeleri sıklıkla rastlanan reper-
tuvar olarak karşımıza çıkar (OM 008, Resim 5). Mezar hediyeleri arasında ele 
geçirilen unguentariumun Patara’da bulunmuş bir benzeri M.S. 1.-2. yüzyıllar 
arasına tarihlenmiştir7. Parça belirgin şekilde dışa çıkık ağızlıdır, ağız hafif 
şekilde aşağı dönüktür. Ağzın iç kısmında keskinlik yapar. Boyun kısmının 
neredeyse tamamı korunmuştur, boyun üzerinde belirgin ve sık yapılmış 
çark izleri görülür. Bu tipin özellikle Pisidia’da popüler olduğu belirtilmiştir8.

Sanduka mezarlardan birinde (SM 002) ele geçirilen bir adet sikke M.S. 
4-5. yüzyıllara tarihlenmektedir (Resim: 6).

AMORF BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Seleukeia Sidera antik kentinde kaya kutsal alanı etrafında yapılan te-
mizlik çalışmaları esnasında çok sayıda amorf parça ele geçirilmiştir. Amorf 
parçalar üzerinde yapılan analojik ve tipolojik çalışmalar neticesinde amorf 
parçaların demir, seramik, cam ve kemik üretimine ilişkin veriler olduğu 
anlaşılmıştır. Ele geçirilen amorf parçalar, izabe demir cürufları (Resim: 7), 
fırın sıva parçaları ve tuğlaları (Resim: 8), pişmiş toprak yüzey üzerine cam 
kaplama parçaları ve cam cürufları (Resim: 9), kesilerek işlenmeye hazır hale 
getirilmiş kemik parçalar (Resim: 10) ile kireç harcı parçalar olarak gruplandı-
rılmıştır. Üretim atıkları niteliğindeki bu parçalar, kentte demir, seramik, cam 
ve kemik üretiminin varlığına işaret eden kanıtlar olarak değerlendirilmiştir.

7 Laflı, 2003a, Taf. 164/b-c; Laflı, 2003b, 242, Fig.6a-c; Dündar, 2008, 26-27, Lev. 17/U143-144.
8 Dündar, 2008, 26-27.
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Harita 2: Seleukeia Sidera 2017 yılı çalışma alanları.

Harita 1: Seleukeia Sidera antik kenti konumu.
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Harita 3: Seleukeia Sidera nekropolis alanları.

Resim 1: Seleukeia Sidera sahne binası.
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Resim 2: Seleukeia Sidera sahne binası.
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Resim 4: Seleukeia Sidera. Kuzey nekropolis.

Resim 3: Seleukeia Sidera kaya kutsal alanı.
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Resim 5: Seleukeia Sidera kuzey nekropois oda mezar 008 (OM008).

Resim 6: Seleukeia Sidera kuzey nekropolis sanduka mezar 002 (SM002).
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Resim 8: Fırın parçaları Seleukeia Sidera antik kenti, kaya kutsal alanı çevresi.

Resim 7: Demir izabe cürufları Seleukeia Sidera Antik Kenti, kaya kutsal alanı çevresi.
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Resim 9: Cam cürufları Seleukeia Sidera antik kenti, kaya kutsal alanı çevresi.

Resim 10: İşlenmiş kemik parçaları Seleukeia Sidera antik kenti, kaya kutsal alanı çevresi.
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ELBİSTAN KARAHÖYÜK KAZISI 2017

Bora UYSAL*
Ali ÇİFÇİ

Elbistan Karahöyük 2017 yılı kazısı 11.07.2017 ile 18.08.2017 tarihleri ara-
sında yapılmıştır1. Çalışmalarımızın gerçekleştirilmesini sağlayan Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz. Yardımlarını 
esirgemeyen Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’a, Elbistan Kaymaka-
mı Tuncay Akkoyun’a, Karahüyük Muhtarı Mehmet Ünal’a, Kahramanma-
raş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı’ya, Kahramanmaraş 
Müze Müdürü Ahmet Denizhanoğlu’na ve müze personeli Sanat Tarihçi Ay-
sel Korkmaz’a da teşekkürlerimizi sunarız.

Kazı çalışmalarıyla ilgili sonuçlara geçmeden önce, höyüğün üzerini kap-
layan arsa ve yapıların kamulaştırılmasının büyük ölçüde tamamlandığını 
belirtmek isteriz. Bu sevindirici gelişmenin sonucu olarak, bir süre sonra hö-
yüğün sit alanı içinde kalan kesimi gerçek haliyle görülebilecektir. Bu nedenle 
kamulaştırma çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür borçluyuz. 

Elbistan Karahöyük 2017 yılı kazısı, kuzey düzlüğünde yer alan L10, M10 
ve N10 açmaları ile höyüğün batısında, Hurman Suyu’nun diğer kenarında 

* Dr. Öğr. Ü. Bora UYSAL, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
58140, Sivas/TÜRKİYE.

 Dr. Öğr. Ü. Ali ÇİFÇİ, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 34722, İs-
tanbul/TÜRKİYE.

1 Elbistan Karahöyük 2017 yılı kazı ekibi; Kahramanmaraş Müze Müdürü Ahmet Denizhanoğlu, 
Yrd. Doç. Dr. Bora Uysal, Yrd. Doç. Dr. Ali Çifçi, Arkeolog Hülya Torun, Antropolog Milcan Ka-
lakenger, Sanat tarihçi Aysel Korkmaz, Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri 
Cemile Baştosun, Emre Duman, Soner Sarıer, Bülent Ulusu, Merve Karadana, Nurşah Öztürk, 
Seda Sengir, Mehmet Akar, Zeynep Bakar, Mert Can Çolakoğlu, Mücahit Enes Kaya, Ahmet 
Mesut Torun, Şerife Türkan, Suat Yağmur, Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğ-
rencisi Mehmet Alper Tunğa Akdağ ve Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğ-
rencisi Yelda Doğan’dan oluşmuştur.



398

bulunan Hamza Tepe’de açılan I10 ve J10 açmalarında gerçekleştirilmiştir 
(Resim: 1).

ELBİSTAN KARAHÖYÜK KAZISI 

Kuzey düzlüğünde çalışılan açmalar, bu kesimde bulunan yamaç eğimine 
paralel bir hat üzerindedir (Resim: 2). Bu yıl kazılmaya başlayan L10 açma-
sında yapılan çalışmalarda, yaklaşık 1.5 m. kalınlığındaki dolgu toprağı kal-
dırılmıştır. 

Dolgu toprağı geçen yıl kaldırılan M10 ve N10 açmalarında, daha önce 
M11 ve N11 açmalarında belirlenen Orta Demir Devrine ait 2. tabakanın de-
vamı açığa çıkarılmıştır2. M10 ve N10 açmalarının yamaç üzerinde bulunması 
nedeniyle tespit edilen mimari öncekiler kadar iyi durumda değildir. M10 
açmasının güneydoğu kenarında, büyük bölümü M11 açmasında bulunan 
bir odanın köşe kısmı saptanmıştır. Daha ileride, açmanın güney kenarına 
paralel olarak uzanan düzensiz taş temeller alttaki tabakanın içine girmiştir 
(Resim: 3). N10 açmasında ise N11 açmasından devam eden bir duvar uzan-
tısı ve bunun önünde geniş bir çöp çukuru belirlenmiştir. Bu çöp çukurunda 
çok sayıda hayvan kemiğiyle birlikte, 4 yaşlarında bir çocuğa ait yarım bir 
kafatası ele geçirilmiştir (Resim: 4).  

M10 ve N10 açmalarında bundan sonra karşımıza çıkan Erken Demir Dev-
rine ait 3. tabaka iyi korunmamıştır. Geçen yıl N11 açmasında açığa çıkarılan 
Erken Demir Devri tabakası da, benzer şekilde mimari açıdan zayıf bir karak-
terdedir3. M10 açmasında belirli bir bütünlük sergilemeyen kerpiç duvarlarla 
birlikte iki tandır, N10 açmasında ise bazı taş temel parçaları, bir tandır ve bir 
çöp çukuru tespit edilmiştir (Resim: 5). 

N10 açmasında sürdürülen çalışmaların sonucu olarak, geçen yıl N11 aç-
masında belirlenen Hitit İmparatorluk Dönemine ait 4. tabakanın bulunduğu 
seviyeye kadar inilmiştir4. N11 açmasındaki kuvvetli mimariyi N10 açmasın-

2 Uysal 2017, 256, res. 8; Uysal ve Çifçi 2017, 39-40, res. 8; 2018, 571, res. 9.
3 Uysal 2017, 256; Uysal ve Çifçi 2018, 571, res. 10.
4 Uysal 2017, 256, res. 10-11; Uysal ve Çifçi 2018, 572, res. 12-13.
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da görmek mümkün değildir. Açığa çıkarılan kalıntılar birkaç taş temel par-
çası ve çöp çukurlarından ibarettir (Resim: 6).

Kuzey düzlüğünde 2017 yılında yapılan kazılar sonucu elde edilen veriler 
sınırlı olmakla birlikte, bundan sonra yapılacak çalışmaları kolaylaştırıcı bir 
nitelik taşımaktadır. Hitit Devleti’nin var olduğu dönemlere kadar geldiği-
miz bu seviyeden itibaren, höyüğü çevreleyen yola kadar yaklaşık 12 m. lik 
bir yükseklik vardır. Höyüğün topoğrafik yapısından yararlanarak kuzey yö-
nüne doğru kazıldığı takdirde, daha eski tabakaların açığa çıkarılması rahat 
olacaktır.  

HAMZA TEPE KAZISI

Geçen yıl sunduğumuz bildiride, Karahöyük’ün hemen batısında, Hur-
man Suyu’nun diğer kenarında yer alan Hamza Tepe’nin öneminden söz 
etmiş ve kuzeydoğu yamaçlarında bir mezarlık alanının bulunabileceğini 
düşündüğümüzü belirtmiştik5. 1236 m. rakımlı Hamza Tepe, Karahöyük ile 
Izgın mahalleleri arasında uzanan tepeler silsilesinin kuzeydoğu kenarında-
dır. Araştırma yaptığımız bölge, asıl tepenin kuzeydoğu ucunda yer alan ve 
yine Hamza Tepe adıyla anılan 1214 m. rakımlı bir uzantıdır. Bazı kesimleri 
kayalıklarla kaplı 380x380 m. boyutlarındaki bu tepenin korunan yüksekliği 
48 m. dir6.

Söz konusu tepede mezarların bulunup bulunmadığını anlamak amacıyla 
açılan küçük bir sondaj alanında, ilk seviyelerden itibaren urneler ve yanmış 
insan kemiği parçaları ele geçmeye başlamış, böylece düşüncemizin doğrulu-
ğu ortaya çıkmıştır.

Topografik planının çıkarılmasının ardından sürdürülen kazılar I10 ve J10 
açmalarında gerçekleştirilmiştir (Resim: 7). Hamza Tepe’nin yaşadığı tahri-
batlar nedeniyle, tepe kesiminde bulunan arkeolojik unsurlar yamaçlara doğ-
ru akmıştır. Bu nedenle çalışmalar sırasında ele geçen seramik parçaları, M.Ö. 

5 Uysal ve Çifçi 2018, 572-573, res. 14.
6 Hamza Tepe, 1: 25.000 ölçekli ELBİSTAN L 38 - a 4 paftasında yer almaktadır. Bu pafta için 1985 

yılına göre ortalama yıllık değişim miktarı 0’.1 artıdır (2. baskı 1987).
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2. binyılın başlarından klasik dönemlere kadar uzanan zaman süresine ait ka-
rışık bir durumdadır.

Her iki açmada yapılan kazılar sonucu, bazı mimari unsurlarla birlikte 24 
urne, içinde taş çevrili bir mezarın yer aldığı bir kremasyon alanı ve bir toprak 
mezar tespit edilmiştir. Dağınık halde bulunan insan kemiklerinin çoğu yan-
mış olmakla birlikte, yanmamış parçaların sayısı da az değildir. 

J10 açmasında saptanan orta ve küçük boy taşların kullanıldığı mimari 
unsurlar birkaç sıra halinde korunmuştur. Açmanın güney orta kesiminde 
ön kısmı tahrip olmuş bir platform yer almaktadır. Bu platformun batı kenarı 
düzgün bir hat oluşturmakta, doğu kenarı ise ana kaya üzerine oturmaktadır. 
Daha ilerde açmanın ortasından I10 açmasına doğru devam eden bir duvarın 
temelleri görülmektedir. Yaklaşık kuzeybatı güneydoğu yönünde uzanan bu 
duvar ile platform düzgün bir dik açı oluşturmakla birlikte, tahribatın olduğu 
kısımda birleşip birleşmedikleri anlaşılamamaktadır (Resim: 8).

Açığa çıkarılan urnelerin 7’si tama yakın durumdadır. Diğer örneklerin ya-
rıdan fazlası kırık olmasına rağmen, yine de içlerinde yanmış insan kemikleri 
vardır. Derin olmayan bir seviyede ana kaya üzerine yerleştirilmiş olan kap-
ların dibi küçük taşlarla desteklenmiştir (Resim: 9). Ana kaya bazı yerlerde 
sert olmakla birlikte, genellikle kolay ufalanabilir kireçli bir yapıdadır. Kulla-
nılacağı amaca yönelik olarak yapılmış özel bir urne tipi söz konusu değildir. 
İki geniş ağızlı örnek dışında, diğer kaplar boyunlu ve yuvarlak gövdeli çöm-
lek formundadır. Bu tür kaplara ait bir ağız kenarı parçası ele geçmemiştir. 
Yuvarlak dip daha yaygın olmakla birlikte, düz ve halka dipli olanlar da var-
dır. Yeteri kadar korunmuş kapların tek ya da çift dikey kulplu olduğu görül-
mektedir. Ağızlarının ne şekilde kapatıldığı konusunda bir bulguya rastlan-
mamıştır (Resim: 10). Urnelerin konumları ve herhangi bir kesişme olmaması, 
bunların açmalardaki mimari unsurlarla ilişkili bir şekilde yerleştirildiklerini 
düşündürmektedir. 

Mezarlık alanından seramik parçalarıyla birlikte boncuk, ağırşak, pişmiş 
toprak ağırlık,  demir ve bronzdan yapılmış ok uçları gibi buluntular da ele 
geçirilmiştir. Urnelerde ise sadece iki örnekte mezar eşyası vardır. Bununla 
birlikte açmalarda bulunan eserlerden bir kısmının kırılmış urnelere ait ol-
ması mümkündür. Söz konusu eserlerin bazılarının üzerinde ateş nedeniyle 
oluşmuş kararma ve bozulmalar vardır.
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1 numaralı urnenin içinden küçük bir bronz çanak, küçük baş hayvanla-
ra ait 65 phalange ve 2 aşık kemiği ele geçirilmiştir. Phalange kemiklerinden 
5’inin üzeri deliklidir (Resim: 11). 17 numaralı urnede ise boyun kısmı kırık, 
yuvarlak gövdeli ve düz dipli olan, boya bezemeli küçük bir kap bulunmuş-
tur. Bu zarif kabın üzerindeki bezeme, gövdenin orta kısmında yer alan geniş 
bir bant ile sadece bir bölgede bu bandın üstüne ve altına yerleştirilmiş üçer 
adet iç içe daire motiflerinden oluşmaktadır (Resim: 12). 

Hamza Tepe’de bu sene açığa çıkarılan en ilginç buluntu grubu, I10 aç-
masında saptanan içinde taş çevrili bir mezarın yer aldığı kremasyon alanı-
dır. Mezar başlangıçta 70 cm. çapında bir taş kümesi şeklinde belirlenmiştir. 
Daha sonra bu taş kümesinin kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan 4-5 cm. 
kalınlığında “pişmiş toprak” bir platformun içine yerleştirildiği görülmüştür. 
Kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen biçimli olan platform 2x1.1 m. boyutla-
rındadır. Taş çevrili mezar, platformun kuzeydoğu kenarının üst kısmına 
dayandırılmış şekilde yapılmıştır (Resim: 13-14). Mezarın açılması sonucu 
yanmış kemiklerle birlikte ele geçirilen buluntular arasında seramik bir şişe, 
üç parça gümüş süs eşyası ve bir düğme mühür ön plandadır (Resim: 15). 
Bu eserler içinde, yüksek derecede ateşe maruz kaldığı anlaşılan şişenin üze-
rinde taşlaşma derecesine varan bozulmalar görülmektedir. Benzer şekilde 
mezarda bulunan boncuk ve ağırşaklar da ateşten etkilenmiştir. Kaliteli bir iş-
çilik sergileyen gümüş süs eşyasının yapımında ağırlıklı olarak telkâri tekniği 
kullanılmıştır. Oval bir biçime sahip olan düğme mührün damga yüzeyinde 
insan ve hayvan figürleriyle birlikte bazı motiflerden oluşan bir kompozisyon 
vardır.

I10 açmasında güney profilinin içine doğru devam eden toprak mezara ait 
kemikler, aynı zamanda bir taş grubunun da altında kalmaktadır. Yetişkin bir 
bireye ait olan iskelet olasılıkla bu yüzden tahrip olmuştur.

Hamza Tepe’de bu sene açığa çıkarılan urnelerin, kap formları ve ele geçi-
rilen buluntulara göre Orta ve Geç Demir devirlerine ait oldukları anlaşılmak-
tadır. Daha eski mezarların olup olmadığını öğrenmek ve mezarlık alanının 
ne şekilde yayıldığını anlamak çalışmaların ilerlemesiyle mümkün olacaktır.
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Resim 2: Elbistan Karahöyük 2017 topografik plan.

Resim 1: Elbistan Karahöyük ve Hamza Tepe kadastral plan.
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Resim 3: Kuzey düzlüğü M10 açması 2. tabaka, Orta Demir Devri.

Resim 4: Kuzey düzlüğü N10 açması 2. tabaka, Orta Demir Devri.
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Resim 5: Kuzey düzlüğü M 10 ve N10 açmaları 3. tabaka, Erken Demir Devri.

Resim 6: Kuzey düzlüğü M10 açması 4. tabaka, Hitit İmparatorluk Dönemi.
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Resim 7: Hamza Tepe 2017 topografik plan.

Resim 8: Hamza Tepe I10 ve J10 açmaları.
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Resim 9: Hamza Tepe 1, 16, 17 ve 18 numaralı urneler.

Resim 10: Hamza Tepe 1, 10, 14 ve 18 numaralı urneler.
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Resim 12: Hamza Tepe 17 numaralı urne.

Resim 11: Hamza Tepe 1 numaralı urne.
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Resim 14: Hamza Tepe kremasyon alanı ve taş çevrili mezar.

Resim 13: Hamza Tepe kremasyon alanı ve taş çevrili mezar.
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Resim 15: Hamza Tepe taş çevrili mezar ve buluntuları.
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GORDION 2017

C. Brian ROSE*
Ayşe GÜRSAN SALZMANN

2016’da olduğu gibi bu yıl da, konservasyon ve kazının dengelendiği, ba-
şarılı bir çalışma sezonu yürütme şansına eriştik. Bu yıl yaklaşık kırk uzman 
ve bilimci, sit alanı ve çevresindeki altı farklı bölgede, Haziran, Temmuz ve 
Ağustos’un ilk yarısı boyunca çalıştı. İnternet sitemizde projeyle ilgili en gün-
cel bilgileri bulabilirsiniz: http://sites.museum.upenn.edu/gordion.

MİMARİ KONSERVASYON VE RESTORASYON

İç Kale Höyüğü’ne yaklaşan birinin ilk gördüğü anıt, taş duvarlarının yük-
sekliği hâlen 10 m.ye ulaşan, anıtsal Erken Frig Dönemi iç kale kapısıdır (Şe-
kil: 1-3)1.  Burası, ilk kez inşa edildiği M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren, en azından 
kullanımdan kalktığı M.Ö. dördüncü yüzyıla kadar, kalenin ana giriş kapısı 
olarak kullanılmış gibi görünmektedir. Silahlı çatışmalar ve depremlerin ya-
rattığı hasara rağmen, Küçük Asya’daki en iyi şekilde korunmuş Demir Çağı 
kale kapısı olma özelliğini korumaktadır. 

Kapı, 1999 yılında meydana gelen depremle ciddi şekilde hasar görmüştü.  
Biz de en fazla hasar gören, üstteki on iki taş sırasını sıra sıra yerinden sök-

* C. Brian ROSE,  Pennsylvania Üniversitesi, A.B.D.
 Ayşe GÜRSAN SALZMANN, Pennsylvania Üniversitesi, A.B.D.
1 Rodney S. Young, “Gordion: Preliminary Report, 1953,” American Journal of Archaeology 59 (1955), 

1–18; “The Campaign of 1955 at Gordion,” American Journal of Archaeology 60 (1956), 252-260; 
“Gordion Campaign of 1959.” American Journal of Archaeology 64 (1960), 233-236; “The Gordion 
Excavation Seasons of 1969–1973 and Subsequent Research,” American Journal of Archaeology 94 
(1990), 371–406; Meredith Keller, “Measuring Stability. Construction, Condition, and the Future 
of Gordion’s Early Phrygian Gate,” In Gordion Awakened. Conserving a Phrygian Landscape, edited 
by Meredith Keller and Frank Matero, 66-105 (Philadelphia, 2011).
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mek, ve konservasyonları bittikten sonra, yeniden yerlerine yerleştirmek için 
bir çalışma planı geliştirdik. Üzerinde alüminyum gezer vinç bulunan, 10 m. 
yüksekliğindeki yapı iskelesinin kurulması sayesinde, güney burcundaki ha-
sar gören taşları güvenli bir şekilde kaldırılıp, orijinal konumlarının yanında 
restore etmek mümkün oldu (Şekil: 2)2.   

Hasar gören bloklar, epoksi enjekte edilerek, ve paslanmaz çelik çubuklar 
eklenerek sağlamlaştırılırken, sekiz, on ve onikinci taş sırasındaki bloklara, 
bunları duvarın merkezine sabitlemek için, paslanmaz çelik bantlar monte 
edildi. Projenin başlangıcından bu yana, hasar görmüş 112 taş blok sağlam-
laştırıldı, konservasyonu tamamlanan otuz blok da, vinç yardımıyla kapıdaki 
orijinal pozisyonuna yeniden yerleştirildi (Şekil: 3).

2018 sezonunda, konservasyonu tamamlanan taşların hepsi yerine yerleş-
tirildikten sonra, üzerleri jeotekstil tabakasına yerleştirilmiş, sığ köklü çimler-
den oluşan yeşil örtü ile kaplanarak bu proje tamamlanacaktır. Bu yöntem, 
suyun taş duvarın içine girerek ona daha fazla zarar vermesini engelleyecek-
tir. Çünkü yağışlı dönemlerde kökler suyu emecek, ama bu kökler duvara 
nüfuz edecek kadar da büyüyemeyecektir. 

Konservasyonuna odaklandığımız ikinci alan, Ankara Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi ile ortaklaşa bir şekilde çalıştığımız, Gordion’un yaklaşık 25 
km. kuzeyindeki Belkavak Tümülüsü’ydü. Tümülüse saldıran yağmacılar, 
ana odanın iyi korunmuş bindirmeli kireçtaşı çatısına zarar vermişlerdi. He-
men ardından Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından yapılan kurtarma 
kazılarında, Erken Helenistik Dönemden kalma, granit ve kumtaşından inşa 
edilmiş, iki odalı bir taş mezar meydana çıkarılmıştı. Mezarın aksonometrik 
görünümünü inceleyebilirsiniz (Şekil: 4). 

Mezar odası uzak bir yerde bulunduğu için yapı, Ankara Anadolu Me-
deniyetleri Müzesi arkeologlarınca parçalara ayrılarak, son rekonstrüksiyonu 

2 Rodney S. Young, “Gordion: Preliminary Report, 1953,” American Journal of Archaeology 59 (1955), 
1–18; “The Campaign of 1955 at Gordion,” American Journal of Archaeology 60 (1956), 252-260; 
“Gordion Campaign of 1959.” American Journal of Archaeology 64 (1960), 233-236; “The Gordion 
Excavation Seasons of 1969–1973 and Subsequent Research,” American Journal of Archaeology 94 
(1990), 371–406; Meredith Keller, “Measuring Stability. Construction, Condition, and the Future 
of Gordion’s Early Phrygian Gate,” In Gordion Awakened. Conserving a Phrygian Landscape, edi-
ted by Meredith Keller and Frank Matero, 66-105 (Philadelphia, 2011).
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için Gordion Müzesi’ne taşındı. Ancak taş blokların bir kısmı zaten kırılmıştı. 
Sağlamlaştırdığımız taş blokların boyu, 2,40 m.ye kadar uzanıyordu ve kon-
servasyon uygulamaları arasında, kırıklara paslanmaz çelik çubukların yer-
leştirilmesi ile çatlakların arasına kalsiyum karbonatla karıştırılmış sıvı epok-
si enjekte edilmesi bulunuyordu. Mezar odasındaki ana taş blokların tamamı 
artık sabitlendi ve mezarın rekonstrüksiyonuna devam edilebilir. 

KAZI: ALAN 1’DEKİ GÜNEY KAPI

Yapılar zarar görmeden korunmadığı için, Gordion iç kalesindeki en etki-
leyici yapıların orijinal görünümlerini yeniden yaratmak pek kolay değildi3.  
Bu konuda en iyi rehberlerimiz, Gordion’un iki kale kapısı olan iç kale ka-
pısı ile güney kapıdır (Şekil: 1, 5-10). Bu nedenle de, bilimsel çalışmalarımız 
arasında bu yapıların konservasyonuna büyük önem vermekteyiz.  Höyü-
ğün doğusundaki iç kale kapısında devam eden restorasyondan, daha önce 
bahsetmiştik. İç kalenin güney tarafında, büyük bir Pers idare merkezi olan 
mozaik binanın yanındaki güney kapı ise, yeni bir keşiftir. Geçtiğimiz beş 
kazı sezonunda, daha önce var olduğu bilinmeyen, uzun bir caddeyi ortaya 
çıkardık. İki yanında devasa taş duvarlar bulunan cadde, muhtemelen M.Ö. 
9. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar, 600 yıldan uzun bir süre boyunca, kullanılmaya 
devam etti (Şekil: 5-6). 

Burada, toplam 42 metreye 27 metre boyutlarında bir alanı ortaya çıkar-
dık. Bu alan, Erken Frig Döneminde (M.Ö. 9. yüzyıl) inşa edilen, Orta Frig Dö-
neminde (M.Ö. 8. yüzyıl) yeniden inşa edilen, ve Geç Frig Döneminde (M.Ö. 
geç 6. yüzyıl) bir kez daha inşa edilen bir kapı kompleksinin bir kısmıydı. 

Erken Frig giriş kapısının tam olarak nasıl düzenlendiği, hala belirgin 
değildir. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan bir yol, bu bölgeye 
doğru ilerledikten sonra, oldukça tutarlı bir şekilde 6 m.lik genişliğe ulaştığı 
batıya doğru, açı yaparak dönmektedir. Yolun güney tarafında, yaklaşık 3 
m. genişliğinde, hatırı sayılır büyüklükte bir tahkimat duvarı bulunuyordu. 
Bu duvar, 2,5 m. yüksekliğindeki büyük bir yokuş, ya da basamaklı teras du-

3 C. Brian Rose, “Fieldwork at Phrygian Gordion, 2013-2015,” American Journal of Archaeology 121 
(2017), 162-171.
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varıyla desteklenmişti (Şekil: 6.1). Yolun kuzey tarafındaki duvar (Şekil: 6.2, 
7), 4,40 m.ye yaklaşan yüksekliğiyle, kapı kompleksindeki en iyi korunmuş 
duvarlardan biri olmasının yanı sıra, kâgir tekniği de pek çok yönden iç kale 
kapısıyla benzerlikler taşımaktadır. 

M.Ö. sekizinci yüzyılda, yaklaşık M.Ö. 800’de, iç kalenin büyük bir bölü-
münü saran büyük yangının ardından, önemli değişiklikler meydana geldi. 

Sokağın kuzey tarafındaki büyük Erken Frig duvarı (Şekil: 6.2), hiçbir 
değişikliğe uğramadan kullanılmaya deval etti. Kuzey yönündeki bir yolu 
kapatan, çok daha dikkatli inşa edilmiş yeni duvarla, bu Erken Frig duvarı 
doğudaki burca eklendi (Şekil: 6.7, 7). Gordion’daki diğer yeni Orta Frig du-
varlarında olduğu gibi, bu da başlıca kırmızı, sarı, gri ve beyazdan oluşan çok 
renkli taşlardan inşa edilmişti. 

Diğer Orta Frig binalarında olduğu gibi, duvarların ardındaki moloz dol-
gu, halen alışılmadık biçimde iyi korunmuş halde bulunan, ardıç ağacından 
büyük ahşap kirişlerin stratejik bir şekilde yerleştirilmesiyle sabitlenmişti. 
Şekil 6.8 ile şekil 8’de bu ardıç ağacı kirişlerinden üçünü görebilirsiniz. Uzun-
lukları 2,40 ila 3,40 m. arasında değişiklik gösteren kirişler, bu bağlayıcıların 
ne kadar devasa olduğunun da göstergesidir. Kirişlerin stratejik konumu, 
bunların yaklaşık 2.800 yıl önce kesilmiş olması gerektiğini gösterir; fakat bu 
tarihlendirme ancak dendrokronolojik analizlerle doğrulanabilecektir.

Sokağın kuzey tarafındaki Orta Frig doğu burcuna bitişik Orta Frig yoku-
şunun, ya da basamaklı terasının, batı ucunu da gün yüzüne çıkardık (Şekil: 
6.9, 9). Yaz sonunda, toplam boyu 3 metreden daha uzun 14 taş basamağı 
meydana çıkardık. Burada da yapı ustaları, aralarında gri, kırmızı ve beyazın 
da bulunduğu çeşitli renklere sahip kumtaşları kullanmıştı; böylece bunların 
düzeni, kapının diğer kısımlarındaki çok renkliliği tamamlıyordu. 

Diğer bazı keşifler de burada bahsetmeye değer niteliktedir. Ana yolun 
girişinde, güney tarafında, yeşilimsi bir taştan oyulmuş, yüzü yola dönük, 
ayakta aslan heykeli bulunuyordu (Şekil: 5, 6, 10). 1,25 m. uzunluğu, 0,80 m. 
yüksekliğiyle bu heykel, Gordion’da bugüne kadar keşfedilen en büyük hey-
kel olma özelliğini koruyor. Her ne kadar son derece yıpranmış olsa da Geç 
Hitit aslan stillerine göre yapıldığı anlaşılan heykelin, geç 8. yüzyıla tarih-
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lenmesi mümkün görünüyor. Heykelin aslında nasıl sergilendiği kesin olma-
makla birlikte, aslanın her iki tarafı da oyulmuş olduğundan, orijinalinde her 
iki taraftan da görülebilen bağımsız bir heykeldi. Pers saldırılarının ardından, 
Geç Frig Döneminde kapı yeniden inşa edildiğinde heykel, ana yolun girişi-
ne, kabartma gibi görünecek şekilde duvara yaslanarak yerleştirilmişti. 

ALAN 4: İÇ KALE HÖYÜĞÜ’NÜN MERKEZİ

Alan 1’de yaptığımız keşifler, bu yıl M.Ö. 6. ilâ 4. yüzyıla tarihlenen çok 
sayıda buluntu veren Alan 4’le tamamlandı4. Bu alandaki keşiflerimiz ara-
sında, M.Ö. 540’larda gerçekleşen Pers saldırıları sırasında tahrip edilen bir 
binaya ait, neredeyse bütün halde ele geçirilen Orta Frig çatısı da bulunuyor 
(Şekil: 11-13). Bu açma, Frig sanayi bölgesinin, ya da “teras binası bölgesi”nin, 
hemen batısında bulunumaktadır. Burada 2015’te kazı çalışmalarına başla-
mamızın sebebi, iç kalenin merkezinin nasıl düzenlendiğinin temel anlamda 
bilinmemesiydi. 

Buradaki en önemli keşif, yaklaşık M.Ö. 540’a tarihlenen kil ve molozdan 
oluşan, devasa bir yıkıntı tabakasıydı (Şekil: 11). Burada, yanmış ahşap ve 
yanmış ya da parçalara ayrılmış kerpicin yanı sıra, aralarında oluklu kire-
mitler, kapaklar, mahya kiremitleri, akıtacaklı saçak kiremitleri ile eğik veya 
yanal simalara ait dekoratif parçalarla pandantif friz plakaların da olduğu, 
çok sayıda kırık çatı kiremidi bulunuyordu (Şekil: 12-13).

Toplamda yaklaşık 2600 kilogram, yani 5700 pound ağırlığında çatı kire-
midi ortaya çıkarıldı. Çatının neredeyse tamamının rekonstrüksiyonu yapıla-
bilecekmiş gibi görünüyor. Parlak renklerle boyanmış süslemelerde, yıldız ve 
sarmallar, dil biçimli bezemeler ile, baklava desenleri gibi bir dizi geometrik 
motif bulunuyordu. Ancak bunların yanı sıra Theseus ve Minotauros, aslan 
ve boğa gibi örneklerin de olduğu figürler de mevcuttu. Bahsettiğimiz bina-
nın fiilen yaklaşık M.Ö. 540’ta, Pers saldırıları sırasında yıkıldığı, ardından da 
yıkıntının burada bırakıldığı açıktır. 

4 C. Brian Rose, “Fieldwork at Phrygian Gordion, 2013-2015,” American Journal of Archaeology 121 
(2017), 171-173.
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Kiremitli çatısı olan binalar, Küçük Asya’da ancak yaklaşık M.Ö. 600’de 
ortaya çıkmıştı. Onu takip eden yüzyılda, hala pahalı ve istisnai sayılıyorlar-
dı. Bu da şu anlama geliyor, yeni keşfedilen bina ve bununla bağlantılı olarak 
Teras Binası’nın batısındaki bölge, M.Ö. altıncı yüzyılda, bizim önceden san-
dığımızdan çok daha büyük bir öneme sahipti. 

JEOFİZİK ARAŞTIRMALARI

Bu yıl jeofizik ekibimiz, iki önemli bölgeye odaklandı: İç kale höyüğünün 
çevresi ile iç kalenin batısındaki mesken bölgesi olan dış şehir.5  Her iki böl-
gede de amacımız, bu alanları çevreleyen surların boyutlarını ve konumlarını 
daha iyi anlamaktı. 

Sonuçlar, şekil 14’daki yeşil çizgiden de anlaşılabileceği üzere, Orta ve Geç 
Frig dönemlerinde (M.Ö. 8.-4. yy.) iç kalenin savunma duvarının bir parçasını 
ortaya çıkardı. Bu, çok önemli bir keşif oldu, çünkü Rodney Young’ın yoğun 
kazılarına rağmen, daha önce iç kalenin savunma sisteminin kesin konumu-
nu tam olarak belirlemeyi başaramamıştık, ve bu savunma sisteminin höyü-
ğün tamamını çevrelediğinden asla emin olamamıştık. 

Ayrıca, höyüğün kuzey tarafının Orta Frig Döneminde, devasa depo bina-
larıyla dolu olduğunu artık görebiliyoruz.  

GORDİON KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİM PROGRAMI

Son üç yıldır, Gordion Projesi kapsamında, Gordion’un başkan yardımcı-
sı Ayşe Gürsan-Salzmann’ın başkanlığında, Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi Müdür Yardımcısı Halil Demirdelen’in ortaklığında, ve Penn Müzesi 
paleobotanikçisi Naomi F. Miller’ın asistanlığında, kültürel miras projesi yü-
rütülüyor. 2014 ve 2015’te program, öğrencilerin kültürel miras konusunda 
eğitilmesine odaklanmıştı; 2016’da odağımızı yerel lider eğitimcilere, özellik-
le de Gordion çevresinde bulunan ortaokullardaki, öğretmen ve idarecilere 
kaydırdık.

5 G. K. Sams and M. Voigt, “Gordion 2007,” Kazı Sonuçlari Toplantisi 30 (2009), 139-150; “Gordion. 
2008,” Kazı Sonuçlari Toplantisi 31 (2010), 289-302; “Gordion. 2009,” Kazı Sonuçlari Toplantisi 32 
(2011), 462-473; G. K. Sams and C. B. Rose, “Gordion 2010,” Kazı Sonuçlari Toplantisi 33 (2012), 
501-514; “Gordion 2011,” Kazı Sonuçlari Toplantisi 34 (2013), 300-310; “Gordion 2012,” Kazı Sonuç-
ları Toplantısı 35: 81-90.
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2017’de hedefimiz, geçen üç yılda hayata geçirilen programların ne kadar 
etkili olduğunu değerlendirmek, ve gelecek için stratejik planlamalar yap-
maktı. Bu sezon boyunca yöreden 20 öğretmen ve bölgenin siyasi ve eğitim 
merkezi Polatlı Belediyesi idari teşkilatından memurlarla birlikte üç çalıştay 
düzenlendi.

Genel anlamda yeni program bölgenin kültürel mirasını korumada, yöre 
halkını daha etkili çıkar gruplarına dönüştürmeyi amaçlıyordu. Gordion Ar-
keoloji Projesi ile Polatlı’daki belediyeye bağlı ve sivil enstitüler arasında, iş-
birliğine ve karşılıklı etkileşime dayalı bir ortaklığın kurulması konusunda, 
oybirliğiyle anlaşma sağlandı. 

YAYIN

Yayınların hızı istikrarlı bir şekilde arıyor. “Kral Midas’ın Altın Çağı” ser-
gisinin sergi kataloğu, geçen Ağustos ayında Penn Press tarafından yayım-
landı.6  Gordion’un antik çevresi üzerine yazılan bir cilt (Agricultural Sustai-
nability and Environmental Change at Ancient Gordion [Antik Gordion’da Tarımsal 
Sürdürülebilirlik ve Çevresel Değişim]) de, Penn Press’ten kısa bir süre önce çık-
tı. Gordion kemik ve fildişi objeleri üzerine bir cilt ile, Gül Gürtekin Demir’in 
Gordion’daki Lidya seramikleri üzerine çalışması olmak üzere iki monografi 
daha bu yıl tamamlanacak.

2017 sezonundaki çalışmalarımız, temsilcimiz Ankara Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi’nden Sayın Nusret Çetin’in enerjik destekleriyle kolaylaştı. 
Ayrıca, bu yıl Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Müze Müdürü 
Sayın Enver Sağır ile Müdür Yardımcıları Sayın Halil Demirdelen ve Sayın 
Mehmet Akalın’ın, düzenli aralıklarla yaptığı ziyaretlerden, son derece yarar 
sağladık. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, özellikle Genel 
Müdür Sayın Yalçın Kurt’a, Genel Müdür Yardımcısı Vekili Sayın Ali Rıza Al-
tunel, Kazılar Daire Başkanı Sayın Melik Ayaz’a, Kazılar Şube Müdürü Sayın 
Umut Görgülü’ye, Müze Kazıları Şube Müdürü Sayın Köksal Özköklü’ye  ve 
Sayın Nihal Metin’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

6 C. B. Rose and G. Darbyshire, The Golden Age of King Midas/Kral Midas’ın Altın Çağı. Exhibition 
Catalogue/Sergi Katalogu (Philadelphia, 2016).
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Şekil 1: Balondan bakıldığında iç kale höyüğünün havadan görünüşü, güneybatıya bakış. Fotoğ-
rafçı Gebhard Bieg.

Şekil 2: Erken Frig iç kale kapısının mimari konservasyonu, kuzeydoğudaki Midas Höyüğü’ne 
bakış. Fotoğraf Brian Rose.



419

Şekil 3:  Konservatör Angelo Lanza, konservasyonu tamamlanan yedinci taş sırasını yeniden yer-
leştiriyor. Arkaplanda Midas Höyüğü görülüyor.  Fotoğrafçı Gebhard Bieg.



420

Şekil 4: Belkavak Tümülüsü’ndeki Helenistik mezar odasının izometrik çizimi. Sam Holzman 
tarafından ölçüldü ve çizildi.  

Şekil 5: Alan 1’de bulunan güney kapı kompleksindeki Frig yolunun 
(M.Ö. 9.-6. yy.) havadan görünüşü, kuzeybatıya bakış. Fotoğrafçı 
Gebhard Bieg.
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Şekil 6: Alan 1’deki güney kapı kompleksinin Erken, Orta ve Geç Frig (M.Ö. 9.-6. 
yy.) öğelerine ait evrelerin renklere ayrılarak gösterildiği plan. Planı çizen 
Simon Greenslade.

Şekil 7: Alan 1’deki güney kapı, kuzeydoğuya bakış. Yanmış ahşap kirişleri olan 
Erken Frig duvarı solda görülüyor, sağdaki duvarsa Orta Frig Dönemin-
den. Midas Höyüğü sağ üstte görülüyor. Fotoğraf Brian Rose.
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Şekil 8:  Kurtis Tanaka, güney kapıdaki (Alan 1) ardıç ağacından kirişleri temizliyor. Bu ki-
rişler buraya M.Ö. erken 8. yy.da konmuştu. Fotoğraf Brian Rose.

Şekil 9:  Öğrenci güney kapıda (Alan 1) yeni keşfedilen Orta Frig yokuşunu yada teras du-
varını ölçüyor.  Fotoğraf Brian Rose.
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Şekil 10: Güney kapıda (Alan 1) bulunan taş aslan. Fotoğrafçı Gebhard Bieg.

Şekil 11:  Alan 4’teki M.Ö. 6. yy. çatı kiremidi mal-
zeme grubu, güneye bakış. Fotoğraf Brian 
Rose.
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Şekil 12:  Alan 4’teki çatı sisteminin rekonstrüksiyonu. Ori-
jinal çizim Matthew Glendinning’e ait, uyarlayan 
Gebhard Bieg.

Şekil 13:  Jessica Johnson ve Cricket Harbeck Alan 4’teki 
çatı kiremitlerini konservasyondan geçirirken. Fo-
toğrafçı Gebhard Bieg.

Şekil 14: Aşağı şehir ve dış şehirdeki uzaktan algılama so-
nuçları. Hazırlayanlar: Stefan Giese ve Christian 
Huebner.



425

KOMANA 2017 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

D. Burcu ERCİYAS*
Mustafa N. TATBUL

Komana’da 2017 yılında kazılar geçen yıllarda olduğu gibi yerleşimin 
merkezinde bulunan Hamamtepe höyüğünde gerçekleşmiştir. Çok katmanlı 
bir höyük oluşumu olan Hamamtepe’de bugüne kadar Osmanlı Döneminden 
Erken Bizans Dönemine uzanan geniş bir kronolojik yelpazede yapısal ka-
lıntılar ve bu kalıntılarla ilişkili arkeolojik kontekstler ortaya çıkmıştır. 2017 
yılında kazı çalışmalarının temel hedefi, 2016 yılında netleşmeye başlayan ve 
11-12. yüzyıl kilisesinin altında bulunan, aynı zamanda kilisenin de üzerine 
inşa edildiği harçlı yapı grubunun temsil ettiği evreyi daha iyi anlamak, Ki-
lise A’nın kuzey nefinin sınırlarını belirlemek, ve harçlı duvarların olduğu 
alanlarda derinleşerek tepede daha erken yerleşim evrelerine ulaşmak olmuş-
tur. Sur duvarı etrafındaki kazılarda ise amaç kuzeybatı köşede 2016 yılın-
dan itibaren ortaya çıkmaya başlayan giriş yapısı ile ilgili daha detaylı veri 
toplamak olmuştur. Ayrıca kazının 10. yılına yaklaşırken kazıda ortaya çıkan 
küçük buluntuların yayına dönüştürülebilmesi için uzmanlar gerek kazıe-
vi deposunda gerekse Tokat Müzesi deposunda çalışmalar yürütmüşlerdir. 
Koruma ve sağlamlaştırma işlemleri geçen yıllarda olduğu gibi hem arazide 
hem de buluntular üzerinde devam etmiştir. 2017 yılı kazısında Komana’nın 
kronolojisini daha erkene çekebilecek, sur duvarını tarihlendirmede yardımcı 
olabilecek nitelikte sonuçlar elde edilmiştir.

* Prof. Dr. D. Burcu ERCİYAS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yerleşim Arkeolojisi Anabilim 
Dalı, Ankara/TÜRKİYE.
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ÇALIŞMA ALANLARI

Hamamtepe’de gerçekleştirilen kazı çalışmaları HTP01, HTP02 ve 
HTP04 olmak üzere üç farklı alanda yürütülmüştür (Resim: 1). HTP01 
Hamamtepe’nin orta bölgesini ve sur içini temsil ederken, HTP02 alanı sur 
yapısının ve çevresine verilen addır. HTP04 alanı sur dışı yerleşimin taba-
kalanmasının anlaşılabilmesi için tepenin kuzey yamacındaki düzlük alanda 
2016 yılından beri kazılmaktadır. 

HTP01 Alanı

HTP01 alanında yapılan çalışmalar 2017 kazı sezonunda doğu ve batı alanı 
olmak üzere iki ayrı bölgede yürütülmüştür:

HTP01 alanının doğu bölümdeki çalışmalarda önceki senelerde kazısı ya-
pılan 11-12. yüzyıla tarihlendirilen Kilise B yapısı ve etrafında yoğun olarak 
bulunan Orta Bizans Dönemi mezarlarının kazısına devam edilirken kilisele-
rin temel duvarlarının hemen altında tespit edilen erken dönem harçlı yapı 
evresinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır (Resim: 2).

HTP01 alanının batısında yapılan çalışmalarda ise 2016 kazı sezonunda 
ortaya çıkarılan içerisinde in-situ pithosların da bulunduğu ve kiliselerden 
daha erken bir döneme tarihlendirilen harçlı yapıların bulunduğu açmalarda 
çalışmalara devam edilmiştir. Bu alanda Kilise A yapısının etrafında bulunan 
Orta Bizans Dönemi mezarlarının kazısı ve belgelendirilmesi de gerçekleşti-
rilmiştir. 

Doğu Açmaları

Doğu bölümde gerçekleştirilen çalışmalarda henüz mimari kalıntıları tes-
pit edilememiş fakat Erken Ortaçağın harçlı yapılarının temellerinde dolgu 
olarak ortaya çıkarılan tabakalarda Hellenistik ve Roma Dönemi seramikleri, 
pişmiş toprak unguentariumlar ve bol miktarda deniz kabuğu bulunmuştur. 
Buluntular arasında bir parça pişmiş toprak kadın tasvirli Hellenistik Dönem 
resimleri yer almaktadır. (Resim: 3) Ayrıca bu alanda bulunan sikkeler arasın-
da Mitridates Dönemi sikkeleri (M.Ö. 130-100) ve bir adet Hadrian Dönemi 
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gümüş sikke (Hadrian M.S. 117-38) önemli buluntular arasındadır. Dolgunun 
ana kayanın üzerinde bulunan engebeli zemini düzlemek için kullanıldığı 
düşünülmektedir. Buluntular olmasına rağmen, bu tabakada Hellenistik veya 
Roma dönemlerine tarihlenebilen in-situ mimari kalıntıya henüz rastlanma-
mıştır. 

2018 kazı sezonunda bu alanlarda daha fazla derinleşilerek höyüğün Hel-
lenistik ve Roma dönemlerine ışık tutacak bulgulara ulaşılması hedeflenmek-
tedir.

Batı Açmaları

Batı bölümde gerçekleştirilen çalışmalarda Geç Roma/Erken Bizans Dö-
nemi harçlı duvarlı mekanların ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. 2016 yılın-
da kilisenin kuzeyinde 3 adet in-situ pithosun olduğu dar bir mekan ortaya 
çıkarılmıştır. (Resim: 4) Yaklaşık 2 m. yüksekliğinde korunmuş harçlı bir du-
varın dışında, başka harçlı bir duvarla sınırlanmış şekilde bulunan bu pithos-
ların etrafında kazılar derinleşmiştir. Özellikle pithosların kuzey tarafındaki 
dolguda çok sayıda deniz kabuğu ve Erken Bizans Dönemine tarihlenebilen 
seramikler ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca mezarlık ve kilise kontekstlerinde bu-
lunan sırlı kandiller yerine, daha erken dönemlere tarihlendirilebilecek piş-
miş toprak kandil parçaları bulunmuştur.

2013 yılında Kilise A yapısının kısmen ortaya çıkarıldığı bu açmadaki 
çalışmanın 2017 yılındaki amacı kilisenin kuzey nefinin temel yapısının ve 
bu bölümünde mekan içi ve dışı organizasyonunun daha iyi anlaşılması ol-
muştur. Bu çalışma sırasında, kuzey nefin kuzey duvarının temelinin altında, 
yapıdan yaklaşık 1m. kuzeyde tuğla ve harç örgülü, batıda baş kısmı apsis 
şeklinde düzenlenmiş, oldukça özel bir mezar bulunmuştur. Apsisli olmayan 
benzer ikiz mezar, 2014 yılında Kilise B’nin güney nefinin taban seviyesi al-
tında bulunmuş (G68) ve içerisinde tabut çivileri de olan çoklu bir gömü (4 
birey) ortaya çıkarılarak belgelenmiştir. Yapısal olarak daha özenli yapılmış 
ve şimdiye kadar ortaya çıkarılan 125 mezarla farklılık gösteren, aynı zaman-
da kiliselere oldukça yakın konumda bulunan bu iki mezarın kiliseyi yaptıran 
kişilere ait olabilecekleri düşünülmektedir (Resim: 5).
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Bu yıl ortaya çıkarılan mezarlarda özellikle cam bardaklar ve sırlı pişmiş 
toprak kandiller dikkat çekicidir. Önceki yıllarda bulunan daha çok made-
ni yüzük, küpe, bilezik ve haç gibi buluntulardan oluşan mezar buluntuları, 
son yıllarda cam bilezikler, cam bardaklar ve sırlı pişmiş toprak kandillerin 
de eklenmesiyle çeşitlenmiştir. Oluşan bu değişim ve çeşitliliğin nedenlerinin 
sonraki kazı sezonlarında cevaplanacağı umulmaktadır (Resim: 6-7)

HTP02 Alanı

HTP02 alanında yapılan çalışmalar 2017 kazı sezonunda sur duvarının 
kuzeybatı bölümündeki açmalarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, 
bu bölümde olası bir sur girişinin olup olmadığının ve surun hangi evreler-
de aktif olduğunun anlaşılması olmuştur. Bu amaçla sur yapısının üzerinde 
bulunan geç evrelere ait yapısal kalıntıların kaldırılması ve erken evrelerin 
ortaya çıkarılması hedeflenmiştir (Resim: 8).

Sur duvarının üzerinde duvarları oldukça sağlam durumda ancak gelişi 
güzel taşlar ile örülmüş bir Osmanlı Dönemi yapısı ortaya çıkarılmıştır. Os-
manlı Döneminde surun işlevini yitirdiği ve tepenin üzerinde bulunan köy 
yerleşiminin konutlarından birinin bu bölümde olduğu anlaşılmıştır. 

Osmanlı Dönemine tarihlenen bu mekanın altında ortaya çıkarılan Daniş-
mend/Selçuklu Dönemi tabakalarında surun devam ettiği görülmüş, iki ta-
rafında kapı söveleri bulunan genişçe bir kapı girişi ortaya çıkarılmıştır. Elde 
edilen bu veriler sur duvarının Danişmend/Selçuklu Döneminde işlevini sür-
dürmüş olabileceğini göstermektedir (Resim: 9).

Sur duvarının dış bölümünde Erken Bizans Dönemi tabakalarında gerçek-
leştrilen çalışmalarda bir adet altın sikke bulunmuştur. Sikke erken 7. yüzyıla 
tarihli bir Phokas tremissesidir. Yakınında aynı ölçüye denk bir cam ağırlık 
da bulunmuştur. Sur duvarının hemen dışında yer alan mekanda bulunan 
sikke ve cam ağırlık sur duvarının 7. yüzyılın başında var olduğuna işaret 
etmektedir. Anadolu’nun Pers akınları, ardından da Arap akınlarına maruz 
kaldığı bu dönemde yerleşimin surla korunmuş olması olasıdır. Elde edilen 
bu veriler ışığında surun kullanımını en erken 7. yüzyıla tarihlemek mümkün 
görünmektedir (Resim: 10-11).
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2018 kazı sezonunda surun iç ve dış bölümlerinde derinleşilerek stratigra-
fisi ve organizasyonu hakkında daha fazla veri toplanması hedeflenmektedir.

HTP04 Alanı
HTP04 alanındaki çalışmanın amacı Hamamtepe’nin alçak kesimlerinde 

arkeolojik tabakalanmanın ve Komana’nın yerleşim tarihinin daha iyi anlaşıl-
masıdır. Hamamtepe’nin üst kesimlerinde anakayanın üzerinin tekrar tekrar 
kullanılmış olması dolayısıyla erken evrelerin kayıp ve tahrip olduğu gözlem-
lenirken, yerleşimin alçak kesimlerinde yapısal kalıntıların, özellikle de Roma 
ve Hellenistik Dönem mimari kalıntılarının Yeşilırmak›ın da etkisiyle biriken 
alüvyon nedeniyle daha derin seviyelerde oldukları düşünülmektedir. 

2016 çalışma sezonunda bu amaçla başlayan çalışmalar 2017 sezonunda 
da aynı açmada devam etmiştir. Sırasıyla Osmanlı ve Danişmend/Selçuklu 
Dönemi konut alanlarının sur dışarısında, tepenin düz kesimlerinde de de-
vam ettiği görülmüştür (Resim: 12). Açmanın kuzey kesitinde ortaya çıkarılan 
Danişmend/Selçuklu Dönemi yapısının ön cephesi kayda değer büyüklükte 
bir binanın varlığına işarettir. Tepeye adını veren ve bugün tepenin kenarında 
tek bir duvar kalıntısı olarak kalmış hamam yapısı ile birlikte düşünülürse, 
bu yapının bir han olması olasıdır. Henüz yapının içerisinde kazı çalışması 
yapılmadığı için bu yalnızca bir öneri olarak burada sunulmuştur. Tepenin 
üst bölümünde kiliseler etrafında yoğunlaşan Orta Bizans Dönemi mezarla-
rına düz alanda da rastlanmıştır. Elde edilen bu veri mezarlık alanının sade-
ce tepenin üstü ile sınırlandırılmaması gerektiğini göstermiş, en azından bir 
dönemde mezarların tepenin dışına doğru yayıldığını ortaya koymuştur. Öte 
yandan Orta Bizans Dönemine tarihlenebilecek kuru duvarlı mekanların da 
ortaya çıkarıldığı tabakalarda Orta Bizans Dönemi seramikleri bulunmuştur. 
Hamamtepe’de ilk defa görülen 10-11. yüzyıl seramikleri kilise/mezarlık ya-
yılımının yerleşiminin tepenin aşağısındaki düzlüklerde bulunabileceğini de 
işaret etmektedir.

KORUMA VE SAĞLAMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
2017 Kilise Duvarları Koruma Çalışmaları 
Bu sene Koruma Uzmanı Yasemin Özer önderliğinde öğrenci stajyer Rıd-

van Akcan ile yapılan çalışmalarda, HTP01 alanında bulunan iki kilisenin 
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duvarlarında koruma ve sağlamlaştırma yapılmıştır (Resim: 13). 2017 yılında 
orjinal harçtan örnek alınarak yapılan analiz sonuçlarına göre sağlamlaştırma 
için kullanılan harçta,  kireç harcı oranları 2 ölçek dere kumu, 1 ölçek pomza 
tozu, 1 ölçek çakıl,10 ölçek kireç (1,75lt) olarak düzenlenmiştir. İşlem dört aşa-
malı biçimde yapılmıştır; temizlik, yıkama, derz dolgu uygulama ve kazıma. 
Uygulama sırasında yapılan harca az miktarda su eklenip uygulama sonunda 
hızlı kurumayla oluşan çatlakları önlemek için nemli çuval bezi örtülmüş-
tür. Ayrıca duvarın üst kısımları su geçirimliliğini engellemek için kaba harç 
uygulanarak çakılla kapatılmıştır. Buradaki amaç suyun tabana işleyip harca 
ve duvara zarar vermesini engellemektir. Komana’da birçok bronz, cam ve 
kemik eserler ortaya çıkmaktadır. Ancak toprak yapısına bağlı olarak özel-
likle bronz eserlerde korunma son derece zayıftır. Özellikle sikkeler çok sa-
yıda bulunmalarına rağmen birçoğu okunamayacak kadar korozyonludur. 
Mekanik temizlikle temizlenen sikkeler ve bronz eserlerin koruma ve onarım 
çalışmalarında gümüş oksit paroloid b 72, keramik eserlerde saf su ile tuzdan 
arındırma, kemik eserlerde alkol ile temizlik, cam eserlerde alkol ile temizlik 
yapılıp hxytal nyl 1 ile tümleme yapılmıştır. Keramik eserlerin yapıştırılma-
sında %30 luk paroloid B72 kullanılmıştır. Tümleme işleminde dişçi alçısı uy-
gulanmıştır.

ÇEVRESEL ARKEOLOJİ ÇALIŞMALARI

Çevresel arkeoloji çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim 
Arkeolojisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evangelia Pişkin önderliğinde yürütül-
mektedir (Resim: 14-15). 2017 yılı çalışmaları sırasında, öncelikle 2016 kazı se-
zonundan kalan toprak örnekleri üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışma, flotation 
(suda yüzdürme) tekniği kullanılarak topraktan ayrıştırılan örnekleri organik 
materyal ve özel buluntulardan ayıklama şeklinde yapılmıştır. Bulunan or-
ganik materyal ve kömür parçaları daha detaylı araştırma ve tanımlama için 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı Çevresel 
Arkeoloji Araştırma Laboratuarı’na gönderilmiştir. Bugüne kadar yürütülen 
araştırmalarda özellikle Ortaçağ flora ve faunasına dair değerli bilgiler edi-
nilmiştir. Arkeozoolojik çalışmalarda 2017 yılında öncelikli hedef küçük evcil 
hayvanlar ve kanatlıların tesbit edilmesi olmuştur. Bu amaçla tüm yıllara ait 
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kemikler taranmıştır. Çalışmanın amacı minimum birey sayısını tespit etmek-
tir. Ayrıca 2017 yılında yoğunlaşan Geç Roma-Erken Bizans Dönemi seramiği 
içeren tabakalarının arkeozoolojik içerikleri de bir ön çalışma ile değerlendi-
rilmiştir. Bu tabakalarda Komana›da alışık olduğumuz fauna kompozisyonu-
nun değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Özellikle druplarda daha fazla sayı-
da domuz kemiği görülmüştür. 

ARKEOLOJİK BULUNTULAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 

ÇALIŞMALAR

2015 yılında Komana Ortaçağ Yerleşimi başlıklı bir kitap yayınlanmış, bu 
kitapta Komana’da yapılan kazıların ilk 5 yılı genel çerçevesiyle tartışılmıştır. 
Yayında yerleşimin tarihçesi, kazı ve araştırmalar, jeomorfoloji, antropolojik, 
arkeozoolojik, arkeobotanik araştırmalar gibi konular ele alınmıştır. Yazıtlar, 
metal buluntular her ne kadar ön değerlendirme kapsamında yayında yer 
almış olsa da, geçtiğimiz 6 yıl içerisinde buluntular çeşitlenmiş ve daha kap-
samlı, küçük eserlere odaklı bir yayın ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda 2017 
yılında çalışmalar hızlandırılmış ve birçok uzman kazı sezonunda ekibe katı-
larak yayın hazırlığı yapmıştır.  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Ömür Ba-
kırer 2009 yılından bu yana Komana kazıları sırasında bulunmuş cam bile-
ziklerin yayına hazırlık çalışmasını yapmıştır. Cam bilezikler ve bazı diğer 
cam eserleri fotoğraf ve çizimler yolu ile belgelemiş, laboratuvar analizleri 
için örnekleme yapmıştır.

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meryem Acara Eser 
kazılarda bulunan çeşitli metal eserlerin belgelemesini yürütmüş ve Araş. 
Gör. Gülseren Esen Koyun’a kemik objelerin çalışılması konusunda danış-
manlık yapmıştır. 2009 yılından bu yana bulunan ve Tokat Müzesi ve kazıe-
vinde bulunan kemik eserlerin tümü detaylı bir şekilde belgelenmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben 
Ayhan Komana kazılarında 2009 yılından bu yana bulunmuş ve Osmanlı 
Dönemine tarihlenen lülelerin yayına hazırlık çalışmalarını yürütmüştür. Bu 
kapsamda lüleleri etüt ederek, çizim ve fotoğraflarla belgelemiş, tanımlama-
larını yapmıştır.
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Araş. Gör. Yunus Emre Karasu, Prof. Dr. Nurşen Özkul Fındık danışman-
lığında Danişmend/Selçuklu Dönemi seramikleri üzerine hazırlamakta oldu-
ğu doktora tezi doğrultusunda çalışmalarını yürütmüştür. Karasu ve Fındık 
Komana’da bulunan Selçuklu Dönemi seramikleri üzerinde insan ve hayvan 
resimleri üzerine kitaba bir bölüm katkısı hazırlamışlardır. Dr. Tasha Vorders-
trasse Bizans Dönemine ait seramikler üzerinde çalışmalarına devam etmiştir. 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Ünal, Bizans 
sikkeleri üzerinde müzede ve kazıevi deposunda çalışma yürütmüştür.

Kısa süre için kazıyı ziyaret eden Dr. Cristina Mondin ve Paolo Maranzana 
2004-2009 yılları arasında yapılan yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen 
alanlardan toplanmış seramikleri inceleyerek özellikle yerleşimin Roma Dö-
nemine ışık tutmayı hedeflemişlerdir.

KOMANA KORUMA VE GELİŞTİRME EYLEM ARAŞTIRMASI PROJESİ

ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında, Prof. Dr. Anlı Ataöv 
yürütücülüğünde sürdürülmekte olan Komana Koruma ve Geliştirme Ey-
lem Araştırması Projesi’nin arazi çalışmaları için Prof. Dr. Anlı Ataöv, Şehir 
Plancısı Ceren İlter ile birlikte Tokat ve Komana çevresinde çeşitli temaslarda 
bulunmuşlardır. Bu kapsamda Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Tokat İl Kül-
tür ve Turizm Müdürlüğü ile ön görüşmeler yapılmış, Komana çevresinin 3 
köyünün muhtarları kazıevine çağırılarak sorunları ve beklentileri dinlenmiş-
tir. Bula, Gümenek ve Ballıdere köylerinde farklı gruplar (kadınlar, çocuklar, 
gençler gibi) ile serbest formatta görüşmeler yapılmıştır. Tokat Valisi ve Kül-
tür Müdürlüğü ile Belediye’nin temsilcilerinin bulunduğu yemekli toplantı-
da Tokat’ın geneline dair Kültürel Müras Yönetimi konuları görüşülmüş, bir 
planlama ihtiyacı ortaya konumuş, bu planlama çalışmalarının niteliği üze-
rinde görüş birliği sağlanmıştır. 2018 yılı içerisinde Tokat Valiliği’ne bir rapor 
sunularak Kültürel Miras Yönetim Planı çalışmalarına başlanacaktır.
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GÖKÇEADA UĞURLU-ZEYTİNLİK 2017 YILI 
KAZI ÇALIŞMALARI

Burçin ERDOĞU*
Çiğdem ATAKUMAN

Nejat YÜCEL

Çanakkale İli Gökçeada İlçesi Uğurlu Köyü’nün 1 km. kuzeyinde yer alan 
Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesinde 2017 yılı kazı çalışmalarına Prof. Dr. Burçin 
Erdoğu başkanlığında ve Doç. Dr. Çiğdem Atakuman’nın (ODTÜ) başkan 
yardımcılığında, Doç. Dr. Başak Boz (Trakya Üniversitesi), Dr. Denis Guilbe-
au, Doktora öğrencileri Nejat Yücel (İstanbul Üniversitesi) ve Erkan Gürçal 
(Trakya Üniversitesi), Jeolog Murat Dirican (ODTÜ), çizimci Emine Arslan ile 
Trakya Üniversitesi ve ODTÜ yüksek lisans öğrencileri Yasin Cemre Derici, 
Hasan Can Gemici, Cansu Karamurat, Cem Öztürk, Cüneyt Akgün, Burçak 
Yağmur Ganiyusufoğlu ve Uğur İlhan’dan oluşan bir ekip ile devam edil-
miştir. Bakanlık temsilcisi olarak Adapazarı Arkeoloji Müzesinden Arkeolog 
Yeliz Kocayaz görev almıştır. 2017 yılı çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü ile Trakya Üniversitesi ve ODTÜ Araştırma Fonlarının 
sağladığı destekle yürütülmüştür. 

Yaklaşık 250x200 m. boyutlarındaki Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesinde Neo-
litik ve Kalkolitik çağlara tarihlendirilen 6 kültür katı ve 15 tabaka saptanmış-
tır (Erdoğu 2014; 2016). En erken VI. kültür katı M.Ö. 6800-6600; V. kültür katı 
M.Ö. 6500-5900; IV. kültür katı M.Ö. 5900-5500; III. kültür katı M.Ö. 5500-4900 
ve II. kültür katı M.Ö. 4500-4300 yıllarına tarihlenmektedir. 

* Prof. Dr. Burçin ERDOĞU, Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı, 
Edirne/TÜRKİYE.

 Doç. Dr. Çiğdem ATAKUMAN, ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi, Ankara/TÜRKİYE.
 Nejat YÜCEL (MA). İstanbul Üniversitesi Doktora Öğrencisi, İstanbul/TÜRKİYE.
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KAZI ÇALIŞMALARI

1. KALKOLİTİK DÖNEM

Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesi Gökçeada merkezden Uğurlu Köyüne gelen 
yol tarafından ikiye ayrılmıştır. 2017 kazı çalışmalarına yerleşimin doğusun-
da ve batısında olmak üzere iki sektörde devam etmiştir. Yerleşimin doğu-
sunda daha önce kısmen kazılan “Bina 3” olarak isimlendirilen, 8 odadan olu-
şan bir yapı kompleksi ortaya çıkartılmıştır (Resim: 1). Bu yapı kompleksinin 
doğu tarafı tarım nedeni ile batı tarafı ise 2011 yılında modern su boruları 
geçirilmesi sonucunda tahrip edilmiştir. Bina kuru duvar tekniği ile örül-
müş taş duvarlarla inşa edilmiştir. Yaklaşık 16x12 m. boyutlarında olan yapı 
kompleksini batı, doğu, kuzeydoğu ve güneybatıdan yaklaşık 1 m. kalınlığın-
da bir duvar çevirmektedir. Bazı odalar arasındaki geçişlerin daha sonradan 
kapatıldıkları ve belki de farklı hanelere dönüştürüldükleri de düşünülebilir. 
1 No.lu oda yapının en büyük mekanıdır ve yaklaşık 5x4 m. boyutlarındadır. 
Odanın tabanı sarı renkli bir toprakla sıvanmıştır. Bu odanın kuzey batısında 
yaklaşık 60x60 cm. boyutlarında tek sıra taştan bir seki, sekinin doğusunda ta-
bana gömülü bir havan, batısında ise kayrak taşları ile döşeli, üzerinde öğüt-
me taşları ve ezgi taşları bulunan bir alan yer alır. Odanın doğusunda gene 
büyük kayrak taşları ile döşeli alanlar mevcuttur. Güneydoğu köşesindeki 
alanda bir mablak, bız ve spatuladan oluşan işlenmiş kemik aletler in-situ ele 
geçmiştir. Odanın güney batı köşesinde ise spondylusdan yapılmış büyük bir 
bilezik bulunmuştur.

Oda 1’in kuzey batısında bir basamak ile girilen başka bir oda yer alır (Oda 
8). Bu odanın içinde de gene Oda 1’deki gibi yaklaşık 60x60 cm. boyutlarında, 
10-15 cm. yüksekliğinde bir taş seki, sekinin güneyinde tabana gömülü bir 
havan yer almaktadır. Oda 8’nin en az Oda 1 kadar büyük olduğu anlaşıl-
mışsa da, odanın tümü kazılamamıştır. 1 No.lu odanın güneyinde yer alan 
2 No.lu odaya yaklaşık 80 cm.lik bir kapı aralığı ile geçilmektedir. Tahribat-
tan dolayı bu odaya ait bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Binanın batısında ise 
birbirlerine geçişi bulunan 3 ve 4 No.lu odalar yer alır. 3 No.lu odaya giriş 
dışarıdan yaklaşık 90 cm.lik bir kapı aralığı ile sağlanmaktadır. 2 ve 3 No.lu 
odalar arasındaki tek sıra taştan duvar oldukça ince örülmüştür. Muhtemelen 
bu iki oda arası sonradan kapatılmıştır. Yaklaşık 1,5x3 m. boyutlarındaki bu 
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oda “Bina 3”ün en küçük mekanıdır. Odanın tabanı sarı-beyaz renkli bir sıva 
ile sıvalıdır. Odanın kuzeybatı köşesinde bir depo kabı bulunmuştur. Ayrı-
ca kuzeydoğu köşesinde 2 adet taş keski ele geçirilmiştir. 3 No.lu odadan, 4 
No.lu odaya giriş 70 cm.lik bir kapı aralığı ile sağlanmaktadır. 4 No.lu oda, 
2x3 m. boyutlarındadır. Bu odanın sarı renkli toprakla sıvalı tabanında 30x30 
cm. boyutlarında küçük bir ocak bulunmuştur. Odanın kuzeydoğu köşesinde 
taştan 40x20 cm. boyutlarında bir seki vardır. Sekinin yanında öğütme taşları 
saptanmıştır. Bu odada çok ince işçilikle yapılmış, bezenmiş küçük bir “ku-
lakçıklı kap” bulunmuştur.

“Bina 3”ün batısında tahrip olmuş 3 oda daha vardır. Tahrip olmuş oda-
lardan biri (Oda 5) yaklaşık 3x3 m. boyutlarındadır ve odanın batısında bir 
giriş açıklığı mevcuttur. Diğer tahrip olmuş oda (Oda 7) bu Oda 3’ün hemen 
batısındadır. Hem tahribattan hem de bir kesimi kazılmayan alanda kaldığı 
için gerçek boyutları bilinmese de gene 3x3 m. boyutlarında olduğu tahmin 
edilmektedir. Güney’de kalan diğer oda (Oda 6) daha küçüktür, yaklaşık 2x2 
m. boyutlarındadır. Bu odanın hemen doğusundaki Oda 3 ile bir olduğu, oda-
nın güney doğusunda bir giriş yer aldığı, daha sonra bu giriş kapatılarak Oda 
6’nın oluşturulduğu tahmin edilmektedir. Oda 6’nın doğusunda küçük du-
varlar kullanılarak bir niş oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bu nişin yanından 
dışarıya, belki de başka bir odaya açılan, bir insanın geçemeyeceği kadar dar 
bir geçit açılmıştır. Bu odanın içinden bir buluntu ele geçmemiştir. Bina3’den 
gelen C14 tarihi 5400-5300 yıllarını vermektedir.

Muhtemelen Bina 3’deki iskanın sonlanmasıyla birlikte Oda 3 ve Oda 2 
içine büyük derin çukurlar kazılmıştır. Bu çukurların bina kapama ritüelleri 
ile bağlantılı olma olasılıkları vardır. Oda 3 içine açılan çukur Oda 4’e açılan 
girişin hemen yanındadır. Yaklaşık 100x97 cm. boyutlarında 1,55 m. derinli-
ğindeki bu çukur oldukça kalın sarı renkli bir sıva ile sıvanmıştır. Çukurun 
içinden çanak çömlek kırıkları ve hayvan kemiği parçaları gelmiştir. Küçük 
buluntu olarak sadece perdah taşları bulunmuştur. Oda 2 içine açılan çukur, 
Oda 1’e açılan girişin yayındadır. Yaklaşık 90x80 cm. boyutlarında ve 90 cm. 
derinliğindeki çukur kalın sarı renkli bir sıva ile sıvanmıştır. Çukurun üze-
rinde birkaç adet dik yerleştirilmiş taşlar mevcuttur. Taşlar kaldırıldığında 
altından bir sığır boynuzu ve gene sığıra ait büyük kemik parçaları saptan-
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mıştır. Kemikler kaldırıldığında altında tümlenebilir bir kap ve bir kemik bız 
bulunmuştur (Resim: 2). Yaklaşık 70 cm. kalınlığında bir dolguda sadece az 
sayıda çanak çömlek kırığı bulunmuşken, çukurun dibinde çok sayıda büyük 
hayvan kemikleri saptanmıştır. Sığır, geyik ve keçiye ait kemikler kafa ve ön 
kol kemiklerinden oluşmaktadır. Kemiklerle birlikte gene kemikten bir bız ele 
geçirilmiştir. 

Geçen kazı sezonunda yerleşimin Batısında P6 plan karesinde yaklaşık 
1.10x1.10 m. boyutlarında bir mezar çukuru bulunmuştu.  Çukurun içinde 
9 bireye ait kalıntılar ele geçirilmişti. Bireylerin gelişi güzel çukura konulup 
üzerlerine büyük taşlar atıldığı anlaşılmıştı. 9 bireyden 5 tanesi çıkartılmış 
diğerleri kazılmak üzere bırakılmıştı. Bu kazı sezonunda mezar çukurunda 
kazılara Doç. Dr. Başak Boz tarafından devam edilmiş ve iskeletler toplam 
13 bireye ulaşmıştır. Bu bireylerden 11 tanesi tamamen kazılarak toplanmış, 
geriye kalan bireylerin kazısı önümüzdeki sezonuna bırakılmıştır (Resim: 3). 
Bu sezonda kazısı tamamlanan iskeletlerin, 2 erişkin kadın, 1 erişkin erkek, 1 
tane 6-7 yaşlarında çocuk,  bir tanesi 13-14 yaşlarında olmak üzere 2 adölesa-
na ait olduğu belirlenmiştir. İskeletlerden alınan Radyokarbon tarihleri M.Ö. 
5300 yıllarını vermiştir. Böylelikle çukurun özel bina olarak düşündüğümüz, 
girişinde büyük bir boğa boynuzu bulunan, kırmızı boyalı kireç tabanlı “Bina 
4” ile çağdaş olduğu anlaşılmıştır. 

2. NEOLİTİK DÖNEM

Yerleşimin doğusunda BB20-21 plan karesinde geçen kazı sezonunda yak-
laşık 7 m. uzunluğunda, 0,7 m. genişliğinde ve 1,2 m. yüksekliğinde M.Ö. 
6000 yıllarına tarihlenen anıtsal bir giriş duvarı saptanmıştı. Duvara yakla-
şık 1 metre yüksekliğinde büyük bir dikili taşın yerleştirildiği anlaşılmıştı. 
Bu alana ilk olarak dikili taşın yerleştirildiği daha sonra anıtsal bir girişe dö-
nüştürüldüğü düşünülmektedir. Anıtsal giriş yapılırken dikili taşın 60-70 cm. 
boyutlarındaki girişin doğusunda kaldığı, daha sonra bu giriş kapatılarak 
üstteki “Bina 2” yapılırken bu kesimin bir ocağa dönüştürüldüğü anlaşılmış-
tır. 2017 kazı sezonunda girişe daha sonra yapılan ocak kaldırılmış, ocağın 
hemen altına konulmuş, belki de bir ritüel ile bağlantılı, taş bir boncuk, kırık 
bir keski ve 2 adet obsidiyen dilgi toplu halde bulunmuştur.  
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI ve ANALİZLER

Yontma Taş Alet Endüstrisi

2017 kazı sezonunda yontmataş alet endüstrisi Dr. Denis Guilbeau tarafın-
dan çalışılmıştır. Çalışmalar özellikle M.Ö. 6800 yıllarına tarihlenen VI. kül-
tür katının taş aletleri üzerinde yoğunlaşmıştır.  Uğurlu’nun VI. kültür katı 
Batı Anadolu ve Ege’de bilinen en erken Neolitik Çağ yerleşmeleri ile çağdaş 
olduğundan, yontma taş alet endüstrisi Ege’nin Neolitikleşmesi konusunda 
önemli ipuçları verecektir. İncelenen 1635 parça bu kültür katının baskı tekni-
ği ile çıkartılmış çakmaktaşı ve obsidiyen dilgilerle karakterize edildiğini gös-
termiştir. Yonga ve dilgilerin sayısı hemen hemen eşittir. Hammadde olarak 
yerel çakmaktaşı kullanıldıysa da az miktarda kaya kristali (24 adet), kuvars 
(14 adet) ve obsidiyen (13 adet) kullanılmıştır. Dört adet obsidiyen üzerin-
de yapılan XRF analizi bunların Melos Adası kökenli olduklarını göstermiş-
tir (Erdoğu 2017). Alet sayısı oldukça azdır (% 5,8). Hem alet teknolojilerine 
hem de kullanılan hammadde seçimine göre Uğurlunun en erken yontma taş 
endüstrisinin Batı Anadolu Ulucak ve kısmen Çukuriçi ile benzer fakat aynı 
döneme tarihlenen Akeramik Knossos’tan farklı olduğunu göstermektedir. 
Baskı tekniği Neolitik öncesi Ege’de bilinmemektedir. Güney Levant ve Su-
riye kıyılarındaki yerleşmelerde bu teknik bilinmezken (Borrell & Khalaily 
2016), en erken örnekleri Mersin / Yumuktepe’de görülmektedir (Altınbilek-
Algül 2011).  Uğurlu ile çağdaş dönemde bu teknik İç Anadolu yerleşmelerin-
de de kullanılmamıştır (Örn: Çatalhöyük: Carter & Milić 2013; Kayacan 2015).  
Uğurlu kazıları Gökçeada’nın Batı Anadolu kıyıları ile birlikte homojen bir 
geleneği yansıttığını göstermektedir. 

Resimler 

Resimler ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Bölümünden Doç. Dr. Çiğdem Ata-
kuman tarafından çalışılmaya devam edilmiştir. Bu kazı sezonunda diğer 
kazı sezonlarından farklı resimin örnekleri ortaya çıkmıştır. Bir hayvan veya 
İnsan/hayvan karışımı bir resimin ile arka tarafı iskelet olarak betimlenmiş 
bir resimin örneği ünik buluntulardır (Resim: 4). Benzer betimlemeye sahip 
resimler Göbeklitepe ve Çatalhöyük gibi yerleşmelerde de görülmektedir 
(Meskell & Nakamura 2005; Schmidt 2007).
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Çanak Çömlek 
Uğurlu Zeytinlik yerleşmesinde ilk çanak çömlekler M.Ö. 6600 yıllarında 

ortaya çıkmaktadır. Gri ve kırmızı tonlarında açkılı orta kabalıktaki bu ça-
nak çömlekler üzerinde TÜBİTAK-14K-271 No.lu proje kapsamında Atina’da 
Fitch Laboratuvarında yapılan ince kesit analizleri porphyrtitic diorite içe-
ren yerel kil kullanıldığını göstermiştir. Yapılan analizler ayrıca tüm Neolitik 
dönem boyunca aynı kil kaynağının kullanılmış olduğunu ve çanak çömlek 
yapım teknolojisinin Neolitik boyunca değişmediğini göstermiştir. 
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Resim 1: Bina 3.

Resim 2: Ritüel çukur.
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Resim 3: İskelet çukuru.

Resim 4: Arka tarafı iskelet olarak betimlenmiş figürin.
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2017 YILI LAODIKEIA ÇALIŞMALARI 

Celal ŞİMŞEK*

2017 yılında Laodikeia’da farklı sektörlerde kazı ve restorasyonlar sürdü-
rülmüştür1.

I) KANDİLKIRI ÇALIŞMALARI (Resim: 1-2)

Laodikeia Batı Nekropolü alanı içerisinde yer alan Prehistorik Kandilkırı 
yerleşmesinde;  2010 yılında kazılan 5/B açması, Kandilkırı 4. tabaka olarak 
tanımlanan Erken Tunç Çağı (ETÇ) 2’ye tarihlenen mezarlık alanıdır2. Söz 
konusu mezarlık alanının kuzeye doğru devam edip etmediğinin anlaşılma-
sı için 5/A açmasının batı yarısının da kazılması uygun görülmüştür. 5/A 

* Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK, PAÜ, FEF, Arkeoloji Bölümü, Kınıklı Yerleşkesi, Denizli/TÜRKİYE. 
e-mail: csimsek@pau.edu.tr

1 Bakanlık Temsilciliğini; Zülküf KARAKUŞ (Çanakkale Müzesi) ve Sevim Arslan (İzmir Müzesi) 
yapmıştır.

 Kazı Heyeti: Prof. Dr. Francesco Guizzi, Dr. Michela Nocita, Dr. Alister Filippini, Asistanlar: 
M. Ayşem Sezgin, Mehmet Okunak, Umay Oğuzhanoğlu Akay, Barış Yener, Mustafa Bilgin, 
Bilge Yılmaz Kolancı, Yasemin İnceelgil. Restoratörler: Öğr. Gör. Çağrı Murat Tarhan, Öğr. Gör. 
Erkan Baloğlu, Eda Altuncu, Emin Ateş, Arkeologlar: Ayşegül Arığ, Doğan Peçen, Esra Oku-
nak, Fatma Kıyak, Kayhan Yağlıdere, Kübra Çalışır, Kürşat Polatçıl, Şeniz Yener, Mimar: Elif 
Çetinkaya Ersan,  Öğrenciler: Pamukkale Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Pamukkale 
Üniversitesi Buldan Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon, Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi 
ve Ren Friedrich Wilhelm (Bonn) Üniversitesi arkeoloji, restorasyon ve mimarlık bölümlerinden 
öğrenciler kazıda görev almıştır. Web: http://laodikeia.pau.edu.tr/

 Finans Kaynakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
(DOSİMM), Denizli Valiliği, Merkezefendi Belediyesi, Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Üni-
versitesi Rektörlüğü, Aydem Perakende Elektrik Satış A.Ş., Baysu Su Arıtma Sistemleri, Deniz-
li Sanayiciler ve İşadamları Derneği (DESİAD), Aslı Tekstil, Mesa Tekstil, DOK-SAN Denizli 
Dokuma Sanayii ve Tic., PASVAK, Sabanoğlu, Sadık Petrol, Terzioğlu İnşaat, Tümaş Mermer, 
Soroptomist Derneği, Derya Baltalı, Gültekin Solgar, Hasan Kasapoğlu, Hüseyin Erikoğlu, Meh-
met Manisalı, Nevzat Önal, Rıdvan Erdemir. 

2 Şimşek, C., “2010 Yılı Laodikeia Kazıları”, 33. KST (23-28 Mayıs 2011, Malatya), Cilt 4, Ankara, 
2012, 586-590, Res. 13-14; Şimşek, C., Laodikeia (Laodicea ad Lycum), Laodikeia Çalışmaları 2, İstan-
bul, 2013a, 400-407, Res. 529-536.
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açmasının 2012’de kazılan doğu yarısında ise ETÇ 3’e tarihlendirilen, 2. ta-
bakaya ait bir duvarı oval olan uzun ve dikdörtgen planlı mimari kalıntılara 
ulaşılmıştır3. Ortaya çıkartılan mimarinin planına bakıldığında, burada tespit 
edilen oval duvarın, 2. tabaka yerleşmesinin batı sınırını oluşturmuş olabi-
leceği düşünülmüştür. 2017 kazı alanının seçimindeki diğer bir amaç da bu 
görüşün doğru olup olmadığının anlaşılmasıdır. Açmanın yüzeyinde 295,90 
m. kotunda başlatılan kazı çalışmalarında, 295,60 m. seviyesine kadar Locus 1 
olarak tanımlanan tarım toprağı kazılmıştır. Yüzey toprağının hemen altında, 
Locus 53 olarak adlandırılan sarı renkli, bazen sıkışık bazen yumuşak yapı-
daki dolgu içerisinde zaman zaman irili ufaklı kerpiç döküntülerine rastlan-
mıştır. Locus 53 içerisindeki seramikler yoğundur ve aşınmamış iri parçalar-
dan oluşmaktadır. 3. tabakanın karakteristik özelliklerini yansıtan bu seramik 
içinde çark yapımı, kırmızı film astarlı (wash) tabaklar, kırmızı astarlı tankard 
parçaları ve çok az sayıda ithal parlak kırmızı astarlı ve saklı astar bezemeli 
(Red Coated Reserve Slip Ware) seramikler dikkat çekicidir. 2. tabakada yoğun 
olarak görülen “S” profilli gri çanaklar ise bu tabakada oldukça az sayıdadır. 
Bunların yanında, hayvan kemikleri, bazı metal iğneler ve taş alet parçaları 
da yine 3. tabakayla ilişkili olmalıdır. 2017 yılı kazılarında, 2. tabakaya ait her-
hangi bir mimari kalıntıya rastlanmamış olması, 2012 yılında 5/A açmasında 
açığa çıkarılan, oval formlu duvarın, olasılıkla yerleşmeyi çevreleyen basit 
bir dış duvarın parçası olduğu ve 2. tabaka yerleşmesinin daha batıda de-
vam etmediği varsayımını destekler niteliktedir. Kandilkırı’nda geçmiş kazı 
sezonlarında, bazı çöp çukurları ve yanmış taban parçalarından tanınan 3. ta-
bakanın yerleşim alanının yeri henüz kesin olarak bilinmemektedir. Bu taba-
kaya ait olabileceği düşünülen iki duvar, 2016 yılı kazılarında, I/3 açmasında 
tespit edilebilmiş olmasına karşın, bu duvarlar 2. tabaka yapılarının altında 
kaldığından çok kısıtlı bir alanda araştırılabilmiştir4. Bu bağlamda, yukarıda 
tanımlanan Locus 53 yerleşmesinin bu kesiminin 3. tabakada kullanıldığını 
ya da 3. tabakaya ait bir molozun bu alana dökülmüş olabileceğini akla getir-
mektedir. Locus 53’ün altında, Locus 54 ve Locus 55 olarak tanımlanan, ana 
toprağın hemen üzerinde bulunan yer yer kireçli ve tanecikli, yer yer açık 

3 Şimşek, C., “2012 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, 35. KST (37-31 
Mayıs, 2013, Muğla), Cilt 3, Muğla, 2014, 91-94, Res. 14-15.

4 Şimşek, C., “2016 Yılı Laodikeia Çalışmaları”, 39. KST, (22-26 Mayıs, Bursa), Cilt 1, Bursa, 2018, 
359-363, Res. 2-3.
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renk ve yumuşak toprağa rastlanmıştır. Söz konusu locus içerisinde, seramik 
miktarı azalmış ve seramik dışında önemli bir buluntuya da rastlanmamış-
tır. Alanda 295,25 m. kotunda, ana toprağa ulaşılmıştır. Söz konusu iki locus 
içerisindeki seramik ETÇ 2 ve 3’e tarihlendirilebilecek karışık ve küçük par-
çalardan oluşmaktadır. Bu durum, 5/A açmasının güneyi boyunca uzanan 
mezarlık alanının, bu kesimde devam etmediğini ve bu kesimde 4. tabakaya 
ait çukur vb. başka bir kontekstin de bulunmadığını göstermiştir. Olasılıkla, 
4. tabakadaki mezarlığın bu kesime yayılmaması nedeniyle, burası 3. tabaka 
sakinlerince kullanılmıştır. 

II) STADYUM CADDESİ ÇALIŞMALARI (Resim: 1, 3-7)
Hippodamik plan sistemi içerisinde, kentin ana caddelerinden biri olan ve 

kuzey-güney doğrultusunda (cardo) uzanan Stadyum Caddesi’nde5 2009 ve 
2011 yıllarında, caddenin kuzey başlangıcında yer alan Caracalla Nymphaeu-
mu önünden başlanarak güneye doğru 175 m.lik bölümü portikleriyle bera-
ber açığa çıkartılmıştır6. 2015 yılında ise 2011 yılında çalışmaların sonlandırıl-
dığı alandan başlayarak caddenin güney sonuna kadar Traian Nymphaeumu 
ve Meydanı ile birlikte toplamda 154 m. uzunluğundaki alanda kazı çalışması 
yapılmıştır7. Böylece toplamda 329 m.lik Stadyum Caddesi’nin kazı çalışma-
ları tamamlanmıştır. Stadyum Caddesi’nde antik kentin diğer ana cadde dü-
zenlemelerindeki çift taraflı portik uygulamasına karşın, caddenin güney ya-
rısında doğuya II. su dağıtım terminaline ayrılan yol hattından itibaren Traian 
Nymphaeumu Meydanı’na kadar olan bölümde doğu tarafta tek basamaklı bir 
kaldırım, batı tarafta ise Efes Portikosu’ndan itibaren Traian Nymphaeumuna 
kadar 143,30 m. boyunca kesintisiz şekilde portik düzenlemesinin devam et-
tiği anlaşılmıştır8. Caddenin güney sonunda geç dönem kullanımlarına bağlı 

5 Şimşek 2013a, 125.
6 Şimşek, C., “2009 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 32. KST (24-28 Mayıs 2010, İstanbul), Cilt 3, 

Ankara, 2011, 458-460, Res. 10-11; Şimşek, C., “2011 Yılı Laodikeia Kazı ve Restorasyon Çalışma-
ları”, 34. KST (22 Mayıs-1 Haziran 2012, Çorum), Cilt 3, Çorum, 2013b, 106, Res. 1, 7; Şimşek 2013a, 
125-130, Res. 40, 150-156.

7 Şimşek, C., “2015 Yılında Laodikeia’da Yapılan Çalışmalar”, Arkeoloji ve Sanat, 156, İstanbul, 
2017, 135-139, Res. 6-14.

8 Şimşek, C., “2015 Yılında Laodikeia’da Yapılan Çalışmalar”, Denizli’nin Derin Geçmişi Kazı ve 
Araştırmalar 2, Geçmişten Günümüze Denizli, Sayı 47, Özel Sayı ed. C. Şimşek, Denizli, 2016a, 10-
16, Res. 25-37; Şimşek 2017, 135-137, 139, Res. 10-11.



448

olarak yapılan düzenlemeler sonunda Portiğin 92.50 m.lik bölümünde por-
tik genişliği 4 m.ye kadar daraltılmıştır. Caddenin batı bölümünde yer alan 
portik sistemi bir ayak, beş sütun şeklinde olup güney sonda ise dört sütuna 
inmiştir. Bu düzenlemede toplamda 6 ayak ve 23 adet monolit yivsiz sütun 
ortaya çıkartılmıştır. 

Alandaki restorasyon çalışmaları onaylanan projesine göre yürütülmüş-
tür. Mimari bloklar üzerinde restorasyon çalışmalarının başlıca aşamaları; 
koruma, onarma, sağlamlaştırma ve ayağa kaldırma şeklinde yapılmıştır. 
Yapılan onarım çalışmaları bloklardaki özgünlüğe dokunulmadan gerçek-
leştirilmiş, modern yöntemlerin yanı sıra antik dönemdeki uygulamalar da 
kullanılarak anastylosis esas alınmıştır. Antik dönemde tamirat görmüş olan 
bloklardaki uygulamalar (dübeller ve kenetler ile kurşun akıtma sistemi) ay-
nen yinelenmiştir. Suriye Cadde’sinin Batı Portiği’nde yapılan restorasyon, 
sağlamlaştırma ve düzenleme çalışmaları, kuzeyden güneye doğru belirli bir 
sistem içinde yapılmıştır. Buna göre; portiğin kuzey ucunda yer alan dükkâna 
ait kapının neredeyse tamamına yakını sağlam durumda ele geçirilmiş olan 
söve ve lentosunda anastylosis esaslı restorasyon çalışması yapılmıştır. Stad-
yum Caddesi’nin Batı Portiği’nde ortaya çıkartılan tüm dikey ve yatay taşıyıcı 
malzeme, stylobat üzerinde yer alan in-situ kaideler haricinde, M.S. 494 yılı 
ve İmparator Focas Döneminde (M.S. 602-610) yaşanan depremler ile birlikte 
doğu yöne, cadde tabanı üzerine sütun ve ayaklar üzerinde yer alan tuğla ke-
merleriyle birlikte yıkılmıştır. Çalışmalara Batı Portik’te tahrip olan stylobatın 
onarılması işlemiyle başlanmıştır. Mevcut haliyle cadde tabanından 0.43-0.52 
m. arası değişen yüksekliğe sahip tek basamak ile çıkılan portik stylobatı dev-
şirme traverten bloklardan oluşturulmuştur. Restorasyon çalışması sırasında 
stylobat blokları arasında zamanla bağlayıcılığını yitiren özgün harç temiz-
lenmiştir. Yeniden orijinaline uygun analizine göre hazırlanan kireç ve elen-
miş kumlu harç ile derzlemeleri yapılmıştır. Stylobatın sağlamlaştırılmasının 
ardından portiğe ait dikey ve yatay mimari malzemelerin demo aşamasına 
geçilmiştir. 

Stadyum Caddesi’nde Batı Portiğe ait son düzenlemede 23 adet devşirme 
mimari blokdan yapılan impost kaidelerinin in-situ halde olduğu görülmüş, 
6 traverten ayağın bloklarının yerleri portik üzerindeki izlerinden ve yıkıl-
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ma açıları dikkate alınarak tespit edilmiştir. Düşme pozisyonlarına ve portik 
üzerinde yer alan izlerine göre özgün yerleri tespit edilen mimari bloklar aya-
ğa kaldırılmadan önce blokların görünen yüzlerindeki kırık parçaların bulu-
nabilenleri ana gövdeye yapıştırılmıştır. Parçaların birleştirilmesinde epoksi 
ve aerosol ile hazırlanan yapıştırıcı kullanılmış olup ana parçaların birleşti-
rilmesinde paslanmaz krom çelikten dübeller atılmıştır. Monolit sütunlarda 
önce demo çalışması yapılmış olup sonrasında alt, üst ve orta kısımlarında 
yer alan, orijinalde demir+kurşun ile birleştirilen dört köşeli dübeller, yine 
orijinalinde olduğu gibi 2,0x2,0 cm. ebatlarında, duruma göre ise farklı uzun-
luklarda krom çelik ve kurşun ile kuzeyden güneye doğru tek tek sabitleme 
işlemlerine geçilmiştir. Benzer işlem traverten ayakları oluşturan kesme dik-
dörtgen blokların da buluntu pozisyonuna göre orijinal yerlerine konularak 
önce demo ve sonrasında sabitleme çalışmaları yapılmıştır. Demosu yapılan 
dikey taşıyıcı elemanların başlık ve kaideleri ile birlikte toplam yükseklikle-
rinin, depreme bağlı ve yolun eğiminden kaynaklı olarak 3.0 m. ile 3.40 m. 
arasında değiştiği görülmüştür. 

Alanda yapılan sabitleme işlemlerinde 11 adet sütunun gövdeleri altın-
da bulunan donatı yuvasına 0.15 m. uzunluğunda, 2,0x2,0 cm. ebadında kare 
krom çelikler 7.5 cm. olarak kaide ve sütun altlarına kurşun ile sabitlenmiştir. 
Bazı kaidelerde ise epoksi ve katalizörle hazırlanan yapıştırıcı kullanılmıştır. 
Kalan 3 adet sütun gövde parçasında ise düşmenin etkisiyle kırılan ve za-
manla çeşitli etkenler sonucunda yok olan eksik parçaları pantograf (orijinal 
bloğun eksik kısmının kalıplama yöntemiyle özgün malzeme ile tamamlan-
ması tekniği) ile tamamlanıp diğer sütunlara uygulanan restorasyon yöntemi 
benzer şekilde bunlara da uygulanmıştır. Portik stylobatı üzerinde yer alan ve 
sütunların arasına yerleştirilmiş olan 3 adet traverten ayakta ise dikdörtgen 
bloklar orijinaline uygun olarak krom çelik kenetler9 ile birbirine tutturul-
muş, derz aralarına ise analizine göre hazırlanan harç ile terazileme işleminin 
ardından sabitleme çalışmasına geçilmiştir. Sütunlar ve traverten ayakların 
bazılarında yer alan toprak boyalı yazıtların üzeri doğa koşullarına karşı ko-
ruma sağlayan funcosil adı verilen şeffaf bir koruyucu madde ile kaplanmış-

9 İki ucu 90° kıvrık olan kenetlerin uzunlukları muhtelif, kıvrık uçların uzunlukları ise ortalama 5 
cm.dir. Kenetler yuvalara yerleştirildikten sonra üzerlerine eritilmiş kurşun dökülerek sabitlen-
miştir.
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tır. Böylece korunmuş durumda bulunan 14 adet sütun ile 3 adet traverten 
ayağın anastylosis esaslı restorasyon çalışması tamamlanmıştır.

Stadyum Caddesi Batı Portiği’ndeki sütunlar üzerinde bulunan ve alanın 
yeniden düzenlendiği dönemde sütunlar ile ayaklar arasında portiğin daha 
görkemli olmasını sağlamak üzere tuğla kemerlerle yükseltildiği, belirli ara-
lıklarla yerleştirilen kemerlerin ise sistemin mukavemeti için yapıldığı anla-
şılmıştır. Özellikle statik yönden kemer sistemi altta açık kemer ve üstünde 
sağır kemer şeklinde düzenlenerek, ağırlıkların ayaklar ile sütunlar üzerine 
dengeli basması sağlanmıştır. Bununla ilişkili olarak cadde üzerinde kemer 
sistemi yıkıldığı şekliyle açığa çıkartılmıştır. In-situ şekliyle bulunan çift katlı 
kemer sistemi yaklaşık 3.20-3.30 m. yüksekliğinde olup genişlik ise sütun ve 
ayak aralarının durumuna göre değişmektedir. Çalışmanın ikinci aşaması, bu 
tuğla kemer kalıntılarının belgelenerek bir kısmının kaldırılması ve bir kıs-
mının ise in-situ yıkıldığı haliyle, etrafı ahşap çerçeve içine alınarak konser-
vasyonu yapılmıştır. Caddeye paralel yapılan bazilikanın önünde yer alan 
doğu kaldırımı üzerine yıkılan tuğla kemerlerin kaldırılması sırasında, kemer 
yıkıntılarının altında toplamda 5 adet altın sikke bulunmuştur. Bu sikkeler; 
II. Justinus Dönemine (M.S. 565-578), diğer dört sikke ise Mauricius Tiberius 
Dönemine (M.S. 582-602) tarihlenmektedir. Söz konusu sikkeler M.S. 7. yy.da 
İmparator Focas (M.S. 602-610) dönemi depremi ve kentin terk edilmesi önce-
si son kullanım evresine aittir. Ayrıca cadde zemininde depremlerin, doğanın 
ve zamanın etkisiyle meydana gelen yükselme-çökmeler, blokların terazilen-
mesiyle düzenlenmiştir. 

III) TRAIAN NYMPHAEUMU MEYDANI ÇALIŞMALARI (Resim: 1, 7-8)

Stadyum Caddesi’nin güney sonunda yer alan, Traian Nymphaeumu 
Meydanı’nın10 taban döşemeleri ilk evrede traverten bloklardan yapılmış 
olup M.S. 5.-6. yy.larda bunların üzerine devşirme düzgün kesilmiş mermer 
bloklar ile ikinci kat döşeme yapılmıştır. Meydanın ilk dönemine ait traverten 
zemin döşemelerinde depremin, doğanın ve zamanın etkisi ile kırılmaların, 
bozulmaların, yükselme ve alçalmaların olduğu görülmüştür. Meydandaki 

10 Şimşek 2016a, 24-28, Res. 46-51; Şimşek 2017, 145-147.
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restorasyon çalışmalarının amacı kırık olan döşeme bloklarının yapıştırılması 
yükselme ve çökmenin terazilenmesi şeklindedir. Böylelikle Cadde’nin daha 
düzgün bir taban formuna ulaşması sağlanmış ve zamanla oluşabilecek bo-
zulmaların önüne geçilmiştir. Meydanın, kentin terk edilmesine bağlı olarak 
taş ocağı olarak kullanılmasından kaynaklı birçok bloğun kırıldığı taşındığı 
ve ayrıca doğa koşullarından kalan blokların da etkilendiği tespit edilmiştir. 
Alanda ele geçen kırık döşeme bloklarının yapıştırılmasında değişik boyut-
larda yuvarlak krom-çelik ve yapıştırıcı olarak epoksi-reçine kullanılmıştır. 
Üst mermer döşemenin korunduğu alanlarda hem kullanım evrelerini göster-
mek hem de mermer döşemenin çevresel koşullar nedeniyle dağılmasını ve 
kaymasını engellemek amacıyla etrafları travers ahşaplarla çerçevelenmiştir.

IV) TRAIAN NYMPHAEUMU SU SİSTEMİ VE ÇEVRESİNDEKİ 
MEKÂNLARDA YAPILAN KAZILAR (Resim: 1, 7-9)

2015 yılında kazısı gerçekleştirilen11, bulunan yazıt ve heykel grubuyla 
Traian Nymphaeumu olduğu kesinleşen anıtsal çeşmenin kuzeyinde yer alan 
doğu-batı doğrultulu mekânda 2017 yılında kazı çalışmaları yapılmıştır. Ça-
lışmanın amacı; suyun ana havuz ve yanlarda yer alan küçük çeşmelere nasıl 
verildiği ve geç dönemde terminalde yapılan değişim ve eklemelerin nasıl 
olduğunu anlamaya yöneliktir. Apsidal planlı Traian Nymphaeumu’na su, 
II. su dağıtım terminalinden12 getirilmiş olmalıdır. Anıtsal çeşmenin orijinal 
kullanımında çeşmenin tam orta aksında bulunan ve doğu-batı yönlü duva-
ra yaslanan basınç alma tankına kalın cidarlı, basınca dayanıklı ana künk ile 
getirilen su, tankın üzerinde yer alan mermer tablaya (kapak) çarparak güne-
yinde yer alan 0.22 m. çapındaki bir kanaldan hazneye akmakta, hazne önü-
ne yapılan bir olukla apsidal planlı havuza ulaşmaktadır. Ana havuza suyun 
bir olukla akıtıldığını gösteren hazne parapeti üzerinde kalkerleşen 37 cm. 
genişliğinde ve 17-20 cm. derinliğinde oluk yerleştirme yuvası vardır. Anıt-
sal çeşmenin doğu ve batı duvarlarına bitişik, mermer parapetli dikdörtgen 
planlı havuzlu iki çeşme, hem görsel anlamda bir bütünlük sağlamak, hem de 
Batı Caddesi ve Stadyum Caddesi yönünde insanların su ihtiyacını karşıla-
maya yönelik yapılmıştır. Çeşmenin orijinal kullanımında, kuzey cephesinde 
doğu ve batı köşelerde yer alan, kemerli traverten çeşmeler, günlük su ihti-
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yacının karşılanmasının yanı sıra, bu cephelere de bir hareket kazandırmıştır. 
Traian Nymphaeumundan günümüze, apsidal planlı ana havuz, kuzeydoğu 
köşesinde yer alan kemerli çeşme ve doğusunda Stadyum Caddesi sonunda 
yer alan dikdörtgen mermer çeşme kalabilmiştir. Bunlardan kuzeydoğuda 
yer alan traverten kemerli çeşmenin kemerini oluşturan kilit taşı ve koltuk 
taşları tahrip olmuş, ancak yan kemer taşları in-situ halde açığa çıkartılmıştır. 
Orijinalde kemerli iki çeşmeye su, tankın doğusundan ve batısından uzanan 
L formlu kanallardan sağlanmıştır. Batıdaki çeşmeye dair herhangi bir bulun-
tuya in-situ olarak rastlanmamış olmasına rağmen, L kanal ana duvarı üzerin-
de kemerli bir niş olduğunu gösteren kavisli bir blok yer alır. Hıristiyanlığın 
B. Constantinus tarafından Milano Fermanı13 ile birlikte serbest bırakılması 
(M.S. 312-313) sonrasında, Nymphaeumun apsidal havuzu önündeki parapet 
ve parapet babaları üzerine haçların işlenmesi, bu dönemde bir miktar daha 
ana havuzun kullanıldığını ortaya koymaktadır. M.S. 4. yy. ortalarından iti-
baren Traian Nymphaeumu ve Meydanı’nda yapılan değişiklikler sebebiyle 
apsidal havuzun işlevini kaybettiği ve eksedraya dönüştürüldüğü bir önceki 
kazı döneminde tespit edilen verilerdendir14. Anıtsal çeşmeye ait bu kullanım 
evresinde, 2017 yılı çalışmalarında kazısı gerçekleştirilen su dağıtım terminali 
ile ilgili detaylı verilere ulaşılmıştır. Çeşmeye orijinal kullanımda su sağlayan 
ana künkün, su tankı ve haznesinin, ana havuzla bağlantısının sona ermesi, 
bunun yanında kuzeydoğu köşedeki traverten kemerli çeşmenin ve doğu du-
varına bitişik olarak yapılmış olan dikdörtgen formlu havuzlu çeşmenin kul-
lanımının devam etmesi, ayrıca meydandaki diğer mekânlara su sağlanması 
amacıyla çeşmenin orijinal kullanımında var olan sistemin terminale dönüş-
türülmesi söz konusudur. Bu safhada su sisteminde de köklü değişiklikler 
yapılmıştır. Çeşmenin kuzey arka duvarına bitişik iki ana boru ve bunların iki 
yanına döşenen borularla bir dağıtım terminali yapılmıştır. Bu terminal son 
kullanıma kadar doğu ve kuzeydoğuda yer alan iki çeşmeye su sağlamıştır. 

Nymphaeumun kuzey duvar sınırı ile başlayan ve Stadyum Caddesi Batı 
Portiği’nin dükkân sıraları ile aynı hizada sonlanan su terminalinin duvarları 
292,08 m. kot seviyesinde korunmuştur. Su sisteminin planlandığı dikdörtgen 

13 Şimşek 2013a, 338-340; Şimşek, C., Laodikeia Kilisesi, Lykos Vadisinde Hristiyanlık, Denizli, 2015, 15.
14 Şimşek 2017, 140-145, Res. 1, 11, 15-24. 
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mekân 6.20x3.20 m. olup Batı Portiği’nin güney sonunda doğu yönde yer alan 
bir kapı ile terminal içine girilmektedir. Terminalin kuzey ve batı duvarı kü-
çük-orta boyutlu traverten taşlar ve kare formlu ya da yarım kullanılan tuğ-
lalardan harçlı olarak örülmüştür. Kuzey duvarının 291,26 m. kotunda doğu 
batı doğrultulu 1.37x0.35 m. ölçülerinde traverten ve çaytaşı örgülü duvar 
çıkıntısı bu alanın orijinal kullanımda da var olduğunu göstermesi bakımın-
dan önemlidir.

Son kullanım aşamasında exedraya dönüştürülen apsidal planlı havuzun 
kuzey dış duvarında ve orta aksında yer alan, su dağıtım terminalinden iki 
ana künk ile batı ve doğuya ayrılan taban altına döşenen küçük çaplı künkler-
le dağıtım yapılmıştır. Bu künklerden kuzeydoğudaki traverten kemerli çeş-
menin önünden ve batıda yine taban seviyesinde hatlar şeklinde döşenmiştir. 
Ana künklerden doğudaki 0.28 m., batıdaki ise 0.40 m. çapında olup künkle-
rin içinde yoğun kullanımı gösteren ortalama 4-8 cm. kalınlığındaki kalker ta-
bakası oluşmuştur. Batıya su sağlayan ana borunun diğerine göre daha önce 
yapıldığını hem içinde oluşan kalker kalınlığı hem de cidar kalınlığının fazla 
olması teyit etmektedir. İki ana küngü birbirinden ayıran mermer bir blokta 
olasılıkla farklı zamanlarda yapıldıklarına işaret etmektedir. Terminalin geç 
dönemde ekleme olarak yapılan batı duvarının içerisinden geçen bir adet piş-
miş toprak künkte, batıdaki mekanlara su sağlandığını gösterir. 

V) TRAIAN NYMPHAEUMU’NUN KUZEYİNDE VE BATI YANINDA 
YER ALAN MEKÂNLAR (Resim: 1, 7-9)  

Traian Nympaheumu su dağıtım terminalinin kuzeyinde ve meydandan 
batıya uzanan caddenin Kuzey Portiği’nin gerisinde yer alan mekânlarda ya-
pılan çalışmaların amacı mekânların mevcut halini ortaya çıkarmak, kullanım 
işlevlerini ve evrelerini belirlemek, meydan ve Traian Nymphaeumu ile bağ-
lantısını tespit etmektir. Bu amaçlar doğrultusunda öncelikle su dağıtım ter-
minalinin kuzeyinde yer alan 6x2.70 m.lik alanda çalışma yapılmıştır. Çalış-
ma sonunda ortaya çıkartılan mekânın güney duvarı su dağıtım terminalinin 
kuzey duvarı ile ortak bir kullanım görürken, doğu duvarının ise Stadyum 
Caddesi Batı Portiği sundurma çatısını taşıyan portik gerisindeki dükkân sıra-
ları ile aynı işlevi gördüğü anlaşılmıştır. Mekânın tabanında ise opus spicatum 
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döşemenin var olduğu, bu döşemenin tahrip olan bölümlerinde ise farklı öl-
çülerde olan mermer ve traverten plakalar yerleştirilerek tamir edildiği görül-
müştür. Tabanda yer alan opus spicatum döşemeler mekânın son kullanımda 
dükkân işlevli olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer taraftan Traian Nympha-
eumu su dağıtım terminalinin hemen batı kısmında yer alan kazılar sonunda 
4.80x2.30 m. ölçülerinde olduğu anlaşılan mekânın tabanının sıkıştırılmış sert 
zemini üzerinde doğu-batı doğrultulu uzanan 4 adet pişmiş toprak künk sis-
temi yer alır. Bu künkler mekânın doğusunu sınırlandıran duvarın altından 
geçmektedir. Bu durum ortaya çıkartılan su sisteminin Traian Nympaheumu 
su dağıtım terminali ile ilişkili olduğu ve bu sistemden yandaki mekanlara 
su dağıtımı yapıldığını göstermektedir. Ayrıca herhangi bir arıza durumun-
da müdahale edebilmek için mekâna Batı Cadde Kuzey Portiği’nden bir kapı 
açıklığı bırakılmıştır. Mekânda yapılan çalışmalarda ortaya çıkartılan bulun-
tular, M.S. 4.-7. yy.a kadar kullanım görmüş olduğunu göstermektedir.  

VI) TRAIAN NYMPHAEUMU BATI CADDESİ ÇALIŞMALARI (Resim: 1, 
7-8 )

Stadyum Caddesi güney yönde Traian Nymphaeumu ve Traian Nymphaeu-
mu Meydanı ile sonlanmış olup meydanın güney kanadında atriumlu yönetici 
binası yer alır. Bu yönüyle meydan ve çeşme kentin önemli noktasında ve da-
ğıtım aksında bulunur. Ayrıca meydana çapraz olarak Batı Caddesi ve doğu 
sokak ile güneydoğu çapraz sokak bağlanmaktadır. Hippodomik planlı kentte 
bir ana caddenin sonunda ortaya çıkartılan meydan ve bu meydana çapraz 
bağlantıları sağlayan sistem, kent planlaması açısından Laodikeia’da ilk kez 
tespit edilmiştir15. 

2017 yılında bu alanda planlanan çalışmaların amacı caddenin batıya de-
vam eden bölümünün bir kısmını ortaya çıkararak şehir içi yol ağ bağlantı-
sını belirginleştirmek ve kullanım evrelerini saptamak için 7.5x18 m.lik bir 
açma yapılmıştır. İki yanında portikleri olan Batı Caddesi’nin genişliği 5.70-6 
m. arasında değişmekte olup ortada kanalizasyon sistemi yer alır. Cadde’nin 
Traian Meydanı girişinde 1.60 m.lik bölümde geç dönemde (M.S. 4.-5. yy.) 

15 Şimşek 2017, 146-147, Res. 24.
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geçirmiş olduğu tamiratlar sonucu orijinal taban bloklarının üzerini bir sıra 
mermer devşirme bloklar ile kaplayarak oluşturulan ikinci kat tabanın, Batı 
Cadde’nin devamında kesildiği ya da daha sonrasında sökülerek taşındığı, 
bu bölümdeki traverten kanal döşemelerinin M.S. 494 depreminin etkisiyle 
çöküntüye uğradığı ve batıya doğru eğimli bir şekilde devam ettiği görül-
mektedir. Kazı verileri meydana açılan Batı Caddesi ve doğu sokak geçişle-
rinde tak şeklinde kemerli kapı yapılarak daha görkemli planlandığını ortaya 
koymuştur. Geç dönem uygulamasında batı caddesine açılan kemerli kapının 
batı ayak kenarına birer çeşme yapıldığı anlaşılmıştır. Cadde’de Attik-Ion ka-
ideli sütunların, arkada ise mekânlara ait traverten duvarların taşıdığı galeri-
lere ait sundurma çatının altında bulunan portiklerin genişliği 3.60 m. olarak 
ölçülmüştür. Bir basamak ile yükseltilen portiklerin devşirme olan mermer 
ve traverten bloklardan oluşan stylobatı yaşanan depremler sonucunda cadde 
tabanı gibi batıya doğru çökme göstermiştir. Batı Caddesi Güney Portiği’nin 
arka duvarını oluşturan ve caddeye açılan mekânlara ait duvarlar düzgün 
kesilmiş traverten bloklar ve çay taşları ile örülmüş olup girişlerin iki yanın-
da duvar diplerinde gelen kişilerin ya da dükkân sahiplerinin oturması için 
yapılmış sekiler bulunmaktadır. Güney Portik tabanının hemen hemen tama-
mının söküldüğü tespit edilmiştir. Sadece 1.40x0.46 m. ölçülerinde kalabilen 
mozaik alan, Güney Portik tabanının mozaik ile kaplı olduğunu, ancak daha 
sonra bu mozaiklerin tahrip edilerek yalnızca statümen tabakasının günümü-
ze ulaştığını göstermiştir. Batı Caddesi Güney Portiği’nin devşirme bloklar-
dan oluşan stylobatı üzerinde yine devşirme yapılan ve impost başlık taşıyan 
sütunlar, yıkıldığı şekilleriyle bulunmuştur. Güney Portiği sütunlu galerisine 
ait sütunların yüksekliği yaklaşık olarak toplamda 3.50 m., iki sütun arası ise 
3.30 m.dir. Batı Caddesi’nin kuzey portiğinin caddeye açılan mekânlarının 
girişini oluşturan duvarların toplamda 14 m.si açığa çıkarılmış olup portikten 
caddeye açılan üç mekânın giriş kapısı görülmektedir. Kuzey Portiğin dev-
şirme mermer ve traverten bloklar ile oluşturulmuş tek basamaklı stylobatı 
üzerinde 3 adet kaide in-situ halde bulunmuştur. Kuzey Portiğe ait taşıyıcı 
elemanlar ne yazık ki yok denecek kadar azdır. Bu sebeple portiğe ait çatı 
yüksekliğini net vermek mümkün olmasa da güney portiğe yakın olacağı 
düşünülebilir. Kuzey portik tabanında sıkıştırılmış toprağın yanı sıra bir bö-
lümünde opus sectile döşemenin varlığı tespit edilmiştir. Kazılan alan için 
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genel bir değerlendirme yapıldığında; Traian Nympheaumu Batı Caddesi’nin 
kuzey ve güney tarafında portik sistemi uygulandığı ve caddenin gerisinde 
dükkân sıralarının bulunduğu görülmektedir. 12.5 m.lik kısmı açılan cadde-
nin toplam genişliği 12.7 m. olup cadde tabanı ortasında kanalizasyon sistemi 
yer alır. Alandan çıkan sikkeler16  M.S. 4. yy.ın ikinci yarısına ve M.S. 5. yy.a 
tarihlendirilmektedir. Bu veriler doğrultusunda Traian Nymphaeumu Batı 
Caddesi’nin M.S. 494 depremi ile yıkılarak tahrip olduğunu ve yoğun hasar 
gören kanalizasyon döşemesinin tekrar düzenlenmediği varsayılarak kentin 
küçülmesine yol açan bu depremin ardından belki de bu caddenin kullanımı-
nın sona erdiğini söylemek mümkündür. 

VII) TRAIAN NYMPHAEUMU MEYDANI DOĞU SOKAK KAZILARI 
(Resim: 1, 8, 10)

Doğu Sokak, Stadyum Caddesi’nin güney sonunda yer alan Traian 
Nymphaeumu Meydanı ile bağlantılı olarak doğu yöne uzanmaktadır. Doğu 
sokakta yapılan çalışmaların amacı; sokağın kullanım evrelerini ve mevcut 
halini tespit etmek, bu sokağın kuzey-güney yönde bağlandığı ana cadde 
ile birlikte kazılarak kentin güneyinde yer alan stadyuma ulaşacak yeni gezi 
güzergâhı oluşturmaktır. Traian Nymphaeumu Meydanı’ndan doğudaki ana 
akslara açılan bu sokağa giriş, mevcutta karşılıklı duran iki mermer ayak üze-
rindeki kemerli bir geçiş ile sağlanmaktadır. Buna ait 2015 yılında üzerinde 
Hekate kabartması olan mermer kemer kilit taşı bulunmuştur. Sokağın batı 
sınırında, kuzey ve güney duvarının hemen önünde yer alan mermer ayaklar 

üzerine yapılmış kemerli geçiş, Traian Nymphaeumu Batı Caddeye girişte de 
aynı şekilde uygulanmıştır. Dikdörtgen meydandan doğuya ayrılan sokak ve 
Batı Caddesi’ne kemerli geçişlerle anıtsallık kazandırılmıştır. Bir kaldırım ya 
da portik sisteminin uygulanmadığı sokağın iki yanında kuzey ve güney sı-
nırlarını sokağa açılan mekanların duvarları ve girişleri belirlemiştir. İki yan-
da mevcut kalabilen duvarlar son kullanım evresine ait olup traverten, tuğla, 

16 L.17.TN.BC.02 (M.S. 5. yy.), L.17.TN.BC.06 (M.S. 364-392 Valens- II. Valentinianus), L.17.
TN.BC.07 (M.S. 402-455 II. Theodosius- III. Valentinianus), L.17.TN.BC.08 (M.S. 4. yy.ın ikinci 
yarısı), L.17.TN.BC.09 (M.S. 402-455 II. Theodosius- III. Valentinianus)
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17 Bloklar 0.70x0.60, 0.46x0.85, 1.0x0.55 m. ölçülerinde uzun ve kısa olmak üzere şaşırtmalı yerleş-
tirilmiştir.

devşirme mermer mimari bloklar (sütun tamburu, Dor sütun başlığı, geison) 
ve çay taşlarının araları kireç harçlı olarak örülmüştür. Sokak genişliği 5.10 
m. olup geç dönem kullanımında sıkıştırılmış zemin altından p.t. künklerle 
su geçirildiği tespit edilmiştir. Sokağın orta bölümünde 1.30 m. genişliğinde 
düzgün şekilde belirli bir sistemde olan mermer devşirme bloklar17 zeminden 
yaklaşık 10 cm. yükseltilerek doğu-batı yönünde bir sıra halinde döşenmiştir. 

Sokağın güney duvarı içinde sıralanan mekânların sadece yol kenarında 
bulunan bölümlerinin çok az kısmı kazılmıştır. Bunlardan birisi atriumlu 
yönetici binası ile bağlantılı olduğu düşünülen resmi ofis birimlerine ait ol-
malıdır. Çünkü burası meydana açılan dikdörtgen planlı (20x6 m.), ön kısmı 
sütunlu galerili ve üzeri sundurma çatılı olan, tabanı mozaik döşemeli ofis 
önü bekleme biriminden iki kapı ile geçilen mekândır. Bu mekânın kuzey 
duvarı dibinde M.S. 2. yy. özellikleri taşıyan bir imparatora ait mermer zırh-
lı heykelin parçaları bulunmuştur. Heykelin gövde, omuz ve alt bölümü üç 
parça halinde duvar aksına uygun bir seki oluşturacak şekilde yerleştirile-
rek geç dönemde kullanılmıştır. Bunun devamında Eros heykeli ile kaide taç 
bloğu da duvar dibinde seki olarak düzenlenmiştir. Sokağın iki yanında yer 
alan girişlerde ve mekân içlerinde geç döneme ait işlikler (ezme taşı, pithos 
vb.) yapılarak farklı kullanımlar sürdürülmüştür. Doğu Sokak ve kuzeyinde 
yer alan mekân içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda toplam 26 
adet bronz sikke ele geçirilmiştir. Bu sikkelerden 12 tanesi kuzeyde yer alan 
mekân içerisinde bulunmuştur. Bu mekânda yapılan çalışmalarda ele geçiri-
len en erken tarihli sikke II.Constantius – Constans Dönemine (M.S. 348-361) 
tarihlendirilir. Sikkeler kronolojik olarak; Arcadius-Honorius (M.S. 383-423), 
I. Anastasius (M.S. 498-518), I. Justinianus (M.S. 527-538), Mauricius Tiberius 
(M.S. 582-602) ve İmparator Focas (M.S. 603-610) olarak devam eder. Doğu 
sokak tabanı üzerinde yapılan çalışmalarda ise toplam 14 adet sikke ele geçi-
rilmiştir. Bu sikkelerden en erken tarihli olanı M.Ö. 2. yy.a tarihlenen Alaban-
da şehir sikkesidir. Bu erken tarihli sikke hem alanın Hellenistik Dönemden 
itibaren kullanıldığını, hem de erken dönemde Laodikeia’nın ticari ilişkilerini 
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ortaya koyması bakımından önemlidir. Ele geçirilen sikkelerden dört tanesi 
sokağın kullanıldığı en son dönem olan M.S. 6. yy.ın sonu ve 7. yy.ın başı, 
Mauricius Tiberius (M.S. 582-602), Focas (M.S. 602-610) ve Heraclius (M.S. 
611-641) Dönemine aittir. Kazılan alanlarda ortaya çıkartılan sikke dağılım 
grafiği alanın M.S. 4. yy.dan başlamak üzere M.S. 7. yy.a kadar kullanıldığını 
ortaya koymaktadır.

VIII) TRAIAN NYMPHAEUMU MEYDANI DOĞU MEKÂN 
ÇALIŞMALARI (Resim: 1, 8, 11-12)

Traian Nymphaeumu Meydanı’nın doğusunda, doğu sokağın ise güneyin-
de yer alan; dıştan dışa 20x6 m., içten içe 19x4.60 m. olarak ölçülen meyda-
na paralel kuzey-güney doğrultulu uzanan mekânda yapılan çalışmalarda-
ki amaç; mekânın mevcut halini, kullanım evrelerini ve çevresindeki diğer 
yapılarla bağlantısını tespit etmek ve mekânı ortaya çıkartıp belgelemektir. 
Konumu itibariyle önemli bir noktada yer alan bu mekânın güneybatısındaki 
atriumlu yönetici binası ile bağlantılı bir yapı olduğu düşünülmektedir. Olası-
lıkla resmi işlerin görüldüğü ve takip edildiği ofis olarak kullanılan mekânın 
kuzey, güney ve doğu cepheleri düzgün kesilmiş traverten bloklar, devşirme 
mermer mimari bloklar (tambur), çay taşı ve tuğla ile örülmüş duvar ile sınır-
landırılmıştır. Mekânın meydana bakan batı cephesi yaklaşık 1 m. genişliğin-
de, 0.38 m. yüksekliğinde mermer stylobat üzerine, ortalama 2.30 m. aralıklar 
ile yerleştirilmiş 7 adet mermer kaide ve köşeli dikdörtgen sütunların taşıdığı 
sundurma çatı ile kapatılmış olup tabanı mozaik döşemelidir. Stylobat üzerin-
de yer alan dikdörtgen kesitli kaideler ortalama; 0.67x0.50 m. ölçülerinde ve 
0.32 m. yüksekliğindedir. Kuzey, güney ve doğu duvarı ortalama 1 m. yük-
sekliğinde traverten bloklar ile örülmüş olan mekânın doğu duvarında 8.85 
m. aralıkla yerleştirilmiş iki kapı girişi açığa çıkartılmıştır. Bu kapılar portik 
şeklinde planlanan mekân ile bağlantılı olan resmi ofis birimidir. Kuzeydeki 
1.70 m. genişliğindeki kapıya ait mermer eşik taşı in-situ halde bulunmuştur. 
Güneydeki 1.40 m. genişliğindeki kapının üç fascialı kırık, eksik güney sövesi 
ile mermer eşik taşı in-situ olarak korunmuşken, kuzey söve bulunamamış-
tır. Çalışmalarda tabanda ortaya çıkarılan 0.96x0.14 cm. ölçülerindeki üzeri 
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Grekçe yazıtlı “ΑΔΡΑΣΤ” mermer arşitrav bloğunun, mekân içerisinde seki 
işlevinde kullanıldığı anlaşılmıştır. Doğu duvarının kuzeyinde yer alan kapı 
girişinin hemen güney yanında 1.74 m. uzunluğunda mermer yönetici hey-
keli ele geçirilmiştir. Ön yüzü ince işçilikle yapılmış olan heykelin arka yüzü 
detaylı işlenmemiştir. Bu durum heykelin arka yüzünün bir duvara yaslan-
mış olduğunu ortaya koymaktadır. M.S. 5. yy.a tarihlendirilen heykel, duvar 
dibinde kuzey-güney doğrultulu yüzüstü şekilde yerleştirilmiş ve olasılıkla 
burada bir seki işlevi görmüştür. Heykelin arka kısmında oturmaya ya da 
üzerine eşya koymaya bağlı aşınmalar oluşmuştur. Yönetici heykelinin bu-
lunduğu noktanın 2.50 m. kuzeyinde 1.60x0.46 m. ölçülerinde çay taşı, tuğla 
ve kireç harcından örülmüş bir başka seki daha ortaya çıkarılmıştır. Bütün 
bu düzenlemeler mekânın yoğun şekilde insan trafiğinin yaşandığı ve bir yö-
netim ofisi olmasından kaynaklı olarak insanların oturarak sıra beklediğini 
gösterir nitelikteki bulgulardır. Devam eden çalışmalar sonrasında mekân ta-
banının tamamen mozaik döşemeli olduğu anlaşılmıştır. Mozaik duvar dip-
lerinde sarmaşık bezemesinin kullanıldığı bir bordür ile sınırlandırılmıştır. 
Bordür içinde ise motif olarak geometrik bezemeler tercih edilmiştir. Mozaik 
taban üzerinde ele geçirilen sikkeler kronolojik olarak; M.S. 3. yy. (M.S. 383-
408), Arcadius, (M.S. 450-457), Marcianus (M.S. 620-641) ve Heraklius Döne-
mine tarihlendirilmiştir. M.S. 3. ve 4. yy.a tarihlenen sikkeler mozaikli alanın 
erken dönem kullanım tarihi hakkında bilgi verebilmesi açısından önem taşır. 
Duvar dibine, duvara paralel olarak yüzükoyun yatırılan yönetici heykelinin 
kaldırılması sonunda heykel ile taban arasındaki elenen toprakta Marcianus 
Dönemine (M.S. 450-457) tarihlenen bir adet bronz sikke ele geçmiştir.

IX) KİLİSELİ PERISTYLLİ EV’İN RESTORASYON ÇALIŞMALARI 
(Resim: 1, 13-14)

Kent planı içerisinde kiliseli peristylli ev olarak adlandırılan ve kuzey ti-
yatrosuna ulaşan Tapınak A doğu sokağı (TDS)’nın batısında, kuzey tiyat-
rosunun güneyinde bulunan yapıda kazı ve restorasyon çalışmalarına 2010 
yılında başlanmıştır. Bu kapsamda 2010, 2011 ve 2014 yıllarında yapılan kazı 
çalışmalarında yapının peristylli avlu, kilise ve peristylli avlunun güneyinde 
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bulunan 6 mekânı açığa çıkartılmıştır18. 2011 yılında yapılan restorasyon ça-
lışmalarında ise ilk olarak kiliseli peristylli eve ait duvarlar üzerinde bulunan 
sıvalar sağlamlaştırılarak, korumaya alınarak sıva ve duvar resimlerinin önü-
ne amorf tuğla parçalarından koruma setleri oluşturulmuştur. Ayrıca yapının 
özgün duvar sırası “capping” uygulaması kapsamında bir sıra yükseltilerek 
özgün duvar yüzeylerinin bozulmasının önüne geçilmiştir. 2015 yılı kazı se-
zonunda yapılan restorasyon çalışmalarında ise öncelikle kazısı tamamlanan 
peristylli avlu etrafında bulunan sütunların pantografla tamamlanması ve 
anastylosis esaslı restorasyon ile ayağa kaldırma işlemi büyük ölçüde tamam-
lanmıştır19. 2016 yılında peristylli avlu tabanında yapılan temizlik çalışması 
sonrasında açığa çıkartılan yatak izlerine ve mevcut taşların eksik kısımları-
na göre tasnif alanından özgününe ait olabilecek parçalar tarandıktan sonra 
bulunan uygun parçaların yatak izlerine göre demo uygulaması yapılmıştır. 
Demo çalışmasının ardından tamamlama yapılacak olan avlu taban döşeme-
lerinin kırık parçalarından alınan negatifler pantograf tekniğiyle yeni ek yapı-
lacak kısma aktarılarak eksik kısımlar doğal traverten taş ile tamamlanmıştır. 
Yeni yapılan bu ekler özgün malzemedeki eksik kısımlardan yaklaşık 1 cm. 
düşük seviyede olacak şekilde işlenmiştir. 2017 yılında peristylli avluya ait 
traverten ve mermer döşeme taşlarının daha önce belirlenen yatak izlerine 
bağlı kalarak orijinal yerlerine sabitlenmesi için alanın temizlenmesi, taran-
ması ve fotoğraflarla belgelendirilmesinin ardından çalışmalara başlanmıştır. 
İlk etapta 2016 yılında pantograf ile tamamlanan mevcut orijinal döşeme taş-
larının mastar ve terazi yardımı ile alandaki sabit döşeme taşlarının seviyesi-
ne bağlı kalınarak, kuzey ve güney yönlerden orta kısma doğru, tabanın orta 
aksından ise doğuda yer alan kanala doğru eğim verilmiş ve demo çalışması 
tamamlanmıştır. Mevcut yatak izlerine ve demoya bağlı kalınarak yapılan 
sabitleme işleminde taban döşemeleri yerinden kaldırılarak zemin temizliği 
yapıldıktan sonra özgün harçtan alınan örneklere göre hazırlanan kireç bağ-
layıcı onarım harcı uygulanarak bloklar orijinal yerlerine yerleştirilmiştir. Ay-
rıca avlu içerisinde yağmur sularının birikmesini engellemek amacı ile alanın 
doğusunda bulunan ve TDS kanalizasyonu ile bağlantılı olduğu tespit edilen 

18 Şimşek 2012, 584-586; Şimşek 2013a, 319-328, Res. 433-438; Şimşek 2013b, 106-108, Res. 8-9; Şim-
şek, C., “2014 Yılında Laodikeia’da Yapılan Kazı ve Restorasyonlar”, 37. KST (11-15 Mayıs 2015, 
Erzurum), Cilt 1, Ankara, 2016b, 495-497, Res. 13.

19 Şimşek 2016a, 47-48, Res. 92-95.
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20 Şimşek, C., “2005 Yılı Laodikeia Kazı Çalışmaları”, 28. KST (29 Mayıs- 2 Haziran 2006, Çanakkale), 
Cilt 1, Ankara, 2007, 467-468, Res. 11-12; Şimşek, C., “2008 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 
31. KST (25-29 Mayıs 2009, Denizli), Cilt 4, Ankara, 2010, 120-123, Res. 14; Şimşek, C., Okunak, 
M., Bilgin, M., Laodikeia Nekropolü (2004-2010 Yılları), Laodikeia Çalışmaları 1.1-1.2, ed. C. Şimşek, 
İstanbul, 2011, 27-31, Fig. 1-17, Grafik 5.

kanal gideri baz alınarak döşeme taşlarına batıdan doğuya doğru eğim veril-
miştir. Kazı çalışmalarında herhangi bir orijinal parçası ele geçmemiş ancak 
yatak izleri belirgin olan taban döşemeleri yatak izleri baz alınarak, mevcut 
dokuya uygun travertenden kesilip ebatlanmaya başlanmıştır. Bu işlemin 
ardından taraklanması yapılan taşlar yatak izlerine uygun olarak yerlerine 
orijinal taban döşemelerinden düşük seviyede olacak şekilde, özgün harçtan 
alınan örneklere göre hazırlanan kireç bağlayıcı onarım harcı kullanılarak sa-
bitlenmiştir. Ayrıca tasnif alanından bulunan ve avlu tabanına ait olan kırık 
ve eksik döşeme taşları pantograf ile tamamlanarak alanda kullanılmıştır. Di-
ğer taraftan avluda biriken suyu tahliye etmek amacı ile peristylin doğusunda 
bulunan ve batı-doğu doğrultulu olarak iç narteks kısmından sonra tapınak 
doğu sokağa (TDS) bağlanan özgün atık su kanalı açılarak yağmur sularının 
taban içerisinde birikmeden dışa tahliye edilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla iç 
narteks kısmındaki zemin harcı 45 cm. genişliğinde peristylden tapınak doğu 
sokağına kadar (12 m.) kaldırılmış ve orijinal kanala ulaşıldıktan sonra kanal 
içerisinde gerekli onarımlar yapılmıştır.  peristylli evin doğu duvarının dışın-
da ise iç kısımdan gelen kanal takip edilerek sokak kanalına ulaşılmış ve bu 
alandaki 35 cm. genişliğinde, 80 cm. derinliğinde olan 5.90 m. uzunluğundaki 
kanal temizlenerek kullanılabilir hale getirilmiştir.

X) KUZEY NEKROPOLÜ ÇALIŞMALARI (Resim: 1, 15)
Kuzey nekropolünde 1990 yılında Goncalı Köyü (mahalle) yolunun ge-

nişletilmesi sırasında tahrip edilen ve yol kesitinde askıda kalan mezarların 
bir kısmının kurtarılması amacıyla 2005 yılında kazı çalışmaları gerçekleşti-
rilmiştir20. Çalışmalar sırasında, köy yolunun güney kesitinde açıkta görülen 
duvarın tonozlu mezar olabileceği düşüncesiyle kazısına başlanmış ancak ya-
pılan çalışma sonrası kuzeydoğu cephesi açığa çıkartılan duvarın bir istinat 
duvarı olabileceği düşünülerek bu kısımdaki çalışmalara son verilmiştir. Söz 
konusu mezarın tümüyle açığa çıkartılması ve kullanım safhalarını belirle-
mek için 2017 yılında alanda tekrar çalışma yapılmıştır. Gerçekleştirilen arke-
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olojik çalışmalar sonrasında, kuzey nekropolünde ortaya çıkartılan iki örgü 
tekne mezar ile Geç Antik Çağda oda içi doldurularak bir platform oluşturu-
lup atölyeye dönüştürülen tonozlu mezarın tarihlendirilmesine ilişkin yeni 
verilere ulaşılmıştır. 

Daha önce yapılan kaçak kazılar sonucu, mezar mimarisinin yanı sıra 
mezar buluntularının da büyük oranda tahrip edildiği saptanmıştır. Ancak, 
L.17.KN.M2 örgü tekne mezarında tespit edilen ve M.Ö. 1. yy.ın sonu–M.S. 1. 
yy.ın başlarına ait bir kâse buluntusu, mezarların tarihlendirilmesindeki en 
önemli kriterdir. Tonozlu mezar ile örgü tekne mezarların buluntu durumları 
dikkate alındığında öncelikle tonozlu mezarın yapıldığı, sonraki aşamada ise 
örgü tekne mezarların tonozlu mezarın güneydoğu kenarına eklendiği anla-
şılmaktadır. L.17.KN.M3 tonozlu mezarının ilk kullanım evresi, L.17.KN.M2 
mezarındaki kâse buluntusu dikkate alındığında, Augustus Döneminin erken 
safhasına (M.Ö. 1. yy.ın 4. çeyreği) tarihlendirilmelidir. Tonozlu mezarın üst 
teraslarında, ana kayanın hemen üstünde tespit edilen kabartmalı bir kâseye 
ait kalıp parçasıyla, Geç Hellenistik Döneme tarihlendirilen seramik buluntu-
lar da bu düşünceyi destekler nitelikte verilerdir. Laodikeia kuzey nekropo-
lünde geçmiş yıllarda da tespit edilen bu tipteki kalıp parçaları, nekropolün 
bir bölümünün, Geç Hellenistik Dönemden itibaren seramik mahallesi olarak 
kullanıldığını göstermektedir. Ana kayanın hemen üstünde tespit edilen bu 
kabartmalı kâseye ait buluntu, alanın tonozlu mezar yapılmadan önceki kul-
lanımına işaret etmektedir. Bu durumda mezarın Geç Hellenistik Dönemden 
sonra yapılmış olması gerekmektedir. Tonozlu mezarla ilişkili bir diğer konu 
ise tonozlu mezarın kullanım evrelerinin saptanarak, hangi dönemde atölye-
ye dönüştürüldüğü sorusudur. Laodikeia’nın nekropol alanlarında, geçmiş 
yıllarda gerçekleştirilen mezar kazıları ile antik kentte meydana gelen dep-
remler dikkate alındığında bu dönüşümün Geç Antik Çağın başında olduğu 
sonucu çıkarılabilir.

Sonuç olarak, kazısı yapılan mezarlar göz önüne alındığında, Kuzey nek-
ropolünde M.Ö. 1. yy.ın dördüncü çeyreğinde inşa edilen tonozlu mezarın 
doğu kenarına M.S. 1. yy.ın başlarında örgü tekne mezarların yapıldığı anla-
şılmıştır. Kentte meydana gelen depremler sonrasında ise Geç Antik Çağda 
tonozlu mezar atölyeye dönüştürülmüş ve kent terk edilene kadar bu şekilde 
kullanımı devam etmiştir.
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Resim 1: Laodikeia kent planı üzerinde 2017 yılı çalışma alanları.

Resim 2: Kandilkırı yerleşmesinin genel planı. 
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Resim 3: Stadyum Caddesi Batı Portiğe ait depremde taban üzerine yıkılan kaide, sütun ve baş-
lıkların in-situ hali.

Resim 4: Stadyum Caddesi restitüsyon cephe ve kesit ile taş planı.
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Resim 6: Cadde üzerine yıkılan tuğla kemer ve başlık üzerinde yapılan konservasyon.

Resim 5: Stadyum Caddesi’nin restorasyon sonrası genel görünümü.
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Resim 7: Traian Nymphaeumu, Traian Nymphaeumu Meydanı, Batı Caddesi, Doğu Sokak ve 
arkada kuzeye doğru Stadyum Caddesi’nin görünümü.

Resim 8: Traian Nymphaeumu, Traian Nymphaeumu Meydanı, Batı Caddesi, doğu sokak ve 
doğu mekânın taş planı.
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Resim 9:  Traian Nymphaeumu su sistemi ile kuzey ve batısında yer alan mekanların kazı son-
rası görünümü.

Resim 10: Traian Nymphaeumu Meydanı’ndan 
doğuya uzanan sokağın kazı sonrası 
görünümü.
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Resim 11:  Traian Nymphaeumu Meydanı resmi ofis olarak kullanılan doğu mekân ve mekan 
içinde seki olarak kullanılan duvar ve yönetici heykeli ile arşitrav bloğu.

Resim 12:  Doğu Mekânın tabanında yer alan bitkisel ve geometrik süslemeli mozaik döşe-
mesi detayı.
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Resim 13: Kiliseli peristylli evin avlusunda yer alan taban döşemelerinin restorasyon öncesi 
durumu.

Resim 14:  Kiliseli peristylli evin avlusunda yer alan taban döşemelerinin restorasyon sonrası 
durumu.
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Resim 15: Kuzey Nekropolü’nde geç dönemde odasının içi doldurularak atölyeye dönüştürülen 
tonozlu mezar ile doğusunda yer alan örgü tekne mezarların kazı sonrasında görünü-
mü.
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Sanat Tarihçi Hikmet Karaaslan ve Ahmet Kuşakoğ, Öğrenciler; İsmail Cahit 
Mezgitli, Hakan Batman, Esra Nur Koca, Muhammed Bahadır Arar, İhsan 
Özata, Meliha Yilan, Rumeysa Zencir, Salih Dönmez, Vedat İçen, Yasin Kırı-
şık katılmışlardır.

Ahlat kaymakamlığı tarafında görevlendirilen 13 İŞKUR işçisi ve temin 
edilen ücretli 21 işçi ile çalışmalara ikinci kazı ekibi olarak 2017 yılı çalışmala-
rına 06 Temmuz.2017 yılında başlanmıştır.

* Doç. Dr. Celil ARSLAN, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Kayseri/
TÜRKİYE. caslan@erciyes.edu.tr, caslan66@hotmail.com
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2017 YILI ESKİ AHLAT ŞEHRİ ÇALIŞMALARI

1. 1-Kazı Evi Oluşturulması

•  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce kazı evi olarak 
tahsis edilen eski müze binası ve lojmanını kazı evine dönüştürmek 
üzere;

•  Elektrik tesisatındaki eksiklikler giderilmiştir. (Daha önceden inti-
kal eden elektrik faturası da ödenmiştir.)

•  Su ile ilgili problemler çözümlenmiştir.

•  Erciyes Üniversitesi’nden temin edilen tefrişat, baza ve mutfak mal-
zemeleri kullanılmıştır.

•  Mahallinden masa ve dolap yaptırılmış ve temin edilmiştir.

•  Kapı ve pencereler de tadilat yapılmış, demir korkuluklar yaptırıl-
mıştır.

•  Kazı da kullanılacak malzemeler yaptırılmış/temin edilmiştir.

•  Bazı eksikliklerine rağmen kazı evi kullanılır hale getirilmiş ve kazı 
boyunca kalınmıştır.

2. Çifte Hamam Üzerindeki Örtünün Kaldırılması

Daha önceki yıllarda hamam üzerine örtü yapılması şeklindeki müdahale-
nin, mevcut yapı kalıntılarının çevre şartlarından korunmasına yönelik “ön-
leyici koruma” niteliğinde olduğu; tesis edilen bu örtüde yaklaşım-uygulama 
ve ulaşılan sonuçlar bakımımdan 

1- Hamamda örtü sisteminin, mevcut yapı kalıntılarını ve malzemelerini 
korumak amacıyla, metal bir konstrüksiyon üzerine branda örtü ge-
rilerek oluşturulduğu; ancak kısa zaman içinde brandanın -örtü per-
desinin parçalanarak ve- yırtılarak kaybolduğu ve tamamen etkisini 
yitirdiği, ayrıca konstrüksiyonu taşıyıcı beton ayaklarda yıpranma ve 
kayıplar gibi sorunlar bulunduğu tespit edilmiştir (Resim: 1) 

2- Tesis edilen örtü, yapının bağlantılı olduğu çevresiyle (çifte hamam ol-
duğu iddia edilmesine rağmen, mevcutta tek hamama ait haç planlı 
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ve köşelerindeki dört halveti ile merkezi planı izlenebilen bölüm dı-
şındaki diğer diğer kısımlarla ve çevresindeki yapı-yapılarla) ilişkisi 
tam algılanmadan tesis edilmiştir. Bu doğrultuda kazısı bitmemiş bir 
alanda yapılmış, erken bir çözüm/ eksik/hatalı bir uygulama niteliği 
taşıdığından (Çizim: 1). 

 Taşıyıcı ayakların ve metal aksamın durumu kazı çalışması açısından 
tehlike arz ettiği için kaldırılması zorunluluk göstermekteydi. (Sorunlu 
alan olması dolayısıyla daha önceki yıllarda bu alanlara girilmediği ka-
naati oluşmaktadır.)

3- Yapılan kazılarla ortaya çıkartılan hamam ve kısmen ortaya çıkartılmış 
sur kalıntılarının yer aldığı açma alanı, çevresindeki kazılmamış toprak 
alana göre oldukça aşağıda kalan kot farkıyla, özellikle yağışlı dönem-
lerde suyun toplandığı ve kalıntıların suyla temasının yoğunlaştığı bir 
tür havuz haline dönüşmesine imkân sağlamaktadır. Drenaj sorunu (su 
boşaltım-yönlendirme) çözülmeden bırakılmış açma alanında, özellik-
le suyun varlığında gelişen yeni bozulmalar da izlenebilmektedir. Bun-
ları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

•  Örgüyü oluşturan duvar (düzgün kesme taş) kaplamalarında yap-
raklaşma, ufalanma ve parça kopmaları şeklinde görülen ve yüzey-
den içeriye doğru derinleşen parça kayıpları oluşumları, 

•  Örgüdeki kaplama taşları arasındaki bağlantı sağlayan kireçli harç 
derzlerinde ufalanma ve parçalanmalara bağlı derinleşen kayıp olu-
şumları, 

•  Gerek duvarlardaki kaplamalarda, gerekse zemin kaplamalarını 
oluşturan örgüde açılma ve ayrılma oluşumları söz konusudur. İç 
mekân duvar yüzeylerinde gözlemlenen sıva ve harç katmanların-
da yüzeyde ufalanma, çatlama, kısmi kayıplar ve taşıyıcıdan ayrıl-
ma gibi sorunlar meydana gelmiştir.  Çevre şartlarına karşı, diğer 
türlere göre bozulmaları kolay olduğu için daha hassas malzeme ni-
teliği gösteren harç ve sıva malzemelerdeki kayıplar, yapının özgün 
(sıvalı olmaları ve harç-sıva katları gibi) niteliklerinin yitirilmesiyle 
sonuçlanacak riskler de taşımaktadırlar (Resim: 2). 
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Bu sorunlardan dolayı ve o durumda kazı çalışması yapılması tehlike arz 
ettiğinden Hamamın üzerine yaptırılan üst örtü kaldırtılmıştır.

3. Hava Resimlerinin Çekilmesi

 Kazı çalışmalarına başlamadan önce, Erciyes Üniversitesi, İletişim Fa-
kültesinden görevlendirmeleri yaptırtılan personele kazı çalışması ya-
pılacak alanların hava resimleri çektirilmiştir. 

4. Karelaj Çalışması

 Piyasadan temin edilen haritacılık hizmeti ile kazı çalışması yapılacak 
alanların hali hazır durumu ve yeni çalışma alanlarının (zaviye alanı, 
Ulu Cami alanı, bezirhane /imalathane alanı, Çifte Hamam alanı, Kü-
çük Hamam alanı) karelaj çalışması yapılarak halihazır harita üzerine 
işlenmiştir.

5. Jeo Radar Çalışması

 Araştırma alanında, ölçü konumlandırmasına bağlı olarak, vaziyet planında 
da gösterilen toplam 15.000 m2 alan içerisinde Jeoradar ölçümleri yapılmış-
tır. Elde edilen GPR verilerinden, veri işlem aşamalarından sonra, iki boyutlu 
(2D) ve üç boyutlu (3D) yer altı görüntüleri elde edilmiştir. Çalışmada; Mala 
marka GPR ölçüm cihazı ve ekipmanları (ProEx ünite, 250 Mhz anten, note-
book, DGPS anten) kullanılmıştır. GPR verileri (radargramlar), Reflex 2D ve 
üç boyutlu grafik yazılımları (Slice 3D) kullanılarak yorumlanmıştır. Yapılan 
çalışmanın bedeli Bakanlık ödeneğinden karşılanmamıştır. Çalışma sonucuna 
ait örnek haritalar aşağıda sunulmuştur (Harita: 1).

6. Kazı Çalışmaları (Kazı Alanları)

A) Ulu Cami ve Çevresi

 Birbiri ile bağlantılı olan Ulu Cami ve bezirhane/imalathane kazı çalış-
maları birlikte değerlendirmekte yarar bulunmaktadır. İmalathane Ulu 
Cami’nin kuzey-batı kenarında yer almakta ve caminin kot seviyesinin 
altında bulunmaktadır. Caminin güney doğu kenarı boyunca bir okul 
inşa ettirilmişken Ahlat’ta “Ulu Câmii yeri olarak imalathanenin doğu-
sundadır. Burada Bayındır İlkokulu bulunmakta idi (Resim: 3).
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Okulun, başka bir yerde inşa edilen yeni binasına nakledilmiş, mevcut 
okul yıktırılarak kazı çalışmalarına başlanmıştır. (Okul enkazının bir bölümü 
alanda kalmıştır. Kazı çalışması dışındaki alanda beton blok kalıntıları hala 
mevcuttur.) 1972’de Prof. Dr. Haluk Karamağaralı tarafından caminin minare 
kaidesine ve caminin kazı çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 4) 

1. Temizlik Çalışması

  Cami ve bezirhane alanında temizlik çalışmaları yapılmıştır.

2. Kazı Çalışması

  Karolaj çalışması yapılarak, geçmiş yıllarda yapılan kazılar dikka-
te alınarak temizlik çalışmasını mütakiben, mevcut kalıntıların gü-
neybatı kenarı boyunca kazı çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalar 
güney ve güney-batı yönde devam ettirilmiştir. Minare caminin 
kuzeybatı köşesindedir. Minarenin üç tarafı sal ile döşelidir. Kuzey 
cephesinin batı tarafında da bir mihrâbiye mevcuttur. Duvarların 
minareye bağlanışı, caminin zaman içinde tamir ve tâdillere mâruz 
kaldığını göstermektedir. Caminin kuzey batı kenarında kare bir 
mekân bu alanın cami dışında diğer yapı gruplarını da ihtiva eden 
bir külliye şeklinde düşünülmesini gerektirmektedir. 

  Rölöve çalışması ve atık toprağın aldırılması ile alandaki 2017 yılı 
çalışmaları tamamlanmıştır (Resim: 5, Çizim: 2).

B) Bezirhane / İmalathane 

 Prof. Dr. Haluk Karamağaralı tarafından kazı çalışmalarına başlanmış-
tır. İki Kubbe’den Taht-ı Süleyman’a giden yolun güney kenarında, ba-
tıya bakan, alt kısmı kemerli yüksek bir duvar görülmektedir. 1970’te 
bu duvardan doğuya doğru başladığımız kazıda değişik bir plân gös-
teren bir yapı ile karşılaştık. Bina, kayalık zemin üzerine ve arazinin 
meyline uyularak yapılmıştır. Plân düzgün olmayan bir dikdörtgendir. 
Bugün ayakta duran yüksek duvar asıl yapının batı duvarının önüne 
sonradan yapılmış bir takviye duvarıdır. Bina, bir takım duvarlarla böl-
melere ayrılmıştır. Kalıntının güneybatı köşesinde, zemini kuzeye doğ-
ru meyilli olarak tesviye edilmiş, kareye yakın dikdörtgen biçiminde 
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bir oda; bunun kuzeyinde kuzey-güney istikametinde uzanan ve kıble 
yönünde mihraba benzeyen bir nişi ihtiva eden, sal döşeli dikdörtgen 
biçiminde büyük bir oda yer almaktadır. Bu mekânda birbirine yakın 
beş tandır bulunmaktadır. Binanın güney duvarının ortasında bir niş, 
muhtemelen bir mihrap bulunmaktadır. Burası binanın mescididir.

1. Temizlik Çalışması

  Ulu Cami ve bezirhane alanında temizlik ve karolaj çalışmaları ya-
pılmıştır.

2. Kazı Çalışması

  Daha önceki yıllarda başlanılan kazı çalışmalarını takiben ortaya 
çıkarılan alanın, kuzey ve kuzey batı yönlerde yapının tamamını 
ortaya çıkarmak ve Ulu Cami ile bağlantısını ortaya çıkarmak üzere 
kazı çalışmaları yapılmıştır. Cami ile bağlantı sağlayan merdiven 
belli ölçüde açığa çıkarılmış (Resim: 6), kazı sezonu bitimi dolaysıy-
la çalışmalar sonlandırılmıştır. Rölöve çalışmaları yapılmıştır.

C) Çifte Hamam

 Prof. Dr. Haluk Karamağaralı tarafından, surun kuzeydoğu köşesinde-
ki burcun dışında ve yakınında çifte hamam olarak adlandırılan kazı 
alanıdır. Yapı ile ilgili olarak açılmış olan sahanın güneydoğu köşesin-
de ortada göbek taşının yer aldığı sıcaklık ve bunun etrafında aksiyal 
bir tertiple sıralanan eyvanlar ve köşelerdeki halvetler kanaatimizce 
erkekler kısmına aittir (Resim: 7-8). Daha iyi durumda kalabilmiş olan 
erkekler kısmında duvarlar ve tonozlar kesme taşla, kubbeler ve köşe 
elemanları tuğla ile inşa edilmiştir. Zemin dâhil, bütün hacimlerin kireç 
harçla sıvandığı, kalabilen bakiye ve izlerden anlaşılmaktadır. Kurna-
lar sivri kemerli nişler içine yerleştirilmiş ve sıvalı zemine gömülmüş-
lerdir. Mevcut su künklerinden ve musluk deliklerinin tek oluşundan, 
bu kurnalara sadece yıkanılacak derecede ılık su akıtıldığı tespit edil-
miştir.

 Tarihi hakkında kat’i bir şey söyleyememekle beraber, burcun çok ya-
kınında olması dolayısı ile surun fonksiyonunu kaybetmesinden sonra 
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yapılmış olduğunu rahatlıkla ileri sürebiliriz. İnşaatta Selçuklu ve Os-
manlı dönemlerinin temizliğini ve titizliğini görmek mümkün değil-
dir. Bu hususu da dikkate alarak hamamın Akkoyunlular zamanında, 
Bayındır Mescidi’ne (1477) yakın bir tarihte yapılmış olduğuna kani 
bulunduğumuzu söyleyebiliriz şeklinde bilgiler verilmektedir.

1. Temizlik Çalışması

  Hamamın üzerindeki koruma amaçlı yapılan demir iskelet, Van 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2016 gün ve 
1131 sayılı kararı ile müze müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına 
karar verilmiş ve kaldırma işleminin tamamlanmasını mütakiben 
28.07.2017 tarihinden itibaren bu alan da daha önce çalışma yapıla-
madığı için yoğunlaşılmıştır.

  Koruma amaçlı yapılan iskelet üzerine branda çekilmiş ancak bran-
da iklim şartları dolayısıyla parçalanmış ve hâlihazır durumu kal-
mıştır. Bu şekilde bir koruma uygulaması ve kaldırılma zorunlulu-
ğu kazıya başlangıç çalışmalarında ele alınmıştır. Karolaj çalışması 
ve yüzey temizliği yapılmıştır.

2. Kazı Çalışması

  Çifte hamam ve güneyindeki burç çevresinde temizlik çalışmasını 
müteakiben kazı çalışmasına tüm işçi ve öğrencilerin katılımıyla yo-
ğunlaşılmıştır. 

  Burcun güney-doğusu ve kuzey batısında ve hamam bağlantılı ola-
rak kazı çalışması hamam kodu esas alınarak yapılmıştır (Resim: 
9). Çifte Hamamın tümüyle toprakaltında kalan bir yapı olması ve 
özelikle kuzey ve doğu yönde eğimli bir alan yer alması dolayısıyla 
çepeçevre kazılarak çalışma yapılması şeklinde uygulama yapılmış-
tır.

  Kazı safahatını 1986 yılından itibaren takip ettim. (1986 yılında öğ-
renci olarak kazılara katıldım. 1987 ve 88 yıllarında Ahlat Müze 
Müdürlüğü’nde müze araştırmacısı ve müdür vekili olarak görev 
yaptığım sırada bakanlık temsilcisi olarak görev aldım.) O yıllar-



478

dan itibaren merhum Kazı Başkanı Haluk Karamağaralı’nın kazı 
hafriyatını aldıramadığına tanık oldum. (Aslında hafriyat aldırma 
sıkıntısı tüm kazı alanlar için bir problem olmuştur.) Ayrıca Çifte 
Hamam’ın kuzey ve doğu yönde eğimden dolayı kazı alanına top-
rak dökülmesini engellemek ve kar / yağmur sularının kazı alanına 
gitmemesi amacıyla bir teraslama yapılmıştı. 

  Kazı alanının genişleme yönünde, daha önceki yıllarda vatandaşın 
arazisine kazıdan çıkan toprağın atılması sorun oluşturmuştu. Bu 
nedenle, kazı alanının etrafında biriken toprak iş makinası marife-
tiyle belli noktalarda toplanmış, kamyona yüklenme aşamasında 
çok toz olması nedeniyle iş makinasının çalışamaması nedeniyle 
kış sonunda taşınmasının uygun olacağına karar verilmiş, yerelde 
iş makinası temini için zaman kalmadığı için bırakılmıştır. Kazıdan 
çıkan toprak fazla zaman almaması için kazı çevresine konularak al-
dırılmasının uygun olduğu düşünülmüştür. Bu çalışma yapılırken 
jeoradar çalışması esas alınmıştır. 

  Koruma amaçlı yapılan demir iskelet aksamının beton ayaklarının 
söküldüğü noktalar baz alınarak yapıya yönelik bir uygulama ya-
pılmamıştır. Kazı alanının rölövesi alınarak çizimi yapılmıştır (Çi-
zim: 1).

D) Zaviye Alanı

 Zaviye alanında Prof. Dr. Haluk Karamağaralı 1970 yılından itibaren 
kazı çalışmalarına başlamıştır. Yaptığı çalışmalarla ilgili olarak: ‘Mey-
danlık Mezarlığı’nın kuzeydoğusunun biraz ilerisinde, birbirini takip 
eden gayri muntazam tümsekler ve çukurlar sıralanmakta idi. Bu sil-
silenin güney ucunda, Rahmetli Abdürrahim Şerif Beygu’nun da Rus 
işgali zamanında tonozunda açılmış bulunan bir delikten içine girdi-
ği bir kümbetin mumyalık kısmı bulunmaktadır. 1969›da bu kümbet 
kalıntısının çevresini güneyden başlayarak açtığımız zaman kuzeyde 
bulunan kapısının ününe sonradan bir medhal ilâvesi ile giriş yönünün 
batıya çevrildiğini gördük. Bu medhalin ağzına bağlanan kesme taşla 
örülmüş 1.10 m. kalınlığında muntazam duvarlar takip edilerek büyük 
bir yapının kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Duvar bakiyeleri bugünkü ze-
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minin 4 m. kadar altındadır Duvarların aralarını ve üstlerini dolduran 
muazzam moloz yığını sebebiyle burada kazı çok ağır ilerlemiştir. Bu 
yapı ve kümbetin mumyalık kısmı da, 1932’de Ahlat’lı, tapu memuru 
olan bir kimse tarafından Ahlat’ın diğer yerleri gibi bir şahsa tapulan-
dığı için, istimlâki cihetine gidilmek mecburiyeti doğmuş ve kazıya 
bu suretle devam etmek mümkün olmuştur. Kazının son durumuna 
göre bina, doğu ve batı yanlarında bulunan birer eyvanın iki tarafında 
düzenlenen salon ve odalardan müteşekkil idi. Bulunan bir merdiven 
boşluğu zeminin üzerinde bir katın daha bulunduğunu göstermekte-
dir. İtikâf hücreleri ve dervişlerin yaşaması için gerekli mekânların bu-
lunması bu binanın bir zaviye olduğunu ortaya koymaktadır. Binanın 
kümbetten sonra inşa edildiği, mumyalığın önüne bir medhal ilâvesi 
ile giriş yönünü sahip değiştirilmesinden bellidir. Zaviyenin tarihi hak-
kında henüz kati bir fikir beyan etmek imkânına değiliz. Ancak, burası 
XIV. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirebileceğimiz, sgrafito ve lüster tek-
niğinden yapılmış, bir kısmı figürlü bol miktarda seramik parçasının 
bulunması, bizi yapının da aynı tarihlerde inşâ edilmiş olduğu netice-
sine götürmektedir. Bilgilerini vermektedir.

1. Temizlik Çalışması

  Zaviye kazı alanında, yapının içi ve çevresinde temizlik çalışması 
yapılmıştır.

2. Kazı Çalışması

  Zaviye yapısında yoğunlaşmamakla birlikte, bu yapı türünün tek 
başına olmayacağı, etrafında müştemilatı ve diğer yapı gruplarının 
bulunması düşüncesinden hareketle, ayrıca jeo radar taraması da 
dikkate alınarak kuzey doğu köşesinde daha önceki kazı alanı dik-
kate alınarak, karolaj çalışması yapıldıktan sonra kazı yapılmıştır. 
Doğu yönde biriktirilen hafriyat toprağı kaldırılmıştır. Kazı alanı-
nın rölövesi alınarak planı çizilmiştir (Resim: 10, Çizim: 3).

E) A22 AÇMASI

 Ulu Cami ve bezirhane yapılarının devamı niteliğinde olan alanda 
kodlama ve karolaj çalışması yapıldıktan sonra 18.07.2017/11.08.2017 
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tarihleri arasında sondaj çalışması yapılmıştır. Yaklaşık 1m. derinlik-
te ve 10mx10m. ölçülerindeki alanda yakın döneme ait kalıntılar elde 
edilmiştir. İlerleyen yıllarda bu alanda jeo radar taraması yaptırılarak 
elde edilecek neticeye göre karar verilmesi sonucuna varılmıştır (Re-
sim:11).

F) A102 AÇMASI

 Ulu Cami ve bezirhane yapılarının devamı niteliğinde olan alanda, 
Emir Bayırdır Kümbeti’nin kuzey batısında bulunan alanda kümbet 
kalıntısının varlığının tespitini müteakiben kodlama ve karolaj çalış-
ması sonucunda sondaj yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan sondaj 
çalışmasında yuvarlak kaideli, kesme taş kaplamalı bir yapı kalıntısı 
ve kuzey-güney doğrultusunda kesme taştan yapılmış duvar kalıntısı 
bulunmuştur. Açmada yaklaşık 1.5 m. derinliğe inilmiştir. İlerleyen yıl-
larda bu alanda jeo radar taraması yaptırılarak elde edilecek neticeye 
göre karar verilmesi sonucuna varılmıştır (Resim: 11). A22 açması ve 
A102 Açmasından çıkan atık topraklar Bayındır Kümbeti ve mescidi-
nin batısında kazı alanında kalmakla birlikte, Selçuklu mezarlığı giri-
şinde görüntü kirliliği oluşturmaması dikkate alınarak kaldırılmıştır.

 Yukarıda özetlenen 2017 yılı kazı sezonunda yapılan çalışmalar ta-
mamlanarak; 

•  Envanterlik olarak değerlendirilen eserlerin envanter fişleri hazırla-
narak Ahlat Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. 

•  Kazı malzemeleri kazı evi (Eski Müze Müdürlüğü) deposuna konu-
larak ilgililerle birlikte mühürlenmiştir.

•  2017 kazı dönemine ait harcama belgeleri Bitlis İl Kültür Müdürlü-
ğüne gönderilmiştir.

•  Önümüzdeki dönem için koruma, restorasyon ve konservasyon 
projeleri kazı ekibimizde yer görev alan Öğretim üyeleri tarafından 
hazırlanmaktadır.

•  Daha sonraki yıllarda yapılacak kazı, konservasyon çalışmaları için 
alt yapı oluşturulmuştur.
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Harita  1: Çifte Hamam kazı alanı.
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Çizim 2: Ulu Cami ve bezirhane kazı alanı planı.

Çizim 1: Çifte Hamam.



483
Resim 2: Hamam yapısının durumu.

Resim 1: Çifte Hamam koruyucu örtüsü.

Çizim 3: Zaviye kazı alanı
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Resim 3: Ulu Cami kazısı (Haluk Karamağaralı’dan).

Resim 4: Ulu Cami ve bezirhane 1970 li yıllar (H. Karamağaralıdan).

Resim 5: Ulu Cami kazı alanı.
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Resim 6: Bezirhane Ulu Cami bağlantısını sağlayan merdiven ve bezirhane kuzeyi

Resim 7: Çifte Hamam önceki dönem kazısı (Haluk Karamağaralı’dan).

Resim 8: Çifte Hamam 1986 yılı kazısı (Y. Mimar Mehmet Ali Esmer’den).



486

Resim 9: Çifte Hamam kazısı.

Resim 10: Zaviye kazı alanı.

Resim 11: A22 Açması ve A102 Açması.
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KAYMAKÇI ARKEOLOJİ PROJESİ:
2016–2017 YILLARI KAZI VE ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Christopher H. ROOSEVELT*
Sinan ÜNLÜSOY

Christina LUKE

I. GİRİŞ

Kaymakçı yerleşmesi, Manisa İli’ne bağlı Saruhanlı ve Gölmarmara ilçe-
lerinin sınır bölgesinde yer alan Hacıveliler Köyü ve Marmara Gölü yakın-
larında, Kaymakçı 1. Derece Sit Alanı (Resim: 1) içerisinde bulunmaktadır. 
Orta-Geç Tunç çağlarına tarihlenen Kaymakçı’da yürütülen tüm araştırmala 
‘Kaymakçı Arkeoloji Projesi’ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Çalışmalar, 
2005–2014 yılları arasında bölgede gerçekleştirilen Marmara Gölü Merkezi 
Lidya Arkeolojik Yüzey Araştırmaları’nın (CLAS) devamını teşkil etmek-
tedir. Kaymakçı, 8.6 hektarlık bir alanı kapsayan bir kale yerleşiminden ve 
büyük bir alana yayılmış bir aşağı kent ve mezarlık alanından oluşmaktadır 
(Roosevelt ve Luke 2017) (Resim: 1). Gediz Nehri Vadisi’nde döneminin çağ-
daş diğer kaleleri arasında büyüklüğü ile öne çıkan Kaymakçı’nın önemli bir 
bölgesel merkez olduğu düşünülmektedir.

2016 yılı çalışmaları kapsamında jeofizik, kazı, konservasyon, restorasyon, 
depolama ve ören yerinin korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş-
tir. 2017 yılı çalışmaları kapsamında 2014–2016 yıllarında yapılan kazı çalış-
maları sonucunda elde edilen arkeolojik malzeme konservasyon, restorasyon, 
inceleme, depolama ve ören yerinin korunmasına yönelik çalışmalar gerçek-
leştirilmiştir.

* Christopher H. ROOSEVELT, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Arkeoloji ve Sanat Ta-
rihi Bölümü, Koç Üniversitesi İstanbul/TÜRKIYE.
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II. BAŞLICA FAALİYETLER

A. Jeofizik Yüzey Araştırması

Jeofizik araştırmaları 2016 yılı 16 Mayıs ve 2 Haziran tarihleri arasında 
toplam 17 günlük bir sürede önceki sezonlarda geliştirilen çalışma proto-
kolleri izlenerek Geoscan Research RM15 resistans metre kullanımı yoluyla 
gerçekleştirilmiştir. Jeofizik yüzey araştırması kazı başkanlığına vekaleten 
uzman Güzin Eren yönetiminde yürütülmüştür. Çalışmalar boyunca ekip 
üyeleri tarafından her biri 20x20 m. (400 m2) büyüklüğünde olan ve toplamda 
1.56 hektarlık bir alanı kapsayan 39 plankare taranmıştır (Resim: 1).

Çalışmalar özellikle kale yerleşiminin güneydoğu ve güneybatı sırtında 
odaklanmıştır. 2015 yılı jeofizik yüzey araştırması sonuçları kale içi ve dışı 
birçok yapıyı göstermesinin yanı sıra özellikle savunma duvarı mimarisini 
ve yayılımını açıklığa kavuşturucu nitelikte olmuştur. 2016 yılı yüzey araş-
tırmaları özellikle kalenin güneydoğu uzantısını boyunca ilerleyen savunma 
duvarını açıklığa kavuşturmuş ve buradaki mimari aktiviteleri anlamamıza 
yardımcı olmuştur.

B. Kazı ve Numune Analizleri

2016 yılı kazıları geçen seneden devam eden üç farklı alanda farklı büyük-
lüklerdeki açmalarda gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). Tüm numuneler sistemli 
bir şekilde toplanarak yine sistemli ve bilimsel yöntemlerle değerlendirilmiş-
lerdir (bkz. 2014 yılı kazı raporu).

III. KAZI ALANLARI

A. KA 93.545 (Resim: 2)

19x19 m. boyutlarında olan kazı alanı 93.545 Kaymakçı Kalesi’nin en üst 
terasında bulunmaktadır. Yaklaşık 15 hektar büyüklüğünde olan bu alan ol-
dukça büyük bir sur duvarı tarafından çevrelenmektedir. 2015 yılında bura-
da gerçekleştirilen kazılar yerleşmenin en iyi korunan bu alanındaki yapıları 
açığa çıkarmak amacını gütmekteydi. Yapılan kazılar sonucunda alanın nere-
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deyse tümünün çok sayıda yarı gömülü, yuvarlak biçimli silo olarak değer-
lendirebileceğimiz yapılar ile kaplı olduğu görülmüştür.

Önceki yıllarda yürütülen kazılarda da söz konusu benzer çok sayıda yu-
varlak yapı tespit edilmişti. Yaklaşık 2 m. çapında olan yapıların derinlikleri 
bir ile iki metre arasında değişmektedir. Aynı zamanda kazı alanının kuzey 
kesiti boyunca uzanan ve üst terasın etrafını çevreleyen sur duvarının kuzey 
duvarını meydana getiren 1.5 m. kalınlığında bir duvar (173) ve duvara bitişik 
güneye uzanan kısa duvarlar (20, 175, 176) açığa çıkarılmıştı. 173 No.lu du-
var tarafından çevrelenen bu alandaki tek mimari öğeleri oluşturan yuvarlak 
yapılardan oniki adet kazılmış ve çok sayıda benzer yapının varlığı açığa çı-
kartılmıştı. Bu yapıların tahıl ambarları olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

2016 yılı kazı sezonu söz konusu yapıların göreceli tarihlerinin belirlenme-
si nedeniyle alandaki yatay ve dikey stratigrafiyi daha iyi anlamamıza yar-
dımcı olmuştur. Kazı alanının güneydoğu köşesinde anakayaya oyulmuş bir 
şekilde açığa çıkartılan oldukça büyük bir çukurluk alan (351) anakayaya yo-
ğun müdahelede bulunulduğunu göstermiştir. Büyük çukurluk alanın içine 
daha sonra taş döşemeli yuvarlak yapılardan inşa edildiği anlaşılmıştır. Kazı 
alanı içerisinde tespit edilen çok sayıda benzer büyük çukurluk alan ve bunla-
rın içerisine daha sonradan inşa edilen taş döşemeli yuvarlak yapılar burada 
iki farklı yapı evresiyle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. 194 No.lu 
yuvarlak yapının hemen altında tespit edilen, dolayısıyla yapıdan daha erken 
bir döneme ait oldukça kalın bir duvar ve bu duvara ait dolgulardan gelen 
erken dönem çanak çömlekler bu hipotezi doğrular niteliktedir.

2016 yılında ayrıca 173 No.lu sur duvarına yaslanan küçük duvarların te-
mellerine ulaşılmış ve söz konusu küçük duvarlardan tamamen başka yönde 
ilerleyen ve farklı niteliklere sahip daha erken duvarlar (349) ortaya çıkarıl-
mıştır. Bu duvarların işlevi henüz tam anlaşılmasa da bunların 173 No.lu du-
vardan ve diğer duvarlardan daha erken bir tarihe ait oldukları kesindir.

Bu alandaki 2016 yılı kazıları özellikle Kaymakçı’da belirli bir dönemde 
artan yoğun depolama faaliyetlerinin düşünüldüğünden daha karmaşık ol-
duğunun anlaşılmasına katkıda bulunarak sorunu farklı bir boyuta taşıması 
açısından oldukça başarılı olmuştur.
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B. KA 97.541 (Resim: 3)

97.541 No.lu kazı alanı 2015 senesinde açılan ve kale içi yerleşiminin aşağı 
terasında yer alan 19x19 m. büyüklüğünde bir diğer açmadır. 2015 senesi ka-
zıları burada en az üç farklı yapı evresi ile karşı karşıya olduğumuzu göster-
mişti. Bu evrelere ait yapılar arasında iki taş döşemeli alan ve bu alanı çevre-
leyen duvarlar ile diğer yerlerde olduğu gibi tahıl deposu olarak yorumlanan 
dört adet anakayaya oyulmuş yuvarlak yapı ve bunlara ait dolgu tabakaları 
bulunmaktadır. 2016 yılında bu alanda özellikle yuvarlak yapılar ile diğer mi-
mari öğeler arasındaki ilişki saptanılmak istenmiştir.

Kazı alanının özellikle kuzeybatı yarısına yoğunlaşan çalışmalar burada 
daha fazla sayıda yuvarlak yapının varlığını ortaya koymuştur. Burada, ol-
dukça geniş bir alan içerisinde anakayanın işlenerek farklı boyutlarda çukur-
lar açıldığı belirlenmiştir. Söz konusu yapıların bazılarının kendilerini çevre-
leyen taş mimariden daha eski oldukları anlaşılmıştır. Açmada 2016 yılında, 
anakayanın hemen üzerine inşa edilmiş kuzeybatı-güneydoğu yönünde iler-
leyen oldukça tahrip olmuş bir adet duvar (444) ve bununla ilişkili olduğu dü-
şünülen bir taş döşeme (443) açığa çıkarılmıştır. Bu yapılar ve açmanın doğu 
profilinden güneybatıya doğru geçen sene açığa çıkartılan 193 No.lu duvara 
paralel bir şekilde ilerleyen bir başka duvarın varlığı bize yapıların çok odalı 
binalardan oluştuğunu göstermektedir. Açmanın güneydoğu köşesinde açığa 
çıkartılan bir adet fırın (442) vardır. Zemini taş döşeli fırının oldukça düzenli 
kerpiç tuğlalarla örülerek inşa edildiği anlaşılmıştır. Benzer teknikle yapılan 
fırınların daha iyi korunmuş bir örneği 99.526 No.lu açmada (bkz. aşağıda) 
açığa çıkarılmıştır.

C. KA 99.526 (Resim: 4)

Kaymakçı yerleşiminin güney terasının kuzeybatı kısmında bulunan 
99.526 No.lu kazı alanı 2016 yılında açılan diğer iki açmadan farklı olarak 
9x9 m. boyutlarındadır. Buradaki kazılara ilk olarak 2014 yılında başlanmış-
tır. 2015 yılında da devam eden kazılar neticesinde kuzeydoğu-güneybatı yö-
nünde ilerleyen duvarlar tarafından belirlenen en az iki adet uzunlamasına 
mekân, bir adet yarı toprağa gömülü taş yuvarlak yapı ve zengin buluntular 
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açığa çıkarılmıştır. 2016 yılı kazı çalışmalarının buradaki ana hedefi açmada 
mümkün olduğu kadar anakayaya kadar derinleşerek söz konusu çok evreli 
yapıların en eski yapı evrelerine ulaşmak ve Kaymakçı genelinde en derin 
açma olan bu alanda yerleşmenin ne zaman başlamış olabileceğine dair so-
mut bilgi edinmekti. Kazı sezonunda anakayaya kadar derinleşmek mümkün 
olmasa da kazılar oldukça ilginç sonuçlar doğurmuştur. Neticede alanın iç 
mekânları belirleyen ev duvarları inşa edilmeden önce olasılıkla açık bir alan 
olarak kullanıldığına dair ipuçları elde edilmiştir.

Kazı alanı güneybatı-kuzeydoğu yönünde ilerleyen yapı duvarları tara-
fından farklı mekânlara bölünmüştür. 2016 yılı kazıları özellikle 220 ve 222 
No.lu mekânlar içerisinde yoğunlaşmıştır.

Sezon başlangıcında 220 ve 222 No.lu mekânlar içerisinde ilk olarak 
mekânların hemen hemen tümünü kapsayan farklı dolgular, yüzeyler ve çö-
küntü tabakaları kazılmıştır. Söz konusu alanlarda derinlere inildikçe kazılan 
birimler küçülmüş ve dolguların sonraki müdahaleler nedeniyle oldukça tah-
rip oldukları tespit edilmiştir. Bir adet oldukça büyük bir tahribat tabakası 
220 No.lu mekânın hemen altında tespit edilmiştir. Duvar ve oda yüzeyleri-
nin hemen altında bu tabaka tarafından tahrip edilmiş büyüklü küçüklü çok 
sayıda yapı ortaya çıkarılmıştır. Tahribattan dolayı bunların arasındaki iliş-
kiyi belirlemek oldukça zordur. Söz konusu yapıların arasında 51 No.lu du-
varın güney yüzüne yaslanan bir adet ocak alanı ve 16 No.lu duvarın hemen 
altında tespit edilen en az iki adet fırın bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra yine yanık olarak ele geçirilen buluntular arasında ala-
nın çeşitli yerlerinde ele geçirilen potalar bulunmaktadır. Bunlardan anali-
zi yapılan üç tanesinin farklı materyallerden üretildiği ve dolayısıyla farklı 
amaçlar doğrultusunda kullanıldığı anlaşılmıştır.

Bunlara ek olarak alanda bulunan diğer duvarlardan oldukça farklı bir 
yönde konumlanmış bir adet yeni duvar (376) açığa çıkarılmıştır. Söz konusu 
duvar ne yazık ki oldukça kötü korunmuştur. Bu duvar ile ilişkili herhangi bir 
başka yapı ortaya çıkmadığından duvarın işlevi hakkında şu an için herhangi 
birşey söylemek mümkün değildir. Alanda bulunan fırın ve ocakların yanı 
sıra 220 No.lu oda içerisinde açığa çıkarılan çok sayıda taban bulunmaktadır.
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IV. 2016–2017 YILLARI YÜZEY ARAŞTIRMASI, KAZI VE 
ANALİZLERDEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR

A. Stratigrafi ve Kronoloji

KAP projesinin temel hedeflerinden biri hem yerleşme hem de bölge için 
güvenilir bir kronoloji oluşturmaktır. 2015 sezonundan bu yana ve 2016 sezo-
nu boyunca, seramiklere dayalı kronolojiyi geliştirmeye, stratigrafiyi anlama-
ya ve radyometrik yöntemlerle mutlak tarihler elde etmeye başladık.

Kaymakçı buluntularının çağdaş diğer M.Ö. 2. binyıl yerleşmeleriyle kar-
şılaştırılmaları sonucunda, Kaymakçı’nın OTÇ (ca. M.Ö. 2000–1700) ve daha 
yoğun olarak GTÇ Döneminde (ca. M.Ö. 1700–1200) yerleşim gördüğü kesin-
dir. Yerel seramik üretimine bakıldığında, Geç Tunç Çağı içerisinde Erken ( 
GTÇ I, ca. M.Ö. 17–16. yy.) ve Geç (GTÇ II, ca. M.Ö. 15–13. yy.) olmak üzere en 
az iki ana evrenin olduğu, bu evrelerin de kendi içlerinde alt evreleri olduğu 
saptanmıştır.

Kaymakçı’daki en erken yerleşim izlerine dair kanıtlar, güney teras üze-
rinde olasılıkla GTÇ I Döneminde inşa edilmiş bir yolun altındaki dolgular-
dan gelmiştir. Söz konusu yolun altında kalan dolgu malzemesi içinde çok 
sayıda yüzeyi aşınmış halde ve karışık olarak OTÇ dönemine ait, olasılıkla 
başka yerden buraya taşınmış halde gelen ve bir yanmış ahşap parçası üze-
rinden edinilen radyokarbon ölçümlerine göre M.Ö. 20. yüzyıla ait olabilecek 
seramikler bulunmuştur. Ayrıca, iç kalede 93.545 No.lu açmanın en alt sevi-
yelerinde birçok OTÇ seramiği bulunmuştur. Kaymakçı’nın son zamanları-
na ait kalıntılar yine iç kaledeki bir çukur içinden gelen 14. ve 13. yüzyıllara 
ait iki parça seramikle tespit edilmiştir. İç kalede 2015 yılında bir yıkıntı ve 
bir çukur (93.545.32) içinde bulunmuş olan Geç Tunç Çağı veya Erken Demir 
Çağına ait seramikler Kaymakçı’nın son kullanım aşamalarına ait seramikler 
olarak öne çıkar.

Kaymakçı’nın yukarıda tarif edilen en erken ve en geç yerleşim evreleri 
arasında, tabakalaşmadan ve seramiklerden anlaşıldığı üzere birkaç evre var-
dır. 99.526 açmasındaki, tabakalaşma güney terasta bulunan bu alanın daha 
GTÇ I evresinde henüz buradaki mimari kompleks inşa edilmeden ve terk 
edilmeden önce dış mekan olarak kullanıldığını gösterir. Alandaki yarı topra-
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ğa gömülü yuvarlak yapılardan ve radyometrik ölçümlerden anlaşıldığı gibi, 
bunlar genellikle GTÇ I’e tarihlenirler (C14 tarihleri: M.Ö. 17. yüzyıl); ancak 
bazı dolguların Geç Tunç Çağı II’ye tarihlendiği görülmektedir. Benzer ola-
rak, yuvarlak bir yapı içindeki dolgudan toplanan seramikler GTÇ IB veya 
IIA’ta aittirler.

B. Yerleşim Organizasyonu

Daha önceki raporlara belirtildiği gibi, Kaymakçı’daki mimari kalıntıların 
genel hatları, yani sur duvarlarının yerleri ve biçimleri, iç kale, sokaklar ve 
binalar, kazılar başlamadan önce bile yüzeyden ayırt edilebiliyordu. 2016 ka-
zıları ve 2017 araştırmaları Kaymakçı’daki yerleşim düzenine dair kanıtların 
netleşmesini sağlamıştır.

Kalenin güneybatı köşesi boyunca topoğrafyaya uygun olarak inşa edil-
miş 2 metre kalınlığındaki duvarlar jeofizik çalışma sonucunda tespit edilmiş-
tir. Daha önceki sezonlarda ortaya çıktığı gibi, kuzeyde en azından bir kapıy-
la surların bu bölümü üzerinden kaleye giriş sağlanmaktadır. Kuzeybatıdan 
itibaren sur sistemi güneye ve sonra güneydoğuya yönelerek tepenin doğal 
çizgisini takip eder ve yerleşmenin güneybatı kenarını belirgin hale getirir. 
Bazı yerlerde sur sistemi tek ve geniş bir duvar tarafından tanımlanırken, di-
ğer yerlerde tanımsız kalır. Bazı alanlarda birbirine paralel iki duvar net ola-
rak görülebilmektedir, diğerlerinde payanda benzeri yapılar dışarıya doğru 
çıkıntı yaparlar ve belki de hücre yapıları oluştururlar. Daha güneydoğuya 
doğru, duvarın kalınlığı 5–6 metre gibi bir kalınlığa erişmektedir. 2016 yılında 
açılan alanların kuzeyinde olasılıkla bir kapı yer almaktadır ve surların dışın-
da, güneybatı yamaç üzerinde sur dışına inşa edilmiş teras duvarları görül-
mektedir. Yerleşmenin güneydoğusunda yer alan Demir Çağı tümülüsünün 
üzerinde ve çevresinde gerçekleştirilen test kazılarında herhangi bir mima-
riye rastlanmamıştır. Daha önce düşünülenin aksine bu alandaki terasların 
modern zamana ait olma olasılığı daha yüksektir.

İç kalede 2016 senesinde 93.545 ve 97.541 açmalarında yürütülen kazılarda 
bu alanların depolama amaçlı kullanıldıkları ortaya çıktı. Bu alanlarda top-
lam 18 adet taş dizili veya anakayaya açılmış olarak bulunan kabaca yuvarlak 
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şekilli mimari kalıntılar bulunmuştur. Bu tarz mimari elemanlardan en az 6 
tanesi daha açılmayı beklemektedir. Ne var ki, bu çukurlardan hiç biri in-situ 
buluntulara sahip değildir ve çok büyük olasılıkla daha önceden açılmış ve 
yeniden doldurulmuşlardır. Söz konusu kalıntıların biçimlerine ve Anado-
lu (Troia, Şarhöyük, Seyitömer gibi) ve Ege’de (Knossos ve Malia gibi) diğer 
yerleşmelerdeki örneklerle olan benzerliklerine dayanarak, bunların büyük 
olasılıkla tahıl depolama için kullanıldıklarını önermek mümkündür. Bu iki 
kazı alanındaki yuvarlak çukurların iç kale içinde bir veya iki duvarla çevrili 
olması bu depolama unsurlarının yerleşme için ne kadar önemli olduğunu 
gösterir niteliktedir. İç kaledeki kazı alanında bulunan büyük yaban kedile-
rine ve bir ayıya ait kemikler buranın yüksek statü ile ilişkilendirilebilecek 
bazı aktivitelere sahne olduğunu düşündürmektedir. Son olarak, 2016 yılında 
ulaşılan en derin dolgular bu alanda sur duvarı inşa edilmeden önce farklı 
oryantasyonlara sahip duvarlar bulunduğunu kanıtlamaktadır.

Güney terastaki kazılar 2014 ve 2015 yıllarında da kazılan 99.526 No.lu 
açma ile sınırlı kalmıştır. Büyük bir yapı kompleksiyle temsil edilen en geç 
mimari evrenin altındaki tabakalar bu alanın daha önceden de kullanıldığını, 
ancak olasılıkla buranın bir dış mekân olduğunu göstermektedir. Bu alan-
da, karmaşık ve yoğun bir şekilde birbiriyle ilişkili olarak ve kötü korunmuş 
halde yüzeyler, ocaklar ve farklı boyutlarda çukurlar görülmüştür. Bu kalın-
tıların kısa süreli yemek pişirme veya ısının kullanıldığı başka etkinliklerde 
kullanılmak üzere oluşturulmuş mimari elemanlar olduğu önerilebilir.

Kaymakçı’da mekânsal organizasyonu daha iyi anlamak için, 2016 sezo-
nunda da, jeokimyasal analizlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla dolgu ör-
nekleri toplanmıştır. Toplamda 267 dolgu örneği içindeki fosforlu ve diğer 
elementlerin varlığı analiz edilecek ve alanlardaki farklı insan etkinliklerine 
ilişkin bilgiler toplanacaktır. Bir açmadan toplam 23 diğer kazı kontekslerin-
den toplam 244 torba örnek toplanmıştır. Tüm bu örneklerin analizleri ile fa-
unal ve floral kalıntıların değerlendirilmesi devam etmektedir. Bu analizlerin 
sonuçları depolama, besin hazırlama, hayvanların nasıl tutulduğu, kasaplık 
işleri gibi farklı etkinliklerin tüm alanda dağılımına ilişkin önemli sonuçlar 
ortaya koyacaktır.
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C. Üretim Ekonomisi ve Eşyalar

Kaymakçı’da en yoğun bulunan buluntu grubunu seramikler oluşturmak-
tadır. 2016 sezonunda 29 binden ve toplamda ağırlık olarak 800 kilodan fazla 
seramik ele geçirilmiştir ki bunlar sayı bakımından Kaymakçı’daki tüm bu-
luntuların %95’ini teşkil eder. 2017 yılına devam eden araştırmalara göre, mal 
grubu ve form özellikleri bakımından geçtiğimiz yıllardakine benzer özellik-
ler gösterir. Özellikle kırmızı-açık kahve ve gri mal gruplarında gözlenen, ya-
tay olarak gövdeye birleştirilmiş sepet kulplu küçük kaplar ve kâseler, kırmı-
zı-açık kahve mal grubu üzerinde testi ve çömlekler ile yine aynı mal grubu 
üzerinde pithoslar yoğunluktadır. Daha az yoğunlukta olarak kırmızı ve kah-
ve kaba mallar ile çeşitli minyatür kaplar görülür. Ender olarak görülen astar-
lı ve açkılı örnekler daha erken zamanların geleneklerini yansıtıyor olabilir. 
Diğer yandan, boyalı örnekler ise geç geleneklerle ilişkili olabilir. Daha önceki 
yıllarda olduğu gibi, 2016 sezonunda da kabartma bezekli parçalara, özellik-
le kapların ağız kenarına iliştirilmiş at, geyik ve kuş gibi hayvanları temsil 
eden protomlara ve komik ve spiral formlu gövdeye aplik edilmiş boynuzlara 
(olasılıkla boğa veya koçlarla ilişkili) rastlanmıştır. Son olarak, ilk defa olarak 
alana ithal olarak geldiği kesin olan bir seramiğe rastlanmıştır. Bununla ilgili 
detaylı bilgiler aşağıdaki “bölgelerarası etkileşimler” başlığı altında verilmek-
tedir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da pişmiş toprak objeler ara-
sında ikincil kullanım gösteren seramik parçaları çok sayıdadır. Söz konusu 
“yuvarlatılmış seramik parçaları” veya “sayma gereçleri”nin (token), işlevleri 
halen belirsizdir. Bunlar boyutları 1.2–2 cm. arasında değişen ve üzerlerinde 
insize veya baskı bezek taşıyan parçalardır. Ender görülen bir adet tunç olta 
ucu ve kemikten olası zokalar balıkçılık endüstrisini yansıtırken, çeşitli boy-
lardaki öğütme taşları da tahıl üretimine işaret eder.

2016–2017 yıllarında yoğun olarak bulunan ikinci grup ise dokumacılık 
etkinliğini gösterir. En iyi temsil edilen grup 41 örnekle temsil edien ağırşak-
lardır (2014’ten bu yana toplam sayısı 115). Bu objeler hem farklı ağırlıklarda 
(3–40 gr.) ve formlarda, hem de bezekli ve bezeksiz olarak bulunabilmektedir. 
Olasılıkla bu farklar, Kaymakçı’da farklı kumaşların, farklı iplikler kullanı-
larak üretildiğini gösterir. Benzer olarak, 2016–2017 yıllarında analiz edilen 
farklı boyutlardaki tunç iğneler (2014’ten bu yana toplam sayısı 12) değişik 
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tiplerde ve ağırlıklarda kumaşların üretildiğini gösterir. Dokumacılık endüst-
risi ile ilişkili diğer nesneler ise olasılıkla ağırşak olarak kullanım görmüş, 
ortası delik pişmiş toprak yuvarlak objeler ve benzer şekildeki şist taşlardır.

Ekonomik üretimle ilgili diğer nesneler arasında farklı boyutlardaki 
tunçtan bızlar ve deliciler yer alır (2014’ten bu yana toplam 23 adet bulun-
du; Hattuşa’da uzun yıllardır süren kazılarda toplam 20 tane bulunmuştur). 
Ayrıca, oldukça ender bulunan tunçtan yaprak-şekilli bir keski bulunmuştur. 
Benzer keskilere M.Ö. 14–13 yüzyılara ait Uluburun ve Gelidonya batıkların-
da rastlanmıştır (Müller-Karpe 1994: type 10).

2016 yılında bulunan diğer nesneler arasında pişmiş toprak veya az piş-
miş kilden yapılmış 2 kg. ağırlığındaki üçgen şekilli ve ortası delik bir ağırlık 
eklenebilir. 2017 yılına devam eden araştırmalara göre, bu objenin mimariyle 
veya başka sabit bir nesneyle ilişkisi olabilir. Mimari parçaları süsleyen ob-
jelerin dışında, duvara asılı olarak veya olmadan kullanılmış olabilecek altı 
düzleştirilmiş, üzerinde bir boğaya ait burun delikleri ve göz boşluklarının 
görüldüğü bir parça vardır. Obje üzerindeki delikler ahşap dübeller yerleştir-
mek için açılmış olabilir.

Yukarıda tanımlananlar dışında 2016–2017 sezonlarında Kaymakçı’da 
tunç bıçaklar, iğneler, kurşun halkalar, teller ve ağırlıklar bulunmuştur. Tunç 
bıçaklar, tek ve iki taraflı kesici aletlere aittir. İki kenarlı bıçağın form ve işlevi 
şimdilik belirsiz kalırken, tek keskin kenarlı bıçağı Hattuşa ve Troia’nın M.Ö. 
2. binyıl tabakalarından bilinen Sandars Tip 6 olarak sınıflandırmak müm-
kündür (Sandars 1995). Bronz iğneler arasında çift sarmal başlı, paralel ke-
nara benzer levhalı başı olan ve küre başlı örnekler öne çıkar. Bu örneklere 
benzer parçalar, Gordion’un OTÇ tabakaları (Mellink 1956) ile Troia VI Orta 
ve Hattuşa III gibi GTÇ yerleşmelerinden bilinir (Boehmer 1972, no. 515; 1979, 
no. 3082–83). 2016 yılında analiz edilen kurşun parçalar farklı boyut ve ağır-
lıktaki halkalardan oluşur. 2014 yılından bu yana toplamda 20 tane bulunmuş 
bu nesnelerin ağırlıkları 0.2-0.9 gram arasında değişmektetir. Bu halkalar süs 
eşyası, değiş-tokuş ölçüsü veya ağırlık olarak kullanılmış olabilir. Halkala-
rın dışında, farklı uzunluk ve ağırlıktaki kurşun teller (ki halkaların açık hali 
olabilir veya seramik onarımında kullanılmış olabilirler) ve bir adet kubbe 
biçimli ve delikli obje de Uluburun’daki benzerleri göz önüne alındığında te-
razi ağırlığı olarak kullanım görmüş olabilir.
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Değinilmesi gereken diğer küçük buluntular arasında kemik, taş ve fa-
yanstan üretilen örnekler yer alır. Kimi kemik örneklerin çeşitli aletlere ait 
saplar olduğunu önerebiliriz. 2016 yılının en iyi korunmuş kemik objesi ar-
mut biçimli bir idoldür. Öğütme taşlarına ek olarak, 2016’da perdah taşla-
rı, delikli zımpara taşları, yuvarlatılmış ağırlıklar ve küçük bir kalsit kristali 
(diğer yerlerden bilinen kaya kristaline benzeyen) bulunmuştur. Son olarak, 
analizler sonucunda 2014’ten bu yana toplam 15 adet olmak üzere minik bo-
yutta, silindir şekilli fayans boncuklar tespit edilmiştir. Bunların ortalama 
çapı 0.2 cm. ve ortasındaki delik 0.1 cm. olarak ölçülmüştür. Boncukların bir 
kısmı düz, diğerleri uzun, tüp şekilli veya bikoniktir. Mavi-turkuaz renkli bir 
örneğin dışında hepsinin yüzeyi aşınmıştır, aşınan yüzeylerde kahve-beyaz 
renkli fayans görünmektedir.

D. Beslenme Ekonomisi ve Paleoçevre Koşulları

Kaymakçı toplumunun beslenme ekonomisini ve dönemin çevre koşulla-
rını ayrıntılı olarak incelemek için, çok özenli arkeobotanik ve zooarkeolojik 
protokoller uygulanmış, kazısı yapılan alanlardaki tüm toprak kuru elekten 
geçirilmiş ve her bir arkeolojik kazı biriminden10 litrelik toprak örneği sulu 
elekten geçirilmek üzere toplanmıştır.

2014–2017 yılları arasında gerçekleştirilen zooarkeolojik incelemeler top-
lanan örneklerde taksonomik çeşitliliğe işaret etmektedir. Evcil memeliler, 
deniz kabukluları, sürüngenler, balıklar ve kuşlara ait kalıntılar bulunmuş-
tur. Yoğunluk derecesine göre şimdiye kadar domuz (Sus domesticus), koyun 
(Ovis aries), keçi (Capra hircus), sığır (Bos Taurus) ve daha az olarak atgiller 
tespit edilmiştir. Yabani memeliler arasında geyik türleri Cervus elaphus ve 
Dama dama yer alır. Ayrıca köpek (Canis familiaris) kemiklerine de rastlan-
mıştır. Büyük sazan ve kedibalığı kalıntıları 2016’da bulunan olta uçları ve 
zokalarla bir arada düşünüldüğünde alandaki balıkçılığın yoğun olduğunu 
gösterir. Bulunan balık türleri ve boyları göl ortamına işaret etmektedir ve 
Marmara Gölü’nün M.Ö. 2. binyılda çoktan oluşmuş olduğunu gösteren en 
doğrudan kanıtları oluşturur.

Arkeobotanik çalışmalar için 243 toprak örneği sulu elekten geçirilmiştir. 
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Ayrıca mikrobotanik örnekleri (fitolit ve nişasta) ve 50 adet yanmış ahşap ör-
neği toplanmıştır. İlk sonuçlara göre alanda en sık görülen botanik kalıntılar 
yoğunluk sırasına göre arpa (Hordeum vulgare), buğday (Triticum aestivum/du-
rum), kara burçak (Vicia ervilia), üzümdür (Vitis vinifera). Bunun yanında ein-
korn buğdayı (Triticum monococcum), nohut (Cicer arietinum), mercimek (Lens 
culinaris) ve mürdümük (Lathyrus sativus) kalıntıları da bulunmuştur.

E. Bölgelerarası Etkileşim

Her ne kadar Kaymakçı buluntularının çoğu yerel üretim olsa da, bazı 
ürünler ve aletler Kaymakçı’nın Anadolu, Ege ve Doğu Akdeniz ile olan 
bağlarını kanıtlar niteliktedir. Kaymakçı seramikleri, özellikle Bademgediği, 
Liman Tepe, Panaztepe ve Pergamon gibi Batı Anadolu’nun çağdaş yerleşim-
lerinden bilinenlerle güçlü benzerlikler gösterir. Ayrıca, daha uzakta yer alan 
Afrodisyas, Beycesultan ve Troia ile de benzerlikler görülür. Tunç iğne veya 
kurşun halkalar gibi kişisel süs eşyalarının Anadolu’da birçok benzeri vardır. 
Sözgelimi, Beycesultan, Hattuşa, Troia ve hatta Kültepe’den benzer nesneler 
bilinmektedir. Tek kenarlı bıçak gibi aletlere Orta ve Batı Anadolu’da rastla-
nırken, tunç keskinin benzerleri Doğu Akdeniz coğrafyasında Uluburun ve 
Gelidonya gibi batıklardan bilinmektedir. Kubbe biçimli terazi ağırlığının bir 
benzeri de Uluburun batığından bilinmektedir. Tunçtan yapılmış olta ucu 
Ege-Minos örneklerine benzerlik gösterir. Kaymakçı’daki fayans boncuk-
ların en yakın benzerleri ise GTÇ Panaztepe mezarlarında karşımıza çıkar. 
Kaymakçı’nın Orta ve Batı Anadolu arasında kalan konumu ve Ege ile Doğu 
Akdeniz bağlantıları bu buluntular sayesinde teyit edilmiştir. 2016–2017 yılla-
rı sonuçları ayrıca doğrudan değiş-tokuşun kanıtlarını gösterirler.

Tam üretim merkezi bilinmese de, Kaymakçı’daki çanak çömleklerden bir 
kaç tanesinin yerel üretim olmadığı kesin olarak belirlenmiştir. Geç Tunç I 
dönemine tarihlenen bir dolgunun içinde bulunan siyah hamur ve astarlı bir 
adet gövde parçası ile çok parlak kırmızı renkte astarı olan düz dipli bir kabın 
yerel olmadığı görülür. Siyah astarlı olan örnek mutlaka ithal bir malzeme 
olmalıdır. İkincisi ise ya ithal bir kaptır veya daha geç bir döneme (GTÇ IIB 
veya Erken Demir Çağı) ait olabilir. Olasılıkla Aşağı Menderes Havzası’ndaki 
Milet kökenli olabilecek bir pithos parçası Geç Tunç IB/IIA evresine ait bir 



499

dolguda bulunmuştur. Son olarak, bir çukur içinde iki adet üzengi kulplu 
veya piriform çömleklere ait parçalar bulunmuştur. Bu parçalardan bir tanesi 
GH IIIA2 ve IIIB2’ye, diğeri ise GH IIIB’ye ait örnekler olup söz konusu çuku-
run M.Ö. 13. yüzyıla tarihlendiğini gösterirler. Bu buluntular Kaymakçı’nın 
Geç Tunç Çağının tüm evreleri süresince bölgelerarası ilişkilerde yer aldığını 
gösterir niteliktedir.

V. SONUÇLAR

Kaymakçı’daki 2016–2017 çalışma sezonlarında bu önemli Orta ve Geç 
Tunç Çağı yerleşimi üzerine yeni veriler elde edilmiştir. Alanda gerçekleşen 
jeofizik, kazı, örnek analizleri, koruma, restorasyon ve sit yönetimi gibi ça-
lışmalar, araştırmanın alanın gelişimi, kullanımı, kronolojisi, mekânsal orga-
nisasyonu, geçim ekonomisi, paleocoğrafyası ve bölgelerarası etkileşimi gibi 
öncelikli sorularına cevaplar sağlamıştır. Bu projenin gerçeklemesini sağla-
dıkları için proje yürütücüleri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlık-
ları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne en içten şükranlarını sunar.

TEŞEKKÜRLER

Kaymakçı Arkeoloji Projesi Koç Üniversitesi, Boston Üniversitesi, Merops 
Vakfı, Amerikan National Endowment for the Humanities, the National Sci-
ence Foundation kurumlarına ve özel şahıslara sağladıkları maddi ve manevi 
destek için minnettardır. Ayrıca, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğüne, Genel Müdürleri A. Kocapınar’a ve Y. Kurt’a, Genel Müdür Yardım-
cısı Melik Ayaz’a, Kazılar Dairesi Başkanı U. Görgülü’ye, Kazılar şubesi yet-
kilisi N. Metin’e ve Manisa Müzesi Müdür Vekili H. Güllü ve çalışanlarına en 
içten teşekkürlerimizi sunmak isteriz. 2016 yılı Bakanlık Temsilcisi Efes Müze 
Müdürlüğünden Lale Pancar’a ve 2017 yılı Bakanlık Temsilcisi İzmir Müze 
Müdürlüğünden Necla Okan’a her konuda tecrübesiyle göstermiş olduğu iç-
ten ve dostane yardımları için özellikle teşekkürü borç biliriz. Kaymakçı Ar-
keoloji Projesi 12 ülkeye yayılmış 36 farklı üniversiteden gelen uluslararası 
kazı ekibinin özverili çalışmaları sayesinde gerçekleştirilmektedir.

2016 ve 2017 yılları çalışma sezonları tüm kazı ekibinin özverili çalışmaları 
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sayesinde gerçekleştirilmiştir. Aşağıda isimleri bulunan kazı üyelerine şük-
ranlarımızı sunmak isteriz; başkan yardımcıları Dr. P. Cobb, Dr. C. O’grady; 
Proje Uzmanları Dr. C. Çakırlar, Dr. J. M. Marston, Dr. P. Pavúk Ve Dr. M. 
Pieniążek; Ve Diğer Tüm Kazı Üyeleri E. Adeyemo, D. Alberghina, R. Aslan, 
A. Aydın, E. Ayten, Dr. R. Baysan, M. Blumer, H. Chasteene, Dr. P. Demján, 
G. Eren, E. Erlat, F. Franković, N. Gail, K. Gillette, B. Güzel, H. Hatay, K. 
Jarošová, E. Johnson, T. Kaner, E. Kiras, J. Kooistra, D. Langis-Barsetti, K. Le-
loux, M. Lill, C. Martin, C. Mead, Dr. J. Mokrišova, E. Moss, G. Nobles, E. 
Özsoy, D. Plekhov, E. Prideaux, J. Puskás, M. Roháćek, C. Scott, N. Shin, F. 
Slim, L. Šušková, R. Van Der Putte, Dr. S. Vardar ve E. Wilson. Son olarak 
tüm Tekelioğlu, Hacıveliler ve Büyükbelen sakinlerine kazı ekibimize göster-
dikleri misafirperverlik ve yörenin geçmişi ve bugünü hakkında sundukları 
yararlı bilgiler için teşekkür ederiz. Proje hakkında daha fazla bilgiye Kültür 
ve Turizm Bakanlığına sunulan ayrıntılı 2016–2017 yılları kazı raporlarından 
veya gygaiaprojects@gmail.com adresinden bizimle iletişime geçerek ve proje 
web sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
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Resim 1: Kaymakçı özdirenç yüzey araştırması sonuçları ile 2016 yılı kazı alanları ve temizlik 
çalışmalarının gerçekleştirildiği eski kazı alanları.
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Resim 2: KA 93.545 son durum hava fotoğrafı.
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Resim 4: KA 99.526 son durum hava fotoğrafı.

Resim 3: KA 97.541 son durum hava fotoğrafı.
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PORSUK-ZEYVE HÖYÜK 2017 YILI KAZISI

Claire BARAT*
Emine KÖKER GÖKÇE

2017 yılı Porsuk Höyük kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle Valenciennes ve 
Hainaut-Cambrésis Üniversitesi (Şimdi Unıversité Polytechnique Hauts-de-
France) ve CALHİSTE Araştırma Laboratuvarı’na (EA 4343) bağlı Doç. Dr. 
Claire Barat başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar 14-24 Ağustos 2017 
arasında, bakanlık temsilcimiz, Burhan Korkut Odabaş (Mersin Müzesi) ne-
zaretinde ve Arş. Gör. Dr. Emine Köker Gökçe Nevşehir Hacı Bektaş Üniver-
sitesi, Jean-François Pichonneau, Fransız Kültür Bakanlığı’na bağlı Aquitaine 
Bölgesi Arkeoloji Müdürlüğü sorumlusu, Doç. Dr. Denis Lacambre IFEA’ya 
bağlı araştırmacı Arkeolog Dr. Julie Patrier Lille Üniversitesi (Halma-Ipel 
Laboratuvarı-UMR 8164) ve Strasbourg Üniversitesi’nden (Archimède 
Laboratuvarı-UMR 7044) ekip üyeleri tarafından yürütülmüştür.

Porsuk-Zeyve Höyük Sit Alanının Tarihi ve Coğrafyası

Porsuk Köyü yakınındaki Zeyve Höyük, İç Anadolu’dan Çukurova’ya 
uzanan geniş bir vadinin tabanında yer alır. Güney Kapadokya bölgesinde 
bulunan höyük, Niğde İli’ne bağlı Ulukışla İlçesi’nin 14 km. doğusunda kalır1 
(Harita: 1). Ortalama rakımın 1300 metre olduğu höyük 4 hektarlık bir alana 

* Claire BARAT, Valenciennes ve Hainaut-Cambrésis Üniversitesi (Şimdi Université Polytechni-
que Hauts-de-France) ve CALHİSTE Araştırma Laboratuvarı (EA 4343) Porsuk-Zeyve Kazı Baş-
kanı Doç. Dr. Claire Barat, Le Mont Houy, 59 313 Valenciennes Cedex 9, FRANSA. Mail : Claire.
Barat@uphf.fr ; clairebarat33@yahoo.fr

 Emine KÖKER GÖKÇE, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeo-
loji Bölümü, Nevşehir/TÜRKİYE. Mail: eminekoker@nevsehir.edu.tr

1 Dupré 1983, 13 ; Pelon & Dupré 1987, 14.
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yayılır2 (Harita: 2). Arkeolojik kalıntılar yassı bir konglomera üzerinde 8 met-
re derinliğindeki katmanda bulunur3. 

Porsuk Höyük ve çevresi Bulgarmaden’in simli kurşun yatakları nedeniy-
le eski çağlarda çokça ziyaret edilen bir yerdi. Sit alanında gerçekleştirilen ça-
lışmalarda, Eski Krallık Dönemine ait mimari yapıların bir bölümünün Hitit 
İmparatorluğu Döneminde (M.Ö. XIV-XII yy.) yıkıldığını ortaya çıkarmıştır4. 
Nitekim Boğazköy arşivleri de Hititler’in Tyana (Tuwanuwa) Bölgesi’ne Kral 
Labarna hükümdarlığı sırasında (M.Ö. XVII. yy.) girdiğine işaret etmektedir5. 
Güneye açılan Kilikya yolunun denetlenmesi için, Zeyve Höyük – Porsuk’a 
bu dönemde sur inşa edilmiş olması muhtemeldir. Hatti ve Yakındoğu’daki 
diğer ülkelerde de olduğu gibi, bu yerleşim de M.Ö. 1300’de yıkılmış olma-
lıdır.  

Erken Demir Çağında veya Yeni Hitit Döneminde (M.Ö. X-IX. yy.) yan-
gınlardan ötürü yine tahribatlar meydana gelmiştir. Bu durum da Asur tab-
letlerinde sözü edilen Kral III. Şalmanezer’in, Tabal’deki yirmi dört kralı ken-
dine bağladıktan sonra, Tunni’ye (Gümüş Tepesi’ne) ve Mulli’ye (Mermer 
Tepesi’ne) düzenlediği yirmi ikinci seferle (M.Ö. 837) ilişkilendirilebilir6. 

1960’da Porsuk Höyüğün karşısında bulunan alçı taşı yatağına yol aç-
mak için girişilen buldozerli çalışmalar sırasında gün yüzüne çıkarılan hi-
yeroglifler, sonraki döneme (M.Ö. VIII. yy.) aittir. Söz konusu yazıt, Kral 
Masaurhisas’a bağlı kumandan Parahwaras’tan bahseder. Höyükte bu dö-
neme ait, alçı taşından yapılmış metrelerce genişlikteki bir duvar günümü-
ze kadar ulaşmıştır. Bu dönemin çömleklerinde Frig etkileri görülür. M.Ö. 
VIII. yy.da Porsuk Höyük kuşkusuz, güney Kapadokya’nın tümüne hâkim 
ve Asurlular’ın Kilikya kapılarından kuzeye çıkmasına karşı bir kale görevi 
gören Tuvana Krallığı’nın bir parçasıydı7.

Höyüğün Akhamenid Hanedanlığı, Helenistik ve Roma dönemlerindeki 

2 Dupré 1983, 13 ; Pelon & Dupré 1987, 17.
3 Dupré 1983, 13 ; Pelon & Dupré 1987, 18.
4 Pelon & Dupré 1987, 18-20.
5 Pelon & Dupré 1987, 20.
6 Dupré 1983, 70, 127-128 ; Pelon & Dupré 1987, 22.
7 Pelon & Dupré 1987, 22.
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akıbeti hakkında yeterli bilgi yoktur. Zira bu dönemlere ait hiç bir bulguya 
rastlanmamıştır. Roma döneminde Tuvana nüfusunun çoğunluğu bugünkü 
Kemerhisar’a kaymıştır. Höyüğün aşağısında, Geç Antik Döneme ait bir yer-
leşimin doğusunda nekropol alanı bulunmuştur.

Zeyve Höyük ile 1903 yılında İngiliz tarihçi W. M. Ramsay ilgilenmiştir8. 
Tarihçi burada Marcus Aurelius’un, Suriye’den dönerken vefat eden eşi Genç 
Faustina’nın öldüğü yere, M.S. 176’da inşa ettirdiği şehri bulacağını düşün-
müştür9. 1926 yılına gelindiğinde Alman epigraf E. O. Forrer, Hitit Dönemine 
tarihlenen kubbeli bir alt geçidin kalıntılarını (aynı döneme tarihlenen çöm-
leklerden yola çıkarak) ortaya çıkarmıştır. Klio Dergisi’nde 1937’de yayımla-
dığı makalesinde höyüğü, Hitit metinlerinde Dunna diye geçen, Asurlular’ın 
Tuna dediği ve Batlamyus’un Tynna diye adlandırdığı, Marcus Aurelius’un 
M.S. 176’da inşa ettirdiği Faustinopolis yakınındaki yerleşim olduğunu öne 
sürmüştür10. 

1960’dan Günümüze Porsuk – Zeyve Höyük Kazıları
1960 yılında höyük yakınındaki alçı taşı yatağına yol açma çalışmaları sı-

rasında bir buldozer höyüğün batı kanadından girerek bu tarafın üzerindeki 
yığını büyük ölçüde kaldırmıştır. MÖ VIII. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen, 
büyük bir kumtaşı kitlesi üzerine yazılmış Hitit hiyeroglifleri gün yüzüne çık-
mıştır. Yazıtta, “Komutan Parahwaras’ın, Tanrı Sarmas’a ve Kral Masaurhisas’a, 
şükranlarını sunmaktadır”11.

Söz konusu yazıtla ilgili J. D. Hawkins 1969’da Anatolian Studies 
Dergisi’nde bir makale yayımlamıştır12. Dönemin Fransız Arkeoloji Enstitü-
sü (bugünkü İFEA, Institut Français d’Etudes Anatoliennes, Fransız Anadolu 
Araştırmaları Enstitüsü) Müdürü E. Laroche yazıtın bulunduğu alanı ziyaret 
ederek burada kazı çalışmalarını yürütmek üzere, 1961’de Türk makamların-
dan izin talep etmiştir13. 

8 Ramsay 1903, 401-403 ; Dupré 1983, 13-14.
9 Pelon & Dupré 1987, 16.
10 Forrer 1937, 146-149 ; Dupré 1983, 14, 127-128 ; Pelon & Dupré 1987, 16.
11 Dupré 1983, 14 ; Pelon & Dupré 1987, 17.
12 Hawkins 1969, 99-109 ; Dupré 1983, 14.
13 Dupré 1983, 14 ; Pelon & Dupré 1987, 17.
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1962’de M.S. I. veya II. yüzyılda yaşamış Romalı bir yüzbaşıya ait küçük 
bir mezar taşını İtalyan Epigraf P. Meriggi ortaya çıkarmıştır14. 1968 yılında 
Fransız Arkeoloji Enstitüsü’ne E. Laroche (Strasbourg Üniversitesi) başkanlı-
ğında sondaj izni verilmiştir15. 

1969’da Prof. Dr. O. Pelon’un (Lyon Üniversitesi) yönetiminde başlayan 
kazılar, surları ve “Hitit girişi” olarak bilinen ve kaleye gizlice girip çıkmayı 
sağlayan düzeneği gün yüzüne çıkarmıştır. Bu kazı ile birlikte üç farklı şan-
tiye faaliyete geçmiştir. Batı tarafındaki ilk şantiye höyüğe göre daha aşağıda 
kalmaktadır ve burada Geç Roma Dönemine ait bir bina ortaya çıkarılmıştır. 
Höyüğün batı ucundaki ve buldozerin 1960’da kısmen tahrip ettiği en yüksek 
noktasındaki ikinci şantiyede bir müdafaa düzeneği bulunmuştur. 1968 son-
dajının yapıldığı üçüncü şantiyenin bulunduğu alandaysa yere yakın seviye-
deki sur kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştır16. 

Prof. Dr. O. Pelon Porsuk’ta 1969-197717, 1986-198918 yılları arasında ve 
2002’de olmak üzere, toplam on dört kazı mevsimi boyunca çalışmıştır. Ar-
dından kazıları Strasbourg Üniversitesi’nden Prof. Dr. D. Beyer, 2003’ten 
2015’e on üç dönem boyunca yürütmüştür19. Prof. Dr. D. Beyer, selefi Prof. 
Dr. O. Pelon’un açtığı üç şantiyeyi devam ettirmiş ve sit alanının kuzey ucun-
daki dördüncü şantiyeyi açarak Helenistik ve Roma Dönemine ait kalıntıları 
ortaya çıkarmıştır.

2017 yılında Porsuk-Zeyve Höyük kazısı, Valenciennes ve Hainaut-
Cambrésis Üniversitesi (Şimdi Unıversité Polytechnique Hauts-de-France) ve 
CALHİSTE araştırma laboratuvarı (EA 4343) bağlı Doç. Dr. Claire Barat baş-
kanlığında yeniden başlamıştır.

14 Meriggi 1963, 283-284; Tibiletti 1963, 300-303; Pelon & Dupré 1987, 17.
15 Dupré 1983, 14 ; Pelon & Dupré 1987, 17.
16 Dupré 1983, 14-15.
17 Pelon 1970; Pelon 1972; Pelon 1976; Pelon 1978; Pelon 1982.
18 Pelon 1992.
19 Beyer 2006; Beyer 2007; Beyer 2008; Beyer 2009; Beyer 2011; Beyer et alii 2004; Beyer et alii 2005; 

Beyer et alii 2006; Beyer et alii 2007; Beyer et alii 2008; Beyer et alii 2009; Beyer et alii 2010; Beyer et 
alii 2012; Beyer et alii 2013; Beyer et alii 2014; Beyer et alii 2015; Beyer et alii 2016.
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2017 Yılı Kazı Çalışmaları

1969-2015 yıllarında Porsuk-Zeyve Höyük’te gerçekleştirilen kazı çalışma-
larından depoya getirilen malzemelerin değerlendirilmesi 2017 yılı kazı pro-
jesi kapsamında öncelikli çalışma alanını oluşturmuştur. Depolarda yer alan 
malzemelerin kayıt ve sayımlarının yapılması ve kazı alanının temizliğinin 
yapılması amaçlanmıştır. 

1. Kazı Alanı Temizlik Çalışması

Alan çalışmalarına iki yıl ara verilmesinden sonra, kazı alanının yüzeyin-
de temizlik çalışmaları başlatılmıştır. Dört işçi tarafından Chantier II, III, IV 
çevresinde temizlik yapılmıştır. Höyük üzerinde gerçekleştirdiğimiz temizlik 
çalışması ile daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan mimari yapılar (Hitit Kapı-
sı, Demir Çağ taş yapıları) büyük ölçüde tekrar göz önüne çıkmıştır (Resim: 
1-2). Mimari yapıların çevresinde yapılan temizlik çalışması kazı hassasiyeti 
verilerek gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkarılan bu mimari açmaların etrafı za-
man içinde doğa şartları nedeniyle akmaya ve çökmeye başlamıştır. Höyükte 
temizlik çalışmalarıyla açığa çıkan ya da zaten göz önünde bulunan duvarlar-
la ilgili ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. Sorun tespit edilen mimari yapılar ay-
rıntılı olarak incelemeleri yapılarak ayrıntılı fotoğrafları çekilmiş, durumları 
hakkında bilgi notları hazırlanmıştır. Gelecek çalışma sezonunda önceliğimiz 
bu aşınan ve tahribata uğrayan mimari yapıları tespit ederek bunlara uygun 
koruma uygulamalarını başlatmaktır.

Daha önce Chantier II’de yer alan Hitit duvarında restorasyon ve kon-
servasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı temizlik çalışmalarında 
bu alanın ve korumaya alınan Hitit duvarının çevresinde dağılmalar dikkat 
çekmektedir. 2017 yılında ören yerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda eski 
kazı çukurları ve antik duvarlarda meydana gelen ve gelecekte eğer önlem 
alınmazsa olabilecek bozulmaların tespiti dışında bir işlem yapılmamıştır.

2. Depo Çalışmaları

Porsuk–Zeyve Höyük kazısının iki adet deposu bulunmaktadır. 1968 yılın-
dan itibaren depolarda toplu bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle öncelikli 
çalışma alanı depolardaki malzemelerin (seramik, kemik, mimari parçalar) 
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değerlendirilmesi ve çalışılması amaçlanmıştır. Müzeye gönderilen etütlük 
ve envanterlik eserlerin hiç bir dökümü bulunmamaktadır. 1969 yılından iti-
baren yürütülen kazı çalışmalarına ait kayıtların yetersizliği öncelikli çalışma 
alanımızı oluşturmuştur. 2017 kazı projesi kapsamına şu ana kadar yapılan 
kazılar ve araştırmalardan gelen tüm malzemelerin tam bir dökümü başla-
tılmıştır (Resim: 3-4). Höyük üzerinde bulunan 1. Depoda raflar içerisindeki 
seramikler dönemlerine ve niceliklerine göre tasnif edilmiştir.

2017 yılı kazı çalışması sırasında depolarda yapılan çalışmalar sonucunda 
Niğde Müzesi’ne 6 (altı) adet envanterlik eser teslim edilmiştir (Resim: 5-7). 
Bu envanterlik eserler arasında pişmiş toprak kâse, pişmiş toprak ağırşak, 
öğütme/ezgi taşı, kemik iğne, cam kaide yer almaktadır. 44 (kırkdört) adet 
etütlük eser listesi hazırlanmıştır. Etütlük eserler arasında: seramik parçaları, 
bileği taşı, işlenmiş âşık kemiği, ağırşak, tıkaçlar, figürin parçaları, iğne, dilgi 
parçası yer almaktadır. 

Depolarda bu eserler dışında çok sayıda Tunç Çağ, Demir Çağ, Klasik-
Hellenistik–Roma dönemleri seramik parçaları, hayvan kemiği, insan kemi-
ği, pithos parçası, çatı kiremiti parçaları yer almaktadır. 

2017 yılı kazı sezonunda atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesini plan-
landığı kazı evinin temizlenmiş ve düzenlenmesi yapılmıştır. Evin giriş katın-
da bir çalışma odası, kazı malzemelerini depolamak için bir depolama odası, 
arşivleri ve kazıların yayımlarını bir araya getirildiği bir kütüphane tanzim 
edilmiştir.
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Harita 1: Porsuk-Zeyve Höyük.

Harita 2: Porsuk-Zeyve Höyüğün topografik haritası.
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Resim 1: Porsuk-Zeyve Höyük 2017 Yılı Chantier II temizlik ça-
lışmaları.

Resim 3: Porsuk-Zeyve Höyük 2017 yılı depo çalışmaları.

Resim 2: Porsuk-Zeyve Höyük 2017 Yılı Chantier IV temizlik 
çalışmaları.
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Resim 4: Porsuk-Zeyve Höyük 2017 yılı depo çalışmaları.

Resim 5: Porsuk-Zeyve Höyük 2017 yılı envanter çalışmaları.
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Resim 7: Porsuk-Zeyve Höyük 2017 yılı envanter çalış-
maları.

Resim 6: Porsuk-Zeyve Höyük 2017 yılı envanter çalış-
maları.
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2017 YILI GÜLPINAR / SMINTHEION KAZILARI 
(38.YIL)

Coskun ÖZGÜNEL*
Davut KAPLAN

Tayyar GÜRDAL

2017 yılı Gülpınar Kazı ve Restorasyon çalışmaları, Prof. Dr. Coşkun Öz-
günel başkanlığında ODTÜ, OMÜ, AÜ ve BEÜN’den araştırmacı ve öğrenci-
lerin katılımları ile gerçekleştirilmiştir1. Bu sezonki çalışmalar Apollon Smint-
heus Tapınağı’nın ön ve arka cephesinde kazı ve çevre düzenlemesi olarak 
gerçekleştirilmiştir. 

1. KAZI ÇALIŞMALARI
2017 Kazı çalışmaları Hellenistik tapınağın ön ve arka cephesinde gerçek-

leştirildi. Tapınak ön cephesinde gerçekleştirilen çalışmalar, Roma Dönemine 
ait yapılaşma ve tapınak kompleksinin bir parçası olan altar-sunağa yönelik 
olan çalışmalardır.

* Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL, Sedat Simavi Sok. 23B/10, Çankaya Ankara/TÜRKİYE. ozgunel@
gmail.com

 Yrd. Doç. Dr. Davut KAPLAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, 55139, Kurupelit-Samsun/TÜRKİYE. davutkaplan@gmail.com

 Yrd. Doç. Dr. Tayyar GÜRDAL, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü. 67100 İncivez-Zonguldak/TÜRKİYE. tayyargurdal@gmail.com

1 Kazı Başkanımız Prof. Dr. Coşkun Özgünel başta olmak üzere, Bakanlık Temsilcisi,  Zeynep 
Göçer’e bilimsel çalışmalarımıza katkıda bulunan, kazı heyeti üyeleri Nimet Özgönül (ODTÜ 
Mimarlık Fakültesi), Emel Sel (Mimar) Tuğrul Selçuk (Heykeltıraş), Yrd. Doç. Dr. Tayyar Gürdal 
(Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Davut Kap-
lan (Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Dr. Tolga 
Özhan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), ve 
Öğr. Gör. Çilem Yavşan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gökçeada Uygulamalı Bilimler 
Yüksek Okulu)’a teşekkür ederiz.

 Büyük bir özen göstererek çok ağır şartlarda bizlerle çalışan Arkeolog Mediha Şen ve Murat 
Demir, Arkeoloji Bölümü öğrencileri Onurcan Yavuz, Ali Akgül, Kader Görmez ve Tuğba 
Özdemir’e, muhasebe sorumlumuz Yurdakul Biçer’e içtenlikle teşekkür ederim.
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Roma Yapı Kalıntısı (Temel)

Tapınağın güney yönünde sundurma çatının yaklaşık 08 m. uzağında yer 
alan ve olasılıkla büyük bölümü zeytinliklere giden yol altında kalan yapı 
kalıntısına rastlandı. Yapının güney-kuzey yönde uzanan temel duvarı dıştan 
dışa 8.80 m., kutsal alanın dışında, yol altında devam eden ve açığa çıkarı-
lan kısım ise 6.00 m. olarak tespit edilmiştir. Yapının temel duvar genişliği 
0.80/1.20 m., korunan yüksekliği 0.42 m. arasında değişmektedir. Üst ya-
pısı ve taşıyıcı duvarları tamamen tahrip olan yapı muhtemelen kare veya 
dikdörtgen planlı olmalıdır. Yapının köşelerinde andezit/bazalt kesme blok 
taşlar hidrolik harçla yerleştirilmiştir. Bu kesme blok taşlar sadedir ve dış yü-
zeyleri daha özenlidir. Blokların iç kısma bakan yüzeyleri kabaca bırakılmış 
ve tutucu özelliği açısından moloz taşlı harç içerisine gömülmüşlerdir. Kesme 
blok taşlardan oluşan köşeler arası ise asıl beden duvarlarını taşıyan moloz 
taş ve kireç harçlı temel yapısını oluşturur. Yapıda zemine ait herhangi bir 
malzeme ele geçmemiştir. Olasılıkla geç dönemde yeniden şekillenen kutsal 
alanda malzeme ihtiyacı ve alanın tarım arazisi olarak da kullanılmasından 
dolayı günümüze sadece temel yapısı ulaşmıştır (Resim: 2). Yapının zemi-
ninden kuzey-güney yönde devam eden pişmiş toprak (terrakotta) künk/
pöhrenk hattı ise iyi korunmamıştır. Pöhrenkler güneyden kuzeye doğru akış 
olmak üzere birbirlerine kireç harçla bağlanmışlardır. Boyları 0.43 m., geniş-
liği (çap) ise 0.11 m. olarak ölçülmüştür. Pöhrenkler üzerinde herhangi bir 
bezeme, dekorasyon vb. düzenleme yer almamaktadır. Bu temel yapısı kazı-
sından stratigrafi vermeyen farklı malzemeler ele geçirilmiştir. Bunun başlıca 
nedeni yapının temel seviyesine kadar tahrip olması, üzerinden modern yo-
lun geçmesi ve yüzeye çok yakın olmasıdır. Ele geçirilen malzemeler arasında 
ağırşak, farklı dönemlere ait seramik parçaları, pithos parçaları, metal çiviler 
ve modern mutfak malzemeleri ele geçirilmiştir. Yapının dış kısmında tespit 
edilen ve sundurma çatı yanında bir başka çöplük ve dolgu alanında ise üç-
gen biçimli 2 adet opus sectile parçası, profilli mermer parçalar, yazıtlı mermer 
parça, tapınağa ait profilli küçük parçalar ve modern yapı malzemelerine ait 
parçalar ele geçirildi. Yapının mimari özellikleri ve yapı tekniği Roma Döne-
mine ait olduğunu göstermektedir  (Resim: 1).
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Kireç Kuyusu

Roma yapısına ait temel kalıntısının kuzey yönünde ve bu temele 4.35 m. 
uzakta kireç kuyusu yer almaktadır (Resim: 3). Yuvarlak planlı kireç kuyu-
sunun çapı 2.10 m.dir. Kuyunun iç yüzeyi aşırı ısıdan dolayı camlaşmıştır. 
Yapılan kazı sırasında üst noktada dolgu toprak, devamında ise yanmış kireç 
katmanı ve en alt kotta ise kül ve ana kaya tespit edilmiştir. Kuyunun en derin 
noktası 1.10 m.dir. Kuzey batı yönde kuyunun duvarı tahrip edilmiştir. Bu 
tahribat alanın modern dönemde bahçe olarak kullanıldığından kaynaklan-
maktadır. Kuyunun üst dolgu tabakasında bir adet bronz haç, metal objeler, 
kemik bızlar ve boncuk, metal çivi ve çivi parçaları tespit edilmiştir. Bunla-
rın dışında bronz küpe, seramik, cam ve tuğla parçaları ele geçmiştir. Kutsal 
alandaki diğer yapıların kenarında yer alan ve kireç elde etmek için yoğun 
olarak kullanılan bu uygulama nedeniyle yanı başındaki temel yapısı gibi 
Roma Dönemine aittir. 

Altar-Sunak (?) Kazısı

Hellenistik tapınağa ait olması gereken fakat aşırı tahribattan dolayı bugü-
ne kadar yapılan kazılarda kesin bir bulguya rastlanmayan sunağın tespitine 
yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Tapınak güney batı yönünde yaklaşık 50 
m.lik bu alanda ilk kez 2002 yılı çalışmalarında 2 sıra ve köşe yapan tüf sırası 
tespit edilmiş ve sunak kalıntısı olabileceği ihtimali düşünülmüş ve kazısının 
sonraki yıllarda yapılarak gerekli bilgilerin elde edilebileceği vurgulanmıştır. 
Yıllar sonra 2016 yılında alan temizliği yapılan ve 2017 çalışmaları ile progra-
ma dâhil edilen alanda aşırı tahribat yapıldığı belgelenmiştir. En büyük tah-
ribatın tapınağın işlevini kaybetmesinden sonra gerçekleştiği ve Hıristiyanlık 
Döneminde yapıldığı anlaşılmaktadır. Günümüze kadar ise bahçe olarak kul-
lanılan ve ekilip dikilen hatta hayvan ağılı olarak da kullanılan bu alanda ana 
kayaya kadar tahribat yapıldığı gözlendi. 

Sunağa ait olabilecek en önemli mimari buluntular tapınak güney yö-
nünde 53.28 m. uzaklıkta 2002 yılında tespit edilen tüf sırası ve çevresinde 
açığa çıkarılmıştır (Resim: 4). Birbirinden bağımsız ve faklı yönde ve üç sıra 
tüf kalıntısı ve 2002 yılında tespit edilen ve tek sırası korunmuş tüf kalıntısı 
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yanı sıra andezit kesme blok zemin döşemesi en önemli mimari buluntular-
dır. 2002 yılında tespit edilen kalıntı uzun yıllar açık hava şartlarından dolayı 
yıpranmıştır ve plana aktarıldığında köşesi tapınağa dik gelen bir yapıya ait 
olmalıdır. Diğer 3 sıra tüf bloktan oluşan kalıntı ise tapınağa daha yakındır 
fakat hem 2002 kalıntısı hem de tapınak ile aynı aksta değildir. Sunağa ait 
muhtemel üçüncü kalıntı ise sunak çevresinde yer alan zemin döşemesine ait 
olmalıdır. Andezit dikdörtgen kesme levha bloklardan oluşan döşemenin çok 
az bir kısmı günümüze gelmiştir. Bu andezit döşeme ile tapınak alt basamak 
kodu arasındaki fark 0.10 m. den fazladır. Doğu-batı yönde uzanan ve çok az 
korunan taban döşemesi yaklaşık olarak 3.70x5.20 m. uzunlukta ve tapınağa 
uzaklığı 45.88 m. alana sahiptir. Blok ölçüleri 0.47x1.51 ve 0.54x1.76 m. ölçü-
lerinde değişmektedir. Blok kalınlıkları ortalama 0.30 m.dir ve doğrudan ana 
kaya üzerine oturmaktadır. Bu uygulama ile tapınağa ait sunağın sadece tüf 
temel kalıntıları ve kısmen zemin döşemesinin korunduğu anlaşılmaktadır. 
Andezit döşeme çevresinde kuzey ve doğu yönde ana kaya alanı sınırlandır-
maktadır. Tapınak ile yön birliğinin olmadığı bu kalıntılar dışında üst yapıya 
ait olabilecek herhangi bir bulguya da rastlanılmamıştır. Daha önce de ifa-
de edildiği gibi alan tapınak kodundan yüksekte ve ana kayaya kadar tahrip 
edilmiştir. Bunu belgeleyen en önemli kanıt bu temel kalıntıları ve bu döşeme 
üzerinden geçen 20. yy.a ait beton atık su künk hattıdır. Tüf temeller ve ande-
zit döşeme olasılıkla Hellenistik Döneme aittir

Kazılar sırasında Roma, Bizans ve günümüz olmak üzere farklı dönemlere 
ait küçük buluntular ele geçirilmiştir. Bir adet Kalkolitik Döneme ait taş balta, 
2 parça düzensiz şekilli baklava dilimi biçiminde opus sectile, seramik parçala-
rı ve tapınağa ait mermer parçalar tespit edilmiştir. 

Su Deposu 

Çalışmalara kemerli büyük su deposu yönünden başlanılmıştır. İlk bulgu-
lar tapınak üst yapısına ait sütun tamburu ve amorf durumda mermer yonga 
parçalarıdır. Mermer sütun tamburu tapınak dar cephesine paralel ve yatık 
şekilde yüzeye yakın yivleri kırık biçimde tespit edilmiştir. Tamburun yük-
sekliği 1.49 m., alt çapı 0.83 m., üst çap: 0.93 m.dir. Sütun tamburundan batıya 
ve kuzeye doğru devam ederek genişletilen çalışmalarda çamaşırlık istikame-
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tinde uzanan ve tapınağa 11.20 m. uzaklıkta su deposu tespit edilmiştir (Re-
sim: 1). Tapınağın arka dar cephesine paralel ve çamaşırlık yönünde dikdört-
gen planlı yapı kalın duvarlara sahiptir. Üst örtüye ait her hangi bir tespitin 
yapılamadığı yapının duvarları ortalama 2.40 m. genişliğinde ve köşelerde 
kesme andezit/bazalt taş aralarda ise moloz taş ve kireç harçla inşa edilmiştir 
(Resim: 5). Duvarların dışa ve içe bakan cephelerinde küçük köşeli taşlar bir 
büyük bir küçük taşlardan 0.43 m. yüksekliğinde sıra duvar tekniğinde örül-
müştür. Yapının korunan duvar yüksekliği kuzey uzun cephede 2.30 m.dir. 
Çamaşırlık yönünde ise taban itibaren yükseklik 2.60 m.dir. Yapının genel 
ölçüleri içten içe 34.50mx07.50 m.dir. Çamaşırlık yönünde kısa dar kenar ya-
muk plandadır. Yapının tapınak doğu uzun cephesine paralel tahrip edildiği 
ve duvarların çok az korunduğu görülmektedir (Resim: 1).

Su deposunun duvarlarında hidrolik harç, tabanda ise kemerli büyük su 
deposunda olduğu gibi içerisinde tuğla, seramik parçaları, kum, çakıl ve ki-
reç olan horasan harç kullanılmıştır. Ağaç köklerinin vermiş olduğu tahri-
battan dolayı duvar sıvaları çok az korunmuştur. Duvar harcı ve taban harcı 
arasında ve de dikey yönde köşelerde tüm yapıyı dolaşan aynı harçla pah-
lama yapılmıştır. Deponun suyu, olasılıkla çamaşırlık içerisinde yer alan ve 
çamaşırlıktan daha önceye ait (19. yy) çeşmeye su sağlayan Roma kanalından 
temin edilmektedir. Su tahliye sistemi yapının kuzey batı dar cephesinden 
Büyük Hamam yönünde yer almaktadır. Roma döneminde su deposundan 
çıkan pöhrenklerin kontrolü ve suyun sağlıklı bir şekilde istenilen alana ulaş-
tırılabilmesi için 2.65x3.85 m. ölçülerinde bir kontrol mekânı inşa edilmiştir. 
Su deposuna doğrudan dayandırılarak inşa edilen yapının tapınak tarafında 
yer alan harçlı ve polygonal taşlı duvar örgüsü özgün yapısını korumaktadır. 
Kuzey cephesi geç dönem su pöhrenkleri ve taş kanal tarafından tahrip edil-
miştir. Aynı değişimi ve tahribatı kuzey dar cephesinde de görmekteyiz.

Bu mekânın ortasında ise andezit ve monolit bir tekne su deposunun çıkı-
şına yerleştirilerek su dağıtımı için hizmet veren bir tank inşa edilmiştir. Su 
dağıtım tankı 177x162 dış ölçüler ve 0.93x0.73 m. iç ölçülere sahiptir. Yapının 
iç yüksekliği 0.93 m.dir. Daha geniş iç hacme sahip olan bu bu tank Bizans 
Döneminde örülerek daraltılmış ve üst örtüşü yine tapınak andezit blokları-
nın parçalanması ile paralel bir şekilde kapatılmıştır. Sahte bir tonoz/kemer 
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yapısını andıran bu üst örtünün yan kenarları moloz taş ve hidrolik harçla 
örülmüştür. Yapının tabanı kalın bir harç tabakası ile kaplıdır. Su tankından 
çıkan pöhrenk hatları dört adettir. Erken örnekler batıya doğru devam eder-
ken geç örnekler kuzey doğuya yönlendirilmiştir.

Bu su dağıtım tankı ve şebekesi geç döneme kadar kullanılmıştır. Büyük 
ve dikdörtgen su deposunun su tahliye sistemi yapının tapınak yönüne daha 
yakındır (Resim: 6). Su çıkışları genelde yapının alt duvar kotuna yerleşti-
rilen büyük andezit bloklardan sağlanmıştır ve yapılan sondaj çalışmasında 
bir adet su çıkışı tespit edilmiştir. Depo önüne inşa edilen ve monolit andezit 
bloktan ve kısmen örülen tanktan ise en son örme ve taş ile kapalı bir su ka-
nalı hala kullanılabilmektedir. Bu taş örgü kanal öncesinde Roma Dönemine 
ait dört adet su çıkışı olduğu halde geç dönemde bunlar iptal edilerek 1 adet 
Bizans Dönemi künk hattı ile hizmet verir duruma gelmiştir. Deponun işlevi-
ni kaybetmesinden sonra ise Gülpınar sakinleri tarafından bahçe sulama için 
iki evreli havuz inşa edilmiştir. Zamanla alüvyonun yükselmesi ve kullanıla-
maz duruma gelmesi ile ikinci bir sulama havuzu öncekinden 0.75 m.lik kot 
farkıyla ve tabanı çimento beton olmak üzere inşa edilmiştir. Bu ikinci ve geç 
sulama havuzunun tabanı kısmen korunmuştur.

2. ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Çalışmalara müze alanından başlayarak Kumbağlar Yolu arasında kalan 
zeytinlik bahçesinde çevre ve arkeopark düzenlemesi yapıldı. Bu bağlamda 
ilk önce 1990lı yıllarda yapılan ve tapınağı korumaya yönelik moloz taşlı kuru 
duvar sağlamlaştırıldı. Köy yerleşkesinden aşağı doğru kutsal alana ve yola 
yönelen yağmur sularının antik yapılara ve çevreye verdiği zararı da düşüne-
rek bu moloz duvarın desteklenmesi ve korunması amaçlandı. Hem bu duva-
rı korumak hem de alanın güvenliğini sağlamak amacıyla alan yönünde yine 
moloz taşlı fakat harçlı bir destek duvarı inşa edildi. Etnografik malzemenin 
sergileneceği müze-sundurma yapısı köşesinden başlayarak çatı arkasındaki 
dolgu toprağın akmasını engelleyen harçlı destek duvarı örüldü. Malzeme ve 
teknik aynı olmak üzere bu destek duvarı batıya doğru devam eden Kumbağ-
lar Yolu boyunca devam ettirildi (Resim: 7).
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Ören yeri içerisinden geçen ve Kumbağlar-Gülpınar Evleri istikametinde 
zeytinliklere giden yolun tapınak yönündeki yolun darlığından dolayı kal-
dırılması gerekli idi. Ören yeri içerisinde ve birinci derece sit alanında bu-
lunan ve yağhane-müze olarak düşünülen yapı ile tapınak alanının görüntü 
açısından birleştirilmesi için de bu moloz harpuşalı duvar kaldırıldı. Güven-
lik kameraları ve güvenlik görevlisi tarafından tek noktadan alanın kontrol 
edilebilmesi ve yağhane-müze olarak tasarlanan yapının görülebilmesi için 
bu moloz duvar yerine metal direkli ve çesan tel örgü ile kapatıldı. Bu tel 
örgünün temeline ise 20 cm. yüksekliğinde ifade edilen örgünün toprak ve 
sudan zarar görmemesi için harçlı moloz duvarla güçlendirildi (Resim: 8).

Çevre düzenlemesi sırasında tapınak batı yönünde tapınağa 48.55 m. 
uzaklıkta toprak taşınması ile kaidesi ortaya çıkan kalkerden heykel kaidesi 
tespit edildi. Olasılıkla atık durumda ve yan yatmış şekilde bulunan kaidenin 
üst kısmı tamamen tahrip edilmiştir. Dört yüzü bezemeli olan kaide aşağıdan 
yukarı doğru daralmaktadır. Altta 0.23 m. yüksekliğinde dar bir kaide üze-
rinde korunmuş üst noktaya kadar 0.93 m. yüksekliğindeki tasvirli yüzeyle 
beraber toplam korunmuş yüksekliği 1.16 m.dir. Önde yüzde dört satır yazıt 
kısmen korunmuştur ve “….samos” olarak okunabilen yazıt yer almaktadır. 
(Satır arası 5 cm. harf yüksekliği 6 cm.).

Yan yüzlerde ise sol yüzde sadece zeytin dalı ve bu daldan sarkan infula, 
sağ zeytin dalı ve yine bu daldan sarkan infula ve hemen önde sola dönük, 
yürür pozisyonda gösterişli kuzgun yer almaktadır. Kazıma ile yapılan tas-
virler alçak kabartmadır ve oldukça özensizdir. Kaidenin arka yüzünde ise 
yine kabaca ve özensiz yapılmış tanrı Apollon’a ait atribüler yer almaktadır. 
Şematik hale getirilmiş tripot ve bu tripot altında yer alan ve geometrik hat-
lardan oluşan omphalos ve bu üçayaktan sağa ve sola eğik iki adet zeytin dalı 
ve en üstte olasılıkla yine şematik alev huzmesi yer almaktadır (Resim: 9).

3. MALZEME DEPOSU 

Hellenistik tapınağın kuzey cephesine yaklaşık 20 m. uzaklıkta yer alan, 
kazı malzemesinin korunduğu ve laboratuvar olarak kullanılan ahşap depo-
nun çevre düzenlemesi çerçevesinde kaldırılması gerekmekteydi. Bu amaçla 
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yeni bir depo binasına ihtiyaç duyulmuştur. Yeni malzeme deposu için Kum-
bağlar Yolu kenarında yer alan yağhanenin işçi evi olarak kullanılan bölümü 
seçilmiştir. Çatısı çökmüş durumda olan bu müştemilatın duvarları onarıl-
mış, üst örtüsü tabla ve düz olarak sağlamlaştırıldıktan sonra yağhane bahçe-
sine bakan iki pencere ve bir kapı açıklığı bırakılmıştır (Resim: 10).

4.  APOLLON HEYKELİNE AİT BACAK PARÇASININ GÖRSEL 
SUNUMU (MODEL VE KALIP ÇALIŞMASI)

Apollon Smintheus Tapınağı restorasyonu ve sunumu çalışmaları kapsa-
mında “smintheus” (fare) kültü ile bağlantılı Apollon Smintheus heykeline ait 
mermer bacak parçası örnek alınarak bacakların model çalışması gerçekleşti-
rilmiştir. Tasvirli sanattan bilinen ve özellikle sikkeler üzerinde betimlenen 
heykelin ikonografiye uygun model çalışması yapılmıştır. Kült heykelinin 
akrolit olan özgün tipi günümüze çok az bir parçası ile ulaştığından ziyaret-
çilerin 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 sik-
ke betimleri ve adı geçen mermer parça belli oranlar çerçevesinde sol bacağın 
yanı sıra fareye basan sağ bacak da çalışma konusuna dâhil edilmiştir. Yürü-
tülen model bacak çalışması, diz üstüne kadar ortalama 1.55 m. yüksekliğin-
dedir.  Gerçekleştirilen çalışmalarında yüksek bir ahşap podyum üzerinde 
kil model olarak hazırlanan bacak için 8 ayrı parçadan oluşan kalıp yapımı 
gerçekleştirilmiştir. (Resim: 11-12).
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Resim 1: Smintheion Kutsal Alanı.
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Resim 2:  Roma yapı temeli.

Resim 3: Kireç kuyusu.
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Resim 5:  Su deposu.

Resim 4: Altar-sunak (?) döşemesi.
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Resim 8: Örenyeri duvarı çalışmaları (tel örgü).

Resim 7: Örenyeri duvarı çalışmaları.

Resim 6:  Su dağıtım tankı ve şebekesi.
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Resim 11: Apollon Smintheus heykeli sağ bacak kil model çalış-
ması.

Resim 10: Yeni malzeme deposu. 

Resim 9:  Bezemeli heykel kaidesi.
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Resim 12:  Apollon Smintheus-fare ilişkisi (imitasyon).
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TEPEBAĞ HÖYÜK 
2017 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Deniz YAŞİN*
Gamze KAYNAK

Fatih BAYTAROĞLU
Reyhan Ece ŞENTÜRK

Zehra ÇAKAN
Sibel TORPİL

 Mehmet BOZ
Erkan ÖZEROL

Nedim DERVİŞOĞLU

Tepebağ Höyük, Seyhan İlçesi sınırları içinde Adana’nın şehir merkezin-
de Tepebağ ve kısmen de Kayalıbağ mahallerinde yer alır. Doğudan Seyhan 
Nehri ile sınırlı olan höyük kuzey-güney doğrultusunda 360 m., doğu-batı 
doğrultusunda 620 m. uzunlukta, ova seviyesinden 14. 5 m., denizden ise 40 
m. yüksekliktedir (Resim: 1). 

 Gerek bölge, gerekse Adana Kenti’nin tarihi ve arkeolojisi için büyük 
önem taşıyan Tepebağ Hüyük’te bilimsel kazıların yapılması kararlaştırılmış-
tır. Bu bağlamda ilk olarak höyüğün tepe kısmında başlatılan kamulaştırma 
çalışmaları sonucunda burada yer alan niteliksiz yapılar yıkılmış ve yaklaşık 
70x80 m. ölçülerinde boş bir alan oluşturulmuştur. Höyük üzerinde yer alan 
çoğunluğu 18. yüzyıla ait tarihi ve tescilli yapılar koruma altına alınarak bi-
limsel kazı çalışmalarına 2013 yılında başlanmıştır1. Adana Müzesi Müdür-

* Dr. Deniz YAŞİN, Bern Üniversitesi Önasya Arkeolojisi (Universität Bern, Institut für 
Archäologische Wissenschaften, Abteilung für Vorderasiatische Archäologie-Bern/İSVİÇRE.

1 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile 2013 
yılında başlatılan kazılar, Adana Arkeoloji Müze Müdürlüğü başkanlığında, Adana Büyükşehir 
Belediyesi’nin maddi katkıları ve 2016 yılına kadar Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül-
tesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri bilimsel danışmanlığında sürdürülmüştür.
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lüğü Başkanlığında sürdürülen kazılar 2017 yılında yeni bir ekiple devam 
etmiştir2.

KAZI ÇALIŞMALARI

2017 yılı kazı çalışmaları iki farklı alanda sürdürülmüştür (Resim: 2). Bun-
lardan birincisi 2017 yılında ilk olarak çalışmalara başlanılan höyüğün kuzey-
batısında yer alan BD36, BE35, BE36 açmalarıdır. 

Diğeri ise daha önceki yıllarda açılmış olan kazı alanının güney/güney-
batısında BI31 ve BJ32 açmalarındaki sondaj çalışmalarıdır. Ancak kısa süre 
sonra bu çalışmalara ara verilip öncelik bu alanda tehlike ihtiva eden yürüme 
yollarının- BI30 Güney-BJ30 kuzey, BI31 Batı, BJ31 batı- sistematik olarak kal-
dırılmasına öncelik verilmiştir (Çizim: 1). 

Çalışmalar sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Döneminden Demir Çağı/
Yeni Kilikya Dönemi kültür toprağına kadar derinleşilmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Dönemi (Resim: 3)

Açma genelinde yüzey toprağından yaklaşık 0.80 m. derinliğe kadar  de-
vam eden modern döneme ait beton ev temelleri ve moloz yığınları kaldır-
dıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Dönemine tarihlenen BD36 açmasında 
(Ç/002, Ç/003, Ç/005, Ç/006) ve BE 36 açmasında (Ç/004, Ç/005. Ç/008)  
toplamanındı yedi adet olan ve derinlikleri 50 cm. ile 2 m. arasında değişen 
çukurlar tespit edilmiştir.

BD 36 açmasında BD 36-D/001 numaralı duvarın batısında düzgün bir 
hat vermeyen çukur (BD 36-Ç/002)  sınırı belirlenmiştir. 36.45 m. seviyesinde 
başlayan çukur, oval biçimlidir. Çukur kesiti ise içe doğru daralan bir form 
vermektedir. Çukur içerisinden çok yoğun olarak yakın döneme ait ilaç şişe-
leri, metal parçalar, plastik, porselen parçaları ve metal bir dinamo gelmiştir. 
İlaç şişeleri, metal parçalar, plastik ve porselen parçaları çok yoğun olarak 

2 Kazı Başkanı: Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, Kazı Bilimsel Danışmanı: Dr. Deniz Ya-
şin (Bern), Kazı Çalışmaları: Fatih Baytaroğlu, Gamze Kaynak, Reyhan Ece Şentürk, Sibel Torpil, 
Mehmet Boz, Erkan Özerol, Zehra Çakan.
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görülmüştür. Bu çukurun batısında 36.26 m. seviyesinde başka bir çukur hattı 
daha(BD 36-Ç/006) belirlenmiştir. Birbirine bitişik olan bu çukurların içi dere 
taşlarıyla doldurulmuş olup çukurdan modern döneme ait bir kör tapa açığa 
çıkarılmıştır. Yaklaşık 70 cm. derinliğinde olan çukurların birbiriyle bağlantılı 
olduğu ve fosseptik amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir. 

BE 36 açmasının batı kısmındaki moloz dolgunun kaldırılması sırasında 
tespit edilen bir çukur (X: 350-400-330-280 cm. Y: 280-330-400-330 cm.) tes-
pit edilmiştir. Yaklaşık 2 m. derinliğinde olan BE 36-Ç/010 No.lu çukur için-
den toplamında 135 tane envanterlik ve etütlük buluntu belgelenmiştir BE 
36-Ç/008 numaralı çukur Ç/010 numaralı çukurun güneyinde basamak şek-
linde kalmıştır ve bu alanda kaçak kazı yapılarak bu alanın boşaltılıp tekrar 
doldurulduğu düşünülmektedir. Her iki çukurun içinden gelen modern çöp 
malzemesi ile birlikte Osmanlı Dönemi 18. yüzyıla tarihlendirilen lüleler, sırlı 
kase ve fincanlar bu ihtimali desteklemektedir. 

Osmanlı Dönemi

BD 36 açmasının batı profilinden kuzey profilinin içine devam eden bir 
yapıya ait tuğla duvar (D001)açığa çıkarılmıştır. Sadece iki tuğla sırasının ko-
runabildiği duvarın küçük bir kısmı açığa çıkarılmış olup bu duvarın devamı 
olabileceği düşünülen döküntüler modern dönem yapılar tarafından çok faz-
la tahribata uğramıştır. Duvarın ortasındaki taşlar dikdörtgen biçimli düzgün 
hat veren taşlardan oluşmaktadır. Etrafındaki taşlar farklı boyutlarda biçim-
siz taşlardan oluşmaktadır. Duvar güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uza-
nan duvar 0.90 m.x3.70 m. ölçülerinde ve 0.40 m. yüksekliğindedir.  

Ortaçağ Dönemi/Ortaçağ Kilikya 1-4 (Resim: 4-5)

BD36 açmasında 11 adet (BD36-Ç/007, BD36-Ç/012, BD36-Ç/014, 
BD36-Ç/004, BD36-Ç/018, BD36-Ç/017, BD36-Ç/011, BD36-Ç/008, 
BD36-Ç/021, BD36-Ç/013, BD36-Ç/009)   ve BE36 açmasında 8 adet 
(BE36-Ç/018, BE36-Ç/013, BE36-Ç/015, BE36-Ç/024, BE36-Ç/029, 
BE36-Ç/011, BE36-Ç/021, BE36-Ç/007, BE36-Ç/016) olmak üzere toplamın-
da bu alanlarda 19 çukur tespit edilmiştir. 
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Derinlikleri yaklaşık 40 cm. ile 1m. arasında değişen çukurlarda Abbasi 
Dönemine tarihlendirilen Egg-shell Ware, boyunsuz pişirme kapları (neck-
less cooking pot « Brittle Ware »),depolama kapları, tekrenkli ve çok renkli 
sırlı mallar (Monochrome, Polychrome Glazed Wares)  belgelenmiştir.

BJ31 açması batı yürüme yolunun kaldırılma çalışmalarında yolun kuzey 
yarısında Abbasi Dönemine tarihlendirilen taş döşeli bir taban ve bir çukur 
(BJ31-Ç/005)tespit edilmiştir

Roma-Helenistik Dönem/Geç Kilikya 1-4 (Resim: 6-7)

BD36 açmasının güneybatı köşesinde yapılan derinleşmelerde BD36-Ç/022 
numaralı çukurun kestiği yeni bir çukur hattı belirlenmiştir. BD36-Ç/025 mi-
mari numara verilen çukur X:420-530 cm., Y:170-295 cm. koordinatlarındadır. 
Bu çukur içerisinde taş sıraları açığa çıkarılmıştır. Yaklaşık 45 cm. derinliğin-
de olan çukurda yoğun olarak  seramik, kırmızı ve siyah firnisli kaseler açığa 
çıkarılmıştır. 

BE36 açmasının doğu yarısında BE36-D001numaralı X:180-550 cm. Y:860-
950 cm. güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda dikdörtgen işlenmiş blok taş-
lardan yapılmış yarısı doğu profilinin içine doğru devam eden bir duvar hattı 
belirlenmiştir. 0.90 m.x3.70 m. ölçülerindeki duvar 0.40 m. yüksekliğindedir 
(Resim: 6). Seramiklere göre  Hellenistik Döneme tarihlenen duvarın batısın-
da duvar boyunca devam eden çakıl döşeli bir taban (BE36- DŞ/026) ve bir 
ocak (BE36- F/020) açığa çıkarılmıştır. Bu duvarın kuzeyinde oldukça tahrip 
olmuş başka bir duvar daha (BE36-D027) açığa çıkarılmıştır. Doğu-batı doğ-
rultusundaki duvarın devamı doğu profilinin içine doğru devam etmektedir. 
Ortalama 0.10m.x0.20 m. ölçülerindeki iki sıra taşlardan oluşan duvar X: 730-
760-650-640 cm., Y: 950-900-850-950 cm. koordinatlarındadır. Duvarın etrafın-
da yapılan derinleşmelerde duvarla bağlantılı herhangi bir başka mimariye 
rastlanmamıştır. Buradan gelen seramiklere göre duvar Helenistik Döneme 
tarihlendirilmiştir. 

BJ 31 bati yürüme yolunda derinleşme çalışmalarında  BJ31-D/006 numa-
rası verilen bir duvar ile bir kanal (Kanal/008) açığa çıkarılmıştır (Resim: 7). 
Duvarın uzunluğu 1.38 m., genişliği 0.82 m.dir. Kanal’ın ise uzunluğu 0.80 m., 
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genişliği 0.25 m., duvar ve kanal kuzeybatı-güneydoğu uzantılıdır. Duvarın 
yapımında blok taşlar, iç kısmına ise moloz şeklinde dere taşları kullanılmış-
tır. Duvarın yapımında herhangi bir harç kullanılmamıştır. BJ31-D/006 numa-
ralı duvar tek sıralı olarak açığa çıkıp güneydoğusunda yer alan BJ31-Ç/003 
tarafından tahribata uğramıştır.  Kanal ise sıkıştırılmış balçıktan yapılmıştır. 
Seramiklerin değerlendirmesi sonucu BJ31-D/006’nın ve BJ31-Kanal/008’ in 
Helenistik Döneme tarihlendirilmiştir. 

Demir Çağı/Yeni Kilikya 1-6 (Resim: 8-10)

BD36 açmasında iki çukur açığa çıkarılmıştır (BD36-Ç/023, BD36-Ç/024). 
BD36-Ç/023 No.lu çukur X: 720-860 cm. Y: 312-454 cm. koordinatlarında olup 
BD36-Ç/012 No.lu çukur tarafından kesilmiştir. Yoğun yangın izleri görülen 
çukurun derinliği yaklaşık 1.50 m.dir. Demir Çağı 3/Yeni Kilikya 5 Dönemine 
tarihlenen Geç Asur seramikleri burada tespit edilmiştir (Resim: 8).

BD36-Ç/024 No.lu çukur X: 210-320 cm. Y: 200-350 cm. koordinatlarında 
ve yaklaşık 40 cm. derinliğindedir. Çukur içinde yoğun küllü toprak tespit 
edilmiştir. Çukur tabanına doğru kırmızı ve küllü toprakta yoğunluk görül-
müştür. Son olarak çukurun beyaz küllü yapıya sahip tabanına ulaşılmıştır. 
Çukur içinde yoğunlukla Demir Çağı 3/Yeni Kilikya 5 Dönemine tarihlenen 
Geç Asur seramikleri tespit edilmiştir.

BE 36 açmasında BE36-Ç/022, BE36-Ç/024, BE36-Ç/030 numaralı üç çu-
kur tespit edilmiştir. Açmanın güney kenarında  tespit edilen BE36-Ç/022 
No.lu çukurun yarısı güney profilinin içinde kalmaktadır  olup X: 050-160-050 
cm., Y: 240-315-425 cm. koordinatlarındadır (Resim: 9). Çukur kesiti tabana 
doğru daralan bir form vermektedir. Çukur içindeki toprak ince kum şeklin-
de kırmızımsı kahverengi renkte ve küllü olarak yer yer görülmektedir. Bazı 
seviyelerde küllü toprak ve yanma izleri yoğun olarak görülmektedir. Derin-
liği yaklaşık 1.30 m. olan çukur içinde Demir Çağına/Yeni Kilikya Dönemine 
tarihlenen seramikler yoğunluktadır. 

BE36 açmasında yan yana birbirine paralel olarak seyreden duvar sıra-
ları BE36-D/031- BE36-D/032 açığa çıkarılmıştır. BE36-D/031 No.lu duvar 
X: 750-840 cm., Y: 050-29 cm. koordinatlarında açmanın batı profilinden do-
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ğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır (Resim: 9). İri boyutlardaki taşlardan 
oluşan duvarın arası ufak dere taşlarıyla doldurulmuştur. 0.90 m.x2.50 m. 
ölçülerindeki duvar kısmen korunmuştur. Buradan ele gecen seramiklerin 
çalışılması  sonucunda duvarın Demir Çağına/Yeni Kilikya Dönemine ait ol-
duğunu düşünmekteyiz. 

BE36-D/031 numaralı duvarın hemen yanında daha alt seviyede X: 630-
700 cm., Y: 050-200 cm. koordinatlarında BE36-D/032 No.lu duvar açığa 
çıkarılmıştır (Resim: 9). BE36-D/031 numaralı duvardan farklı olarak daha 
küçük, ortalama 0.05m.x0.10 m. ölçülerindeki tek sıra taşlardan oluşmakta-
dır. 0.70m.x1.50m. ölçülerindeki duvarın etrafında yapılan derinleşmelerde 
duvarın devamının olup olmadığına bakılmıştır. Ancak bir ucu batı profilinin 
içine devam eden duvarın devamı BE36-Ç/010 numaralı çukur tarafından ke-
silmiştir. Seramiklere göre bu duvar Demir Çağına/Yeni Kilikya Dönemine 
tarihlendirilmektedir.  

Açmanın güneybatı köşesinde kuzey güney doğrultusunda BE36-Ç/012, 
BE36-Ç/018 ve BE36-Ç/022 numaralı çukurların kestiği küçük bir kısmı koru-
nabilmiş BE36-D/034 numaralı duvar hattı açığa çıkarılmıştır (Resim: 9).Du-
var, 0.60m.x2.50m. boyutlarında ortalama 0.05m.-0.06m. büyüklüğündeki tek 
sıra taşlardan oluşmakta olup etrafında yapılan çalışmalarda bununla bağlan-
tılı herhangi başka mimari tespit edilememiştir. Yapım tekniği BE36-D/032 
ve BE36-D/037 numaralı duvarlarla benzerlik göstermektedir. Duvarın etra-
fında daha büyük boyutlu taşlar açığa çıkarılmıştır; ancak düzensiz ve tahri-
battan dolayı herhangi bir mimari düzen vermemektedir. 

BE36-Ç/013 numaralı çukurun profilinde daha önceki çalışmalarda açı-
ğa çıkarılan ve düzgün bir hat veren duvar  BE36-D/035 açığa çıkartılmış-
tır (Resim: 9).  BE36-Ç/013 numaralı çukur ile BE36-Ç/030 numaralı çukura 
tarafından tahrip edilmiş olan duvar X: 530-470-530-620-640cm., Y: 410-410-
570-725-690cm. koordinatlarında KD-GB doğrultusunda uzanmaktadır. Du-
varın dış yüzeyi iri taşlardan iç kısımları ise dere taşlarından yapılmıştır olup 
BE36-D/036 ve BE36-D/037 numaralı duvarlarla bağlantılı olduğu anlaşıl-
mıştır. 

BE36-D/035 numaralı duvarın devamı olduğu düşünülen ancak arada 
Ç/012 numaralı çukurun tahribatından dolayı hattı tam belirlenemeyen başka 
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bir duvar hattı BE36-D/037 tespit edilmiştir. KD-GB doğrultusundaki, X:360-
420cm., Y: 050-300cm. koordinatlarındaki duvarın taşları ortalama 0.05m.-
0.06m. boyutlarında ve taşların çok az kısmı korunabilmiştir. İrili ufaklı dere 
taşlarından oluşan duvarın sadece tek sırası açığa çıkarılmıştır (Resim: 9). Se-
ramikler BE36-D/035 ve BE36-D/036 numaralı duvarlardan gelen seramik-
lerle ayni olup Demir Çağı/Yeni Kilikya Dönemine tarihlendirilmektedir. 

BJ31 asması batı yürüme yolunda kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 
BJ31-D/011 numaralı  uzunluğu 1.80m., genişliği 0.65m. derinliği yaklaşık 
0.15 m. olan bir duvar açığa çıkartılmıştır. Duvarın güneydoğu kısmı Ç/003 
tarafından tahribata uğramıştır (Resim: 10). Duvarın yapımında kireç taşla-
rından ve dere taşları kullanılmıştır. 

KÜÇÜK BULUNTULAR

BD36 numaralı açmanın içinde tespit edilen çukurdan (BD36-Ç010) 135 
tane küçük buluntu açığa çıkartılmıştır (Resim: 11). Tüm ve tüme yakın lüle-
ler, cam bilezikler, cam kandil ve şişe parçaları, az sayıda metal eserler, por-
selenden tümlenebilen kase parçaları, sırlı fincanlar, sırlı fincan zarfları, sırlı 
tabaklar ve sırlı kase parçaları yoğun olarak gelmiştir. Gazi Üniversitesinden 
Prof. Dr. Nursen Fındıkoğlu tarafından çalışılan seramikler, Osmanlı Dönemi 
18. yüzyıla tarihlendirilen Kütahya üretimi olduğu belirtilmiştir.

BD36 kemikten yapılmış iki buluntu tespit edilmiştir. Biri üzeri geometrik 
bezemeli kazıma tekniğinde yapılmış bir düğme (TbH17.BD36.H-055.BH-02), 
diğeri ise kemer tokası (TbH17.BD36.H-072.BH-03) olabilecek üzeri geomet-
rik bezemeli, kısmen korunmuş bir buluntudur (Resim: 12). Düğme BD36-
Ç021nolu Osmanlı/Ortaçağ çukurundan bulunmuş olup diğer buluntu yine 
bu tabakalardaki derinleşme çalışmalarında açığa çıkarılmıştır. 

BE36 açmasında Helenistik döneme tarihlendirilen BE36-F020 fırın ile 
BE36-DŞ026 döşemesinin bulunduğu alandan tekstil üretiminde kullanılan 
kemikten yapılmış (TbH17.BE36.H-094.BN-02, TbH17.BD36.H-094.BN-04) 
aletler/bız ve camdan üzeri sari, siyah, beyaz ve mavi renklerle bezenmiş 
tüme yakın bir bilezik (TbH17.BE36.C-125.BN-01) ele geçirilmiştir.
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Açmadaki derinleşme çalışmalarında pişmiş toprak ağırlıklar (TbH17.BE36.
PT-024/04, TbH17.BE36.PT-016/01), kalıp yapımı figürün parçaları(TbH17.
BE36.PT-014/01, TbH17.BE36.PT-015/01, TbH17.BE36.PT-020/01 TbH17.BE36.
PT-020/02) ve kandil (TbH17.BE36.PT-019/02) ele geçirilmiştir (Resim: 13).

Yine aynı açmadaki derinleşme çalışmalarındaki seramik koleksiyonunun 
içinden mühür baskılı bir kap parçası ele geçirilmiştir (TbH17.BE36.S013/069). 
Kulplu bir çanağın ağız kısmının üstünde tespit edilen oval formdaki mühür 
baskısında olasılıkla Herakles tasvir edilmiştir (Resim: 14).  

BJ31 bati yürüme yolundaki derinleşme çalışmalarında BJ31-Kanal/008 
No.lu sıkıştırılmış topraktan yapılan kanalın üzerinden Helenistik Döneme 
tarihlendirilmesi muhtemel olan kurşundan yapılmış kare formunda bir kül-
çe bulunmuştur (TbH17.BJ31.MT038/001). Yaklaşık 520gr. ağırlığında kare 
formunda olan kurşun külçenin ya ağırlık birimi olarak ya da ergitilerek baş-
ka amaçlarda kullanıldığı düşünülmektedir (Resim: 15). 

Höyük üzerinde daha önce açılmış alanlardaki derinleşme çalışmalarında 
BJ32 açmasındaki sondaj çalışmasında Demir Çağına tarihlenen seramiklerle 
beraber bir adet bulla ele geçirilmiştir (TbH17.BJ32.PT013/BN-01). Korunan 
hali ile damga mühür baskısı üzerinde iç içe geçmiş iki dairenin merkezinde 
artı işareti ve iki daire arasında yan yana küçük daire betimlemeleri görül-
mektedir. Arka kısmında ipin geçtiği yer kısmen korunmuştur. 

BE36 açmasında Demir Çağı tabakaları genelinde yapılan derinleşme ça-
lışmalarında kemikten yapılmış bir buluntu ele geçirilmiştir (TbH17.BE36.
H128/BN-04). Yaklaşık oval formda olan  ve her iki yüzü ile yan tarafı be-
zenmiş olan buluntunun yan  yüzünden uzunlamasına delik açılmıştır. Yan 
yüzünde birbirine paralel devam eden dört oluk bezeme bulunmaktadır. Her 
iki yüzünde de geometrik bezemelerin olduğu buluntunun üzerinde herhan-
gidir hiyeroglif yazısı bulunmamaktadır ve olasılıkla amulet olarak kullanıl-
mıştır. 

Seramik Çalışmaları

2017 Tepebağ Höyük arkeolojik kazılarının ilk genel seramik değerlendir-
me sonuçları aşağıdadır. 
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Osmanlı Dönemine ait seramiklerin içinde çok sayıda porselen ve sırlı fin-
can parçaları mevcuttur. Bu parçaların çoğunluğu açmalardaki çukurlardan 
gelmiştir. Sırlı ve porselen buluntular içinde fincanlar ve kâseler yoğunluk-
tadır ve bunlar M.S. 18 yüzyıla Kütahya orjinli olarak tarihlendirilmektedir.

Bizans ve Ermeni Krallığı’na tarihlendirilen az sayıda çok renkli sırlı ve 
sigrafitto teknikte yapılmış seramik parçalarına rastlanılmıştır.

Abbasi Dönemine ait olduğu düşünülen seramikler çarkta ve kalıpta ol-
mak üzere iki şekilde biçimlendirilmiştir. Çarkta yapılan kaplar daha yoğun-
luktadır. Genellikle orta katkılıdır. Alanda yapılan kazılarda çanak, çömlek,  
testi, tabak ve depolama kaplarına ait kırık parçalar ele geçmiştir. Tepebağ 
Höyük’te Abbasi seramiği, sırlı ve sırsız olarak iki bölümde incelenmiştir.  
Sırsız kaplarda hamur sarımsı krem, yeşilimsi krem, gri,  açık kahve, koyu 
kahverengi ve kırmızı renk tonlarındadır. Bu seramiklerin çoğunluğu gün-
lük kullanım kaplarıdır. Genellikle hamur rengine göre belirlenmiş olan sırsız 
seramikler, krem renkli seramikler, kırmızı renkli seramikler, gri renkli sera-
mikler, koyu kahverengi yüzlü seramikler, kızıl pişirme kapları ve kalıpta bi-
çimlendirilmiş seramikler olarak gruplara ayrılmıştır. Krem renkli ince cidarlı 
kapların bir bölümü kalıpta biçimlendirilmiş olup üzerlerine baskı bezeme 
uygulanmıştır. Gri ve kırmızı renkli seramikler üzerine bezeme olarak dikey 
ve yatay olarak çizi bezeme, ayrıca kırmızı kaplara tarak bezeme uygulanmış-
tır. Koyu kahverengi yüzlü, kızıl pişirme kaplarının ağız kenarlarının hemen 
altlarının, yatay şerit şeklinde baskı bezek uygulanmıştır. Sırlı seramikler sır-
sız seramiklere göre daha azdır. Bu seramikler çok renkli sırlı ve mat beyaz 
sırlı seramiklerledir. Ayrıca bu çalışmalar sırasında Ortaçağa ait yeşil, kahve-
rengi ve çok az miktarda turkuaz renkte sırlı kap formları ele geçirilmiştir. Bu 
kap parçaları genellikle kırmızı hamurludur ve genellikle tabak, çanak, testi 
gibi kapların ağız, dip, kulp ve gövdelerine ait parçalardır.

Roma dönemine ait seramikler firnisli kaplarla temsil edilmektedir. Orta-
sında mühür baskısı bulan kırmızı firnisli tabak dikkat çekicidir. Kırık olan 
tabağın 1/2 si korunmuştur

Hellenistik Döneme ait olduğu düşünülen siyah ve kırmızı firnisli sera-
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mikler, kalıp yapımı kaseler (kabartma bezekli), mutfak kapları, Doğu Sigil-
lata A,  batı yamacı, ince ve orta katkılı seramik gruplarına ait kase, tabak, 
balık tabağı,  unguentarium, kantharos, echinus tipi kase, skyphos, krater, amphora 
parçaları ele geçirilmiştir. Bu formlar çarkta ve kalıpta şekillendirilmiş olup 
ince ve orta katkılıdır. Firnis, kapların iç ve dış kısmına kırmızının tonları, 
kahverengi ve siyah renkte uygulanmıştır.

Demir Çağ seramikleri standart seramik, white painted, bichrome, red 
slip, black on red, kırmızı boyalı, soluk boyalı, Yeni Assur standart seramik-
leri,  Batıdan ithal ve/veya batı etkili kap parçaları halinde ele geçirilmiştir. 
Tabak, kulplu ve kulpsuz kâseler, testi,  Ionia kaseleri, oinochoe, skyphos, kra-
ter, amphora formları ile temsil edilmektedir. Çarkta şekillendirilmiş olan bu 
kaplar çoğunlukla ince ve orta katkılıdır. Üzerlerine astar, perdah ve boya 
bezeme uygulanmıştır. Astar olarak çoğunlukla kırmızı renk, boyamada ise 
daha çok kahverenginin tonları ve kırmızı renk kullanılmıştır. İki renkliler-
de kahverengi-turuncu ve kahverengi-kırmızı renkler tercih edilmiştir. Yatay 
bantlar, zikzak, içi kafesli üçgenler, meander motifi, dalgalı bantlar, balık kıl-
çığı motifleri bezeme olarak kapların üzerlerine uygulanmıştır. Kap formların 
bazılarında boya ile veya kazıyarak çömlekçi işareti yapılmıştır.

Tepebağ Höyük’te Kıbrıs tipi boyalı kapların white painted, bichrome, 
black on red ve İonia Bölgesi/Doğu Grek seramiğine (İonia kasesi) ait par-
çaların görülmesi bu dönemde Kıbrıs ile Doğu Grek ile ilişkileri göstermesi 
açısından önemlidir. 

Geç Tunç Çağına ait kültür tabakalarının mimarisinin açığa çıkarılması ça-
lışmaları devam etmekte olup bu dönem seramikler ile temsil edilmektedir. 
Seramikler standart, kırmızı ve kahverengi astarlı,  white slip,  black ımpres-
sed ware seramik gruplarının kâse, tabak, testi, çanak, çömlek formları ile 
temsil edilmektedir. Bu formlar orta katkılı olup çarkta şekillendirilmiştir. 
Üzerlerine perdah, astar ve boya bezeme uygulanmıştır. Tabak ve çanaklar 
çoğunlukla Hitit İmparatorluk /Geç Tunç II Dönemine ait olduğu düşünülen 
tek renkli standart seramik grubu içinde görülmektedir. Bu formların bazı-
larının üzerine perdah,  kırmızı ve kahverengi astar uygulanmıştır. Tabaklar 
bazılarının üzerinde çömlekçi işareti vardır. Tepebağ Höyük’te Kıbrıs etkili 
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white slip seramiğinin görülmesi bu bölgenin Kıbrıs ile ilişkilerine dikkat çek-
mektedir.

Orta Tunç Çağının mimarisi henüz açığa çıkarılmamıştır. Bu dönem şim-
dilik sadece seramikler ile temsil edilmektedir. Orta Tunç Çağında bölgenin 
güçlü seramik malzemesi olan Amuk-Kilikya boyalılarına ait olduğu düşünü-
len çanak formunda dört kırık parça bulunmuştur. Çarkta yapılmış olan bu 
formlar üzerine perdah ve boya bezeme uygulanmıştır. Bezemeler kapların 
dudak kısmına kısa kesik çizgiler, dış yüzeylerine ise yatay ve dikey çizgilerle 
sınırlandırılmış alanlar içine noktalı kelebek motifi, birbirine paralel beş verev 
çizgi şeklinde veya bu alanların boş bırakılmasıyla oluşturulmuştur.

Erken Tunç Çağı seramikleri az da olsa ele geçmiştir. Erken Tunç Çağına 
ait olduğu düşünülen bir tane kırık tankard parçası  ile bir testiye ait yonca 
ağız ve gaga ağız parçası ele geçirilmiştir.

KRONOLOJİ

2013 yılından bu yana Kilikya bölgesindeki kazı sorumlularının ve uz-
manların katılımı ile bölgenin yerel bir kronolojinin oluşturulması çalışmaları 
devam etmekte olup bölgedeki kazıların konu üzerine bildirileri ortak bir ya-
yın yapılmıştır3. 

2107 yılı kazı çalışmalarında karşılaştırılmalı yerel kronoloji kullanılmıştır. 
Türkiye Cumhuriyet Döneminden Demir Çağı/Yeni Kilikya Dönemine ka-
dar kültür tabakaları tespit edilmiştir. Tepebağ Höyükte belgelenen seramik 
ve mimari ögelere göre tabakalama detaylı olarak aşağıdaki tabloda (Tablo:1) 
gösterilmektedir. 

 

3 AoF, 2017 „Comparative Stratigraphy of Cilicia“,44 s.150-186.
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Kilikya 
Bölgesi Yerel 

Kronoloji
Tarih Dönemler Adana-Tepebağ

Seramik
Adana-Tepebağ

Mimari

Erken 
Kilikya 3 2600-2420 BC Erken Tunç 

Çağı  III

Tankard

Kazı çalışmaları 
devam ediyor

Erken 
Kilikya 4 2420-2250 BC Erken Tunç 

Çağı  IVa Kazı çalışmaları 
devam ediyorErken 

Kilikya 5 2250-2050 BC Erken Tunç 
Çağı  IVb

Eski Kilikya 
1 2050-1950 BC

Orta Tunç 
Çağı  Age I Syro-Cilician 

Ware, Plain ware, 
red slipped ware

Kazı çalışmaları 
devam ediyor

Eski Kilikya 
2 1950-1700 BC

Eski Kilikya 
3 1700-1560 BC

Orta Tunç 
Çağı  Age  IIOrta Kilikya 

1 1560-1522 BC Black Impressed, 
Hitite 

Monochrome 
Ware; Drab 

Ware;Cypriot 
impotrs include 
Bichrome, Red-
on-Black Wares, 

White Slip II, Red 
Lustrous Wheel-

made Ware

Kazı çalışmaları 
devam ediyor

Orta Kilikya 
2 1522-1420 BC

Geç Tunç 
Çağı IOrta Kilikya 

3 1420-1350 BC

Orta Kilikya 
4 1350-1190 BC Geç Tunç 

Çağı II

Yeni Kilikya 
1 1190-1130 BC

Demir Çağı  I

Cross-hatched 
Ware

Kazı çalışmaları 
devam ediyor

Yeni Kilikya 
2 1130-950 BC Kazı çalışmaları 

devam ediyor

Yeni Kilikya 
3 950-720 BC

Demir Çağı  
II

White Painted, 
Bichrome, Red 

Slip, Black-on-Red 
Wares,Cypro-

Clician Pottery,

Kültür tabakası, 
duvarlar, 
çukurlar.

Yeni Kilikya 
4 720-609 BC
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Yeni Kilikya 
5 609-539 BC Demir Çağı  

III

Post-Assyrian 
Pottery, Iona 

Bowls, Korinth 
Pottery

Kültür tabakası, 
duvarlar, 
çukurlar.

Yeni Kilikya 
6 539-330 BC

Geç Kilikya 
1 330 -50 BC Helenistik

Hellenistic 
Slipped Wares, 

Megarian Bowls, 
West Slope Ware

Kültür tabakası, 
duvarlar, 
çukurlar.

Geç Kilikya 
2-4

50 BC.-300 
AD

Roma Eastern sigillata A Kültür tabakası

Geç Kilikya 
5-6 300-650 AD

Geç Roman/ 
Geç Antik

Ortaçağ 
Kilikya

1-2
650-900 AD

Erken İslami 
Dönem / 

Orta Bizans 
Dönemi

Egg-shell 
Ware, neckless 

cooking pot 
(« Brittle Ware »), 

Monochrome 
and Polychrome 

Glazed Wares

Kültür tabakası, 
duvarlar, 
çukurlar.

Ortaçağ 
Kilikya 3 900-1000 AD

Ortaçağ

Egg-shell 
Ware, neckless 

cooking pot 
(« Brittle Ware »), 

Monochrome 
and Polychrome 

Glazed Wares

Kültür tabakası, 
mimari, 
çukurlarOrtaçağ 

Kilikya 4-6
1000-1450 

AD

1299-1922
Osmanlı 
Dönemi Glazed Wares

Kültür tabakası; 
mimari, 
çukurlar

1923- Türkiye 
Cumhuriyet

Kültür tabakası, 
duvarlar, 
çukurlar.

Tablo 1: Tepebağ Höyük, karşılaştırmalı kilikya kronolojisi.



544

SONUÇ

Höyüğün sadece küçük bir kısmında sürdürülen çalışmalarda Türkiye 
Cumhuriyeti Döneminden Demir Çağı/Yeni Kilikya Dönemine kadar kesin-
tisiz bir yerleşim olduğu belirlenmiştir. Kentsel arkeolojinin zorluklarından 
olan modern yapıların/çukurların bıraktığı tahribat burada da söz konusu-
dur. Bu zorluklara rağmen Adana’nın antik yerleşim şeması ve tabakalaması 
hakkında bilimsel veri edinilmesi adına verimli bir kazı sezonu geçirilmiştir. 
Özellikle ele gecen zengin seramik türleri buranın Kıbrıs, Doğu Ege, Mezopo-
tamya ve komşu bölgeler ile ilişkileri işaret etmektedir ve kronolojik olarak 
net bir tabakalama vermektedir. 
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Çizim 1: Tepebağ Höyük 2017 yılında yapılan yürüme yolları ve yapılan sondajların çizimi.

Resim 1: Tepebağ Höyük genel görünüm.
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Resim 3: Tepebağ Höyük kazısı, Türkiye Cumhuriyet Dönemi, çukurlar.

Resim 2: Tepebağ Höyük, açma planları.
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Resim 4: Tepebağ Höyük kazısı bd 36 açması, Ortaçağ çukurları.

Resim 5: Tepebağ Höyük Kazısı BE 36 açması, Ortaçağ çukurları.
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Resim 6: Tepebağ Höyük kazısı be 36 açması, Helenistik-Roma Dönemi mimarisi.

Resim 7: Tepebağ Höyük kazısı BJ 31 Açması, Helenistik-Roma Dönemi mimarisi.
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Resim 8:Tepebağ Höyük kazısı, BD 36 Açması, Demir Çağı/Yeni Kilikya Dönemi  mimarisi.

Resim 9: Tepebağ Höyük kazısı, BE 36 Açması, Demir Cağı/Yeni Kilikya Dönemi  mimarisi.
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Resim 10: Tepebağ Höyük kazısı BJ 31 Açması, Demir Cağı/Yeni Kilikya Dönemi  mimarisi.

Resim 11: Tepebağ Höyük kazısı, BD36 Açması, 10 Nr. Çukur, sırlı seramiklerden örnekler.
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Resim 12: Tepebağ Höyük kazısı BD36 Açması, kemik buluntular.

Resim 13: Tepebağ Höyük kazısı, BE 36 Açması, kalıp yapımı figürün parçaları.

Resim 14: Tepebağ Höyük kazısı, BE 36 Açması, mühür baskılı çanak parçası.
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Resim 15: Tepebağ Höyük kazısı, BJ 31 batı yürüme yolu, kurşun külçe.
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2017 YILI SEBASTOPOLİS ANTİK KENTİ 
KAZI ÇALIŞMALARI 

Şengül Dilek FUL*
Murat TEKİN

Emine Saka AKIN

Sebastopolis antik kenti 2017 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 10.05.2017 tarih 
ve 94493 sayılı izin belgesine istinaden1, Tokat Müze Müdürü Halis Şahin’in 
başkanlığında, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Şengül Di-
lek Ful’un bilimsel danışmanlığında ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Tekin, Dr. Öğr. 
Üyesi Emine Saka Akın ile 2 arkeolog, 2 sanat tarihçisi ve 5 öğrenciden oluşan 
ekip üyelerinin2 yanı sıra, 20 işçiden meydana gelen bir çalışma grubunun 
katılımıyla, 7 Haziran-5 Ağustos 2017 tarihleri arasında, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Tokat İl Özel İdaresi tarafından sağlanan maddi desteklerle ger-
çekleştirilmiştir3.   

* Dr. Öğr. Üyesi Şengül Dilek FUL, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölümü, Tokat/TÜRKİYE. E-İleti: dilek.ful@gop.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Murat TEKİN, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü, Tokat/TÜRKİYE. E-İleti: murat.tekin@gop.edu.tr.

 Dr. Öğr. Üyesi Emine Saka AKIN, Bozok Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimar-
lık Bölümü, Yozgat/TÜRKİYE. E-İleti: eminesaka.akin@bozok.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, Ga-
ziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na, Sulusaray 
Kaymakamlığı’na ve Belediye Başkanlığı’na ve ayrıca misafirperverliklerini bizlerden esirgeme-
yen Sulusaray halkına teşekkür ederiz.

2 Arkeologlar; Deniz Sezgin, Handan Dursun, Arkeoloji Bölümü öğrencisi Esat Çelik, Sanat Tarih-
çileri Ömer Söylemez, Sinan Ünal, Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri Ayşe Özgan, Harun Delen ve 
Tarih Bölümü öğrencisi Oğuzhan Duymaz’a kazı sezonu boyunca göstermiş oldukları özverili 
katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

3 Kendilerine sağlamış oldukları maddi destek nedeniyle teşekkürlerimizi sunmayı bir borç bili-
riz.  
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2017 yılı kazı çalışmaları, Roma Hamamı kalıntılarının bulunduğu alanda 
gerçekleştirilmiştir. Hamam alanının tamamı yoğun şekilde otlarla kaplandı-
ğı için, 2 hafta kadar süren temizlik çalışmaları yapıldıktan sonra kazı çalış-
malarına geçilmiştir. 

Bizans kilisesi kalıntılarının bulunduğu alanda ise, bu kazı döneminde ko-
ruma tedbirleri alınarak sadece temizlik çalışmaları yapılmıştır. 

ROMA HAMAMI (Plan: 1, Resim:1)

Hamam yapısının planının tamamını ortaya çıkartabilmek amacıyla, ha-
mamın doğu ve kuzey yönlerinde açılan 5x5 m. ölçülerindeki toplam 10 aç-
mada çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, hamamın doğu tarafında 
L4, L5, M4, M5 ve N5 açmaları, kuzey tarafında ise, N6, N7, N8, O7 ve O10 
açmaları açılmıştır. O10 açmasının dışındaki birbirine bitişik vaziyette olan 
diğer bütün açmalar, açığa çıkartılan kalıntıları daha iyi analiz edebilmek ve 
daha rahat çalışabilmek için uygun görülen seviyelerden itibaren birleştiril-
miştir.

Hamam yapısının kuzeyinde yer alması gereken palestra bölümünü orta-
ya çıkartabilmek amacıyla, kuzeyde açtığımız O10 açmasında gerçekleştirilen 
kazı çalışmaları sırasında, açmanın güneybatısında -44 cm. derinlikte, 1 adet 
Osmanlı sikkesi bulunmuştur. Açmada, -147, -163, -180 ve -184 cm. derinlik-
lerde, en küçüğü 1,3 cm. en büyüğü 3,4 cm. çaplarında olan oksitlenmiş halde 
Bizans Dönemine ait 6 adet sikke bulunmuştur. Bu buluntular, hamam yapı-
sının Bizans Döneminde farklı amaçlar doğrultusunda kullanıldığına işaret 
etmektedir.  

O10 açmasının güneydoğusunda -190 cm. derinliğe inildiğinde, daha 
önceki yıllarda yaptığımız kazı çalışmaları sırasında apodyterium olarak ad-
landırdığımız mekânda örneklerine çokça rastladığımız türden, Bizans Dö-
nemine ait kaplama elemanı olarak kullanıldığını düşündüğümüz geometrik 
motiflere sahip, kırık vaziyette kemik bir obje (Resim: 2) ile yine aynı derin-
likte, açmanın batısında çapları 1,6 ve 2,0 cm. olan 2 adet oksitlenmiş halde 
Bizans Dönemine ait sikke ele geçirilmiştir. Açmanın güneybatısında -204 
cm.de 1,8 cm. çapında oksitlenmiş halde Bizans Dönemine ait sikke ile açma-
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nın kuzeybatısında -250 cm.de 1,1 cm. ve 0,8 cm. çaplarında oksitlenmiş halde 
yine Bizans Dönemine ait 2 adet sikke, bu açmadaki kayda değer buluntu-
lar arasındadır. Son olarak belirttiğimiz derinlikte, moloz taşların bir araya 
getirilmesiyle oluşturulmuş kuzey-güney doğrultulu basit ve harçsız bir taş 
sırası karşımıza çıkmıştır. Bu taş sırası batıya doğru bir kavis yaparak devam 
etmektedir. Hamamın orijinal mimari dokusuyla uyuşmayan bu duvarın geç 
dönemde muhtemelen Bizans Döneminde yapılmış olduğunu söyleyebiliriz.

1987-1990 yılları arasında Tokat Müzesi başkanlığında gerçekleştirilen 
kurtarma kazıları sırasında, hamamın güneydoğusunda ve kamulaştırılan 
alanın dışındaki birkaç noktada açılan sondaj kazılarında ortaya çıkartılan 
sur duvarının4 hamamın doğusunda devam edip etmediğini tespit edebilmek 
amacıyla hamamın doğu tarafında açtığımız ilk açmalardan olan M5 açması-
nın, doğu kesiti içerisinde -188 cm. derinlikte, Bizans Dönemine ait atıl vazi-
yette yatay şekilde yassı bir sütun parçası ile açmanın güneydoğusunda -205 
cm. derinlikte yine Bizans dönemine ait 60x57x20 cm. ölçülerinde bir sütun 
başlığı ele geçirilmiştir. Bu derinlikte tespit ettiğimiz, yangın tabakasına ait iz-
ler -310 cm. derinliğe kadar devam etmiştir. Bu izlerle birlikte görülen Bizans 
Dönemi çatı kiremidi parçaları, bu dönemdeki bir felakete işaret etmektedir. 
Ayrıca, -262 cm.de ele geçirilen, 1,5 ve 1,3 cm. çaplarındaki oksitlenmiş halde 
2 adet sikke de (Resim: 3) yine Bizans Dönemi buluntuları arasındadır.  

M5 açmasının güneyinde, hamamın ise doğusunda yer alan L5 açmasında, 
-85 cm.ye inildiğinde, açmanın kuzey kesitinde Roma Dönemine ait bir sütun 
başlığının volüt kısmına ait küçük bir parçası ele geçirilmiştir. Açmanın ku-
zeydoğusunda -264 cm. derinlikte, 3 cm. çapında, 0,5 cm. kalınlığında pişmiş 
topraktan yapılmış 1 adet jetona (Resim: 4), açmanın orta bölümünde -272 
cm.de ise, 2,6 cm. çapında Bizans Dönemine ait 1 adet sikkeye rastlanmıştır. 
-277 cm.ye gelindiğinde yoğun şekilde görülen Bizans Dönemi çatı kiremidi 
parçaları arasında bulunan, 45x30 cm. boyutlarındaki tam vaziyetteki bir çatı 
kiremidi dikkat çekicidir. Bu seviyede görülen yangın tabakası izleri, yer yer 
-310 cm. derinliğe kadar devam etmiştir.  M5 açmasında daha önce bahsettiği-

4 Birsel Özcan, Sulusaray-Sebastopolis Antik Kenti, I. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Ankara. 
1990, 269.



556

miz yangın izleriyle bu açmadaki yangın izlerinin aynı seviyelerde paralellik 
göstermesi, genel bir felaketin yansımalarıdır.  

M5 açmasının kuzeyine, hamamın ise doğusuna düşen N5 açmasında ger-
çekleştirilen çalışmalar sırasında, yüzey toprağında ve açmasının ortasında, 
çapı 3,1 cm. olan Bizans Dönemine ait oksitlenmiş halde 1 adet sikke bulun-
muştur. Bu açmanın güneydoğusunda -95 cm.de başlayan yangın tabakası, 
yer yer -157 cm.ye kadar devam etmiştir. Açmanın kuzeybatısında -160 cm. 
derinliğe gelindiğinde, hamamın kuzeydoğu köşe duvarıyla bağlantılı, ku-
zey-güney doğrultulu ve blok taşlarla inşa edilmiş bir duvar kalıntısı orta-
ya çıkartılmıştır. Payandalı bu duvar kalıntısı, yukarıda bahsettiğimiz Tokat 
Müzesi başkanlığında 1987-1990 yılları arasında gerçekleştirilen sondaj ka-
zılarında ortaya çıkartılan ve sur duvarı olarak ifade edilen duvarla aynı hat 
üzerinde bulunmaktadır. 

Açmanın güney kesitinde -161 cm. derinlikte farklı bir buluntu olarak taş 
bir havan ile açmanın batı kesitinde -262 cm. derinlikte çapı 1,5 cm. olan Bi-
zans Dönemine ait kırık vaziyette 1 sikke ele geçirilmiştir. Ayrıca, aynı aç-
mada -186 cm. derinlikten, açmanın zeminine yani -290 cm.ye kadar devam 
eden değişik yoğunlukta görülen Bizans Dönemi çatı kiremiti parçaları da, 
bu dönemde Sebastopolis antik kentinde iskânın devam ettiğinin tanıklarıdır.     

L5 açmasında bir kısmı açığa çıkartılan kuzey-güney doğrultuda uzanan 
ve blok taşlarla örülmüş payandalı sur duvarının kalan kısmını ortaya çıkar-
mak ve bu duvarın doğusunda nasıl bir yapılaşmanın olduğunu anlayabil-
mek için, L4 ve M4 açmaları açılmıştır. 

L4 açmasının batı kesitinde, -260 cm.den itibaren sur duvarının bu bölü-
münde olan kısmı gün yüzüne çıkartılmaya başlanmıştır. -284 cm. derinlikte 
ise, büyük boyutlu ve şekilsiz taşlarla döşenmiş bir zemine rastlanmıştır. Aç-
manın kuzeyinde -292 cm. ve açmanın güneydoğusunda -308 cm. derinlik-
lerde, sırasıyla çapları 2 (Resim: 5) ve 2,9 cm. olan oksitlenmiş halde Bizans 
Dönemine ait birer adet sikke ele geçirilmiştir. Hamamın doğu sınırını belir-
leyen ve güney-kuzey doğrultuda uzanan daha önce belirtmiş olduğumuz 
payandalı sur duvarının doğusunda karşımıza çıkan bu taş döşeli zeminin 
işlevi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bu yönde gerçekleştirilecek kazılar, 
konuya ışık tutacaktır.
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M5 açmasının doğu kesitinde -188 cm.de bir kısmı ortaya çıkartılan Bizans 
Dönemine ait yassı sütunun kalan kısmı, M4 açmasında tamamen açığa çı-
kartılmıştır. Bu sütunun uzunluğu 119 cm.dir. Açmanın güneybatısında -225 
cm.de çapı 3 cm. olan Bizans Dönemine ait oksitlemiş halde 1 adet sikke ele 
geçirilmiştir. M5 açmasında ortaya çıkartılan taş döşeme tabanın devamı, bu 
açmada aynı derinlikten, yani -284 cm.den itibaren karşımıza çıkmıştır. Aynı 
şekilde M5 açmasında açığa çıkartılan sur duvarlarının devamı da yine bu 
açmada devam etmektedir.

Hamamın kuzeyinde açtığımız açmalardan olan, N6 açmasında yaptığı-
mız çalışmalar sırasında, açmada -126 cm. derinliğe inildiğinde açmanın gü-
ney kesitinde doğu-batı doğrultusunda uzanan Bizans Dönemine ait harçlı ve 
moloz taşlarla örülmüş bir duvar sırasına rastlanmıştır. Bu duvar kalıntısının 
uzunluğu 572 cm., genişliği ise 115 cm.dir. -145 cm. derinlikte, hamamın ku-
zey sınırlarını belirleyen ve doğu-batı doğrultusunda uzanan blok taş duvar 
hattı ile ortaya çıkartılan bu basit taş duvar kalıntısı arasında, genişliği 120 
cm. olan harçlı bir zemin karşımıza çıkmıştır. Bu zeminin korunan uzunluğu 
280 cm. iken,  genişliği 120 cm.dir. -154 cm.de, açmanın güneyinde ortaya çı-
kartılan güney-kuzey istikametinde devam eden moloz taşlarla ve tuğlalarla 
örülmüş harçlı bir duvar kalıntısında, domino taşları gibi birbirinin üzerine 
yıkılmış vaziyette olan bir tuğla sırası (Resim: 6) bulunmakta olup, bu sıranın 
alt kısımları moloz taş örgüsüyle devam etmektedir. Bu duvar kalıntısı doğu-
ya doğru uzanmaktadır. -178 cm., -224 cm. ve -290 cm. derinliklerde Bizans 
Dönemine ait oksitlenmiş halde sırasıyla 2,9 cm., 2,7 cm. ve 1,4 cm. çapların-
da 3 adet sikke ele geçirilmiştir. Çalışmalarımız sırasında çeşitli seviyelerde 
ve yoğunlukta karşımıza çıkan Bizans Dönemine ait çatı kiremidi parçaları, 
bu açmada -230 cm. derinlikte görülmüştür. Açmanın kuzeydoğusunda -272 
cm.den itibaren başlayan yangın tabakası, -284 cm.ye kadar devam etmekte-
dir. Hamamın doğusunda hemen hemen aynı derinliklerde tespit ettiğimiz 
yangın tabakasının, böylece kuzeyde de devam ettiği anlaşılmıştır. Bu açma-
da, -287 cm.de ele geçirilen farklı bir buluntu, Bizans Dönemine ait olan piş-
miş topraktan yapılmış bir ağırşaktır. N6 açmasının batısına, hamamın kuze-
yine düşecek şekilde açılan N7 açmasında, -130 cm. derinlikte de yine aynı 
döneme ait bir ağırşak bulunmuştur. 
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N7 açmasının güneydoğusunda -155 cm. derinlikte, daha önce N6 açma-
sında tespit ettiğimiz harçlı zeminin devamına rastlanmıştır. Yine N6 açma-
sında ortaya çıkartılan doğu-batı doğrultusunda uzanan harçlı ve moloz taş-
larla örülmüş duvar sırası da, bu açmada devam etmektedir. Açmada -165 
cm.den itibaren görülmeye başlayan yangın tabakasına ait izler, -285 cm.ye 
kadar değişik yoğunlukta devam ederken, -165 cm.den itibaren rastladığımız 
Bizans Dönemine ait yoğun şekildeki çatı kiremidi parçaları -260 cm.ye kadar 
devam etmiştir. -285 cm.de, doğu-batı doğrultusunda uzanan harçlı duvarın 
kuzeyinde ve bu duvara bitişik vaziyette, domino taşı gibi birbirinin üzerine 
yıkılmış durumda bulunan ve kuzeye doğru devam eden “u” şeklindeki bir 
tuğla duvar sırası, hamamın orijinal yapısından farklı olarak basit bir şekilde 
yapılmıştır.  (Resim: 7). Bu alanda yoğun şekilde kül kalıntısına rastlanması, 
buranın bir kül biriktirme yeri olarak kullanılmış olabileceğini akla getirmek-
tedir. Dolayısı ile burası Bizans Döneminde bir işlik olarak kullanılmış olabilir.

N7 açmasında açığa çıkartılan kalıntıların işlevini anlayabilmek için, bu 
açmanın devamı mahiyetindeki kuzey kısmına O7 açması açılmıştır. O7 aç-
masında, açmanın güneyinde -210 cm.den itibaren yangın tabakasına ait izle-
re rastlanmıştır. Bu açmanın kuzeybatısında yine bu derinlikte, çapı 3,25 cm. 
olan Bizans Dönemine ait oksitlenmiş halde 1 adet sikke ile camdan yapılmış 
bir yüzük parçası ele geçirilmiştir. Açmanın güneybatısında -210 cm. derin-
likte, doğu-batı doğrultulu ve moloz taşlardan örülmüş, Bizans Dönemine ait 
duvar kalıntıları, N7 açmasındaki duvar kalıntılarıyla bağlantılıdır. 

N7 açmasının batı bitişiğine açılan N8 açmasında, -138 cm.ye gelindiğin-
de kuzey-güney uzantılı harçlı bir moloz taş duvar örgüsüne rastlanmıştır. 
Yine bu derinlikte, oksitlenmiş halde Bizans Dönemine ait çapı 1,8 cm. olan 
1 adet sikke ile -160 cm.de, açmanın güneydoğusunda burun kısmı kırık va-
ziyette Bizans Dönemine tarihlenen bir kandil (Resim: 8) bulunmuştur. Daha 
önce N7 açmasında doğu-batı doğrultulu olarak ortaya çıkartılan harçlı du-
var uzantısının devamı bu açmada, tahribattan dolayı daha aşağı seviyelerde, 
-184 cm.den itibaren görülmeye başlanmıştır. Açmanın kuzeydoğusunda -210 
cm. derinlikte, günümüze ait pişmiş topraktan bir dip parçası ile birlikte bir 
küme halinde seramik parçalarına ve değişik türden çöplere rastlanması, tah-
ribatın bu seviyelere kadar indiğine işaret etmektedir. 
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N8 açmasının batısında -262 cm.de, Bizans Dönemine ait 1 adet ağırşak, 
açmanın kuzeyinde -267 cm.de Roma Dönemine ait bir kâse parçası, açmanın 
kuzeybatısında, -278 cm.de çapı 1,4 cm. olan Bizans Dönemine ait oksitlenmiş 
halde 1 adet sikke, açmanın güneybatısında -287 cm. derinlikte, uzunluğu 3,8 
cm. olan oksitlenmiş halde bronz bir mızrak ucu, -298 cm. derinlikte ise, çapı 
1,7 cm. olan oksitlenmiş halde Bizans Dönemine ait 1 adet sikke bulunmuştur. 
-298 cm.de rastladığımız, ön yüzünde cepheden tasvir edilmiş bir Herakles 
başının bulunduğu, arka tarafında ise bir yere iliştirildiğini gösteren bir kana-
la sahip 4,7 cm. ölçüsünde, işlenilmesi kolay bir taş türünden yapılmış kırık 
vaziyette bir buluntu (Resim: 9) dikkat çekicidir. -308 cm. derinlikte çapı 2,5 
cm. olan oksitlenmiş halde Bizans Dönemine ait 1 adet sikke ele geçirilmiştir. 
Diğer açmalarda olduğu gibi, bu açmada da Bizans Dönemi buluntuları yo-
ğunluktadır. 

SONUÇ

Bu dönemki yaptığımız kazı çalışmalarıyla hamamın doğu sınırının he-
men yakınında blok taşlardan inşa edilmiş, kuzey-güney doğrultulu ve pa-
yandalı bir duvar kalıntısına ulaşılmıştır. Bu kalıntının hemen bitişiğinde ve 
doğusunda bu duvara paralel şekilde devam eden şekilsiz ve büyük boyutlu 
taşlarla döşenmiş bir zemin ortaya çıkartılmıştır (Resim: 10). Bu verilerin işle-
vi, bu yönde gerçekleştirilecek olan kazılarla anlaşılabilecektir.

Hamamın kuzeyinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda ise, henüz palestra 
bölümüyle ilişkilendirebileceğimiz herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu-
nunla birlikte, bu yönde hamamın kuzey sınır duvarı kullanılarak birbirine 
bitişik şekilde oluşturulmuş, kare ya da dikdörtgen formlu odalardan oluşan 
Bizans Dönemi dükkân ya da işlik olarak kullanıldığını düşündüğümüz mi-
mari birimlerin bir bölümü gün yüzüne çıkartılmıştır. Bu durum, hamamın 
farklı amaçlar doğrultusunda ikinci bir kullanım evresine işaret etmektedir.
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DOĞANPINAR BARAJI TİLBAŞAR HÖYÜK 
2017 YILI KAZISI

Elif GENÇ*
Birgül YILDIZ KÖSE

Tilbaşar Höyük, Gaziantep il merkezinin 32 km. güneydoğusunda, Oğuze-
li İlçesi’ne bağlı Gündoğan Mahallesi yakınlarındadır. Fırat Nehri havzasında 
bulunan Sacır Suyu’nun suladığı Oğuzeli Ovası’nın (Tilbaşar Ovası) en bü-
yük yerleşim yeri olan Tilbaşar Höyük iki aşağı şehri ile birlikte 56 hektarlık 
bir alana sahiptir. İlk kazılar, Gaziantep Müzesi Müdürlüğü ve C. Kepinski 
yönetiminde 1995-2006 yılları arasında yürütülmüş1, 9 yıl aradan sonra, 2015 
yılında Doğanpınar Barajı2 etki alanında kalan kültür varlıklarının kurtarıl-
ması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında kazılara tekrar başlanmıştır3. 
Üçüncü kazı sezonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü’nün 16.01.2017 tarih ve 8266 sayılı izinleri ve Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün maddi destekleri ile4 Gaziantep Müzesi Mü-
dürlüğü başkanlığında5 ve bilimsel sorumluluğumda 01 Şubat-27 Aralık 2017 

* Dr. Öğr. Üyesi Elif GENÇ, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Balcalı-Adana/TÜRKİYE. egenc@cu.edu.tr

 Birgül YILDIZ-KÖSE, Arkeolog, /TÜRKİYE. birguly7@hotmail.com
1 Kepinski 2005, 145; 2010, 304.
2 Doğanpınar Barajı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün GAP Kayacık Projesi kapsamında 

Sacır Suyu üzerinde 2013 yılında yapımına başlanmış ve baraj büyük oranda tamamlanmıştır.
3 Genç-Uysal 2017, 293-304; Genç 2018, 159-172. 
4 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü’ne izin ve maddi desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 
5 Gaziantep Müzesi Müdür Vekili Sayın Emine Öztürk’e her türlü yardım ve desteklerinden do-

layı teşekkür ederiz.



566

tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir6. 11 ay süren çalışmalarımız sırasında, 
Gaziantep Müzesi’nden sırası ile Kemal Karakaş, Halil Yılmaz ve Onur Kap-
lan Bakanlık temsilcisi olarak görev yapmışlardır7. 

Tilbaşar Höyük’teki kazılar baraj suyundan etkilenecek olan güney aşağı 
şehrin doğu bölümünde yürütülmektedir (Resim: 1-2). 2017 yılı çalışmaların-
da Erken Tunç Çağı kent surunun ve güney aşağı şehrin kent dokusunun 
geniş alanda açığa çıkartılması amaçlanmıştır. Yıl boyu süren 2017 yılı çalış-
malarında toplam 48 plan karede kazı yapılmıştır. Bunlardan 21’i kuzey ve 
doğu sur yükseltisi üzerinde (BB960, BB970, BC960, BF1030, BF1060, BF1070, 
BF1080, BF1090, BG1080, BG1090,  BG1100, BH1090, BH1110, BI1110, BI1120, 
BJ1120, BR1110, BR1120, BS1110, BS1120 ve BM1120), 7’si güney sur yüksel-
tisi üzerinde (CE970, CF950, CF960, CF970, CF980, CG940 ve CG950) ve 20’si 
de yerleşim alanında (BN1000, BN1010, BO1000, BO1010, BO1020, BO1030, 
BO1040, BP1000, BP1010, BP1030, BP1040, BR1000, BR1010, BR1020, BR1030, 
BR1040, BR1050, BS1010, BS1040 ve BP860) bulunmaktadır (Resim: 2).

KENT SURU KAZILARI

Höyüğün güney ve güneydoğusundaki düz alana kurulan güney aşağı 
şehri, 1,5 km. uzunluğundaki kent surunun bulunduğu yığma toprak yükselti 
ile çevrilidir. Bu yükselti güneyde 10 m., kuzeyde ise 5,5 m. kadar korun-
muştur. Sur kalıntıları söz konusu yığma toprağın üstünden yükseltmekte-
dir. Ovalık alanda savunma dezavantajını ortadan kaldırmak amacıyla inşa 

6 Kazıya Cumhuriyet Üniversitesi, Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşen Açıkkol Yıldırım; 
Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Halil Çakan ve 
Uzman Salih Kavak; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik 
ve Cam Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi M. Birol Akalın; Batman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fa-
kültesi, Seramik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayazit; Dumlupınar Üniversitesi, Fen Ede-
biyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ferdağ Çolak; Arkeologlar Birgül Yıldız-Köse, 
Çağan Köse, Selbi Can, Uğur Dündar, Didem Toy, Mizgin Ay, Özcan Dursun, Mustafa Kandil, 
Fatma Özaslan, İsmail Şimşek, Kübra Ceylan, Asya Meral, Enes Aydemir, İskender Uğur Yük-
sel, Fotoğraf çekim ekibi Dilan Çiçek ve Alkan Uçarsu; Ressam İlknur Ulukan, Restoratörler 
Übeyd Çiftçi ve Gizem Çoban; Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü öğrencisi Süleyman Yenice, Cevahir Kadir Yiğenler ve Rabia Keser katılmışlardır. Kazı ekip 
üyelerine özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi sunarım.

7 Bakanlık temsilcilerimize yardım ve destekleri için teşekkür ederiz.
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edilen toprak yükselti aynı zamanda aşağı kenti Sacır’ın taşkınlarından da 
korumuş olmalıdır. Yığma toprak ile yükseltilmiş surlar Anadolu, Suriye ve 
Filistin’de Tunç Çağı kentlerinden bilinmektedir8. İlk kez 2016 yılı kazılarıy-
la ortaya çıkarttığımız Erken Tunç Çağı kent suru sandık duvar tekniğinde 
tasarlanmıştır9 (Resim: 3). Sur, birbirine paralel uzanan iç ve dış duvarları ile 
bu iki duvarı birleştiren ara duvarların oluşturduğu sandıklar şeklindedir. 
Her bir sandığın içi çakıllı kireçli toprakla doldurulmuştur. Arazinin topog-
rafyasına uygun olarak inşa edilen sur kalıntısı küçük dönüşlere ve girintile-
re sahiptir. Birçok yenileme izleri de gözlemlenen sur kalıntısı iki bölümden 
oluşmaktadır. Kuzey surunun batı bölümü 6 m., doğu bölümü ise 5 m. kalın-
lıktadır. Batı bölümünde 9 sandık ve bir kapı geçidi, doğu bölümünde ise 11 
sandık bulunmaktadır. Kuzey surunun 2017 yılı kazıları ile ortaya çıkartılan 
batı bölümünde duvarlar tek sıra taş temel üzeri dökme kerpiç ile veya taş 
temelsiz dökme kerpiç ile inşa edilmiştir (Resim: 4). Sur güneye dönüş yaptığı 
alandan itibaren tahrip olmuştur. Bu alanda sadece sandıkların içini dolduran 
çakıllı kireç dolgunun bir bölümü ile karşılaşılmıştır (Resim: 4). 2017 yılı ka-
zıları ile birlikte kent surunun uzunluğu 140 metreye ulaşırken, kireç dolgulu 
alanla birlikte bu uzunluk 170 metreyi bulmuştur.

Güney aşağı şehrin ortasından geçen ve doğu batı yönlü uzanan modern 
yolun kestiği doğudaki yığma toprak yükselti üzerinde doğal bir çöküntü 
bulunmaktaydı (Resim: 3). Bu çöküntü alanında şehir kapısının olabileceği 
düşüncesi ile kazılara başlanmıştır. Ancak yaptığımız çalışmalar sırasında sur 
kalıntısına veya kapısına dair herhangi bir ize rastlanmamıştır. Bu alanda ge-
rek modern yol çalışması ve gerekse kazılar başlamadan önce gerçekleştirilen 
tarımsal faaliyetler sur kalıntısını tamamen yok etmiş olmalıdır. Suru yüksel-
ten yığma toprak dolgunun yapısını belirlemek amacıyla bu alandaki çalışma 
sondaja dönüştürülmüş ve aşağı seviyelere inildikçe farklı boyutlarda killi 
çakıllı toprağın sıra ile üst üste serildiği görülmüştür. Killi çakıllı dolgunun 
altında ise balçıklı, gri ve kahverengi toprakla karşılaşılmış, bu dolgulardan 
yanık, küllü, bitki kalıntıları ve seramik parçaları toplanmıştır. Sondaj ala-
nında 4,10 m. derinliğe kadar inilmiş, ancak derinliğin tehlike oluşturması 
nedeniyle çalışmalar bu seviyede bırakılmıştır.

8 Burke 2004, 166-168; Cooper 2006, 83-86.
9 Genç 2018, 161, resim 3-6.
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Güney aşağı şehri çevreleyen güneydeki yığma toprak yükselti üzerinde 
hem Erken Tunç Çağı surunun güney uzantısını bulabilmek hem de diğer dö-
nemlere ait sur kalıntılarına ulaşabilmek amacıyla kazılara başlanmıştır (Re-
sim: 2 ve 5). Bu alanda Orta Çağ suruna ait kalıntılar ile aynı döneme ait biri 
sanduka mezar olmak üzere çok sayıda basit toprak mezar açığa çıkartılmış-
tır. Orta Çağ sur kalıntısının hemen altından Erken Tunç Çağının sur duvar-
ları gelmiştir. Bu alanda da, kuzey surunda olduğu gibi, Orta Tunç Çağına ait 
kalıntılara rastlanmamıştır. Erken Tunç Çağı kent surunun sadece 15 metrelik 
bir bölümü açığa çıkartılmış ve tahribattan dolayı suru doğu ve batı yönden 
takip etmek mümkün olmamıştır (Resim: 5). Kuzey surunda olduğu gibi bu-
rada da birbirine paralel uzanan iç ve dış duvarlar ve bunları birbirine bağ-
layan ara duvarların oluşturduğu sandık/oda bulunmaktadır. İyi korunan 
güney duvarı 1,40 m. ve 2,20 m. kalınlıkta olup üst üste en fazla üçtaş sırası 
korunmuştur. Sandık/odalardan büyük olanı 6x9 m. ölçülerindir ve oda ta-
banı sıvalıdır. Odanın orta bölümünde açığa çıkartılan sıvalı taban parçasının 
varlığı, buranın içi dolu sandık yerine kazamat gibi işlev görmüş olabilece-
ğini düşündürür. İkinci oda 4x3 m. ölçülerindedir. Üç yönden dökme kerpiç 
duvar ile çevrili olup diğer sandıklarda olduğu gibi iç bölümü çakıllı kireçli 
dolguludur. Surun 1,40 m. kalınlıktaki güney duvarı içine oturtulan küp me-
zardan gelen buluntular surun tarihine ışık tutabilecek niteliktedir (Resim: 
6). Surun dış kenarındaki iri taşların bir kısmı dışa doğru çekilerek duvarın 
arası mezar için boşaltılmış, alt sırada bulunan taşın üzerine yatırılan yetişkin 
bireyin üstü ise küp parçası ile kapatılarak hemen yanına beş adet kap bıra-
kılmıştır. Kaplardan biri ince şerit perdahlı siyah vazocuk, diğerleri kırmızı-
portakal renkli perdahlı kâse, çanak ve akıtacaklı vazodur. Mezar iskeleti çok 
iyi korunmamıştır. Gerek küp parçasının mezar sahibinin üzerini kapatacak 
şekilde yerleştirilmesi ve gerekse yanına bırakılan kapların benzerleri, güney 
aşağı şehrin Erken Tunç Çağı mezarlarında da sıklıkla karşımıza çıkmıştır. 
Küp mezar, sur işlevini yitirdikten sonra buraya yerleştirilmiş olmalıdır.

GÜNEY AŞAĞI ŞEHRİ YERLEŞİM ALANI KAZILARI

Modern yolun güneyinde, kent suru ile çağdaş yerleşim alanı kazılarına 
devam edilmiştir (Resim: 2 ve 7). Bu alanda kent dokusunu anlayabilmek 
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amacıyla geniş alanda kazılar yürütülmüştür. Daha önceki kazı ekibi tarafın-
dan “J Alanı” olarak adlandırılan alanda Erken Tunç Çağına ait üç yapı katı 
belirlenmiştir10. J Alanı’nın güneyinde yaptığımız kazılarda yüzeyden yakla-
şık 2,46 m. derinlikte ana kayaya ulaşılarak biri yangın geçirmiş beş yapı katı 
tespit edilmiştir (Resim: 7; Çizim). Ana kaya üzerine kurulan ilk yerleşim kü-
çük bir alanda belirlenebilmiştir. Bu yapı katına ait taş örgülü duvar parçaları 
belli bir plan vermemektedir. Az sayıda ele geçirilen kap parçaları ise Erken 
Tunç Çağının kap formlarını yansıtmaktadır. Ancak bu ilk yerleşimin kesin 
tarihini belirleyebilmek için çanak çömlek üzerinde daha detaylı çalışmaya 
ihtiyaç vardır. 

İkinci yapı katına ait mimari kalıntılar daha iyi korunmuştur. Bu alanda 
ikisi büyük dört odalı bir yapı açığa çıkartılmıştır (Resim: 8). İki küçük odanın 
yaklaşık 70 cm. genişlikte kapı geçitleri bulunmaktadır. Odaların tabanı çakıl 
taşları ile güçlendirilmiş ve üzeri özenle sıvanmıştır. Sıvalı taban, iri düzen-
siz taşlarla örülü temel taşın bittiği hizadan başlamaktadır. Odaların duvar-
ları sıvalı tabandan itibaren daha küçük ölçülerdeki taşlarla örülmüştür. Bazı 
duvarların yüksekliği 40 cm.ye kadar korunmuştur. Kerpiç duvar kalıntısına 
ise rastlanmamıştır. 2 No.lu odanın tabanında Erken Tunç Çağının iri çömlek 
parçaları ile bir adet yivli bardak, 4 No.lu mekânın hemen önünde taban üze-
rinde ince şerit perdahlı bir adet şişe ele geçirilmiştir. 1 No.lu odanın tabanı 
altına da yetişkin bir birey gömülmüştür. 

Üçüncü yapı katı, üstteki iki yapı katının yoğun mimari kalıntıları nede-
niyle daha sınırlı alanda belirlenebilmiştir. Tek sıra iri blok taşlardan oluşan 
duvarlar alttaki yerleşimi kısmen tahrip etmiştir. İri blok taşların oluşturduğu 
bu yapıların fonksiyonu konusunda yeterli bilgi yoktur. Ayrıca, bu yapılarla 
bağlantılı herhangi bir in-situ buluntuya da rastlanmamıştır. 

Tilbaşar’ın yangın geçirmiş dördüncü yerleşimi en çok buluntu veren yapı 
katıdır (Resim: 9). Duvarları birbirine yaslandırılmış çok mekânlı yapıları, 
sokağı ve yerleşim içi mezarları ile düzenli bir yerleşim görüntüsü çizmek-
tedir. Sokağın güney ve güneybatısına kümelenmiş en az dört yapı grubu 
vardır. Çok odalı yapıların tabanları ikinci yerleşimde olduğu gibi küçük ça-

10 Kepinski-Lecomte 2002, 23; 2012, fig.3.
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kıl taşları ile güçlendirilerek özenle sıvanmıştır. Taban seviyesinden itibaren 
taş örgülü duvarlar yükselmektedir. Yangının şiddetinin daha yoğun olduğu 
BR-BP1030 plan karelerindeki iki yapının oda tabanları üzerinden çok sayıda 
in-situ buluntu ele geçirilmiştir (Resim: 9). Yangın ani gelmiş olmalıdır. 2015 
ve 2016 yılı kazılarında yangından kaçamayan mekân sahiplerinin altısı yan-
gın molozunun altından açığa çıkartılmıştı11. 2017 yılında da bir kişi sokağa 
yakın bir alanda sırt üstü yatmış/düşmüş olarak belirlenmiştir. Yangın mo-
lozunun altından Orta Fırat Bölgesi’nden tanınan kap grupları içinde yalın 
kaplar (simple ware), metalik kaplar (metallic ware), ince şerit perdahlı kaplar 
(ring burnished ware) ve mutfak kapları ele geçirilmiştir. Bunların içinde en 
büyük grubu yalın kaplar (simple ware) oluşturur. Fırat’ın batısında Amuk 
Ovası’ndan Hama’ya kadar olan alanda özellikle Ebla’da (Tel Mardikh) Er-
ken Tunç IV’e tarihlenen yalın boyalı kapların (simple painted ware) benzerleri 
de ele geçirilmiştir12. Bir adet andiron da boyalı kap ile birlikte aynı mekândan 
gelmiştir. M.Ö. 3. binyılın son çeyreğine tarihlenen kap formlarından yivli 
bardaklar, çanaklar, Suriye şişeleri, vazo, kâse ve minyatür çanaklar en çok 
görülenlerdir. Bazı kapların içinden yoğun olarak yanmış arpa, buğday, 
mercimek, bezelye, nohut, zeytin, üzüm ve fıstık taneleri toplanmıştır. Fırat 
Havzası yerleşim yerlerinden tanınan pişmiş topraktan antropomorfik ve 
zoomorfik figürünler13, Güney Mezopotamya karakterli kakmalı taş obje ve 
silindir mühürler diğer buluntular arasındadır. Yerleşim alanının kuzey batı-
sındaki BN-BO/1000-1010 plan karelerine denk gelen alanda altı odalı yapı-
nın oda tabanlarından çok sayıda benzer nitelikte kaplar, taş aletler, tunç iğne 
ve 1 No.lu odadan kap parçaları ile birlikte yangına maruz kalmış çivi yazılı 
küçük bir tablet parçası da ele geçirilmiştir. Yanmış tohum ve diş örneklerden 
elde edilen C14 sonuçları dördüncü yapı katının yaklaşık M.Ö. 2300-2200’lerde 
sona erdiğine işaret etmektedir14. 

Yangından sonra yeniden inşa edilen Erken Tunç Çağının son yapı katı, 
yüzeyden yaklaşık 40-50 cm. derinlikten gelmiştir. Yerleşme düzeni ve bu-
luntular açısından bir öndeki yangın katına göre büyük değişiklik gözlenmez. 

11 Genç-Uysal 2017, 297-298, resim 9-10; Genç 2018, 162.
12 Matthiae 2010, fig.6; Sala 2012, 58, fig. 13,1, 15, fig.18.
13 Cooper 2006, 117-119; Peyronel 2013, 78, fig.4.1,6.
14 Genç-Uysal 2018, 162, resim 8.
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Bunun en iyi örneğini sokak düzenlemesinde görmek mümkündür. Sadece 
alttaki yapı katında dar olan sokak, üstteki yapı katında yaklaşık 2,5 metreye 
kadar genişletilmiştir. Kuzeybatı güneydoğu doğrultuda uzanan sokağın her 
iki kenarında yapı grupları bulunmaktadır. Çalışmalar daha çok sokağın gü-
neyinde yürütülmüştür. Mekânların içinden in-situ buluntu az olmakla birlik-
te iyi korunan mekânlardan birinde at nalı ocak, çok sayıda kap ve oda taba-
nına gömülü iki bebek mezarı açığa çıkartılmıştır (Resim: 10). Alttaki yangın 
katında ele geçirilen minyatür çanakların benzerleri bu katta da çok sayıda 
ele geçirilmiştir. Yivli bardaklar, çanaklar, kâse ve vazolar en çok rastlanan 
formlardır. Küp ve kaba mutfak kapları da bu mekânlardan ele geçirilmiştir.

2017 yılında Erken Tunç Çağına tarihlenen 44 adet mezar açığa çıkartıl-
mıştır. Bunlar evlerin tabanı altına, evlerin arasına ve sokak çevresine gö-
mülüdür. Evlerin tabanı altına gömülenler daha az sayıdadır. Mezarlar daha 
çok yerleşmenin güney batısında yoğunlaşmıştır (Resim: 11). 44 mezardan 
24’ü küp ve çömlek, 14’ü basit toprak ve 6’sı taş sanduka mezardır. İçlerinde 
daha sonra boşaltılmış veya tahrip edilmiş mezarlar da bulunmaktadır. 43 
mezardan toplam 45 iskelet çıkartılmıştır. Mezarlardan bazıları iki kişi için 
kullanılmıştır. Mezar sahiplerinden 27’si bebek/çocuk, 18’i yetişkindir. Her 
üç mezar tipinde de her yaştan insan gömüsüne rastlanmıştır ancak bebek 
ve çocuklar daha çok çömlek mezarlara gömülürken yetişkinler basit toprak 
mezara yerleştirilmiştir. Küp ve çömlek mezarlar bazen bütün bir çömlek/
küp olarak kullanılırken çoğunlukla küp veya çömlek parçası mezarın üstünü 
kapatacak şekilde yerleştirilmiştir. Mezarlar zengin buluntulara sahiptir (Re-
sim: 12-13). Buluntuların büyük bir çoğunluğunu kaplar oluşturur. Yerleşim 
alanında günlük kullanım mekânlarından ele geçirilen yalın kaplar, metalik 
kaplar ve ince şerit perdahlı kapların benzerleri mezarlarda da bulunmuştur. 
Ancak, kırmızı/portakal renkli perdahlı kaplar ile Fırat yatay bant boyalılar 
sadece mezarlardan ele geçirilmiştir. Tunçtan iğne, tork, bilezik ve yüzükler; 
renkli taşlardan ve kemikten boncuklar ve bezemeli kemik aletler diğer mezar 
buluntularıdır. 

Erken Tunç Çağından sonra aynı alanda Orta Tunç II’ye (M.Ö. 1800-1600) 
tarihlenen zayıf bir yerleşim izine rastlanmıştır. Bu döneme ait sadece bir taş 
duvar parçası ve 10 adet basit toprak mezar açığa çıkartılmıştır. Erken Tunç 
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Çağı yapılarını kısmen tahrip eden mezarlarda belli bir yön birliği yoktur. 
Bireyler hocker pozisyonunda yatırılmıştır ve zengin mezar buluntuları ile 
birlikte gömülmüştür. Mezarlardan biri buluntuları bakımından dikkat çeki-
cidir. Mezar sahibinin boynunda cam hamurundan, tunç ve renkli taşlardan 
oluşan kolye tanelerinin arasında belli aralıklarla yerleştirilmiş 3 adet pişmiş 
toprak çıplak kadın figürünü bulunmaktadır. Orta Tunç II özelliği yansıtan 
figürünlerin benzerleri Kilikya, Amik ovası, Güneydoğu Anadolu, Suriye, Fi-
listin gibi geniş coğrafi bölgede görülmekte ve bunlar daha çok resmi yapılar-
da, tapınaklarda, sivil yerleşim alanlarında ve mezarlarda ele geçmiştir15. Til-
başar Höyük’te 2015 yılından itibaren yaptığımız çalışmalarda pişmiş toprak 
figürünler daha çok kırık ve konteksti belli olmayan alanlardan ele geçmiştir. 
Söz konusu mezardaki üç figürün de sağlamdır ve bunlar kolyenin bir parçası 
olarak apotropaic amaçla mezara bırakılmış olmalıdırlar. 

Tilbaşar Höyük’ün bölge arkeolojisine katkıları herkes tarafından bilin-
mektedir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Gaziantep Müzesi 
ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği ka-
zılar başlatılmış ve 2017 yılı itibariyle tamamlanmıştır. 2018 yılı için kazıla-
rın sonlandırılması ve yayın çalışmasının yapılabilmesi amacıyla küçük bir 
ödenek daha tahsis edilmiştir. Doğanpınar Barajı su tutmaya başladığında 
ve Tilbaşar’a ulaştığında, ova tabanının alüvyonlu yapısından dolayı, zaman 
içinde sadece Güney Aşağı Şehri değil aynı zamanda bütün yerleşimin sudan 
etkilenecektir. En azından baraj suyu Tilbaşar’a gelene kadar kazıların devam 
etmesi bölge arkeolojisi açısından büyük bir önem arz etmektedir. 
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AİZANOİ 2017 SEZONU 
KAZI VE ARAŞTIRMALARI 

Elif ÖZER*
Murat TAŞKIRAN

Aizanoi 2017 sezonu kazı ve araştırmaları 31 uzman, 24 öğrenci, 9 işçi ve 
Konya Müzesi’nden bakanlık temsilcisi Hasan Uğuz ile birlikte 55 kişilik bir 
ekip ile 22.05- 23.08.2017 tarihleri arasında 3 ay (94 gün) devam etmiştir. 

KAZI ÇALIŞMALARI

Kuzey nekropoliste, odeon/bouleterion restorasyon ön hazırlık için sondaj 
kazısı ve Penkalas Projesi’nde duvar temeline bakmak için sondaj çalışması 
olarak yürütülmüştür. 

Kuzey Nekropolis Kazısı

Aizanoi kuzey nekropoliste D9D, D9G ve D9E açmalarında çalışılmış ve 6 
adet basit toprak mezar tespit edilmiştir (Resim: 1-3). 

Mezar 1 (A17.D9D.M01): D9D açmasında yapılan çalışmada açmanın gü-
neydoğu köşesinde 1027.814 m. kotta tespit edilmiştir. Doğu batı yönlü, inhu-

* Prof. Dr. Elif ÖZER, Aizanoi Kazı Başkanı, Pamukkale Üni. Fen-Ed. Fak. Arkeoloji Böl. Kampüs-
Denizli/TÜRKİYE. Posta: aizanoikazisi@gmail.com

 Dr. Arş.Gör. Murat TAŞKIRAN, Aizanoi Kazı Başkan Yardımcısı, Pamukkale Üni. Fen-Ed. Fak. 
Arkeoloji Böl. Kampüs-Denizli/TÜRKİYE. E-Posta: aizanoikazisi@gmail.com

 2017 Kazı sezonunda bize destek veren kurumlar; kazı ana sponsoru Halk Yatırım, Kütahya 
Valiliği ve Kütahya İl Özel İdaresi, Çavdarhisar Kaymakamlığı ve Çavdarhisar Belediyesi’dir. 
Tüm kurumlara ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tüm personeline burada bir 
kez daha teşekkür ederiz.  
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masyon ve dorsal yatırılmış olasılıkla yetişkin bir kadına (A17.D9D.M01.B01) 
ait basit toprak mezardır. Mezarın etrafı moloz taşlarla sınırlandırılmıştır. Bi-
reyin başı doğuda, yüzü ise kuzeye çevrilmiştir. 

Mezar 2 (A17.D9D.M02): Biri 2-3 yaşlarında bir çocuğa, diğeri yetişkin bi-
rine (kadın?) ait kremasyon gömülü doğu batı yönünde basit toprak mezardır. 
İlk kremasyon (A17.D9D.M02.B01) pişmiş toprak bir meşale1 içinde ve çocu-
ğa ait gömüdür (Resim: 1-2). Kremasyon kabın batısında aynı kodda mezarla 
ilişkili olduğu düşünülen kırık cam unguentarium parçaları ile kırık kandil 
parçaları bulunmuştur. Diğer yetişkin kremasyon gömüsü ise çocuk kremas-
yonunun güneyinde tespit edilmiştir. Bir adet Cladius Dönemine ait bronz 
sikke, bireyin yanmış kafatası kemiklerinin yanında ve batısında bulunduğu 
için olasılıkla bireyin ağzına konmuştur. Mezar içinde  yetişkin gömüsünün 
çivilerle tutturulan ahşap sedyede yapıldığını işaret eden 13 adet demir çivi 
ile kabara çiviler ve 1 adet demir ahşap aksamı bulunmuştur2. Mezarın ku-
zeybatısında M.S. 1. yy.a tarihlendirilen bir adet pişmiş toprak bulbous formlu 
unguentarium tespit edilmiştir3. Sikke ve unguentarium formuna göre mezar 
M.S. 1. yy. başı-ortasına ait olmalıdır. 

Mezar 3 (A17.D9D.M03): D9D kuzey genişleme alanında yapılan çalışma-
larda 1027.663 m. kotta inhumasyon gömülü kuzeybatı-güneydoğu yönlü ba-
sit toprak mezar tespit edilmiştir (Resim: 1-2). Dorsal yatırılan bireyin başı 
güneydoğudadır. Ayak ucunda 2 adet, sağ ayağının yanında ve güneyinde 
2 adet, sağ kolunun yanında 1 adet, sol kolunun yanında 1 adet, bireyin ba-
cak kemiklerinin güneyinde 1 adet, kafatasının güneyinde 1 adet ve kafata-
sının yanında ve doğusunda 1 adet olmak üzere toplam 9 adet demir çivi 
bulunmuştur4. Demir çivilerin konumlarına bakıldığında bireyin ve mezarın 
konturlarında açığa çıktıkları görülmekte ve bireyin ahşap bir sedyede defne-
dildiğini düşündürmektedir. Bireyin sol ayağının yanında cam unguentarium, 

1 Pişmiş Toprak meşale ( A17.D9D.M02.PT01). Mezar ölçüleri: 120 x 1.05 m
2 1 adet demir çivi (A17.D9D.M02.KB01), Kabara ve demir 5 adet demir çivi (A17.D9D.M02.KB05-

KB06-KB07-KB08-KB09), 2 adet demir çivi (A17.D9D.M02.KB10-11), 3 demir çivi (A17.D9D.
M02.KB12-13-14)

3 Unguentarium (A17.D9D.M02.PT02) 
4 9 adet demir çivi (A17.D9D.M03.KB01-KB02, A17.D9D.M03.KB07, 17.D9D.M03.KB08, A17.D9D.

M03.KB10, A17.D9D.M03.KB11, A17.D9D.KB13-14, A17.D9D.M03.KB15)
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iki ayak arasında taş kozmetik tablası ve kemik iğne, sağ bacağının yanında 
bronz aryballos ve aryballosa ait olduğu düşünülen 3 bronz çivi, boya olduğu 
düşünülen kırmızı renkli organik madde (?), sağ bacak kemiklerinin yanın-
da, aryballosun doğusunda pişmiş toprak kandil, sol kolu ile vücudu arasına 
sıkıştırılmış bronz ayna ve bu aynanın altında kemik saç iğnesi? ile mezarın 
güneyinde boyun ve kaide kısımları kırık fuziformlu unguentarium tespit edil-
miştir5. Kandil ve unguentariumun form özelliklerine göre mezar M.S. 1. yy.a 
tarihlendirilmiştir. 

Mezar 4 (A17.D9D.M04): İnhumasyon gömülü pişmiş toprak plaka kapaklı 
basit toprak mezardır. D9D açması kuzey genişleme alanında A17.D9D.M03 
numaralı mezarın güneybatısında tespit edilmiştir. Mezar kuzey-güney yön-
lüdür ve birey dorsal yatırılmış olup, başı güneydedir. Plaka kapağı 5 parça 
halindedir. Plakaların kaldırılmasının ardından 3 adet pişmiş toprak maşra-
pa,1 adet yeşil taş amulet ve 1 adet bronz çan (tintinabalum) bulunmuştur6. 
Buluntuların mezardaki bireyin bacak kemiklerinin hemen kuzeybatısında 
ve mezarla aynı kotta bulunması yüzünden mezarla ilişkili bir sunu alanı ol-
duğu düşünülmüştür. Mezar içinde bireyin bacak kemiklerinin yanında ve 
kuzeyinde pişmiş toprak meşale ile güneydoğusunda pişmiş toprak kandil 
ile demir çiviler bulunmuştur7. Mezar eşyalarına göre M.S. 1. yy.a tarihlendi-
rilmiştir (Resim: 1-2) 

Mezar 5 (A14.D9G.M05): Doğu-batı yönlü, kremasyon gömülü plaka ka-
paklı basit toprak mezardır. Plaka kapak 3 parça halindedir, ancak doğuda 
bulunan ve 3 numaralı plakanın üzerine mezarın açık kalan alanını kapat-
mak amacıyla kırık parça halinde pişmiş toprak bir plaka daha örtülmüştür. 
Kapağın kaldırılmasının ardından mezarda dorsal pozisyonda yatırılarak ya-
kılan bireye ait iskelet tespit edilmiştir (A17.D9G.M01.B01). Bireyin kafatası 

5 Cam unguentarium (A17.D9D.M03.KB03), Kozmetik tablası (A17.D9D.M03.KB04), Kemik iğne 
(A17.D9D.M03.KB05), Bronz aryballos (A17.D9D.M03.KB06), Aryballos ile ilgili olması gere-
ken 3 bronz çivi (A17.D9D.M03.KB12), Kırmızı organik malzeme (A17.D9D.M03.KB17), Kan-
dil (A17.D9D.M03.PT01), Bronz ayna (A17.D9D.M03.KB09), Kemik saç iğnesi? (A17.D9D.M03.
KB16), Fuziformlu unguentarium (A17.D9D.M03.PT02)

6 3 adet Maşrapa (A17.D9D.M04.PT03-04-05), yeşil taştan amulet (A17.D9D.M04.KB14), bronz tin-
tinabalum (A17.D9D.M04.KB13)

7 Pişmiş toprak meşale (A17.D9D.M04.PT01), Pişmiş toprak kandil (A17.D9D.M04.PT02), 13 adet 
demir çivi (A17.D9D.M04.KB01-05, A17.D9D.M04.KB06-07, A17.D9D.M04.KB08, A17.D9D.
M04.KB09-12, A17.D9D.M04.KB15)
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kemikleri ve diş kalıntılarından, başın batıda olduğu anlaşılmıştır. Mezarda 
tespit edilen yanmış odun közleri ve bireyin yanmış kemiklerinin bir pozis-
yon vermesi yüzünden birincil kremasyon yapıldığı anlaşılmaktadır. Mezar 
içinde toplam 13 adet demir raptiye çivi, 1 adet bronz sikke ve 1 adet pişmiş 
toprak bardak bulunmuştur. Pişmiş toprak bardak, bireyin kafatası kemikle-
rinin güneyinde, bardağın kuzeyinde M.Ö. 58-59’a tarihlenen Nicomedia ba-
sımı Proconsül C. Papirius Carbo’ya ait bronz sikke tespit edilmiştir. Kabara 
formundaki çiviler bardağın yanında bulunmuş, mezar kısa ve uzun cephele-
rinde ise ahşap bir sedye ya da sanduka ile yakıldığı iaşret eden demir çiviler 
bulunmuştur. Mezarın kuzeydoğu köşesinde yanmış organik kalıntı tespit 
edilmiş ve meşe tohumu kadehi olduğu anlaşılmıştır (Resim: 3).

Mezar 6 (A17.D9E.M01): Kremasyon gömülü basit toprak mezardır. Doğu-
batı yönünde olup, bireyin başı doğu yönünde olmalıdır. Yanmış kemik par-
çaları, diş kalıntıları ve yanmış odun parçaları ile tespit edilmiştir. Yanmış 
kemiklerden mezarda bir birey (A17.D9E.M01.B01) bulunduğu anlaşılmıştır. 
Çene kemiklerinden ve diş köklerinden bireyin başının mezarın doğusunda 
bulunduğu ve ayakların batıya uzatıldığı anlaşılmaktadır. Mezar 190x50 cm. 
ölçülerindedir. Kesit düzenleme çalışmasında D9E açması kuzey kesitinde 
3 demir çivi ve 1 bronz sikke bulunmuştur. Bu buluntular mezarın kuzey-
doğusunda bulunmuştur ve mezar ile bağlantılı olmalıdır. Mezar içinde “L” 
başlı, dikdörtgen ve uca doğru sivrilen demir çiviler bireyin ayakucunda ve 
mezarın batı kısa cephesi boyunca bulunmuştur. Muhtemelen bireyin yatırıl-
dığı ahşap sedye ya da sandukada bağlayıcı eleman olarak kullanılmışlardır. 
Mezarın güneybatı köşesinde, bireyin ayak ucunda açığa çıkarılan çivilerin 
25 cm. güneyinde, diğer çivilerden farklı olarak bot çivisi olarak da kullanılan 
kabara tipinde 4 adet demir çivi tespit edilmiştir. Mezarın doğusunda, bireyin 
kafatasının hemen arkasında bulunan demir çiviler diğer kısa cephede bulu-
nanlar ile aynı formda olup, aynı amaçla kullanılmış olmalıdır. Bireyin sol ba-
cak kemiklerinin yanında bulunan demir çivi yine “L” başlı formdadır. Bire-
yin sol kol kemiklerinin yanında bir aşık kemiği (astragalus) tespit edilmiştir8. 

8 3 adet demir çivi (A17.D9E.KB01, A17.D9E.KB02, A17.D9E.KB03), Bronz sikke (A17.D9E.S01)8 
adet “L” başlı demir çivi (A17.D9E.M01.KB01-02-03-04-05-06-07-08), Kabara çivi (A17.D9E.M01.
KB09), 3 adet ”L” başlı demir çivi (A17.D9E.M01.KB10-11-13-14), 1 adet demir çivi (A17.D9D.
M01.KB12), Astragalus (A17.D9E.M01.KB15), Altın yüzük (A17.D9E.M01.KB16)
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Bazı antik metinlerde özellikle kadınlar ve çocukların zaman zaman da yaşlı 
erkeklerin aşık kemiklerini oyun taşı olarak kullandığından söz edilmektedir. 
Aşık kemikleri oyunların yanı sıra kehanet amacıyla da kullanılan objelerdir. 
Aşık kemiği kremasyon mezarda bulunmasına rağmen üzerinde herhangi bir 
yanık izi bulunmamaktadır. Bu durum aşık kemiğinin kremasyon aşamasın-
dan sonra mezara bırakıldığını gösterir. Bireyin karnı üzerinde ve olasılıkla 
parmağına takılı bırakılan altın bir yüzük bulunmuştur. Yüzüğün kaş kısmı 
eksiktir. Tipolojik olarak yine kuzey nekropolis kazılarında A12.D9A.M06 
numaralı pişmiş toprak plaka kapaklı kremasyon gömülü basit toprak mezar-
da tespit edilen numaralı altın yüzükle benzerdir9. Yüzüğün buluntu konumu 
dikkate alındığında bireyin yakılmadan önce ellerinin karın üzerinde bağlan-
dığı anlaşılmaktadır. Latincede “anulus (anellus), condalium, ungulus10 olarak 
adlandırılan yüzüklerin aksesuar, mühür ve mezar eşyası olarak kullanıldığı 
bilinmektedir. Bireye ait kafatası kemiklerinin altında 1027.944 m kodda bir 
çift altın küpe tespit edilmiştir11. Küpe için antik yazarlar ve tapınak kayıtla-
rında enotia, enotidia ya da enotion, enoidion olarak geçmektedir12. Basit halka 
küpe olarak adlandırılan küpeler M.S. 1. yy.a tarihlendirilmektedir (Resim: 3)

Mezar 7 (A14.D9G.M05): Basit toprak inhumasyon mezar. D9G açması dü-
zenleme çalışmasında 2014 yılında bulunan mezarın (A14.D9G.M05) hemen 
güneyinde 1027.504 m. kodda dağınık halde bir bireye ait kafatası kemikleri 
tespit edilmiştir. Mezarın güneybatı köşesinden akan toprakla beraber kaydı-
ğı anlaşılan kemiklerin devamına ulaşmak amacıyla mezar alanında 1028.013 
m. kodda seviye inilmiş, 1027.504 m. koda kadar süren çalışmalarda bireye ait 
kemiklerin devamına ulaşılamamıştır. Bu kafatası kemiklerinin 2014 yılında 
bulunan mezarda yer alan ikinci bir bireye ait olduğu anlaşılmıştır (A15.D9G.
M05.B02). 

9 2012 kremasyon mezarda bulunan ve bu sezon bulunan altın yüzüğe benzeyen diğer altın yü-
zük: A12.D9A.A01

10 Plinius, Naturalis Historia, XXXIII, 10 (Pliny the Elder, The Natural History eds. John Bostock, 
H.T. Riley)

11 Altın küpe (A17.D9E.M01.KB20a- A17.D9E.M01.KB20b)
12 S. C. Woodhouse, English-Greek Dictionary a Vocabulary of the Attic Language, The University of 

Chicago Library, London George Routledge & Sons, Limited, 1910, 259.
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 RESTORASYON-KONSERVASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME 
ÇALIŞMALARI

Odeon/Bouleuterion Restorasyon Projesi Ön Hazırlık Çalışması

Odeon/bouleuterion yapısının kazısı önceki sezonlarda tamamlanmış ve rö-
löve, restitüsyon ve restorasyon projesinin hazırlanma aşamasına geçilmiş ve 
proje çizdirilmeye başlanmıştır. Proje mimarı ve statik uzmanın tavsiyesiy-
le yapının zemin etüdünü yapmak ve sahne binasının detaylarına ulaşmak 
amacıyla 1.80x1. 80 m. ölçülerinde 3 adet sondajın açılmasına karar verilmiş-
tir. Proçizimi devam etmekte olup, sona erdiğinde sondajlar sahne binasının 
hemen doğu tarafında, açılmış ve çalışmalarda herhangi bir buluntuya rast-
lanılmamıştır. Sondaj kazıları bitirildikten sonra, gerekli gözlem ve analizleri 
yapılarak statik uzmanları tarafından raporu hazırlanmış, sondajlar kapatıl-
mış ve mimar tarafından proje kapsamında rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
projesi tamamlanarak Kütahya Koruma Kurulu’na  sunulmuş, 2018 Kış ayın-
da proje kabul edilmiştir. Gerekli bütçe sağlandıktan sonra proje uygulaması-
na geçilecektir (Çizim: 1). 

Penkalas Projesi Sondaj Kazısı ve Restorasyon Ön Hazırlık Çalışması

2017 Yılında Penkalas’taki çalışma, 22.05.2017 tarihinde Kütahya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulan “Aizanoi Kazısı Penkalas/Ko-
caçay Deresi 2-4 No.lu Köprüler Arası Islah  Projesi” kapsamında Öğr. Gör. 
Mustafa Çimen tarafından yürütülmüştür. 2. No.lu Roma Köprüsü’nde Bursa 
14. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon çalışmaları 
sırasında Roma Köprüsü’nün kuzeybatı duvarındaki çalışmalarda köprüye 
ait olduğunu düşündüğümüz üzeri bezemeli korkuluk (parapet) bloğu bu-
lunmuştur. 4 No.lu Roma Köprüsü’nün mansap kısmının batısındaki taşkın 
koruma duvarlarının önünde yer alan toplam 176 adet kireçtaşı duvar bloğu 
ile devşirme mimari elemanların kaldırılması, envanteri ve tasnifi yapılmış-
tır. Kurul kararıyla taşkın koruma duvarları önünde yer alan dolgu toprak 
kaldırılarak, dolgu toprak içinden çıkarılan mimari plastik eserlerin envan-
ter ve belgelemesi yapılmıştır. Dolgu toprağının alınması sırasında A17.
PMP.177’den A17.PMP.332’e kadar olan taş eserlere envanter numarası veri-
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lerek kazı kayıt veri tabanına girilmiştir. Çalışmalar sırasında 4 No.lu Roma 
Köprüsü’nün güneydoğu kısmında kalan taşkın koruma duvarının kesitin-
deki toprak dolgudan aşırı korozyona uğramış ve üzerinde taşçık ve kalker 
tabakası bulunan 10 adet bronz sikke (A17.P.S01-A17.P.S10) tespit edilmiş-
tir. Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.08.2017 tarihli 
ve 4149 No.lu kararı doğrultusunda alandaki üst toprak dolgusu uygulama 
projesi öncesinde duvarlara baskı yapmasını engellemek için alınmış ve ik-
lim koşulları yüzünden toprağın duvarlara baskı yapabilme olasılığı en az 
düzeye indirilmiştir. Bu çalışma için proje uygulayıcısı olan DSİ’nin mühen-
dislerinin de önerisi ve desteği alınmıştır. Duvar sırasının temel seviyesinde 
ne kadar devam ettiğini ve sağlamlığını tespit etmek amacıyla 2 adet (2x1 
m.) ölçülerinde sondaj atılmıştır. Sondajlar neticesinde duvar temellerinin 
sağlam olduğu ve zemin seviyesine kadar 130 cm. indiği ortaya çıkarılmıştır.  
Sondaj-1 çalışmaları sırasında ağız, gövde ve kaideye ait pişmiş toprak sera-
mik parçaları tespit edilmiştir. Yine aynı alanda bir tane pişmiş toprak künk, 
kalypter parçası, bir tane mermer mortarium (A17.P.M01) tespit edilmiştir. 
2x1 m. öçülerindeki Sondaj-2 çalışmalarında düzgün kesilmiş kireçtaşından 
oluşan temel seviyesine doğru inen en altta moloz taşlardan düzensiz olarak 
örülmüş zemin, onun üzerinde ise iki sıra daha düzgün duvar bloklarından 
oluşturulmuş pseudoisodomik teknikte duvar örgü sistemi devam etmektedir. 
Devam eden duvarın temel seviyesinde yüksekliği 130 cm. dir. Penkalas’ta-
ki taşkın koruma duvarlarının genel temizliği yapılmış, duvar örgü sistemi 
ve derz araları belirginleştirilerek proje çizimlerinin revizesi için hazır hale 
getirilmiş ve kurula sunulup, proje kabul edikten sonra projenin uygulama 
etabının başlatılabilmesi için Eskişehir D.S.İ. 3. Bölge Müdürlüğü’ne projenin 
tamamı teslim edilmiştir (Resim: 4-5). 

Mozaikli Hamam Restorasyon ve Konservasyon Çalışması

Kazı başkanlığı tarafından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nden destek talep talep edilmiş ve Ankara Restorasyon ve Kon-
servasyon Bölge Laboratuvarı’ndan görevlendirilen uzmanlar yürütücülü-
ğünde mozaikli hamamda çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Resim: 6-7). 
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 2 No.lu Roma Köprüsü Üzerinde Bulunan ve Yıkımı Gerçekleştirilen Sivil 
Mimari Yapının Plan, Rölöve Çalışması

Penkalas projesi kapsamında 2 No.lu köprünün 5 kemer ayağı üzerinde 
yer alan ve tehlike arz eden 159-161 parsel numaralı, Kemallar Mahallesi 
A.Özcan Caddesi No:36 da yer alan Bağdadi tekniğinde yapılmış kagir ya-
pının yıkılması için Kütahya Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu kararı 
doğrultusunda 20.06.2017 tarihinde binanın çizim, kesit, rölöve, yapı kimlik 
envanteri ve fotoğraflama çalışmaları yapıldıktan sonra yıkılmıştır. Yapının 
taş temelinde 5 adet devşirme olarak kullanılmış mezar steli, duvar bloğu 
ve parapete ait mimari blokların envanteri yapılarak kazı deposu bahçesine 
getirilmiştir (Çizim: 8). 

Aizanoi Zeus Tapınağı Koruma Önerileri Ön Çalışma Raporu

Zeus Tapınağı duvarlarında bozulmalar ve çatlaklar tespit edilmiş ve aci-
len Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılarak durum 
tespiti için İstanbul Merkez Restorasyon ve Bölge Labaratuvarı’nın uzmanla-
rının gelerek yapıda inceleme yapması istenmiştir. Bu doğrultada, uzmanlar 
11.07.2017 tarihinde Aizanoi’a gelerek yapıda incelemede bulunmuş ve ön 
rapor hazırlanmıştır. 14. 08.2017 tarihinden Laboratuvar Müdürü Ali Osman 
Avşar ve uzmanları gelerek yeniden yapıyı incelemiş ve statik raporun ha-
zırlandıktan ve yapının Alman Arkeoloji Enstütüsü’nde eski fotoğrafları da 
temin edildikten sonra rapor gönderilmiştir (Resim: 8). 

Çevre Düzenleme Çalışmalari

Bu kapsamda macellumda, kuzey nekropoliste ve Zeus Tapınağı tonoz-
lu alt galerisinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Aizanoi kuzey nekropoliste 
2012-2013-2014 ve 2017 yıllarında tespit edilen mezarların bulunduğu alanla-
rın düzenleme ve koruma çalışması yapılmıştır. D9A, D9D, D9E, D9F ve D9G 
açmalarındaki tüm basit toprak mezarların dış hattını oluşturan kesitin dış 
cephesi kesme kaya taş ve moloz taşlarla kuru duvar tekniği ile örülmüş ve 
taşların arkası toprak dolguyla desteklenmiştir. D9A, D9D, D9E, D9F ve D9G 
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açmalarının tüm kesitleri pişmiş toprak plaka ve tuğlalarla örülerek toprak 
kayması önlenmiştir. Çavdarhisar Belediyesi’nin desteği ile Zeus Tapınağı alt 
galerisine mezar taşları ve altarlar arasına 2014 sezonunda yerleştirilen bilgi-
lendirme tabelalarının yan kısımlarına amber ışığı veren ledler yerleştirilmiş 
ve alan loş biçimde aydınlatılmış, bilgilendirme tabelaları ile eserlerin görü-
nebilir olması daha mümkün olmuştur. Çavdarhisar Belediyesi’nin desteği 
ile çalışma tamamlanmıştır. Mozaikli hamam yapısı ile kuzey nekropolis için 
Türkçe ve İngilizce bilgilendirme tabelaları hazırlanarak yerleştirilmiştir (Re-
sim: 9-10). 

ALAN ARAŞTIRMALARI

Alan araştırmaları Aizanoi Mezar Taşlar Corpusu, Aizanoi Cam Projesi, 
Aizanoi Heykeltıraşlık Eserlerini Araştırma Çalışması, Aizanoi Somut Olma-
yan Kültürel Miras Projesi, Aizanoi Kültürel Miras Bilincini Geliştirme Projesi 
olarak sürdürülmüştür. 

Aizanoi Mezar Taşları Corpusu

Çalışmalar 04.07.2017 - 28.07.2017 tarihleri arasında Arş. Gör. Ahmet Tür-
kan ve Uzman Zerrin Erdinç yürütücülüğünde devam etmiştir. Çalışmanın 
amacı Aizanoi ve çevresinde bulunan mezar steli, bomos, mezar yazıtı ve ya 
mezar taşı amacıyla kullanılmış taşları ve tespit ederek envanterinin çıkarıl-
ması ve böylece bölgenin Antik Dönemdeki nüfusu, ekonomisi, sosyolojik 
yapısı saptanacak ve buna bağlı olarak ölü gömme adetleri, insanların ölüm 
olgusuna bakış açıları ve bu kapsamdaki dinsel tutumları ortaya koyulmaya 
çalışılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Aizanoi I. Derece Sit Alanı ve Kentsel 
Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı haritasından yola çıkılarak 
Çavdarhisar İlçesi mahalleleri 2016 kazı sezonu itibariyle dolaşılmaya baş-
lanmış; ilçe mezarlık alanlarında evlerin içlerinde, ev ve bahçe duvarlarında 
devşirme malzeme olarak kullanılmış veya arazide serbest halde duran 24 
mezar taşı, alınlık ve yazıt parçası tespit edilmiştir (Resim: 11). 
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 Roma Köprülerinin Yüklenici Firma Tarafından Yapılan Restorasyonunun 
Denetimi

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan kazı başkanlığı ve 
Kütahya Müzesi denetiminde yürütülmesine izin verilen 4 No.lu köprünün 
restorasyon projesinde uygulayıcı firmanın 2017 yılı çalışmaları 10.04.2017 
tarihi itibariyle başlatılmıştır. Restorasyon çalışmaları köprünün memba ve 
mansap yönlerinde yaklaşım duvarına kadar uzanan rıhtım duvarlarındaki 
tamamlamalara geçilmiştir. Bu bağlamda restorasyon projesinde belirtilen 
yeni imalat taş ölçüleri çıkarılmış ve rıhtım duvarının yapılacağı kısımda 
düzenleme çalışmalarına başlanmıştır. 2 No.lu Roma Köprüsü’nün restoras-
yon çalışmaları kapsamında, Emet yönü yaklaşım duvarlarının içinde kalan 
bölümde kazı yapılarak söz konusu bölümün açığa çıkarılması için yapılan 
çalışmalar sırasında, köprü yaklaşım duvarlarının bitim noktasındaki giriş 
kısmına paralel şekilde konumlanan ve pişmiş toprak malzemeden yapılmış 
olan (künk) su borusu buluntusuyla karşılaşılmıştır. Kün hattı sıcak-nem den-
gesinin korunması amacıyla geleneksel yöntemlerle nemlendirildikten sonra 
jeotekstil koruyucu örtü ile kapatılarak koruma altına alınmıştır. 

Aizanoi Somut Olmayan Kültürel Miras Belgeleme Projesi

Halkbilimci Dilek Yılmaz yürütücülüğünde devam eden proje kapsamın-
da Çavdarhisar ölü gömme adetleri araştırılmıştır. Kemaller, Meydan Yukarı, 
Cereller mahallelerinde saha anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı, 
sözlü aktarımlar ile kuşaktan kuşağa miras bırakılan, halkın kültürel belleğin-
de yer eden anlatıların, imge, simge, pratiklerin zaman içinde ne gibi değişim 
ve dönüşümlerden geçtiğini saptamaktır. Çavdarhisar ölü gömme adetleri 
konulu çalışma alan araştırması safhasında ölüm öncesi, ölüm sırası ve ölüm 
sonrası yapılan adet, uygulama, inanış ve pratikler olmak üzere üç bölüme 
ayrılmıştır. 2017 kazı sezonunda anket çalışmalar yapılandırılmış gözlem tek-
niği ile çalışmalar sürdürülmüştür (Resim: 12).

Aizanoi Kültürel Miras Bilinçlendirme Çalışması

Aizanoi antik kentinde kazı başkanlığı tarafından her kazı sezonu yapılan 
Kültürel Miras Bilinçlendirme Çalışması 2017 sezonu projesi 21-22.07.2017 
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tarihleri arasında gerçekleştirildi. Resim Öğretmeni Aslı Vize yürütücülü-
ğünde Çavdarhisar’daki çocuklara Aizanoi Zeus Tapınağı’nda “Uçurtmam 
Aizanoi’da” etkinliği düzenlendi. Yöre çocuklarına kültürel miras kapsamın-
da Aizanoi antik kenti hakkında bilgi verildi, resimler yaptırıldı ve son olarak 
Zeus Tapınağı’nda uçurtma şenliği düzenlendi (Resim: 13).

TANITIM ÇALIŞMALARI

Bu kapsamda 1. Aizanoi Sanat Festivali 21-22.07.2017 tarihleri arasında 
Çavdarhisar Kaymakamlığı ve Çavdarhisar Belediyesi’nin desteği ile düzen-
lendi. 21-22.07.2017 tarihleri arasında Akdeniz ve Pamukkale Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesi’nden akademisyen/sanatçılar tarafından Aizanoi temalı 
resimler yapıldı ve Zeus Tapınağı tonozlu alt galerisinde 22.07.2017 tarihinde 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Hüseyin Yayman tarafın-
dan gerçekleştirildi. 1. Aizanoi Sanat Festivali kapsamında Aizanoi Fotoğraf 
Yarışması’nın 7.si Çavdarhisar Kaymakamlığı ve Çavdarhisar Belediyesi’nin 
desteği ile gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğü tarafından antik kentler konserlerinin ilki 22.07.2017 tarihinde 
Aizanoi 1. Sanat Festivali kapsamında Aizanoi Zeus Tapınağı’nda Orkestra 
Şefi Burak Tüzün yönetiminde İzmir Senfoni Orkestrası tarafından senfonik 
türküler konseri verilerek gerçekleştirildi (Resim: 14).

 AİZANOİ ÖREN YERİ VE KAZILARI İÇİN TESPİT EDİLEN SORUN VE 
ÇÖZÜM ÇALIŞMALARI

01-02.07.2017 tarihinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Sn. 
Yalçın Kurt ve Genel Müdür Yardımcısı Melik Ayaz, İzmir Rölöve ve Anıt-
lar Müdürü ve uzmanları, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
uzmanları, Kütahya Müze Müdürü, Çavdarhisar Kaymakamı, Çavdarhisar 
Belediye Başkanı’na Aizanoi kazısı ve restorasyon hazırlık ve alan çalışmaları 
hakkında bilgi verildi. 2 gün süren ziyarette Aizanoi antik kentinde öncelikli 
yapılması gereken projeler ve eylem planı hakkında çalışmalar gerçekleştirildi.

Stadyumda 1247, 1098, 1099 parsel No.lu alanın kamulaştırılmasına ka-
rar verildi ve süreç  başlatıldı. Odeon restorasyon projesinde karşılaşılacak en 
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önemli sorunlardan biri yapının hemen yanından geçen araç yolu olup, proje 
başladığında çok önemli bir sorun haline gelecektir. Yol hattının tapınağın gü-
neyinden verilerek Emet ana yola bağlanması kazı ekibi tarafından önerildi. 
Bu konu çözümlenmediği sürece burada yaşayan halkın da mağduriyeti çö-
zümlenecek ve bu yol hattındaki sokak sağlıklaştırmasına katkı sağlayacaktır. 
Çavdarhisar Belediyesi tarafından Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’na konu önerildi ve koruma amaçlı imar planına yolun da eklenerek 
çalışmanın başlatılması kararı verildi, belediye tarafından çalışmalar başla-
tıldı. Bu yol hattındaki evlerin tescili (toplam 31 adet), önerildi ve 18.07.2017 
tarihli 4901 sayılı Kurul Kararı ile tescil tamamlandı ve sağlıklaştırma ile res-
torasyon süreci için ilk etap tamamlandı. 2. Roma Köprüsü’nde Karayolları 
Bursa 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yüklenici firmaya yaptırılan ve halen 
devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle köprü kapatıldığı için belediye 
tarafından hemen güneyine geçici bir köprü yapılmıştır, ancak kullanım açı-
sından şu an yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle D.S.İ. tarafından yeni bir köprü 
projesi yapılmaktadır. D.S.İ. uzmanları tarafından geçici köprü ayağında ze-
min etüdü için 25 m. sondaj atılarak karot numunesi alındı ve proje çizim aşa-
maları başlatıldı. 3 No.lu köprünün Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğü 
tarafından yapılması için kuruma kazı ekibi dilekçe yazıldı ve kazı arşivinde 
çizim, rapor dokümantasyonlarının da paylaşılabileceği bildirildi. Karayolla-
rı Bursa 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 3. Roma Köprüsü’nün restorasyon 
projesi programına aldı. Agorada 502 ile başlayıp 612’ye kadar devam eden 
parsel alanlarında kazı yapılabilmesi için kamulaştırılması gerekmektedir. 
Öncelikle korumanın hedefleneceği alanlar üzerinden kamulaştırma yapıla-
cak ve kazı süreci başlatılarak akabinde restorasyon çalışması sürdürülecektir 
ve kamulaştırma süreci başlatılmıştır. Macellum alanı etrafındaki dükkanlar 
ve Meydan Mah. Taksim Caddesi’nde; Abdullah Özcan Cad. Yukarı Mah. 
(Tapınak doğusundan odeona kadar olan kısım) ve Cumhuriyet Cad. Şehit 
Kamil Gezer Sok. ve Kazım Damar Sokak, Mozaikli Hamam ile 4 No.lu Köp-
rü arasında kalan sokaklar, sokak koruması ve sağlıklaştırılması kapsamında 
çalışmaların başlatılmasına karar verildi (Resim: 15). 
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Çizim 1: Odeon Rölövesi.
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Çizim 2: 2 No.lu Köprü üzeirndeki evin rölövesi.
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Resim: 1
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Resim 2: Kuzey Nekropolis, mezarlar ve mezar eşyaları
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Resim 3: Kuzey nekropolis, mezarlar ve mezar eşyaları
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Resim 4: Penkalas Projesi. Taşkın koruma duvarı dolgu toprağı alındıktan sonra.

Resim 5: Penkalas Projesi Sondaj-1 çalışması.
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Resim 7: Mozaikli Hamam nemli temizlik sonrası.

Resim 6: Mozaikli Hamam nemli temizlik öncesi.
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Resim 8: Zeus Tapınağı koruma önerileri çalışmalarından.

Resim 9: Kuzey Nekropolis çevre düzenlemesi.
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Resim 11: Mezar Taşları Corpusu çalışmaları.

Resim 10: Zeus Tapınağı alt galeri ışıklandırma.
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Resim 12: Soküm projesi kapsamında yapılan anket çalışması.

Resim 13 Kültürel mirası bilinçlendirme çalışmaları.
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NİF (OLYMPOS) DAĞI 
ARAŞTIRMA VE KAZI PROJESİ:

2017 YILI KAZISI
Elif Tül TULUNAY et aliii*

İzmir ili Nif Dağı Kazısı 2017 yılı 12. Sezon çalışmalarımız, 05 Temmuz - 21 
Ağustos 2017 tarihlerinde, “Birinci Derece Arkeolojik Sit” tescilli dört kazı alanı-
mızdan yalnızca Karamattepe ve Ballıcaoluk mevkilerinde kısa süreli1 gerçekleş-
tirilmiştir2.  

* Prof. Dr. Elif Tül TULUNAY, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klâsik 
Arkeoloji Ana Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi, İnönü Cad. SÜMKO Sitesi M 6 A Blok Daire 15, 
34736 Kozyatağı - İstanbul/TÜRKİYE. e-posta: ettulunay@gmail.com

 Doç. Dr. Müjde PEKER, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klâsik Arke-
oloji Ana Bilim Dalı, 34134 Lâleli - İstanbul/TÜRKİYE. e-posta: pekermujde@gmail.com

 Doç. Dr. Daniş BAYKAN, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klâsik Ar-
keoloji Ana Bilim Dalı Balkan Yerleşkesi 22100 Edirne/TÜRKİYE. e-posta: danisbaykan@gmail.
com

 Doç. Dr. Dinçer Savaş LENGER, akdeniz üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eski 
Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı, Dumlupınar Bulvarı 07058 Antalya/TÜRKİYE. e-posta: dinsavlen-
ger@gmail.com

 Dr. Mustafa BİLGİN, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klâsik 
Arkeoloji Ana Bilim Dalı Kınıklı Yerleşkesi 20000 Denizli/TÜRKİYE. e-posta: bilgin_arke@ya-
hoo.com

 Öğr. Gör. Ceren BAYKAN (M.A.), Trakya Üniversitesi ETBMYO Mimari Restorasyon Programı 
Sarayiçi Yerleşkesi 22100 Edirne/TÜRKİYE. e-posta: cerenbaykan@gmail.com     

1 İzmir (Smyrna) Körfezinin doğusunda, Kemalpaşa, Torbalı, Buca ve Bornova ilçelerinin ortak 
sınırları çevresinde konumlanan NİF (Olympos / Kemalpaşa) Dağı’nın yeri ile arkeolojik yer-
leşim ve nekropolis alanlarını gösteren haritalar için bkz. Tulunay 2012b, s. 81 ve s. 94 Resim: 1 
a - b; Tulunay 2009, s. 422 Resim: 1; Tulunay 2007, s. 357 Resim: 1 ve Tulunay 2006, s. 195 Resim: 
1 (Tulunay 2018, s. 301 Dpn. 1; Tulunay 2017, s. 331 Dpn. 1; Tulunay 2016, s. 383 Dpn.1; 2015a, s. 
695 Dpn.1; Tulunay 2014, s. 343 Dpn.1; Tulunay 2013, s. 233 Dpn.1; Tulunay 2012a, s. 147 Dpn.1; 
Tulunay 2011, s. 405 Dpn.1).  

 2017 İzmir İli Nif Dağı Kazısı için 05 Temmuz Çarşamba günü laboratuvar, bilgisayar odası ve 
kütüphane düzenlenerek, Nif Dağı Kazı Evi çalışma ve konaklamaya hazır hale getirilmiş; 06 
Temmuz Perşembe günü İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İzmir Arkeoloji Müzesi’ne ve 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gidilmiş; Bakanlık Temsilcisi Fatih Mehmet Dulkadiroğlu, İzmir 
Arkeoloji Müzesi araştırmacısı Tuğba Çavuşoğlu ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Tül Tulunay 
tarafından, Başkan yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Müjde Peker ile Doç. Dr. Daniş Baykan ve Uzm. 
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KARAMATTEPE

Elif Tül TULUNAY

Nif Dağı’nda 2017 yılının ilk kazı çalışmalarına, 10 Temmuz Pazartesi günü 

Karamattepe arkaik yerleşim / Hellenistik nekropolis alanında başlanmıştır. Ön-

Restoratör (M. A.) Ceren Baykan’ın da katılımıyla, Nif Dağı Kazı Evi Depoları açılarak tetkik 
edilmiş; 07 Temmuz Cuma günü Torbalı ve Kemalpaşa Kaymakamlıkları ziyaret edilerek 2016 
yılı sponsorluk başvurularımızla ilgili görüşmeler yapılmıştır. 

 2017 Nif Dağı Kazısı, hem ödeneğin gecikmesi ve azlığı hem de sponsorluk taleplerimize olumlu 
yanıt alınamaması nedeniyle kısa sürmüştür. Dağkızılca Nekropolisi ile Başpınar mevkilerinde 
temmuz ayında kamulaştırma ve tahsis işlemlerinin henüz bitirilememiş olması da çalışmaları-
mızı etkilemiştir. Arazilerin kamulaştırılması ve tahsisine hız verilen 2017 yılı sonunda Dağkızıl-
ca sit alanının batı kısmındaki parsellerde bu işlemler büyük ölçüde tamamlanmış; Başpınar’da 
Bizans yapı kompleksinin üzerinde yer aldığı büyük parsel de kamulaştırılmıştır. Fakat, özel-
likle duvarları freskli A yapısının kazılabilmesi için Koruma Çatısı Projesi’nin uygulanması ge-
rekmektedir. 2017 yılında Başpınar’da sadece ot temizliği yapılmış ve gerekli görülen yerlerde 
jeotekstil örtüler yenilenmiştir. 

 Maalesef Türkiye’deki birçok ören yerinde olduğu gibi Nif Dağı’nda da kültür varlıklarımıza 
çok zarar veren kaçak kazılar yapılmaktadır. 2017 yılında medyada yayılan “Nif Dağı’nda 800 
ton altın var!” asılsız haberi sonucunda definecilerin, tüm çalışma alanlarımızda -özellikle Kara-
mattepe ile Dağkızılca mevkilerinde- kazıya başladığımız 12 yıldan beri rastlamadığımız çapta 
kaçak kazı yapmış; mevcut duvarları, mezarları kepçelerle, patlatıcılarla tahrip etmiş olmaları 
ülkemiz arkeolojisi için büyük kayıptır ve bizleri çok üzmüştür. Jeofizik araştırma ve kazıla-
ra devam ederek mevcut kültür varlıklarımızı yok edilmeden belgeleyip koruma altına almak 
amacıyla önerdiğimiz sit, çit ve çatı projelerimizin bir an önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2 2017 yılı Nif Dağı Kazısı 07.06.2017 / 94949537-160.01.01-E.115412 tarih / sayılı izni ve 06.06.2017 
/ 94949537-160.01.01.(35) - 114193 tarih / sayılı Kazı ve Sondaj Ruhsatnamesi; İstanbul Üniver-
sitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin “Nif Dağı Karamattepe ve Ballıcaoluk Antik Yerle-
şimlerini İnceleme Projesi - 2017 (M. PEKER / İÜ BAP Proje Nu. SBA-2017-25771) başlıklı Projeyi 
(işçi parası hariç) desteklemesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kazımıza çıkardığı ödenekle 
gerçekleştirilmiştir. Kazımıza sağlanan olanaklar için teşekkür ederiz. Kazı çalışmalarını yürü-
ten ve buluntuları değerlendiren bilimsel ekibimizde 43 kişi görev almıştır: 

 Klâsik Arkeologlar: Prof. Dr. Elif Tül Tulunay (Kazı Başkanı) - İÜ; Doç. Dr. Müjde Peker (Başkan 
Yardımcısı) - İÜ; Doç. Dr. Daniş Baykan (Metal Eserler Uzmanı) - TÜ; Doç. Dr. Dinçer Savaş 
Lenger (Nümismat) - AKÜ; Arş. Gör. Dr. Ergün Karaca - TÜ; Dr. Mustafa Bilgin (Antik Keramik 
Uzmanı) - PAÜ; Dr. Selma Gün (Antik Mimarî Uzmanı); Yasemin Aynacıoğlu - PAÜ; Hande-
gül Canlı (M. A.) - MEÜ; Fırat Girengir - TÜ; İlkay Gizem Önem - İÜ; Eylem Özdemir - PAÜ; 
Haci Yağuzluk - TÜ;  Bizans Uzmanı Sanat Tarihçileri: Doç. Dr. Lâle Doğer (Keramik) - EÜ; Dr. 
Öğr. Üyesi Muhsine Eda Armağan (Mimarî ve Plastik)- UşakÜ; Öğr. Gör. Meltem Erdul Mergen 
(Kiremit) - DEÜ; Koruma-Onarım Uzmanları: Öğr. Gör. (M.A.) Ceren Baykan - TÜ; Restoratör 
Teknikeri İrem Buse Kır - TÜ; Restoratör Teknikeri Gökçe Turhan - TÜ; Jeodezi (Harita) Mü-
hendisleri: Zeynep Özege (M. A.); Kadir Can Öncül; Okan Özege; Jeodezi (Harita) Teknikerleri: 
Fatih Gürbüz; Mert Özger; Paleoantropologlar: Arş. Gör. (M. A.) Alper Yener Yavuz - MAKÜ; 
Kübra Kırman - MAKÜ; Hititolog - Arkeolog: Doç. Dr. Hasan Peker - İÜ; İstatistik Uzmanı - Ar-
keoloji Öğrencisi: Öğr. Gör. Dr. Tutku Tuncalı Yaman; Öğrenciler: Büşra Acar - MSGSÜ Klâsik 
Arkeoloji; Alperen Akbaş - İTÜ Mimarlık; Öznur Bozkurt - CBÜ Arkeoloji; Deniz Çit - İÜ Klâsik 
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celikle, alanın güneyinde kazılması planlanan açmalarda ot temizliği yapılmış 
ve jeotekstil örtüler kaldırılmış; tüm araziye harita mühendislerince memleket 
koordinat sistemine göre karelaj oturtulmuştur. 

Karamattepe’de 2017 yılında 6 yeni açmada çalışılmış; Y 33 a, Y 33 d, Y 34 a, 
U 33 a ve U 33 b açmaları tamamen ve Açma V 32 d kısmen kazılmış ve plana 
işlenmiştir (Resim: 1 a). 

2016’da Karamattepe’de Y 33 c, Y 34 b ve Z 34 a açmalarında kepir üzerinde 
düzgün bir hat halinde ortaya çıkan ve Arkaik yerleşimin güney sur temeline ait 
olduğu düşünülen taş sırası (Resim: 2 a), 2017 yılında kazılan Y 33 a ve Y 33 d 
açmalarında da devam etmiştir (Resim: 1 b ve Resim: 2 b). Bu açmalarda toprak 
seviyeleri nispeten yüksek olduğundan, ana kayaç üzerinde tek sıra halinde yer 
alan kabaca işlenmiş taşlar bazı yerlerde üst üste iki-üç sıra korunagelmiş olup, 
kuru duvar örgüsü göstermektedir (Resim: 2 c - d). Bu mimarî kalıntının bir teras 
değil, fakat muhtemelen Pers saldırısında mevcut savunma duvarının bir parçası 
olduğu fikrini, 2017 buluntuları da desteklemektedir. Açma Y 33 a’da 8 ok ucu, 
Açma Y 33 d’de ise 8 ok ucu, 2 mızrak ucu, 1 sapan taşı ve 1 kurşun sapan tanesi 
ele geçirilmiştir. Böylece korunagelen tüm uzunluğu 19,24 m. ölçülen duvarın 
yer aldığı 5 açmada hat boyunca toplam 26 adet ok ucu, 2 mızrak ucu, 2 kurşun 
sapan tanesi ve 1 sapan taşı bulunmuştur. 2017’de ortaya çıkan keramik parçaları 

Arkeoloji; Ali Hamza Demirtaş - MSGSÜ Klâsik Arkeoloji; Elif Naz Deniz - İTÜ Mimarlık; Yel-
da Duman - İTÜ Mimarlık; Ayşe Nur Ela - İTÜ Mimarlık; Mehtap Kaçar - İÜ Klâsik Arkeoloji; 
Mücessem Nur Kitiş - İÜ Sanat Tarihi / Arkeoloji (ÇAP); Nazlı Nazlım - TÜ Koruma ve Onarım; 
Aleyna Şan - MSGSÜ Klâsik Arkeoloji; Mehmet Şengül - IşıkÜ Mimarlık;  Nazlı Ceren Tahhu-
şoğlu - IşıkÜ Mimarlık ve Bakanlık Temsilcisi: Fatih Mehmet Dulkadiroğlu - Ankara Etnografya 
Müzesi Klâsik Arkeolog.

 Sosyal etkinliklerimiz (Resim: 16) çerçevesinde, Nif Dağı Kazı Evi’nde Doç. Dr. Lâle Doğer, “Bi-
zans Dönemi Keramik ve Başpınar Örnekleri” (19.07.2017); Prof. Dr. Ersin Doğer, “Aiolis Bölgesi 
ve Aigai Kazıları” (20.07.2017); Doç. Dr. Hasan Peker, “Anadolu Hiyeroglif Yazısı ve Luvice’ye 
Giriş” (26 - 28.07.2017 / üçlü seri); Prof. Dr. Elif Tül Tulunay, “Nif Dağı’nda Arkeolojik Kazı-
lar (2006 - 2017) ve Kaçak Kazıcılar Neden Kazmamalı?” (12.08.2017); Yılmaz Gümüş, “Torbalı 
Zeybek Giyim, Müzik ve Oyun Tarzı” (12.08.2017) konulu konferanslar vermişlerdir. Ayrıca 
Türk Halk Oyunları Eğitmenleri Muhammet Çiğdem ve Yılmaz Gümüş yönetiminde “Torbalı 
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi Zeybek Gösterisi” (12.08.2017) yapılmış; 
yöre halkı ve kazı ekibi üyelerinin katılımıyla okçuluk çalışmalarına devam edilmiş ve sezon 
sonunda bir “Okçuluk Turnuvası” (18.08.2017) düzenlenmiştir.

 Geçen on iki yılda bize destek olan kurumlara, kazımıza sağlanan olanaklara, özveriyle çalışan 
Bakanlık temsilcisi ve ekip üyelerimize, etkinliklerimize katılan ve kazımızı ziyaret eden herkese 
içten teşekkür ederiz.   
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da duvarın tarihlendirilmesi konusunda geçen yıl varılan sonucu pekiştirmekte-
dir (Resim: 3). Buna göre M.Ö. 7.y.yılın ikinci yarısında inşa edilen savunma du-
varı, Arkaik Dönem süresince, olasılıkla yerleşmenin terk edildiği M.Ö.6. y.yılın 
ortalarına kadar kullanılmıştır.

Karamattepe’de 2017 kazı çalışmaları, ödenek yetmediğinden kısa sürmüş; yeni 
açmalarda yüksek toprak seviyesi ve taş yoğunluğu nedeniyle de yavaş ilerleyerek 
dar bir alanda yapılabilmiştir. 

Keramik

Mustafa BİLGİN

Karamattepe’de 2017 yılında bulunan keramik yine önceki yıllarda saptanan 
kronolojiyle uyumludur ve Geç Geometrik - Arkaik Dönem yerleşmesine ait ev-
relere ışık tutmaktadır. 

Güneydoğu-Kuzeybatı Doğrultulu Güney Savunma Duvarı Kalıntısıyla Bağlantılı 
Keramik

Geç - Sub Geometrik Dönem Evresi: Duvar sırasının alt kotunda tespit edilen 
ve Geç-Sub Geometrik Döneme tarihlendirilen, dışa çekik ağızlı küresel gövdeli 
krater (Resim: 3 a) ile dinos ağız kenarı-gövde parçası (Resim: 3 b) Geç Geometrik 
Döneme; skyphos parçaları (Resim: 3 d ve Resim: 3 c) ise Sub Geometrik Döneme 
aittir. Duvarın alt kotundaki bu keramik buluntular duvarın en erken M.Ö. 675 
yılında yapıldığına işaret etmektedir.

Arkaik Dönem Evresi: Duvar sırası kotunda ele geçirilen, dinos (Resim: 3 e) ile 
dış yüzeyinde dikey dalgalı hat bezemesi olan kapalı bir kaba (oinokhoe?) ait göv-
de parçası (Resim: 3 f), Arkaik Döneme tarihlendirilmektedir. Bu veriler, duvarın 
yerleşmenin terk edildiği M.Ö. 6.y.yılın üçüncü çeyreğine dek kullanıldığına işa-
ret etmektedir. 

Erken Hellenistik Döneme Ait Keramik: Duvarın üst kotunda saptanan keramik, 
Karamattepe’de yerleşimin terk edilmesinden sonra bu alanın M.Ö. 4.y.yılın son 
çeyreğinden itibaren nekropolis işlevinde yaklaşık olarak M.Ö. 3.y.yılın ortaları-
na dek kullanıldığı evreye aittir ve duvarla doğrudan ilişkilendirilemez. kantharos 
ağız kenarı (Resim: 3 g) ve kaide parçası (Resim: 3 h) olan örnekler Attik keramik 
grubuna aittir.
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2017 Yılında Karamattepe’de Bulunan Diğer Nitelikli Keramik Parçaları 

Geç Geometrik Döneme tarihlendirilen, bir krater ağız - gövde parçasının (Re-
sim: 4 a) ağız kenarında, iki bant arasındaki dar alanda dalgalı hat izleri takip edi-
lebilmekte, gövdenin korunabilen bölümlerinin de geometrik bezemeli olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Sub Geometrik - Erken Arkaik Döneme tarihlendirilen kotylai, yerleşmenin 
yaygın kâse formlarındandır. Değerlendirmeye alınan iki örnek ağız kenarı - 
gövde parçasıdır (Resim: 4 b), olasılıkla üç metoplu “kuşlu kotyle” grubundandır. 
Kâsenin dış yüzeyindeki bezeme alanı üstte paralel iki bantla sınırlandırılmıştır. 
Üçlü dikey çizgi kümeleriyle ayrılan metopta, içi taralı baklava dilimi motifi kıs-
men korunabilmiştir. Kotylenin (Resim: 4 c) yalnızca siyah boyalı olan ağız kenarı 
ile yatay kulpu ele geçirilmiştir. İki gövde parçası da (Resim: 4 d ve Resim: 4 e) 
“kuşlu kotyle” grubuna girer. Bu örneklerin korunabilen kısmı, bezeme frizinin 
alt bölümüdür. Özellikle Sub Geometrik Dönemde Nif Dağı’nda sıklıkla karşı-
mıza çıkan kelebek (yatay kum saati) motifi, çoklu dikey çizgi kümeleri arasına 
yerleştirilmiştir. Frizin alt kısmı yatay bantlarla bezenmiştir.

Nif Dağı’nda sık rastlanan bir diğer kâse grubunu M.Ö. 7.y.yılın ilk yarısına 
tarihlendirilen sykphoi (Resim: 4 g) oluşturmaktadır. Dış yüzeylerinde görülen en 
karakteristik bezeme, dalgalı ya da düz dikey çizgi kümeleridir. Nadir rastlanan 
bir örnekte (Resim: 4 f) ise skyphos ağız kenarının dış yüzeyinde yatay dalgalı hat 
tercih edilmiştir. M.Ö.7.y.yılın ikinci yarısına tarihlendirilen dirsekli kâsenin ağız 
kenarının altında, olasılıkla duvara asmak için açılan, iki adet ip geçirme deliği 
yer almaktadır (Resim: 4 h). 

Karamattepe 2017 Erken Hellenistik Dönem keramik buluntuları in-situ ol-
mayıp, tahrip edilmiş mezarların ölü hediyelerine aittir ve yine Attik Keramik ve 
bölgesel özellikte keramik olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

Attik Keramik: Genellikle iyi arıtılmış açık kırmızı hamurlu, siyah parlak astar-
lı olup, Karamattepe Nekropolisi’nin ithal vazoları arasında değerlendirilmekte-
dir. Bu grubun en fazla bulunan formları arasında, içe veya dışa dönük kenarlı 
kâseler ile kantharoi sayılabilir.

M.Ö. 325-300 yıllarına tarihlendirilen bir parça (Resim: 5 a), tondosunda üç 
sıra rulet bezemeye sahip içe dönük kenarlı derin bir kâseye ait kaide kısmıdır. 
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Siyah parlak astarlı ve “batı yamacı stili”nde bezemeli olan düz ağız kenarlı At-
tik kantharos parçası, M.Ö. 275 yıllarına tarihlendirilir (Resim: 5 b). Astarın ren-
gi, fırınlama hatasından dolayı, bazı bölümlerde koyu kırmızıya dönüşmüştür. 
Ağız kenarının hemen altında, uçları çiçekli kıvrık dal motifleri kısmen koruna-
bilmiştir. Hellenistik Dönemin erken safhasına (M.Ö. 325-275) tarihlendirilen bu 
buluntular, Klâsik Dönemden Hellenistik Döneme geçişi de en iyi şekilde yansıt-
maktadır.

Genellikle Attik formların taklit edildiği, bölgesel özellikte keramik arasında 
2017 yılında en yoğun grubu, M.Ö. 3.y.yılın ilk yarısına tarihlendirilen içe dönük 
kenarlı kâseler oluşturmaktadır. Değerlendirmeye alınan örneklerden sığ kâse 
parçası (Resim: 5 c) tam profili çıkarılabilecek oranda sağlam ele geçirilmiştir. 
Diğer örneklerin tamamı, ağız kenarı-gövde parçalarıdır (Resim: 5 d-f). Hamur 
renginde astarlı bu grubun ağız kenarında çoğunlukla bir bant bulunmaktadır. 
Bazı örnekler ise daldırma tekniğinde akıtma boya bezemelidir. Ancak, yüzeye 
ince uygulanan astar büyük oranda aşınmıştır. Bu sebeple örneklerin bezemeleri 
tam olarak tanımlanamamaktadır. 2017 yılında, önceki yıllarda bulunan parça-
larla birleşen örnekler de vardır. M.Ö. 6.y.yılın ilk yarısına tarihlendirilen tabak 
parçası (Resim: 6 a) Karamattepe’de 2008 yılında bulunan bir parçayla birleşmiş-
tir (Resim: 6 a+b). Form özellikleri açısından Aiolis ve Kuzey Ionia tabakları ile 
benzerlik gösteren, düz ve geniş ağız tablasına sahip tabağın sığ gövde profili 
dibe doğu daralmaktadır.  Dip bölümü eksik olduğu için yorumlanamamıştır. 
Açık kırmızı hamuru yoğun mika, az miktarda kireç ve mineral katkılıdır. Dış 
yüzeyi kırmızımsı kahverengi, iç yüzeyi ise soluk kahverengi astarlıdır. 

 Karamattepe Nekropolisi 2016 siyah parlak astarlı keramik buluntuları ara-
sında dikkati çeken ve tipolojik özelliklerine göre M.Ö.300-275 yıllarına tarihlen-
dirilen Attika tipi skyphos gövde parçası da (Resim: 6 c), 2008 yılı çalışmalarında 
ortaya çıkartılan alt gövde parçası (Resim:  6 d) ile 2017’de birleştirilmiştir.

Sikkeler

Dinçer Savaş LENGER

2017 yılında Karamattepe’de 2’si gümüş, diğerleri bronz 15 sikke bulunmuş-
tur. Bunlardan biri Makedon Krallığı, on dördü ise 8 farklı kente ait Hellen oto-
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nom darplarıdır: 5 Ephesos, 2 Erythrai, 2 Magnesia,1 Pergamon, 1 Pitane, 1 Kyme, 
1 Gambrion ve 1 Smyrna. Mö.3. y.yıla tarihlendirilen Smyrna sikkesi hariç, diğer 
tüm sikkeler M.Ö.4. y.yıla aittir.  

Pergamon sikkesinin ön yüzünde Herakles başı, sağa; arka yüzünde Palladion 
(Athena Pallas) cepheden tasvir edilmiştir (Resim: 7 a). Çapı 1,1 cm., ağırlığı 1,40 
gr.dır. İkonografik benzerlikten dolayı Magnesia darbı olduğu düşünülen ikinci 
gümüş sikkede, ön yüzde Apollon başı, arka yüzde ise saldırmaya hazır boğa tas-
viri görülür (Resim: 7 b). Çapı 1 cm., ağırlığı 1,2 gr.dır. Ephesos darplarında ön 
yüzde arı, arka yüzde sola doğru giden, başını geriye çevirmiş geyik yer alır. Örnek 
sikkenin çapı 1,5 cm., ağırlığı 2,05 gr.dır (Resim: 7 c). Ön yüzünde Zeus Ammon, 
arka yüzünde pentagram bulunan Pitane sikkesi, Nif Dağı Kazısı’nda bulunan ilk 
örnek olması açısından önemlidir (Resim: 7 d). Çapı 1,1 cm., ağırlığı 1,45 gr.dır. 
Aynı seriden 2 Erythrai sikkesinde ön yüzde Herakles başı, arka yüzde ise sopa 
ve sadak bulunur. Kyme darbında genellikle arka yüzde görülen tek kulplu kap 
ön yüzde karşımıza çıkmaktadır. Arka yüzde ise sağa dönük ayakta bir kartal be-
timlenmiştir. M.Ö. 400 yılına tarihlendirilen ve ön yüzünde sola Apollon başı, arka 
yüzünde zırh / torso yer alan Magnesia sikkesi, kentin en erken bronz darpların-
dandır. Gambrion sikkesinin ön yüzünde sağa Apollon başı, arka yüzünde sola 
dönük boğa yer almaktadır M.Ö.3.y.yıla tarihlendirilen tek sikke (Resim: 7 e), ön 
yüzünde sur taçlı Tykhe / Smyrna başı, arka yüzünde tütsü kabı bulunan Smyrna 
sikkesidir. Çapı 1,3 cm., ağırlığı 1,75 gr.dır. Ön yüzünde Gorgo başlı kalkan betimi, 
arka yüzünde miğfer tasviri yer alan ve nerede basıldığı anlaşılamayan Makedon 
sikkesinin çapı 1,6 cm., ağırlığı 3,55 gr.dır. 

Karamattepe sikke buluntularını açmalara göre değerlendirirsek, Y 34 a açma-
sında 8 sikke (5 Ephesos, 1 Erythrai, 1 Smyrna ve 1 Makedon Krallığı darbı) ele 
geçmiştir. U 33 a (Pitane ve Gambrion); Y 33 a (Pergamon ve Magnesia) ve Y 33 d 
(Erythrai ve Magnesia) açmalarında ikişer sikke; U 32 c açmasında 1 sikke (Kyme) 
bulunmuştur. 2017 kazılarında elde edilen sikke verileri daha öncekilerle örtüş-
mektedir, ancak yeni kent darpları ve tipler bu verileri arttırmaktadır. 

Karamattepe’de ve karşı tepedeki Ballıcaoluk’ta bulunan sikkeler, bölgedeki 
sikke dolaşımının ne kadar geniş bir alanı kapsadığını göstermektedir. Makedon 
askerî varlığını kanıtlayan Kralî sikkeler yanı sıra; çok sayıda farklı Hellen kenti-
ne ait otonom darpların mevcudiyeti ise, ordu içerisinde istihdam edilen paralı 
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askerlerin kökenini göstermesi ve ticarî ilişkilere ışık tutmaları açılarından çok 
önemlidir.

Metal Buluntular ve Arkeometalürji
Daniş BAYKAN

Karamattepe metal buluntularında  çoğunluk yine önceki yıllardaki gibi ok 
uçlarındadır. 2017’de bulunan ok uçları, 15 adet Tip 2; 3 adet Tip 3; 1 adet Tip 4 
ve 1 adet) Tip 5 olmak üzere toplam 27 adettir. 2006 yılından beri Karamattepe 
kazısında bulunan ok ucu sayısı, 2017 yılında 460’ı demir, 15’i bronz olmak üzere 
toplamda 475 adede ulaşmıştır.

Ok uçlarının haricinde bir mızrak ucu ve üçgen kesitli ve saplamalı bir nesne 
ve Tip 1 ok ucu yapımına yönelik bir külçe parçası diğer demir buluntulardandır. 

Benzer örnekleri 2013, 2015 ve 2016 yıllarında da bulunan (Resim: 8 e - c - d 
- b) kurşun sapan tanesi 32,50 gr. ağırlığındadır (Resim: 8 a). Bu yıl ayrıca buna 
çok benzeyen ve ağırlığı 24,65 gr. olan taştan bir örnek de bulunmuştur (Resim: 8 
f’de ok uçları örnekleri ve sapan taşı bir arada görülmektedir). Bronz buluntular 
arasında 2 adet tepeli iğne; fibula iğnesi; boncuk; halka; delikli bir pul ve bir levha 
parçası yer almaktadır.

Nif Dağı Kazısında 2006 ilâ 2017 yılları arasında kazı envanter defterlerine 
kaydedilen 751 metal buluntu haricinde demir etütlük repertuar defterine 1919; 
bronz etütlük repertuar defterine 269; kurşun etütlük repertuar defterine 87 ve 
metal üretim atıkları repertuar defterine 994 adet buluntu kaydı gerçekleştiril-
miştir. Bu sayıların toplamı olan 4020 buluntu, manuel ve dijital veri tabanına 
aktarılarak, tamamı fotoğraflanarak ve gerekli görülenlerin çizimleri yapılarak 
yayın aşamasına hazır hale getirilmiştir.

Temizlik-Koruma-Onarım Çalışmaları
Ceren BAYKAN

2017 yılı küçük buluntu koruma onarım çalışmaları Nif Dağı kazı evi labora-
tuvarında metal, pişmiş toprak ve cam buluntularda gerçekleştirilmiştir (Resim: 
15). 

Metal koruma onarım çalışmaları kapsamında bronz, demir ve kurşun mal-
zemelden üretilmiş buluntuların bozulma şekilleri ve durumları tanımlanarak 
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mekanik yöntemle temizliği yapılmış; uygulamanın kontrollü olabilmesi için her 
aşama optik görüntüleme cihazı ve büyüteçli masa lambası altında sürdürülmüş-
tür. Kazı envanterine kayıtlı 2 gümüş, 23 bronz toplam 25 sikke; bronz 1 boncuk, 
3 iğne parçası, 1 halka, 1 levha parçası, 1 raptiye (çivi), 1 obje; kurşun 1 adet sa-
pan tanesi; demir 1 mızrak ucu, 34 ok ucunun koruma ve onarım uygulamaları 
tamamlanmış, buluntular fotoğraf ve çizimle belgelenmiştir. Tasnif dışı olarak 
değerlendirilen 70 adet demir (Md), 13 adet bronz (Mb), 3 adet kurşun (Mk) ob-
jenin koruma ve onarım uygulamaları yapılmış, eserler fotoğrafla belgelenmiştir. 
Metal buluntu gruplarından tasnif dışı demir cüruf ve cevher parçalarının da te-
mizliği yapılmış, görsel ve yazılı kayıtları tamamlanmıştır. 2006 yılından başlaya-
rak, etütlük ve tasnif dışı buluntuların fotoğraf ve kayıt eksikleri tamamlanmış ve 
dijital veri tabanına kaydı gerçekleştirilmiştir.

Karamattepe 2017 buluntusu çok sayıda pişmiş toprak kap parçasının yüzey 
temizliği mekanik yöntemle yapılmış; parçalar yüzey durumlarına göre değer-
lendirilerek temizlenmiş, ayrılmış ve birleşebilir parçalar yapıştırılmıştır. Bu ara-
da önceki yıllarda bulunmuş bazı keramik parçaları da birleştirilmiştir (Resim: 6).

Elif Tül TULUNAY
Karamattepe, İzmir İli Nif Dağı’nın Arkaik ve Hellenistik Dönemdeki yaşamı-

na, ticaretine, arkeometalürjisine ve işliklerine, ilginç ve eşsiz buluntularıyla 2017 
yılında çalışma süresi kısa olmasına rağmen ışık tutmaya devam etmiştir.

2017 Kazı Sezonu bitiminde, alanda açılan ve gerekli görülen yerler, yeni jeo-
tekstiller örtülerek koruma altına alınmıştır.

BALLICAOLUK 
Müjde PEKER

Ballıcaoluk Kalesi’nde (Resim: 9) 2017 sezonunda çalışılan3, AD 25 a 
Açması’nın (Resim: 10 a - b) kuzey yarısında ortaya çıkan farklı seviyelerde ve 
doğrultulardaki duvarlar bir yapının farklı evrelerindeki mekânlara ait olmalıdır. 
Açmanın batı kenarına paralel, iki taş sırası korunagelmiş duvar, doğuya doğru 

3 Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 
desteklenmiştir:  M. Peker İÜ BAP Proje Nu. SBA-2017-25771. Bu destek için çok teşekkür ede-
rim.
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köşe yapmıştır (Resim: 10 c). Duvarın alt seviyesi hizasında kesitte yer yer siyah 
gözlenen, özellikle iç köşede belirgin koyu hat belki bir tahribat tabakasına (?) 
aittir (Resim: 10 d).

Alandaki temizlik çalışmaları sırasında, Z 20 d açmasında, BOM 4’ün hemen 
güneyinde, kaçak kazıcılar tarafından bir kısmı tahrip edilmiş olan, kuzeybatı-
güneydoğu doğrultulu, toprak içine oyularak kenarları düzgün olmayan taşlarla 
çevrelenmiş bir inhumasyon mezar, BOM 6, saptanmıştır. (Resim: 11 a -c) Mezarda 
bulunan kafatası ve dağıtılmış kemikler, muhtemelen ileri erişkin bir erkek bire-
ye aittir (Resim: 11 d).

Keramik

Mustafa BİLGİN

Protogeometrik (?), Geometrik, Arkaik Keramik: Ballıcaoluk’ta 2017 yılında bulu-
nan keramik parçaları arasında ilginç ve yeni birkaç örnek vardır: NİF.17.BO.84 
numaralı parçanın  (Resim: 12 a) dış yüzeyinde, konsantrik daire içinde çarkıfelek 
motifi görülmektedir. Bu bezemenin rastlandığı en erken örnekler Protogeomet-
rik Dönemin geç safhasına tarihlendirilmiştir. 

Nif Dağı’nda Ballıcaoluk ve Karamattepe yerleşmelerinde yürütülen kazı ça-
lışmalarında, Protogeometrik Döneme kadar inen bir yerleşmenin varlığı bugün 
için tartışmalıdır. Ancak bu tip bezemelerin özellikle Geç Protogeometrik Dönem 
buluntularının arasında yer alması, Ballıcaoluk örneğinin tarihlendirilmesini de 
tartışmaya açık bırakmaktadır. Kazının ilerleyen zamanlarında, bu dönemi tem-
sil eden benzer keramiklerin bulunması konunun aydınlanmasında önemli rol 
oynayacaktır. 

Sıklıkla Lydia kaplarında görülen kanca motifli bir kapalı kap parçası (Re-
sim: 12 b) M.Ö. 650-600 yıllarına tarihlendirilir. Arkaik Döneme ait Orta Korinth 
Üslûbu’nda hayvan frizli iki kap parçası (Resim: 12 c ve d) da dikkate değer bu-
luntulardır. Hayvan frizi, Cerveteri’den hayvan figürlü bir destekli krater beze-
mesiyle çok benzerdir (Resim: 12 e). Bu nitelikli örnekler yanı sıra Arkaik Döne-
me tarihlendirilen pişirme kapları parçaları da bulunmuştur.

Hellenistik Keramik: Ballıcaoluk Yerleşmesi’nde AD 25 a açmasının 519,97-
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519,02 kotlarında Hellenistik Döneme ait keramik parçaları bulunmuştur. Erken 
Hellenistik Döneme tarihlendirilen siyah astarlı keramik parçaları Attik ve bölge-
sel gri hamurlu olmak üzere iki gruptur. Bulunan parçalar balık tabağı, sosluk/
tuzluk, içe dönük kenarlı kâse, dışa dönük kenarlı kâse ve kantharos formlarına 
aittir. Bu gruptaki içe dönük kenarlı bir kâseye ait birleştirilen üç parça üzerine 
sonradan 6 satır Eski Yunanca yazı kazınmıştır (Resim: 13). Bu yazının okunma-
sı çalışmaları epigrafımız Prof. Dr. Hamdi Şahin tarafından sürdürülmektedir. 
Prof. Dr. Elif Tül Tulunay, okunabilen buğday, mercimek sözcüklerine dayana-
rak, bu kabın bir tahıl ölçme kabı, kile (?) amaçlı kullanılmış olabileceğini düşün-
mektedir.

Batı yamacı stilinde bezeli grup (Resim: 12 g) ile dış yüzeyi kazımayla yapıl-
mış ağ örgülü kâse parçaları, M.Ö.3.- 2. y.yılın birinci yarısına tarihlendirilmiştir. 
Parçalar halinde bulunan ve M.Ö. 300-250 yıllarına ait bant bezemeli bir unguen-
tarium büyük ölçüde tamamlanmıştır (Resim: 12 f). 

Ballıcaoluk’ta pişmiş toprak ağırlık ve ağırşaklar da bulunmuştur (Resim: 14).

Sikkeler

Dinçer Savaş LENGER

Ballıcaoluk’ta 10 adet bronz sikke bulunmuştur. Kral III. Antiokhos adına ba-
sılan ve M.Ö. 3.y.yıla tarihlendirilen Seleukos darbı dışındaki 9 sikke (3 Ephesos, 
2 Kolophon, 1 Klazomenai, 1 Magnesia, 1 Smyrna ve nerede basıldığı bilinmeyen 
bir kent sikkesi Hellen darbıdır.

Ephesos darplarından birincisinde ön yüzde arı, arka yüzde sola giden geyik 
tasviri görülmektedir. İkinci sikkede ise ön yüzde sola dönük baş, arka yüzde arı 
bulunmaktadır. Ön yüzü oldukça aşınmış olan üçüncü Ephesos sikkesinin arka 
yüzünde de arı tasvir edilmiştir. M.Ö. 3.y.yıla ait Kolophon darplarından birinin 
ön yüzünde ¾ sola dönük Apollon başı, arka yüzde kithara, sağ boşlukta ise pal-
miye ağacı; diğerinde ise ön yüzde Apollon sağa; arka yüzde at protomu yer alır. 

Klazomenai sikkesinin ön yüzünde ¾ Athena başı sağa, arka yüzünde sağa 
dönük koç; Magnesia sikkesinde ön yüzde sola dönük Apollon başı, arka yüzde 
sağa dönük boğa protomu yer alır. Ön yüzünde Apollon başı, arka yüzünde otu-
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ran Homeros bulunan sikke Smyrna’ya aittir. Ön yüzünde sur taçlı bir baş olan 
bir sikkenin arka yüzünü tanımlamak mümkün olmamıştır. Zorlukla seçilen le-
jandından MYPI…N okunmaktadır. Sikke Smyrna ya da Myrina darbı olmalıdır. 

Metal Buluntular 

Daniş BAYKAN

Ballıcaoluk 2017 kazılarında 2 adet Tip 1; 4 adet Tip 2 ve 1 adet Tip 6 ok ucu ele 
geçmiştir. 2006’dan beri Ballıcaoluk kazısında bulunan ok ucu sayısı, 2017 yılında 
37’si demir, 6’sı bronz olmak üzere 43 adete ulaşmıştır. Ok uçlarının haricinde 
bronz bir raptiye tespit edilmiştir. 

Temizlik-Koruma-Onarım Çalışmaları 

Ceren BAYKAN 

Ballıcaoluk’tan çok sayıda keramik parçasının yüzey temizliği mekanik 
yöntem ile yapılmıştır. Parçalar durumlarına göre değerlendirilerek temizlen-
miş, ayrılmış ve birleşebilir parçalar yapıştırılmıştır. Pişmiş toprak kâsenin bir 
kısmına ait üç parçanın temizliği tamamlanmış, yazıtlı olduğu anlaşılan parça-
lar yapıştırılmıştır (Resim: 13). 

Ballıcaoluk mevkii buluntusu 2 adet ağırşağın koruma ve onarım uygula-
maları yapılmış, eserler fotoğraf ve çizimle belgelenmiştir. 2004, 2011 ve 2012 
Ballıcaoluk mevkii buluntusu pişmiş toprak 3 adet tezgâh ağırlığının (temizliği 
tamamlanıp, belgelenmiştir ör., Resim: 14).

Elif Tül TULUNAY

1999 yılında ilk kez ayak bastığımız ve kaçak kazılarla darmadağın edilmiş 
bulduğumuz Nif Dağı’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi 
adına Bakanlar Kurulu Kararıyla başkanlığımda ilk kez 01 Eylül 2006 tarihinde baş-
layan İzmir İli Nif Dağı Kazısı, bugün bize bu dağlık yörenin, kırsal yerleşimlerini 
tanımak; sosyal yaşamı, ticarî ilişkileri ve kültür tarihini anlamak açısından birçok 
yeni bilgi ve bulgu kazandırmış, Türk Arkeolojisi için önemli bir çalışmadır. 
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İzmir’in dört ilçesinde (Torbalı, Kemalpaşa, Buca ve Bornova) konumlanan ve 
önemli Kültür Varlıklarımızı barındıran Nif Dağı’nda, İzmir İli Nif Dağı Kazısı 
kapsamında, ikisi Torbalı İlçesi ve ikisi Kemalpaşa İlçesi sınırları içinde yer alan 
Birinci Derece Arkeolojik Sit tescilli dört çalışma alanımız (Karamattepe, Ballıca-
oluk, Dağkızılca ve Başpınar) mevcuttur. 

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 
katkısıyla 2011 yılında yaptırılan büyük ve donanımlı bir kazı evine, uzmanlar-
dan oluşan yetkin kadroya, ekip ve ekipmana sahibiz. Ancak, 2017 yılında yal-
nızca Bakanlığımızdan ödenek aldık. Kazımıza destek olunması talebiyle yıllar-
dan beri dosya sunduğumuz büyük kurum ve kuruluşlar, bize ya hiç yardım 
etmemiş ya da birkaç fatura (su, elektrik, internet, tamirat vb.) ödeyerek veya 
eşya bağışlayarak cüzi bir katkıda bulunmuşlardır. 

İzmir İli Nif Dağı Kazısı’nın, gelecek yıllarda, acil kamulaştırma, çit, koruma 
çatısı ve çevre düzenlemesi projelerimizin tamamlanması ardından, daha çok 
destekle daha kapsamlı gerçekleştireceğimiz çalışmalar, yayınlar ve etkinliklerle, 
Türk Arkeolojisi için daha verimli ve daha yararlı olmasını diliyoruz. 

Kısaltmalar

AIIN Annali Istituto Italiano Di Numismatica 

ArkeometriST  Arkeometri Sonuçları Toplantısı

AST Araştırma Sonuçları Toplantısı

BAR British Archaeological Reports

Bkz. / bkz. Bakınız

Dpn. Dipnot

KST Kazı Sonuçları Toplantısı

OJA Oxford Journal of Archaeology

TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi

VDA Vir Doctus Anatolicus

s.  sayfa
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Resim 1: Nif Dağı - Karamattepe 2017 planı.

Resim 2: Nif Dağı - Karamattepe yerleşmesi 2017 güney sur duvarı temeli.
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Resim 3: Nif Dağı - Karamattepe: 2017 sur duvarı kalıntısıyla bağlantılı keramik.

Resim 4: Nif Dağı - Karamattepe: 2017 Geometrik - Arkaik keramik parçaları.
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Resim 5: Nif Dağı - Karamattepe: 2017 Hellenistik keramik parçaları.

Resim 6: Nif Dağı - Karamattepe: 2017’de birleştirilen keramik parçaları.
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Resim 7: Nif Dağı - Karamattepe: 2017 sikkeler.

Resim 8: Nif Dağı - Karamattepe sapan taneleri ve ok ucu örnekleri.
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Resim 9: Nif Dağı - Ballıcaoluk: 2017 planı.

Resim 10: Nif Dağı - Ballıcaoluk 2017 AD 25 a Açması.
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Resim 11: Nif Dağı - Ballıcaoluk 2017 BOM 6.

Resim 12: Nif Dağı - Ballıcaoluk 2017 keramik.
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Resim 13: Nif Dağı - Ballıcaoluk 2017 yazıtlı keramik parçası.

Resim 14: Nif Dağı - Ballıcaoluk 2017 ağırlık ve ağırşaklar.
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Resim 15: Nif Dağı Kazı Evi 2017 koruma onarım çalışmaları.
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MERSİN SİLİFKE OLBA KAZILARI:
2017 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI

Emel ERTEN*
Murat ÖZYILDIRIM 

Tuna AKÇAY 
Yavuz YEĞİN

Doğu Dağlık Kilikia’nın önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Mersin 
Silifke Olba’da 2017 yılında on yedinci dönem çalışmaları gerçekleştirilmiş 
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kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve maddi katkılarıyla sürdürül-
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mıza izin veren ve katkı sağlayan bu kurumlara şükranlarımızı sunarız.

Olba’da 2017 yılı arkeolojik kazıları “tiyatro”, “manastır” ve “akropolis” 
açmalarında gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.
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1. OLBATİYATROSU 2017 DÖNEMİ KAZI VE SAĞLAMLAŞTIRMA 
ÇALIŞMALARI

Olba’da seçilen kazı alanlarından başlıcası akropolis yükseltisinin kuzey-
batı yamacındaki Roma tiyatrosudur. Bu yapı, on dokuzuncu ve yirminci 
yüzyılda Olba’ya gelen araştırmacıların ilgisini çekmiş olmakla birlikte, Olba 
kazıları öncesinde tümüyle toprak altında bulunmaktadır. Tiyatrodaki kazı 
çalışmaları, 2010 yılında ekibimiz tarafından başlatılmıştır. Bugün ise Olba 
tiyatrosu büyük ölçüde ortaya çıkartılmış bulunmaktadır (Resim: 1)1.

Yıllar içinde genişleyen ve gelişen kazılar sonucu toprak üstüne çıkan ti-
yatronun sahip olduğu yapısal sorunları çözümlemek amacıyla hazırlanan 
koruma ve sağlamlaştırma projesi Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge 
Kurulu’na sunularak, tiyatronun rölövesi, koruma projesi, rapor ve teknik 
şartnamesi Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.11.2012 
gün ve 1557 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan proje dahilindeki ko-
ruma ve uygulama projesi çalışmaları her yıl sürdürülmektedir. Bu bağlamda 
Olba 2017 yılı kazılarında açığa çıkartılan skene binası Batı kesiminde kış önce-
sinde sağlamlaştırma işlemleri yapılmıştır. Ayrıca, tiyatro genelinde şimdiye 
dek mimarlarca alınan sağlamlaştırma önlemlerinin yeniden gözden geçiri-
lerek, desteklenmesi için mimari çalışmalar gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

Olba tiyatrosu kazıları henüz tamamlanmış değildir ancak, şimdiye dek 
yapılan kazılar sonucunda oldukça fazla mimari ve arkeolojik veriye ulaşıl-
mış durumdadır. Buna göre, Olba tiyatrosu kentte önemli yapım etkinlikle-
rinin gerçekleştiği Severuslar Döneminde inşa edilmiş olmalıdır. Bu sonucu 
destekleyen en belirgin veri, tiyatro scenae frons mimari süslemesine ait olan 
ve kazılar sırasında bulunan sütun başlığı, korniş parçalarıdır2. 

Olba tiyatrosu cavea ve skene binasının batı kesimini kesen modern toprak 
yolun kaldırılamaması  birkaç yıldır arkeolojik çalışmaları engellemekteyken, 
bu alandaki kazı çalışmalarına devam edilmesi konusunda Adana Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na ekibimiz tarafından yapılan başvurular 

1 Olba Tiyatrosu’ndan kısaca söz edilen erken yayınlar: Bent 1891, s.222 ; Keil – Wilhelm 1931, 
s.81, fig.102; MacKay 1976, s.642.

2 Olba tiyatrosu kazılarından elde edilen ön sonuçlar konusunda bkz. Erten – Kaplan 2007, s.29-
46.
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2017 yılında sonuç vermiştir. Kurul’un 21.02.2017 gün ve 7476 sayılı kararı ile 
Olba 2017 kazıları kapsamında adı geçen yol üzerinde yeni açmalar oluşturu-
larak, bu önemli anıtın kazısının tamamlanması için önemli adımlar atılmış-
tır. Bu sayede Olba tiyatrosunda 2017 çalışma döneminde aşağıda belirtilen 
açmalarda arkeolojik kazılar yapılmıştır (Resim: 2):

1 (a). Tiyatro T.24 Açması

Olba tiyatrosu skene ve proskene yapılarının batı ucu üzerinden ilerleyen 
toprak yol üzerinde açılan  T.24 Açması 3x10 m. boyutundadır. Bu alanda 
yapılan kazı çalışmaları sonucunda yüzeyden 2 m.yi aşkın bir yüksekliğin al-
tına inilmiş; böylece skene binasının batı duvarı tümüyle ortaya çıkartılmıştır. 
Bu duvar üzerinde skeneye giriş sağlayan 1.40 m. genişlikte bir kapının da yer 
aldığının saptanması, tiyatro içindeki trafiğin belirlenmesi bakımından önem 
taşımaktadır. 

T.24 Açması’nda yapılan 2017 yılı kazı çalışmaları sonucunda, tiyatro-
nun skene ve proskene elemanlarının batı kenarının nasıl planlanmış olduğu 
tümüyle açığa çıkartılmış bulunmaktadır. Ayrıca, kazılar sonucunda elde 
edilen küçük buluntular alanın yerleşim ve kullanım tarihi konusunda kro-
nolojik bilgiler sağlamaktadır. Buna göre, Geç Antik Dönem seramik ve cam 
buluntuları, Roma İmparatorluk Dönemi kırmızı astarlı seramik kaplarına ait 
parçalar ağırlıklı olarak ele geçirilmektedir. Cam buluntuların çoğunluğunu 
Geç Antik Döneme özgü kadeh ve kandil parçalarıyla, pencere camı parçaları 
oluşturmaktadır. Ayrıca, T.24 Açması buluntuları arasında bronz sikkeler de 
yer almaktadır. Özellikle T.24 Açması’nda bulunan İmparator II. Constans 
Dönemi (M.S. 641-668) sikkeleri, tiyatro alanının son kullanım tarihi onusun-
da bilgi vermeleri bakımından önem taşımaktadır. 

1 (b). Tiyatro T.25 Açması

Toprak yol altında kalan ve tiyatronun cavea’sının Doğu tarafının üst sı-
ralarını açığa çıkartmak üzere 4x4 m. boyutlarındaki T. 25 açmasında kazılar 
yapılmıştır. Bu açmada yüzeyden yaklaşık 45 m. aşağıda oturma sıralarına ait 
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kalıntılara ulaşılmıştır. Söz konusu açmada Geç Antik Dönem seramik ve cam 
parçaları, birkaç sikke ile bir bronz kemer tokasına ait parça ele geçmiş ve bu 
buluntular değerlendirmeye alınmış bulunmaktadır.

1 (c). TiyatroAlanı – Merkez Sondaj I

Olba’nın kent merkezi olarak düşünülen alan akropolisin kuzeydoğu 
eteğinde nymphaeum, tiyatro ve büyük kilise kalıntısının yer aldığı kesim-
dir. Bu alan, arkeolojik verilerle yeterince doğrulanmamış olmakla birlikte, 
bir hamam yapısı ile sütunlu caddenin de bulunduğu düşünülmektedir. Bu 
alandaki topraküstü yapı kalıntılarından yola çıkılarak, tiyatro yakınlarında 
“Merkez Sondaj I” olarak adlandırılan 7x10 m. boyutlarındaki açmada kazı 
çalışmaları yapılmıştır. Kazılar sonucunda tiyatro yapısı ile ilişkili olabilecek 
duvar kalıntılarına rastlanmış bulunulmaktadır. Genellikle Geç Antik Dönem 
ağırlıklı arkeolojik materyal buradaki kazılarda ele geçirilmiştir. Bu alanda 
gelecek yıllarda sürdürülecek ve genişletilecek kazılar saptanan duvar kalın-
tılarının niteliği ve tiyatro ile olan ilişkilerini daha açık bir biçimde ortaya 
çıkartacaktır.

2. OLBA MANASTIRI KAZILARI

Olba kazı çalışmalarının başlangıcından beri sürekli olarak kazılan ve 
önemli bilimsel veriler sağlayan yapılardan biri de doğu vadisi içinde yer 
alan manastırdır (Resim: 3-4)3.

 İlk yapımı M.S. 5. yüzyıl içinde gerçekleşen manastır, M.S. 7. yüzyıl son-
larına dek kullanımı süren bir yapı kompleksi özelliği taımaktadır. Olba 
Manastırı’nın Isaurialı Zeno’nun imparator olması ile bölgede gelişen imar 
hareketliliği kapsamında inşa edilen dinsel yapılardan biri olması gerekir. 

3 Olba Manastırı on dokuzuncu yüzyıldan başlayarak bölgeye gelen araştırmacı ve seyyahların il-
gisini çekmiş, 20. yüzyıl içinde çeşitli bilimsel yayınlarda kısıtlı arkeolojik veriler bağlamında bu 
yapı kompleksine yer verilmiştir. Olba’da 2001 yılında başlatılan sistemli yüzey araştırmaları ve 
kazılarda manastır öncelikli olarak ele alınmış ve öncekilere oranla çok daha ayrıntılı ve somut 
verilere ulaşılmıştır. Son dönem Olba manastırı çalışmalarıyla ilgili güncel yayınların başlıcaları 
şunlardır:
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Olba Manastırı’nda yapılan 2017 dönemi kazı çalışmaları “Kuzey Kilisesi” 
olarak adlandırılan yapıda gerçekleştirilmiştir (Resim: 5)

Kuzey Kilisesi, yapıldığı dönemin mimari geleneğine uygun olarak do-
ğu-batı ekseni üzerinde uzanan üç nefli bazilika olarak planlanmıştır. Kilise 
bir de narthekse sahip bulunmaktadır. Daha önceki kazı çalışmaları sırasın-
da (2015)  kilisenin güneydoğu köşesinde bulunan diakonikon mekanı ile ve 
apsisin (synthronon) bir kısmı kazılmış bulunmaktaydı4. Olba Kazıları 2017 
döneminde  MKK.2, MKK.3 ve MKK.4 açmalarında yapılan kazılarla Kuzey 
Kilisesi’nin daha geniş bir kısmının açığa çıkartılması sağlanmıştır. 

Olba Manastırı 2017 kazı çalışmaları sonucunda Kuzey Kilisesi ile ilgili 
olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmış bulunmaktadır5:

Olba 2017 dönemi kazıları sonucunda tümü açılan yarım daire planlı ve 
çapı 5 m. olan synthronon iki basamağa sahiptir. Bu basamakların yapımında 
alt sırada  rektagonal taş bloklar harçsız örgü ile yerleştirilmişlerdir. Synthro-
nonda dinsel törenlerde basamaklara yaklaşık on iki kişinin oturabileceği he-
sap edilmektedir. 

Kilisenin synthronon ve templon tabanı aslında opus sectile kaplı olmakla 
birlikte; bunun az bir bölümü korunmuş bulunmakta ve kazılar sırasında çok 
sayıda opus sectile parçası da  ele geçirilmektedir. Opus sectile tabana sahip bir 
diğer mekan ise, 2015 kazıları sırasında ortaya çıkartılan diakonikondur6. 

Kilisenin güney yan nefi dörtgen kireçtaşı levhalardan oluşan bir döşeme-
ye sahip bulunmaktadır. Kuzey Kilisesi 2017 yılı kazı çalışmaları ana nefin 
de tabanının yine kireçtaşı, dörtgen levhalarla örtülü olduğunu göstermiştir.

Kuzey Kilisesi’nde yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan veriler ve yüzey-
deki yapısal kalıntılar üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda, yan nef-
lerle ana nefi ayıran sütun dizilerinin beşer sütundan oluştuğu  belirlenmek-
tedir. İn-situ iki sütun arası mesafesi 2.05 m. olarak ölçülmüş ve buna göre 
yaklaşık 10 m. olan nef ve yan nef uzunluğunun eşit aralıklarla bu beşer sütun 
ile bölündüğü anlaşılmıştır.

4 Bu kazılarla ilgili ayrıntılı bilgiler için: Özyıldırım 2016, s.181-201.
5 Çalışmalar konusunda ayrıntılı bir değerlendirme halihazırda yayınlanmış bulunmaktadır: Öz-

yıldırım-Yeğin 2018, 165-190.
6 Kuzey Kilisesi opus sectile tabanı ile ilgili olarak: Özyıldırım-Yeğin 2017, 47-68.
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Kilisenin Kuzey yan yan nefinin büyük kısmı kayaya oyularak düzleştiril-
miş bir tabana sahip bulunmaktadır. Bu özelliğiyle taş levhalardan oluşan yer 
döşemesine sahip olan orta nef ve güney yan neften farklılık göstermektedir. 
Ayrıca, kuzey yan nef yapısal olarak da özellik göstermekte; dış duvarının 
büyük bölümünün de kayaya oyularak oluşturulduğı görülmektedir. Kuzey 
yan nefin kuzey duvarı üzerinde kayaya oyulmuş bir niş de bulunmaktadır. 
Kuzey yan nef duvarının doğu kesiminde kaya kütlesinin son bulduğu kı-
sımlarda ise taş duvar örgü ile mimarinin kesintiye uğraması önlenmektedir. 
Kuzey yan nefin kuzey duvarı boyunca kilise mekanı içinde uzanan ve yine 
kayaya oyulmuş bir seki kazılar sonucunda ortaya çıkartılmış bulunmakta-
dır. Bu sekinin tabandan yüksekliği 50 cm., derinliği ise 40 cm. olarak ölçül-
mektedir. Benzer bir kayaya oyulmuş seki, kilisenin güney yan nefin güney 
duvarı boyunca da uzanmaktadır. 

Kuzey Kilise’nin kuzeydoğu köşesindeki prothesis mekanının burada geç-
mişte yapılan kaçak kazılar nedeniyle tahrip edildiği belirlenmektedir. Bura-
da yapılan kazı çalışmalarında mekana kuzey yan neften girişin kayaya oyul-
muş iki basamaklı bir kapı ile sağlandığı belirlenmektedir. Ancak, daha sonra 
eşiğin bir taş blokla yükseltilmiş olması, prothesis tabanının da bir ikinci kulla-
nım evresinde yükseltilmiş olduğunu düşündürmektedir. Bu yüksek tabanda 
bulunan Heraclius Dönemi (610-641) sikkesi, mekanın son kullanım tarihine 
ilişkin bilgi vermesi bakımından önem taşımaktadır. Prothesisin kuzey duvarı 
üzerinde kayaya oyulmuş ve taban seviyesinden 3.40 m. yükseklikte bir pen-
cere açıklığının da yer aldığı görülmektedir.   

Kilisenin ana mekanını narthex’ten ayıran kuzey-güney ekseni üzerin-
deki büyük taş bloklarla örülmüş duvara ait izler yüzeyde görülmekte; tek 
sıra ve büyük yerel kireçtaşı bloklarla örülmüş bu duvarın kalınlığı 53 cm.ye 
ulaşmaktadır. Bu duvar üzerinde kilisenin orta nefine girişi sağlayan  kapıya 
ait in-situ söve bloku sayesinde girişin duvarın tam merkezinde yer aldığı 
arazide yapılan ölçümlerle belirlenmiştir. Bu sövenin karşısındaki diğer söve 
bloku ise yıkılmış durumda yerdedir.  

Kilisenin Kuzey cephesi üzerinde, nartheksin kuzey ucundaki girişe ait 
kapı söveleri ile üzerindeki lento bloku ayakta durmaktadır. Nartheksin batı 
kenarında ise kilisenin ana girişinin yer aldığı yerde yıkılmış durumdaki dev 
kapı söve ve lento parçalarından anlaşılmaktadır.
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 Kuzey Kilisesi nartheksinin kuzey kenarı üzerindeki girişin bulunduğu ke-
simde yapılan kazılarda, taş yer döşemesi altında tabanları kiremit levhalarla 
kaplı mezarların bulunduğu tespit edilmiştir. Mezarların içindeki materyal 
ve kemiklerin tümüyle dağınık durumda olması, geçmişte bir müdahaleye 
uğramış olduklarını göstermektedir.

3. AKROPOLİS SONDAJ 5 – AKROPOLİS SONDAJ 6 KAZILARI

Olba akropolisi kentin ve bölgenin erken yerleşim tarihi konusunda de-
ğerli arkeolojik veriler sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Bu neden-
le, Olba kazılarında akropolis sondajlarına özel önem ve yer verilmektedir. 
Olba 2017 Dönemi akropolis kazılarında elde edilen arkeolojik veriler, kentin 
yerleşim tarihinin Hellenistik Dönem öncesine uzandığını gösteren önemli 
arkeolojik veriler sağlamış bulunmaktadır.

Olba 2017 dönemi çalışmaları kapsamında, akropolis tepesindeki ilk ça-
lışmalar “Akropolis Zirve – Sondaj 5” olarak adlandırılan ve 5x5 m. boyut-
larındaki açmada başlatılmıştır. Bu alandaki toprağın 35 cm. derinliğe kadar  
kaldırılması sonrasında anakayaya ulaşıldığı için kazı çalışmalarına son ve-
rilmiştir. Akropolis Zirve “Sondaj 5” in Olba’nın yerleşim tarihine ilişkin son 
derece ilginç ve önemli bilgiler veren buluntular sağlaması üzerine hemen 
yanında “Akropolis Sondaj 6” olarak adlandırılan 5x5 m. boyutundaki diğer 
bir açma açılmıştır. Bu açma kazı çalışmalarının ilerlemesiyle doğuya doğru 
1 m. daha genişletilmiştir.

Akropolis Sondaj 5 buluntuları arasında en ilgi çekici olan, Kalkolitik - Er-
ken Tunç Çağı seramik parçalarına ratlanmış olmasıdır (Resim:b6). Söz konu-
su seramik örneklerinin Olba’daki varlığı, kentin yerleşim tarihini daha önce 
bilinenden çok daha erkene taşıması bakımından büyük önem taşımaktadır. 
İç ve Güney Anadolu’da Erken Tunç Çağı içinde belli bir yayılımı olan, yü-
zeyindeki çizgisel çentikleriyle tanınan ve çark yapımı olmayan bu seramik 
tipinin (Scored Ware) örneklerine Olba’dan çok uzakta olmayan Mersin, Mut, 
Kilise Tepe kazılarında rastlanmış bulunmaktadır7. Aynı tip yine Kilikia’da 

7 Symington 2007, s.297, fig. 219.
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Tarsus Gözlükule’de de saptanmıştır8. Ayrıca, Mersin Yumuktepe’de bulun-
maktadır. Bu tipin Konya Ovası yerleşim merkezlerinde de Erken Tunç Çağı 
içinde varlığı belirlenmektedir9. Anadolu’nun iç ve güney bölgelerinin yanı 
sıra batıdaki merkezler olan Troia, Höyücek, Larisa ve Samos’da da aynı sera-
miğe rastlanması geniş bir yayılımı yansıtmaktadır10.

Akropolis Zirve – Sondaj 5 buluntuları arasında yer alan kalsedon, pirami-
dal damga mühür kayda değer bir buluntudur (Resim:7). Mührün sekizgen 
baskı yüzünde Yeni Babil tarzında bir ibadet sahnesi yer almaktadır. Buna 
göre, uzun giysili figür önünde önünde ayakta durmaktadır. Platformun üze-
rinde Tanrı Marduk’un simgesi olan bel (marru) ve Nuşku’nun simgesi olan 
lamba yer almaktadır. Sahnenin üst kısmına ise Tanrı Sin’i sembolize eden 
hilal işlenmiştir. Yeni Babil Kralı Neriglissar Kroniği olarak tanınan yazılı 
belgede kralın bölgeye yaptığı sefer (M.Ö. 557/556) ile Olba buluntusu söz 
konusu mühür ilişkilendirilmektedir11. Mühür, şimdiye dek  Doğu tarzında 
arkeolojik buluntularla desteklenmeyen bir dönemin (Pers egemenliği önce-
si) bölgede (Pirindu’da) saptanan ilk eseri özelliği taşımaktadır. Ayrıca, Olba 
kentinin de daha önce bilinmeyen Demir Çağına ışık tutan bir buluntu özel-
liği taşımakta ve Tunç Çağından başlayarak yazılı belgelerinde adı geçen Ura 
ile Olba bağlantısının yeniden sorgulanması gereğini akla getirmektedir12.  

Aynı açmadan gelen bir diğer önemli buluntu da türbanlı insan (kadın) 
başı biçimindeki cam pendanttır. Fenike-Kartaca bağlantılı sayılan ve Akde-
niz havzasında oldukça geniş bir yayılımı bulunan çubuğa sarma yöntemiyle 
yapılmış, insanları, hayvanları ya da grotesk tipleri betimleyen cam pendant-
lar M.Ö. 7. yüzyıl ile 3. yüzyıl arasındaki uzun zaman dilimi içinde görül-
mektedirler13. Son yıllarda yapılan yayınlarla bu tipin Anadolu’da da belli bir 

8 Goldman 1956, s.97,109.
9 Mellaart 1963, 210, 224-225, fig. 13.
10 Mellaart 1963, 224.
11 Erten 2018, 49-68.
12 Erten 2018, 60.
13 Bu tip pendantların Akdeniz dünyasındaki dağılımı ve tipolojisi konusundaki en ayrıntılı çalış-

ma M. Seefried tarafından yapılmıştır: Seefried 1979, 17-26; Seefried 1982.
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yayılıma sahip olduğu anlaşılmış bulunmaktadır14. Başta Kartaca buluntuları 
olmak üzere Akdeniz havzası cam pendant örnekleri üzerinde yapılan tipo-
lojik çalışma sonucunda Olba örneğinin benzerleri olan ve “D-2 Tipi” olarak 
adlandırılan burulmuş türbanlı kadın başı biçimli cam pendantların M.Ö. 3. 
yüzyıl ile M.Ö. 1. yüzyıl arasındaki döneme ait oldukları ve mezar buluntusu 
olarak ele geçirilmekte oldukları sonucuna varılmış bulunmaktadır15.

Bu değerli arkeolojik buluntuların yanında Akropolis Sondaj 5’den siyah 
firnisli ve kırmızı astarlı seramik parçaları da ele geçirilmektedir. Tüm bu bu-
luntular, akropolisteki yerleşimin erken başlangıcını ve sürekliliğini yansıt-
maktadır.

Olba’da 2017 çalışma dönemi kazı çalışmaları kapsamında ele geçen ar-
keolojik eserler, sikkeler kazıevinde kurulan restorasyon-konservasyon labo-
ratuvarında işlem görmüşlerdir. Böylece bu eserlerden envanterlik nitelikte 
olanlar restorasyon ve konservasyon işlemleri tamamlanmış durumda Silifke 
Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmişlerdir.

Olba Kazıları’ndan elde edilen sonuçları bilim dünyasına ivedilikle du-
yurmak amacı ile yayınlanan; ayrıca arkeoloji, sanat tarihi, eskiçağ dilleri 
ve kültürleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalara açık bulunan Olba Kazısı 
Serisi’nden “Seleucia” adlı dergimizin 2017 yılı VII. sayısı ile 2018 yılı VIII. 
sayısı da çıkmış bulunmaktadır.
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Resim 1: Olba Tiyatrosu.

Resim 2: Olba Tiyatrosu T24 ve T25 açmaları.
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Resim 3: Olba Manastırı (Genel).

Resim 4: Olba Manastırı (Plan).



639

Resim 5: Olba Manastırı (Kuzey Kilisesi).
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Resim 6: Akropolis’ten Kalkolitik-Erken Tunç Çağı seramiği.

Resim 7: Piramidal damga mühür.
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2017 yılı kazı çalışmaları Harşena Kalesi’nde cami alanı olarak adlandırılan 
kaleye girişte gözetleme kulesinin güneyinde yer alan alanda yapılmıştır.  2008 
yılı Amasya Müzesi’nin2 kurtarma kazısı yaptığı bu alanda ilk önce yüzey 
temizliği ile duvar kalıntılarının ve sokak döşemesinin ince temizlik işlemleri 
yapıldı. Daha sonra mimari kalıntılar takip edilerek seviye inme çalışmalarına 
başlanıldı. Kazı işlemi, alanın batı kısmından doğu kısmına doğru kalıntıları 
takip ederek gerçekleştirildi. Bu duvar kalıntısının eni 0.55 cm., boyu 4.50 
m.dir. Alanın güney kısmının doğu ucunda ana kayanın üstünde kiremitlerle 
çevrili dikdörtgen formlu taş döşeme bulunuldu. Bu taş döşemenin eni 
0.85 cm., boyu 0.90 cm.dir. Kuzeyden güneye doğru uzanan duvarın eni 
0.70 cm., boyu 8.60 m. olarak görülmektedir. Bu duvarın yan tarafında alçı 
tabaka ve önünde harç tabakası bulunmuştur. Batıdan doğuya doğru uzanan 
duvar kısmının toprak atılan yerinde Hellenistik Dönemde üretilmiş olduğu 
düşünülen düzgün şekillendirilmiş taş blok açığa çıkarıldı. Bu taştan sonra alt 
kısımda toprak devam ettiği görülmektedir. Kuzeyden güneye doğru uzanan 
duvar kalıntısının doğu kısmında çalışma esnasında kotu 633,47 m. olan 
kül tabakasına rastlanıldı. Bu tabakanın altında ocak kalıntısı tespit edildi. 
Bu ocağın döşeme kotu 633,26 m.dir. Ocağın genişliği 1.15 m., boyu ise 0.97 
cm.dir. İç kısmındaki döşemenin eni 0.83 cm., boyu 0.67 cm.dir. Ocağın ön 
kısmında çalışma esnasında kotu 633,05 m. olan kül tabakasına rastlanıldı. 
Bu tabakanın altında tandır tespit edildi. Tandırın eni ve boyu 0.60 cm.dir. 
İç kısmının eni ve boyu 0.35 cm.dir. Tandırın etrafını saran düzenli döşeme 
taşları dikkat çekmektedir. Batıdan doğuya doğru paralel uzanan ikinci duvar 
kalıntısının eni 0.85 cm., boyu 6.80 m.dir. Tandırın doğu aksında 632,33 m. 
kotunda ikinci tandır bulunmuştur. Tandırın eni ve boyu 0.60 cm.dir. İç kısmı 
ise eni ve boyu 0.51 cm.dir. Alandaki Osmanlı sokak dokusunun güney doğu 
kısmında bulunan toprak bölümünün seviye inme çalışmalarında güney 
doğudan kuzey batıya doğru uzanan duvar kalıntısına rastlanıldı. 

2010 yılında bu alanda yürütülen arkeojeofizik çalışmalarında bu alanda 
duvarlar tespit edilmiştir3. Alanının kuzeyinde yer alan ve Amasya’da basılan 
İmparator Alexander Severus (M.S. 222-235) Dönemine ait bir gümüş sikke 

2 Doğanbaş M.,2008,s.11-28
3 Yüksel F.A- Dönmez E., 2010,s.39
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üzerindeki Harşena Dağı betimlemesinden yola çıkarak bir ateş sunağının 
kaide boşluğu olduğu düşünülen alanın ilk olarak Roma Döneminde 
kullanıldığı anlaşılmıştır.4 Sonrasında Osmanlı Döneminde kalede bulunan 
Yıldırım Camii’nin minaresinin kaidesi olarak kullanıldığı düşünülmektedir. 
Evliya Çelebi kalede Yıldırım Han Camii’nden söz etmektedir.5 Kazı 
döneminin sonunda gerçekleştirdiğimiz hava fotoğrafı çekiminde bu 
alanda kare planlı bir temel duvarı ve kuzey batısındaki minarenin kaidesi 
olduğu düşünülen ateş çukuru temel boşluğu net olarak görülmektedir. Bu 
değerlendirmeler söz konusu duvarların Yıldırım Camii kalıntıları olabileceği 
düşüncemizi kuvvetlendirmektedir (Plan, Resim: 1). 

Çalışmaların sonunda kazı alanı jeotekstillerle kapanarak koruma altına 
alınmıştır. 

Müzeye teslim edilen envanterlik eserler ise;  

Osmanlı Dönemine ait HRŞ 17 01 adlı eser pişmiş topraktan yapılmış 
kırmızı hamurlu, beyaz astar üzerine kobalt mavisi renk kullanılmış bir 
mürekkep hokkadır. Kapalı formlu eserin ağız kısmı ince dışa taşkın, dar 
boyunlu, küresel şişkin gövdeli, dip kısmı daire kaidelidir (Resim: 2).

 Osmanlı Dönemine ait iki adet gümüş sikkeden,  HRŞ 17 02 envanter 
numaralı eser Osmanlı Padişahı I. Abdülhamit Döneminde basılmıştır. Ön 
yüzünde I. Abdülhamit Han’ın tuğrası bulunmaktadır. Arka yüzünde ise 
‘Duribe fi Konstantiniye’ yazmaktadır. Bu Osmanlıca yazısının altında Arapça 
rakamlarla hicri ‘1187’ tarihi okunmaktadır. HRŞ 17 03 envanter numaralı 
eser ise Osmanlı Padişahı III. Mustafa Döneminde basılmıştır. Ön yüzünde 
padişah III. Mustafa’nın tuğrası bulunmaktadır. Arka yüzünde ise ‘Duribe fi 
Mısır’ yazmaktadır. Bu Osmanlıca yazısının altında Arapça rakamlarla hicri 
‘1171 (?)’ tarihi okunmaktadır (Resim: 3-4).

Osmanlı Dönemine ait bir adet bronz sikke de HRŞ 17 04 envanter 
numaralıdır. Sikke Osmanlı Padişahı III. Mustafa Döneminde basılmıştır. 
Ön yüzünde padişah III. Mustafa’nın tuğrası bulunmaktadır. Arka yüzünde 

4 Dönmez 2013: s.34
5 Tuzcu A., 2007, s.66
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ise ‘Duribe fi İslambol’ yazmaktadır. Bu Osmanlıca yazısının altında Arapça 
rakamlarla hicri ‘1171’ tarihi okunmaktadır (Resim: 5).

Osmanlı Dönemine ait olduğu düşünülen iki adet bronz yüzük  HRŞ 17 
05 ve HRŞ 17 06 ve üç adet kemer tokası HRŞ 17 09, HRŞ 17 10 ve HRŞ 17 
11 envanter  numaralıdır. (Resim: 6). olarak envanter numaralıdır . HRŞ 17 
07 ve HRŞ 17 08 envanter numaralı iki adet ok ucu buluntular arasındadır. 
Bu ok uçları demir olup boyutları, ağırlığı ve şekilleri birbirinden farklılık 
gözetmektedir.

HRŞ 17 12 envanter numaralı eser aşık kemiğidir.  Bu kemiğin içi bir 
delikten kurşun dökülerek doldurulmuştur. Kemiğin yan yüzlerinde zara 
benzeyen noktalar görülmektedir. Bu noktaların bir ve iki sayıları olduğu 
tahmin edilmektedir (Resim: 7). HRŞ 17 13 envanter numaralı   kemik eserdir. 
İşlenmiş kemik kapak(?) silindirik formdadır. Kemiğin uç kısmın da kazıma 
tekniğiyle oluşturulmuş bezeme görülmektedir (Resim: 8).

Kazı çalışmaları yapılan alanda ortaya çok sayıda sırlı sırsız seramik 
parçaları, lüleler, cam bilezik parçaları, bulunmuştur (Resim: 9-10) . Söz 
konusu alanda ortaya çıkarılan çok sayıda mıh ve demir yapı aksamları 
buradaki yapıda ahşap malzeme kullanımını göstermektedir (Resim: 11). Bu 
eserler içinde 13 tanesi envanterlik, 16 tanesi etüdlük eserler olarak müzeye 
teslim edilmiştir. Diğer eserler kazı evi deposunda tasnif edilerek kutulara 
yerleştirilip çalışılmıştır. 

Bu çalışmalara ilaveten Prof. Dr. Vedat Onar kazı evinde hayvan 
kemiklerini inceleyerek raporlarını hazırlamışlardır.

Kazı süresince restoratör Sevinç Akyüz ve Suna Deniz kazı esnasında 
çıkarılan eserler ile depo içinde yer alan malzemeleri tasnifleyip koruma ve 
onarım işlemlerini gerçekleştirmiştir.
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Plan: Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı 2017 kazı alanı.
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Resim 1:  2017 kazı alanı hava fotoğrafı.

Resim 2: Pişmiş toprak mürekkep hokkası. Resim 3: Osmanlı Dönemi gümüş sikke.



648

Resim 4: Osmanlı Dönemi gümüş sikke.

Resim 6: Osmanlı Dönemi bronz kemer tokası.

Resim 5: Osmanlı Dönemi bronz sikke.

Resim 7: Aşık kemiği zar.
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Resim 8: Kemik eser.

Resim 9: Lüle.
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Resim 10: Cam bilezik parçaları.

Resim 11: Mıh ve demir yapı aksamları.
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Kurumu) tarafından desteklenen proje kapsamında Güneydoğu Anadolu`da 
kentsel ve kültürel yaşam ortamındaki gelişimleriyle ilgili var olan sorulara 
cevap bulunması amaç edinilmiştir. Bugüne kadar bölgede Hellenistik-Roma 
Dönemi tarihli kentsel merkezlerin araştırılması sadece kısıtlı ölçüde gerçek-
leştirilebilinmiştir. Bu coğrafi bölge içerisinde Doliche antik kenti dışında kar-
şılaştırılabilinecek, arkeolojik araştırmalar için elverişli özelliklere sahip olan 
ve üzerinde modern yapılaşmanın olmayan başka bir örnek antik kentin var-
lığı bilinmediğinden, bu antik kent kalıntıları oldukça büyük bir şans ortaya 
koymaktadır. Böylelikle yeni projenin sayesinde Hellenistik Dönemden Haçlı 
Seferleri Dönemine dek kapsayan süre içerisinde kentin topografik ve kültü-
rel gelişimini ortaya koyabilecek açıklayıcı bir resim oluşturulabilinecektir. 

2017 sezonu Doliche antik kent alanı içerisindeki kazı çalışmalarının odak 
noktasını iki konum oluşturmuştur. Bunlardan biri güney yamacında, diğeri 
ise Keber Tepe`nin doğu platosunda yer almıştır. Bunların yanı sıra ise yoğun 
bir yüzey araştırma çalışmasıyla kentin yayılım alanı tespit edilip, yapılaşma-
nın karakterini çözümleme denemeleri başlatılmıştır.

Keber Tepe`nin Güney Yamacında Kazı Çalışmaları Kilise 

Kentin yer aldığı yükseltinin güney yamacındaki çalışmaların amacı 2015 
yılı kazı çalışmaları esnasında açığa çıkarılmaya başlanmış Erken Bizans Dö-
nemine ait olan yapıyı daha iyi anlayabilmek amacıyla, devamını açığa çıkar-
mak olmuştur ki, ilk etapta buradaki mimarinin bir Villa yapısına ait olduğuna 
inanılırken, son durumunda bir kilise mimarisi olduğu sonucuna varılmıştır 
(Plan: 1). Kilise, yamaçta, anakayanın traşlanması sonucunda düzleştirilme-
siyle büyütülmüş bir teras üzerinde uzanmaktadır. Kilise mimarisini ortada 
büyük ve iki yanında, her birinin birer sütun sırası ile sınırlandırılmış, birer 
dar neften oluşmaktadır. Naos oldukça gösterişli ve kaliteli bir mozaik taban 
ile kaplanmıştır. 2015 yılı kazı çalışmaları esnasında naosun bir kesimi ve de 
güney ile kuzey yanına sınır eden yan neflere ait kesimler açığa çıkarılmıştır. 

Çalışmaların en başında kazı karelajının 2015 yılı kazı sezonunda oluştu-
rulmuş karelaj sistemi ile kazı neticelerine göre uygunluğun oluşturulması 
önem taşımıştır. Bunun sonucunda kazı alanındaki açma planının bir üçgen 
formuna sahip olmasına neden olmuştur.
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Toplam yaklaşık 121 metrekarelik bir alanın (Plan: 1) kazısı gerçekleştiril-
miştir. Bu alan üç açmaya bölünmüştür (17-01, 17-02, 17-03 açmaları). Kuzey-
deki 17-01 açma kesitinde yan nefe ait bir bölüm açığa çıkarılmıştır (Resim: 
1). Yine pulluk katmanının ve erozyon sonucunda oluşmuş yoğun dolgu ta-
bakasının altında bir tahrip katmanının yer aldığı tespit edilmiştir. Bu büyük 
bir olasılıkla bir deprem neticesinde oluşmuş bir tahrip katmanıdır. Bu taba-
kanın içeriğinin büyük bir kesimini, nefi kuzeye sınırlandırmış olan duvara 
ait, yıkılmış yontma taş blokları oluşturmaktadır. Bunun altında ise bir son-
raki katmanı sıkıştırılmış balçıktan yapılmış bir taban anakaya üzerinde yer 
almaktadır. Taban üzerindeki katmanda şaşırtıcı şekilde az sayıda buluntu 
barındırmış ve bu büyük bir olasılıkla buranın depremden öncesinde kullanı-
mının sonlanmış olmasına işaret etmektedir. 

Yan nefin orta kesiminde yaklaşık 7 metre derinliğe sahip bir sarnıç ko-
numlandırılmıştır. Sarnıç ağzı 2015 yılı kazı çalışmaları esnasında açılmıştır. 
2017 yılı kazı sezonunda sarnıç içerisinde de çalışmalar yürütülmüştür (Re-
sim: 2). Sarnıç tabanının ortasında yuvarlak formlu bir çökertme oluğu tespit 
edilmiştir. Bu oluk tümüyle yukarıdan atılmış malzeme ile doldurulmuştur. 
Çökertme oluğunun etrafındaki geniş alanlar ise dökülmüş duvar sıvası ve 
de sarnıcın son kullanma evresine ait keramik atıklarıyla kaplıydı. Bütün bu 
buluntu malzemesi toplanmış ve koruma altına alınmıştır. Bunlar kendi içeri-
sinde bütünlük sağlayan bir buluntu kompleksi oluşturmaktadır. Bu buluntu 
bütünlüğü tümüyle yapının terk edilme evresinin hemen öncesine tarihlendi-
rilmektedir. Buranın keramik malzemesinin analiz sonuçları yörenin keramik 
kronolojisindeki Erken Bizans Dönemi için oldukça önemli sonuçlar sunacak-
tır. 

17-01 açmasının kuzey yanında duvar yıkıldıktan sonra, moloz taşından 
yeni bir duvarın inşa edilmiş olduğu tespit edilmiştir (Resim: 1). Bu duvarın 
azami genişliği 0,90 m. ve kısmen yerinde kalmış bir önceki duvara ait yont-
ma taş blokları üzerinde yer almaktadır. Ama bir önceki duvardan daha ku-
zeye doğru uzanmaktadır. Moloz taşından yapılma duvarın kuzey yanında 
sert alçıdan yapılma taban görülmekte ki, bu duvar ile bağlanmamaktadır. 
Duvarın yaklaşık 0,60 - 0,95 m. uzaklığında başlamaktadır. Sert alçı tabanın 
güney yanı oldukça düz bir kenara sahip olup, duvar ile paralel uzantıya sa-
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hiptir. Bu moloz taşı duvarının ve alçı tabanın kilise ile bir bağlantıya sahip 
olma olasılığı görülmemektedir. 

17-02 açması 17-01 açmasının güneyinde konumlu olup, 2015 yılı kazı se-
zonunda açığa çıkarılmış naosun doğu yanına olan uzantısını göstermektedir 
(Resim: 3). Burada tespit edilen bulgu durumu bir önceki kazı sezonu ile ay-
nılık göstermektedir. Arazi yapısına göre doğu yanına doğru daha heybetli 
bir hal alan dolgu katmanı altında mozaik tabanının devamı açığa çıkarıla-
bilinmiştir. Dekorasyon şemasında dörtgen alanlara sahip olan, değişken ge-
ometrik motiflerle bezenmiş olup, yuvarlak ve dörtgen süslemeli bantlarla 
birbirinden ayrıştırılıp, çerçevelenmiştir. Bu bezeme şekli öncelikle devam 
etmekte olup, naosun ortasında değişik ebatlara sahip devşirme kalkertaşı 
bloklarından yapılmış dörtgen bir alana kadar devam etmektedir (Resim: 4). 
Bu devşirme kalkertaşı ile çerçevelenmiş alanın iç yanı oldukça az kalıntısı 
koruna gelmiş farklı bir mozaik ile kaplıdır. Bu mozaik kalıntısı avlu tabanın-
dan daha yüksek bir seviyede yer aldığı ve daha küçük tesserae ile döşenmiş 
olduğu anlaşılmıştır. Bu kalkertaşı bloklarıyla çevrili alan bema olarak kav-
ranması gerekir ve böylelikle yapının kilise olarak algılanabilinmesi için şim-
diye dek en önemli delili ortaya koymaktadır. Bu çevrelenmiş dörtgen alanın 
iki yanında, yeni geometrik motiflerle bezeli mozaik taban düz bir şekilde 
devam etmektedir. Kuzey yanında taban oldukça iyi koruna gelmiş olsa da 
güney yanında üzüm köklerinin fazla derine inmiş olmasından ve eski kaçak 
kazılardan dolayı oldukça tahrip olmuştur. Mozaik yaklaşık 15 cm. yüksek-
liğe sahip bir alçı katmanı üzerinde olup, bu yılın kazı çalışmalarında tespit 
edildiğine göre de bu alçı bir önceki döneme ait bir mozaik taban üzerine 
konumlandırılmıştır. Yapılmış iki küçük sondaj çalışmasının neticesinde bu 
bir önceki mozaik taban oldukça sağlam kalmıştır (Resim: 5).

Naosu sınırlandıran sütun sıralaması kuzeye doğru takip edilerek, açığa çı-
karılabilinmiştir. Kuzey yönüne doğru bu yılın çalışmalarıyla toplam beş adet 
daha sütun kaidesi açığa çıkarılmış olsa da, bunlara ait sütun veya arşitrav 
parçaları tespit edilememiştir. Lakin sütun başlıklarına ait parçalar yüksek 
sayıda bulunmuştur. Yaklaşık sütun sırasının hemen ardında konumlu olan 
ve 2015 yılı kazı sezonunda ilk kesiti tespit edilmiş yontma taş blok duvarının 
devamı bulunmuştur. Bu duvar naosu kuzey yanındaki yan neften batıya doğ-



655

ru ayrıştırmaktadır. Bu yontma taş blok duvarı sonraki bir yapım evresinde 
eklenmiştir.  

17-03 açmasında naosu güneye doğru ayrıştıran sütun sırasına ait temel 
kalıntılarının devamı açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). Bu temel sırası önceden su 
kanal blokları olarak kullanılmış ve burada devşirme olarak değerlendirilmiş 
ortaları delikli bloklardan yapılmıştır. Kuzeydeki bulgunun güneyinde bir nef 
eklenmiş olup, bunun da tabanı, oldukça küçük bir kesimi koruna gelmiş, 
geometrik motifli bir mozaik ile kaplanmıştır. Bu mozaik tabanın altında da 
daha eski bir mozaik tabanın varlığı tespit edilebilinmiştir. Doğu yanında sa-
dece harç beslemesi ele alınabilinmiş, batı yanında ise değişik ebatlara sahip, 
kalker taşı bloklarından devşirme yapılaşma görülmektedir. Burada anakaya 
oldukça yüksek koruna gelmiştir ki, açmanın güneybatısında salt bir şekilde 
düzleştirilmiş bir anakaya yükseltisi tespit edilmiştir. Anakayada görülen de-
ğişik çalışma izleri ve nadir koruna gelmiş daha eski duvar kalıntıları, burada 
bir öncü yapının yer almış olduğuna işaret etmektedir. 

Keber Tepe`nin Doğu Platosunda Yürütülmüş Arkeolojik Kazı Çalışmaları 

Keber Tepe`nin doğu yanı düz bir plato halinde uzanmakta ve burası ken-
tin en büyük düzlük alanını göstermetkedir. Üst yüzeyde serpilmiş halde bu-
lunan buluntular ve jeofizik çalışmalarının sonuçlarına göre burasının kent 
merkezi olması gerektiğine işaret etmektedir. 2017 kazı sezonunda burada 
öncelikle bir kısım arama açması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma-
ların amacı jeofizik ölçümlerinin doğruluğunu test etmek ve yapılaşmanın 
karakterini araştırmak olmuştur (Plan: 2).

Burada tespit edilebilinmiş özelliklerden birisi Roma Imparatorluk Döne-
mi yürüyüş seviyesinin modern üst yüzeyin hemen altında yer almış olduğu-
dur. Ayrıca incelenmiş alanlarda anakaya oldukça yüksek bir seviyede var-
lığını göstermiştir. Öyle ki bu alanlarda çok az seviyede kültür tabakalarına 
rastlanılmıştır. Bu durumlara rağmen yine de bu alanda kentsel şekillenmesi 
hakkında bir bakış açısı kazanılabilinmiştir. 
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Roma Dönemi Bir Hamam Tesisatı?

17-04 açmasının doğusunda ve 17-06/08/09 açmalarının değişik ebatlara 
sahip mekanlara ait kesimler açığa çıkarılmıştır. Bunlar büyük bir olasılıkla 
birbirleriyle bağlı mekanlardı ve tahminlere bağlı olarak Roma Imparatorluk 
Dönemi bir hamam tesisatına ait olabilecek bölümler olarak tanımlanabilir 
(Plan: 2). Bu tez için en önemli faktör 17-04 ve 17-06 açmalarındaki birbirle-
riyle bağlantılı olan bulgulardır. Yaklaşık 40 m.lik bir alan üzerinde bir meka-
nın doğu bitişindeki su havuzu açığa çıkarılmıştır (Resim: 6). Havuz mekanın 
merkezinde yer almakta ve kısmen anakayaya oyularak yapılmıştır. Duvarlar 
özenli kiremit sıralarından oluşturulmuş olup, hidrolik harç ile sıvanmıştır. 
Duvarda üst üste varlığı tespit edilmiş birden fazla sıva katmanı burada yeni-
lemenin yapılmış olduğuna işaret etmektedir. Havuzun doğu duvarı düz bir 
şekilde derinleşirken, kuzey yanındaki duvara, içine girmeyi kolaylaştırmak 
için iki basamak işlenmiştir. Bu iki basamağı alt basamağında henüz in situ 
olarak mermer kaplama plakalarının kalıntısı gözlemlenmektedir ki, bunlar 
bütün havuzun mermer plakalarla kaplanmış olduğunu ön gestermektedir 
(Resim: 6). Havuzun güneydoğu köşesinde konumlu çeyrek daire forma sa-
hip, basamaklı bir kalkertaşı blok da havuza girişi sağlamak içindir. Havuz 
tabanı oldukça basit, beyaz ve büyük Tesserae`den döşenmiş mozaik oluştur-
maktadır.

Havuz ve kiremitten oluşturulmuş yükselti bir sütun sırası ile çevrilmiştir. 
Lakin sadece temel kalıntıları koruna gelmiştir. Kuzeydoğu yanında ise ana-
kaya zemin olarak kullanım görmüştür. Ana kayanın alçaldığı güney yönüne 
doğru artık yontma taş blokları temel için kullanım görmüşken, bunlardan 
sadece iki adet günümüze ulaşabilmiştir. Geri kalan yontma taş blokları yer-
lerinden sökülmüştür. Kaybolmuş sütun sırasının koruna gelmiş üç yanında 
koridor gözlemlenmekte olup, bunun tabanı mozaik ile döşenmiştir (Resim: 
7). Bu mozaik basit geometrik motiflere sahip olup, şimdilik M.S. 2. yüzyıla 
tarihlendirilebilinmektedir. Bu mozaik bir harç besleme üzerine yapılmıştır. 
Bu harç işlenmiş anakaya taban üzerinde olduğu gibi, sütun sırasının ve dış 
duvarlarının da üzerinde konumlanmış yontma taş bloktan yapılma temel 
üzerinde harç besleme yapılmıştır. Buna göre yontma taş blokları yerinden 
sökülürken mozaik taban da ağır hasarlara maruz kalmış ve artık sadece tü-
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müyle ana kaya üzerinde yer almış mozaik bölümü iyi koruna gelebilmiştir. 
Taşların yerinden sökülme girişiminde dış duvara ait kalıntılar da günümüze 
ulaşamamıştır. 

Modern üst yüzeye fazla yakınlığından dolayı tabanın üzerinde antik kat-
manlara ait kalıntılar günümüze ulaşabilmiş değildir. Mekanın kullanımı ile 
bağlantılı olan buluntular bundan dolayı korunamamıştır. Lakin havuzun 
dolgusu bir istisna durumu göstermektedir. Buradaki dolgu malzeme bulun-
tular büyük bir olasılıkla yapının tahribatı ile ilişkili olması gerek ve yıkılmış 
bloklar ile mimari süsleme parçalarını içeriyordur. Burada bulunmuş olan 
sikkeler ise dolguyu M.S. 4. yüzyıla tarihlendirmektedir. 

Havuzlu mekanın güney sonunu ve sınır eden yapılaşmayı anlayabilmek 
amacıyla 17-08 açması tesis edilmiştir (Plan: 1). Burada da yine taşların yer-
lerinden sökülmüş olmasından dolayı mozaiğe ait, su havuzunu çevreleyen 
sadece dar bir hat koruna gelmiştir. Ne sütun sıralamasına ait temele, ne de 
sınırlandıran duvara ait izler koruna gelebilmiştir. Açmanın güneyine sınır 
eden alan işlevi henüz açıklanamayan, geniş bir çukur tarafından tümüyle 
tahrip edilmiştir. Böylelikle sınır eden bir sonraki mekan ile ilişiği açıklığa 
kavuşturulamamıştır. Bu duruma rağmen açmanın güney yanında yaklaşık 3 
metrelik bir uzunlukta bir tabana ait harç besleme tespit edilebilinmiştir. Bu 
harç beslemenin çukur tarafından tahrip olmuş olduğu bölümde, bu besle-
menin en az 0,91 m. kalınlığa sahip olduğu söylenebilinir. Önceden yapılmış 
jeoradar çalışmalarının sonuç resimlerine göre ise burada oldukça büyük bir 
mekana ait bir tabana olması gerektiği söylenebilinir. 

Yine oldukça büyük bir mekanın tabanına ait olması gereken bir başka 
harç yatağı batı yanındaki 17-09 açmasında tespit edilebilinmiştir (Plan: 1). Bu 
harç yatağı yaklaşık 0,30-0,40 m. derinlikte yer alıyor ve açmanın neredeyse 
tüm yüzeyince uzanmaktadır. Ama açmanın doğu profilinin hemen önünde 
oldukça kudretli bir çukur tarafından sonlandırılmıştır. Bu çukurun tabanına 
ise henüz ulaşılamamıştır. 17-08 açmasında olduğu gibi burada tespit edilen 
harç yatağı da oldukça güçlü bir yapıya sahiptir. 

Bütün bu verilere göre 17-08 ve 17-09 açmalarındaki mekanlara ait harç 
taban yatağı kalıntıları ile 17-04 ve 17-06 açmalarında tespit edilmiş havuz bir 
hamam tesisatına ait olduğu sonucuna varılabilinmektedir. Lakin yapının ge-
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nel yapısı ve uzantısı daha fazla sondaj açılmadan henüz tam olarak kendini 
ortaya koyamamaktadır. 

Hellenistik Dönemin İlk İskanı

17-04 açmasının doğusu ve 17-05 açmasının kuzey yarısında ana kaya 
oldukça yüksek seviyede mevcuttur. Bu duruma bağlı olarak oldukça az 
sayıda bozulmamış bulgular koruna gelmiştir. Ayrıca burada moloz taşın-
dan yapılma bir yapıya ait kalıntılar bulunmuştur. Bu yapı kalıntıları bağ-
lı olarak bulunmuş keramik buluntularına bağlı olarak Hellenistik Döneme 
tarihlendirile bilinmekte olup, kentin bu alanındaki ilk iskanın M.Ö. 2. yüzyıla 
tarihlendirile bileceğine işaret etmektedir. 

Resmi Yapilara Ait Temeller

17-05 açmasının güneyinde ve sınır eden 17-07 açmasında var olan ana 
kaya belirgin bir şekilde güneye doğru alçalmakta ki, böylelikle Antik Dö-
nem katmanı daha iyi koruna gelebilme olanağına sahip olmuştur. Ayrıca bu 
alandaki çalışmalar neticesinde, burada geçmiş dönemlerde oldukça yoğun 
geniş kapsamlı kaçak kazıların gerçekleştirilmiş olunduğu fark edilebilinmiş-
tir. Öyle ki katman takibini gerçekleştirmekte bu kaçak kazı tahriplerinden 
dolayı oldukça güçlük çekilmiştir. 

Bu alandaki en dikkat çekici yapı bulgusunu büyük ebatlı kalker taşı blok-
larından inşa edilmiş, oldukça büyük bir yapı bütünlüğüne ait temel kalıntıla-
rı olmuştur (Resim: 8). Hamam yapı tesisatında olduğu gibi, burada da temel 
derinlikleri var olan ana kayaya oyularak oluşturulmuş ve böylelikle arazinin 
düzensiz eğimine uyum sağlanmıştır. Mekan içerisinde sahip olduğu tabana 
tespit edilememiştir. Mekanın iç kesimi komple muazzam bir katman kalker 
taşı yontma blokları ve dolgu doldurulmuş olup, ilk etapta bunun bir duvar 
yıkıntısına ait olabileceği düşünülmüştür. Lakin bunun modern dönemde 
ağır iş makinalarıyla yapılmış bir kaçak kazı sonucunda oluşmuş bir dolgu 
çukuru olduğu ortaya konulabilinmiştir.  

Mekanın ve ait olduğu yapının bir tevsiri ne yazık ki tam olarak gerçekleş-
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tirilemiyor olsa da, muazzam bir büyüklüğe sahip olmasından dolayı bunun 
resmi bir yapı olması gerektiğini söylemek mümkündür. Ayrıca bu düşünce 
çeşitli buluntular sayesinde de desteklenmektedir. Örneğin burada bulunmuş 
damgalı bir kiremit üzerindeki DEMOSIA/resmi yazıtı desteklemektedir (Re-
sim: 9). Bu buluntu 17-04 ve 17-05 açmalarında gün ışığına çıkmış ve bu alan-
da resmi bir binanın yer almış olduğuna dair belirgin bir işaret sunmaktadır. 
Alanın batı yanında yer alan hamam tesisatı da bu durumu desteklemektedir. 
Oldukça dikkat çekici bir durum ise 17-05 ve 17-07 açma alanlarında toplam 
1000 adetten fazla keramik mühür baskısının bulunmuş olmasıdır (Resim: 
10). Bunların neredeyse tümü üst yüzey katmanlardan çıkmış ve buraya istif 
edilmiş olsalar bile, bu çevre içerisinde Doliche antik kent arşivinin yakında 
bir yerde yer almış olmasına işarettir. 

A. Kent Alanında Yüzey Araştırması

Arkeolojik kazı çalışmalarının yanı sıra bu yılın çalışmaları arasında kent 
alanında yoğun yürütülmüş bir yüzey araştırması da gerçekleştirilmiştir. 
Tahmin edilen antik kent alanının yaklaşık üçte biri kadar inceleme altına 
alınabilinmiştir. Bu çalışmanın amacını kent yerleşim alanının genişliğini, 
yerleşimin kullanım süresini ve yerleşim değişik evrelerine ait topografya-
sıyla ilgili sorularına cevap bulabilmektir. Bu yüzey araştırması incelemele-
ri parseller halinde yapılmaktadır. Çünkü her bir parsel sınırında toplanıp 
duvar halinde sınırlara yığılmış moloz taşları ancak buna izin vermektedir. 
Öncelikle araziler 5 metrelik hatlara bölünerek incelenmiştir. Burada görül-
müş bütün malzeme öncelikle gruplara ayrılarak sayılmıştır. Bunun ardın-
dan 10x10 m. ebatlarına sahip bölümlere ayrılmış olup bu alanlarda toprağın 
üst yüzeyinde tespit edilmiş malzemeler daha ayrıntılı inceleyebilmek için 
toplanmıştır. Alanların yaklaşık yüzde sekizlik kadar bölümleri bu şekilde 
incelemeye alınmıştır. 

Malzemenin değerlendirmesi henüz başlangıç aşamasında olmasına rağ-
men, antik kentin yapılaşmasını ve kullanım evrelerini ortaya koyabilecek bir 
sonucun ortaya konulabilineceği kendini göstermektedir. Yüzey araştırması-
nın buluntuları arasında bir mermer heykeline ait parça ile terrakotta parçası 
aralarında en dikkat çekicileridir. 
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B. Dülük Köyü`nde Bir Kaya Oda Mezarı, Kazı Alanı K17-11 

13.09.2017 tarihinde Dülük Köyü`nün kuzey yanında (37°9‘21.93“N, 
37°21‘42.80“E) görevlendirilmiş bir firma çalışanları tarafından elektrik di-
reklerinin kurulma çalışmaları esnasında Roma Dönemine ait bir kaya oda 
mezarının tavan hizasında bilinçsizce bir kırılma gerçekleştirilmiştir (Resim: 
11). Bu mezar yapısı 14.09.-16.09. tarihleri arasında kazı ekibinin üç arkeoloğu 
tarafından ve Gaziantep Zeugma Müzesi`nden Arkeolog Onur Kaplan`ın gö-
zetimi altında incelenmiştir.  

Güney yanındaki bir kapıdan girişi sağlanan merkezi odalı (3,50 m.x4,20 
m.) bir mezar yapısına sahiptir. Kapısı büyük, daire formlu bir taş ile kapa-
tılmıştır. Ana mekanın kuzey duvarında ana kayadan işlenmiş iki lahit ko-
numludur (Mezar 4 ve 5). Batıya doğru ise ölülerin yatırıldığı 4 adet mezar 
yatağının yer aldığı nişler mevcuttur (Mezar 1-3, 12). Batı ve güneye doğru ise 
her birinde 3 mezar yatağı barındıran nişler yer almaktadır (batı Mezar 6, 7, 
11; güney Mezar 8-10). Toplam 12 mezar yatağı bulunmakta olup, bunlardan 
üç tanesi sonradan eklenmiştir. Mezarda her hangi bir dekorasyon gözlem-
lenmiyorsa da, duvarlarında sıva kalıntısı tespit edilmiştir.  

Mezar odasına ilk ayak basıldığında burasının Antik Dönemde soyulmuş 
olduğu tespit edilebilinmiştir. Gömülenlerin kemikleri henüz mevcut olsa da, 
bütün mezarlar karıştırılmıştır. Bu esnada büyük bir olasılıkla bütün mezar 
hediyeleri toplanmıştır. 

Her bir mezar yatağında en fazla iki kişi gömülmüştür. Merkezi odada 
yer alan Mezar 3 ve 4`te istisnayi durumlar gözlemlenmektedir. Bunlarda en 
az altı kişiye ait kemikler tespit edilmiştir. Büyük bir olasılıkla yeni gömüler 
yerleştirileceği vakit Mezar 3 ve 4`e eski gömülerin kemikleri eklenmiş olup, 
yeni gömüler için yer kazanılmıştır. Mezarlardaki çivi buluntuları, lahitlerin 
ahşaptan kapaklara sahip olmuş olduklarına işaret etmektedir. 

Bütün sağlam kemikler ve mezar yataklarındaki topraklar da toplanıp 
kazıevinin deposunda koruma altına alınmıştır. Mezarlardan sadece az sa-
yıda buluntu bulunmuştur: cam unguentariumlarına ait parçalar, üç adet al-
tın küpe, iki adet altın folyo parçası, dört adet kandil burada sayılabilinecek 
önemli buluntular arasındadır. Bu buluntulara göre mezar M.S. 2. yüzyıla 
tarihlendirilmektedir. 
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C. Antik Su Kanalı

Gaziray tarafından yürütülen tramvay ray çalışmaları esnasında 21.08.2017 
tarihinde Dülük`te Roma Dönemine tarihli bir tazyikli su kanalına rastlanıl-
mıştır (Resim: 12). Açığa çıkan kalıntılar 21.09.2017 tarihinde Doliche antik 
kent kazıları ekibinin iki arkeolog ve üç iş gücü tarafından temizlenerek bel-
gelenmiştir. 

Kanalın kaplamasının yaklaşık 3 metre uzantısı kırılarak kanalın kesiti açı-
ğa çıkmış ve Gaziray tarafından gerçekleştirilmiş bu tahrip ile kanalın yapı-
laşması incelenmiştir. Kanal 0,43 m.lik bir genişliğe ve 1,30 metrelik yüksekli-
ğe sahip olup, anakayaya işlenerek devam etmektedir. Kanalın yan duvarları 
kiremitlerle (0,20x0,30x0,05 m.) inşa edilmiş ve üst yanı kavisli kiremitlerle 
örtülmüş olduğu tespit edilebilinmiştir. Inşa edilmiş kanalın üzeri yaklaşık 
0,30 m. kalınlığındaki kiremit kırıkları, kalker taşı ve harç kalıntıları ile örtül-
müştür. Kanal duvarı tamamen yaklaşık 0, 02 m. kalınlığındaki hidrolik sıva 
ile kaplanmıştır.

Bu su kanalı Çimşit Tepe`den Doliche antik kentine suyu taşıyan tazyikli 
bir kanal olduğu tespit edilmiştir. Kanala ait başka kalıntılar Keber Tepe`nin 
batı yamacında, Mithras Tapınağı`nın yakınında koruna gelmiş olduğu bilin-
mektedir. Su kanalının tarihlendirilmesi Roma İmparatorluk Dönemidir. 

D. Dülük Baba Tepesi`nde2 Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları3

Eski açmaların ve de yeni açılmış açmaların korunması adına Gazi-
antep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 03.10.2012 ta-

2 Roma Imparatorluğu`nda Iuppiter Dolichenus Kültü için bkz.: M. A. Speidel, The Military Reli-
gion of Iuppiter Dolichenus, EPRO (Leiden 1982); M. Blömer – E. Winter (editör), Iuppiter Dolic-
henus. Vom Lokalkult zur Reichsreligion, ORA 8 (Tübingen 2012).

3 Dülük Baba Tepesi`nde şimdiye dek yürütülmüş çalışmalar için bkz.: F. Bulgan – A. Schütte-
Maischatz – E. Winter, Forschungen in Doliche 2001, KST 24/2, 2002, 197–208; H. Güllüce – A. 
Schütte-Maischatz – E. Winter, Forschungen in Doliche 2002, KST 25/1, 2003, 29–40; H. Güllüce 
– M. Blömer – E. Winter, Forschungen in Doliche 2003, KST 26/ 1, 2004, 53–62; M. Blömer – 
E. Winter, Iupiter Dolichenus – Der Gott auf dem Stier. Ein orientalischer Kult und seine Urs-
prünge, AW 36/4, 2005, 79–85; M. Blömer – E. Winter, Doliche und das Heiligtum des Iupiter 
Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi. 1. Vorbericht (2001–2003), IstMitt 55, 2005, 197–214; H. 
Güllüce – M. Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük 
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rihli (B.16.0.KVM.04.27.00.02/27.08.49-822) ve 01.03.2013 tarihli (B.16.0.K
VM.04.27.00.02/27.08.49-235) izin yazıları dikkate alınarak konservasyon ça-
lışmalarının devamı yürütülmüştür. Bu çalışmaları içeren ayrıntılı konservas-
yon raporu bu yazının ekinde yer almaktadır. 

Baba Tepesi bei Doliche. Forschungen in Doliche 2004, KST 27, 1, 2005, 105–116; F. Bulgan – M. 
Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi 
bei Doliche. Forschungen des Jahres 2005, KST 28/1, 2006, 247–258; M. Blömer – E. Winter, Der 
Dülük Baba Tepesi und das Hauptheiligtum des Iupiter Dolichenus. 2. Vorbericht (2004–2005), 
IstMitt 56, 2006, 185–205; M. Önal – M. Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter 
Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche. Forschungen des Jahres 2006, KST 29, 2007, 
371–384; E. Winter (editör), Patris Pantrophos Kommagene. Neue Funde und Forschungen 
zwischen Taurus und Euphrat, AMS 60, (Bonn 2008) (bu kitapta Doliche/Dülük Baba Tepesi ile 
ilgili makaleler E. Winter, A. Schachner, G. Heedemann, W. Oenbrink, M. Facella, C. Höpken, F. 
Schimmer, M. Sieler); M. Facella – E. Winter, Neue Inschriften für Iupiter Dolichenus aus dem 
östlichen Mittelmeerraum, in: E. Winter (Hrsg.), Vom Euphrat zum Bosporus. Kleinasien in der 
Antike. Festschrift Schwertheim Bd. 1, AMS 65 (Bonn 2008) 217–228; M. Blömer – E. Winter, Das 
Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche. Forschungen 
des Jahres 2007, KST 30, 2009, 67–84; M. Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter 
Dolichenus auf dem Dülük Baba Tepesi bei Doliche – Forschungen des Jahres 2008, KST 31, 
2010, 441–458; M. Blömer – E. Winter, Gaziantep´in antik dönem tanrıları - The Ancient Gods of 
Gaziantep, Aktüel Arkeoloji Dergisi 13, 2010, 12–15; M. Blömer – E. Winter, Kült ve Arkeoloji. 
Kutsal Bir Alan – Doliche, Aktüel Arkeoloji Dergisi 16, 2010, 86–93; T. Prinz – K. Krüger – B. 
Lasar, High Resolution Remote Sensing and GIS-Techniques for Geobase Data Supporting Arc-
haeological Surveys: A Case Study from Ancient Doliche, SE Turkey, Geoarchaeology 23, 2010, 
355–374; M. Blömer – E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem Dülük 
Baba Tepesi bei Doliche – Forschungen des Jahres 2009, KST 32/1, 2010, 319–330; E. Winter 
(editör), Von Kummuş nach Telouch. Archäologische und historische Forschungen in Komma-
gene, Dolichener und Kommagenische Forschungen 4, AMS 64 (Bonn 2011) (bu kitapta Dolic-
he/Dülük Baba Tepesi ile ilgili makaleler E. Winter, M. Blömer, A. Schachner, W. Oenbrink 
– P. Borbone, E. Strothenke, C. Hoepken, M. Facella – M. Stanke, A. Collar M. Önal); E. Winter, 
Jüpiter Dolichenus Kültü ve Doliche´nin Steli, ARULIS 1, 2011, 8–12; M. Blömer – E. Winter, 
Die Grabungen auf dem Dülük Baba Tepesi bei Gaziantep 2010, KST 33/1, 2011, 205–219; M. 
Blömer – E. Winter, Commagene. The Land of Gods between the Taurus and the Euphrates. An 
Archaeological Guide, 2011, 267–285; C. Höpken, Les verreries du sanctuaire de Jupiter Doliche-
nus à Doliche (Turquie), issues d`une couche de destruction datée de 256 ap. J.-C., Bull. AFAV 
2012, 37–39; M. Blömer – E. Winter, Demirin Yetiştiği Yer. Dülük Baba Tepesi Iuppiter Dolic-
henus Kutsal Alanı, Aktüel Arkeoloji 26, 2012, 82–85; E. Winter, Doliche. Eine kommagenische 
Stadt und ihre Heiligtümer, in: J. Wagner (editör), Gottkönige am Euphrat. Neue Ausgrabungen 
und Forschungen in Kommagene, 2. erweiterte Auflage (Mainz 2012) 151–160; M. Blömer – E. 
Winter, Vom späthethitischen Heiligtum zum christlichen Kloster, Welt und Umwelt der Bibel, 
4/2012, 60–61; M. Yoshida – E. Winter, An Approach to Sustainable Conservation and Care Con-
cepts for Archaeological Sites in Dülük and on Dülük Baba Tepesi (Gaziantep), in: Proceedings 
of the 5th International Congress on “Science and Technology for the Safeguard of Cultural He-
ritage in the Mediterranean Basin” (Istanbul, 22–25.11.2011), (Rom 2012) 269–273; M. Blömer – E. 
Winter, Sanctuary and Monastery: „Where the iron was born“, in: Actual Archaeology 5, 2013, 
22–24; M. Blömer – E Winter, 2011 Yılında Gaziantep`teki Dülük Baba Tepesi`nde Kazı Çalışma-
ları, KST 34, 2012, 361–368; E. Winter (editör), Kult und Herrschaft am Euphrat. Dolichener und 
Kommagenische Forschung 6, AMS 72 (Bonn 2014) (ilgili makaleler M. Blömer, A. Schachner, W. 
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Konservasyon çalışmalarının yürütülebilinmesi için gerekli küçük alanlar-
da arkeolojik kazı çalışmaları gerçekleştirilmesi gerekmiştir. Bunlar genelde 
profillerin düzleştirilmesi için veya açma içinde kalmış küçük köşelerin kal-
dırılması için yapılmış kazılar olmuştur. Bu çalışmalarda alışık olunduğu gibi 
genelde Geç Demir Çağı katmanlara ulaşılmıştır. Bunlarda ağırlıklı olarak 
yüksek sayıda değerli küçük buluntular gün ışığına ulaşmıştır. Bu buluntu-
lar arasında en dikkat çekicisi küçük bir bronz yıldırım demeti olmuştur. Bu 
buluntu Demir Çağı kutsal alanında Gökyüzü Tanrısı`na adaklar adandığını 
gösteren ilk belge olmuştur (Resim: 13). 

E. Sonuç ve Perspektifler

Doliche`de 2017 yılının çalışmalarında antik kentin yapılaşması ve tarihi 
hakkında oldukça mühim sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılmış çalışmaların so-
nuçları Geç Antik/Erken Bizans Dönemine ait yapı bütünlükleri ve oldukça 
kaliteli mozaik tabanları, 2015 yılı sonuçlarına göre çok daha abidevi olduk-
larını göstermiştir. Büyük bir olasılıkla bahsedilen yapı bir kilise olması ge-
rekmektedir. Bu tefsir ile sadece mimari bulgunun kalıntılarıyla çok iyi uyum 
sağlamıyor, aynı zamanda dekorasyon elemanlarıyla ve bir mermer masasına 
ait bulunmuş parçalar için de oldukça iyi bir ahenk sağlamaktadır. Naosta-
ki mozaik yaklaşık 400`lere tarihlendirilmekte olsa da yapı süslemeleri daha 
sonraki bir tarihe tarihlendirilmektedir. Yapım evrelerinin ayrıştırılması ken-

Messerschmidt, P. G. Borbone, B. Öğüt, C. Höpken, W. Oenbrink, E. Strothenke, M. Stanke, Z. 
Simon, S. Haps); T. Prinz u. a. 2014, GeoArchaeology Web 2.0: Geospatial Information Services 
Facilitate New Concepts of Web-Based Data Visualization Strategies in Archaeology – Two Case 
Studies from Surveys in Sudan (Wadi) and Turkey (Doliche), Archaeological Discovery, 91–106, 
M. Blömer – E. Winter, 2012 Yılında Gaziantep`teki Dülük Baba Tepesi`nde kazı çalışmaları, KST 
35, 2013, 199–210; M. Blömer, Der Kult des Iuppiter Dolichenus und die Frage nach Kontinuität, 
in: L. Picht u. a. (editör), The Limits of Change – Was ist der Wert der beständigen Dinge? 
(Berlin 2015) 103-122; E. Winter, Die Forschungsstelle Asia Minor in Kommagene und Doliche 
(1938–2014), in: Ü. Yalcin - H.-D. Bienert (editör), Anatolien. Brücke der Kulturen. Aktuelle Fors-
chungen und Perspektiven in den deutsch-türkischen Altertumswissenschaften (Bochum 2015) 
247–261; M. Blömer, Religious Continuity? The Evidence from Doliche, in: A. Lichtenberger – R. 
Raja – M. Blömer (eds.), Continuity, Discontinuity and Change. Afterlife and Transformation 
of Near Eastern Religions in Hellenistic and Roman Times, Contextualizing the Sacred 4 (Turn-
hout 2015) 129 - 141; M. Blömer – E. Winter, Ein Gott im Blattkelch, Antike Welt 1, 2015, 5; D. 
Çobanoğlu – M. Blömer – E. Winter, Doliche ve Dülük Baba Tepesi. Iuppiter Dolichenus´un 
Anavatanı, Aktüel Arkeoloji 50, 2016, 88 – 99.
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dini oldukça belirgin bir şekilde göstermektedir. Bir deprem ile tahrip olmuş 
tesisat büyük bir olasılıkla geç 6. veya erken 7. yüzyılda gerçekleşmiş olması 
gerekir. Bu yapı bütünlüğünün incelenmesinin devamı Doliche antik kenti-
nin Erken Hıristiyanlık Döneminin daha iyi anlaşılması için büyük bir önem 
taşımaktadır. 

Doğu platosunda yapılmış kazı çalışmalarına göre Roma Dönemine ait 
resmi yapısının araştırılabilineceğini göstermektedir. Burada oldukça büyük 
bir yapıya ait kalıntılar kısmen açığa çıkarılmış ve bunlardan birisi Roma İm-
paratorluk Dönemine ait, tabanının oldukça kaliteli mozaik ile döşenmiş bir 
hamam tesisatına ait bölümleri açığa çıkarılmıştır. Bölgede sadece çok az sa-
yıda Roma Dönemi hamam tesisatı bilindiğinden, burada bulunmuş olan bu 
bulgular bilimsel açıdan oldukça büyük bir önem taşımaktadır. 

Sadece kesitleri açığa çıkarılabilinmiş olan başka yapılar resmi binalara ait 
kalıntılar olarak tanımlanabilinmektedir. Bunlar Doliche antik kentinin bü-
yük bir olasılıkla arşiv yapısının yakınında yer alıyor olması gerektiği yapıl-
mış olan 1000`den fazla keramik mühür baskı buluntularına dayanarak açık-
lanabilinir. Bu mühür baskılarının arasında bir çoğu büyük ebatlarına, yoğun 
sayıda sık sık benzerlik göstermelerine ve de kimilerinde idari olan „resmi“ 
gibi yazıtlar taşıyor olmalarına bağlı olarak kentin mühürleri tarafından ba-
sıldığını işaret etmektedir. Bu buluntuların sağlamış olduğu resim bütünlüğü 
sayesinde buluntu bileşimi kent insanının dini ve kültürel yaşamına oldukça 
önemli bir bakış açısı sağlamaktadır. Burada önümüzdeki yıllarda gerçekleş-
tirilecek çalışmaların devamı sayesinde kentin Roma Dönemi`ne ait merkezi-
nin araştırılması ve açıklanmasına olanak sağlayacaktır. 

Ümit edilen odur ki, metropol Gaziantep`in kenarındaki Doliche antik 
kent kazıları önümüzdeki yıllarda Zeugma antik kent kazılarının yanı sıra 
Güneydoğu Anadolu`nun en mühim kent kazılarından birinin olabilmesidir. 
Bu çalışmaların neticesinde sadece bilim dünyası için sansasyonel olacak so-
nuçların ortaya çıkması değil, aynı zamanda Doliche antik kenti oldukça mü-
him bir turistik merkezi haline gelip, Gaziantep kenti bölgenin daha güçlü bir 
kültürel merkezi haline gelmesinde büyük bir etken olacaktır. 
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2017 YILI 
THYATEIRA VE HASTANE HÖYÜĞÜ KAZILARI

Engin AKDENİZ*
Aydın ERÖN
Nihal AKILLI

Manisa’nın Akhisar ilçe merkezinde yer alan Thyateira’daki 2017 yılı kazı 
çalışmaları 14 Temmuz-30 Kasım 2017 tarihleri arasında genel olarak Hasta-
ne Höyüğü alanında gerçekleştirilmiştir  (Harita:1, Resim: 1-2). Antik kentin 
ziyarete açık tek bölümü olan Tepe Mezarlığı’nın ören yeri özelliği sebebiyle 
2017 yılında bu alanda temizlik ve basit acil onarım (turistlerin ziyareti sıra-
sında düşen taşların çamurla sıvanması) çalışması gerçekleştirilip kazı yapıl-
mamıştır. 2017 kazılarımıza bakanlık temsilcisi olarak sırasıyla Giresun Mü-
zesi Uzmanı Eyüp Can Kale ile Bolu Müzesi Uzmanı Kadir Kavuk görev al-
mıştır. Kazı çalışmaları başta Akhisar Belediye Başkanlığı olmak üzere Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün sağladığı 
olanaklarla sürdürülmüştür1.

İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu›nun 09.05.2012 
gün ve 798 sayılı kararı doğrultusunda yıkımına karar verilen Eski Devlet 
Hastanesi›ne ait binaların yıkılması işlemi ise bu seneki kazının ardından 
Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü›nün sağladığı olanaklarla Manisa 
Müzesi Müdürlüğü uzmanları ile kazı başkanlığımız denetiminde 24.01.2018 
– 01.03.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Böylece höyük üzerine inşa 

* Prof. Dr. Engin AKDENİZ, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bö-
lümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Aydın/TÜRKİYE.

 Dr. Öğr. Üyesi Aydın ERÖN, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölü mü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Aydın/TÜRKİYE.

 Araş. Gör. Nihal AKILLI, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bö-
lümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Aydın/TÜRKİYE.

1 Söz konusu kurumlara desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.
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edilen yapılar yıkılmış, geniş bir kazı sahası ortaya çıkmıştır. Ancak hastane-
ye ait bu binaların inşaatı sırasında herhangi bir kaydın tutulmamış olması 
günümüz yürüme düzleminden 2-2.5 m. aşağıya inen temel katlarının yapı-
mındaki olası tahribatın boyutunu şu aşamada anlamamızı zorlaştırmaktadır.

Höyüğe adını veren Kethüda Mahallesi’ndeki Devlet Hastanesi’nin inşaatı 
1950 yılında başlayıp 1954 yılında tamamlanmıştır. İlkin 70 yatak kapasitey-
le hizmete açılan bu küçük hastane ilçenin ihtiyacını karşılamayınca giderek 
büyütülmüş yatak sayısı 178’e çıkarılmıştır. 1976 yılında ise ek binalar inşa 
edilerek son şeklini almıştır. Bu haliyle hastane binaları ve bahçesi höyük zir-
vesinde çok geniş bir alanı kaplamaktaydı. Höyük, bugünkü ova seviyesin-
den yaklaşık 10 metre yükseklikte yer almasına karşın üzerinin Devlet Hasta-
nesi binaları ile çevresinin modern yapılar tarafından adeta kuşatılmasından 
dolayı 1959-60’da bölgede kapsamlı yüzey araştırmaları yapan D. French’in 
çalışmaları da dâhil olmak üzere önceki arkeolojik araştırmalarda tespit edi-
lememiştir (French, 1969:41-98).

Hastane Höyüğü yerleşimindeki tabakaların saptanması amacıyla 2012 
yılında başlatılan kazı çalışmalarında ilk olarak 2013 yılında ortaya çıkma-
ya başlayan tapınak yapısı bu tarihten itibaren kazı çalışmalarının planlan-
masında etkili olmuştur. 2017 yılı kazı çalışmaları E-32/b, E-31/d, E-32/b, 
E-32/c, E-32/d, E-33/a, E-33/c, F-31/aF-31/c, F-32/a F-32/c, F-32/d, (F-33/
a,F-32/c), (F-33/b,F-32/d) F-33/d plankarelerinde sürdürülmüştür (Çizim: 1, 
Resim: 3).  

2017 kazılarında sırasıyla Osmanlı, Bizans, Roma, Hellenistik, Lydia ve 
Prehistorik dönemlere ait kalıntı ve buluntulara rastlanmıştır. Bunlar ara-
sında F-33/a, F-32/c plankarelerinde yürütülen çalışmalarda karışık dolgu 
içerisinde ele geçirilen İslami ve Hristiyanlık dönemlerine tarihlenen çok sa-
yıdaki sikke dikkat çekici bir buluntu grubunu oluşturmaktadır. Pek çoğu 
ciddi şekilde korozyona uğrayıp birbirine yapıştığı için net sayısı henüz tespit 
edilemeyen 140 civarı sikke ele geçirilmiştir (Resim: 4). 111.109 m. kot seviye-
sinde dolgu toprak içerisinde bir öbek halinde ele geçirilen sikkelerden 118 
tanesinin 13. yy.ın son çeyreği ile 14. yy.ın ilk çeyreği arasındaki döneme ait 
Mora (Peleponnesos) Yarımadasındaki Akhaea Prensliği’ne ait haçlı sikkesi 
(Denier tabir edilen sikkeler), 20 tanesinin Simav baskılı Germiyanoğulları 
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sikkesi, 2 adet sikkenin ise Saruhanoğulları sikkesi olduğu tespit edilmiştir. 
Haçlı sikkelerinin Fransız paralarından esinlenilerek üretildiği, ön yüzlerinde 
haç, arka yüzlerinde katedral ön cephesinin tasvir edildiği anlaşılmaktadır. 
Takribi 14. yy.ın ikinci yarısına ait olan  İslami sikkelerin okunabilenlerinin 
ön yüzlerinde Kelime-i Şehadet ve arka yüzlerinde “Halledallahü, Duribe 
Simav”, ibaresini taşımaktadır2. Bu sikkeler, Hastane Höyüğü’nden açığa çı-
karılan mimari yapıların tarihlendirilmesinde de fayda sağlayacaktır. Sikke-
lerin önümüzdeki kazı döneminde ayrıntılı temizlenmesi ve konservasyonu 
planlandığından tutanakla geçici olarak Manisa Müzesi’ne teslim edilmiştir. 

Sikkelerin de ele geçtiği moloz toprağın kaldırılmasının ardından tapı-
nak yapısını bulmak amacıyla sürdürülen kazıda 2017 sezonunda toplam 14 
mezar açığa çıkarılmıştır. Bunlardan 7 tanesi basit toprak mezar 7 tanesi taş 
sanduka mezardır. Mezarlar doğu-batı yönünde uzanmakta olup iskeletlerin 
baş kısmı batıya bakacak şekilde konumlandırılmıştır. Mezarlarda tarihleme 
yapılabilecek nitelikte buluntuya rastlanmaması net bir tarihleme yapılması-
nı güçleştirmektedir. Mezarlar genel olarak M.S. 7-10. yy.a tarihlendirilmiştir 
(Resim: 5). 

Mezarların belgelenip kaldırılmasının ardından höyüğün zirvesinde, has-
tanenin bahçe kısmında yer alan ve bir tapınağa ait olduğu anlaşılan yapı-
nın kalıntıları açığa çıkmaya devam etmiştir (Çizim: 1, Resim: 3). Doğu-batı 
doğrultusunda uzanan bu yapının doğu girişinin diğer bölümlerine kıyas-
la daha iyi korunduğu anlaşılmaktadır (Akdeniz-Şahin-Erön, 2015: 129-130; 
Akdeniz-Erön, 2016: 83-84). Çalışmalarda yapının doğu cephesindeki krepis 
sıralarından altı tanesi yerinde tespit edilmiştir. Ancak günümüze ulaşmayan 
en az bir basamak sırasının daha olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu basa-
makların görülen kısımları 21 cm. yüksekliğinde ve 43.1 cm. derinliğindedir. 
Taş sıralarının uzunluğu yaklaşık 80 ile 140 m. arasında değişmektedir. Kre-
pis sıralarının dışarıdan görülen bölümleri mermer malzemeden, altta kalan 
bölümlerinin ise kumtaşından yapıldığı düşünülse de yapılan jeolojik incele-
melerde söz konusu taşların dasit olduğu anlaşılmıştır3. Krepis sıralarını oluş-

2 Sikkeler hakkında verdikleri bilgilerden dolayı Doç. Dr. Tanju Demir ile Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 
Kemal Şahin’e teşekkür ederiz.

3 Thyateira ve Hastane Höyüğü’nde kullanılan taş türleri hakkında verdiği bilgiden ötürü Dr. 
Öğr. Üyesi Mahmut Ziya Görücü’ye teşekkür ederiz.  
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turan mermer blokların ortalama 58.4 cm., dasit blokların ise 63 cm. derin-
liğinde olduğu tespit edilmiştir. Krepislerin orta bölümüne doğru tahribatın 
arttığı tespit edilmiştir. Söz konusu bölümdeki mermer sıralarının önemli bir 
bölümü kayıptır. Krepislerinin güney ayağından kuzey yönüne doğru devam 
ettiği saptanmıştır. Krepis sıraları kazılmayan alanda, kuzeye doğru devam 
etmekte olup gerçek boyutları ancak bu alanların da kazılmasıyla saptanabi-
lecektir.

Geçen senelerde olduğu gibi epigrafik buluntular devam etmiştir. Bunlar 
arasında üzerinde; 

“Hayırlı olsun!. Dericiler (ya da ayakkabıcılar) Derneği ... 3 adet tonozlu oda ... 
kendi gelirlerinden (yaptırdılar ?)”

ifadesinin yer aldığı kitabe önemlidir. Eser, M.S. 1-2. yy.a tarihlendirilmekte-
dir4 (Resim: 6).

Akhisar Hastane Höyüğü’ndeki kazılar başlamazdan evvel höyük yüze-
yinde antik devirlere ait az sayıda kalıntılar görülebilse de daha erken dö-
nemlerine ilişkin pek fazla bir bilgi yoktu. Höyükteki kazının henüz ikinci 
senesinde erken dönem kültürleri açısından en önemli sonuç, ilk defa tabaka 
buluntusuna ulaşılmış olmasıydı. L28 ve M 28 açmaları Hastane Höyüğü’nün 
Prehistorik dönemlerine ilişkin bilgi edinilen iki alandı. Bunlardan daha çok 
M28’in sonuçları önemliydi. Höyükteki her açmada dolgu toprak içerisinden 
İlk, Orta ve Son Tunç Çağı seramiklerine rastlanmaktaydı. Ancak bu açmada 
dolgu toprak içerisinden ele geçirilen dört parça seramik Son Kalkolitik Çağa 
tarihlendirilmişti (Çizim: 2, Resim: 7). Bunlar, hafif dışa çekik ağızlı, boyunlu 
bir çömleğe ve düzleştirilmiş ağızlı derin bir çanağa ait iki ağız parçasıyla, iki 
gövde parçasından oluşmaktaydı. Her iki ağız parçası da gri hamurlu, ha-
muru bol miktarda kum taşçık ve sınırlı mika içerikli, dışı kahverengi renkte 
astarlı orta derecede fırınlanmıştı. Gövde parçaları ise kırmızı hamurlu, ha-
muru kum ve taşçık içerikli, kırmızımsı-kahverengi renkte astarlı, orta dere-
cede fırınlanmıştı (Akdeniz, 2012: 25, 37, Res.10/a,b,c,d).  Parçalar, Kumtepe 
Ia seramikleri ile benzerdi (Sperling 1976; Fig. 8: 101-111, 121-124, 126). Bu 

4 Kitabenin dilimize çevrilmesi ve tarihlendirilmesinden dolayı Prof. Dr. Hasan Malay’a teşekkür 
ederiz.
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parçalara ait mimari tabaka bulunamamış olmasına karşın höyükte ele geçi-
rilen bu eserler sayesinde yerleşimin başlangıcının Son Kalkolitik Çağa indiği 
anlaşılmaktaydı.

Hastane Höyüğü’nde 2017 sezonunda höyüğün zirve kısmındaki tapınak 
yapısının dolgu toprağı içerisinde E-32/c plan karesinde, 111.159 - 110.539 
m. arasında ele geçirilen iki seramik parçası ise yerleşimin başlangıcını daha 
erken tarihlere çekebilecek niteliktedir. 

Bu parçalar, çömlek formunda oldukları düşünülen iki ayrı kaba ait gövde 
parçalarıdır (Çizim: 3, Resim: 8). Hastane Höyüğü’nde bulunan bu iki parça 
seramik Manisa yöresinde ve Ege Bölgesi’nin batı kesiminden ve doğu Ege 
Adaları’ndan bilinen Son Neolitik mallarla benzerlik göstermektedir. Parça-
lardan her ikisi de yoğun miktarda kum, mika ve taşçık içeren kaba hamurlu-
dur. 1 No.lu parça kırmızı özlü, kırmızı renk astarlı ve perdahlı (Çizim: 3/a, 
Resim: 8/a), 2 No.lu parça ise siyah özlü ve aynı renk yüzeylidir (Çizim: 3/b, 
Resim: 8/b). Bu parçalar, büyük ve derin çömlek ya da geniş karınlı çanaklara 
ait olmalıdır.

Elimizdeki buluntular sınırlı sayıda olsa da tipik özellikler sergilediği için, 
Hastane Höyüğü, Manisa yöresinde Neolitik Çağın son evresine ait buluntu 
saptanan 11. merkez olarak karşımıza çıkmaktadır (Akdeniz, 2011: 10, 26). 
Gerek David French’in, gerekse Rafet Dinç, Turan Takaoğlu, Engin Akdeniz 
ve son olarak Aydın Erön’ün yüzey araştırmalarıyla tespit edilen- incelenen 
bu merkezler arasında en önemlisi hiç şüphesiz Moralılar Höyüğü’dür (Re-
sim: 9) (French, 1965: 15-24; French, 1969: 50, 51, 54, 58; Meriç, 1993: 146; Dinç, 
1997: 266-267; Roosevelt, 2009: 358; Takaoğlu, 2004: 743-751; Takaoğlu, 2005: 
11; Akdeniz, 2011: 11; Erön-Akdeniz-Çekilmez-Çakan, 2017: 151-152). Mo-
ralılar Höyüğü, Hastane Höyüğü’nün yaklaşık 11,5 km. güneyinde yer alan 
Moralılar Köyü’nün, 1,3 km. güneybatısında, basık-yayvan bir höyüktür. 3 
hektarlık bir alanı kaplayan höyüğün yüksekliği ova seviyesinde yer yer 3 
m.ye kadar çıkmaktadır. Ancak bu ölçüler yanıltıcıdır. 1955 ve 1956 yılların-
da Akselendi askeri havaalanının inşaatı için höyüğün üst toprağı alınmıştır. 
Belki bu aşamada geç dönem yerleşimine ait kalıntılar da sıyrılmış olabilir. 
Gerek bu toprak alımı, gerekse tarımsal faaliyetler nedeniyle höyük seviyesi 
gün geçtikçe azalmaktadır. 
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2017 kazısının erken dönem buluntuları açısından önemli bir başka sonu-
cu ise üzerinde F33d plan karesinde, karışık doldu sahasından ele geçirilen, 
üzerinde L.17 (REX) ‘Kral’ lologramının yer aldığı, Son Tunç Çağına tarihle-
nen kırmızı astarlı çömlek kulpudur (Çizim: 4, Resim: 10)5. Bu seramik parçası 
Batı Anadolu’ya yönelik Hitit ilgisinin yoğunlaştığı bir dönem olan Son Tunç 
Çağı tarihi coğrafyasına ilişkin üzerine pek çok yorum yapılabilecek nitelikte 
bir buluntudur.
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Harita 1: Hastane Höyüğü’nün Batı Anadolu’daki konumu.
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Çizim 1: Akhisar Hastane Höyüğü üzerindeki tapınak yapısı.

Çizim 2: Akhisar Hastane Höyüğü, Son Kalkolitik Çağ seramik parçalarının 
çizimi.
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Çizim 3: Akhisar Hastane Höyüğü, Son Neolitik İlk Kalkolitik Çağ sera-
mik parçalarının çizimi.

Çizim 4: Akhisar-Hastane Höyüğü, Son Tunç Çağına tarihlenen kulp 
parçası.

Resim 1: Akhisar Hastane Höyüğü’nün  yayılım sahası.
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Resim 2: Akhisar Devlet Hastanesi Höyüğü, kaynak THK Akhisar Şubesi.

Resim 3: Akhisar Hastane Höyüğü üzerindeki tapınak yapısı.
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Resim 4: Akhisar Hastane Höyüğü, Germiya-
noğulları Beyliği sikkesi.

Resim 5: Akhisar Hastane Höyüğü, 2017-Me-
zar 9.

Resim 6: Akhisar Hastane Höyüğü, Grekçe 
yazıt. M.S.1-2. yy.
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Resim 8: Akhisar Hastane Höyüğü, Son 
Neolitik-İlk Kalkolitik seramik parça-
ları.

Resim 9: Moralılar Höyük.

Resim 10: Akhisar Hastane Höyüğü, Son Tunç 
Çağına tarihlenen kulp parçası.

Resim 7: Akhisar Hastane Höyüğü, Son Kalkolitik Çağ seramik parçaları.
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DİVRİĞİ KALESİ KAZISI: 2017

Erdal ESER*
Meryem ACARA ESER

M. ŞAHİN

Divriği Kalesi 2017 yılı çalışmaları, 25.07.2017-25.08.2017 tarihleri arasında 
32 gün sürmüştür. Çalışmalar işçi ve öğrencilerden oluşan 33 kişilik bir ekiple 
yürütülmüştür. Kazıya Bakanlık Temsilcisi olarak, Balıkesir Kültür Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarından Sanat Tarihçisi Sayın Mahmut 
Aygat katılmışlardır.1

2017 yılı çalışmaları, alan ve depo çalışmaları olarak iki başlık altında top-
lanabilir.

1- ALAN ÇALIŞMALARI

Temizlik, kazı ve onarım çalışmalarından oluşmaktadır. 

Çalışmalar her zaman olduğu gibi temizlikle başlamıştır. Ana kapı bölgesi 
ve kuzeyi mümkün olduğunca temizlenmiştir. Aynı şekilde, dış sura paralel 

* Erdal ESER, C.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Sivas/TÜRKİYE. erdaleser@cumhuri-
yet.edu.tr

 M. ACARA ESER, C.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Sivas/TÜRKİYE. meryemaca-
ra@gmail.com

 M. ŞAHİN, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Doktora Öğrencisi, Ankara/TÜRKİ-
YE. muberrasahin@gmail.com

1 Ekip üyeleri; Oktay Yerli, Burak Uzun, Büşrü Yaprak Orhan, Deniz Çağlar, Derya Acar, Didem 
Güzel, Eren Yıldız, Goncagül Günay, Hüseyin Çil, Kübra Bedel, Mehmet Nuri Yezen, Mercan 
Ekici, Mert Kaya, Mustafa Gemici, Onur Aydın, Rukiye Yıldırım, Seda Dinçer, Sümeyye Top-
çu, YunusBudaktaş, Abdullah Şakir Samet Mat, Yasemin Arslan ve Müberra Şahin. İşçilerimiz; 
Burak Yıldırım, Mehmet Kağan Durgun, Muhammed Kamil Yıldırım, Yasin Soman, Volkan Ka-
mış, Abdullah Kadir Aydoğan, Özgün Ünlü, Ufuk Şahbaz, Murat Dağdeler, Ramazan Güneş, 
Saadettin Gires. Kendilerine tüm emekleri için teşekkür ederim.
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olarak güneye doğru uzanan yürüme yolunun temizliği de gerçekleştirilmiş-
tir. Ana kapı girişinde bulunan basamaklar da düzeltilmiştir (Resim:1).

Kazı evinin kuzeyinde bulunan ve mülkiyeti Divriği Belediyesi’ne ait olan 
bedestenin etrafında da yıllık temizlik işlemi gerçekleştirilmiştir (Resim: 2).

Kazı Çalışmaları 

2016 yılında bırakılan bölümden güneye doğru devam edilmiştir. İki farklı 
seviyede alanın kazılması ve düzenlenmesi hedeflenmiştir. Anılan bölümler-
de yeni çalışmalar sonucu çıkan duvar kalıntıları dondurularak koruma altı-
na alınmıştır. Fotoğrafta alt bölümde görülen alanın güneye doğru kazılarak 
geliştirilmesi işine geçilmiştir. Bu bölümde, kuzey-güney doğrultusunda uza-
nan bir duvar açığa çıkarılmıştır (Resim:3-14).

Onarım Çalışmaları

Kazı sonucu ortaya çıkarılan mekânlara ait duvarların sağlamlama çalış-
malarına devam edilmiştir. Hamamlı Köşk’te 2016 sezonunda başlayan ona-
rım çalışmaları, duvarların üst bölümlerinin dondurulması ile devam etmiş-
tir. Açıkta olan ve üzerindeki toprakları temizlenen duvarların üst bölümleri 
hidrolik kireç ve kum karışımı bir harçla kaplanmıştır. Benzeri şekilde gerekli 
olan yerlerde sıva güçlendirme çalışmalarına da devam edilmiştir (Resim: 15).

2- BULUNTULAR

Cam buluntularda; az sayıda gövde parçası, pencere camlarına ait olabi-
lecek katlı kenar ve bardak dipleri görülürken yoğun grubu yine bilezikler 
oluşturmaktadır. Önceki sezonların buluntulardan farklı teknik ve renk tespit 
edilmemiştir.

Metal buluntularda ağırlık, yapı malzemesi olarak kullanılan demir çivi ve 
halka gibi parçalardadır.

Bu yıl önemli bir buluntu geç Osmanlı Dönemine ait gümüş tokadır. Tel-
kari ve granül tekniği ile bezeli toka oldukça iyi durumda ele geçmiştir2.  

2 Kazıda ele geçirilen metal buluntular, bir yüksek lisans tezi kapsamında Cumhuriyet Üniversi-
tesi, Sanat Tarihi Bölümü, yüksek lisan öğrencisi Derya Acar tarafından çalışılmaktadır.
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Kemik objelerde Ortaçağ ve Osmanlı Dönemine ait olabilecek tarak, halka 
parçası ve katlanabilir bir bıçağa ait, iç içe daire motifi ile bezemeli sap dikkati 
çeker.

Seramiklerde; Ortaçağ ve sonrasına ait buluntular lüleler, sırlı ve sırsız 
örnekler olarak gruplanabilir. Yine önceki yıllar ile devamlılık gösteren ör-
nekler tespit edilmiştir. Lüleler bir yüksek lisans tezi kapsamında çalışılmaya 
başlanmıştır. Farklı hamur renkleri, bezemeleri ve kimi mühürlü olan özellik-
le 18-19. yüzyıllara ait örnekler bulunmaktadır.

Sırlı seramiklerde sgraffito ve champleve tekniği ile bezeli, tek renk sırlı 
veya sıraltı çok renkli kâse ve tabaklara ait kaide, ağız ve gövde parçaları 
bezemeleri ile dikkati çeker ve çoğunlukla Selçuklu ve Beylikler dönemine ait 
örneklerdir.

Buluntular arasında özellikle dış yüzeyleri dikey paralel çizgilerle bölün-
müş, sıraltı çok renkli boyama tekniğinde ancak iç yüzeyleri farklı tasvirler 
içeren kaplar 13. yüzyılın tipik örnekleridir. Özellikle üç dilimli tacı ile tasvir 
edilen figür dikkat çeken buluntulardan birisidir. Teknik ve üslup benzerleri 
Al-Mina seramiklerinde görülen parçanın üzerindeki, üç dilimli taç ile tasvir 
edilen insan yüzünün bir harpi figürüne ait olabileceği düşünülmektedir3.

İçi Figürlü, Dışı Çizgi Bezemeli Seramik Örnekleri

Sırsız seramiklerde de Ortaçağ ve sonrasına tarihlenen testi, pişirme ve 
saklama kapları, pithoslar gibi kullanım kaplarına ait kaide, ağız, gövde, kulp 
parçalarının yanı sıra farklı biçimlerde kapakların sayıca arttığı gözlenmiştir4. 

3 Benzer bir örnek için bkz. D. Talbot Rice, “Late Byzantine Pottery at Dumbarton Oaks”, Dum-
barton Oaks Papers, 20 (1966), Pl. 1, No.1, s.217. Olasılıkla Kırım kökenli olduğu belirtilen ta-
bak 13. Yüzyıla tarihlendirilmiştir. British Museum’da bulunan bir diğer örnek (env. No. 1937, 
0317.5) Hatay kazılarında ele geçirilmiştir. Eyyubi Dönemi olabileceği belirtilen tabak 12-13. 
Yüzyıla tarihlendirilmiştir (https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/col-
lection_object_details.aspx?objectld=30&part1d=1&images=true)

4 Sınıflanması ve hamur analizleri yapan, çizimleri tamamlanan seramiklerin makale ve kitap ol-
ması planlanan yayın çalışmalarına başlanmıştır.
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3- DEPO ÇALIŞMALARI

2016 yılında başlayan depo çalışmaları aynı hız ve yoğunlukla devam et-
miştir. 2017 sezonunda; lüleler, metal eserler ve sikkeler çalışılmıştır. İlgili 
eserlerin temizlenmeleri ve belgelenmeleri tamamlanmıştır. 

Depo çalışmaları kapsamında, önceki yıllarda çıkmış eserlerin temizlik ve 
onarım işlemleri de gerçekleştirilmiştir. 

2017 kazı sezonunda 8’i metal, 1’i seramik ve 2’si de cam olmak üzere 11 
envanterlik eser ele geçirilmiştir5.  İlgili eserler temizlenmeleri ve belgelenme-
leri sonrası Sivas Müzesi’ne teslim edilmiştir.

5 6 kemer tokası, 1 zil, 1 metal aplik parçası, 1 seramik tabak ve 2 cam boncuk. Eserlerin gerekli 
temizlikleri Restoratör-Sanat Tarihçisi Müberra Şahin tarafından yapılmıştır.
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Resim 1: Ana kapı kuzeyi, doğuya bakış, genel görünüm.

Resim 2: Bedesten, temizlik sonrası, batıya bakış, genel görünüm.



688

Resim 3: 2016 Yılı kazı sonu, 2017 çalışma alanları.

Resim 4a: Mağara Bölgesi, kazı öncesi batıya bakış, genel görünüm.
Resim 4b: Mağara Bölgesi, alt kazı alanı, kuzeye bakış, genel görünüm.

Resim 5a: Mağara Bölgesi, alt kazı alanı, güneydoğuya bakış, genel görünüm.
Resim 5b: Mağara Bölgesi, alt kazı alanı, doğuya bakış, genel görünüm.
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Resim 6a: Mağara Bölgesi, alt kazı alanı, kuzeye bakış, genel görünüm.
Resim 6b: Mağara Bölgesi, alt kazı alanı, kuzeye bakış, kazı sonu.

Resim 8a: Mağara Bölgesi, üst kazı alanı, kazı öncesi, güneye bakış, genel görünüm.
Resim 8b: Mağara Bölgesi, üst kazı alanı, güneydoğuya bakış, genel görünüm.

Resim 7a: Mağara Bölgesi, alt kazı alanı, güney bölüm, genel görünüm.
Resim 7b: Mağara Bölgesi, alt kazı alanı, güney bölüm, duvar kalıntısı, güneye bakış, genel görü-

nüm.
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Resim 9: Mağara Bölgesi, üst kazı alanı, kazı sonu, 
genel görünüm.

Resim 10: Mağara Bölgesi, alt kazı alanı, duvar ona-
rım.

Resim 11: Hamamlı Köşk, onarım, kuzeye bakış, ge-
nel görünüm.
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Resim 12:Hamamlı Köşk, onarım, kuzeye bakış, genel görünüm.

Resim 13: Gümüş toka, telkari ve granül teknikli.
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Resim 14: Sırlı seramik örnekleri.

Resim 15: İçi figürlü, dışı çizgi bezemeli seramik örnekleri.
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BONCUKLU TARLA 2017 YILI KAZILARI

Ergül KODAŞ*
Nihat ERDOĞAN

GİRİŞ

Boncuklu Tarla’da 2017 yılında yapılan kurtarma kazıları Mardin 
Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü’nden Dr. Öğr. Gör. Ergül Kodaş’ın bilimsel başkanlığında yürütül-
müştür. Yaklaşık altı ay boyunca süren kazı çalışmaları 35 açmada, yaklaşık 
2800 metrekarelik alanda gerçekleşmiştir (Resim: 1). Ele geçirilen buluntular 
Boncuklu Tarla’nın Mardin Yöresi Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem açısın-
dan günümüze kadar tespit edilen ilk yerleşim yeri olmasının yanı sıra hem 
Yukarı Dicle Bölgesi hem de kuzey Mezopotamya Neolitikleşme süreci üze-
rine de önemli bilgiler vermektedir. Boncuklu Tarla’da 2017 yılı kazılarında 
ele geçirilen 220 envanterlik ve 515 etütlük eser 28.12.2017 tarihinde Mardin 
Müze Müdürlüğü eser deposunda muhafaza altına alınmıştır.

YERLEŞİM YERİ VE KAZI TARİHÇESİ 

Mardin İli. Dargeçit İlçesi sınırlarında içeresindeki Boncuklu Tarla yerle-
şim yeri Ilısu Barajı baraj kapağının 3 km. güney-batısında, Dicle Nehri’nin 
yaklaşık 2 kilometre batısında ve Nevala Maherk Çayı’nın güney eteğinde 
bulunmaktadır (Harita: 1). Yerleşim yeri, Ilısu Barajı ve HES Projesi etkile-
şim alanında kalan kültür varlıklarının belgelenmesi ve kurtarılmasına yö-

* Dr. Öğr. Gör. Ergül KODAŞ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı, Mardin/
TÜRKİYE. 

 Nihat ERDOĞAN,  Mardin Müze Müdürü, Mardin/TÜRKİYE.
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nelik çalışmalar kapsamında yapılan yüzey araştırmaları sayesinde ilk kez 
2008 yılında iki farklı ekip tarafından tespit edilmiş ve incelenmiştir. Prof. Dr. 
Tuba Ökse Ilısu Barajı inşaat sahası yüzey araştırması kapsamında Boncuk-
lu Tarla’yı Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemi temsil eden bir yerleşim yeri 
olarak nitelendirilmiştir1. Prof. Dr. Harun Taşkıran ve Prof. Dr. Metin Kartal 
Ilısu Baraj Gövdesi Alanı Yüzey Araştırması kapsamında yaptıkları yüzey 
araştırması sırasında yerleşim yerinde Çanak Çömleksiz Neolitik Döneme 
tarihlenen çok yoğun obsidiyen ve çakmaktaşı parçaları toplamış ve değer-
lendirmişlerdir2.

 

STRATİGRAFİ VE TARİHLENDİRME 

Boncuklu Tarla sadece Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönemde yerleşim gör-
müştür. 2012 ve 2017 yıllarında yapılan kazılarda ve sondajlarda elde edi-
len buluntu ve bulgulardan yerleşim yerinde Epipaleolitik Dönemden Geç 
PPNB’ye kadar geçen süreci içeren 6 ayrı tabaka tespit edilmiştir : Tabaka 1 ; 
Geç PPNB, Tabaka 2 ; Orta PPNB, Tabaka 3 ; Erken PPNB, Tabaka 4 ; PPNA-
PPNB geçiş, Tabaka 5 ; PPNA, Tabaka 6 ; Epipaleolitik.  Yerleşim için atıfta 
bulunulan tüm dönem ve tarihler kazıda elde edilen buluntu ve bilgilerin de-
ğerlendirilmesi ve benzerleri ile karşılaştırılması sonucu varılan yaklaşık so-
nuçları olmakla birlikte yerleşmenin farklı tabaka ve kontekstlerinden alınan 
7 adet analiz örneği “TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi” laboratuvarına 
gönderilmiştir. Gönderilen 7 örnek üzerinde C14 yaşlandırma yöntemi (rad-
yokarbon) uygulanmıştır. Yapılan işlemler sonucunda 3 örnekte yaşlandırma 
yapılabilmiştir (Tablo: 1). 

 BONCUKLU TARLA ÇANAK-ÇÖMLEKSİZ NEOLİTİK DÖNEM 
MİMÂRİSİ 

2012 ve 2017 yılında yapılan kazılarda tespit edilen PPNB’ye, PPNA-PPNB 
geçiş dönemine ve bazı alanlarda da PPNA’ya tarihlenen mimari kalıntıların 

1 Ökse ve diğ. 2010: 334, 341, Alan No 26.
2 Taşkıran ve Kartal 2010 : 239-41, Kodu T64/24, Kartal ve diğ., 2014.
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yüzeyden 10-15 cm. derinlikte, yüzeye  oldukça yakın seviyelerde bulunduğu 
gözlemlenmektedir. Bu nedenle yer yer tahrip olsa da geniş bir alanda açığa 
çıkarılan (Resim: 1) mimarinin oldukça düzgün olduğu ve yapıların farklı ev-
relerde eklemeler ve yenilemelerle tekrar kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bunun 
yanı sıra Boncuklu Tarla’da açılan sondajlar yerleşmede altı ayrı tabakaya ait, 
yaklaşık 2,5 m. kalınlıktaki kültür dolgusunun varlığını göstermektedir. 

1. Tabaka Mimarisi Geç PPNB Mimârisi 

 K10 ve L10 açmalarında ortaya çıkarılan iki hücre planlı yapı ile temsil 
edilmektedir (Resim: 2). Bu yapılardan L10 açmasındaki bina daha iyi korun-
muştur. Yapının uzunluğu yaklaşık 10 metre genişliği yaklaşık 5,50 m.dir. 
Yapı, farklı boyutlarda doğu-batı yönünde uzanan hücrelere bölünmüştür. 
Bu bina iki evrelidir. Birinci evre Orta PPNB’ye tarihlenen bir yapıya aittir. 
Birinci evrede yapının doğusunda 3 hücre, batı kesiminde ise geniş bir mekan 
bulunmaktadır. Geç PPNB’de batı kesimdeki ana mekan 9 ayrı hücreye bölü-
nerek hücre planlı bina inşa edilmiştir. K10 açmasında bulunan bina yine aynı 
yönde uzanmakta ve birbirinden farklı boyutlarda hücrelere sahiptir. Tama-
mı açığa çıkartılamayan bina tarım faaliyetlerinden dolayı yer yer de tahrip 
olmuştur. Söz konusu bina, yine L10 açmasındaki binada gözlemlendiği gibi, 
Orta PPNB’ye ait bir bina üzerine inşa edilmiştir. 

2. Tabaka Mimarisi Geç PPNB Mimârisi 

 Orta PPNB’ye ait mimari buluntular hem terazzo binasının batısında hem 
de doğusunda ortaya çıkarılmıştır. Orta PPNB mimarisi 2 ayrı konut mimarisi 
ile temsil edilir. İlki batısında büyük boyutlu bir mekan ile doğu ve kuzeyinde 
hücreleri olan çok odalı yapılardır (Resim: 3/b, d, e, h). Diğeri ise tek odalı 
geniş yapıdır (Resim: 3/a,c,g). Çok odalı yapının boyutları 9x5,5-6 m. civa-
rındayken tek odalınınki yaklaşık 6x5,5-3,5 m.dir. Yapılarda çok sayıda ocak, 
terazzo tabanlı veya çaytaşları ile döşeli tabanları olan silolar bulunmuştur. 
Evlerin genellikle ufak boyutlarda kırılmış marn, kireçtaşları ile kil karışımı 
sıvalı tabanları vardır. 
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Terazzo Binası

İlk kez Orta PPNB’de inşa edilen terrazzo binası yaklaşık 15x13 metre 
boyutlarındadır. Binanın batısında ve kuzeyinde değişik boyutlarda hücre-
ler bulunmaktadır (Resim: 4). Binanın güneyinde ise terazzo binasına bağ-
lı olarak inşa edilen, doğu-batı yönünde uzanan, bir mekân yer alır. Binaya 
girişinin doğuki merdivenlerle sağlandığı düşünülmektedir. Duvarları çoklu 
dizilmiş (3-4 sıralı) küçük kireçtaşlarıyla veya iki sıralı büyük kireçtaşlarıyla 
örülmüştür. Yapının tabanı önce iri molozlarla doldurulmuştur. Özellikle ya-
pının güneybatı köşesinde büyük işlenmemiş molozlar kullanılmıştır. Kırmı-
zı renkli terrazzo taban, bu doldurma işleminden sonra küçük kireçtaşlarıyla 
tesviye edildikten sonra yapılmıştır. Terazzo binasının çatısını taşıdığı düşü-
nülen 4 ayrı dikme/stelin ise tarımsal faaliyetlerin vermiş olduğu tahribat-
tan dolayı sadece yuvaları tespit edilebilmiştir. Söz konusu yapı Çayönü’nde 
açığa çıkarılan terazzo binası3 ve Aşıklı Höyük4’te açığa çıkarılan özel binalar 
alanı ile benzerlik göstermektedir. Dört ayrı stelin binanın içerisine simetrik 
olarak yerleştirilmesi ise Nemrik 95 yerleşimindeki binalarla benzer özellikler 
göstermesi açısından önemlidir. 

3. Tabaka Mimarisi Geç PPNB Mimarisi 

 Erken PPNB’ye ait tabanlar ve taş duvar sıralarına T5 ve K9 açmasında 
yapılan sondajlarda tespit edilmekle birlikte dönemin mimari özelliklerini 
bütünüyle yansıtan bulgulara henüz ulaşılamamıştır. 

4. Tabaka Mimarisi Geç PPNB Mimarisi 

PPNA-PPNB Geçiş Dönemine ait mimari kalıntılar höyüğün doğu alanın-
da açılan J20-21 ve K20-21 açmalarında tespit edildi. 4. Tabaka mimarisi bo-
yutları 8-10x2-5 metre boyutlarındaki köşeleri kavisli dönen yapılarla temsil 
edilir (Resim: 5/a). Bu yapıların hepsi tek odalıdır ve yine yuvarlak planlı 

3 Erim-Özdoğan 2011
4 Özbaşaran 2012
5 Kozlowski 1990
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bir kamu binasının (özel bina) batısında bulunmaktadır. Söz konusu kamu 
binası yaklaşık 8,50 metre yarıçapındadır. Binanın tabanı kil-marn-toprak-kül 
karışımı bir malzeme ile yapılmıştır. Binanın en önemli özelliği kuzey-batı 
alandaki 3 niştir. Boncuklu Tarlada ortaya çıkarılan 4. tabaka mimarisinin 
PPNA-PPNB geçiş dönemine ait olması Yukarı Dicle Bölgesi’nde yuvarlak 
planlı yapılardan köşeli yapılara geçiş dönemi üzerine bilgi vermesi açısın-
dan önemlidir. Söz konusu tabakanın mimarisi Kuzey Irak’taki Nemrik 96, 
Qermez Dere7 ve M’lefaat8 yerleşimleri mimarisi, Hasankeyf Höyük9te açığa 
çıkarılan Str. 3 numaralı bina ve Güsir Höyük10’te açığa çıkarılan bazı binalar 
ile benzerlik göstermektedir 

5. Tabaka Mimarisi Geç PPNB Mimarisi

PPNA’ya ait yapılar yine höyüğün doğu alanında J20-21 ve K20-21 açma-
larında ve höyüğün kuzeybatısında N11 açmasında tespit edildi (Resim: 5/b-
c). Höyüğün doğusundaki iki yuvarlak planlı yapı yaklaşık 1,5-2 m. yarı ça-
pındadır ve daha çok silo görünümündedirler. Buna karşın N11 açmasındaki 
yaklaşık 5 m. yarı çapında olan yuvarlak planlı yapıya ait duvar PPNA’da 
höyüğün, K9 sondajında da tespit edildiği gibi, sadece doğu kesiminde ol-
madığını batı bölümünde de iskanın olduğunu göstermektedir. Bu alandan, 
alınan C14 sonuçları M.Ö. 10.471-10.109 tarihlerini vermektedir. Söz konusu 
yapı hem plan ve boyut açısından hem de inşa teknikleri bakımından Yukarı 
Dicle Havzası’nda Körtik Tepe11, Hallan Çemi12, Çayönü13, Gusir Höyük14 ve 
Hasankeyf Höyük15 gibi yerleşim yerlerindeki binalara benzemektedir. Gele-
cek yıllarda yapılacak kazılar dönemin mimarisi hakkında daha detaylı bilgi-
ler verecektir.

6 Kozlowski 1990
7 Watkins ve diğ., 1989
8 Kozlowski 1998
9 Miyake ve diğ., 2012
10 Karul 2011
11 Özkaya ve Coşkun 2011
12 Rosenberg 2011a
13 Erim Özdoğan, A. 2011
14 Karul 2011
15 Miyake ve diğ., 2012
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YONTMATAŞ BULUNTULAR 

Boncuklu Tarla’da yoğun olarak ele geçirilen yontmataş aletler hem tipo-
lojik hem de teknolojik bağlamda önemli çeşitlilikler sergilemektedir. Orta ve 
Geç PPNB Dönemde obsidiyen yoğun olarak parçalar bulunmakla birlikte 
çakmaktaşları çoğunluktadır. Baskı yönteminin kullanıldığı dilgi ve dilgicik 
üretimine işaret eden çakmaktaşı ve Obsidiyen üzerinden yapılmış olan üre-
time işaret eden konik, mermi ve piramit biçimli çekirdekler çok yoğun olarak 
ele geçmektedir (Resim: 6/a). Yine gemi omurgası formunda olan, naviform 
çekirdekler ve bu çekirdeklerden çıkartılmış dilgiler (ok ucu, dilgi ve upsilon 
parçalar (Resim 6/e) ve taş vurgaçlarla direk vurma tekniğiyle yapılan üre-
time işaret eden prizmatik formlu çekirdekler de yoğun olarak ele geçmiştir 
(Resim: 6/b). Bu anlamda P9 açmasında birlikte ele geçirilen 22 adet dilgi ile 
yumuşak bir taş vurgaç, yumuşak taş vurgaçlarla direkt vurma yöntemiyle 
çıkartılan dilgiler hakkında önemli bilgiler vermektedir. Baskı ve naviform çe-
kirdekler üzerinden direk vurma yöntemi ile üretilen aletlere ek olarak deği-
şik formlarda çekirdekler üzerinden aracı aletler vasıtasıyla yapılan indirekt 
üretim yöntemlerine işaret eden çekirdekler de bulunmaktadır. 

Boncuklu Tarla Orta ve Geç PPNB tabakalarında dilgi taşımalıklar üzerine 
yapılmış olan Byblos, Amuk ve diğer saplı ok uçları yoğundur (Resim: 6/c)16. 
Fakat söz konusu uçlar hem üretim teknolojileri, boyutları, formları (üçgen 
ve trapez kesitli) hem de sap-uç kısımlarında görülen düzeltilerinden dolayı 
bir takım farklar gösterir17. Genel olarak baskı yöntemiyle yapılmış düzeltiler 
çoğunlukla sap kısımlarında görülmektedir. Fakat ok uçlarının uç dış ve-iç 
yüzeylerinde de düzelti yapılmış örnekler bulunmaktadır. Erken PPNB’de 
görülen Nemrik tipi ok uçları yine kronolojik olarak önemli bir yer teşkil 
etmektedir. PPNB Dönemi tabakalarda ele geçirilen yonga ve dilgi üzerine 
yapılmış ön kazıyıcılar yoğunlukta olmakla birlikte yonga üzeri kenar kazıyı-
cılar ve omurgalı ön kazıyıcılara ait örneklerde mevcuttur18. Farklı boyutlarda 
obsidiyen ve çakmaktaşı dilgiler üzerine yapılmış taş delgiler yoğun olmakla 
birlikte çakmaktaşından yapılmış oalnlar çoğunluktadır. 

16 Kartal ve diğ. 2014,
17 Kartal ve diğ., 2014
18 Kartal ve diğ., 2014
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PPNA ve PPNA-PPNB Geçiş Dönemine ait yontmataş buluntular birbiri-
ne benzer özellikler sergilemektedir. Üçgen budanmış sırtlı dilgiler, sırtlı dil-
giler, trapezler ile yarımay biçimli aletler yoğunluktadır (Resim: 6/d). Bu alet 
tipolojisine giren buluntular Körtik Tepe19, Hallan Çemi20, Demirköy21, Gusir 
Höyük22 ve Hasankeyf Höyük23, Nemrik 924, Qermez Dere25 ve Mlefa’at26 gibi 
dönemin önemli yerleşim yerlerinden bilinmektedir27. Bu tabakalarda orta-
ya çıkarılan yonga üzerine yapılmış kıyıcılar  Irak’ta Nemrik 928 ve Qermez 
Dere29 yerleşimlerinde de tespit edilmiş olan örneklerler benzerlik göstermek-
tedir. Genel olarak baktığımızda 2017 kazılarında toplanan yontmataş bulun-
tular hem tipolojik hem de teknik olarak çok önemli çeşitlilik göstermektedir. 
Mikrolit teknolojisinin Orta PPNB Dönemde yoğun olarak yapılması söz ko-
nusu yöntemin kronolojik gelişiminin incelenmesi içim ayrı bir önem teşkil 
etmektedir. İleriki yıllarda yapılacak kazılar ve şuan başlamakta olan detaylı 
incelemeler Boncuklu Tarla Neolitik Dönem yontmataş alet teknolojisi ve ti-
polojisi için önemli bilgiler verecektir. 

MEZARLAR 

2017 kazı çalışmalarında kazılan 69 mezardan 118 bireye ait kalıntı açığa 
çıkarılmıştır (Resim: 7). Erkek, kadın ve çocuk bireylerin gömüldüğü mezar-
ların tamamı mekân içi gömüt niteliğindedir (Tablo: 2). Birincil gömütlere ait 
olan mezarların yanı sıra 3 adet ikincil gömü ve hatta kafatası kültüne ait 
olabilecek 7 ayrı mezarda açığa çıkartılan 9 bireye ait kafatası bulunmakta-
dır. Tüm bu bireyler orta ve geç PPNB döneme tarihlenmekle birlikte K20 (3 
mezar = 3 birey), K21 (1 mezar = 1 birey), ve J20 (12 mezar = 14 birey), açma-

19 Özkaya ve Coşkun 2011
20 Rosenberg 2011a
21 Rosenberg 2011b
22 Karul 2011
23 Miyake ve diğ., 2012
24 Kozlowski 1990
25 Watkins 1990
26 Kozlowski 1998
27 Aurenche et Kozlowski 2005
28 Kozlowski 1990
29 Watkins 1990
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larında açığa çıkartılan 18 bireyin (15 mezar) PPNA-PPNB geçiş dönemine 
(4. Tabaka) tarihlenmektedir. Anadolu Bölgesi’nde bulunan PPNB Dönemi 
yerleşimlerinde tespit edilen iskeletlerin sayısı çok kısıtlıdır. Bu nedenle Bon-
cuklu Tarla kazısında açığa çıkarılan ve konutlar içerisinde bulunan mezarlar 
ayrı bir önem teşkil etmektedir. Zira Çayönü’nde açığa çıkarılan 400’den fazla 
birey ise daha çok Kafataslı Bina’dadır30. Boncuklu Tarla’da tamamı evlerde 
oraya çıkarılan mezarlar Neolitik Dönem ölü gömme adetlerinin incelenmesi 
önemli veri kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Diğer yandan Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesinde PPNB Dönemde çok az örnekle temsil edilen kafataslı 
gömütlerin Boncuklu Tarla’da birkaç depoda ve farklı mezar kontekslerinde 
tespit edilmiş olması ikincil ölü gömme adetlerinin ve kafatası kültü olarak 
da isimlendirilen ölü gömme adetinin incelenmesi için ayrı bir önem taşımak-
tadır31. Yerleşim yerine ismini de veren boncukların büyük çoğunluğu yine 
mezarlarda bulunmaktadır.

FİGÜRATİF OBJELER 
Yakındoğu Neolitik Döneme ait süs eşyaları birçok araştırmanın konu-

su olmakla birlikte son dönemlerde yapılan kazılar bu dönem süs eşyaları 
tekno-tipolojisi ve söz konusu objelerin dönemin sosyoekonomik ve kültürel 
yapılanmalar içeresindeki rolleri üzerine yapılan çalışmalar için gittikçe daha 
da önem teşkil etmektedir32. Boncuklu Tarla’da daha çok mezar kontekstle-
rinde ele geçirilen figüratif objeler arasında boncuklar, bilezikler, kulak tıkaç-
ları/küpeler ve kemik plaklar öne çıkmaktadır. Yerleşim yerine ismini veren 
ve değişik tabakalarda ele geçirilen boncukların yapıldığı hammaddeler ve 
boncukların tipolojisi çeşitlilik göstermektedir. Genellikle mezarlar içerisinde 
bulunan ve yapımında serpantin, kireçtaşı ve çay taşlarının yoğun olarak kul-
lanıldığı boncuklar içerisinde hayvan biçimli olanlar daha öne çıkmaktadır 
(Resim: 8/a-b). Özellikle boğa başı, yaban keçisi başı biçiminde ve gerçekçi 
hatlarla yapılmış olan boncuklar, yılan, kuş ve akrep formunda olan bon-
cuklar Güneydoğu Anadolu Neolitik yerleşimlerinden farklı özellikler gös-
termektedir. Bunun yanı sıra boncuk yapımında Bakırtaşı ve Bakırın yoğun 

30 Özbek 2004
31 Kodaş 2014 ; Özbek 2002 ; Erdal yayında
32 Baysal 2015; Bar-Yosef Mayer 2013; Aurenche et Kozlowski 2005; Yelözer 2017
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olarak kullanılmış olması, daha önceden Çayönü33, Aşıklı Höyük34 ve Tell Ha-
lula35 yerleşimlerinden de bilinen, madencilik tarihi hakkında da yeni bilgiler 
vermektedir36. 2012 yılında bulunan ve şematik insan formunda olan başka 
bir boncuk-amulet ise bu anlamda daha da önem kazanmaktadır. 

Birçok yayında belirsiz taş obje, token/jeton ya da klasik adıyla kulak 
tıkacı (stone plugs) olarak isimlendirilen objeler de birçok Neolitik Dönem 
yerleşim yerinde bulundu. Söz konusu objelerin kullanımı üzerine birçok ta-
nımlama ve yorum bulunmaktadır. Boyutları 1 ile 5,5 cm. arasında değişen 
bu objelerin yarıçapları yine 0,5-3 cm. civarındadır37. Büyük çoğunluğu kısa 
boyutlu ve ortası boğumlu şekilde olan söz konusu objelerin bazıları da çivi 
formu verecek şekilde uzun gövdeye ve yassı formda olan bir baş kısmına 
sahiptir. Farklı arkeolojik kontekstlerde ele geçirilen söz konusu objelerin ba-
zıları da mezarların içerisinde bulunmaktadır38. Söz konusu objeler üzerine 
yapılan yorumlarda hiç kuşkusuz mimari kontekstlerde görülen farklılaşma-
lardan ve buluntuların morfolojik çeşitlilikten dolayı hem terminolojik hem 
de söz konusu objelerin işlevleri hakkında karışıklıklar bulunmaktadır. Bu 
tip objeler Yakındoğu Neolitik Dönemde ilk defa PPNA ile başlamaktadır ve 
Kalkolitik Döneme kadar kullanımı devam etmektedir. Boncuklu Tarla’da ele 
geçirilen örnekler Orta ve Geç PPNB’ye tarihlenmektedir (Resim: 9). Arkeo-
lojik kontekstleri çeşitlilik gösteren Boncuklu Tarla örneklerinin önemli bir 
kısmı mezarlarda bulunmaktadır. Tipolojik olarak 6 ayrı gruba ayrılan söz 
konusu objelerin bazılarının mezarlar içerisindeki in-situ durumları da göz 
önüne alındığında söz konusu objelerin küpe, kulak tıkacı, düğme ve sayma 
taşı(tokan/jeton) gibi değişik fonksiyonları olabilecekleri düşünülmektedir. 

SONUÇ 

Güneydoğu Anadolu Neolitikleşme süreci üzerine olan araştırmalar ilk 
kez 1960’larda yapılan Çayönü kazıları ile başlamaktadır39. 1970’ler yapılan 

33 Erim-Özdoğan 2011
34 Özbasaran 2012
35 Molist ve diğ. 2012
36 Esin 1995, Aurenche ve Kozlowski 2005
37 Aurenche et Kozlowski 2005
38 Aurenche et Kozlowski 2005
39 Braidwood ve Braidwood 1982, Erim- Özdoğan 2011; Özdoğan ve Erim-Özdoğan. 1998
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Cafer Höyük kazıları40 yine 1990’larda Şanlıurfa’da başlayan Nevali Çori41 ve 
Gürcütepe42 gibi yerleşim yerlerindeki kazılar bölgenin Neolitikleşme süreci 
hakkında önemli bilgiler vermektedir. Ilısu Baraj inşaatı kapsamında Yukarı 
Dicle Bölgesi’nde Gusir Höyük43, Körtik Tepe44 ve Hasankeyf Höyük’te45 ve 
Birecik Barajı kapsamında Mezraa Teleilat46 ve Akarçay Tepe’de47 yapılan ka-
zılar hem bölgenin hem de Yukarı Mezopotamya Neolitikleşme süreci üzeri-
ne hem kronolojik hem de sosyokültürel bazda yeni bilgiler ve yeni yorumlar 
getirmiştir. Göbekli Tepe48 yerleşiminde yapılan çalışmalar da Yakındoğu’da 
Neolitik Dönem inanç sistemleri ve sosyokültürel değişimler üzerine yeni bir 
boyut katmaktadır. Yakındoğu prehistorik dönem genel tablosuna baktığı-
mızda Güneydoğu Anadolu Bölgesi hiç kuşkusuz önemli bir yere sahiptir. 
Boncuklu Tarla ‘da yapılan kazılar ve elde edilen bilgiler de Güneydoğu Ana-
dolu Neolitikleşme süreci üzerine hem, kültürel, sosyal ve inançsal hem de 
kronolojik anlamda çok önemli sonuçlar vermekte ve yeni bilimsel çalışma 
alanlarına ve yeni yorumlara zemin hazırlamaktadır. 
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Tablo 1: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından Boncuklu Tarla için yapılan C14 ka-
librasyonlu analiz sonuçları. 
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Resim 1: Boncuklu Tarla kazılarında açılan açmalar ve yerleşimin hava fotoğrafı. 

Resim 2: Geç PPNB Dönem’e ait mimari kalıntılar (K10-L10 Açmaları)
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Resim 4: Terazzo Binası ve terazzo tabanın detay fotoğrafları. 

Resim 3: Orta PPNB mimari kalıntıları. 
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Resim 6: Farklı evrelerden ele geçen yontmataş aletler ve çekirdekler. 

Resim 5: PPNA-PPNB geçiş ve PPNA Dönem mimari kalıntıları. 
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Resim 7: 2017 yılında açılan bazı mezarlar. 

Resim 8a: Farklı mezarlardan ele geçirilen bon-
cuklar.

Resim 8b: Farklı evrelerden ele geçen boncuklar 
ve pendantlar.

Resim 9:  2017 yılında ele geçirilen kulak tıkacı-
küpe-düğmelere dair örnekler. 
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ESKİ VAN ŞEHRİ, KALESİ VE HÖYÜĞÜ KAZILARI 
2017 YILI ÇALIŞMALARI1

Erkan KONYAR*
Bülent GENÇ

H. Banu KONYAR
Armağan TAN

Anıl YILMAZ
Can AVCI

Tuşpa sitadeli ve kuzeyinde uzanan aşağı yerleşmesi (Van Kalesi Höyüğü) 
ile sitadelin güneyinde surlarla çevrelenmiş Eski Van Şehri, İlk Tunç Çağın-
dan 20. yüzyıl başına kadar uzanan sürece tanıklık eden maddi kültür kalıntı-
larını barındırır (Resim: 1). 2017 yılı kazı çalışmalarında söz konusu alanlarda 
kazı ve belgeleme çalışmaları sürdürülmüştür. Eski Van Şehri’nde Kaya Çele-
bi ile Saray/Yeni Kapı arasında yer alan kamu binaları ortaya çıkarılmış, Van 
Kalesi Höyüğü’nde Urartu ve İlk Tunç Çağı tabakaları daha geniş alanlarda 
incelenmiş, Tuşpa Sitadeli’nde ise Yeni Saray bölümünde belgeleme çalışması 
yapılmıştır (Resim: 2). 

* Doç. Dr. Erkan KONYAR, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Van Bölgesi Tarih ve Arke-
oloji Araştırma Merkezi, Fatih-İstanbul/TÜRKİYE. konyar@istanbul.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Bülent GENÇ, Mardin Artuklu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Artuklu-Mardin/TÜRKİYE. bulendgenc@gmail.com

 Dr. H. Banu KONYAR, Varyap Maridian, G2/22, Atasehir-İstanbul/TÜRKİYE. banukonyar@
gmail.com

 Araş. Gör. Armağan TAN (MA), İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Ana-
bilim Dalı, Fatih-İstanbul/TÜRKİYE. armagantan@gmail.com

 Doç. Dr. Anıl YILMAZ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk 
İslam Arkeolojisi Bölümü, Çiğli-İzmir/TÜRKİYE. yilmazanil@yahoo.com

 Dr. Öğr. Gör. Can AVCI, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, 
Fatih-İstanbul/TÜRKİYE. ucancanus@gmail.com

1 Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü, Aygaz Genel Müdürlüğü, Van İpekyolu Belediyesi ve İstanbul Üniver-
sitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: 25220) tarafından desteklenmektedir. Destek 
veren kuruluşlara teşekkür ederiz.
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VAN KALESİ HÖYÜĞÜ

Başkent Tuşpa’nın kuzeyi boyunca uzanan Van Kalesi Höyüğü’nde 2017 
yılı çalışmalarımızda özellikle İlk Tunç Çağı, Urartu ve Urartu sonrası (Geç 
Demir Çağ/Post Urartu) dönemlere ilişkin önemli sonuçlara ulaşılmıştır (Re-
sim: 3, Çizim:1). Gerek Urartu mimarisinin kendi içerisinde oluşturduğu ta-
bakalanma, gerekse Tunç Çağına ilişkin elde edilen stratigrafik veriler önceki 
yıllarda karşılaştığımız sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde höyükteki 
kronolojik sürecin daha net biçimde izlenebilmesini sağlamaktadır. 

Geç Demir Çağ/Post Urartu

M25 açmasındaki Urartu salonunun kuzey duvarının ortaya çıkarılma-
sı aşamasında mekânın batı ve kuzey duvarlarının kesiştiği ve köşe yaptığı 
noktada güney tarafı beş sıra taşla sınırlanmış 110 cm. uzunluğunda Geç De-
mir Çağa ait bir mezar ortaya çıkarttık (Resim: 4). Söz konusu gömü ayakları 
karna çekilmiş vaziyette ve yüzü kuzeye dönük olarak bulunmuştur. Erişkin 
bir kadına ait olduğu düşünülen iskeletin kulağında bronz küpeler bulun-
maktadır. Mezarın uzunluğu 110 cm., genişliği 49 cm. ve iskeletin boyu 83 
cm.dir. Söz konusu hoker gömü bu haliyle 1938-1939 yıllarında Kirsop ve Silva 
Lake’nin Analı Kız’da yapmış olduğu kazıda ortaya çıkarılan hoker gömüyle2  
ve 2010 yılında höyüğün batısındaki N18 açmasındaki çalışmalarda ortaya 
çıkarılan hoker gömüyle3  benzerlik taşımaktadır. 

Sol tarafına yatar durumda olan hoker gömünün sağ kolunda bronz bir bi-
lezik boynunun alt kısmında bronz bir kolye, küpe ve bir fibula bulunmuştur. 
Ayrıca çeşitli boncuklar da çıkarılmıştır. Söz konusu boncuk dizisiyle bağlan-
tılı olarak su mermerinden yapılmış ve damga kısmında koşar biçimde bir 
keçi veya geyik figürünün bulunduğu mühürün tercihen kolye olarak kulla-
nıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu hoker gömü sütunlu salonun doğu-batı 
doğrultulu kuzey duvarının hemen dibinden başlayıp yine bu duvardaki kapı 
açıklığına kadar devam eden kerpiç bir sekinin üst kısmına denk gelmektedir. 
Mezarın kuzey sınırı hemen kuzeydeki Geç Urartu yapı katının güney duva-

2 Korfmann 1977: Levha 8-1/2
3 Konyar 2011: 157
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rını kullanmış ve hemen dibine açılmıştır. Bu durum Urartu’nun yıkılmasının 
ardından çok fazla süre geçmemiş olabileceğine işaret ediyor olabilir. 

Bu mezarla çağdaş olduğu düşünülen ve sütunlu salonun kuzeydoğu 
köşesine yakın bir kesimde yarı hoker bir başka mezar ortaya çıkarılmıştır 
(Resim: 5). Geç Urartu tabakası içerisine açılması ve yarı hoker pozisyonun-
dan dolayı Geç Demir Çağa ait bir gömü olabileceği düşünülmektedir. Elleri 
göğüs üzerinde birbirine kavuşturulmuş, bacakları dizden kırık hoker pozis-
yonunda ve yüzü hafiften güneye meyilli biçimdedir. Erişkin erkek ve 40’lı 
yaşlarda olduğu tahmin edilmektedir. 

Urartu Dönemi

2016 yılında M25 açmasının kuzey kesiminde Geç Urartu yapı katına ait 
9 metre uzunluğa ve 4 metre genişliğe sahip doğu-batı doğrultulu bir mekân 
ortaya çıkarılmıştır. Bu Geç Urartu yapısının hemen altından Erken Urartu 
yapı katına ait taban ve duvar temelleri tespit edilerek bu dolguyla bağlantılı 
8.40x4 metre ölçülerinde ve Geç yapı katıyla büyük oranda örtüşen plana sa-
hip Erken Urartu yapı katına ait mekân tespit edilmiştir. Bu Erken yapı katı-
nın da ayrıca kendi içerisinde en az iki evreli olduğu anlaşılmıştır4 (Resim: 6). 

2017 yılında ise yukarıda bahsedilen Urartu yapı katlarına ait mimarinin 
güney yönde devamını açığa çıkarmak için çalışılmalar sürdürülmüştür. M25 
açmasında 2016 yılında açığa çıkarılan Geç Demir Çağ/Post Urartu Dönemine 
ait tabakanın hemen altında yer alan Urartu dolgusuna ulaşılmıştır. Kuzeyde-
ki dikdörtgen mekânın güneydoğu köşesinde yer alan 90 cm. genişliğindeki 
bir kapı aracılığıyla güneyde sütunlu bir salona ulaşılmıştır (Resim: 7). 

M25 açmasındaki Erken Urartu yapı katına ait dört sütun kaideli bu sa-
lon doğu-batı 9 m. uzunluğunda, kuzey-güney 7 m. genişliğindedir. Güney 
duvarının genişliği ise 120 cm.dir ve korunabildiği kadarıyla 60 cm. yüksek-
liğindedir. Doğu duvarı 120 cm. genişliğinde ve 90 cm. yüksekliğindedir. 
Batı duvarı 120 cm. genişliğinde ve 120 cm. yüksekliğindedir. Batı duvarının 
önünde 54x37 cm. ölçülerinde küçük ve yassı (8-12 cm. ebatlarında) taşlardan 

4 Konyar, et al. 2017: 127-142
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oluşturulmuş bir birim (sunak?) bulunmaktadır. Bu birimin güneybatı köşeye 
uzaklığı 3,12 cm. kuzeybatı köşeye uzaklığı ise 2.60 cm.dir. Mekânın kuzey 
duvarı ise 120 cm. genişliğinde ve 90 cm. yüksekliğindedir. Kuzey duvarının 
hemen üzerinde ve aynı doğrultuda salonun kuzeyinde bulunan Geç Urartu 
yapı katına ait odanın güney duvarı yer almaktadır. Bu duvar yaklaşık 1 met-
re genişliğinde ve korunabildiği kadarıyla 80 cm. yüksekliğindedir.

Sütunlu salonun kuzey duvarının önünde 7.30 cm. uzunluğunda, 60 cm. 
genişliğinde ve 50 cm. yüksekliğinde bir sedir/seki uzanmaktadır. Bu sedir 
duvarın önüne yer yer tek sıra yer yer çift sıra olmak üzere taşların kalınlık ve 
inceliklerine göre üst üste inşa edilmiştir. Duvarın iç yüzü ile sediri oluşturan 
taş sırasının arasına irili ufaklı küçük taşlardan dolgu yapılarak üst kısmı ker-
piçle örülmüştür. Bu durumun tespit edilebilmesi ve kuzeydeki odayla ilişki-
sinin anlaşılabilmesi için salonun doğu-batı doğrultulu kuzey duvarının batı 
köşesinde sondaj çalışması yapılmıştır. Bu alanda duvara 80x160 cm. ölçüle-
rinde duvarın ve sekinin kesitini görmek amacıyla sondaj açılarak temelleri 
gözlemlenmiştir. Bu sayede duvarın 1.20 cm. genişliğinde olduğu ve sekinin 
erken yapı katına ait olduğu açıkça anlaşılmıştır.

Sütunlu salonun kuzeydoğu köşesinde doğu yöndeki mekanla bağlantıyı 
sağlayan 1.50 cm. genişliğinde bir kapı geçişinin olduğu anlaşıldı. Bu kapı 
açıklığına düşmüş kerpiç blokları yıkıntı durumuyla birlikte görülmüştür. Bu 
boşluğa düşmüş olarak bulunan kerpiç bloklar sağlam bir şekilde açığa çıka-
rılarak boyutlarının 48-50 cm., genişliği 30 cm. ve kalınlığı 10-12 cm. civarında 
olduğu anlaşılmıştır. Kapı girişi tamamen açılarak salonun doğusundaki oda 
ile bağlantısı sağlandı.

Salonun batı duvarına yaklaşık olarak 1 metre uzaklıkta ve tabanın üzerin-
de bronz ok ucu bulundu. Ayrıca salon içinde yine zemin üzerinde ve dağınık 
biçimde irili ufaklı levhalar halinde bronz parçalarına da rastlanmıştır. Sü-
tunlu salonun tabanında ise kuzeyinde yoğun olmakla birlikte yangın ve kül 
katmanı yer yer devam etmektedir. Özellikle kuzeydeki sekinin dip kısmında 
ve güney duvarının bitişiğinde net bir şekilde görüldüğü kadarıyla tabanın 
kerpiç bloklarıyla kaplanmış olduğu da anlaşılmıştır. Aynı şekilde güney du-
varının önünde iki sütun arasına denk gelecek şekilde zemine döşeli kerpiç 
blokları da belirgindir. Ancak bu mekanda taban yenilemelerinde yapılmış 
olduğunu belirtmek gerekir.
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Sütun kaideleri hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek gerekirse, ku-
zeybatı köşedeki sütun kaidesi batı duvarına 130 cm. kuzeydeki sedire ise 
28 cm. mesafededir. Bu kaide 50/51 cm. çapındadır. Sütun kaidesinin en üst 
kısmındaki sütunun oturduğu silme 35 cm. çapındadır. Kuzeydoğu köşede-
ki sütun kaidesi ise doğu duvarına 150 cm. ve sekinin hemen doğu ucunda 
dip kısmında yer almaktadır. Sedir temeliyle arasında 5 cm.lik bir mesafe 
bulunmaktadır. Planlama açısından bu durum mekâna sedirin sütunlardan 
daha sonra inşa edilmiş olabileceğini düşündürmektedir. 51 cm. çapında olan 
kuzeydoğudaki kaidenin üstteki silmesi 32 cm. çapındadır. Güneybatı sütun 
kaidesi ise batı duvarına 140 cm. ve güney duvarına 70 cm. mesafededir. 51 
cm. çapındaki kaidenin üst kısmındaki silme 35 cm. çapındadır. Güneydoğu 
sütun kaidesi doğu duvarına 150 cm. güney duvarına ise 75 cm. mesafede 
olup 51 cm. çapındadır. Kaidenin üstteki silmesi 33 cm. çapındadır. 1991 yı-
lında höyüğün batısındaki alanda yapılan çalışmalarda da benzer bir sütun 
kaidesi mekân içinde bulunmuştur5.

Urartu kalelerinde ve aşağı yerleşimlerinde büyük salon ve mekanlarda 
benzer biçimde sütun kaideleri kullanılmıştır. Örneğin Erebuni’de geniş bir 
odada da bulunan bir adet sütun kaidesi6, Karmir Blur’da ortaya çıkarılan 
kaide7 Qaleh İsmail Ağa, Mahabad, Allahverdikand ve Bastam’da bulunan 
kaideler8 M25 açmasında Erken Urartu yapı katında bulunan kaidelerle ben-
zerdir. Özellikle Bastam ve Mahabad’da bulunan kaide çok benzerdir. 

Sütunlu salonun güneyinde ve N25 açmasında ise aynı aksta bir diğer oda 
yer almaktadır. Yaklaşık olarak 9x4 m. ölçülerindeki bu odanın sütunlu sa-
lonla ortak olan kuzey duvarına bitişik vaziyette 60x60 cm. ebatlarında bir 
ocak bulunmaktadır. Fakat höyüğün güneyinden geçen asfalt yol nedeniyle 
güney duvarının tahrip olduğu anlaşılan bu mekânın kuzeydeki sütunlu sa-
lonla, doğudaki ve batıdaki mekanlara açılan bir kapıya sahip olmayışı girişin 
tahrip olan güney duvarında olması ihtimalini göstermektedir. 

M25 ve N25 açmalarında ortaya çıkardığımız dikdörtgen planlı doğu-batı 

5  Tarhan - Sevin 1992: 424, Resim 17
6 Stronach vd. 2009: 203, Pl. 5
7 Oganesian 1955: 22, Pl. 6
8 Kleiss 1970: 46, Tafel 27; Kleiss 2015: 78, 87, Abb. 210
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aksında uzanan ve doğudaki dört adet ön odaya bağlanan bu kompleksin aşa-
ğı yerleşimdeki niteliğinin bu kazı sezonunda ortaya çıkardığımız dört sütun 
kaideli salonla birlikte değiştiğini söyleyebiliriz. Tablet ve mühür gibi çeşitli 
buluntuların ele geçtiği bu yapının görece daha iyi durumda olan kimselere 
ait olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle sütun kaidelerinin bulunduğu salon bü-
yüklüğü, tasarımı ve işlevi açısından dikkat çekmektedir. Söz konusu kaide-
lerin dikdörtgen planlı odanın köşe noktalarına yakın bir biçimde yerleştiril-
miş olmaları, kuzey duvarının önünde sedirin bulunması, doğu duvarındaki 
1,50 cm.lik kapı genişliği, zeminin kerpiç blokları ile döşenmiş olması, batı 
duvarının önünde küçük ve yassı taşlardan oluşturulmuş dikdörtgen planlı 
sunak olabilecek birim olması, odayı ısıtacak herhangi bir ocak ya da tandır 
gibi öğelerin bulunmaması yapının daha özel bir mekân olduğu izlenimini 
uyandırmaktadır. Çeşitli kamusal amaçlar içinde kullanılmış olabileceğini 
düşündüğümüz bu odanın kültsel amaçlarla da kullanılmış olması da muhte-
meldir. Batı duvarı önündeki platform da bu yorumu desteklemektedir. 

Önceki kazı sezonlarında N26 açmasında ortaya çıkarılan, kuzey-güney 
yönünde uzanan Erken Urartu yapı katına ait taş duvarın batısında kalan 
alanda 2017 yılı çalışmalarında 60 cm. çapında iki tandır ortaya çıkarılmıştır 
(Resim: 8). Tandırların dış kenarları çanak çömlek parçaları ile desteklenmiş-
tir. Tandırların bulunduğu bu mekânın güney duvarı açmanın yamaç kısmı-
na denk geldiği için Ortaçağ mezarları tarafından tahrip edilmiştir.  

İlk Tunç Çağı

N26 açmasında ortaya çıkarılan tandırların hemen güneyindeki küllü ta-
bakada sürdürülen çalışmalarda Erken Urartu yapı katına ait taş temellerin 
İlk Tunç Çağı tabakasına zarar verdiği anlaşılmıştır. Bu alanda İlk Tunç Ça-
ğına ait kerpiç döküntüleriyle karışık yıkıntıyı kaldırarak tabana ulaşılmış ve 
bu alanda iki yapı katı olduğu görülmüştür. Tunç Çağına ait bu zeminin açık 
alan olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu her iki Tunç taban arasında yak-
laşık 1.10 cm.lik yükseklik farkı bulunmaktadır. Tunç taban ile Erken Urartu 
yapı katına ait duvar arasındaki yükseklik 60 cm.dir. Bu 60 cm.lik kerpiç yı-
kıntı dolgusu Tunç Çağına aittir. N26 ve N27 açmalarında kalan Tunç taban 
doğu-batı 12 metre uzunluğunda kuzey-güney ise 6 metre genişliğindedir. 
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Söz konusu tunç zeminin güneyinde 4 metre genişliğinde ve doğu-batı yö-
nünde 12 metre uzunluğundaki bölüm kendi içinde yer yer çöküntülü ve yer 
yer tümsekler halinde kanal benzeri bir görünüm arz etmektedir (Resim: 9). 
Kuzey taraftaki tabana göre kanal biçimli tümseklerin derinliği 10-20 cm. ara-
sındadır. İç kısımda doğu-batı yönünde uzayan bu tümsekler 30-35 cm. ge-
nişliğindedir ve mekânlar arasında bir işleve sahip olabileceği düşünülebilir.

ESKİ VAN ŞEHRİ ÇALIŞMALARI

Eski Van Şehri’ndeki kazı çalışmaları şehrin güney surlarına paralel uza-
nan kamu ve sivil yapılarına dönük olmuştur. Bu kapsamda kuzeyde Hüs-
revpaşa Hamamı batıda Kaya Çelebi Camii ve güneyde Orta Kapı’nın sınırla-
dığı bölgede yaklaşık 10.000 m2’lik bir alanda çalışılmıştır (Resim: 10, Çizim: 
2). Ortaya çıkarılan alanlar, özellikle 19. ve 20.  yüzyıla ait gravür, fotoğraf, 
harita ve bazı krokiler yardımı ile adlandırılmıştır9. Kazılar sonucu ortaya 
çıkarılan yapılar ile arkeolojik buluntular bu görsel kayıtları birçok yönden 
desteklemiştir. 

Kazı alanının güney sınırında, kaynaklarda Maarif Dükkanları olarak be-
lirtilen geniş yapı grubu yer alır. 5 binadan oluşan bu kompleksin en batısında 
yer alan bina, 30x10 m. ölçülerindedir. Güneyde şehir surunu ana beden du-
varı olarak kullanan bu bina, surların zaman içerisinde farklı işlevlerle değer-
lendirildiğinin güzel bir örneğidir. Ağır tahribata uğramış yapının, neredeyse 
bütün taş örgüsü sökülmüştür. Kuzey-güney yönünde uzanan taş örgülü 3,90 
m. genişliğindeki yol, bu yapı ile diğer kamu binalarını birbirinden ayırır. 30 
metre boyunca uzanan bu yol, doğu-batı yönlü ana yolu dik kesen bir ara 
sokaktır. Güneyi sur ile sınırlandırılmış olan yol, sadece etrafındaki binaların 
kullanımı için yapılmıştır. 

Kuzey güney doğrultusunda uzanan bu büyük binanın doğusunda kamu 
binaları veya Maarif Dükkanları olarak isimlendirilmiş diğer dört yapı yer 
alır. Arka arkaya iki sıra olarak tasarlanmış yapılar, birbirini tekrar eder. Öl-
çülerindeki ve planlarındaki uyum, aralarında eşit olarak bırakılmış yol açık-

9 Cuneo 1986: 125-184; Konyar 2018
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lıkları ile, tek seferde ve tek plan dahilinde yapıldıklarını göstermektedir. Öl-
çülerinden yola çıkarak bunların devlet eliyle yapılmış olduklarını söylemek 
mümkündür. Eski vakıf geleneğinin revize edilmiş hali olarak düşünülebile-
ceğimiz sistemde; devlet akar olarak yaptırdığı binaları kiraya verip, geliri-
ni belirli resmî kurumlara bırakmıştır. Burada bu kurumun Maarif Vekaleti 
olduğu anlaşılmaktadır. Dört binanın arasından dolaşan omurgalı yollar da 
3,20 m. genişlikleri ile birbirlerinin aynısıdır ve oldukça özenlidir.

Doğu-batı yönlü ana yolun kuzeyinde yer alan çok sayıda küçük mekândan 
oluşan diğer bina Eski Van Şehri’ne ait bir krokide adliye olarak tanımlanmış-
tır. Bu alanda bulunan çok sayıda yanmış mahkeme evrakı, yazı takımları gibi 
küçük buluntular bu tanımı doğrulamaktadır. Binanın batı sınırını, kare plan-
lı bitişik iki oda, bu odalara kuzeyden birleştirilmiş dikdörtgen planlı iki oda 
ile kuzey güney yönlü kuşatan taş zeminli bir koridor ve koridorun kuzeyine 
yerleştirilmiş odalar belirler. Kuzeydeki odalarda, tahribatın yoğunluğu öl-
çülerin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Kuzeybatı odalarını kuzeyden sınır-
layan koridor, 70 cm.lik standart kalınlığı ile yapının beden duvarı olduğunu 
ispatlamaktadır.

Dükkân dizilerinin hemen doğusundaki alanda büyük ölçülü tek bir yapı 
ortaya çıkarılmıştır. Yapı Eski Van Şehri krokisinde Tekalif-i Harbiye Binası 
olarak adlandırılmıştır. Muhtemelen farklı bir işlevle yapılmış olan bina, son-
raki yıllarda bu amaçla kullanılmıştır. Doğuya doğru devam eden ana yolun 
kuzeye dönüş yaptığı köşede bulunur. Zemini sal taşlarıyla döşeli dört me-
kanla güneye cephe veren yapıyı batıdan sınırlayan kuzey-güney doğrultulu 
duvar 18,60 m. uzunluğundadır. Ortasında yer alan 70 cm.lik açıklıkla batı-
sındaki boş alanla ilişki kurar. Belki de bu iki alan zaman içerisinde tek bir 
mekân olarak kullanılmıştır. Güneyde ana yola cephe veren sal taşı döşeli 
dört mekân farklı ölçülerdedir fakat hepsi dikdörtgen olarak sıralanır. 

Doğu-batı doğrultulu ana yolu kesen kuzey-güney yönlü ara yolun do-
ğusunda bulunan bina, şehir krokisinde Zaptiye Karakolu olarak tanımlan-
mış olmakla birlikte, yapılan kazılarda henüz bu yapının işlevini belirleyecek 
plan şeması veya buluntu grubu ile karşılaşılmamıştır.

Ön cephesi doğu-batı doğrultulu ana yola açılan binanın bu kısmında, 
16x2 m. ölçülerinde yola paralel dikdörtgen bir alan ortası boş bırakılmış 
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olarak yer alır.  Burada duvar olmayan yerden taş sıralarıyla yükseltilmiş ve 
kısmen bir havuz oluşturulmuş alanın, hayvan bağlamak ve yemlemek için 
kullanıldığı düşünülmektedir. Bu alanın doğusunda, yapının dışındaki taş 
sahanlıkla birleşen yine taş döşeli bir iç sahanlık mevcuttur. Kuzeye doğru 
devam eden bu sahanlık, havuz olarak adlandırılan alanın kuzeyinde de de-
vam etmektedir. 

2,60 m. genişliğindeki kapı açıklığı ile girilen sal taşlarıyla döşenmiş hol 
kısmına, kuzey-güney yönlü üç mekân açılır. 13.40x3.60 m. ölçülerindeki bu 
alan doğudan bir duvar ile sınırlandırılmışken batıdan yapı dışına açıklık ve-
rir. Bu açıklıktan sonra kuzeye doğru tespit edilmiş olan duvar dokusu üç 
kademelidir. Duvarın güney kısmında batıya doğru 2.70 m.lik bir dönüş mev-
cuttur. İki sıralı taş örgü olarak açığa çıkarılmış olan bu kısım muhtemelen ba-
tıda yer alan ve henüz tespit edilmemiş bir başka mekânın da duvarıdır. 3,60 
m. kuzeye doğru devam ettikten sonra 1 m. doğuya doğru girinti yapar ve 
ardından 13,40 m. boyunca kuzeye doğru kesintisiz devam eder. Hole açılan 
üç mekândan doğudaki, doğuda ana beden duvarı ve batıda iç mekân bölme 
duvarı ile sınırlandırılmıştır. 

Ortadaki ikinci alan koridor olarak tasarlanmıştır fakat sonra ihtiyaca göre 
kısmen bölünmüş olmalıdır. Kuzeyden sınırlayan bir duvar görünmez. Ayrı-
ca doğu ve batısındaki odaların kuzey duvarlarının köşeleri pahlı olarak yola 
paralel dönüş yapıyor olmaları ve burada tespit edilen bir diğer taş sırası, 
yapının kuzeye doğru devam ettiğini ve bahsi geçen alanın da yapının dikey-
deki iç ulaşım koridoru olduğunu düşündürmektedir. 

YENİ SARAY BÖLÜMÜ: BELGELEME ÇALIŞMALARI
Yeni Saray Bölümü, Van Kalesi sitadelinin batı hendeği ile I. Argişti Me-

zarı arasındaki yaklaşık 12.000 m2’lik bir alanı kapsar (Resim: 11). Günümüze 
sadece ana kayaya oyulmuş temel yatakları, mekân duvarları, düzleştirilmiş 
platformlar ve yapı tabanları kalmıştır. Urartu Kralı I. Argişti (M.Ö. 786 -764) 
mezarının hemen üstünde doğuya doğru uzanması nedeniyle bu kral tarafın-
dan yaptırıldığı düşünülür10. Konumu dışında tarihlemeye olanak tanıyacak 
herhangi bir arkeolojik veri yoktur. 

10 Tarhan 1994: 35
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Yukarı sitadele çıkan yolun hemen sağında (güneyinde) yükselen bu alan-
da, yükseklikleri 30-40 cm. olan ana kayaya oyulmuş temel yatakları, duvar 
bedenlerinin oturacağı düz alanları/platformları oluşturmak için taşların yer-
leştirileceği düz hatları belirlerler. Bu yataklar arasında yükselen duvarlar ve 
böylelikle oluşturulan düzlüklerle binalar inşa edilebilmiştir. Bu Urartu kaya 
işleme sanatının, mimarisinin en özgün uygulamalarından biridir. 

Yeni Saray’da binaların ana yayılım alanının doğu batı doğrultusunda 
yaklaşık 150x70 m. ölçülerinde olduğu söylenebilir. Kuzeyinde ana kayaya 
oyulmuş mekanlar/depo odaları, batısında yine ana kaya oyularak yapılmış 
salon ve odalar ile, sarayın önemli birimleri, doğuda ise batı hendeğine kadar 
uzanan alanda yapı temellerinin oturtulduğu ana kayaya oyulmuş yataklar 
uzanır (Çizim: 3). Teraslar üzerine kurulan mekanların kuzeyden güneye 
doğru yükselen bir yapı görünümü verdiği anlaşılmaktadır. En güney kısmı 
Van kayalığının uçurumu ile sonlanmaktaydı. 

1980’li yıllarda Prof. Dr. M. Taner Tarhan başkanlığında bu alanda yapı-
lan kazılarda 12 adet mekân rapor edilmiştir11. 1-9 arasında numaralandırılan 
mekanlar 27x20 m.lik bir alanda oluşturulmuş kaya platformu üzerindedir. 
Su atık çukurları, odaları bölen ana kayadan oluşturulmuş duvar temel izleri 
ve mil yuvaları odaların sayılarının belirlenmesinde referans kabul edilmiştir. 
Ancak bu alandaki 1 No.lu mekân dışındaki duvar izleri çok belirsizdir ve 
farklı yorumlanabilirler. 1 numaralı mekân, kuzey-güney yönünde uzanır ve 
yaklaşık 11x6 m. ölçülerindedir. Bu alanın batısında diğer mekân izlerinin 
bulunduğu, ana kaya düzleştirilerek oluşturulan platform ise yaklaşık 20x20 
m. ölçülerindedir. Yeni Saray’ın en yüksek noktasını oluşturan kaya yükselti-
sinin doğusunda ise 11-12 no’lu mekanlar yer alır. Burada da 11 No.lu mekân 
daha ayrıt edilebilir yapısal özellikler yansıtır. Yaklaşık 4.50x11 m. ölçülerin-
de doğu batı yönünde uzanan mekânın ana kayaya oyulmuş duvarlarından 
güney ve batıda olanlarının yüksekliği 4 m.yi bulmaktadır. 

Bu bölgenin üstünde ise yine ana kaya oyularak oluşturulan temel yatak-
ları üzerinde daha üst katlar yükselir. En batıda ise Yeni Saray’ın ana kaya 
düzleştirilerek oluşturulmuş en geniş bölümü uzanır. Bu duvarların taşıdığı 

11 Tarhan 1989; Tarhan 1994
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ikinci veya daha üst teraslar üzerindeki yapılarda olasılıkla krali konutlar ve 
birimlerin yer aldığı belirtilmiştir. Kazılarda kayaya açılmış oyuklar içinde 
bronz disklerin bulunması yapının niteliğinin belirlenmesinde en önemli kri-
ter olarak kabul edilmiştir. Yakındoğu’da krali veya kutsal yapılar inşa edilir-
ken temellerine tunç adak diskleri veya adak levhaları konulabilmekteydi12.

Yeni Saray alanında 2017 yılında özellikle ana kayaya oyulmuş temel ya-
taklarının referans alındığı bir belgeleme yapılmıştır. Bu belgeleme sistemin-
deki amaç yapı temel yataklarının yayılım alanının ve akslarının belirlene-
rek olası yapı gruplarının dağılımını saptamak olmuştur. Yapılan çalışmalar 
sonucunda temel yatakları 4 grupta değerlendirilmiştir. Bu aynı zamanda 5 
teras veya 4 kademeli kayalığın derinliğine göre üst üste yükselen, piramidal 
bir yapılaşmaya işaret eder. En alt kesimde ova düzeyine oldukça yakın olan 
temel yatakları büyük olasılıkla savunma ile ilişkilidir. 

İkinci grup temel yatakları daha yüksekte yine doğu batı aksında uzanır. 
Bu alanda görece daha az temel yatağı söz konusudur. Belli bir bütünlük ve 
devamlılık göstermezler. Bu uygulama arazinin uygun olmadığı alanlarda 
düzlük yaratma ve diğer alanlarla bağlantıyı sağlayacak seviye ve temel veya 
sur duvarlarının oturtulması için yapılmış olmalıdır. 

Yeni Saray alanının üçüncü kademe temel yatakları ve ana kayaya oyul-
muş mekanlar daha tanımlanabilir mimari düzenleme ve yapılaşmalara işa-
ret eder (Çizim: 4). Bu alanda sarayın ana yapılarının yükselmeye başladığı-
nı söyleyebiliriz. Burada doğu-batı aksında 125x15 m. ölçülerindeki alanda, 
kaya oyularak düz alanlar/mekanlar ve bunları ayıran duvarlar oluşturul-
muştur. Bu kapsamda kimileri net izlenememekle birlikte aynı aksta ve tü-
münün ayırıcı duvarlarının da ana kayanın oyulmasıyla oluşturulduğu beş 
mekândan söz etmek mümkündür. Güney duvarları yan duvarlar gibi ana 
kayaya oyulmuştur ve oldukça yüksektir. Yine duvar diplerinde sekiler uza-
nır. Urartu saraylarındaki benzer uygulamalarda bu türden yapıların taş ve 
kerpiçten uygulamaları mevcuttur. Sekili bu türden mekân veya yapıların 
daha çok depo işlevini taşıdığı anlaşılmaktadır. 

Bu alanın üst kısmı -ki tarafımızca dördüncü bölüm olarak değerlendiril-

12 Luckenbill 1927: no. 73, 84, 97, 98, 99, 100, 102
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mektedir- Yeni Saray bölümünün en yüksek kısmını oluşturur ve kendi için-
de diğer alanlara kıyasla daha bütüncül bir anlayışla düzenlenmiştir. Burası 
145x50 m.lik bir alana yayılır. Yapı grubunun oturduğu terasları oluşturmak 
için yapılan temel yatakları ve duvarlar hemen üçüncü bölümün üstünde 
dar basamaklar yaparak yükselir. Bu alan da kendi içinde iki kısımda değer-
lendirilebilir. Orta kısım kayalığın o bölümündeki en yüksek noktaya kadar 
basamaklar yaparak yükselir. Bu basamaklar/temel yatakları üzerinde yük-
selen teraslar muhtemelen bu alanda oldukça yüksek kule tipinde bir yapının 
oturacağı bir alan oluşturmaktadır. Alanın güneyi dik bir uçurum şeklinde-
dir. Doğu ve batısında ise farklı bir düzenleme göze çarpar. Batıda en dikkat 
çekici alan ana kayaya oyulmuş yüksek duvarlara sahip, kuzey güney ak-
sında dikdörtgen planlı mekandır. Bunun hemen batısında ise yine ana kaya 
düzeltilerek oluşturulmuş daha geniş bir düzlük alan bulunur. Zemindeki 
drenaj kanalları ve kimi düzenlemeler alt yapı sistemine aittir. Olasılıkla bu-
rada önemli yapı grupları yükselmekteydi. Alanın doğusunda ana kayadan 
farklı olarak düzenlenmiş, olasılıkla en yüksekteki kule tipi yapıya ulaşan ana 
kayaya oyulmuş merdiven biçiminde bir kalıntı mevcuttur. Kule biçiminde 
düzenlenmiş olduğunu düşündüğümüz yapının doğusunda ise yine batıdaki 
gibi ana kayaya açılmış düz satıhlar ve kimi yerlerde bu alanları sınırlayan 
yine ana kayaya oyulmuş yapılar bulunur. Bu alanda da alt yapı sistemine 
ilişkin düzenlemeler mevcuttur.

Yeni Saray’ın güneybatısında daha alt seviyede yine ana kayaya oyulmuş 
I. Argişti’nin mezarı bulunmaktadır. Assur uygulamalarında kraliyet sarayı-
nın altına kralların oda mezarlara gömüldüğü örnekler mevcuttur13. Ancak 
gerek yerleşme alışkanlığı ve gerekse yapı malzemeleri noktasında Asur’daki 
uygulamayı sadece konumu nedeniyle Urartu ile eş koşmak zorlama bir an-
layış olacaktır. Kaldı ki Asur’da sarayın alt kat odalarından doğrudan mezar 
odalarına ulaşılabilmektedir. I. Argişti Mezarı ise Yeni Saray alanının batısın-
da yer almaktadır. Urartu’da ana kayanın avantajlarından yararlanarak Yeni 
Saray alanının zeminine söz konusu kaya mezarı açılabilecekken, merdiven-

13 Haller 1954: 171, Fig. 186
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lerle ulaşılan ve cephesi kuzeye bakan ve bağımsız bir yapı grubu izlenimi 
veren bir uygulamayı seçmesi yine Assur örnekleriyle bağlantıyı zayıflatır.
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Çizim 1: Van Kalesi Höyüğü, A Alanı Urartu ve İlk Tunç Çağı yapı katları.

Çizim 2: Eski Van Şehri’nde ortaya çıkarılan kamu yapıları.
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Çizim 3: Van Kalesi Yeni Saray. Temel yatakları ve olası mekanlar.

Çizim 4: Van Kalesi Yeni Saray. 3. ve 4. bölüm/seviye temel yatakları ve mekanlar. 
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Resim 1: Tuşpa Sitadeli, Eski Van Şehri ve Van Kalesi Höyüğü. Doğudan.

Resim 2: Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü kazı alanında yer alan yapılar ve konumları.
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Resim 3: Van Kalesi Höyüğü, A Alanı. Havadan.

Resim 4: Van Kalesi Höyüğü, VK2017M25-62 No.lu hoker gömü.
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Resim 5: Van Kalesi Höyüğü, VK2017M25-43 No.lu hoker gömü.

Resim 6: Van Kalesi Höyüğü, A Alanı batı açmalarında Urartu yapıları. Havadan.
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Resim 7: Van Kalesi Höyüğü, sütunlu salon. Batıdan. 

Resim 8: Van Kalesi Höyüğü N26-N27 açmalarında Urartu yapı katı. Tandırlar.
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Resim 9: Van Kalesi Höyüğü N26-N27 açmalarında Urartu yapı katı ve güneyinde İlk Tunç Çağı 
tabanı.

Resim 10: Eski Van Şehri kazı alanları. Havadan.
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Resim 11: Van Kalesi Yeni Saray. Ana kayaya oyulmuş temel yatakları ve mekanlar. Kuzeydoğu-
dan.
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