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2017 YILI ÜÇAĞIZLI MAĞARASI KAZISI

Erksin GÜLEÇ 
Ayşen Açıkkol YILDIRIM

İsmail BAYKARA
Serkan ŞAHİN
Sercan ACAR

Ece EREN

GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile 2017 yılı Üçağızlı Mağarası kazı çalışma-
ları 13.07.2017- 25.08.2017 tarihleri arasında, bakanlık temsilcisi olarak Hatay 
Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Ünsal Bolattaş’ın katılımıyla gerçekleştiril-
miştir. 2017 yılı kazı çalışmaları Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden 
Prof. Dr. Erksin Güleç başkanlığında, Cumhuriyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Ayşen Açıkkol Yıldırım, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. İsma-
il Baykara, Ahi Evran Üniversitesi’nden Araş. Gör. Dr. Serkan Şahin, Cum-
huriyet Üniversitesi’nden Araş. Gör. Sercan Acar, Ankara Üniversitesi’nden 

* Prof. Dr. Erksin GÜLEÇ,  Ankara Üniversitesi,Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bö-
lümü, Ankara/TÜRKİYE.

 Prof. Dr. Ayşen Açıkkol YILDIRIM Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antro-
poloji Bölümü, Sivas/TÜRKİYE.

 Doç. Dr. İsmail BAYKARA Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 
Van/TÜRKİYE.

 Arş. Gör. Dr. Serkan ŞAHİN Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölü-
mü, Kırşehir/TÜRKİYE.

 Arş. Gör. Sercan ACAR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölü-
mü, Sivas/TÜRKİYE.

 Arş. Gör. Ece EREN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 
Ankara/TÜRKİYE.
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Araş. Gör. Ece Eren tarafından gerçekleştirilmiştir. Kazıda özveriyle çalışan 
Antropoloji Bölümü yüksek lisans öğrencileri Gonca Gül, Sevgi Tuğçe Gök-
kurt, Dilber Sağdıç ve Birkan Gülseven ile lisans öğrencileri Mertcan Erice, 
Lütfiye Pınar Şen, Harun Mavi, Kenan Agras ve Onur Soydan’a ve kazıya 
destek sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Döner 
Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na, 
Hatay Valiliği’ne, Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne ve Samandağ 
Kaymakamlığı’na çok teşekkür ederiz.

2017 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Üçağızlı Mağarası 2017 yılı kazı çalışmaları alanın temizlenerek planka-
relerin hazırlanmasından sonra, mağaranın kuzey, batı ve kuzeybatı duvar-
larına yakın açmalarda gerçekleştirildi. Bu dönem kazılan plankareler A3(-
270/-285cm.), A4 (-270/-285 cm.), B3 (-270/-285 cm.), B4 (-270/-285 cm.), C3 
(-270/-285 cm.), C4 (-270/-285 cm.), D3 (-270/-285 cm.), D4 (-270/-285 cm.), 
E3 (-270/-285 cm.), E4 (-270/-285 cm.), F3 (-270/-285 cm.), F4 (-270/-285 cm.), 
F5 (-270/-285 cm.), F6 (-270/-285 cm.) ve F7 (-270/-285 cm.)’dir. Bu planka-
relerin her biri 50x50 cm.lik alt plankarelere  bölünmüş ve 5 cm. derinliğinde 
kazılmıştır. Açmalarda genel olarak geçen yıl ulaşılan -270 seviyesinden bu 
yılki kazı sonu seviyesi olan -285 seviyesine kadar H tabakası kazılmıştır. Ka-
zılan açmaların genel toprak yapısı yumuşak olmakla birlikte yer yer çimen-
tolaşmış bir yapıya da rastlanmıştır. Koyu kahverengi toprak içerisinde beyaz 
renkli kül katmanları ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalara Öncül Üst Paleolitike 
tarihlenen H tabakasında başlanmış, kazı H2H3 tabakasında sonlandırılmıştır. 

Numara verilen tüm buluntuların X,Y,Z koordinat değerleri alınmış ve 
bunların mağara içindeki dağılımı ve yoğunluğunun belirlenmesi sağlanmış-
tır. Ayrıca plankarelerden elde edilen toprak eleklerden geçirilmiş ve olası 
veri kaybı minimuma indirilmeye çalışılmıştır. Mağarada kazı çalışmaları de-
vam ederken elde edilen buluntular kazı evinde yıkandıktan sonra tasnif edil-
miş ve taş aletler ile hayvan kemikleri incelenmiştir. Kazı çalışmasının sona 
ermesinden sonra bütün kazı alanı naylon örtüler ile kapatılmış ve üzerine 
toprak atılarak alanın korunması sağlanmıştır.
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2017 YILI BULGULARI

Üçağızlı Mağarası 2017 yılı kazı sezonunda 1893 adet buluntuya numa-
ra verilmiştir. Bunların 1019’u taş alet, 664’ü avlanan hayvanlara ait iskelet 
kalıntısı ve 209’u yumuşakça kabuğudur. 1 adet kemik alet ve 1 adet insan 
dişi buluntusu da ele geçirilen önemli kalıntılar arasındadır. 2017 yılına ait 
hayvan kemiği, taş alet ve deniz kabuklularının plankarelere göre dağılımına 
bakıldığında A4, B4, C4, D4, E4, F6 ve F7 açmalarında (mağaranın orta alanı) 
buluntu yoğunluğu gözlenirken; A3, B3, C3, D3, E3 ve F3 açmalarında (mağa-
ranın duvar dipleri) buluntu yoğunluğunda azalma gözlenmektedir. Bu du-
rum mağaranın kullanımı ve erken modern insan davranışları ile ilgili önemli 
ipuçları sergilemektedir. Önceki yıllarda kazılan kuzey ve kuzeydoğu duvar-
ları dipleri buluntu yoğunluğu açısından çok zengin iken, doğu duvarında 
aynı örüntü gözlenmez. Erken modern insanlar, çöplük alanı olarak daha çok 
kuzeydoğu ve kuzey alanlarını kullanmayı tercih etmiş gibi görünmektedir. 

Numaralı buluntuların dağılımına bakıldığında, ele geçirilen buluntuların 
yarısından fazlasını taş aletler oluştururken, sırasıyla kemik ve yumuşakça 
kabuklarına ait buluntular da taş aletleri izlemektedir (Grafik: 1).

2017 Yılı Üçağızlı Mağarası çalışmalarında 148 adet taş alet tipolojik olarak 
sınıflandırılmıştır. Ele geçen aletlerin tipolojik yapısına bakıldığında buluntu-
ların yarısına yakının basit ön kazıyıcılardan oluştuğu görülmektedir. Bunla-
rı %13,51 ile Levallois uçlar izlemektedir. Burin ve düzeltili dilgiler ise aynı 
oranlarda yer almaktadır (Grafik: 2).

Grafik 3’te 2017 yılı kazı sezonuna ait 955 taş alet taşımalık tiplerine göre 
sınıflandırılmıştır. Ele geçirilen buluntuların yarısı (%53,72) yonga tipi taşı-
malıktır. Tüm dilgilerin oranı  %42,94’tür (Grafik: 3).

942 taş alet topuk tiplerine göre sınıflandırılabilmiştir. Buluntular ağırlıklı 
olarak façetalı topuk tipine sahiptir. Taş aletlerin %11,25’inde ise nokta biçim-
li topuk tipi bulunmaktadır (Grafik: 4).
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Grafik 1: 2017 Yılı numaralı buluntuların dağılımı.

Grafik 2: 2017 Yılına ait taş aletlerin tipolojisi.

Grafik 3: 2017 Yılına ait taş aletlerin taşımalık tipleri.
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Grafik 5’te çekirdek tiplerinin dağılımı verilmiştir. Buluntular arasında 
tüm çekirdek tiplerine bakıldığında levallois çekirdekler yüksek orandadır ve 
bunları %32,43 ile protoprizmatik çekirdek tipi izlemektedir. Çekirdeklerin 
çıkarım izlerine bakıldığında da tek kutuplu çıkarım tipinin belirgin oranda 
yüksek olduğu göze çarpmaktadır (Grafik: 6).

Grafik 4: 2017 Yılına ait taş aletlerin topuk tipleri.

Grafik 6: 2017 Yılına ait çekirdeklerin çıkarım izlerinin dağılımı.

Grafik 5: 2017 Yılına ait çekirdek tiplerinin dağılımı.
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Bu yılki kazı sezonunda daha önceki yıllara ait hayvan kemikleri üzerinde 
yapılan çalışmalarda Öncül Üst Paleolitik Döneme ait Fbc, G ve H tabakala-
rından yaban sığırı, yaban keçisi, karaca, kızıl geyik, alageyik, vaşak, pars, 
yaban domuzu ve tilkiye ait kemik parçaları kaydedilmiştir. Ayrıca 2017 yı-
lına ait deniz kabukları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda Öncül Üst 
Paleolitike ait 414 adet süslenme amaçlı toplanan denizel yumuşakça kabu-
ğu (3 tatlı su ve 411 adet denizel yumuşakça kabuğu) ve 9 adet yemek ama-
cıyla toplanan yumuşakça kabuğu (2 denizel ve 7 karasal yumuşakça) tespit 
edilmiştir (Grafik: 7 ve 8). Geçen yıllardaki kazı sezonuna benzer olarak süs 
eşyası olarak kullanılan deniz kabuğundan yapılmış boncuklar ele geçirilmiş-
tir. Bazıları üzerinde aşı boyası bulunan bu boncuklar Anadolu’nun en eski 
örneklerinden olmasından dolayı erken modern insan davranışlarının anla-
şılmasında ayrı bir önem taşımaktadır.

Grafik 8: 2017 Yılı yemek amaçlı toplanan yumuşakça kabuklularının dağılımı.

Grafik 7: 2017 Yılı süslenme amaçlı toplanan yumuşakça kabuklularının dağılımı.
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Resim 1: Üçağızlı Mağarasının krokisi.

Resim 2: 2017 yılında kazılan plankareler.
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Resim 5: Taş alet örnekleri – Uçlar.

Resim 4: Kemik alet ucu.

Resim 3: Bazı buluntuların in-situ görünümü.
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Resim 6: Taş alet örnekleri – Ön kazıyıcılar.

Resim 7: Columbella ve Nassarius boncuklar.
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HADRİANOUPOLİS 2017 ÇALIŞMALARI

Ersin ÇELİKBAŞ*
Vedat KELEŞ

Hadrianoupolis 2017 yılı çalışmaları Kastamonu Müze Müdürlüğü baş-
kanlığında, Karabük Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Ü. Ersin Çelikbaş’ın bilimsel 
danışmanlığında ve Prof. Dr. Vedat Keleş, Dr. Öğr. Ü. Ömür Dünya Çakmak-
lı, Dr. Öğr. Ü. Mevlüt Eliüşük, restoratörler; Zafer Karahan, Hasan Uysal, ar-
keologlar; Sinan Ekinci, Mehmet Ali Eyyüpoğlu ve Sefa Avcıl’dan oluşan bir 
ekip ile 20.11.2017 tarihinde başlayıp 09.12.2017 tarihinde sona ermiştir1. 

2017 yılı kazı sezonunda Hadrianoupolis’in çekirdek bölgesinde yer alan 
Kilise B, Hamam A ve Hamam B yapılarında restorasyon-konservasyon ve 
temizlik çalışmalarının yapılmasının ardından, Kilise C yapısı ve su tanzim 
mekanizmasında bilimsel kazılara başlanmış onun akabinde sağlamlaştırma 
ve koruma önlemleri alınarak arazi çalışmaları tamamlanmıştır.  Arazi çalış-
malarının yanı sıra, ortaya çıkarılan eserlerin belgeleme, düzenleme ve eser 
deposunda tasnif çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kazı evinin konaklama im-
kanları geliştirilmiş, çevre temizliği gerçekleştirilmiştir. Ayrıca arkeolog, ba-

* Dr. Öğr. Ü. Ersin ÇELİKBAŞ, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ka-
rabük/TÜRKİYE. 

 Prof. Dr. Vedat KELEŞ, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, Samsun/TÜRKİYE.

1 Kazı çalışmalarına izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğüne, Çalışmalarda yakın ilgi ve desteklerini gördüğümüz Karabük Valiliğine, Kara-
bük İl Kültür Turizm Müdürlüğüne, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne ve Edebiyat Fakültesi 
Dekanlığına, maddi katkıları ile çalışmamıza destek veren Karabük İl Özel İdaresine, çalışma-
larımızı yakından takip ederek bize desteklerini esirgemeyen Eskipazar Kay¬makamlığına ve 
Belediye Başkanlığına, çalışmalarımız sırasında bize ev sahipliği yapan, misaf¬irperverliklerini 
bizlerden esirgemeyen Eskipazar halkına ve özverili bir şekilde çalışan tüm ekibe ve çalışanları-
na teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz.
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kanlık temsilcisi, eser deposu ve ortak kullanım alanlarına ait tabelalar temin 
edilerek yerleştirilmiştir.   

RESTORASYON-KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Zafer KARAHAN
Hasan UYSAL

2017 Hadrianoupolis kazı sezonu restorasyon çalışmalarına Kilise B yapı-
sında bitki temizliği ile başlanılmıştır. İlk olarak kilisenin çatı ile örtülü kısmı 
içerisinde; kilise içi yürüyüş bantlarının alt kısımlarında ve yer yer mozaikler 
üzerinde bulunan bitki ve bitki köklerinin kontrollü şekilde temizleme işlemi 
yapılmıştır (Resim: 1-2).

Temizlik çalışmalarının ardından yapılan görsel analiz değerlendirmele-
ri sonucunda, tessera aralarında derz boşlukları olduğu ve üzerlerinde kireç 
ve kalker tabakaları oluştuğu gözlemlenmiştir. Özel olarak hazırlanan kireç 
harcı ile (1 Oran; 3 maşrapa dere kumu, 1000 ml. tuğla kırığı, 1 kapak sarı 
pigment) tessera aralarına derz işlemi yapılmıştır (Resim: 3). Derz işleminin 
ardından tesseralar üzerindeki kalker tabakaları bisturi yardımı ile mekanik 
temizlik işlemine tabi tutulmuştur. 

Kilise B yapısında tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, önceki yıllarda 
apsis kısmı ortaya çıkarılan Kilise C yapısında bema platformu içerisinde ve 
pastoforiona geçiş bölümünün zemininde ortaya çıkarılan mozaiklerde parça 
kaybını önlemek adına bordür uygulaması yapılarak sağlamlaştırma işlemi 
uygulanmıştır (Resim: 4). Daha sonraki aşamada ise bema platformunda orta-
ya çıkarılan mozaiklerde, özellikle figürler üzerinde mekanik temizlik yapıl-
mış ardından temizleme işlemi yapılarak belgelenmiştir (Resim: 5-6). 

Ayrıca Kilise C yapısında bema platformunun üst kısmında ve niş açıklığı-
na ait duvarda ortaya çıkarılan in-situ mermer plakaların, yatak harçlarında 
tozumaya bağlı olarak bağlayıcılığını kaybettiği gözlemlenmiştir. Tozuyan 
harç ve duvar yüzeyi toz ve topraktan temizlenerek yatak harcı ile bulundu-
ğu yere bordür yapılarak sabitlenmiştir (Resim: 7). Son olarak apsis içerisin-
deki mermer zemin kaplamasının oturduğu yatak harcının korunması ve geç 
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döneme ait evrenin tahrip olmaması amacıyla kireç harcı ile kapatılmış, mer-
mer üzerinde derz işlemi yapılmıştır (Resim: 8). Son olarak Kilise C yapısında 
ortaya çıkarılan mozaiklerin kötü hava koşullarından korunması ve dışarıdan 
gelebilecek müdahaleleri önlemek amacı ile alttan üstte sırası ile önce jeoteks-
til, sinek teli, dere kumu ve çakıl kullanılarak kapatma işlemi uygulanmıştır.

KİLİSE C YAPISI KAZI ÇALIŞMALARI

Sinan EKİNCİ
M. Ali EYYÜBOĞLU

Bir bölümü modern asfalt yolun altında kalan ve daha önceki yıllarda “Ap-
sisli Yapı” olarak isimlendirilmiş yapı kalıntısı Hamam B’nin yaklaşık 15-20 
m. kuzeyinde yer almaktadır. İlk olarak 2007 yılında apsis kısmı ortaya çıka-
rılan yapıda daha sonraki yıllarda herhangi bir kazı çalışması gerçekleştiril-
memiştir2. 2007 yılında yapılan kazı çalışmaları sonucunda zemini balık pulu 
motifli zemin mozaiğine sahip apsidal bir bölüm ortaya çıkarılmıştır3. 2012 
yılı çalışmalarında, tahrip olduğu tespit edilen yapı kalıntısında restorasyon-
konservasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Apsisli yapının fonksiyonunu öğrenmek amacıyla 2014 yılında çevresinde 
geniş bir şekilde arkeojeoradar çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucu 
apsisli yapının bazilikal plan gösteren bir kilise kalıntısı olduğu anlaşılmıştır. 
Elde edilen jeoradar verilerinin arkeolojik verilerle desteklenmesi için alanda 
bilimsel kazı yapılmasına karar verilmiştir. Kazı çalışmalarında, KC-1 olarak 
adlandırılan açmada -60 cm. derinlikte, düzensiz taşlar ve harç kullanılarak 
örülmüş, kuzey nefi sınırlayan duvar ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan 
duvar, 4,80 m. uzunluğunda 85 cm. genişliğinde ve 150 cm. yüksekliğindedir. 

Bu alanda devam eden kazı çalışmalarında, yapının doğusunda, apsisli 
bölüm ile kuzey duvarın birleştiği noktada 68 cm .derinliğinde, 96 cm. geniş-
liğinde, 1 m. yüksekliğinde bir niş, nişin sağında ve solunda mozaikli zemine 
oturan iki adet in-situ sütun ortaya çıkarılmıştır. Bu sütunlardan kuzeydeki 90 

2 Laflı-Christof 2010, 31.
3 Laflı-Christof 2010, 31.
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cm. yüksekliğinde 35 cm. çapında, güneydeki ise 87 cm. yüksekliğinde 32 cm. 
çapındadır (Resim: 9). Ortaya çıkarılan nişin cephesinde in-situ halinde mer-
mer kaplama levhalarına rastlanılmış ve yerinde koruma önlemi alınmıştır. 
5x5 m. ölçülerinde açmada yapılan kazı çalışmaları apsisli yapının bir kilise 
yapısı olduğunu net bir şekilde ortaya çıkarılmış olup; Hadrianoupolis’teki 
üçüncü kilise yapısı tarafımızca “Kilise C” olarak isimlendirilmiştir. Kilise C 
yapısında KC-1 olarak adlandırılan açmada, kilisenin kuzey nef bölümünü sı-
nırlayan duvarda daha sonraki dönemlerde kapatılmış pastoforion geçişi tespit 
edilmiştir. Pastoforion geçişi 115 cm. genişlikte ve 150 cm. yüksekliğe sahiptir. 
Kuzey duvarına bitişik olarak zeminde 3 metre uzunluğunda, 70 cm. geniş-
liğinde ve doğu - batı doğrultusunda uzanan ve bordür olarak kullanılmış 3 
halatlı örgü motifine sahip zemin mozaiği ortaya çıkarılmış (Resim: 10).

Antik kentte bulunan diğer kiliselerden birisi olan Kilise B ile Kilise C’nin 
nef genişliklerini karşılaştırırsak; Kilise C’nin kuzey nefi 230 cm., Kilise B’nin 
kuzey nefi ise 270 cm. genişliğe sahiptir. Buradan da anlaşılacağı üzere Kilise 
C’nin kuzey nef genişliği daha dardır. Buna istinaden Kilise C yapısının Kilise 
B’ye oranla nispeten daha küçük boyutlu olduğu söylenebilir. 

2007 yılında yapılan kazı sonucu ortaya çıkarılan apsidal bölümün 2017 
yılı kazıları sonucunda Kilise C yapısının apsisi olduğu anlaşılmıştır. M.S. 
450’ye tarihlenen İstanbul’daki İoannes Studios Manastır Kilisesi’de4 ve Bod-
rum-Torba’daki bazilikada5 benzerini gördüğümüz dışta sekizgen, içte yu-
varlak olan apsisin bema bölümüne geçişini tespit etmek amacıyla KC-2 aç-
masında çalışmalara başlanmıştır. KC-2 açmasında Kilisenin bema bölümü 
kazılar sonucunda açığa çıkartılmıştır (Resim: 11-12). Bema platformu, 3,20 
m. uzunluk 2,36 m. genişlik ve 56 cm. kalınlığa sahiptir. Apsis duvarı ile 
platformun kuzey sınırının birleştiği noktada, templon levhalarına ait yuva-
ya oturtulmuş in-situ halde templon payesi tespit edilmiştir. Templon payesi, 
53 cm. yüksekliğinde, 21 cm. genişliğindedir. Burada ikinci kullanım evre-
sini gösteren bir diğer önemli bulgu, platformun kuzey sınırı ile platforma 

4 Özet 2102, 74, Fig.10.
5 Mango 2006, 50, Res.45.
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ait giriş açıklığı arasındaki mermer zemin kaplamasıdır. Mermer kaplama 
levhaları, dere taşları kullanılarak hazırlanmış 30 cm.lik kalın bir harç taba-
kasına oturmaktadır. Yine açmanın batısında bir kısmı kesit içerisinde kalmış 
stilize İon sütun başlığı ve üzerinde derin çatlaklar bulunan bir sütun parçası 
bulunmuştur. Elde edilen bulguların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar 
devam ederken bema platformu ile kilisenin apsisi arasında kot farkı olduğu-
nun görülmesi üzerine, harçlı zemin üzerinde 1x1 m. ölçülerinde bir sondaj 
çalışması yapılmış ve bunun sonucunda -30 cm. derinlikte konu ve stil özel-
likleri bakımından M.S. 5. yüzyıla tarihlenen taban mozaiklerine ulaşılmıştır. 
Mozaik üzerinde, bordür ile çevrelenmiş sarmal motif, simetrik kare ve üçgen 
formlu şekillerle oluşturulmuş yıldız motifi ve ortasında bir pano içerisinde 
arka ayakları havada koşar şekilde betimlenmiş boğa figürü bulunmaktadır 
(Resim: 13). Boğa figürünün güneyinde, güzelliğini ön plana çıkarmak ama-
cıyla cam tesseralarla yapılmış gözlere sahip tavus kuşuna ait kuyruk bölümü 
gün yüzüne çıkarılmıştır. 

Tavus kuşu Antik Dönemde ölümsüzlüğü temsil etmekte ve Hristiyanlık 
Dönemine tarihlenen kutsal yapılarda sıkça tasvirlerine rastlanmaktadır. Kili-
se C yapısında yer alan bu tavus kuşu betiminin bir benzeri de Kilise B olarak 
adlandırılan yapının apsis kısmında paradeisos’ sahnesinde antitetik duruşlu 
iki tavus kuşunun kantharostan su içerken tasvir edildiği örnektir. Kilisenin 
bir önceki evresini belirleme amaçlı olarak bema platformunun ön kısmında, 
80 cm. uzunluğunda 45 cm. genişliğinde sondaj çalışması yapılmış ve opus 
signinum olarak adlandırılan teknikle yapılmış taban mozaiğine rastlanmış-
tır. KC-1 ve KC-2 olarak adlandırılan sektörlerde kazılar neticesinde ortaya 
çıkarılan seramikler, mimari buluntular, mozaikler ve arkeolojik veriler neti-
cesinde Kilise C yapısının ilk evresine ait kalıntıları M.S. 5. yüzyıla, son kul-
lanım evresinin ise M.S. 6. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Kazılar sırasında KC-1 
ve KC-2 açmalarında çok sayıda mimari parça ele geçirilmiştir. Buluntular 
arasında; sütun, sütun altlıkları, templon levhasına ve payelerine ait parça-
lar, ambon parçaları, sütun başlıkları, lento ve polster parçaları bulunmaktadır 
(Resim: 14). Ortaya çıkarılan mimari parçalar, numaralandırılarak kayıt altına 
alınmıştır.
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SU TAKSİM MEKANİZMASI BELGELEME ÇALIŞMALARI

Sinan EKİNCİ
M. Ali EYYÜBOĞLU

Bir diğer kazı çalışması Kilise C yapısının kuzeyinde, kaya mezarı ile aynı 
konumda bulunan ve daha önceki yıllarda defineciler tarafından yapılan ka-
çak kazı sonucu ortaya çıkmış alanda başlamıştır. Yapılan kazı çalışmaları ile 
açmanın güney doğu köşesi 105 cm. derinliğine kadar temizlenmiş ve bura-
nın bir su taksim mekanizması olduğu anlaşılmıştır. Bu mekanizma, yüzey-
den 65 cm. derinlikte bulunmaktadır. Güneyinden bağlanan taşıyıcı ana künk 
ve iki künk ile çıkış sağlanan tekneden oluşan mekanizmanın yüksekliği 40 
cm., genişliği 47 cm., uzunluğu 73 cm., kalınlığı ise 9 cm.dir (Resim: 15). Me-
kanizmaya bağlanan künklerin çapı ise 16 cm.dir. Su taksim hattında devam 
eden temizlik çalışmalarında, 1,55 m. kuzeyinde, tamirat evresini gösteren 
birbiri üzerinde yer alan iki adet künk tespit edilmiştir. Bu künklerden alt 
kısımda olan muhtemelen tahrip olmuş ve yeni bir künk ile değişimi yapıl-
mıştır. Hava fotoğrafı çekimlerinden elde edilen veriler değerlendirildiğinde 
Kilise C olarak adlandırılan yapının doğusunda bulunan ve Hamam B olarak 
adlandırılan yapıya su taşıdığı söylenebilir.

Hadrianoupolis 2017 yılı kazı sezonu içerisinde yapılan tüm çalışmalar çi-
zim, fotoğraf, fotoğrametrik metodlarla belgelenerek kayıt altına alınmıştır. 
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Resim: 11

Resim: 10



22
Resim: 15

Resim: 14

Resim: 13



23

AİGAİ 2012-2015 YILLARI
KAZI ÇALIŞMALARI

Ersin DOĞER*
Yusuf SEZGİN

Mesut EROĞLU
Ceyda EROĞLU

Baykal BAŞDEMİR

Aigai antik kentinde 2012 ve 2015 yılları arasında yürütülen kazı çalışma-
ları ağırlıklı olarak, Ada 1 sektörü çevresinde yürütülmüştür.

2012 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

2012 yılında yürütülen kazı çalışmaları, Yeni Kapı’nın yaklaşık 10 m. do-
ğusundan başlayıp, Agora Caddesi boyunca kuzey ve doğu yönlerinde uza-
nan “Ada 1” isimli sektörde yürütülmüştür (Çizim: 1, 2).

ADA 1 SEKTÖRÜ

Bulunduğu noktada 44 m.lik bir hat boyunca Agora Caddesi’nin kuzey 
kenarını sınırlayan alandaki yapı kalıntıları, kazı çalışması öncesi yüzeyden 
kısmen takip edilebilmektedir. Alandaki kalıntıların açığa çıkartılması ve ala-
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nın ne tür bir işleve hizmet ettiğinin saptanabilmesi amacıyla 2012 yılında 
kazı çalışmalarına başlanmıştır. Birbiriyle komşu ya da dolaylı bir şekilde iliş-
kili durumda olan 10 adet mekân (1-7, 9, 10 No.lu mekânlar) tespit edilmiş ve 
bunlardan 9 tanesi açığa çıkartılmıştır (8 No.lu Mekân hariç).

1 No.lu Mekân: Agora Caddesi üzerinde yer alan mekân 4,20x3,10 m. ölçü-
lerindedir. Yapı duvarların kalınlığı ortalama 50 cm.dir (Çizim: 1, 2). Mekânın 
güney duvarında yer alan kapı son kullanım evresinde terk ediş öncesi taş 
örgü ile kapatılmıştır. Mekân iki evrelidir ve erken evreye ait kapı eşiği batı 
duvarı üzerinde yer almaktadır. Söz konusu kapı da mekânın daha geç evre-
sinde örülerek kullanıma kapatılmıştır. Mekânın son kullanım evresi “Doğu 
Sigillata C” grubu geç evre seramikleri ile M.S. 3. yüzyıl ortalarına tarihlen-
mektedir. Ayrıca, batı duvarının 40 cm. kadar doğusunda, duvara paralel 
doğrultuda uzanan M.Ö. 6. yüzyıl tarihli bir duvar kalıntısı yer almaktadır.

2 No.lu Mekân: 1 No.lu mekânın doğu komşusu olan 2 No.lu mekân 
4,70x2,20 m. ölçülerindedir. Duvarları ortalama 50 cm. kalınlığındadır (Çi-
zim: 1, 2). Doğu ve güneyde olmak üzere iki kapıya sahiptir. Doğudaki kapı, 
birçok mekânda görüldüğü üzere son kullanım evresinde örülerek kullanıma 
kapatılmıştır. Bu durum, Got istilası tehdidi1 ile ortaya çıkan bir terk edili-
şin meydana geldiğini düşündürmektedir. Yapının güney eşiği, caddeden 
mekâna girişin çift kanatlı bir kapı vasıtasıyla sağlandığını göstermektedir. 
Son kullanım tabakasını temsil eden taban seviyesi buluntuları ağırlıklı ola-
rak M.S. 3. yüzyılın üçüncü çeyreğine aittir.  

3 No.lu Mekân: 2 No.lu mekânın doğusunda yer almaktadır. 7,68x5,50 m. 
ölçülerindeki mekânı çevreleyen duvarlar ortalama 50 cm. kalınlığındadır 
(Çizim: 1, 2). Kuzey duvarın güney bitişiğinde, ikinci kata çıkan merdivene 
ait bir taş yükselti yer almaktadır. Doğu duvarın güneyinde, 10 No.lu mekân 
ile bağlantı kuran 75 cm. genişliğinde bir koridor uzanmaktadır. Çalışmada 
ele geçirilen taban seviyesi buluntuları homojen olarak M.S. 3. yüzyılın ikinci 
yarısına tarihlenmektedir. Seramik buluntular ağırlıklı olarak servis ve kaba 
mutfak kaplarından, tek kulplu testi ve Roma Dönemi yivli seramiklerden 
oluşmaktadır

1 Steinacher 2010, 322.
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Mekânda açığa çıkarılan sarnıcın ağız kısmındaki bilezik taşı korunmuş 
durumdadır. “A1” isimli sarnıç içinden ele geçirilen buluntu grubunda ne-
redeyse tamamen korunmuş durumdaki sepet kulplu ve tek kulplu testiler 
ile 70 adet bronz sikke grubu dikkat çekmektedir. Mekânın güney duvarının 
doğu ucundan sarnıç ağzına doğru uzanan künkler, çatıdan toplanan yağmur 
sularının duvar içerisinden geçirilen künkler vasıtasıyla toplanıp sarnıçlara 
drene edildiğini göstermektedir.

4 No.lu Mekân: Ada 1 sektörünün Agora Caddesi kenarındaki batı ucunda 
yer alan mekan asimetrik planlıdır (Çizim: 1, 2). Mekâna giriş cadde üzerin-
den açılan çift kanatlı bir kapı ile sağlanmaktadır. Kuzey ve doğu duvarlarına 
paralel doğrultuda uzanan taş sekilerin cephe kısımlarında, mermer plakalar 
ile kaplandığını gösteren kalıntılar bulunmaktadır. Çalışmalar sırasında, opus 
tesselatum tekniğinde abaculus ve tessera parçalarından örülen harçlı mozaik 
kalıntıları ve oldukça yoğun miktarda bronz sikke ele geçirilmiştir. Ayrıca, 
güney kısımda ele geçen mermer Hermes Propylaios ve kimliği teşhis edile-
meyen bir adet kadın büstü (Resim: 1), 4 No.lu mekânın Ada 1 sektöründeki 
diğer mekânlardan ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu düşündürmekte-
dir. Mekânın en azından son kullanım evresinde, endüstriyel üretim organi-
zasyonuna hizmet ettiği düşünülen Ada 1 sektörünün teşhir ve satış bölümü-
nü temsil ettiği akla gelmektedir.

Mekânın son kullanım evresine ait taban seviyesindeki seramik bulun-
tular M.S. 3. yüzyıla (ağırlıklı olarak ESC/Çandarlı seramiği yerel malları) 
tarihlenmektedir2. Aynı tabakadan ele geçirilen bronz sikke grubu içerisinde 
yer alan en geç tarihli örnekler, P. Licinius Egnatius Gallienusun tek başına 
imparatorluk yaptığı döneme, yani M.S. 260–268 yıllarına tarihlenmektedir3.

Erken evreyi temsil eden alt kotlardaki tabakada, karbon ve kül kalıntı 
barındıran iki ayrı öbek ve bunların altında tek sıra taşla çevrili yuvarlak bir 
mimari oluşum (ocak ?) açığa çıkartılmıştır (Resim: 2). İki ayrı öbeğin bulun-
duğu seviyelerde, çeşitli boyutlarda demir cüruf ile yoğun miktarda demir 
kıymık kalıntıları tespit edilmiştir. Erken evre tabakada ele geçirilen seramik 
buluntuların neredeyse tümü M.Ö. 6. yüzyıl tarihlidir ve ağırlıklı olarak Aio-

2 Hayes 2008, 51-52, Fig. 25.
3 Sellars 2013, 312.
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lis gri seramiklerinden oluşmaktadır4. Buluntular, mekânın Arkaik Dönemde 
demirci atölyesi olarak hizmet etmiş bir yapının parçası olabileceğini düşün-
dürmektedir.

5 No.lu Mekân: 4 No.lu mekânın doğu bitişiğindeki 5 No.lu mekân 3,48x1,47 
m. boyutlarındadır ve duvarlarının kalınlığı 50–60 cm. arasındadır (Çizim: 1, 
2). Agora Caddesi’ne bakan güney duvarı üzerindeki kapıdan mekâna giriş 
sağlanmaktadır. Mekânda bir adet mermer Hermes Propylaios büstü ve kai-
de ele geçirilmiştir. Kaidenin ölçüleri 4 No.lu mekândan ele geçirilen büst ile 
ilişkili olduğunu göstermektedir. Mekânın son kullanım evresine ait taban 
buluntuları M.S. 3. yüzyıl ortalarına aittir. Yapının doğu duvarının hemen 
batısında, duvar ile aynı doğrultuda uzanarak peristasis oluşturan erken bir 
duvar (M.Ö. 6. yüzyıl?) kalıntısı açığa çıkartılmıştır. İki katlı olduğu anlaşı-
lan mekânın batı duvarı üzerindeki küçük boyutlu açıklık, yapının 4 No.lu 
mekân ile ilişkili bir depo olarak kullanıldığını düşündürmektedir.

6 No.lu Mekân: Agora Caddesi’nin kuzey kenarında yer alan mekân 
7,16x2,20 /1,67 m. (batı duvar /doğu duvar) ölçülerindedir. Güney kapısı 
Agora Caddesi’ne açılırken, kuzey kapısı Ada 1 içerisinde yer alan avluya ge-
çiş sağlamaktadır (Çizim: 1, 2). Mekân içerisindeki düzenlemeler, latrina ola-
rak kullanıldığını göstermektedir (Resim: 3). M.S. 3. yüzyılın ikinci yarısına 
tarihlenen yapının altında daha erken döneme ait bir yapı yer almaktadır. Söz 
konusu erken yapı, ele geçirilen buluntular doğrultusunda M.Ö. 4. yüzyıla 
tarihlenen polygonal duvar örgüsüne sahiptir. Tabanı taş döşelidir ve kuzey-
deki avlunun altına uzanmaktadır (Resim: 4). 4 No.lu mekân ve latrina altın-
daki erken döneme ait taban seviyelerinde görülen belirgin kot farkları, Ada 
1 olarak isimlendirilen alanda Roma Döneminde geniş bir imar faaliyetinin 
uygulandığını göstermektedir. Bu esnada yoğun tesviye ve dolgu çalışmala-
rının da yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Latrinanın kuzeyinde, merkezi bir avlu 
izlenimi veren taş döşeli bir alan yer almaktadır. Diğer taraftan, latrinanın 
kuzeyi ile 7 No.lu mekânın doğusu arasında kalan noktada bir sarnıç ya da 
farklı amaçlar için kullanılmış olabilecek rezerve bir alan açığa çıkartılmıştır.

7 No.lu Mekân: 5 No.lu Mekânın doğu bitişiğinde yer alan 7 No.lu mekân, 

4  Cook – Dupont 1998, 135-136.
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iki katlı olup, 3,66x3,80 m. ölçülerindedir (Çizim: 1, 2). İki odalı mekâna giriş 
doğu duvar üzerindeki kapıdan sağlanmaktadır. Ayrıca, kuzeydoğusunda 
yer alan bir merdiven vasıtasıyla avluya bağlanmaktadır. Taban seviyesi bu-
luntuları yapının son kullanımı için M.S. 3. yüzyılın ikinci yarısını işaret et-
mektedir. Taban seviyesi altında, anakayaya oyulmuş ve güneyden iki kolda 
uzanarak kuzey uçta birleşen bir drenaj kanalı uzanmaktadır.

9 No.lu Mekân: Ada 1 sektörünün doğu ucunda ve Agora Caddesi’ndeki 
kavşak noktasının batısında yer alan mekân 5x2 m. ölçülerindedir. Duvarla-
rının kalınlığı 45–50 cm. arasındadır (Çizim: 1, 2). Girişi doğu duvar üzerin-
de olan mekânın taban seviyesinden ele geçirilen buluntular M.S. 3. yüzyılın 
ikinci yarısına tarihlenmektedir. Buluntular arasında, mermerden geisipodes 
gibi mimari plastik parçalar ve Kybele ya da Asklepios kültü ile ilişkili oldu-
ğu düşünülen bir mezar steli de yer almaktadır. Belirli bir amaç için bir ara-
ya toplanmış izlenimi veren mimari plastik parçalar ile bunların bir kısmının 
ikincil kullanım için yeniden işlenmiş olması ve hatta bazılarının yarım kal-
mış şekilde ele geçirilmesi, söz konusu mekânın atölye olarak hizmet ettiğini 
düşündürmektedir.

10 No.lu Mekân: 3 No.lu mekân ile 9 No.lu mekân arasında kalan yapı 
4x2,25 m. ölçülerindedir. Ana girişi Agora Caddesi’ne bakan güney duva-
rı üzerindedir. Ayrıca, batı duvarından açılan kısa bir koridor vasıtasıyla 3 
No.lu mekân ile bağlantılıdır Çizim: 1, 2). Taban seviyesi buluntuları, Ada 1 
sektöründeki diğer mekânlarda da görüldüğü üzere en geç M.S. 3. yüzyılın 
üçüncü çeyreğini işaret etmektedir.

2013 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

2012 yılında Ada 1 sektöründe başlatılan kazı çalışmalarına, 2013 yılı kazı 
sezonunda da devam edilmiştir. Ayrıca, Demirkapı sektöründe yer alan 1 
No.lu sarnıçta kazı çalışmaları yürütülmüştür.

A. ADA 1 SEKTÖRÜ

2013 yılında Ada 1 sektöründe yürütülen kazı çalışmaları süresince 11 
adet mekân ve 3 adet sarnıç tespit edilmiş olup, mekânlardan 7 tanesinin ka-
zısı tamamlanmıştır.



28

8 No.lu Mekân: 2,92x2,05 m. ölçülerindeki mekânın girişi batı duvarı üze-
rindedir (Çizim: 1, 2). Duvarlarının kalınlığı ortalama 45 cm. olan mekânın 
tabanı, taş döşeme ve pişmiş toprak taban tuğlaları olmak üzere iki farklı düz-
lemden oluşmaktadır. İşlevsel bir bölünmeye işaret eden her iki alandan ele 
geçirilen taban seviyesi buluntuları M.S. 3. yüzyıla tarihlenmektedir.

11 No.lu Mekân: 4,54x2,92 m. ölçülerindeki mekâna giriş, doğu duvarı üze-
rinde yer alan kapı vasıtasıyla ara sokak üzerinden sağlanmaktaydı  (Çizim: 
1, 2).  Duvarlarının kalınlığı ortalama 50 cm. olan 11 No.lu mekânın kuzey-
batısında yer alan diğer avluya geçiş, mekânın kuzey bitişiğinde yer alan ve 
sonradan kullanıma kapatılarak mekâna eklenen bir koridor tarafından sağ-
lanmaktaydı.

Taban seviyesindeki buluntular M.S. 3. yüzyıla tarihlenmektedir. Son 
kullanım evresinde kapatılarak mekâna eklenen koridorda yürütülen çalış-
mada, kuzeybatı bitişiğindeki 4 No.lu sarnıca doğru uzanan bir kanal açığa 
çıkartılmıştır. Ayrıca, mekânın doğu duvarı üzerindeki kapı eşiğinin altından 
köşe yaparak güneye doğru uzanan erken bir duvar kalıntısı tespit edilmiştir. 
Mekânı ikiye bölen bu duvarın kuzey kısmından ele geçirilen M.Ö. geç 2–er-
ken 1. yüzyıllar arasına tarihlenen Hellenistik Dönem seramikleri ile mevcut 
duvar yapısının farklılığı, bu alanın Hellenistik bir yapının güney kısmı ola-
bileceğini göstermektedir. 

12 No.lu Alan (Ara Sokak), 16 No.lu Alan (Avlu) ve 3 No.lu Sarnıç: Çalışma-
lar sırasında elde edilen veriler, 2 No.lu mekân ile 12 ve 16 No.lu alanların 
esasında, kuzeydoğu–güneybatı doğrultusunda uzanan bir ara sokak oldu-
ğunu göstermektedir. Bununla birlikte, 2 No.lu mekânın kuzeydoğu duvarı 
ve 12 No.lu alanın kuzeydoğusunda yer alan kapatma duvarı, söz konusu ara 
sokağın son kullanım evresinde işlevini kaybettiğini kanıtlamaktadır (Çizim: 
1, 2). Çalışmalar sonucunda ara sokağın 9x2,20 m. ölçülerinde olduğu sap-
tanmıştır. Avlunun genişliği ise yaklaşık 19,60 m2dir.Ara Sokağın bağlandığı 
avlunun, yani 16 No.lu alanın güney köşesinde tespit edilen 3 No.lu sarnıç, 
çevredeki yapılara ait enkaz nedeniyle tahribata uğramıştır. İçerisinden ele 
geçirilen seramikler homojen olarak M.S. 3. yüzyıla tarihlenmektedir. Ağız 
açıklığı 1,10x1,30 m. olan sarnıç 4,75 m. derinliğe ve yaklaşık 26 m3’lük bir 
hacme sahiptir. 
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14 No.lu Mekân: ddnın kuzeyindeki avlunun kuzeydoğu kenarında yer alan 
14 No.lu mekân asimetrik plandadır. 31,32 m2 genişliğindeki mekânın duvar 
kalınlığı ortalama 50 cm.dir    (Çizim: 1, 2). Mekâna giriş, biri kuzeydoğuda ve 
diğeri güneybatıda olmak üzere iki kapı üzerinden sağlanmaktadır. Kuzey-
doğudaki kapı, Ada 1 sektöründeki diğer bazı mekânlarda görüldüğü üzere 
son kullanım evresinde örülerek kullanıma kapatılmıştır. Mekânın yürüme 
düzlemi altında bir drenaj kanalı tespit edilmiştir. Ayrıca, güney köşedeki 
duvar içerisine kanal ile bağlantılı olan bir amphora parçasının yerleştirildiği 
anlaşılmıştır. Söz konusu parça, 4 No.lu sarnıçta biriken fazla suyun tahliye-
sinde künk görevi üstlenmektedir.

Mekân içerisinde, endüstriyel üretim organizasyonunu işaret eden çok sa-
yıda mortarium5, Olynthos/Thebes tipi el değirmeni6, molae hispaniensis7 tipi el 
değirmeni, havaneli ve eyer tipi el değirmenine ait parçalar ele geçirilmiştir 
(Resim: 5). İkincil kullanım amacıyla bir araya toplandığı anlaşılan donanım-
ların son kullanımında ne tür hizmetler üstlendiği şu an için kesin değildir. 
Mekânın kuzeybatı ve güneydoğu kenarlarında istiflenmiş durumda pişmiş 
toprak stroter ve Korinth tipi kalypter8 parçaları ele geçirilmiştir. Bunlar muh-
temelen endüstriyel üretim organizasyonun bir aşamasında kullanılmak üze-
re istiflenmişti. Mekân içinde, dört kez yenilenmiş olduğu anlaşılan sıkıştırıl-
mış toprak taban oldukça sınırlı bir alanda tespit edilebilmiştir. Dolayısıyla, 
yoğun ya da ağır bir üretimin söz konusu taban düzleminde aşınma ve tahri-
bata neden olduğu akla gelmektedir. Söz konusu farklı taban seviyelerinden 
ele geçirilen buluntuların tümü M.S. 3. yüzyıla tarihlenmektedir.

15 No.lu Mekân: 14 No.lu mekânın güneydoğu bitişiğinde yer alan 15 No.lu 
mekân, 4,15x3,55 m. ölçülerinde olup, duvar kalınlığı ortalama 40 cm.dir (Çi-
zim: 1, 2). Güneydoğu duvarı üzerinde yer alan bir kapı vasıtasıyla doğusun-
da yer alan ara sokağa ve avluya açılmaktadır. Mekân, 14 No.lu mekân ile 
ortak olan ve içeriye doğru bel vermiş durumdaki kuzeybatı duvarını des-
teklemek amacıyla yapılmış bir payandaya sahiptir. Payandanın üzerindeki 

5 Sparkes 1962, 124-134.
6 Moritz 1958, 46; Frankel 2003, 2; Harrell 2012, 8.
7 Cato, De Agri Cultura, 10.4.
8 Sapirstein 2009, 200.
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plaka taşlar aynı zamanda bir seki olarak kullanıldığını da göstermektedir. İki 
evreli mekânın son kullanım evresi M.S. 3. yüzyıl tarihli sıkıştırılmış toprak 
taban ile temsil edilir iken, M.Ö. 2–1. yüzyıl tarihli erken evresi alt kotlardaki 
bir kireç taban ile temsil edilmektedir. Her iki taban seviyesi arasındaki taba-
kadan ele geçen buluntular ise dolgu malzeme niteliğindedir.

Yapının kuzeybatı duvarına yakın noktada, taşlarla örülü ve 20x18 cm. ge-
nişliğinde olan  bir rezerve alan açığa çıkartılmıştır. Alanda, sunu kabı olarak 
kullanıldığı düşünülen kapaklı bir minyatür bir kap bulunmuştur. İçerisin-
de, yanık hayvan kemiği parçaları yer almaktadır. Güneydoğu ve kuzeydo-
ğu duvarlarının alt kotundan çıkıntı yaparak uzanan ve kireç taban ile yakın 
kotlarda olan ikinci bir duvar sırası, 11 No.lu mekândaki Geç Hellenistik Dö-
nem tarihli erken yapı duvarlarıyla da neredeyse aynı kottadır. Bu durum, 
söz konusu alanın kullanım son evresinde yer yer tesviye ve taban yükseltme 
işlemlerine maruz kaldığını işaret etmektedir.

17 No.lu Mekân (Avlu) ve 5 No.lu Sarnıç: 4, 5, 7, 18 ve 20 No.lu mekânlar 
arasında kalan 17 No.lu mekân avlu olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 25 m2 ge-
nişliğindeki bu alana geçiş, 4 No.lu mekânın kuzeyinden Demirkapı yönüne 
ilerleyen cadde üzerinden bir merdiven vasıtasıyla sağlanmaktadır (Çizim: 1, 
2). Merdivenin hemen doğusundaki noktada, karşılıklı olarak yerleştirilmiş 
aslan ayağı profilli iki adet devşirme taş bulunmaktadır. Taşların üzerinde 
mermer bir blok in-situ olarak ele geçirilmiştir. Tezgâh olabileceği düşünülen 
75x110 cm. ölçülerindeki blok üst kenarlarında profile sahiptir.

Taş döşeli avlu üzerinde çok miktarda sütun tamburu, çeşitli düzenlerde 
sütun başlıkları, taş donanımlar ve üretim aşamasında sıvı biriktirme hizmeti 
gördüğü düşünülen yarım durumdaki bir pithos, alanın endüstriyel üretim 
organizasyonuna ev sahipliği yaptığını işaret etmektedir (Resim: 6). Avlunun 
güneybatısında açığa çıkartılan 5 No.lu sarnıca ait bilezik taşının altında bağ-
layıcı olarak “Vitruvius harcı” kullanılmıştır. Avluda ve sarnıç içerisinde yü-
rütülen çalışmalarda ele geçirilen buluntular M.S. 3. yüzyıla tarihlenmektedir.

18 No.lu Mekân: 17 No.lu mekânın kuzey bitişiğinde yer alan 18 No.lu 
mekân, güneyinde yer alan kapı sayesinde avluyla doğrudan ilişkilidir. Yer 
yer korunmuş döşeme taşlarıyla günümüze ulaşan mekân içerisindeki duvar 
temelleri işlevsel bir bölünmeye işaret etmektedir (Çizim: 1, 2). Korunmuş 
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kısmının genişliği 4x3 m. olan alandaki duvarların kuzey uzantıları yamaç 
akıntısı sebebiyle tahrip olmuştur. Dolayısıyla, kesin planını ve olası diğer 
mekânlarla ilişkisini saptamak mümkün değildir.

20 No.lu Mekân: 17 ile 21 No.lu alanlar arasında kalan ve 5,05x2,37 m. öl-
çülerindeki mekânın duvarlarının kalınlığı yaklaşık 50 cm.dir (Çizim: 1, 2). 
Batısındaki avluya geçiş açık olup, her iki kenarında da devşirme sütun tam-
burları tarafından kuşatılmıştır. Doğusunda 21 No.lu mekâna ait bir kapı, 
kuzeyinde ise sonradan kullanıma kapatılmış ikinci bir kapı yer almaktadır. 
Alanın güney ve doğu duvarlarının alt seviyeleri kesme blok taşlarla örülü-
dür. Olasılıkla daha erken döneme tarihlenen (M.Ö. 2. yüzyılın ortaları ?) bir 
yapıya ait duvar kalıntılarıdır.

 21 No.lu Mekân: 4,86x3,88 m. ölçülerindeki mekâna giriş güneybatı du-
vardaki kapı üzerinden sağlanmaktadır (Çizim: 1, 2). Mekân, kuzeybatı–gü-
neydoğu doğrultulu bir duvar ile iki bölüme ayrılmıştır. Yürüme düzlemini 
oluşturan taban seviyesi tamamen tahrip olmuştur, fakat eşik kotuna yakın 
seviyelerde ele geçirilen buluntular M.S. 3. yüzyılın ikinci yarısına tarihlen-
mektedir. Bununla birlikte, 14 No.lu mekânın kuzeybatı duvarı ile 21 No.lu 
mekânın güneydoğu duvarının bir peristasis yarattığı gözlenmiştir.

4 No.lu Sarnıç: 14 No.lu mekânın güney köşesinin hemen dışında yer alan 
ve 33,4 m3’lük bir hacme sahip olan sarnıcın bilezik taşı in-situ durumdadır 
(Çizim: 3). Sarnıç içerisinde gerçekleştirilen kazı çalışmasında ele geçirilen 
birkaç seramik parçasının (Hellenistik Dönem) haricinde buluntuların ağır-
lıklı olarak M.S. 3. yüzyıla tarihlendikleri tespit edilmiştir.

B. DEMİRKAPI SEKTÖRÜ - 1 No.lu Sarnıç

Demirkapı sektöründe 2005 yılında kazılan 1 No.lu Mekânın doğusunda 
yer alan sarnıçta kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. Sarnıcın üzeri karşılıklı 
yerleştirilen iki büyük blok taş ile “?” şeklinde kapatılmıştır. Taşların birle-
şim noktalarının da üçüncü bir blok taş ile örtüldüğü anlaşılmaktadır. Taşlar 
arasında bağlayıcı olarak Vitruvius harcı kullanılmıştır. Sarnıcın üst seviyele-
rinde homojen olarak M.S. 11–12. yüzyıllara tarihlenen Bizans Dönemi sera-
mikleri ele geçirilirken, alt seviyelerde M.S. 3. yüzyıla tarihli Roma Dönemi 
seramikleri ele geçirilmiştir.
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2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

2014 yılı kazı sezonu çalışmaları, Ada 1 sektörünün güneydoğu sınırında 
yer alan taş döşeli kavşaktan kuzeydoğu yönüne ilerleyen cadde ile bu cad-
denin son bulduğu noktanın kuzeybatı yönünde yürütülmüştür (Çizim: 1, 2).

ADA 1 SEKTÖRÜ

Batı ve güney sınırları belirlenmiş olan Ada 1 sektörünün doğu ve kuzey 
sınırlarının açığa çıkartılması amacıyla, temel olarak doğu ve kuzeyindeki 
alanlarda kazı çalışmaları yürütülmüştür.

Doğu Caddesi: Ada 1 sektörünün Agora Caddesi üzerindeki güneydoğu 
ucundan yani kavşak noktasından başlayıp kuzeydoğu yönünde ilerleyen taş 
döşeli güzergâh “Ada 1 Doğu Caddesi” olarak isimlendirilmiştir (Çizim: 1, 
2). Diğer taraftan, 9 No.lu mekânın kuzeydoğu bitişiğindeki alan 22 No.lu 
mekân olarak isimlendirilmiştir. Agora Caddesi altında uzanan drenaj siste-
mi Doğu Caddesi yönünde bir kola ayrılmıştır. Ayrıca, kavşak noktasının 12 
m. kuzeydoğusunda, caddeyi kuzeybatı–güneydoğu doğrultusunda kesen ve 
taş döşemenin üzerinden uzanan bir künk sırası tespit edilmiştir. Bu künk 
sırasının caddenin kuzey kenarını sınırlayan duvar içerisindeki künk ile olan 
bağlantısı, çatıdaki yağmur sularının drene ettiğini göstermektedir. Toplanan 
yağmur suları muhtemelen caddenin güneyinde kalan ve henüz kazılmayan 
alanda yer aldığı düşünülen bir sarnıca aktarılmaktaydı.

Künk sırasının kuzeydoğusunda, caddenin son kullanım evresinde yeni-
den düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bu noktada inşa edilen bir duvar ile cadde 
kapatılmış ve kuzeydeki insula ile bağlantısı kesilmiştir. Caddenin batısında 
yer alan mekânlardaki düzenlemeler, daha geç evrede inşa edildiklerini ve 
caddede daraltmaya gidildiğini işaret etmektedir (Resim: 7). 1,90 m. genişli-
ğindeki Doğu Caddesi, 15 m. kuzeydoğuda kalan kısmında 3,50 m.lik bir ge-
nişliğe ulaşmıştır. Caddenin 22 m. kuzeydoğusunda döşeme taşları tahrip ol-
muştur. Cadde altından uzanan drenaj kanalı, kuzeydoğuda dört adet sarnıç 
barındıran alana doğru devam ederek taşıdığı suyu sarnıçlara aktarmaktadır 
(Çizim: 1). Caddeye ait döşeme taşları ve kanal kapakları yüzeye çok yakın 
olmasından dolayı ciddi oranda tahribat görmüştür. Birçok koldan beslenen 
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drenaj sistemi, cadde güzergâhında uzanan bir ana arter olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kanal kapakların tahrip olduğu noktalarda yürütülen kazı ça-
lışmasında ele geçen buluntular (tek kulplu testi, maşrapa, situla, lopas, Doğu 
Sigillata C grubu tabak ve kâse parçaları vs.) homojen olarak M.S. 3. yüzyıla 
tarihlenmektedir.

Kuzey Ara Sokak: Doğu Caddesi üzerindeki kanal kapaklarının tahrip ol-
duğu noktanın kuzeybatı bitişiğinde, kuzeybatı–güneydoğu doğrultulu bir 
ara sokak uzanmaktadır (Çizim: 1, 2). 2,15x5,35 m. genişliğindeki taş döşeli 
alandan ele geçirilen buluntular homojen bir şekilde M.S. 3. yüzyıla tarihlen-
mektedir.

Kuzey Avlu: Ara sokağın kuzeybatısında, 1,50x6 m. ölçülerinde bir proty-
riumu andıran taş döşeli ikinci bir alan yer almaktadır (Çizim: 1, 2). Avlu ve 
güneydoğusundaki taş döşeli alanın, henüz kuzey ve doğu kısımları açığa 
çıkartılmamış bir yapıya ait olabileceği de düşünülmektedir. Avlunun doğu-
sunda, ağız kısmını örten plaka taşlardan ve bilezik taşından yoksun durum-
da bir sarnıç açığa çıkartılmış ve “3 No.lu sarnıç” olarak isimlendirilmiştir. 
Avlunun güney kenarında yer alan eşik, alana sonradan ilave edilmiş olan 24 
No.lu mekâna aittir.

5x5,30 m. ölçülerindeki avlunun dört kenarındaki toplam altı adet mekânın 
her biri avluya açılmaktadır. Üç kenarında 8–16 cm. yüksekliğinde, subasman 
olarak hizmet eden taş kademeler yer almaktadır (Resim: 8). Avlunun batı kö-
şesindeki taş kademenin altında, muhtemelen sarnıç ağzına uzanan bir oluk 
tespit edilmiştir. Bu durum, avlunun bu kısmında compluviumu andıran bir 
yapılanmanın olabileceğini akla getirmektedir. Avluda biriken fazla yağmur 
suyu, güneybatı duvarı üzerinde yer alan bir tahliye deliği sayesinde 25 No.lu 
mekân içerisindeki 6 No.lu sarnıca drene edilmekteydi.

Avlunun kuzeybatı kenarındaki taş kademenin hemen yanında, avluyla 
ilişkili ikinci bir alan daha yer almaktadır. Küçük taşlarla örülü alanın ortasın-
da iki adet plaka taş bulunmaktadır. Bu taşlar muhtemelen yağmur suyunun 
kenarlardaki mekânlara tahribatını engelleyerek avluya drene edilmesini sağ-
lamak için inşa edilmiş olan sundurmayı ve onu destekleyen dikmeleri işaret 
etmektedir. Avlu ve kuzeybatısındaki sundurmalı bölümden ele geçirilen ta-
ban malzemeleri M.S. 3. yüzyıla tarihlenmektedir.
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3 No.lu Sarnıç: Avlunun doğu köşesinin hemen dışında yer alan sarnıç 
3,50 m. derinliğe ve 33 m³’lük bir hacme sahiptir. Kazı çalışmaları, sarnıcın 
bilinçli bir şekilde doldurularak kullanıma kapatıldığını göstermiştir (Çizim: 
1, 2). Bununla birlikte, doğu köşeden güneydoğu köşeye doğru uzanan 2,30 
m. uzunluğundaki dehliz sayesinde olası bir diğer sarnıç ile bağlantılı olduğu 
düşünülmektedir. Çalışmada ele geçirilen buluntular M.S. 3. yüzyıla tarihlen-
mektedir.

25 No.lu Mekân: Kuzey avlunun güneybatı bitişiğinde yer alan mekân 
5x4,50 m. ölçülerindedir ve duvarlarının kalınlığı ortalama 50 cm.dir (Çi-
zim: 1, 2). Mekânın enkazı ve buluntuların mekânsal yayılımı muhtemelen 
iki katlı bir yapı olduğunu düşündürmektedir. Tıraşlanmış anakaya yüzeyi 
dolgu malzeme ile düzlenmiş, üzeri taban tuğlaları ve plaka taşlarla döşene-
rek yürüme düzlemi oluşturulmuştur. Taban buluntuları M.S. 3. yüzyılı işaret 
etmektedir. Yapının içerisinde sonradan kullanıma kapatılarak çöp çukuru 
görevi üstlenmiş bir sarnıç açığa çıkartılmıştır. Söz konusu sarnıç “6 No.lu 
Sarnıç /Çöp Çukuru” olarak isimlendirilmiştir.

6 No.lu Sarnıç /Çöp Çukuru: Mekân içerisinde yer alan sarnıç /çöp çukuru, 
bilezik taşından yoksun ve ağız kısmı kısmen tahrip olmuş bir şekilde günü-
müze ulaşmıştır (Çizim: 1, 2). 39 m³’lük bir hacme sahip olan çöp çukurunda 
birikmiş olan toprağın küllü bir yapıya sahip olduğu ve bu niteliğini çöp çu-
kurunun dip kısmına kadar sürdürdüğü gözlenmiştir.

Ele geçirilen buluntu çeşitliliği ve yoğunluğu Ada 1 olarak isimlendirilen 
sektörün en azından son kullanım evresinde, mütevazı ölçekteki ihtiyaçlara 
cevap veren bir “endüstriyel üretim alanı” olarak hizmet ettiğini düşündür-
mektedir. Kemik işliğinin işareti olarak işlenmiş, yarı işlenmiş ya da üretim 
artığı olarak oldukça yoğun miktarda kemik buluntu; dokuma ve yün bo-
yama endüstrisinin işareti olarak yoğun miktarda ele geçirilen pişmiş top-
rak ağırlıklar ve ağırşaklar ile çeşitli türlerdeki deniz kabukluları ve murex 
brandaris kalıntıları9; tahıl öğütme ile zeytinyağı üretimindeki kırma aşaması-
nı işaret eden el değirmeni ve mortarium parçaları önemli buluntu gruplarını 
oluşturmaktadır. Ayrıca, tamamen korunmuş durumda günümüze ulaşan, 

9 Forbes 1964, 118-119.



35

aynı formda fakat farklı boyutlardaki ölçü kapları ile seramik parçasına yapı-
şık durumdaki büyük boyutlu bir adet demir cüruf diğer önemli veriler ara-
sındadır (Resim: 9). Tarihlenebilir buluntular ağırlıklı olarak M.S. 3. yüzyılın 
üçüncü çeyreğini işaret etmektedir.

2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

2015 yılı kazı çalışmaları, Ada 1 sektörünün kuzeydoğu kısmında yürü-
tülmüştür. Çalışmalar sırasında üç adet mekân ve bir adet sarnıç açığa çıkar-
tılmıştır.

26 No.lu Mekân: 25 No.lu mekânın batısında yer alan 2,46x1,79 m. ölçü-
lerindeki mekânın duvar kalınlığı ortalama 50 cm. olup, giriş kısmı güney 
duvarı üzerindedir (Çizim: 1, 2). Yer yer korunmuş durumdaki sıkıştırılmış 
toprak taban üzerinden ele geçirilen seramik buluntular M.S. 3. yüzyılın ikin-
ci yarısına tarihlenmektedir.

Mekanın güney bitişiğindeki alan, batısındaki avluya açılan bir antre 
(protyrium) işlevi görmektedir (Resim: 10). 2,66x2,44 m. ölçülerindeki alanda 
yürütülen çalışmalarda biri doğuda diğeri batıda olmak üzere iki adet pithos 
in-situ durumda açığa çıkartılmıştır. Batıdaki pithos yatık pozisyonda ve tek-
ne işlevi görecek şekilde yerleştirilmiş olup, doğuda olan ikinci pithos dikey 
olarak yerleştirilmiştir. Doğudaki pithosun dip kısmında kalypter parçasından 
yapılan bir akıtacak yer almaktadır. Pithoslar içerisinde ele geçirilen seramik 
buluntular, alandaki taban seviyesi buluntularına paralel olarak M.S. 3. yüz-
yılın ikinci yarısına tarihlenmektedir. Pithosların güney bitişiğindeki duvarda 
ters trilithon şeklinde bir açıklık bulunmaktadır. Söz konusu açıklık, baskı kol-
lu bir prese ait baskı kolu yuvalarını anımsatmaktadır. Alandaki pithoslar da 
dikkate alındığında, burada yağ çıkarma işlemi gibi bir endüstriyel üretimin 
varlığı akla gelmektedir.

27 No.lu Mekân: 26 No.lu mekâna bağlı antrenin güney bitişiğinde yer alan 
27 No.lu mekân 5,68x3,04 m. ölçülerindedir (Çizim: 1, 2). Batı köşede in-situ 
durumda bir pithos ile pithosun kuzeydoğusunda duvara yaslanarak istiflen-
miş stroterler açığa çıkartılmıştır (Resim: 11). Taş döşeli bir yürüme düzlemi-
ne sahip olan mekânın son kullanımı M.S. 3. yüzyıla tarihlenmektedir. Diğer 
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taraftan, stroter istifleri ile taban seviyesi arasındaki enkaz dolgusu, mekânın 
son iskanı öncesinde kısa süreli bir terk edişe maruz kaldığını işaret etmekte-
dir. Çalışmalar sırasında, bilezik taşı korunmuş durumda günümüze ulaşan 
bir sarnıç açığa çıkartılmıştır. 27 No.lu mekân doğrudan sokağa açılmamakta-
dır. Söz konusu mekâna giriş 25 No.lu mekânın doğu köşesindeki kapatılmış 
kapı sayesinde kuzey avlu üzerinden sağlanmaktaydı. Bir koridor vasıtasıyla 
birbirine bağlanan bu iki mekanın doğrudan ilişkisini gösteren kanıt, içeri-
sindeki sarnıçlardan ayrı ayrı olarak ele geçirilen seramik parçalarından ba-
zılarının restorasyon çalışmaları sırasında birbirleriyle eşleşmesidir. Ayrıca, 
27 No.lu mekân içerisindeki 7 No.lu sarnıçtan 25 No.lu mekân içerisindeki 6 
No.lu sarnıca künklerden oluşan bir tahliye kanalı uzanmaktadır.

7 No.lu Sarnıç: 27 No.lu mekânın altında yer alan 7 No.lu sarnıçta yürü-
tülen çalışmada ele geçirilen seramik buluntular ağırlıklı olarak tek kulplu 
ve yivli Roma Dönemi seramiklerinden oluşurken, sepet kulplu testi ve tek 
kulplu maşrapaların yoğunluğu da dikkat çekmektedir. Buluntular, sarnıcın 
son kullanımını M.S. 3. yüzyıla tarihlemektedir. Çalışma sonucunda yapılan 
ölçüm, sarnıcın yaklaşık 80 m3’lük bir hacme sahip olduğunu göstermiştir.

28 No.lu Mekân: 15 No.lu mekânın kuzeydoğu bitişiğindeki 28 No.lu mekân 
2,47x2,93 m. ölçülerindedir. Avluya açılan güneydoğudaki kapısı diğer birçok 
mekânda görüldüğü üzere terk ediş sırasında kullanıma kapatılmıştır (Çizim: 
1, 2). Mekânın güney köşesinde ve ortasında olmak üzere, tek kulplu ve göv-
desinde yiv barındıran in-situ durumda iki adet testi ele geçirilmiştir (Resim: 
12). Taban seviyesinden ele geçirilen seramiklerin yer aldığı buluntu grubu 
homojen olarak M.S. 3. yüzyıla tarihlenmektedir.

Mekânın doğu duvarının iç yüzüne alçak bir platform eşlik etmektedir. 
Platformun altındaki dolgu tabakadan M.Ö. 8. yüzyıl sonuna tarihlenen bir 
dinoid krater parçası ele geçirilmiştir. Taban altı dolgunun altında Arkaik Dö-
neme tarihlenen beyaz astarlı Aiolis oryantalizan ve Aiolis gri seramiği par-
çaları yoğunluk göstermiştir. Daha alt seviyelerde aynı yüzyıllara tarihlenen 
seramik buluntuların eşlik ettiği duvar temelleri açığa çıkartılmıştır. Kuzey-
batıdaki duvar ile aynı aksta uzanan bu iki duvar muhtemelen Arkaik Döne-
me tarihlenen erken bir yapının kalıntılarını işaret etmektedir.
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Çizim 1: Ada 1 sektörü, 2012–2015 yılları arasındaki kazı çalışmalarında açığa çıkartılan alanın 
taş plan çizimi.

Çizim 2: Ada 1 sektörü, 2012–2015 yılları arasındaki kazı çalışmalarında açığa çıkartılan alanın 
plan çizimi.
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Çizim 3: Ada 1 sektörü, 4 No.lu sarnıç kesit çizimi.

Resim 1: Ada 1 sektörü, 4 No.lu mekândan ele geçirilen mermer bir Herme büstü.
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Resim 2:  Ada 1 sektörü, 4 No.lu mekân, Arkaik tabakada açığa çıkartılan ve demirci ocağına ait 
olduğu düşünülen yuvarlak planlı mimari kalıntı.

Resim 3: Ada 1 sektörü, Latrina (6 No.lu 
mekân).
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Resim 4:  Ada 1 sektörü, Latrina altında yer alan ve M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen erken yapının açığa 
çıkartılan güneybatı kısmı.

Resim 5:  Ada 1 sektörü, 14 No.lu mekân, stroter ve kalypter istifleri ile endüstriyel üretim dona-
nımlarının in-situ durumdaki mekânsal yayılımları.
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Resim 6: Ada 1 sektörü, 17 No.lu mekânın kazı çalışması sonrası durumu.

Resim 7:  Ada 1 sektörü, Agora Caddesi üzerindeki kavşak noktası, 2 No.lu sarnıç çevresi ve 
çalışmalar sırasında açığa çıkartılan Doğu Caddesi.
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Resim 10: Ada 1 sektörü, 26 ve 27 No.lu mekanlar ile 
antre kısmı.

Resim 9:  Ada 1 sektörü, 6 No.lu sarnıç /çöp çukuru, 
endüstriyel üretimi işaret eden buluntu gru-
bundan örnekler.

Resim 8: Ada 1 sektörü, Kuzey Avlu.
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Resim 12: Ada 1 sektörü, 28 No.lu mekân, son kullanım evresine ait yürüme düzlemi ve 
in-situ durumdaki buluntular ile doğu duvar boyunca uzanan platform.

Resim 11: Ada 1 sektörü, 27 No.lu mekân, 
duvara yaslanacak şekilde istiflen-
miş olan stroterler.



45

KNİDOS KAZI VE ARAŞTIRMALARI: 2017

Ertekin M. DOKSANALTI*
İbrahim KARAOĞLAN

Erdoğan ASLAN
İ. Mete MİMİROĞLU

L. Ufuk ERDOĞAN
D. Ozan TOZLUCA

G. ÜNVER

Muğla İli, Datça İlçesi, Knidos antik kentinde gerçekleştirilen 2017 yılı ça-
lışmaları; kazı, araştırma, tespit ve restorasyon, konservasyon odaklı olarak 
beş farklı alanda, sürdürülmüştür1 (Resim: 1).

* Doç. Dr. Ertekin M. DOKSANALTI, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 
Konya/TÜRKİYE. ertekin96@selcuk.edu.tr

 İbrahim KARAOĞLAN, Selçuk Üniversitesi, Bozkır MYO Mimari Restorasyon Programı, Kon-
ya/TÜRKİYE.

 Doç. Dr. Erdoğan ASLAN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Konya/
TÜRKİYE.

 Dr. Öğr. Üyesi İ. Mete MİMİROĞLU, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Konya/TÜRKİYE.

 L. Ufuk ERDOĞAN (MA), Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Konya/
TÜRKİYE.

 D. Ozan TOZLUCA (MA), Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Konya/
TÜRKİYE.

 Dr. Öğr. Üyesi G. ÜNVER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölü-
mü, Muğla/TÜRKİYE.

1 Knidos Kazı ve Araştırmaları, 30.09.2013 tarih ve 2013/5387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 13.02.2017 tarih ve 27801 sayılı “Kültür ve 
Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Kazı ve Sondaj Ruhsatnamesi” ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi adına 13.03.- 20.10.2017 tarihleri arasında sürdürülmüştür. 

 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 02.11.2017 tarih ve 228648 Sayılı yazısı/izni 
ile Knidos Kazı ve Araştırmaları, çevre düzenleme, Küçük Tiyatro restorasyon uygulamaları, 
sondaj kapatma, depo ve laboratuvar çalışmaları Marmaris Müzesi Müdürlüğü denetiminde 
06.11- 21.12.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
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A- KAZI ÇALIŞMALARI (Resim: 1).

1- ‘Liman Şapel Kompleksi’ (Resim: 2- 4).

‘Askeri/Trireme Liman’ ya da ‘Küçük/Batı Liman’ olarak adlandırılan li-
manın kuzey mendireği üzerine inşa edilen şapel 2016’da kazılmıştır2. Şapel 
ve yanındaki yapı kompleksindeki çalışmalar 2018’de tamamlanmıştır. Konu-
mu ile ‘Liman Şapeli’ olarak isimlendirilen şapel 10.30 m.x5.88 metre, şapele 
bağlı yapı ise 10.65x11.70metredir. Şapel ve yapı birlikte yaklaşık 16x13 metre 
ölçülerindeki bir alanı kaplamaktadır. 

Şapelin kuzey duvarındaki 1.05m.x0.75 metrelik bir kapı ile yapıya geçilir. 
Böylece şapel ve hemen bitişiğindeki yapı birlikte bir kompleks meydana ge-
tirmektedir. Konumu ile bu kompleks ‘Liman Şapel Kompleksi’ olarak isim-
lendirilmiştir.  Kompleks, şapel ve şapel ile bağlantılı dörtgen planlı altı me-
kandan oluşmaktadır. Her iki bölümün inşa teknikleri, duvarları ve birbirleri 

 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 07.08.2017 tarih ve 160457 Sayılı yazısı ve 
31.07.2017 tarih ve 154616 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Müzeler Tarafında 
Yapılacak Kazı ve Sondaj İzin Belgesi” ile Knidos Nekropol alanın içindeki Gıyrap mevkii mezar 
kazı çalışmaları Marmaris Müze Müdürlüğü Başkanlığında, Arkeolog Şenay ÖCAL denetimin-
de 25.09- 03.10.2017 ve 07-23.11.2017 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 

 Knidos Kazı ve Araştırmalarından ilgi ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen Datça Kayma-
kamı Vehbi Bakır’a özellikle teşekkür ederiz. Kazı ve araştırmalar sırasında özveri ile çalışan ve 
her türlü desteği sunan Bakanlık Temsilcisi Hülya Aydın’a (Tokat Müzesi Müdürlüğü Uzma-
nı; 13.03- 19.06.2017 tarihleri arasında) ve Azad Gül’e (Diyarbakır Müzesi Müdürlüğü Uzmanı; 
20.06- 20.10.2017 tarihleri arasında) teşekkür ederiz. 

 Katkı ve yardımlarından dolayı KVMG Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı’na, Muğla İl Kül-
tür ve Turizm Müdürü Vekili Filiz Karacaağaç’a, Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey’e ve 
Arkeolog Şenay Öcal’a, Müze Uzmanları ile görevlilerine teşekkür ederiz. 

 Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün’e, Datça Belediye Başkanı Gürsel 
Uçar’a, Muğla Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube Müdürü Esin Gençtürk- Gümüş’e, Yazıköy/
Mahallesi Muhtarı Salih Bora’ya, ören yeri görevlilerine, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
öğrencileri, S.Ü. Bozkır MYO öğrencilerine ve tüm kazı ekibine en içten teşekkürlerimizi suna-
rız. 

 Knidos Kazı ve Araştırmaları 2017 sezonu bütçesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-
ğü tarafından sağlanmıştır. Bunun yanı sıra Selçuk Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Ko-
ordinatörlüğü (S.Ü. BAP 17401032 nolu ‘Knidos Liman Şapeli Kazı ve Araştırması’ başlıklı Proje; 
S.Ü. BAP 17401123 nolu ‘Knidos Antik Kenti II. Teras Tholos Formlu Yapı Kazı ve Araştırması’ 
başlıklı Proje), Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi, Yazı Mahallesi Muhtarlığı tarafından, 
kazı ve diğer çalışmalar maddî ve ayni olarak desteklenmiştir.

 Kültür ve Turizm Bakanlığı KVMG Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasındaki 
02.06.2017 tarihli protokol ile 2017 sezonu Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ayni olarak 
desteklenmiştir. 

2 Doksanaltı E.M. vd., “Knidos Kazı ve Araştırmaları: 2016”, 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 
Bursa 2018, 15- 43., 16- 19, resim 2. 
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ile olan bağlantıları, halihazırda bir kompleks oluşturan bu iki yapının, aynı 
anda ve bir program dahilinde inşa edilmediğini gösterir. Mevcut verilere 
göre, ilk önce şapel inşa edilmiştir. Daha sonra şapelin kuzey duvarına birle-
şik olarak dörtgen planlı mekanlardan oluşan ek yapı inşa edilmiştir. Böylece 
birbiri ile bağlantılı bir kompleks meydana getirilmiştir.

Evin duvarları, kısmen devşirme dörtgen kireçtaşı ya da mermer bloklar-
dan ama çoğunlukla işlenmemiş kaba taşlardan harç ile örülmüştür. Konutun 
dış duvarlarının kalınlığı ortalama 0.60 ile 0.70 metre arasında değişmektedir. 
Ancak mekânın ana girişinin bulunduğu doğu duvarı 1.06 metredir. Aynı za-
manda şapelin kuzey duvarı da olan ancak konutun güney duvarı görevin-
deki duvar 0.90 metre kalınlığındadır. Şapelin kuzey duvarı 2.58 metre batıya 
doğru uzatılmıştır. Böylece konutun güney duvarının uzunluğu 11.38 metre 
olmuştur. Duvarlar günümüze çok az ulaşan gri-beyaz sıva ile kaplanmıştır. 
Konut ilk yapım aşamasında kuzey güney doğrultusunda 7.20 metre, doğu 
batı doğrultusunda 11.38 metre ölçülerinde ve dört mekândan oluşmaktadır. 
Ancak devam eden süreçte kuzeydoğu kenarına iki küçük mekân daha ilave 
edilerek mekan sayısı altı olmuştur. 

Şapel ile bağlantıyı sağlayan kapı dışında, altı mekândan meydana gelen 
konutun ana girişi doğuda, ‘Askeri/Trireme Liman’a bakacak şekilde düzen-
lenmiştir. Evin güneydoğu köşesindeki ana kapı 1.22 metre genişliğindedir. 
Bu kapıdan 2.24x 4.24 metre ölçülerinde dörtgen planlı bir antreye girilir. 
Antre kuzeybatı ve batıda evin diğer mekânlarına açılırken, güneybatı köşe-
sindeki kapı ile şapele direkt olarak bağlanmaktadır.

Kazılar sırasında mekânlarda zemin seviyesinde ortaya çıkartılan az sayı-
daki buluntu kompleksin son kullanım süreci ile ilgili net veriler sunmaktadır. 
Mekân 2A’da bulunan ‘Geç Roma Küçük Asya tipi’ üç adet kandil Broneer 
Type XXIX, Group 3 içinde değerlendirilmektedir3. Form ve bezeme özellik-
leri bakımından Knidos örnekleri ile çok yakın benzerlik gösteren 625/26’da 
battığı düşünülen Yassı Ada Batığı kandilleri4 ve M.S. 7.yüzyılın ilk yarısına 
ait Samos kandilleri5 net tarihlendirme unsuru sayılmaktadır.

3 Broneer O. 1930, Corinth Vol. IV. Part II. Terracotta Lamps, American School of Classical Studies at 
Athens, Cambridge, Mass. 1930, 115.

4 Vitelli K. D. 1982 “The Lamps” (Ed. Bass G.F., van Doorninck F.H.) Yassı Ada Volume I. A 
Seventh- Century Byzantine Shipwreck, Texas A&M Uni. Press. 1982, 192, 195, L5- L7, fig.9-2

5 Poulou- Papadimitriou N., “Lampes paléochrétiennes de Samos”, Bulletin Correspondence 
Hellénique CX 1986, 583- 610, 597- 98, fig. 28 no.31.
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Mekân 1 zemininde bulunan, mühürlü bir amphora, LRA 2 amphorala-
rın geç versiyonu olan, M.S. 6. yüzyılın sonu ve 7. yüzyılın ilk yarısı içinde 
Kos’taki Halasarna üretilen LRA 136 grubuna aittir. Kulp üzerindeki mühür 
baskısında imparator büstü ve çevresinde tam okunamayan yazı vardır7. 
Tam anlaşılamamakla birlikte mühür baskısında görülen büst, sikkeler üze-
rinde görülen portre özelliklerine göre İmparator Phokas (M.S. 602- 610) ya 
da Heraklius (M.S. 610- 641) olarak tanımlanabilir. Antrede ve Mekân 2b’nin 
zemini üzerinde bulunan, İmparator Phokas’a ait iki adet bronz yarım follis 
ve Heraklius’a ait bir adet Constantinopolis 5. şube darplı bronz dekanummia 
yapının son kullanım süreci ile alakalıdır. 

Şapel ve şapele birleşik olarak düzenlenen konuttan meydana gelen bu 
kompleks, M.S. 5.yüzyılda inşa edilmiş olup, amphora, kandil ve sikke bulun-
tularına göre M.S. 7. yüzyılın ortalarında kullanım sürecini tamamlamıştır. 
Her ne kadar kesin bir veri tespit edilmemiş de olsa, az sayıdaki seramik ve 
küçük buluntu ile konumu, bu kompleksin yerel bir yönetici ya da ruhban 
sınıfından bir kişinin konutu olarak kullanıldığını düşündürmektedir.  

Yapının kullanımının sonrasında antrenin hemen kuzey yanında kalan 
Mekân 1’in doğu duvarının dibinde, başı güneyde olacak şekilde kuzey- gü-
ney doğrultusunda gömülmüş, 20- 25 yaşlarında erkek bir bireye ait iskelet 
tespit edilmiştir. Şapelde 2016 yılında bema üzerinde 3- 5 yaşlarında bir çocu-
ğa ait iskelet açığa çıkartılmıştı8. Şapelin kullanım sürecinin ardından yapıl-
dığı anlaşılan bu iki gömüdeki bireylerin birbirleri ile olan alakaları henüz 
belirlenmemiştir. Ancak gömülerin aynı kompleks içinde ve yakın noktada 
yapılmış olması akraba olabileceklerini akla getirmektedir. 

6 Riley J.A. 1979,  The Coarse Pottery From Berenice. Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice). 
Vol. II. Supplement to Libya Antiqua. 5 1979, 231- 32; 

7 Dostane bilgilendirmeleri için Dr. Ch. Diamanti’ye ve Dr. Erkan Alkaç’a teşekkür ederiz. Arda 
kalan izden ve benzer örneklerden ikinci harfin Π olabileceği düşünülmektedir.  Olasılıkla bu-
rada ΕΠІ ile başlayan bir ifade yazılıdır: Kara Ü. 2015, “Yenikapı Limanı’nda Ele Geçen Damgalı 
Amphoralar”, Antikçağ’da Doğu Akdeniz’de Zeytinyağı ve Şarap Üretimi, (Editör A. Diler – K. Şenol 
– Ü. Aydınoğlu), Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-19 Kasım 2011 Urla – İzmir, İzmir, 2015, 
245, figür 3b. 

8 Doksanaltı vd. 2018,  a.g.m., 17, resim 3.
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2- ‘Liman Caddesi’nin Doğusundaki Mekânlar (Resim: 5-9 ).

Knidos’un ana arterlerinden biri olan ve Küçük/Askeri Liman’dan başla-
dığı için Liman Caddesi adını alan kuzey-güney doğrultulu caddenin hemen 
başlangıcından 45 metre kuzeyde, yolun doğu kenarında ve yol boyunca, gü-
neyden kuzeye doğru bir biri yanı sıra sıralanmış mekânlarda ilk kez 2016 
sezonunda çalışmalara başlanmıştır. Güneyden kuzeye doğru ‘Mekân 1 - 7’ 
olarak kodlanan yedi mekândan ‘Mekân 4 - 6’ tümüyle, Mekân 1- 3 ve 7 ise 
2016 sezonunda kısmen kazılmıştı9. Knidos kazı ve araştırmaları 2017 sezo-
nunda Mekân 1- 3 ve 7 tamamen açığa çıkartılmıştır. 

Mekân 1 (Resim: 7).

Liman Caddesi’nin doğusunda yer alan kompleksin güneyden kuzeye 
doğru ilk odası, Mekân 1 olarak adlandırılmıştır. Mekân 1 Liman Caddesi’nin 
doğusu olarak adlandırılan mekânlar silsilesinin en güneyde ve ilk olanıdır. 

Mekân kuzey-güney doğrultusunda 4.52 metre, doğu-batı yönünde ise 
3.92 metre ölçülerinde ve dörtgen planlıdır. Mekânı meydana getiren duvar-
lar, Geç Klasik-Erken Hellenistik Döneme tarihlen, dörtgen düzgün kesilmiş, 
kireçtaşı, isodomik tarzda inşa edilmiştir. Ancak kullanım süreci içinde oriji-
nal duvardan çok az iz günümüze ulaşabilmiştir. Son kullanım aşamasında 
duvarlar, çeşitli boy ve yükseklikteki moloz taşların birbirlerine kireç harcı ile 
tutturulması ile oluşturulmuştur. Uzun kullanım süreci içine mekânın pla-
nında büyük değişiklik olmamakla birlikte duvarlarda çeşitli onarımlar mey-
dana getirilmiştir. Mekânın girişi tıpkı kompleksin diğer odalarında olduğu 
gibi batı duvarındadır. Orijinal kullanım aşamasında giriş 1.43 metre genişli-
ğinde ve 0.80 metre derinliğindedir. 

Mekân 1 ile güneyindeki stoa yapısının son mekânı arasında 1.05 metre 
genişliğinde bir bağlantı olduğu ancak süreç içinde bu kapının örülerek ka-
patıldığı anlaşılmıştır. Kuzey duvarına yapılmış 0.93 metre genişliğindeki bir 
kapı aralığı ile Mekân 2’ye bağlantı sağlanmıştır. Ancak her iki kapı da süreç 
içinde örülerek kapatılmıştır. 

9 Doksanaltı vd. 2018,  a.g.m., 19- 35, çizim 2, resim 5- 12.
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Güney duvarına bitişik olarak hazırlanmış 1.12x1.20metre ölçülerinde ve 
0.82 metre yüksekliğinde kare bir düzenleme bulunmaktadır. Moloz taş ile 
birlikte bazı devşirme taş parçalarının kireç harcı örülmüş olan bu düzenle-
menin üst yüzeyi pişmiş toprak plakalar ile kaplanmıştır. Ancak üst yüzey 
kaplaması ancak parçalar halinde korunabilmiştir. Küçük bir tezgâh görünü-
münde olan bu düzenlemenin, tezgâh ya da ocak olarak değerlendirilmiş bir 
benzeri Mekân 4’de de 2016 yılına tespit edilmiştir10. 

Mekânın kullanım amacı net olmamakla birlikte gerek plan gerekse 
mekânda yer alan tezgâh benzeri uygulama ve bunun önünde yer alan çukur-
lar ve içlerindeki olası depolama kapları bu odanın dükkân ya da atölye ola-
rak kullanıldığını akla getirmektedir. Mekân zemininde Geç Antik Döneme 
tarihlendirilen bronz bir terazi ağırlığı bulunmuştur. Bunun dışında Mekân 
2’de tespit edilen altın sikkeler ile alakalı olduğu anlaşılan bir adet Iustinianus 
I (M.S. 542-48) solidius bulunmuştur. 

Mekân 2 (Resim: 8, 9).

Liman Caddesi’nin doğusunda yer alan kompleksin güneyden kuzeye 
doğru ikinci odası, Mekân 2 olarak adlandırılmıştır. 

Mekân kare bir forma sahip olup, 4.10x4.10 m. boyutlarındadır. Mekânın 
batı duvarı Liman Caddesi’nin doğusunda bulunan diğer mekânlarda oldu-
ğu gibi Geç Klasik- Erken Helenistik Döneme tarihlenen bosajlı kireçtaşı blok-
larla inşa edilmiştir. Mekâna giriş batı yönünde bulunan 1.1 m. genişlikte 0.85 
m. derinlikte yapılmış eşikten sağlanmıştır. 

Mekân 2’nin kapısının hemen güney kanadında, batı duvarına bitişik ola-
rak hazırlanmış 1.2x0.85metre ölçülerinde ve 0.70 metre yüksekliğinde üç ba-
samaktan meydana gelen ve güneye doğru yükselen bir merdiven bulunmak-
tadır. Merdiven moloz taşların yanı sıra kısmen dörtgen kesilmiş kireç taşı 
duvar bloklarının devşirme olarak kullanılmasıyla hazırlanmıştır. Merdiven 
odanı ikinci bir katı ya da çekme bir ara katı olduğunu düşündürmektedir.

10 Doksanaltı vd. 2018,  a.g.m., 28, çizim 2, resim 11
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Mekân 2’de gerçekleştirilen çalışmalar esnasında +5.31 m. kot ile +4.87 m. 
kot arasında kalan seviyede, 41 adedi kurşun silindirik bir kap içerisinde, 38 
adedi ise muhtelif seviyelerde olmak üzere toplam 79 adet altın sikke (soli-
dus) bulunmuştur. Kabın dışında bulunan sikkelerin 0.44 metrelik bir sevi-
yede güney duvarı çevresinde yaklaşık 4x1 metrelik bir alana yayıldığı tespit 
edilmiştir. Mekân 2’de gerek farklı seviyelerde bulunan 38 gerekse kurşun 
kap içinde bulunan 41 ve Mekân 1’de bulunan 1 olmak üzere toplam 80 adet 
sikkenin orijinalde bu silindirik küçük kurşun kap içinde ağzı kapalı bir şe-
kilde durduğu anlaşılmaktadır. Olasılıkla süreç içinde yapının duvarlarının 
yıkılması sırasında bu kap saklı olduğu bölmeden düşmüş ve düşüş sırasında 
kapak açılmış ve sikkelerin bir kısmı etrafa yayılmıştır. Sikkelerden 5 tanesi 
İmparator Anastasius, 1 tanesi İmparator Iustinus ve Iustinianus ve kalan 74 
tanesi de İmparator Iustianus betimlemeli olup, 79 tanesi solidus bir tanesi 
semi solidustur. 

Mekân 3 (Resim: 10 ).

Liman Caddesi’nin Doğusunda yer alan kompleksin güneyden üçüncü 
odası olan bu mekânda 2016 yılında çalışmalara başlanmış ve 2017 sezonunda 
kazılar tamamlanmıştır. Mekân 4.30x4.96 metre ölçülerindedir. Batı cephede 
yer alan kapısı 1.15 metre genişliğinde ve 0.77 metre derinliğindedir. Mekânın 
batı duvarı Geç Klasik-Erken Helenistik Döneme tarihlenen isodomik teknikte, 
bosajlı kireçtaşı bloklarla, duvarın doğu yönünde mekân içine bakan bölümü 
ise moloz taşlar ve kireç harcı kullanılarak inşa edilmiştir. 

Girişin hemen kuzey kanadında, batı duvarına bitişik olarak hazırlanmış 
1.55x 1.00metre ölçülerinde, 1.01metre yüksekliğinde dört basamaktan mey-
dana gelen ve kuzeye doğru yükselen bir merdiven bulunmaktadır. Merdi-
vende kullanılan basamakların üst yüzeyinde görülen aşınma yoğun kullanı-
mı göstermektedir. 

Mekânın kuzeybatı köşesinde, merdivenin altında dış çapı 0.57 metre ve 
0.43 metre yüksekliğinde yuvarlak mavimsi gri mermerden bir kuyu ya da 
sarnıç bileziği bulunmaktadır. Kuyu/sarnıç ağzının hemen kuzeyinde 0.27 
metre genişliğinde ve 0.25 derinliğinde bir kanal tespit edilmiştir. Kanal 0.85 
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metre uzunluğunda devam etmekte olup, Mekân 3 ile Mekân 4’ü birbirinden 
ayırt eden duvarın altından geçerek her iki mekânı birbirine bağlamaktadır. 

Mekânın güney ve batı duvarına bitişik olarak hazırlanmış ‘U’ formunda 
1.1x0.70 metre ölçülerinde 0.60 metre yüksekliğinde bir düzenleme mevcut-
tur. Düzenleme kuzey, güney ve batı yönünden kapalı olup, doğu yönü açık 
bırakılmıştır. Söz konusu düzenlemenin içinden çıkan yoğun kül ve yanık 
toprak bu bölümün ocak olarak kullanıldığını akla getirmektedir. Düzenle-
menin küllü toprak tabakasının içinden çatı kiremidi parçaları, seramik par-
çaları (amphora gövde parçaları, pithos parçaları, kandil parçası vb. gibi), deniz 
kabuğu, kemik parçaları ve 11 adet demir çivi gün yüzüne çıkartılmıştır.

Mekânın son kullanım süreci ile alakalı olarak zemin seviyesinde yoğun 
miktarda M.S. 6. ve 7. yüzyıla tarihlendirilen amphora ve Afrika kökenli kırmı-
zı astarlı tabaklara ait parçalar bulunmuştur. Bunun yanı sıra zemin seviye-
sinde ve basamaklar üzerinde bulunan İmparator Heraklius’a (M.S. 610- 641) 
ait dört adet bronz follis mekânın son kullanım aşaması ile alakalıdır11. 

Mekân 7 (Resim: 11)

Mekân 7, caddenin doğusundaki kompleksin kuzeyindeki ve en son oda-
sıdır. Mekân, 2.33x 2.33 metre ölçülerindedir. Diğer mekânlarda olduğu gibi 
Mekân 7’de de giriş batı yönündedir. Mekânın 1.55 metre genişliğindeki ka-
pısının eşiği beyaz mermerden spiral yivli bir sütunun devşirilmesi meydana 
getirilmiştir. Duvarlarda yer yer orijinal dörtgen kesme gri- beyaz sert kireç 
taşı bloklar korunabilmiştir. Ancak çoğunlukla duvarlar moloz taşların kireç 
harcı ile örülmesinden oluşturulmuştur. Duvar ve zemin 1cm. kalınlığında 
gri-mavi mermer plakalarla kaplanmıştır. Mekân 7’nin doğusunda mekânın 
doğu duvarından 1.75 m. yüksekliğinden itibaren başlayarak 3.4 m. yüksekli-
ğe kadar devam eden tonozlu bir düzenleme bulunmaktadır. 

11 Söz konusu sikkelerden bir tanesi İmparator Iustinus ya da Iustinianus ve Heraklius olmak üze-
re çift darplıdır: sikkeler ile ilgili olarak değerli açıklamaları ile bize bilgi veren Sayın Dr. Kasım 
OYARÇİN’e teşekkür ederiz.



53

3- Küçük Tiyatro ve Çevresi (Resim: 12- 14).

Knidos’un iki tiyatrosundan biri olan küçük tiyatroda 2013 yılından itiba-
ren devam eden restorasyon faaliyetlerine bağlı olarak doğu parados ile doğu 
analemma duvarının hemen dışında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Doğu Parados (Resim: 12, 13).

2017 yılı tiyatrodaki kazı çalışmaları tiyatronun sahne binasının doğusun-
da ve doğu parados da yer alan, 1858 – 1859 yılları arasında Ch. Newton ve 
1967-1977 yılları arasında I. Love tarafından yapılan kazılarda açılan iki son-
dajın içindeki akıntı toprağın tekrar kaldırılmasına yönelik başlatılmıştır. Bu 
çalışmalarda parados duvarında, tiyatroya girişi sağlayan rampanın hatları bir 
kez ortaya çıkartılmıştır. Parados zeminine yerleştirilmiş ve orkestraya geçişi 
sağlayan kapıya ait olduğu anlaşılan zıvana blokları ile parados bloklarının 
bazıları üzerinde oluklar/yuvalar tespit edilmiştir. Arda kalan izler paradosun 
doğudan batıya eğimli rampa olduğunu ve paradosun sonunda bir kapının 
yerleştirildiğini göstermektedir. 

Parados duvarının en alt sırası traverten bloklardan meydana getirilirken, 
üst sıra blokları gri-beyaz mermer dörtgen bloklardan oluşturulmuştur. Tra-
verten blokların altında ise tiyatronun blokajı ve alt yapısı ile alakalı bir sıra 
büyük dörtgen kumtaşı blok zemine yerleştirilmiştir. 

Paradosun en sonunda tiyatronun doğu köşesine kuzey güney doğrultu-
sunda, 1.74 metre kalınlığında, güneydeki limana doğru devam eden 5.54 
metrelik bölümü açığa çıkartılmış bir duvar vardır. Dörtgen büyük bloklar 
yan yana iki sıra oluşturacak şekildedir ve düzgün yüzeyleri dışa bakarken 
araları küçük moloz taşlarla doldurulmuştur. Duvarın inşasında mermer, 
konglomera ve kum taşı bloklar kullanılmıştır. Bu blokların bazıları tiyatro-
nun parados ve analemna duvarına ait olup, sökülerek bu duvarda tekrar kul-
lanılmışlardır. Bu duvarın tiyatronun parados duvarı ile herhangi bir organik 
bağ yoktur. Bu kalın duvar, paradosun hemen başlangıcına yerleştirilmiş olup, 
paradosun fonksiyonunu engelleyecek ya da iptal ettirecek şekilde parados du-
varına dik olarak inşa edilmiştir. Kazılarda açığa çıkartılan bölümü ile arda 
kalan izler incelendiğinde, bu duvar güney yönünde denize kadar kısmen 
genişleyerek devam etmektedir. 
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Elde edilen veriler ve duvarın konumu bu duvarın inşasının tiyatronun 
ya da en azından doğu parados geçişinin fonksiyonunu kaybettiği bir süreç-
te inşa edildiğini göstermektedir. Fonksiyonu kesin belli olmamakla birlikte 
konumu, kalınlığı bu yeni duvarın geç dönemdeki istihkam ile alakalı olabi-
leceğini düşündürmektedir.

Doğu Analemmanın Dışı (Resim: 12, 14 ).
I. C. Love ve ekibinin 1968 ve 1969 yılları arasında küçük tiyatroda ger-

çekleştirdikleri çalışmalar sırasında doğu vomitorium ve analemmanın hemen 
dışında yer alan kuzey güney doğrultulu caddenin bir bölümü açığa çıkartıl-
mıştır. I.C. Love raporlarında burada yer alan caddeden ve caddenin doğu-
sunda in-situ halde bulduğu iki sütundan bahseder. Love ayrıca bu alanın 
tiyatro girişine yapılmış bir propylon olabileceği ihtimali üzerinde durur.

Tiyatronun doğu analemnanın 2.75 m. doğusunda, 0.74- 1.02 metre geniş-
liğinde bir stylobat ve bu stylobatın üzerinde yer alan altı adet sütun tamburu 
ortaya çıkartılmıştır. Kuzey güney doğrultusunda 15.14 metrelik bölümü ka-
zılan Stylobatın kireçtaşı blokları, farklı boyutlarda olup, bloklar üzerindeki 
kenetler birbirlerini karşılamamaktadır. Farklı bir yapıdan sökülerek buraya 
getirilen blokların üzerine sütunların yerleştirilmiş ve bir portiko meydana 
getirilmiştir. Dor düzenine ait altı adet sütun tamburu 1.65 metre ara ile yer-
leştirilmiştir.

Portikonun önündeki, kuzey güney doğrultulu cadde %6 eğimle güneye 
doğru devam etmektedir. Cadde 2.82 metre genişliğinde olup, 9.40 metrelik 
kısmı kazılmıştır. Caddenin ortasında blokların altında 1.40 m. genişliğinde, 
bir kanal (drenaj) yer almaktadır.

4- Yuvarlak Formlu Yapı (Resim: 15).
Knidos’ta limanlar bölgesi yakınında, ikinci terasın batı ucunda yer alan 

yuvarlak formlu yapı, aynı zamanda kentin ana arterlerinden birisi olan ‘Li-
man Caddesi’nin güney ucunun 14 metre doğusundadır. Konumu itibarıyla 
yapı kentin her iki limanına da hakim pozisyondadır12. Yapı ancak çekirdek/

12 Yuvarlak formlu yapı, Knidos kazı ve araştırmaları için hazırlanmış olan kent planında karelaj 
sisteminde F9 karesinde yer almaktadır.
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temel seviyesinde korunabilmiş ve 10.75 metre çapındadır. Çekirdek, moloz 
taşların kireç harcı ile tutturulmasıyla oluşturulmuştur. Yapı arda kalan iz-
lere göre üç basamaklı bir krepise sahiptir. Çekirdek üzerinde görülen izler 
krepiste biri daha geniş diğeri dar olmak üzere iki farklı genişlikte blok kulla-
nıldığını göstermektedir. Çekirdeğin krepis bölümünde kullanılan basamak-
ların ilki 1 m. genişliğe daha dar olan ikincisi ise 0.8 m. genişliğe sahiptir. 
Krepiste görünebilir durumda olan basamakların mevcut yüksekliği 20-25 
cm. arasında değişmektedir. Basamakların derinlikleri ise 30-42 cm. arasında 
değişmektedir.  

Tholos yapının stylobat bölümünde ise iki farklı uygulama görülmektedir. 
Bunlardan ilki yapı çekirdeğinin merkezinde bulunmaktadır. Olasılıkla yapı 
merkezinde oluşturulmuş bir podyum ya da yapının cellası olan bu alan 4.85 
m. çapa sahiptir. Podyum/cella bölümünü oluşturan çekirdek üzerinde daire-
ye yakın bir formda harçlı ikinci bir tabaka daha dikkat çekmektedir. 1.25x0.9 
metre boyutlarında ve yapının tam merkezine gelen bu uygulama olasılıkla 
yapı merkezinde bulunan kült heykeli ya da benzeri bir uygulamanın oturtul-
duğu zemin olmalıdır. Podyum/cella bölümünün dışarısında ise podyum/
cella seviyesinden yer yer 20 cm. aşağı seviyesinde bulunan ikinci bir dairesel 
formlu uygulama bulunmaktadır. 0.7 m. kalınlığa sahip bu ikinci uygulama 
yapının podyumu/cellasının etrafını çevreleyen duvar için yapılmış olmalı-
dır. Bahsettiğimiz alanda 0.7x0.7metre boyutlarında kare formlu kireç harcı 
izleri dikkat çekmektedir. Bu izlerden beş adet tespit edilmiştir. Kare form-
lu kireç kalıntıları incelendiğinde izlerin birbirlerinin aksında olduğu tespit 
edilmiştir. Kare formlu uygulamaların birbirleri arasında 1.5 m.lik mesafe ol-
duğu ve yapının podyum/cella bölümünün etrafında toplamda 8 adet olması 
gerektiği anlaşılmıştır. Kare formlu kireç harcı kalıntıları olasılıkla yapının 
podyum/cella bölümünü çevreleyen sütunlara ait kaidelerin yapı çekirdeğine 
oturduğu noktalar olmalıdır. Bu verilere göre yuvarlak formlu yapı 8 sütun-
dan meydana gelen tek sıra sütun ile çevrelenmiştir. 

Yapının güneydoğu köşesinde 1.90x 0.80metre ölçülerinde devşirme blok-
lar ile meydana getirilmiş örgü bir sanduka içinde tek bireyden meyana gelen 
bir gömü tespit edilmiştir. Defin doğu batı doğrultusunda yapılmış olup başı 
batıda yüzü doğuya çevrilmiştir. 
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5- Nekropol Alanı 

2017 yılında Knidos nekropolü Gıyrap Mevkii’nde Gıyrap Tonozlu Mezar 
ve Gıyrap Mevkii Mezar I olarak adlandırılan iki farklı alanda kazı çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.

Gıyrap Tonozlu Mezar 

Mezar kentin yaklaşık 1.5 km. doğusunda ve modern kara yolunun hemen 
güneyindedir13.  Modern yol kısmi olarak mezar yapısı üzerinden geçmek-
tedir. Yapı doğu - batı yönünde yerleştirilmiş olup, güneyi Gıyrap Koyu’na 
bakmaktadır. Tonozlu şekilde inşa edilmiş bu mezar yapısı doğu-batı doğrul-
tulu 13 m.lik bir podyumu sahiptir. Yapı isodomik konglomera bloklarla örül-
müş büyük podyumun üzerine gelen tonozlu iki geçiş odası ve yine tonozlu 
iki mezar odasına sahiptir. Tonozlu mezarın iki farklı inşa evresi olduğu ya-
pılan kazı çalışmaları sonucu anlaşılmıştır. İlk inşa evresinde yapı Hellenistik 
Dönem bir mezardan alınarak devşirme olarak kullanılan bloklara sahip 10 
metrelik bir podyuma ve merkezi bir mezar odası ile iki yan geçiş holüne sa-
hipti. İkinci inşa evresinde ise yapının podyumu 3 m. doğu yönüne uzatılarak 
ikinci bir tonozlu mezar odası daha eklenmiştir. 

Gıyrap Mevkii Mezar 1

Gıyrap Mevkii Mezar 1 olarak adlandırılan kazı alanı Knidos antik kenti-
nin 1.6 km. doğusunda ve modern kara yolunun 45 m. kuzeyinde yer almak-
tadır14. 

Gıyrap Mevkii Mezar 1 doğu - batı yönünde yerleştirilmiş dikdörtgen plan-
lı tonozlu mezar yapısı 2.6x2.35 m. boyutlarındadır. Kuzeyi ana kayaya yasla-
nan mezarın, batı yönünde 0.47x0.7 m. boyutlarında bir giriş bulunmaktadır. 
Mezarın girişi ile bitişik halde, ana kayaya ve moloz taşlarla oluşturulmuş bir 

13 Gıyrap Tonozlu Mezar 36°41’5.69” kuzey enleminde, 27°23’24.47” doğu paralelinde bulunmakta-
dır. 

14 Gıyrap Mevkii Mezar 1 36°41’08.9” kuzey enleminde,  27°23’29.8” doğu paralelinde yer almakta-
dır.  
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düzenleme bulunmuştur. Düzenlemenin kuzeyinde tamamı devşirme olarak 
kullanılmış bir altar kaidesi ve dört adet mezar steli mezar girişi önünde düz 
bir zemin oluşturulmuştur. Bahsi geçen devşirme mezar stellerinden bir ta-
nesi, 7. ya da 13. Gemina Lejyonu’nda centurio olarak görev yapmış Cassisus 
Liberalius isimli bir İtalik’e aittir. Gıyrap Mevkii Mezar 1 olarak adlandırılan 
tonozlu mezarın güneyinde iki güneydoğusunda da bir adet olmak üzere top-
lamda üç adet urne gün yüzüne çıkartılmıştır. 

+62.17 m. kotta tespit edilen Urne Mezar 1’de, urne kabı olarak M.S. Geç 2. 
yüzyıl - Erken 3. yüzyıla tarihlenen bir çömlek kullanılmıştır. İkincil kremas-
yon bu urne mezarda yanmış kemik parçalarının yanı sıra yoğun miktarda 
kurşun parçaları gün yüzüne çıkartılmıştır. 

Urne Mezar 2 ise tonozlu mezar yapısının hemen güneyinde yer almakta-
dır. İkincil kremasyon olan bu mezar da M.S. Geç 2. yüzyıl - Erken 3. yüzyıla 
tarihlenen bir çömlektendir. ve içerisine ise bir adet sığ tabak bırakılmıştır. 

Gıyrap Mevkii Mezar 1’in güneydoğusunda yer alan Urne Mezar 3 ise hem 
dönem hem de kullanılan kap formu bakımından diğer iki urne mezardan 
ayrılmaktadır. M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen bu mezarda urne kabı olarak ise bir 
stamnos kullanılmışken kabın ağzı ise bir Π kulplu kase ile kapatılmıştır. Urne 
kabı olarak kullanılan bu stamnosun etrafı taşlarla çevrilmiş ve mezarın üzeri 
15- 20 cm. yüksekliğinde başka bir taşla kapatılmıştır. Stamnos içerisinde ka-
bın ağzını örten Π kulplu kaseye ait parçalar, yanmış kemik parçalarının yanı 
sıra, bir adet bronz stylus bulunmuştur. 

Gıyrap Mevkii Mezar 1’in yine güneydoğusunda görülen iki parça ha-
lindeki düz kiremitle oluşturulmuş düzenleme muhtemelen düz semerdam 
kiremit mezar tipinde bir gömüye ait olmalıdır. Ancak bahsi geçen alanda 
gerçekleştirilen kazı çalışmaları mezara ait herhangi bir buluntu ya da izin 
tespitiyle sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla buradaki mezarın daha geç bir dö-
nemde tahrip edildiği düşünülebilir. Yine açma alanı içerisinde tespit edilen 
pişmiş toprak künk parçaları ve belirli bir açıyla yerleştirilmiş künk, Knidos 
nekropolünün Roma Devrinde künklerin libasyon borusu (profusio) olarak 
kullanıldığını göstermesi bakımından oldukça önemlidir15. 

15 Kasapoğlu H., “VII. Nekropol”, Antik Troas’ın Parlayan Kenti Parion, İstanbul, 2012, 128-129, Re-
sim 169 - 170; Akçay T., Yunan ve Roma’da Ölü Kültü, Ankara, 2017, 97.
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B- EPİGRAFİ ÇALIŞMALARI

1- Liman Caddesi Çevresi Epigrafik Buluntuları

2017 yılı kazılarında Knidos Liman Caddesi çevresinde tümü fragment 
durumunda 4 adet Yunanca yazıt gün ışığına çıkartılmıştır.

Knidoslu Yargıçlar Hakkında Proksenia Kararı: Liman Caddesinin doğusunda 
Mekan 2’de bulunuştur. Beyaz mermerden stel fragmenti tarafından taşınan 
yazıt harf karakteri ışığında M.Ö. III – II. yüzyıla tarihlenmektedir. Yazıt be-
lirlenemeyen bir kentin halk meclisinin, Knidos halk meclisini ve Knidoslu 
yargıçları yüceltmesi hakkında aldığı karar metnini içermektedir. Halk mec-
lisi, Knidoslu yargıçların her birinin altın çelenk ile taltif edilmelerine, kendi-
leri ve ardıllarının kentin proksenosları ve hayırseverleri olarak anılmalarına, 
prytaneionda yapılacak ksenia için davet edilmelerine bu işlerin yürütülmesine 
ilişkin yöntem, masraf ve ödeneklere ilişkin karar almıştır.

Onurlandırma (?) Yazıtı (Resim: 11 ): Liman Caddesinin doğusunda Mekan 
7’de bulunuştur. Koyu gri kireçtaşı blok/kaide fragmanı tarafından taşınan 
yazıt harf karakteri ışığında Principatus Dönemine (M.S. II.– III. yüzyıl) tarih-
lenmektedir. 

Nekropol Kazıları Epigrafik Buluntuları

2017 yılında Knidos nekropolü, Gıyrap Mevkii’nde yürütülen kazılarda 8 
adedi tam korunmuş, dokuz adedi ise fragman ya da fragmanlar durumunda 
toplam 16 adet Yunanca 1 adet de Latince yazıt gün ışığına çıkartılmıştır.

Heroos Gaius Iulius Harpokras’ın Mezarı: Kireçtaşından, yazıt eksiksizdir 
ve harf karakteri ve prosopografya ışığında Principatus Dönemine tarihlen-
mektedir. Heroos unvanı elde etmiş Gaius Iulius Harpokras isimli bir şahsın 
mezar yazıtıdır. 

Cassius Liberalius’un Mezarı: Beyaz mermerden, Latince yazıt Principatus 
Dönemine tarihlenmektedir. Cassius Liberalius adında bir Roma subayının 
(centurio) mezar yazıtıdır.
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Resim 1: 2017 yılı çalışmalarının gerçekleştirildiği alanlar.

Resim 2: Knidos Liman Şapel Kompleksi kent planındaki yeri.
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Resim 3: Knidos Liman Şapeli ve şapele bağlı yan mekânlar.

Resim 4: Knidos Liman Şapel Kompleksi’nde tespit edilen buluntular.
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Resim 6: Knidos Liman Caddesi doğusu mekânlar.

Resim 5: Knidos Liman Caddesi doğusu mekânlar.
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Resim 7: Knidos Liman Caddesi doğusu ‘Mekân 1’ ve buluntuları.

Resim 8: Knidos Liman Caddesi doğusu ‘Mekan 2’de bulunan altın 
sikkelerin mekan içerisindeki buluntu durumu.

Resim 9: Knidos Liman Caddesi doğusu ‘Mekan 2’de bulunan define.
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Resim 12 : Küçük Tiyatro çalışma alanları.

Resim 11: Knidos Liman Caddesi doğusu ‘Mekan 7’ ve 
buluntuların dağılımı.

Resim 10: Knidos Liman Caddesi doğusu ‘Mekân 3’ ve 
buluntuların dağılımı.
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Resim 15: Liman Caddesi Doğusu II. Teras ‘Yuvarlak Formlu 
Yapı’ya ait çekirdek bölümü.

Resim 14: Küçük Tiyatro doğu parados rampa izi ve paradosta 
kapı olduğuna işaret eden zıvana.

Resim 13: Küçük Tiyatro doğu vomitorium, parados çalışma alan-
ları ile paradosu işlevsizleştiren Geç Antik Dönem 
duvar, vomitorium doğusundaki portiko ve cadde.



65

BEYCESULTAN HÖYÜĞÜ 2017 YILI
KAZI ÇALIŞMALARI

Eşref ABAY* 
Fulya DEDEOĞLU 

Gürkan ERGÜN
Şerife ÇAKAR

Aslı ÜNAR

Denizli İli Çivril İlçesi sınırları içerisinde yer alan Beycesultan Höyüğü 
2017 yılı kazı ve araştırmaları 30 Haziran-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında 
Prof. Dr. Eşref Abay başkanlığındaki ekip1 tarafından gerçekleştirilmiştir. Ça-
lışmalar ağırlıklı olarak höyük tabakalanmasını araştırmaya yönelik olarak 
daha önceki yıllarda kazıların başlatıldığı M27 ve Geç Tun Çağı tabakaları-
nın araştırıldığı N28 açmalarında yürütülmüştür (Harita: 1). Gerçekleştirilen 
kazılar neticesinde Orta Tunç Çağı, Geç Tunç Çağı ve Bizans Dönemine ait 
mimari yapılar ve buluntular açığa çıkarılmıştır. 

* Prof. Dr. Eşref ABAY, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornova-İzmir/
TÜRKİYE. e-mail: esref.abay@ege.edu.tr.

 Doç. Dr. Fulya DEDEOĞLU, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornova-
İzmir/TÜRKİYE. e-mail: fulya.dedeoglu@ege.edu.tr.

 Arş. Gör. Gürkan ERGÜN, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornova-
İzmir/TÜRKİYE. e-mail: gurkanergun@yahoo.com.tr

 Arş. Gör. Şerife ÇAKAR, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornova-İz-
mir/TÜRKİYE. e-mail: serifecakar@hotmail.com

 Arş. Gör. Aslı ÜNAR, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Burdur/TÜRKİYE. e-mail: aslikisa85@gmail.com

1 Kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
Ege Üniversitesi BAP 2017/EDB/008, 2017/BİL/003 No.lu proje ve Türk Tarih Kurumu tarafın-
dan desteklenmektedir. Beycesultan Höyüğü 2017 yılı kazı çalışmalarına, antropoloji çalışmaları 
için  Doç Dr. Başak Boz, Zooarkeoloji çalışmaları için Doç. Dr. Gülçin İlgezdi Bertram, Restoratör 
Öğr. Gör. Çağrı Murat Tarhan, Öğr. Gör. Dilek Öztürk Kınay, Arş. Gör. Dr. Dilek Yeliz Maktal 
Canko, Arş. Gör. Aslı Ünar,  Arkeologlar; Nesligül Kanber, Yağız Aşyapan ile lisans öğrencileri; 
Silvana Ege Binder, Şeyma Karacalar, Emir Yağan, Sultan Ektiren, Semih  Hepkabral, Elif Dilan 
Erdoğan, Şevval Akar, Sevda Yorulmaz  katılmıştır. Bakanlık temsilcisi olarak ise Arkeolog Lo-
zan Bayar katılmıştır. Kendilerine katkılarından ötürü teşekkür ederiz.



66

Orta Tunç Çağı Araştırmaları 

7. Tabaka

2017 yılı kazı çalışmalarında Orta Tunç Çağının en geç evresini temsil eden 
ve radyakarbon verilere göre M.Ö.1955- 1870/ M.Ö. 1845- 1810 / M.Ö. 1800- 
1775 yılları arasına tarihlenen 7. tabaka ile ilişkili arkeolojik verilere M27D 
plankaresinde ulaşılmıştır (Harita: 1). Bugüne kadar yapılan kazı çalışmala-
rında yaklaşık 300 metrekarelik bir alan içinde açığa çıkarılmış olan mimari 
yapıların oldukça zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Öte yandan kalan kalıntı-
lar mimari doku ve yapı tekniği konusunda bazı ipuçlarının elde edilmesini 
sağlamıştır. 2017 yılı kazı çalışmalarında, 7. tabaka, ahşap direk çukur izleri 
ile sıvalı zeminler ve çok az bir kısmı korunmuş yapılara ait taş temeller ile 
temsil edilmektedir.

Orta Tunç Çağına tarihlenen buluntular özellikle plankarenin doğusunda 
ve güneyindeki alanlarda açığa çıkarılmıştır. Açmanın kuzeyinde bu tabakaya 
ait oldukça tahrip olmuş bir zemin açığa çıkarılmıştır. Yaklaşık olarak 3 metre 
çapındaki bir alanda korunduğu anlaşılan zeminin büyük bir bölümü daha 
geç tarihli tabaka ve evreler tarafından tahrip edilmiştir. Alanın kuzeydo-
ğusundaki köşede açığa çıkarılan bu zeminle ilişkili olabilecek kuzey-güney 
doğrultuda 75 cm. uzunluğunda 45-50 cm. eninde bir taş temel bulunmuştur. 
Taş temelin güneye doğru uzantısı bulunmazken kuzeye doğru uzanan kısmı 
kazılmayan alan içerisindedir.

Alanın güneyinde ise kerpiç döküntüler ve ahşap direk çukurlarıyla dik-
kat çeken bir alan bulunmaktadır. Burada çapları 5 cm. den 20 cm.ye kadar 
değişen 9 adet çukur tespit edilmiştir. Bu çukurların daha önceki senelerde 
açmanın güneyinde açığa çıkarılan direk çukurlarının devamı olduğu anlaşıl-
maktadır2 (Resim: 1).

Orta Tunç Çağının en geç evresini temsil eden 7. tabaka seramikleri için-
de en yoğun form grubunu çanaklar ve çömlekler oluşturmaktadır. Bu form-
lar içinde, basit ya da içe dönük ağızlı çanaklar ile dışa kalınlaştırılmış ağızlı 
çömlekler yoğundur (Çizim: 1). Kalınlaştırılmış ağız kenarlı kase ve çanak 

2 Abay, Dedeoğlu, Ünar, Ergün, Yılmaz ve Temür 2017: 275.
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tiplerinin benzerlerine, eski dönem Beycesultan kazılarında Orta Tunç Çağı 
sonuna tarihlenen IV. Tabakada bulunmaktadır.3  Basit ağız kenarlı küresel 
gövdeli kaseler ile, dışa kalınlaştırılmış ağızlı tabaklarda ikinci yoğun grubu 
oluşturmaktadır. Tabakanın seramiklerinde ağırlıklı olarak hamur rengi, kır-
mızı, kahverengi, devetüyüdür. Çoğu astarlı olan seramiklerin astar rengi ise 
kahverengi ve kırmızıdır. Dışa kalınlaştırılmış ağızlı, yuvarlak dipli, küresel 
gövdeli, üçgen tutamaklı çömlekler ve el yapımı, basit ağızlı, tek dikey kulplu 
astarsız fincan gibi formlar da görülen diğer formları oluşturmaktadır. 

Yapılan çalışmalarda keramik bulguların yanı sıra dairesel formlu, üzerin-
de sığ nokta baskıların olduğu kil bir obje (oyuncak), pişmiş toprak hilal bi-
çimli dokuma ağırlıkları, pişmiş toprak ağırşaklar, çakmaktaşı aletler ve işlen-
miş veya yarı işlenmiş kemik aletler gibi çeşitli buluntular açığa çıkarılmıştır. 

Geç Tunç Çağı Araştırmaları 

6. Tabaka

M27D plankaresinde sürdürülen çalışmalar neticesinde Beycesultan 
Höyüğü’nde Geç Tunç Çağının en erken tabakası olan 6. tabakaya tarihlenen 
yapılara ait taş temeller ve bazı yapılara ya da açık alanlara ait sıvalı zeminler 
dışında, iyi korunmuş yapılara rastlanmamıştır. Bu tabakaya ait en tanımlı 
mimari yapı plankarenin kuzeybatı köşesinde saptanan 3 numaralı mekândır.

 

3 Numaralı Mekân
M27D plankaresinin kuzeybatısında iki duvarına ait taş temelleri korun-

muş bir yapı açığa çıkarılmıştır. 3 numaralı mekan olarak isimlendirilen ya-
pının kuzey ve batı duvarları kazılmayan alan içerinde kaldığından dolayı 
açığa çıkarılamamıştır. Mekanın güney duvarına ait taş temelin batıya doğru 
uzanan bölümü de kazılmayan alan içerisinde kalmış, 1.64 metrelik bir bölü-
mü açığa çıkarılmıştır. Aynı durum mekanın doğu duvarına ait taş temel için 
de geçerli olup, yalnızca 1.20 metrelik bir bölümü açığa çıkarılabilmiştir. Ya-
pının taş temelini oluşturan taşlar oldukça sık dokuda inşa edilmiş olup, sağ-

3 Lloyd ve Mellaart 1965: 130-132.
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lam bir yapı temeli inşa etmek amaçlı daha altta yer alan taşlar daha iri, daha 
üstte yer alan taşlar ise daha küçük ve sık bir dokuda yerleştirilmiştir (Resim: 
2). Mekanın beyaz sıvalı bir tabanı bulunmaktadır. Mekanın bu hali ile bo-
yutlarını belirleyebilmek oldukça zordur. Mekan içinde keramik buluntuların 
yanı sıra bronz objelere ait parçalar ile çakmaktaşı aletler bulunmuştur.

Alanın kuzeybatısında bulunan 3 numaralı mekan dışında 6. tabakaya ait 
belirlenebilmiş herhangi bir başka mekan bulunmamıştır. Ancak alanın bazı 
bölgelerinde mimari yapıların duvarlarına ait taş temellere rastlanılmıştır. Bu 
taş temellerden iyi korunmuş bir tanesi alanın ortasında doğu-batı uzantıda 
yer almaktadır. Bu taş temel 20-25 cm.lik doğal taşlardan inşa edilmiş olup 
1.60 metre uzunluğunda ve 40 cm. kalınlığındadır. Taş temelin sol tarafın-
da 1.5 metre çapındaki bir alana dağılan taşlar bu taş temele ait döküntüleri 
oluşturmaktadır. Bu taş temele bir buçuk metre uzaklıkta doğu-batı uzantı-
lı 85 cm. uzunluğunda 45 cm. kalınlığındaki bir başka taş temel kalıntısı ise 
yine bu taş temelle ilişkili, büyük ihtimalle de devamı niteliğindedir. Taşların 
boyutları, taş örgü dokusu ve aynı doğrultuda yer alması taş temelin aynı 
yapıya ait olduğunu göstermektedir. Alanın güneybatısında yaklaşık 1 met-
rekarelik bir alanda açığa çıkarılan oldukça tahrip olmuş ve birkaç kez yeni-
lendiği anlaşılan beyaz sıvalı taban, alanda bulunan taş temelli yapıların veya 
avlu olarak kullanılan alanların zemini olmalıdır. Zira bu sıvalı zemin alanın 
kuzeybatısında tespit edilen 3 numaralı mekanda tespit edilen zeminle aynı 
doku ve yapıdadır. 

Alanın güneyinde yuvarlak dipli bir kabın oturduğu bir çukur izine ve 
hemen güneyinde ise çapları ortalama 5 cm. olan keramik parçalarının etrafı 
yuvarlatılarak oluşturulmuş kapaklar bulunmuştur. 

6. tabakada en yoğun seramik formlarını çanaklar ve kaseler oluşturmak-
tadır. Basit ve dışa kalınlaştırılmış ağızlı kase ve çanaklar ile dışa dönük ağız 
kenarlı çömlek ve meyvelikler yoğun olarak bulunmaktadır (Çizim: 2). Ke-
ramiklerde görülen en yoğun hamur renkleri devetüyü ve kırmızı renktedir. 
Çoğu astarlı olan keramiklerin  astar renkleri yoğun olarak kızılkahve, kırmı-
zı ve kırmızımsı turuncu olarak değişmektedir.

Alanın genelinde yapılan çalışmalarda ise keramiklerin yanı sıra çakmak-
taşı aletler, dokuma ağırlıkları ve ağırşaklar, bronz iğne ve bronz orak ile bazı 
bronz objelere ait parçalar ele geçmiştir.
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5. Tabaka

5a1 Evresi

Şiddetli bir yangın sonucu sona eren 5b evresindeki yapıların duvarları 
üzerine inşa edilen ve 5a1 olarak tanımlanan bu evreye ait 10x10 metre bo-
yutlarındaki N28B plankaresinin güneybatısında sürdürülen çalışmalarda 
ortak duvarlara sahip bitişik planda inşa edilmiş 6 mekan açığa çıkarılmıştır. 
Şiddetli bir yangın sonucu yıkılan yapıları barındıran bu tabakada kimi me-
kanların kerpiç duvarları, kimi mekanların ise sadece taş temelleri kalmasına 
rağmen 5b evresindeki mekanlarda görülen yoğun tahribat bu evrede kısmen 
görülmektedir. Açığa çıkarılan mekanlar aşağıda detaylı bir şekilde ele alın-
mıştır.

43 Numaralı Mekân

5b evresine ait açığa çıkarılan 6 mekandan en tanımlı ve iyi korunmuş ola-
nı plankarenin batı-orta kesimde yer alan 43 numaralı mekandır. Taş temel 
üzerine kerpiç duvarla inşa edilmiş ve kare planlı olan bu mekanın batı ve 
kuzey duvarları neredeyse 1 metre yüksekliğe değin korunabilmiştir. Duvar 
kalınlığı 50 cm. olan mekan doğu-batı 2.55 metre, kuzey-güney 2.75 metre 
(yaklaşık 7 m²)  ölçülerine sahip küçük bir mekandır. Yapı tıpkı diğer 5b evre-
sine ait mekanlar gibi şiddetli bir yangınla yıkıldığından dolayı kerpiç duvar-
ların iç ve dış yüzeylerinin kaplandığı sarı renkli sıvalar oldukça iyi durumda 
korunmuştur. Mekana biri güneyde diğeri de kuzeybatıda bulunan 75 cm.lik 
geçitler ile giriş sağlanmaktadır. Yapı molozuyla dolu olan mekan içinde 
kerpiç blok parçaları yoğun olarak gözlemlenirken, dolgu içinde çok sayıda 
keramik parçası ve bazı tümlenebilir kap parçalarının bulunması yapının iki 
katlı olabileceğini düşündürmektedir. Bunun yanı sıra kerpiç molozlarının al-
tında, mekan ortasında, doğu-batı 1.45 metre kuzey-güney 90 cm.lik bir alana 
yayılan döküntü taşlar ve sıva parçaları, taş ile desteklenmiş bir ikinci katın 
varlığı ihtimalini güçlendirmektedir. Mekanın kuzeybatısında yer alan geçi-
şin güneyinde, içerisinde buğday depolanmış bir pithos bulunmuştur. Pithos 
mekanın yıkılışı esnasında parçalanmış ve içiresinde depolanmış halde bulu-
nan karbonlaşmış buğdaylar mekanın içerisinde geniş bir alana dağılmıştır 
(Resim: 3).
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Geçen yıllarda açığa çıkarılan 5b evresine ait mekanların sıkıştırılmış top-
rak ve sıvalı tabanlarından farklı olarak bu mekanın tabanı 52x32 cm. ölçüle-
rindeki kerpiç bloklarıyla döşenmiştir. Mekanın güneyinde (2.68x1.50 metre-
lik bir alanda)  oldukça iyi korunmuş bu döşeme, mekanın kuzeyine doğru 
gidildikçe (1.06 x 2.68’lik bir alanda) bozulmuş ve düzensiz bir kerpiç yığıntı 
haline dönüşmüştür. Her ne kadar diğer mekanlarda böyle bir taban döşeme-
sine şimdiye denk rastlanılmasa da gerek kerpiç bloklarının çok düzenli bir 
biçimde yerleştirilmesi gerekse de çok sayıda tüm ve tümlenebilir kap parça-
sının döşeme üzerinde bulunması bu mekanın diğer mekanlardan farklı bir 
taban döşemesine sahip olduğunu göstermektedir. 

Mekan içinden yedi adet tam kabın yanı sıra çok sayıda seramik parçası 
ele geçmiştir. Bir huni, üç adet kase, yonca (dört yapraklı) ağızlı bir bardak, 
bir meyvelik ve bir adet çömlekçik tam olarak bulunan kaplardır (Çizim: 3). 
Hamur renkleri genelde kırmızı ve kahverengi olan kaplar astarlıdır. Aynı 
mekanda seramiklerin yanı sıra, perdahlanmış ve işlenmiş bir aşık kemiği, 
pişmiş toprak ağırşaklar, kil dokuma tezgahı ağırlıkları, femur kemiğinden 
yapılmış bir ağırşak, deniz hayvan kabukları ve disk formlu kemik boncuk-
lardan oluşan bir kolye dizisi, bronz objelere ait parçalar (mobilya aksamı),  
ezgi taşı ve çakmaktaşı aletler ele geçmiştir. Mekanın en ünik buluntusu ise, 
13,34 gr. ağırlığında hematitten yapılmış, kenarları yuvarlatılmış ve perdah-
lanmış terazi ağırlığıdır. Benzeri formda terazi ağırlıkları Kültepe örneklerin-
den bilinmektedir.4

44 Numaralı Mekân

N28 açmasının kuzeybatısında 43 Numaralı mekanın kuzeyinde 44 numa-
ralı mekan yer almaktadır. 43 numaralı mekanın kuzey duvarı aynı zamanda 
44 numaralı güney duvarını oluşturmaktadır. Mekanın batı ve doğu duvarı 
kısmen ortaya çıkarılmış, kuzey duvarı ise kazılmayan alan içerisinde kaldı-
ğından dolayı mekanın tamamı ortaya çıkarılamamıştır. Açığa çıkarılan kısmi 
ile kuzey-güney 2.39 metre, doğu-batı ise 3.46 metre ölçülerinde (yaklaşık 8.26 
m²) bir mekandır (Resim: 4).

4 Kulakoğlu ve Kangal 2010: 319 Fig. 377-384.
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Mekanın doğu duvarı, güney ve batı duvarı kadar yüksek bir seviyede 
korunmasa da, mekana girişin güneydoğuda yer alan 70 cm.lik bir geçitle ya-
pıldığı anlaşmaktadır. Mekanın güneybatı köşesinde 80x50 cm. ölçülere sa-
hip kerpiç bir platform yer almaktadır. Mekanın tabanı henüz bulunmamakla 
birlikte keramik buluntuların yanı sıra kemik bir bız, çakmaktaşı aletler, kil 
dokuma tezgah ağırlıkları ve ağırşaklar az sayıda ele geçirilen buluntuları 
oluşturmaktadır.

45 Numaralı Mekân

45 Numaralı mekân N28 açmasının güneybatı kısmında ve 43 numara-
lı mekânın güneyinde yer almaktadır. Mekanın kuzey duvarı aynı zamanda 
43 numaralı mekanın güney duvarıdır. 43 numaralı mekanın güneyindeki 75 
cm.lik bir geçit ile 45 numaralı mekana giriş yapılabilmektedir (Resim: 4).

Mekanın batı duvarının güneyi Bizans Dönemine tarihlenen tahıl veya su 
depolamak amacıyla kullanılmış bir pithos tarafından tahrip edilmiştir. Batı 
duvarının kuzeyinde 80 cm. uzunluğunda kerpiç duvar korunabilmiştir. Me-
kanın kuzeybatı köşesinde, batı duvarı ile kuzey duvarının birleştiği köşede 
perdah taşı ile birlikte çok sayıda tümlenebilir durumda çanak çömlek açı-
ğa çıkarılmıştır. Mekanın doğu duvarı yoğun tahribattan dolayı tespit edile-
memiş, güney duvarı ise kazılmayan alan içerisinde kaldığın dolayı ortaya 
çıkarılamamıştır. Mekanın ora kesiminde pithos parçalarına rastlanılmıştır. 
Mekan içinde bulunan yoğun kerpiç kalıntıları ve düzensiz taş yığınları me-
kanın yoğun bir tahribata maruz kaldığının göstergesidir. Mekanın tabanına 
ise henüz ulaşılamamıştır.

46 Numaralı Mekân

N28 açmasının merkezinde yer alan 46 numaralı mekan 43 numaralı me-
kanın doğusunda yer almaktadır. Mekanın üç duvarı açığa çıkarılabilmiştir. 
Mekanın batı duvarı 43 numaralı mekanın doğu duvarı ile ortak kullanılmış-
tır (Resim: 4).

Mekanın kuzey duvarının 3.40 metrelik bir bölümü açığa çıkarılmış olup 
güney kısmında Bizans Dönemine ait bir çukurun neden olduğu bir tahribat 
söz konusudur. Mekanın kuzey-güney ölçüleri 3.15 metre olarak ölçülmüş 
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ancak doğu-batı doğrultudaki uzunluğu doğu duvarının bulunamamasın-
dan dolayı tespit edilememiştir. Mekanın batı ve kuzey duvarlarının korunan 
kerpiçlerine karşın, güney duvarının yalnızca taş temelleri korunabilmiştir. 
15x20 cm. boyutlarındaki düzgün olmayan taşlardan oluşan temelin uzunlu-
ğu 2.75 metre, genişliği ise 50 cm.dir.  Mekan içinde bronz bir çivi ile boncuk-
lar dışında çok az sayıda keramik parçasına rastlanılmıştır.

47 Numaralı Mekân

47 numaralı mekan N28 açmasının kuzeydoğusunda, 46 numaralı mekanın 
kuzeyinde, 44 numaralı mekanın ise doğusunda yer almaktadır. 47 numaralı 
mekanın batı duvarı aynı zamanda 44 numaralı mekanın doğu duvarı iken, 
47 numaralı mekanın güney duvarı da 46 numaralı mekanın kuzey duvarıdır. 
47 numaralı mekanın kuzey duvarı kazılmayan alan içerisinde kaldığından 
dolayı tespit edilememiş, doğu duvarı ise alandaki yoğun Bizans yapılaşma-
sından dolayı oluşan tahribat sonucu belirlenememiştir. 44 numaralı mekan 
ile 47 numaralı mekanın ortak duvarları aynı zamanda iki mekan arasında 
geçişi sağlayan 70 cm.lik bir geçiti barındırmaktadır (Resim: 4).

Genel mimari plana bakıldığında mekanın güney duvarı ve batı duvarı-
nın başka mekanların duvarları ile ortak kullanımda olduğu görülmektedir. 
Bu durum dikkate alındığında bu alanın bitişik mimari planda yapılmış yapı 
kompleksleri arasında kendiliğinden oluşan -diğer bir deyişle bilinçli olarak 
tasarlanan- açık bir alan olma ihtimali yüksektir. Mekan içi buluntu repetuva-
rında keramiklerin yanı sıra çakmaktaşı aletler ve dokuma tezgahı ağırlıkları 
ele geçmiştir.

48 Numaralı Mekân

48 numaralı mekan N28 açmasının güneydoğusunda, 46 numaralı meka-
nın güneyinde yer almaktadır. N28 açmasında bu yıl açığa çıkarılan diğer 
mekanların aksine bu mekanın sadece taş temelleri korunabilmiştir. Mekanın 
kuzey duvarına ait taş temel 2.75 metre uzunluğunda 50 cm. genişliğinde ve 
15x20 cm. boyutlarındaki düzgün olmayan taşlardan inşa edilmiştir. Mekanın 
doğu duvarının taş temellerinin ise yalnızca 80 cm.lik bir kısmı korunabilmiş-
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tir. Mekanın güney ve doğu duvarına ilişkin ise herhangi bir kalıntı saptana-
mamıştır. Mekan içi buluntular da çok az sayıda bulunan keramik parçaları 
dışında saptanamamıştır (Resim: 4).

Tabakanın en yoğun seramik formlarını, çanaklar, tabaklar ve kaseler 
oluşturmaktadır. Dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı kaseler ve çanaklar ile basit 
ağız kenarlı tabaklar en yoğun görülen tiplerdir (Çizim: 4). Çoğu astarlı olan 
seramiklerin hamur rengi kırmızı ya da kızıl kahvedir. Astar rengi ise çoğun-
lukla kırmızıdır. Tabakada yoğun olarak görülen bir diğer form ise meyve-
liklerdir. Bu formların yanı sıra yonca ağızlı (üç yapraklı) testi ve tek kulplu 
perdah bezemeli testi görülen diğer formları oluşturmaktadır. 

 

5a2 Evresi

N28B plankaresinde 2013 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda açmanın 
batısında kalan 10x5 metrelik bölümünde Geç Tunç Çağı 5. tabakanın iki ev-
resinden en geç olanı 5a2 evresine ait 34, 41 ve 42 numaralı mekânlar açığa 
çıkarılmıştı. Bu yıl gerçekleştirilen çalışmalarda plankarenin genelinde 5a ve 
5b evrelerine ait mimari yapı kalıntılarının açığa çıkarılması doğrultusunda 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda alanın doğusunda yuka-
rıda bahsi geçen mekanlarla bağlantılı olabilecek üç mekan daha açığa çıka-
rılmıştır. Bizans Dönemine tarihlenen ve depolama amaçlı toprağa gömülen 
pithos ve depolama çukurları, Geç Tunç Çağı yapılarını yoğun bir biçimde 
tahrip etse de yapıların mimari ve iç düzenlemeleriyle ilgili bazı çıkarımlar 
yapmak mümkün olmuştur.

37 Numaralı Mekân

Plankarenin batısında bulunan taş temelli kerpiç duvarlı 37 numaralı me-
kana ait kuzey, güney ve batı duvarlar saptanmış olup, mekanın doğu duvarı 
kazılmayan alan içinde bulunduğundan dolayı tespit edilememiştir. İç mekan 
ölçüleri kuzey-güney 2.15 metre, doğu-batı 85 cm. olan mekanın (yaklaşık 2 
m²) çok küçük bir bölümü açığa çıkarılabilmiştir.

Mekanın doğu-batı uzantılı kuzey duvarının yaklaşık olarak 1.20 metrelik 
bir bölümü açığa çıkarılmış olup duvar kalınlığı yaklaşık olarak 65 cm.dir. 
Mekanın güney duvarının da 1.20 metrelik bir bölümü açığa çıkarılmıştır. 



74

Mekanın batı duvarı 1.30 metre çapındaki Bizans Dönemine tarihlenen bir 
çöp çukuru tarafından tarafından tahrip edilmiştir. Mekanın batı duvarının 
kuzeyde 50 cm.lik bir ile güneyde 40 cm.lik bölümü korunabilmiştir. Batı du-
varının kalınlığının 40 cm. olması mekanın batı duvarının kuzey ve güney du-
varlara oranla daha ince yapıldığını göstermektedir. Mekanın tabanı oldukça 
tahrip olmasına karşın sıkıştırılmış toprakla oluşturulmuştur. Mekan içinde 
çok az sayıda buluntu ele geçirilmiş olup, mekanın güneyinde tümlenebilir 
durumda bir çömlek ile bronz bir obje bulunmuştur (Resim: 5).

38 Numaralı Mekân
37 Numaralı mekanın batısında yer alan ve bu mekanın batı duvarıyla or-

tak bir duvarı kullanan 38 numaralı mekanın kuzey ve doğu duvarları tes-
pit edilmiş olup, batı duvarına ilişkin herhangi bir kalıntıya rastlanmamıştır. 
Mekanın güneybatısında ise 80 cm. uzunluğundaki kerpiç uzantı mekanın 
güney duvarına ait bir kalıntı olarak değerlendirilmiştir. Mekanın kuzey du-
varının 1.20 metrelik bir bölümü korunmuş olup kuzey duvarı ile doğu du-
varının kesiştiği alanda iki adet çömlek taban üstünde in-situ durumda tespit 
edilmiştir (Resim: 5).

Kemik keramik gibi buluntuların yanı sıra çakmaktaşı aletlerin ele geçtiği 
mekanın büyük bir kısmı Bizans Dönemine tarihlenen çöp çukuru veya silo 
olarak kullanılan çukurlar tarafından neredeyse tamamen yok edilmiş ve bu 
nedenle çok az sayıda buluntu ele geçirilmiştir.

39 Numaralı Mekân
N28B  plankaresinde 5a evresine ait açığa çıkarılan son mekan olan 39 nu-

maralı mekan 37 ve 38 numaralı mekanların kuzeyinde yer almaktadır. 37 ve 
38 numaralı mekanların kuzey duvarı aynı zamanda 39 numaralı mekanın 
güney duvarını oluşturmaktadır. Doğu-batı doğrultuda 2 metre uzunluğa ve 
65 cm. genişliğe sahip taş temelli kerpiç duvarın doğuya doğru uzanan bölü-
mü korunmamıştır. Mekanın kuzey ve batı duvarına ait herhangi bir kalıntı 
bulunmamış, batı duvarı ise kazılmayan alan içiresinde kaldığından dolayı 
ortaya çıkarılamamıştır. 

Mekan diğer iki mekanda olduğu gibi büyük boyutlu Bizans Dönemine ta-
rihlenen depolama çukurları tarafından tahrip edilmiştir. Mekan içinde koru-
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nabilen tek taşınmaz mimari unsur güney duvarının güneybatısında yer alan 
ve duvara dayandırılmış ocaktır. At nalı biçiminde olduğu anlaşılan ocağın 
kuzeydoğusu Bizans Dönemine ait bir silo tarafından tahrip edilmiştir. Koru-
nan ölçüleriyle 1.40 metre çağında olan ocağın çevresinde 10 cm. kalınlığında 
ve 20 cm. yüksekliğinde pişmiş topraktan bir dış çeper oluşturulmuştur. Oca-
ğın pişmiş topraktan yapılmış tabanı üzerinde, merkezi bir konumda 30 cm. 
çağında oval formda küllük alanı bulunmaktadır. Ayrıca alanın kuzeydoğu 
köşesinde muhtemelen 39 numaralı mekan sınırları içinde 1 metre çapındaki 
bir alan dağılmış halde ocak ayağı ve ocak parçalarına rastlanılmıştır. Kemik 
ve keramik buluntular dışında alanda başka herhangi bir buluntuya rastlanıl-
mamıştır.

Geç Tunç Çağının erken evrelerinden olan 5a evresinde en yoğun görü-
len formlar, kaseler ve çanaklardır. Dışa kalınlaştırılmış ağızlı, iyi fırınlanmış, 
astarlı kase ve çanaklar en yoğun grubu oluşturmaktadır. İkincil yoğunlukta 
ise, dışa kalınlaştırılmış ağızlı keskin omuzlu çanak ve kaseler oluşturmakta-
dır. Basit ağız kenarlı kase ve çanaklarla, düzleştirilmiş ağız kenarlı tabaklar 
daha az olmakla birlikte form çeşitliliği içinde yer almaktadır (Çizim: 5). Dışa 
kalınlaştırılmış ağız kenarlı, küresel gövdeli, kaba hamurlu çömlekler pişirme 
kaplarını oluşturmaktadır. Keramiklerin hamur rengi genelde açık kırmızı ve 
kızıl kahvedir. Çoğunluğu astarlı olan seramiklerde astar rengi kırmızıdır. 
İyi fırınlanmış kaliteli seramikler üzerinde görülen -özellikle kadehler- ışın 
motifli perdah bezeme, dönemin ağırlıklı olarak bezeme profilini yansıtmak-
tadır5.  

 
Bizans Çağı Araştırmaları
2. Tabaka

N28B plankaresindeki Bizans Dönemine ait bulgulara, yukarıda da belir-
tildiği üzere, önceki yıllarda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında ulaşılmıştı. 
Bu bağlamda, 2017 yılı kazı çalışmalarında Bizans Dönemi yalnızca önceki 
yıllarda bir kısmı bulunmuş olan ve 5. tabaka yapı katları içine açılmış olan 
çöp çukurları ve silolar ile temsil edilmektedir. Çapları 2.5 metre ile 1.2 metre 
arasında değişen 12 adet çukur tespit edilmiş ve bu çukurlar içine açıldıkları 

5 Dedeoğlu ve Abay 2014:
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alandaki 5. tabaka mimari yapılarına büyük oranda zarar vermiştir. Bahsedi-
len çukurlardan bir kısmının (Feature 7, 10, 13, 14, 16, 20 ve 22) düzgün bir 
forma sahip olduğu bir kısmının ise (Feature 6, 9, 17,19 ve 21) nispeten daha 
üstün körü biçimde oluşturulduğu ya da zamanla mevcut düzgün formunu 
yitirdiği gözlenmiştir. Bunlara ek olarak daha önceki yıllarda açığa çıkarılan 
3 adet su veya tahıl depolama amacıyla kullanılmış olan pithoslar da alanda-
ki mevcut arkeolojik verileri oluşturmaktadır. Çukurların içinden Bizans ve 
Geç Tunç Çağına ait birçok buluntu ele geçirilmiştir. Tespit edilen buluntular 
arasında keramik ve kemik parçaları, çakmaktaşı ve kaya kristali gibi işlenmiş 
taşlar, bronz ve demir objelere ait parçalar, pişmiş topraktan veya kemikten 
yapılmış dokuma tezgah ağırlıkları ve ağırşaklar, bronz çan, bronz haç  ve 
cam bilezikler gibi çok çeşitli buluntular yer alır.  Ele geçirilen buluntular çu-
kurların birer çöp çukuru olarak kullanıldığını göstermekle birlikte, bir çok 
çukurun düzgün bir biçimde şekillendirilmesi, çeperlerinin ve tabanlarının sı-
vanarak kullanılması gibi etmenler göz önüne alındığında, hepsi olmasa bile 
en azından bazılarının depolama amaçlı kullanıldığını, zamanla depolama 
işlevini yitirip kullanım dışı kalanların ise çöp çukuru olarak kullanılmış ola-
bileceğini göstermektedir. Ayrıca alanda bulunan çan biçimli çeperi ve tabanı 
sıvalı bir çukur ve üç pithos bu alanın depolamaya ayrıldığının göstergesidir 
(Resim: 6).

Çoğunluklu olarak mutfak kapları ve depolama çömleklerinin olduğu Bi-
zans Dönemi seramik gruplarında, en yoğun örnekler, dışa kalınlaştırılmış 
ağızlı çanaklar ile, basit ağız kenarlı çanak ve çömlekler oluşturmaktadır. De-
polama çömlekleri ise, dışa kalınlaştırılmış ağızlı boyunlu ya da boyunsuz 
çömleklerle temsil edilmektedir (Çizim: 6). Depolama kapları, çoğunlukla 
kaba hamurlu ve astarsız iken, nitelikli seramik grubunu oluşturan örneklerin 
çoğu astarlıdır. Dönemin örneklerinde, genelde hamur rengi, kızıl kahve ya 
da kiremit rengidir. Astar rengi ise çoğunlukla kızıl kahvedir. 

Beycesultan Höyüğü’nde 2017 yılı çalışmalarında ağırlıklı olarak Geç 
Tunç Çağı tabakalarının yanı sıra Orta Tunç Çağının son tabakasına ait ve-
riler de araştırılmıştır. Orta Tunç Çağına ait sınırlı bir alanda yürütülen kazı 
çalışmaları nedeniyle geniş çapta araştırılamayan 7. tabakaya karşın Geç Tunç 
Çağına tarihlenen 6. ve 5. tabakalar ile ilgili yeni veriler ortaya konmuştur. 
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Özellikle son yıllarda6 Geç Tunç Çağının en erken tabakası olan 6. tabakaya 
ilişkin açığa çıkardığımız veriler Geç Tunç Çağının başlangıcına dair bilgile-
rimizi artırmıştır. Daha önceki yıllarda tespit edilen çakıl taşı ile döşeli olan 
sokak ve taş temelleri korunan bazı yapılara bu yıl yenileri eklenmiş, 6. tabaka 
mimarisi ile ilgili daha fazla veri elde edilebilmiştir. Bu tabakadan elde edilen 
iki radyokarbon tarihine göre 6. tabakanın M.Ö. 1880-1688 M.Ö. 1830-1662 
yılları arasına tarihlenebileceği öngörülmektedir. 

Geç Tunç Çağına tarihlenen 3 tabakadan biri olan 5. tabaka ise nispeten 
diğer tüm tabakalar içinde geniş çaplı bilgi sahibi olduğumuz tabakadır. İki 
ana evresi bulunan ve yapıların neredeyse tamamının büyük bir yangınla tah-
rip olduğu (5a-b) 5. tabakaya ait daha önceki yıllarda açığa çıkarılan birbirine 
bitişik ortak duvarlara sahip yapıların doğuya doğru devam eden bölümleri 
bu yıl yapılan çalışmalarda açığa çıkarılmıştır. Farklı boyutlarda mekanlara 
sahip yapıların daha geniş bir alanda açığa çıkarılması ve araştırılması Geç 
Tunç Çağındaki tabakalar arasındaki mimari yapılanma hakkında her geçen 
yıl yeni verilerin elde edilmesine katkı sağlamaktadır.
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Harita 1: Beycesultan Höyüğü topografik planı ve M27- N28 açma konumu.
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Çizim 1: Orta Tunç Çağı 7. tabakada bulunan keramik örnekleri.
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Çizim 2: Geç Tunç Çağı 6. tabakada bulunan 
keramik örnekleri.

Çizim 3: Geç Tunç Çağı 5a1 evresinde bulu-
nan keramik örnekleri.
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Çizim 4:  Geç Tunç Çağı 5a1 evresinde bulu-
nan keramik örnekleri.

Çizim 5: Geç Tunç Çağı 5a2 evresinde bulunan 
keramik örnekleri.
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Çizim 6: Bizans Çağı keramik örnekleri.
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Resim 2: M27 Açması Geç Tunç Çağı 6. tabakaya ait 3 Numaralı Mekan.

Resim 1: M27 Açması Orta Tunç Çağı mimari kalıntıları.
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Resim 5: Geç Tunç Çağı 5a2 evresinde tespit edilen mekan-
lar.

Resim 4: Geç Tunç Çağı 5a1 evresinde tespit edilen me-
kanlar.

Resim 3: N28 Açması Geç Tunç Çağı 5a1 evresine ait 43 
Numaralı Mekan.
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ANİ ÖREN YERİ KAZILARI-2017

Fahriye BAYRAM*

Kars İli, Merkez İlçesi, Ani Köyü Ani öreninde Bakanlar Kurulu Kararıyla 
başkanlığım altındaki bir ekip tarafından sürdürülen kazı çalışmalarına, Ba-
kanlık Temsilcisi olarak Malatya Müzesi arkeologlarından Selim Yavuz’un 
katılımıyla 09.07.2017 tarihinde başlanmış, 25.08.2017 tarihinde son verilmiş-
tir. 

Ekip üyeleri1 dışında çalışmalara iki öğrenci ve bir teknik çizimci2 ile 18 
işçi katılmıştır.

Alanda gerçekleştirilen geniş çaplı temizlik çalışmalarından sonra, çalışma 
alanı olarak belirlenen Hripsime Şapeli, surlar ve Büyük Hamam’da kazılara 
başlanmış, Surp Arak’elots (Havariler) Kilisesi’nde ise restorasyon öncesi bel-
geleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

HRİPSİME ŞAPELİ

Katedralin güneydoğu köşesinde bulunan Hripsime Şapeli’ndeki kazılar 
2016 yılında başlatılmış, bu yıl yapının kuzeydoğu bölümünde çalışılarak 

* Prof. Dr. Fahriye Bayram, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Denizli/TÜRKİYE.

1 Öncelikle, çalışmalarımıza büyük destek veren, Bakanlık Temsilcimiz Sayın Selim Yavuz’a iç-
tenlikle teşekkür ederim. Ekip Üyeleri: Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fa-
kültesi, Arkeoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Sami Patacı (Başkan Yardımcısı), Yrd. Doç. Dr. 
Özlem Oral Patacı ve Araştırma Görevlisi İsaf Bozoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Aynur Özfırat, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. 
Dr. Ertan Küçükefe, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Araş-
tırma Görevlisi Murat Gül, Pamukkale Üniversitesi’nden sanat tarihçileri Pınar Yalınkılıç, Yeliz 
Keskin, İ. Elif Aydın, arkeologlar Alican Akbıyık, Gökhan Üvez, Mehmet Nuri Tunçdemir, Ozan 
Gümeli.

2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğrencilerinden Rabia Daşçı ve Esra 
Özhanlı, teknik çizimci Boran Bayram katılmış, Kafkas Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden 
öğrenci Bilge Duman on gün süreyle staj öğrencisi olarak kazıya kabul edilmiştir.
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yapı tamamıyla ortaya çıkarılmıştır. Şapelin rölöve planı çıkarılmış (Çizim: 
1), yapıyı üç boyutlu olarak tasarımlamak amacıyla açığa çıkarılan mimari 
parçaların çizimleri de yapılarak buradaki çalışmalar, Katedralin restorasyon 
işlemleri tamamlanıncaya kadar sonlandırılmıştır (Resim: 1).

Şapel, geçen yıl ayrıntılarıyla tanıtılmıştır, ancak son çalışmalarda, nartheks 
kısmının dördü batıda, dördü doğuda olmak üzere toplam sekiz sütunla de-
ğil, altı sütunla sınırlandırıldığı tespit edilmiştir. 

SURLARDAKİ ÇALIŞMALAR

Surlarda meydana gelen aşırı tahribatlar, kentin siluetini önemli ölçüde 
etkileyen özellikle II. Smbat surlarının zamanla tamamıyla kaybedilmesi teh-
likesi oluşturduğundan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 
restorasyon projeleri hazırlatılmış, söz konusu projeler Erzurum Rölöve ve 
Anıtlar Müdürlüğünce de onaylanmıştır. Bu nedenle restorasyon öncesi kazı 
çalışmalarını gerçekleştirmek üzere bu sezon çalışma alanlarına surlar da da-
hil edilmiştir. Kazılara II. Smbat surlarının iç surlarında, iç bölümde ve Aslan-
lı Kapı’nın doğusundan itibaren doğuya doğru ilerlenecek şekilde başlanma-
ya karar verilmiştir. Bu bölümde kapının hemen doğusundaki I. ve II. burçlar 
1990’lı yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarında onarıldığı için devamla III. 
burcun içi ve önü ile III. ve IV. burcun arasındaki duvarın önünde çalışılmaya 
başlanmıştır (Çizim: 2).

III. Burcun İçi (BZ 19 Açması)

Burcun iç duvarı seğirdim yoluna, dış duvarı ise seğirdim yolundan itiba-
ren yaklaşık 1.00-3.00 m. arasında daha yüksek şekilde sağlam kalabilmiştir. 
Dış duvarların sağlam kalan bu kısımları önceki restorasyon çalışmalarında 
sağlamlaştırılmıştır (Resim: 2, 3).

Burcun içinde yükseklik seviyesi olarak, seğirdim yolunun yüzeyde göz-
lemlenebilen en üst taş sırası baz alınmıştır. Açığa çıkarılacak eserlerin ko-
numlarını tespit edebilmek amacıyla da bu en üst taş sırasının batı ucundaki 
son taşın iç köşesi I. nirengi, doğu ucundaki son taşın iç köşesi de II. nirengi 
noktası olarak belirlenmiştir.
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Burcun doğu bölümünde, -1.40 m. kotunda, Ani’nin karakteristik saklama 
kabı olan parlak kırmızı hamurlu, perdahlı ve gövdesinde baskı tekniğiyle 
yapılmış figürlü bir frizin bulunduğu çift kulplu pithos (Resim: 4), bir adet 
pişmiş toprak testinin alt bölümü, bir küçük testicik, büyük oranda tamamla-
nabilen yeşil sırlı, sigrafitto bezemeli bir kâse, pişmiş topraktan yapılmış iki 
adet kapak, bir adet batı kolu uzun (Latin Haçı) demir haç (Resim: 5), iki adet 
pişmiş toprak ağırşak, yanmış keten ve odun parçaları ile günlük kullanım 
kaplarına ait parçalar açığa çıkarılmıştır. Aynı seviyede kuzey tarafta, sağlam 
olarak pişmiş toprak bir kapak ile nispeten sağlam durumda çift kulplu, ge-
niş ağızlı iki çömleğin bulunduğu günlük kullanıma ait çok sayıda seramik 
parçası, aşırı derecede korozyona uğramış kesici bir alet ile batı yönde tan-
dır kapağı olarak kullanılmış büyük boyutlu bir taş, iki yan yüzü tamamıyla 
çizgilerle eş boyutlu kare bölümlere ayrılmış, işlevi tespit edilemeyen lahit 
kapağı gibi üçgen formlu pişmiş toprak bir buluntu ile büyük boyutlu, yuvar-
lak biçimli, pişmiş toprak düz bir kapağın parçaları ve sikkeler bulunmuştur. 
Bu seviyede zemin ve duvarların yüzeyinde görülen yanık tabakası ve kül-
ler bir yangının olduğunu göstermektedir. Ahşap raflarda dizili olan küçük 
boyutlu kapların, rafların yanmasıyla aşağıya düştüğü ve çoğunun kırıldığı 
izlenmektedir. Büyük boyutlu kaplar ise zemin üzerindedir. Kapların hepsi 
buğday ile doludur, ancak yangın sonucunda tamamıyla yanarak kömürleş-
mişlerdir (Resim: 6). Ele geçirilen keten parçalar, buğdayların çuvallar içinde 
de depolandığına işaret etmektedir. Bir alt kota (-1.50 m.) inildiğinde, kuzey 
tarafı daha geniş kalacak şekilde, 25-44 cm. yüksekliğinde bir taş sırası ile 
sınırlandırılarak zeminin sertleştirildiği ve yaklaşık merkez kısmına pişmiş 
toprak bir tandırın yerleştirildiği tespit edilmiştir. İçi tamamıyla temizlenen 
tandırın ağız çapı 57, dudak genişliği 9, derinliği 76 cm.dir ve havalandırma 
deliği güney tarafına açılmıştır. Bir üst seviyede açığa çıkarılan taş kapak da 
bu tandırın kapağıdır (Resim: 7). Tüm bu buluntular, burcun içinin moloz-
larla dolduktan sonra, bu seviyesinde zeminin sertleştirilerek ekmek fırını 
olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Düzenlemenin ne zaman yapıldığı 
sikkeler henüz temizlenmediği için kesin olarak belirlenememiştir, fakat göv-
desi frizli pithos ile yeşil sırlı seramik parçası 12.-13. yüzyıla işaret etmektedir.

Tandırın iç kısmı korumak amacıyla yeniden toprakla doldurulduktan 
sonra, güney tarafında seviye inme çalışmalarına devam edilmiş, yaklaşık at 
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nalı planlı burcun, güney taraftan bir duvar örülerek kapatıldığı tespit edil-
miştir. Burcun batı ucundan başlayan bu duvar doğuda burca birleştirilme-
miş, 1.06 m. uzunluğunda bir kapı açıklığı bırakılmıştır.

-2.17 m. kotuna inildiğinde, fırın olarak düzenlenen mekânın sıkıştırılmış 
toprak zeminine ulaşılmış, yine yanık tabakasının izlendiği zemin üzerinde, 
pişmiş topraktan minyatür bir sıvı kabı, orta büyüklükte çift kulplu çömlek, iç 
yüzeyi ve ağız kısmı oniki dilimli yapılmış bakır bir sahan, işlevi belirleneme-
yen metal objeler, parçalar halinde günlük kullanım kapları, altıgen biçimli 
bir cam boncuk ile yine pişmiş topraktan yapılmış lahit kapağı gibi üçgen 
formlu bir parça bulunmuştur (Resim: 8). Bu parçanın bir alınlığına, konturla-
rı derin oyularak, sanki bir haçın üst yarısı işlenmiştir. İç kısımdaki çalışmalar 
bu seviyede sonlandırılmıştır.

Yine bu kısımda açığa çıkarılan hatalı üretim çift kulplu bir çömlekçik ile 
hamam kazılarında bulunan pişmiş toprak üç ayak, böylesine metropol ve 
ticaret kenti Ani’de mutlaka seramik üretimi yapılmıştır, seramik atölyesinin 
varlığına önemli bir kanıt oluşturmuştur.

Burcun iç kısmında zemin tespit edildikten sonra çalışmalar burcun ön 
kısmına kaydırılmıştır. Burcun ağzını kapatan duvarın yaklaşık 60 cm. alt se-
viyesinde, duvardan 1.00 m. güneyde, üzerine taş düşmüş olduğu için parça-
lanmış ve üzerinde yanık izleri yer alan çift kulplu bir çömlek, bunun altında 
kaldığı için sağlam kalabilmiş çift kulplu küçük bir testicik, metal bir boru 
parçası, ortası delik damla şeklinde metal bir aksam ile seramik parçaları açı-
ğa çıkarılmıştır. Hemen bir alt kotta da üzerinde bir sıra Ermenice yazıt bula-
nan seramik parçası ele geçirilmiştir.

Bu buluntulardan sonra 1493.68 seviyesinde zemine ulaşılmıştır. Surların 
önünü boydan boya kapatan ikinci duvar açığa çıkarılmıştır. Bu duvar, moloz 
taşlarla yapılmış iki sıra eutinteria düzlemi üzerine, temel işlevi gören ve her 
sırada dört-yedi santim arasında içe çekilerek örülen dört blok taş sırasından 
sonra düz bir şekilde yükselmektedir. Burcun batı tarafından, temel üzerinde 
yükselen duvarın sadece iki blok taş sırası korunmuş, üst bölümü tamamıyla 
yıkılmıştır. Burcun önünde ise temelin üst seviyesinden itibaren bozulmuş, 
olasılıkla burcun içi fırın olarak düzenlendiğinde bu kısım daha küçük boyut-
lu kesme taşlarla örülerek kapatılmıştır. Bozulan yerlerde kalan kesme taşlar 
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ile burcun içine girişi sağlayan kapının önüne yerleştirilen blok taş basamak 
olarak değerlendirilmiştir.

III. Burç ile IV. Burç Arasındaki Duvarın Önü (CA 19 Açması)

Bu duvarın toprak yüzeyi üzerinde sağlam kalabilmiş kısmı ilk duvara 
aittir ve daha önceki restorasyon çalışmalarında onarılmıştır. Toprak altından 
açığa çıkarılan duvarlar ise surların önüne örülen ikinci duvara aittir. Dolgu 
toprak ve molozlar kaldırılmaya başlandığında duvarın güneye doğru yıkıl-
dığı anlaşılmıştır. III. burcun önü ile bu duvarın önü birlikte açılmaya baş-
lanmış ve 1493.68 seviyesinde zemine ulaşılmıştır. Burada duvarın bu temel 
seviyesinden sonra üç blok taş sırası korunmuş, bundan sonraki üst bölümü 
yıkılmıştır (Resim: 9).

Büyük Hamam’ın Hafriyat Toprağındaki Çalışmalar

Katedralin yaklaşık 100 m. kuzeyinde yer alan Büyük Hamam’daki çalış-
malar ilk olarak 1966-1967 yıllarında Kemal Balkan tarafından gerçekleştiril-
miş3, çıkarılan hafriyat toprağı, hamamın hemen doğusuna yığılmıştır. Adeta 
bir tümülüs gibi yükselen bu toprak zamanla kayarak yapının üzerini yeni-
den kapatmaya ve tahrip etmeye başlamıştır (Resim: 10). Anadolu’daki erken 
hamam örnekleri arasında yer alan bu yapının yeniden ortaya çıkarılması ve 
sonrasında onarımının yapılması amacıyla bu hafriyatın kaldırılmasına karar 
verilmiştir. 

Burada sanki yeni bir kazı alanıymış gibi hafriyat toprağı kademe kade-
me kazılmaya ve elenen toprağın, ören yeri dışında belirlenen alana taşın-
masına başlanmıştır. 1498,38 m-1497,86 m. kot aralığında başlayan çalışmalar 
-172.202 kotunda sona erdirilmiştir (Resim: 11).

Bu toprağın içerisinden 93 adet sikke, sağlam ve parçalar halinde basit 
günlük kullanım ve pişirme kapları, kaliteli işçiliğe sahip perdahlı, sırlı ya da 
lüster tekniğinde bezenmiş kap parçaları, kandiller, boncuklar, bilezikler gibi 

3 Balkan, K., “Ani’de İki Selçuklu Hamamı”, Anadolu (Anatolia), XII, Ankara 1970, s. 39-48.
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çok sayıda buluntunun ele geçirilmesi, önceki ekibin amacının sadece yapıyı 
açığa çıkarmak olduğunu, küçük buluntuların ise göz ardı edildiğini düşün-
memize yol açmıştır.

Lüster tekniğinde bezenmiş seramik parçaları ile firuze sırlı, barbotin tek-
niğinde işlenmiş bitkisel bezemeler üzerine altın yaldız boyalı seramik par-
çaları, Ani’nin doğu ülkeleriyle, özellikle İran-Suriye, ticari bağlantısına ışık 
tutan önemli buluntular arasındadır (Resim: 12, 13).
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Çizim 2: Surlarda çalışılan alanların çizimi (Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Arşivi)

Çizim 1: Hripsime Şapeli’nin planı.
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Resim 3: III. No.lu burcun içi, kazı öncesi.

Resim 2: Surlar, kazı öncesi.

Resim 1: Hripsime Şapeli.
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Resim 6: Buğday dolu küçük testi.

Resim 4: Baskı bezekli pithos.

Resim 5: Demirden yapılmış haç.
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Resim 8: Burcun içinin çalışmalar sonrası durumu.

Resim 7: Tandır.
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Resim 11: Büyük Hamam, çalışmalar sonrası durum.

Resim 10: Büyük Hamam, çalışma öncesi durum.

Resim 9: Çalışmaların tamamlanmasından sonraki durum.
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Resim 12: Lüster tekniğinde bezenmiş seramik parçası.

Resim 13: Firuze sırlı, barbotin ve altın yaldız bezemeli seramik 
parçası.
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MAGARSUS KAZISI 2017 YILI ÇALIŞMALARI1

Fatih ERHAN*
Nedim DERVİŞOĞLU

Magarsus antik kentindeki kazı çalışmalarının başlatılması ve sürdürül-
mesine vesile olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü ve Adana Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Çukurova Üni-
versitesi Rektörlüğü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Arkeoloji Bölümü 
Başkanlığı’na teşekkürlerimizi sunarız.

GİRİŞ

Magarsus antik kenti, Adana’ya 49 km. uzaklıktaki Karataş İlçesi’nin 4 
km. güneybatısında, Dört Direkli Mevkii’nde yer alır. Antik Çağda Kilikia 
Bölgesi’nin pedias kısmında yer alan kent, Akdeniz’e uzanan bir burun üzeri-
ne kurulmuştur (Resim: 1). 

2017 YILI KAZILARI

2013 yılı Ağustos ayında tiyatro binasında başlatılan kazı çalışmalarında, 
2016 yılı sonuna kadar, yapının cavea kısmının kazısı tamamlanmış, orkestra 
kısmının kazısının da sonuna gelinmiştir2. 

* Dr. Fatih ERHAN, Çukurova Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 
Balcalı Kampusu, Sarıçam-Adana/TÜRKİYE. erhanfatih@hotmail.com

 Nedim DERVİŞOĞLU, Arkeolog MA, Adana Arkeoloji Müzesi Müdürü, Seyhan-Adana/TÜR-
KİYE. nedim.dervisoglu@gmail.com

1 Kazılar Adana Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı’nda, Dr. Fatih Erhan’ın bilimsel danışmanlığında 
sürdürülmektedir.

2 Magarsus kenti ve tiyatro kazısı hakkında detaylı bilgi için bkz. Dervişoğlu, Erhan 2018; Erhan, 
2017; Erhan, 2016a; Erhan, 2016b;  Erhan, Gülşen 2016; Yüksel, Yüksel 2014.
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2017 yılı kazısında (Resim 2); 11.04.2017- 29.12.2017 tarihleri arasında Ğ-7, 
H-5, H-6, H-7, H-8, I-6, I-7, I-8, İ-5, İ-6, İ-7, İ-8, J-6, J-7, J-8, K-6, K-7, K-8, L-7 
açmalarında çalışılmıştır.  2017 yılı çalışmalarındaki temel amaç, orkestra 
üzerindeki kazının tamamlanması ve sahne binasında kazıların başlatılması 
olmuştur (Resim: 2).

Ğ-7 Açması

Tiyatronun orkestra ve sahne binasının bulunduğu kısımlarda toprak dol-
gu ortalama 2.50 m. civarında olduğu için, açmalar üçer kısma ayrılmış ve 
kademeli olarak kazıları yapılmıştır (Resim: 3).

Kuzey analemma duvarının bitiminde yer alan açmada, üçgen bir planda 
devam eden çalışmalar, kademeli olarak sürdürülmüştür. Birinci kısımda ta-
ban seviyesine ulaşılmış; ikinci kısımda ise yüzeyden 1.80 m. derinliğe ulaşıl-
mış ve kireçtaşı blok taşlar ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalarda ortaya çıkarılan 
kireçtaşı bloklar arasında bir tanesi 93 cm uzunluğunda 47 cm. genişliğinde, 
diğeri ise 36 cm. uzunluğunda 74 cm. genişliğinde olan 2 sütun ortaya çıkarıl-
mıştır. Sütunlar çalışılandan daha aşağı seviyeye inmektedir. Ayrıca, çalışma-
larda kırık seramik parçaları ile metal obje ele geçirilmiştir.

H-5 Açması

Açma üç kısma ayrılarak çalışmalara başlanmıştır. 2017 yılı kazı sezonun-
da yalnızca  5 m. uzunluğunda 2 m. genişliğindeki birinci kısımda kazı çalış-
maları yapılmıştır. Caveaya paralel olan sahne binası önündeki dekor amaçlı 
kullanılmış duvarın kuzey ucu ve aynı yönde duvarı dik kesen batı yönüne 
doğru ilerleyen  duvar kalıntısı açığa çıkarılmıştır.  Çalışmalarda seramik ve 
cam parçaları ele geçirilmiştir.

H-6 Açması

Açma üç kısma ayrılarak, birinci kısımdan çalışmalara başlanmıştır. Kade-
meli olarak yapılan çalışmalar sonucunda; 5 metre uzunluğunda 4.95 m. ge-
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nişliğindeki 3 kısımlık alandan toprak dolgusu kaldırılmıştır. Caveaya paralel 
olan sahne binası önündeki dekor amaçlı kullanılmış duvarın kuzey ucu ve 
aynı yönde duvarı dik kesen batı yönüne doğru ilerleyen duvar kalıntısı açığa 
çıkarılmıştır. Üçüncü kısımdaki çalışmalara devam edilecektir. Açmada, az 
miktarda seramik parçası ele geçirilmiştir.

H-7 Açması

Açma üç kısma ayrılarak çalışmalara başlanmıştır. Birinci kısımda; 1.70 
m. genişliğinde 5 m. uzunluğundaki alandan 2.50 m. toprak dolgusu kaldı-
rılmıştır. Bir kısmı H-8 açmasının altında kalan dikdörtgen şekilli 90-56 cm. 
ölçülerindeki blok taşın tamamı H-7 açmasındaki dolgunun kaldırılmasıyla 
açığa çıkarılmıştır. Ayrıca, az miktarda seramik parçaları ele geçirilmiştir.

İkinci kısımda; 1.70 m. genişliğinde 5 m. uzunluğundaki alanda çalışmala-
ra devam edilmiş ve kazısı tamamlanmıştır. Orkestranın paralelinde ilerleyen 
dekor sırasının devamı ortaya çıkarılmıştır. Dekorun bu kısımda ortaya çıka-
rılan bölümünün uzunluğu 5.50 m.dir.  Dekor kare, oval ve tekrar kare girinti 
sırasıyla devam etmektedir. Ayrıca, dekor sırasının doğusunda kalan bir blok 
taş ortaya çıkarılmıştır. Taş 89 cm. uzunluğunda 44 cm. genişliğindedir. Taşın 
toprak üstünde kalan kısmı 46 cm. yüksekliğindedir. Bu kısımdan, az miktar-
da seramik parçası ele geçirilmiştir. 

Üçüncü kısımda; 5 m. uzunluğu 1.70 m. genişliğindeki alandan 210 cm. 
toprak dolgusu kaldırılmıştır. Orkestranın paralelinde ilerleyen dekorun 
sahne ile arasında kalan dekor amaçlı yapılan duvarının devamı ortaya çı-
karılmıştır. Duvar dekorun paralelinde, sahnenin doğusunda kuzey- güney 
yönünde ilerlemektedir. Duvarın uzunluğu 22 m. yüksekliği zemine göre de-
ğişmektedir. En yüksek bölümü 45 cm. en düşük bölüm ise 13 cm.dir. Ayrıca, 
az miktarda seramik parçaları ele geçirilmiştir. 

H-8 Açması

Açmadaki çalışmalar, dolgu yüksekliğinin yaklaşık 2.40 m. olmasından 
dolayı, üç kısma ayrılıp, kademeli olarak yürütülmüştür. Her kısım, bir bu-
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çuk metre genişliğinde belirlenip seviye çalışmaları caveanın son basamak 
seviyesine indirildikten sonra tekrar geri kalan bölümlerde kazı çalışmaları 
yapılmaktadır. Kademeli olarak devam eden kazı çalışmaları sonucunda, ilk 
iki kısımda taban seviyesine ulaşılmıştır. İkinci kısmın ortasında, büyük bir 
kireçtaşı ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar sonucunda üç adet korozyonlu sikke 
ve kırık seramik ve kiremit parçaları bulunmuştur.

Üçüncü kısımdaki kazı tamamlanamamış; çalışmalara 27.38 m. seviye-
sinde son verilmiştir. Bu kısımda Hellenistik Döneme tarihlenen bir adet AE 
(Bronz) sikke ele geçirilmiştir. 

I-6 Açması

Açma üç kısma ayrılarak çalışmalara başlanmıştır. Birinci kısımda; 5 m. 
uzunluğunda 1.70 m. genişliğindeki alandan 2.50 m. toprak dolgusu kaldırıl-
mış ve bu kısımdaki çalışma bitirilmiştir. 

İkinci kısımda; 5 m. uzunluğunda 1.70 m. genişliğindeki alandan 3.50 m. 
toprak dolgusu kaldırılmıştır ve bu kısımdaki çalışma bitirilmiştir.

Üçüncü kısımda; 5 m. uzunluğunda 1.50 m. genişliğindeki alandan 2.50 
m. toprak dolgusu kaldırılmıştır. Çalışmalarda seramik ve cam parçaları ele 
geçirilmiştir.

I-7 Açması

Açma üç kısma ayrılarak çalışmalara başlanmıştır. Birinci kısımda; 5 m. 
uzunluğunda  1.70 m. genişliğindeki alandan 2.50 m. toprak dolgusu kaldırıl-
mış ve bu kısımda çalışma bitirilmiştir. Bu alanda,  İ-8 açması yönünden ge-
len kiremit ile şekillendirilmiş yapının bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. Yapının 
en yüksek dekoru 34 cm. yüksekliğindedir. En düşük kodu 26.85, en yüksek 
kodu 26.63’dür. 

İkinci kısımda; 5 m. uzunluğunda 1.70 m. genişliğindeki alandan 2.50 m. 
toprak dolgusu kaldırılmış ve bu kısımda çalışma bitirilmiştir. Çalışmalarda 
kırık seramik parçaları ele geçirilmiştir. Çalışmalara 27.05 m. seviyesinde son 
verilmiştir.
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Üçüncü kısımda; 5 m. uzunluğunda 1.70 m. genişliğindeki alandan 1.60 m. 
toprak dolgusu kaldırılmıştır.  Az miktarda seramik, metal ve mermer parça-
ları ele geçirilmiştir. Bu kısımdaki çalışmalara devam edilecektir.

I-8 Açması

Açma üç kısma ayrılarak çalışmalara başlanmıştır. Birinci kısımdan seviye 
inme çalışmalarına başlanmış ve 27.40 m.de tamamlanmıştır. Alandan kırık 
seramik parçaları ele geçirilmiştir. Açmadaki çalışmalara devam edilecektir.

İ-5 Açması

 Açma üç kısma ayrılarak çalışmalara başlanmıştır. Birinci kısımda; 5 m. 
uzunluğunda 1.70 cm. genişliğindeki alandan 7 cm. toprak dolgusu kaldı-
rılmıştır. Çalışmalarda seramik ve cam parçaları ele geçirilmiştir. Açmadaki 
çalışmalara devam edilecektir.

İ-6 Açması

Açma üç kısma ayrılarak çalışmalara başlanmıştır. Birinci kısımda; 5 m. 
uzunluğunda 1.70 m. genişliğindeki alandan 250 cm. toprak dolgusu kaldırıl-
mış ve açmadaki çalışmalar bitirilmiştir. Seviye inme çalışmaları sırasında, az 
miktarda seramik parçası ele geçirilmiştir.

İkinci kısımda; seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalarda sera-
mik ve cam parçaları bulunmuştur. Açmadaki çalışmalara devam edilecektir. 

İ-7 Açması

Açma üç kısma ayrılarak çalışmalara başlanmıştır. Birinci kısımda; 29.51 
m. seviyesinden kazı çalışmalarına başlanmış ve 5 m. uzunluğunda ve 1.70 
m. genişliğindeki alanda 2.50 m. toprak dolgusu kaldırılarak, bu kısımdaki 
çalışmalar tamamlanmıştır. Seviye inme çalışmalarında; az miktarda seramik 
parçaları bulunmuş ve kireç taşından düzensiz bloklar ortaya çıkarılmıştır. 
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İkinci kısımda; 5 m. uzunluğunda ve 1.70 m. genişliğindeki alanda seviye 
inme çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar esnasında az miktarda seramik par-
çaları bulunmuş ve kireç taşından düzensiz blok taşlar ortaya çıkarılmıştır. 
Alanda, 27.05 m.de toprak kaldırma çalışmalarına son verilmiştir

Üçüncü kısımda; 1.80 m. toprak dolgusu kaldırılmıştır. Kaldırılan toprak 
dolgunun altından farklı boyutlarda blok taşlar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, 
kiremit ve kireç taşı ile yapılmış dekor duvarın parçaları bulunmuştur. Bu 
kısımdaki çalışmalarında bitirilmesiyle, açmadaki kazı tamamlanmıştır.

İ-8 Açması 

Açma üç kısma ayrılarak çalışmalara başlanmıştır. Birinci ve ikinci kı-
sımda; seviye inme çalışmaları yapılmış, 2.40 m. dolgu toprak kaldırılmıştır. 
Çalışmalarda az miktarda seramik ve kiremit kırıkları bulunmuştur. Seviye 
inme çalışmalarında, taban seviyesine gelindiğinde açmanın güneyinde, sah-
nenin güneydoğusuna doğru ilerleyen kiremit ve kireç taşından oluşturulan 
düzenli taş dizisi ortaya çıkarılmıştır. Dekor amaçlı olduğu düşünülen kireç 
taşı ve kiremitten oluşturulmuş yapının I-8 açmasının toprak dolgusunun 
altına doğru ilerleyen kısmı ortaya çıkarıldıktan sonra geri kalan kısmı I-7 
açmasının altından açığa çıkarılmıştır. Dekorun ortaya çıkarılan kısmının 
uzunluğu 13.11 m.dir. İkisi kare, üçü yuvarlak şekilde olmak üzere aynı doğ-
rultuda 5 girintisi vardır. Girintiler arası 80-85 cm. aralıklarla değişmektedir. 
Şekillendirmeler kiremit ile yapılmış, girintiler arası geçişlerde ise kireç taşı 
kullanılmıştır.

Üçüncü kısımda gerçekleştirilen çalışmalarda;  açmanın birinci ve ikinci 
aşamasında ortaya çıkarılan dekor amaçlı olduğu düşünülen kireç taşı ve ki-
remitten oluşturulmuş yapı, I-8 açmasının toprak dolgusunun altına doğru 
ilerlediği tespit edilmiştir. Dekorun ortaya çıkarılan kısmının uzunluğu 8.10 
m.dir. İkisi kare diğeri yuvarlak şekilde olmak üzere aynı doğrultuda 3 girin-
tisi vardır. Girintiler arası 80-85 cm. aralıklarla değişmektedir. Şekillendirme-
ler kiremit ile yapılmış, girintiler arası geçişlerde ise kireç taşı kullanılmıştır. 
Dekorun batı kısmında,  dekora paralel olarak ilerleyen 3.90 m. uzunluğunda-
ki yapı, açmanın kuzeybatı yönüne toprak dolgusuna doğru ilerlemektedir. 
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J-6 Açması

Açma üç kısma ayrılarak çalışmalara başlanmıştır. Birinci kısımda; 1.26 
m. toprak dolgusu kaldırılmıştır. Bu alanda, dolgu altından sahne duvarı ka-
lıntıları ve blok taşlar gelmeye başlamıştır. Kalıntılar nedeniyle, bu alandaki 
çalışmalara aynı seviyede son verilmiştir. Açmadaki çalışmalara devam edi-
lecektir.

J-7 Açması

 Açma üç kısma ayrılarak çalışmalara başlanmıştır. Birinci kısımda; 1.40 
m. toprak dolgusu kaldırılmıştır. Az miktarda seramik parçaları ele geçmiştir. 
Açmanın kuzey kısmında toprak dolgusu altından blok taşlar çıkarılmıştır. 
Taşlar, İ-7 açmasına doğru ilerlemektedir.

Birinci kısımda sürdürülen seviye inme çalışmaları esnasında,  az miktar-
da seramik parçası ve metal ele geçirilmiştir. Ayrıca, dağınık şekilde çeşitli 
boyutlarda blok taşlar ortaya çıkarılmıştır. Yarısı i-7 açmasının altından çı-
karılan toplu şekildeki blok taş yığınının toplam genişliği 1.58 m. uzunluğu, 
2.48 m., yüksekliği 42cm.dir. J-7 Açması, ikinci kısım çalışmalarına 27.09 m.de 
son verilmiştir.

Üçüncü kısımda; 5 m. uzunluğu 1.70 m. genişliğindeki alandan 2.10 m. 
toprak dolgusu kaldırılmıştır. Az miktarda seramik parçaları ele geçirilmiştir. 
Kaldırılan dolgunun altında blok taşlar ortaya çıkmıştır. Taşlar yarım daire 
şeklinde sıralamayla bulunmuştur. J-7 açmasında ki çalışmalar son bulmuş-
tur.

J-8 Açması

Açma üç kısma ayrılarak çalışmalara başlanmıştır. Açmada ikinci kısımda 
çalışmalar sürdürülmüş, 2.10 m. toprak dolgusu kaldırılmıştır.

Üçüncü kısımda 1.40 m. toprak dolgusu kaldırılmıştır. Seviye inme ça-
lışmaları esnasında, dağınık blok taş sıraları ortaya çıkarılmıştır. Taşların en 
yüksek kodu 26.82 m. en düşük kodu ise 26.95 m.dir. Ayrıca, İ-8 açmasından 
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J-8 açmasına doğru gelen dekor amaçlı olan mimari yapının çevresindeki top-
rak da kaldırılmıştır. Açmanın üçüncü kısım çalışmaları bitirilmiştir. Açma-
daki çalışmalar devam edecektir.

K-6 Açması
Açma üç kısma ayrılarak çalışmalara başlanmıştır. Birinci kısımda; 5 m. 

uzunluğunda 1.70 m. genişliğindeki alandan 1.22 m. toprak dolgusu kaldı-
rılmıştır. Az miktarda seramik parçaları ele geçirilmiştir. Kaldırılan toprak 
dolgunun altından gelen blok taşlar sebebiyle seviye indirme çalışmalarına 
son verilmiştir. Açmadaki çalışmalar devam edecektir.

K-7 Açması 
Açma üç kısma ayrılarak çalışmalara başlanmıştır. Kuzeydoğu caveada yer 

alan açmada, birinci ve ikinci kısımda seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. 
Dolgu toprak içerisinde çeşitli formlarda seramik parçalarının Roma ve Bi-
zans Dönemine ait olduğu anlaşılmıştır. Seramik kırıklarının yanı sıra metal 
ve kiremit parçaları ele geçirilmiştir.

Üçüncü kısımda; 5 m. uzunluğunda 1.70 m. genişliğindeki alandan 90 cm. 
toprak dolgusu kaldırılmıştır. Toprak dolgunun altından blok taşlar ortaya 
çıkarılmıştır. Blok taşların arasında bir adet sütun kaidesi ortaya çıkarılmış-
tır. Kaide yarım daire şeklindedir ve yatay şekilde yivleri vardır. Ayrıca, az 
miktarda seramik parçası, metal obje parçaları 1 adet pişmiş toprak ağırlık 
ele geçirilmiştir. Devam eden seviye inme çalışmalarında kaldırılan toprak 
dolgunun altından sahne duvarı gelmiştir. Duvar kireç taşı, kiremit ve harç 
ile yapılmıştır. Sahne duvarı çevresinde blok taşlar ortaya çıkarılmıştır. K-7 
açmasında ki çalışmalar son bulmuştur.

K-8 Açması
Güney analemma duvarının bitiminde yer alan açmada, duvarın bitimin-

den 3 m. uzunluğunda ve 1.5 m. genişliğinde bir alanda seviye inme çalış-
maları yapılmıştır. Çalışmalarda 1.80 m. toprak dolgusu kaldırılmıştır. Kal-
dırılan dolgu toprağıyla beraber değişik ebatlarda kireç taşından blok taşlar 
görülmeye başlanılmıştır. Çalışmalar devam ederken açmanın güney kesitin-
den bir kaide geldiği gözlemlenmiş olup, bu kaidenin ölçüleri diğer açmaya 
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girdiğinden alınamamıştır. K-8 açması bitip J-8 açmasına başlandığında ka-
idenin tamamı açıldığında ölçüleri tam olarak alınacaktır. Ayrıca, bir kısmı 
K-9 açmasının toprak dolgusu altında kalan kaidenin kuzeyde kalan kısmı 
açığa çıkarılmıştır. Kaldırılan toprak dolgusunda kırık seramik ve kiremit ve 
az miktarda cam parçaları bulunmuştur.

K-9 Açması 
Açma üç kısma ayrılarak çalışmalara başlanmıştır. Açmada, ikinci ve 

üçüncü kısımda seviye inme çalışmaları sürdürülmüştür. Daha önce K-8 aç-
masında bir kısmı açığa çıkarılan kenarı işlemeli taş bloğun devamı açığa çı-
karılmıştır. Çalışmalar sırasında dikdörtgen şeklinde, dik düşmüş vaziyette 
üzerinde bir deliği olan, taş blok ele geçirilmiştir. Hemen bu bloğun güney 
kısmında kesitte yarım sütun parçası yer almaktadır. Bu açığa çıkarılan taş 
bloklar ve yarım sütun sahne binasının mimari parçaları olabilir. Açmadaki 
çalışmalara devam edilecektir.

L-7 Açması
Açma üç kısma ayrılarak çalışmalara başlanmıştır. Birinci kısımda; 5 m. 

uzunluğu 1.70 m. genişliğindeki alandan 1. 20 m. toprak dolgusu kaldırılmış-
tır. Kaldırılan toprak dolgusunun altından dağınık şekilde çeşitli boyutlarda 
blok taşlar ortaya çıkarılmıştır. Toprak altında kalan sahne duvarı parçaları-
nın bir kısmı açığa çıkarılmıştır.

Birinci kısımda; 5 m. uzunluğu 1.70 m. genişliğindeki alandan gelen blok 
taşlar sebebiyle 180 m. toprak dolgusu kaldırılmıştır. Kaldırılan toprak dolgu-
sunun altından dağınık şekilde çeşitli boyutlarda blok taşlar gelmektedir. Az 
miktarda seramik parçaları ele geçirilmiştir. 1 adet bronz sikke bulunmuştur. 
İkinci ve üçüncü kısımda toprak altında kalan sahne duvarı parçalarının bir 
kısmı açığa çıkarılmıştır.  L-7 açmasında, 3.kısım çalışmaları son bulmuştur. 
Açmadaki çalışmalara devam edilecektir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
2017 yılı çalışmaları ile birlikte, ilk yapı evresini Hellenistik Döneme ta-

rihlendirdiğimiz tiyatroda, orkestra kısmındaki kazılar tamamlanmış, sahne 
binası kısmı da tamamlanma aşamasına gelinmiştir (Resim: 4). Çalışmalar 
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esnasında, orkestra genelinin mozaik tabanla kaplı olduğu, blokların özgün 
yerlerinde olmadıkları, daha sonraki dönemlerde devşirme olarak kullanıl-
dıkları tespit edilmiştir. 

Tiyatronun cavea ve orkestra kısmında olduğu gibi sahne binasının gene-
linde de yoğun tahribat vardır. Bu tahribatlar sonucunda, sahne binasının 
proskene kısmı temel seviyesinde korunabilmiştir (Resim: 5-6). 

2017 yılı buluntuları, etütlük nitelikteki metal, cam, seramik parçaları, piş-
miş toprak ve taş ağırlıklar ve sikkelerden oluşmaktadır (Resim: 7-11).

2018 yılı kazılarında, öncelikle tiyatronun sahne binası kısmındaki kazı 
çalışmalarının tamamlanması amaçlanmaktadır. Daha sonra, analemma du-
varının dış kısımlarında kazı çalışmaları yürütülecektir. Bu şekilde tiyatro 
yapısının kazısının 2018 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Kazıların 
tamamlanmasının ardından, restorasyon ve konservasyon çalışmaları başla-
tılacaktır.

KAYNAKÇA
DERVİŞOĞLU, N., ERHAN, F. (2018). “Magarsus Kazısı 2016 Yılı Çalışmala-

rı”, 39.Kazı Sonuçları Toplantısı, 2.Cilt, Ankara, s. 45-57.
ERHAN, F. (2017). “Magarsus Kazısı -2015”, 38.Kazı Sonuçları Toplantısı, 

2.Cilt, Ankara, s. 427-442.
ERHAN, F. (2016a). “Magarsus Antik Kenti”, Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küre-

sel Yaklaşımlar (Ed.: Cem CAN – Abdurrahman KİLİMCİ), Detay Yayın-
cılık, Ankara, s. 1-19.

ERHAN, F. (2016b). “Magarsus Tiyatro Kazısı”, Sosyal ve Beşeri Bilimlere 
Küresel Yaklaşımlar (Ed.: Cem CAN – Abdurrahman KİLİMCİ), Detay 
Yayıncılık, Ankara, s. 20-25.

ERHAN, F., GÜLŞEN, F. F. (2016). “Magarsus Kazısı, 2013-2015”, 37.Kazı So-
nuçları Toplantısı, 2.Cilt, Ankara, s. 175-190.

YÜKSEL, E., YÜKSEL A. (2014). Adana İli Karataş İlçesi Dört Direkli Mevkii-
Magarsus Antik Kenti- I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma 
Amaçlı İmar Planı Revizyonu ve Kentsel Tasarım Projesi Araştırma Ra-
porları, Adana.



107
Resim 2: Tiyatro 2017 Yılı, kazı öncesi, genel görünüm.

Resim 1: Magarsus kent planı (Çiz. Faris Demir).
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Resim 5: Tiyatro 2017 yılı kazısı, sahne binası, kuzeybatıdan genel görü-
nüm.

Resim 4: Tiyatro 2017 yılı kazısı, kuzeybatıdan genel görünüm.

Resim 3: Tiyatro 2017 yılı kazısı, dronedan genel görünüm.
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Resim 8: Tiyatro 2017 yılı kazısı, metal çivi ve aksamlar.

Resim 7: Tiyatro 2017 yılı kazısı, metal kap parçaları.

Resim 6: Tiyatro 2017 yılı kazısı, yıl sonu, genel görünüm.
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Resim 11: Tiyatro 2017 yılı kazısı, Hellenistik, Roma ve Ortaçağ Dönemi 
sikkeleri.

Resim 10: Tiyatro 2017 yılı kazısı, pişmiş toprak ve taş ağırlıklar.

Resim 9: Tiyatro 2017 yılı kazısı, cam kap parçaları.
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GİRİŞ

Pergamon’da 2016 yılında arazi çalışmaları yapılamaması sebebiyle, 2017 
yılı kazı çalışmaları, bir Hellenistik krallık başkenti olarak Pergamon’un bü-
tünlüklü kentsel organizasyonunun araştırılmasını konu alan çalışma progra-
mının tamamlanmasına yoğunlaşılmıştır. Anıtsal Yığma Tepe Tümülüsü’nde 
gerçekleştirilen jeofizik tarama ve sondaj çalışmaları kazı faaliyetlerimizin ana 
noktalarını oluşturmuştur. Eumenes Döneminde genişletilen kentin sınırları 
içinde yer alan doğu ve batı yamaçlarındaki yapılaşma tarihçesinin ilk bulgu-
larını tamamlamak için batı yamaçta yer alan X yapısında sondajlar açılmış-
tır1. 2019‘da yeni bir araştırma programının başlatılabilmesi için, önümüzdeki 

* Felix PIRSON; Alman Arkeoloji Enstitüsü, İnönü Cad. No:10, 34437 Gümüşsuyu, İstanbul/
TÜRKİYE.

 Metnin Türkçeye çevrilmesinde emeği geçen Güler Ateş ve Hülya Çatak’a çok teşekkür ederiz.
 Ayrıntılı ön raporlar Archäologischer Anzeiger‘de yıllık olarak yayınlanmaktadır.. Daha geniş 

bilgiye http://www.dainst.org/project/14186 adresinden ulaşılabilir. Bu yılki çalışmalar 22 
Mayıs -  6 Ekim 2017 tarihlerinde yapılmıştır. Alman Arkeoloji Enstitüsü Pergamon Kazısı, bu 
yıl da çalışmalarını destekleyen tüm kurum ve kişilere teşekkür eder. Bunların başında T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bergama Müzesi 
ile Almanya Büyükelçiliği Kültür bölümü (Ankara) gelmektedir. Maddi katkıda bulunanlar ve 
işbirliği yapanlar, ilgili bölümlerde yer almaktadır. Genel Müdürlüğü temsilen çalışmalara bu 
yıl Erdal Korkmaz (İzmir Müze Müdürlüğü) katılmıştır. Dostane desteği için kendisine çok te-
şekkür ederiz. 

1 Tamamlanmış araştırma programı temelinde Pergamon yerleşim tarihinin revizyonuna dair 
bkz. F. Pirson, Anneke Keweloh-Kaletta’nın ekiyle birlikte, Die Siedlungsgeschichte Pergamons. 
Überblick und kritische Revision. IstMitt 67, 2017, 43–130. 
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yıl yayın çalışmalarına ayrılmıştır. Kızıl Avlu ve gymnasiumda anıt koruma 
önlemleri planlandığı şekilde devam ettirilmiştir. Kent tepesi ve asklepieionda 
son iki yılda kaydedilen hasarlar, gerektiğinde müdahale edilebilmesi için ça-
lışma programının esnek olmasını gerektirmiştir. Aşağıda farklı çalışma alan-
larına kısa bir genel bakış ve bunların önemli sonuçları verilmiştir (Resim: 1).

X Yapısındaki Kazılar 

Kentsel yüzey araştırması kapsamında, 2012 yılında kent tepesi batı ya-
macı merkezde yaklaşık 30,2x22 m. ölçülerinde bir yapının batı-doğu yönün-
deki kalıntıları tespit edilmiş ve belgelenmiştir (Resim: 1–3)2. Yapı iki tera-
sa ayrılmıştır; bunların arasında iki metre yüksekliğindeki bir basamak, bir 
teras duvarı önüne yerleştirilmiştir. Dış duvarlar düzensiz kesmetaş işçiliği 
ile biraraya getirilmiştir. Teras duvarının gevşek bir şekilde poligonal duvar 
örgüsüyle yapılmış olması, Pergamon Büyük Gymnasiumundaki örnekten bil-
diğimiz gizli yamaç istinat duvarlarını hatırlatmaktadır. Buna göre aşağı tera-
sın baştan itibaren bir altyapı katı olarak planlandığı anlaşılmaktadır, ancak 
pratikteki kullanımı henüz açıklığa kavuşmamıştır.

Ancak çalışmanın öncelikli amacı yapının tarihlendirilmesi ve buna bağlı 
olarak X yapısının inşaası ile Hellenistik Krallık Döneminin sona ermesin-
den sonra ağırlıklı olarak M.Ö. 1. yüzyılda kent tepesinin doğu ve batı ya-
maçlarında uygulanan imar programıyla ne gibi bir bağlantısı olduğudur. 
Bu amaçla, yapının kuzey tarafında, yaklaşık 20 m. uzunluğunda ve 2.5 m. 
genişliğinde bir açma oluşturulmuştur. Söz konusu açma, alt terastaki Sondaj 
6 ve üst terastaki Sondaj 7 ile birleştirilerek kazılmıştır (Resim: 2–3). Burada 
elde edilen sonuçları kontrol etmek için, alt terasın güneydoğusunda 4x2,5 m. 
ölçülerinde olan Sondaj 8 açılmıştır. 

Sondaj 6-8‘den elde edilen bulgular temelinde X yapısının yapım ve kulla-
nım evrelerine ait ilk geçici resmini oluşturabiliriz: Başlangıç   noktası, kuzey-
deki poligonal teras duvarının ait olabileceği öncül yapılaşmadır. X yapısının 
inşaası ile kuzeydeki teras duvarına kesme taş işçiliği yapımı bir köşe ekle-

2 F. Pirson vd., Pergamon – Bericht über die Arbeiten in der Kampagne 2012, AA 2013/2, 91 f. Res. 5. 13.
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necek, güneyde kesme taş duvarı ile genişletilecekti. Geç Hellenistik - Erken 
Roma dönemlerine tarihlenen kontekslerde M.Ö. 3.-2. yüzyıllara ait seramik 
parçalarının ele geçirilmesi, alanın en geç M.Ö. 2. yüzyılın başında büyük Hel-
lenistik sur halkasının içine entegre edildiğini göstermektedir. Bununla bir-
likte, X yapısının öncül yapılaşmasının tarzı ve uygulanışı, M.Ö. 2. yüzyılda 
kent tepesinin üst güney yamacındaki Pergamon konut alanının inşaasından 
tamamen farklı olduğu için Krallık Döneminde orta batı yamaçtaki sistemli 
imar faaliyetlerine işaret eden bir veri olarak ele alınmamalıdır3. Daha ziyade, 
yeni sur duvarı sayesinde yeterince korunaklı ve günümüzde de görüldüğü 
gibi düşük eğimli bir alan olması nedeniyle tarım faaliyetlerinin olduğu bir 
dış mahalle olarak değerlendirilmelidir.

Attalos Hanedanlığının egemenliğinin sona ermesi ve Roma İmparatorluk 
Döneminin başlangıcı arasındaki geçiş evresinde X yapısı inşa edilmiş, çok 
sayıdaki tadilat ve kullanım evresiyle Bizans Dönemi‘ne kadar kullanılmaya 
devam edilmiştir. Çevre duvarlarındaki, olasılıkla yakınlarda bulunan Eume-
nes sur duvarına ait, devşirme malzeme kullanımı (Resim: 2), söz konusu ya-
pının, Mithridates Savaşları‘nın sona ermesinden sonra oluşturulduğuna dair 
bir göstergedir. Bunun arkasından da olasılıkla surlar yıkılmıştır4. Yapının 
kötü bir şekilde korunagelmiş olması sebebiyle, sadece altyapıları incelene-
bilmiştir ve söz konusu kalınntılar, yapının kullanım amacına yönelik yeter-
li bilgi vermemektedir. Yıkık haliyle bile bulunduğu çevrede belirginliğiyle 
hala öne çıkan X yapısı, sahip olduğu seçkin konumuyla kesinlikle özel bir 
işleve işaret etmektedir. Yapının içinde, suyun tahliyesinin özellikle önemli 
olduğu görülmektedir. Bu durum; Geç Hellenistik dönemlerden bildiğimiz 
yapılara ait birçok fonksiyon ile ilintilidir; ancak tipik olmayan bir özelliktir. 
Aşağı Agora’nın M.Ö. 1. yüzyıldan M.S. 1. yüzyılın başına olmak üzere daha 
geçe tarihlenmesinin doğrulanması ile, bu dönemde Pergamon kent tepesi-
nin merkezinde resmi işleve sahip yapıların oluşturulduğu belgelenmiştir5. 
X yapısı, bu geçiş döneminde olasılıkla daha mütevazı kamu mimarisinin bir 
diğer temsilcisiydi. Araştırılması, batı yamacındaki imar tarihi hakkında yeni 
bilgiler sağlamış olsa da, X yapısının işleviyle ilgili gizemi çözememiştir.

3 Pirson a. y. (n. 1) 82–86 Res. 30.
4 Pirson 2017, 96 n. 168.
5 Pirson 2017, 82 vdd. B. Emme – A. Öztürk ile ilgili olarak, Pirson 2015, 118 vdd.
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Aşağı Agora’daki Yeni Araştırmalar

23.08.2017–07.09.2017 tarihleri arası Aşağı Agora’nın yeniden araştırılması 
projesi kapsamında sahadaki belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır6. Çalış-
maların iki önemli ağırlık noktasını, 2013-2015 kazı sezonları sırasında ortaya 
çıkarılan kalıntıların belgelenmesinin tamamlanması ve 2015 yılında bulunan 
seramik parçalarının çalışılması oluşturmuştur. Buna ilaveten, Agoranın ku-
zey stoasındaki Roma Dönemi tadilat evresine ait mimari elemanların oluş-
turduğu bir kompleksin belgelenmesi mümkün olmuştur.  Böylece ilk kez bu 
evreye ait stoa mimarisinin konstrüksiyonuna dair derinlemesine bilgiler gün 
ışığına çıkarılabilmiştir. Aşağıda 2017 Aşağı Agora araştırmalarının ana so-
nuçları kısaca özetlenmiş ve yapının tarihsel gelişiminin önemi anlatılmıştır. 

Yapıdaki ilk kazıları gerçekleştiren Wilhelm Dörfeld‘in danışmanlığında 
dönemin kazı mimarı Panagiotis Sursos tarafından çizilen Aşağı Agora planı 
beri birtakım belirsizlikler içerdiğinden, bu dökümantasyonla yapının duru-
munun sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini mümkün değildi7. Bu çerçeve-
de, tüm tesisin kalıntıları temel alan yeni bir planının oluşturulması, yapının 
bir bütün olarak yeniden değerlendirilmesi için bir önkoşuldu. Belgeleme 
çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Aşağı Agora’nın ayrıntılı bir kalıntı 
planı ilk kez elde edilmiş oldu (Resim: 5). 

2015 kazı sezonu temizlik çalışmalarında ele geçirilen az miktardaki bu-
luntuların arasından özellikle bir buluntu kompleksi önemlidir. Söz konusu 
buluntu kompleksi, güney peristasisin doğu ucundaki dolgudan gelen sera-
mik malzemedir. Seramiklerin dolguya ait olması ve stratigrafik bir malze-
meyi oluşturması, Agoranın yapım evresine ait olduklarını göstermektedir. 
Malzemenin değerlendirilmesi, buluntuların M.Ö. 1. yüzyılın ortalarından 
M.S. 1. yüzyılın ortalarına kadar bir zaman dilimine ait oldukları, dolayısıyla 
Aşağı Agora‘nın inşaasının da bu tarihlerde gerçekleştiğine işaret eder.

Son olarak, Dörpfeld tarafından tartışmaya sunulmuş, ancak şimdiye ka-
dar henüz sistemli bir şekilde araştırılmamış olan bir mimari unsura değin-

6 Çalışmalar, bir kez daha Fritz Thyssen Bilim Teşvik Vakfı’nın mali desteğiyle gerçekleştirilmiş-
tir. 

7 Planın mahiyetine göre, korunagelen yapı stoğuna kısmi eklemeler ve “düzeltmelere” dair  krş. 
W. Dörpfeld, Die Arbeiten zu Pergamon 1900–1901. Die Bauwerke, AM 27, 1902, 19.



115

mek gerekir. Söz konusu mimari tartışma, Agora‘nın kuzey stoasına destek 
amacıyla Roma Döneminde eklenen kemerlerin konstrüksiyonunun nasıl ol-
duğudur. Bu konstrüksiyona ait kireçli harç kullanılarak devşirme malzeme 
kullanılarak inşa edilmiş payeler ve özellikle kuzey stoanın batı kesiminde 
iyi durumda kalmış olmasına rağmen, kemerlerin nasıl yapıldığı hakkında 
elimizde fazla veri yoktur. 2017 yılı kazı sezonu sırasında, Agora’nın avlu ala-
nında depolanan bir grup taş kirişin sistemli bir şekilde incelenmesi mümkün 
olmuştur. İncelemelerin sonucunda, kirişlerin hazırlanışı ve boyutları bakı-
mından bu konstrüksiyona ait oldukları anlaşılmıştır. Tarafımızdan gerçek-
leştirilen konstrüksiyon denemesinin (Resim: 6), yapının çağdaşlarıyla karşı-
laştırılarak incelenmesi sonucunda Pergamon‘daki Roma Dönemi yapıların-
da seyrek görülen bir uygulama olduğu ve Aşağı Agora‘nın kuzey stoasıyla 
kısmen örtüştüğü anlaşılmıştır. Son olarak, blokların kemer taşı olarak yu-
varlatılmasında ve yan kısımlarında eksikler olması nedeniyle Aşağı Agora 
kuzey stoasında kalkışılan bu geniş çaplı tadilatın tamamlanmadan kaldığını 
söyleyebiliriz. 

Yığma Tepe Tümülüsü
Bu yılki kazı sezonunda, üç yıllık ve interdisipliner bir proje olarak plan-

lanan kentin en büyük tümülüsü Yığma Tepe‘deki çalışmalar geçici olarak 
tamamlanmıştır8. 2018 yılı için en fazla jeofizik kontrol ölçümlerinin yapıl-
ması planlanmaktadır. Aşağıda önce bu kazıların en önemli sonuçları anlatıl-
maktadır; daha sonra da jeofizik taramalarda ve arkasından yapılan kazılarda 
tespit edilen, tümülüsün yapımında önemli bir rol oynamış olan taş sıraların-
dan oluşan bir sisteme ve bu sistemin büyük mezar tepelerinin nasıl yapıldığı 
konusunu gün ışığına çıkarmada yeni veriler sunmasına değinilecektir. 

Kazılar

2017 Yığma Tepe kazı çalışmalarının amaçlarından biri tepenin zirvesinin 
arkeolojik açıdan incelenmesiydi, çünkü bu alan 1905-1909 yılları arası Dörp-

8 Araştırmalar, »Hükümdarların tümülüslerinden, halkın nekropollerine: Hellenistik Pergamon 
ve Aiolis kentlerinde sosyal tabakalaşma ve yerel kimliklerin araştırılmasında modern ölü göm-
me arkeolojisi - NekroPergEol« projesinin ana unsurudur. (Yönetim: F.Pirson – S. Verger; bkz. 
http://www.nekropergeol.org [18.06.2018 tarihli erişim]), DFG ve Agence nationale de la rec-
herche tarafından desteklenmiştir.
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feld yönetimindeki eski kazılar esnasında ihmal edilmiştir. Tümülüsün zirve-
sinde, üzerinde heykel benzeri bir anıtın durduğu bir yapıya ait kalıntıların 
varlığını tahmin etmekteydik. Çünkü Pausanias (8, 4, 9), Pergamon yakınında, 
Kaikos (Bakırçay) Ovası‘nda yükselen krepisli bir mezar tepesinden ve tepenin 
bronzdan çıplak bir kadın heykeliyle taçlandırdığından bahsetmekte, son ola-
rak da bu tepeyi Auge‘nin mezarı olarak adlandırmaktadır9. Bir tümülüsün 
zirvesine heykel yerleştirilmesine dair bulgular, Pergamon Asklepieionu‘na 
giden kutsal yol üzerinde bulunan ve Roma Dönemine tarihlenen bir tümü-
lüste görülürken, yine Roma Dönemine tarihlenen başka bir tümülüs olan 
Maltepe Tümülüsü‘nde böyle bir anıta ait izler görülmemektedir10. Bunlara 
ilaveten, tepenin üst kısmındaki alanda yapılan jeofizik taramalarda kaydedi-
len üç karakteristik anomalinin kaynağını açıklığa kavuşturmak üzere bura-
da sondaj çalışması yapılması gerekliydi11. Aynı şey, tümülüsün merkezinde 
gerçekleştirilen jeosismik ölçümlerde görülen bir başka anomali için de geçer-
liydi. Tepenin üst tarafında kuzey ve güney zirvelerin arasındaki (Resim: 7. 8) 
çukur bölge ve uzandığı kuzeybatıdaki büyük yarık alan ile doğudaki alçak 
yüzeyler tepedeki tahribatın görünür izleridir ve el değmemiş antik bir yapı-
nın bulunma ihtimalinin zayıf olduğuna işaret etmektedir. Kazıların bir diğer 
amacı, halihazırda Bizans Dönemine tarihlenen dağınık yüzey buluntularının 
da işaret ettiği, tepenin üst tarafındaki müdahaleleri açıklayabilmektir. Son 
olarak radyal taş sıralarının oluşturduğu ve 2015 yılındaki kazılarda birden 
fazla alanda tespit edilen düzenli bir sistemin tepenin üst kısımlarına kadar 
devam edip etmediğini açıklığa kavuşturmaktır.

Tümülüs oluşturulurken kullanılan ve 2015 yılındaki küçük Sondaj 4‘te 
varlığı tespit edilen altyapı sisteminin krepisin arkasında da devam edip et-
mediğini anlamak için tepenin dibinde krepis alanında daha başka sondajlar 
açılacaktır. Diğer bir amaç, tepenin ne zaman oluşturulduğuna dair tarihleme 

9 Bkz. F. Pirson – B. Ludwig, Tumuli and Natural Sanctuaries: Visual Aspects of Urban Space- and Land-
scape-Interaction in Hellenistic Pergamon and its Micro-region, şurada: A. Haug – S. Merten, Practices 
in Ancient Public Spaces (baskıda).

10 U. Kelp, Pergamon Nekropolleri. The Necropoleis of Pergamon, şurada: F. Pirson – A. Scholl (yay.), Per-
gamon. Anadolu´da Bir Hellenistik Dönem Başkenti. A Hellenistic Capital in Anatolia (Istanbul 2014) 
367 Res. 9.

11 R. Mecking – W. Rabbel – E. Erkul, şurada: Pirson 2016, 166–168 (Res. 38).
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verecek seramik v.b. malzeme elde edebilmektir. En sonunda da Dörpfeld ta-
rafından tarifi yapılan ve fotoğraflarla belgelenmiş olan krepisin önündeki ka-
idenin tam olarak yerinin tespit edilmesi, belgelenmesi ve krepisin bu noktası 
diğer kesimlerden ayrıldığı için bölgenin etrafıyla birlikte detaylı bir şekilde 
incelenmesi amaçlanmaktır. 

2017 sezonu kazı çalışmaları (Resim: 7. 8) krepisin eski kazıların oluştur-
duğu yarığın bulunduğu alandaki kısmında (Sondaj 3, Temizlik 1/Sondaj 5) 
ve Tümülüsün zirvesinde (Sondaj 1, 2 ve 4) yoğunlaştırılmıştır. Sondaj 1 (5 
x 4 m.; Resim: 9. 10) Tümülüsün zirvesinde, tepenin kuzey kenarı ile güney 
ve doğu yönündeki çukurluk arasında yer almakta ve 2014 yılında jeoradar, 
jeoelektrik yöntemleriyle tespit edilen B anomalilerinin bulunduğu yere denk 
gelmektedir. Sondaj 2 (4x6 m.) tümülüsün kuzeydeki zirvesinin kuzeydoğu 
tarafında yer almaktadır. Sondaj 4 (6x 4m.) tümülüsün geometrik merkezin-
den 1 m. uzaklıkta tepenin güney zirvesinde açılmıştır. Büyük yarığın kuzey-
doğusunda, Krepisin yukarı kısmında Sondaj 03 (12,28x7,55 m.) yer almakta-
dır. Büyük yarığın batı kenarında Temizlik 1 yeralmakta ve Sondaj 5 (Resim: 
11. 12) ile birlikte 15x12 metrelik bir alanı kaplamaktadır. 

2017 yılındaki kazılar tümülüsün zirvesindeki taş sıralarının oluşturduğu 
sistem hakkında yeni bilgiler vermiş ve bunların yorumlanmasına olanak sağ-
lamıştır. Ayrıca tümülüsün üst kısmında bir yapının var olduğuna dair daha 
güvenilir deliller elde edilebilmiştir. Sondaj 3›teki kalıntılar Yığma Tepe›nin 
birden fazla evrede oluşturulduğuna işaret etmektedir; nitekim jeosismik 
taramalarla da tespit edilen tepenin tabakalaşması da bunu doğrulamakta-
dır. Temizlik 1 ve Sondaj 5’te görülen rampa ile ilk defa olası mezar alanının 
konumuna dair elle tutulur veriler elde edilmiştir. Tepenin kuzeybatısındaki 
yarığın oluşturduğu hasar nedeniyle burasının zaten tahrip edilmiş olduğu-
nu söyleyebiliriz. Krepisiyle birlikte tepenin oluşturulduğu evreye işaret eden 
herhangi bir tarihleme malzemesine rastlanmamıştır. Yüzeye yakın tabaka-
larda ele geçirilen seramik malzemesi çoğunlukla M.Ö. 1. yüzyıla tarihlen-
mektedir. Bu tarihlemenin tepenin oluşturulduğu evrenin tespit edilmesi için 
ne anlama geldiği, eski kazılardaki buluntularla birlikte stratigrafik açıdan 
değerlendirilmesi yapılarak nihai yayında tartışılacaktır. 
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Yığma Tepe’deki Jeofizik Çalışmalar12

Eylül 2017’de anıtsal tümülüs Yığma Tepe’de gerçekleştirilen jeofizik ince-
lemelerle, üçüncü ölçüm kampanyası geçici olarak tamamlanmıştır. Ölçümler 
2014 ve 2015 yıllarının sonuçlarına dayanıyordu ve henüz cevaplanmamış so-
ruların açıklığa kavuşturulmasını amaçlamaktaydı. Tepedeki sonuçları doğ-
rulamak ve kenarlardaki alanları tamamlamak için, önceki kampanyalara ek 
olarak jeosismik ölçümler yapılmıştır. Sondajlarda tespit edilen yapıları tepe-
nin üst alanlarında takip edebilmek ve sonuçların yorumlanmasını iyileştir-
mek amacıyla, kazı çalışmalarına paralel olarak yukarı kısımlarda ve krepiste, 
jeoelektrik ve GPR (jeoradar) ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 

Yüksek çözünürlüklü jeoradar ölçümleriyle, tepenin üstündeki doğrusal 
ve dairesel olarak düzenlenmiş strüktürler tanımlanmıştır. Söz konusu taş 
düzeni kazılarda görülen taş düzeniyle ilintilidir (Resim: 13). Jeosismik öl-
çümlere dayanarak, tepenin üç yapı evresini farklı  tabakalar halinde gös-
teren stratigrafinin 3 boyutlu bir modeli oluşturulmuştur. Jeosismik ölçüm-
ler aynı zamanda, Yığma Tepe’nin en alttaki yapım evresinin üzerinde ve 
üstünde, birkaç metre boyutlarında (Resim: 14), belirgin izole strüktürlerin 
bulunduğunu göstermektedir. Ancak bu strüktürlerin özelliği henüz açıkla-
namamıştır.

Yığma Tepe‘nin Konstrüksiyonu ve Yapım Süreci Üzerine Düşünceler
2014-2017 yıllarındaki yeni incelemelerin sonuçları ve Wilhelm Dörpfeld’in 

eski kazılarına ait bilgi ve belgelerin tekrar incelenmesinden yola çıkarak, 
Yığma Tepe‘nin yapım sürecini aşağıdaki gibi yorumlamak mümkündür: 
Öncelikle, en kalın olduğu yerde 0,5 m. kalınlığına ulaşan ve içinde taş bu-
lundurmayan sertleşmiş humus topraktan oluşan, Tepenin Antik Dönemdeki 
yüzeyi, hem eski kazıların alanında13 hem de yeni sondajlarda tespit edilmiş-

12 Jeofizik taramalar, (Christian-Albrechts-Universität zu Universität Kiel, Institut für Geowis-
senschaften, Abteilung Geophysik (Yönetim: Wolfgang Rabbel), DFG ve Agence nationale de 
la recherche tarafından desteklenen »Hükümdarların tümülüslerinden, halkın nekropollerine: 
Hellenistik Pergamon ve Aiolis kentlerinde sosyal tabakalaşma ve yerel kimliklerin araştırıl-
masında modern ölü gömme arkeolojisi - NekroPergEol« projesi çerçevesinde (Yönetim: Felix 
Pirson – Stéphane Verger) yürütülmektedir. Bu yılki çalışmalar, yine Kocaeli Üniversitesi işbir-
liğiyle 4.9.–20.9.2017 arası gerçekleştirilmiştir.

13 W. Dörpfeld, Die Arbeiten zu Pergamon 1906-1907. I. Die Bauwerke, AM 33, 1908, 366.
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tir. Dörpfeld‘in tepenin içine uzanan kazısında toprakta görülen izinden an-
laşıldığı üzere, merkeze 5,15 m. çapında ağaçtan bir direk yanlarda da daha 
ince yan direkler yerleştirilmiştir (Resim: 15). Eski planların referanslarının 
alınması ve krepisin yeniden ölçülmesiyle, bu direklerin krepisin neredey-
se tamamen düzenli bir daire oluşturan güzergahını işaretlemeye yaradık-
ları tespit edilmiştir; nitekim krepisin çapının tam merkezi ortadaki direğin 
üzerine denk gelmektedir. Direkler tümülüsün merkezinin gözönüne getiril-
mesine ve tepenin düzenli bir şekilde yığılarak oluşturulmasına yaramaktay-
dılar. Özellikle yan direklerin gösterdiği gibi, bunlar daha sonraki evrelerde 
de sürekli yenilenmişlerdir. Toprak miktarının geçici olarak hesaplanması, 
direklerin etrafından itibaren tümülüsün yığılmasında kullanılan malzeme-
nin tamamiyle tepenin etrafını çepeçevre dolanan hendekten alınabilmiştir. 
Dörpfeld›in gözlemlerine göre, Antik Dönemdeki yüzey üzerine, direğin et-
rafında olacak şekilde önce 22-24 m. çapında küçük bir çekirdek tepe oluştu-
ruldu; bu küçük tepenin yapımında kullanılan daha sert ve killi olan malze-
me, olasılıkla hendeğin Antik Dönemdeki üst yüzeyinden alınmış olmalıdır14. 
Bunun üzerine ise, kum, çakıl ve taş içeren dere yatağına ait malzemeyle ne-
redeyse yatay olan, üç ayrı yığılma evresine işaret eden geniş tabakalar yer-
leştirildi (Resim: 15). Dörpfeld‘in yayınından anlaşıldığı kadarıyla, neredeyse 
homojen malzemeden oluşan bu büyük tabakalar, sıkı ve killi başka bir mal-
zemeyle birbirinden ayrılmaktadır. Yığma Tepe‘nin oluşturulmasında bunla-
ra ilaveten, küçük ve orta büyüklükte dere taşlarının oluşturduğu gevşek taş 
sıraları gibi başka yapım unsurları da görülmektedir. 2015 yılında, krepisin 
hemen üst tarafında bu taş sıralarının radyal bir şekil gösterdikleri tespit edil-
mişti; 2017 yılında ise bu strüktürün tümülüsün zirvesinde de bulunduğu ve 
burada konzentrik taş sıraları şeklinde devam ettiği görülmüştür. 

Sonuç olarak, bu strüktürün farklı seviyelerde de devam etmesi ve tepenin 
merkezine yönelmiş olması, bunların tümülüsün yığılarak düzenli bir şekilde 
oluşturulması için görsel bir yardım unsuru olarak hizmet ettiği söylenebilir. 
Aynı zamanda tepenin oluşturulması esnasında gevşek toprağın kaymadan 
yerleştirilmesini sağlamak ve daha sonra da erozyon nedeniyle toprağın kay-
masını engellemek gibi bir işleve sahip olmalıdır. 

14 W. Dörpfeld, Die Arbeiten zu Pergamon 1908-1909. I. Die Bauwerke, AM 35, 1910, 391.
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Pergamon‘da 2017 Yılı Konservasyon Çalışmaları

Martin Bachmann‘ın (1964-2016) çok erken vefatı ile, Pergamon’da onunla 
özdeşleşmiş bir anıt koruma dönemi, aniden sona ermiştir. Kendisinin yap-
mış olduğu büyük hizmetler birçok değişik yerde ayrıntılı olarak takdir edil-
miştir15. Pergamon kazısının yeni baş mimarı, Seçil Tezer Altay ve yeni Kazı 
Başkan Vekili Dr. Ulrich Mania, Martin Bachmann‘ın izinden yürüyerek, ba-
şarılı çalışmalara devam etmektedirler.

Gymnasium

Mayıs sonlarında, Gymnasium palaestrasının kuzeybatı köşesinde gerçek-
leştirilen anastilosis çalışmaları çerçevesinde, kuzeybatıdaki peristilli köşenin 
alt katı geison seviyesine kadar yerine yerleştirilmiştir. Ayağa kaldırma işle-
mi üç sütun aralığına kadar uzanmaktadır. Çalışmalar başlamadan önce eksik 
parçalar yeniden üretilerek, kırık olanlar ise yapıştırılıp tümlenerek hazırlan-
mıştır. Tüm parçalar, Roma Dönemi peristil tasarımının uygulandığı Pro-
konsesos mermeri kullanılarak hazırlanmışlardır. Sütun kaideleri iki metre 
uzunluğuna varan asil çelik profillerle tabandaki ana kayaya sabitlenmişler; 
üzerine gelen parçalar yukarıya doğru yükseldikçe aşağıya daha az basınç 
uyguladıklarından, birbirlerine gittikçe kısalan dübellerle tutturulmuşlardır. 
Alınlık kısmındaki parçalar, kenetlerin yanı sıra diğer bir takım çelik aksam-
ların yardımıyla sabitlenmişlerdir. Kenetler arasındaki yükseklik farkları kur-
şunlarla dengelenmiştir. Söz konusu çalışmalara paralel olarak, peristilin kö-
şesinin yeniden ayağa kaldırması konsepti, statik ve konservasyon nedenlerle 
yeniden gözden geçirilmiştir: Sütun sırasının üst katı, buraya yerleştirilen iki 
plinth, kaide, bir sütun parçası ve bir korkuluk levhası ile temsilen sunulmuş-
tur. Bu şekildeki ayağa kaldırılan peristil köşesinin genel görünüşü, gymnasi-
umun harabe olarak bütünlüklü görüntüsüne de uyumlu hale gelmiştir. Üst 
kata ait, bir köşe sütun başlığı, bir arşitrav parçası ve hem kaidesi hem de 

15 Z. Kuban, Bergama Kazısı Mimarı Martin Bachmann, Mimarlık 392, 2016, 13; T. Saner, Bir Anado-
lu Kâşifi ve İstanbul Beyefendisi: Martin Bachmann, Mimar.Ist 57, 2016, H. 3, 10; F. Pirson, Dr.-Ing. 
Martin Bachmann (19. 12. 1964 – 3. 8. 2016), Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 42, 2016, 12; 
J. Steiner, Sensibel, pragmatisch und entscheidungsfreudig – Die breite Spur von Martin Bachmann in 
Pergamon, Bautechnik – Zeitschrift für den gesamten Ingenieurbau 94, 2017, 69–77; F. Pirson – D. Roos, 
In Memoriam Martin Bachmann: 19. Dezember 1964 - 3. August 2016, IstMitt 66, 2016, 5-22.
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başlığıyla birlikte tüm durumda bir sütun gibi daha başka mimari elemanlar 
ise bir sergileme örneği olarak, peristil köşesinin yan tarafında, öne gelecek 
şekilde yerleştirilecektir. 

2015/2016 kış aylarında gymnasium orta terasındaki bir duvarın kenarında 
göçükler meydana gelmişti. Bu alan, kazı sezonu içinde sağlamlaştırıldı ve 
kısmen ayağa kaldırıldı. Yıkık duvar, Hellenistik gymnasium harabe haline 
geldikten sonra, Geç Bizans Döneminde buraya savunma amaçlı inşa edilen 
tahkimatlı yapıya aittir. 20. yüzyılın başlarındaki kazı çalışmaları, terasın ön 
alanında Hellenistik Dönem yürüme seviyesini tekrar açığa çıkarmış, ancak 
bunu yaparken Bizans savunma duvarının temeli ya da destek duvarları açı-
ğa çıktığı için çökmesine neden olmuştur. Çalışmalarımızda, birbiri üzerine 
inşa edilmiş Hellenistik ve Bizans dönemlerine ait bu duvarların ve birbirle-
riyle bağlantısının oluşturduğu tarihsel dokunun korunmasına ve terasın bu 
kısmının kalıcı olarak sağlamlaştırılmasına özen gösterilmiştir.

Arkadaki yamacın eğimini azaltmak için, Hellenistik teras duvarı iki taş 
sırası örülerek yükseltilmiştir. Önceki yıllardaki gibi yine Hellenistik Dönem 
kesme taş duvar örgü tekniğine uyan, ancak modern bir müdahale olduğu da 
fazla vurgulanmadan belli olan bir duvar tipi kullanılmıştır. Duvarlar örül-
dükten sonra geç Bizans duvarlarının derzleri sağlamlaştırılmıştır.

Kızıl Avlu
Kızıl Avlu temenosunun güneydoğu köşesinde, 16 m. yüksekliğindeki 

destek duvarlarının dış yüzü, küçük andezit bloklardan yapılmıştır ve Antik 
Dönem sonrası yapı malzemesi olarak kullanılmak üzere duvardan kırılmış-
lardır. Böylece duvarın dış yüzünde 10 metreye varan büyüklükte boşluklar 
oluşmuştur. Duvarın uzun vadeli güvenliğini sağlamak için, bu boşlukların 
örülmesi gerekmektedir. Duvarın doğu kısmında  aynı şekildeki yıkık yü-
zeyler daha önceki yıllarda örülmüştü. Roma Dönemi’ne ait bu duvarın örü-
len kısımlarının görüntüsünü mümkün olduğunca benzetebilmek için, tüm 
andezit taşlar elle yontulup hazırlandılar. Taşlar hidrolik kireçle hazırlanan 
harçla tutturuldular ve derz araları kazınarak yeni görüntüden kurtarıldı; 
böylece mümkün olduğunca uygun görüntüye ulaşılmaya çalışıldı. Antik ve 
örülen yeni kısımların geçiş yerleri siyah bazalt taşlarla işaretlendi. Toplam 
900 taş kullanılarak destek duvarının iki kısmı bu şekilde onarılmıştır.
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Asklepieion
Aşağıdaki yuvarlak yapıdan çoğunlukla alt kat korunagelmiştir. Yuvarlak 

bir plana sahip bu mekânın ortasında, dış duvarları küçük andezit bloklarla 
kaplı, içi ise küçük taş ve harçtan oluşan gevşek bir dolguya sahip, büyük 
bir payanda bulunur. Daire şeklindeki mekân orijinalinde, bugün kısmen ko-
runagelmiş bir tonoz ile örtülüydü. Ortadaki payandanın tonoza bağlandığı 
kısımlarda taşlar ve harç yerinden çıkarak düşmüştür. Bu alanlarda bel ver-
miş duvarlar, tonozların iç kısımlarındaki taşların yerine yerleştirilmesi ve 
üst sıradaki taşların örülmesi ile sağlamlaştırılarak yıkılma tehlikesi bertaraf 
edilmiştir. Ayrıca duvarın temelinde bulunan küçük formatlı kesmetaş ara-
lıkları yenilenmiştir.

Tüm mekânın üzerini örten tonoz orijinalinde, orta aksın etrafında yu-
varlak bir şekilde devam eden kemer şeklindeki payandalarla taşınmaktay-
dı. Antik Dönemde gerçekleşmiş kuvvetli bir deprem, bu payandaları tahrip 
ederek üzerlerinde çatlaklar oluşturmuş, kısmen de deforme etmişti. Yakın 
gelecekte tamamen yıkılma tehlikesi gösteren bu payandalardan ikisi tekrar 
sağlam hale getirilmiştir. Bunlara ilaveten, zamanla akmış derz dolguları da 
kireçli bir harçla tekrar doldurulmuş ve tonozun bazı kısımları yenilenmiştir. 
Ek olarak gelecek yıl, bloklardaki çatlakları kapatmak için, payandalara çelik 
dübeller yerleştirilecektir.

    
Resim Kaynakçası
Tüm resimler Alman Arkeoloji Enstitüsü Pergamon kazısı arşivinden (İs-

tanbul – Berlin) alınmıştır.
Resim: 1  B. Ludwig (U.Wulf’a göre)
Resim: 2  K. Başak – E. Wegmann – İ. Yeneroğlu – B. Ludwig
Resim: 3, 8, 10, 12  B. Ludwig 
Resim: 4  İ. Yeneroğlu – B. Ludwig
Resim: 5 - 6 A. Öztürk – K. Başak
Resim: 7  İ. Yeneroğlu – M. Meinecke
Resim: 9, 11 İ. Yeneroğlu
Resim: 14  R. Mecking – W. Rabbel – E. Erkul
Resim: 15 W. Dörpfeld
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Resim 1: Pergamon. 2017 çalışma alanlarının tümü.
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Resim 2: Pergamon. Kent tepesi. Batı yamacı. X yapısı. Plan. 
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Resim 4: Pergamon. Kent tepesi. Batı yamacı. X yapısı. Plan. Sondaj 6 ve 7. 

Resim 3: Pergamon. Kent tepesi. Batı yamacı. X yapısı. Hava fotoğrafı. 
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Resim 6: Pergamon. Kent tepesi. Son-
radan eklenen kemerle bir-
likte Aşağı Agora’nın kuzey 
stoasının batı yönüne bakan 
rekonstrüksiyonu.

Resim 5: Pergamon. Kent tepesi. Aşağı Agora. 2013-2015 yeni belgeleme temelinde bulgu planı. 
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Resim 9: Pergamon, Yığma Tepe Tümülüsü. Sondaj 1, Plan.

Resim 8:  Pergamon, Yığma Tepe Tümülüsü. 2017 kazılarıyla 
hava fotoğrafı.

Resim 7:  Pergamon, Yığma Tepe Tümülüsü. Sondajların ko-
numu. 2017 genel görünüm. 
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Resim 10: Pergamon, Yığma Tepe Tümülüsü. Sondaj 1.

Resim 11: Pergamon, Yığma Tepe Tümülüsü. Temiz-
lik 1 ve sondaj 5, plan.
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Resim 12: Pergamon, Yığma Tepe Tümülüsü. Temizlik 1 ve sondaj 5.

Resim 13: Pergamon, Yığma Tepe Tümülüsü. Hava fotoğrafı. Sondajlar ve jeoelektrik 
ölçümlerin (derinlik 0,6 - 1,2 m.)  sonuçlarını gösteren hava fotoğrafı. 
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Resim 15:  Pergamon Yığma Tepe Tümülüsü. Dörpfeld zamanında yapılan kazıların pla-
nı. Ortadaki direğin yerinin işaretlenmesi (büyütülmüş haliyle solda) ve te-
penin yığılması esnasında oluşan tabakaların yerleştirme evrelerinin profilde 
işaretlenmesi.

Resim 14:  Pergamon, Yığma Tepe Tümülüsü. Tepenin içlerinde yer alan ve jeofizik yön-
temleriyle tespit edilen strüktürlerin üç boyutlu görünümü. 
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GİRESUN ADASI 2016 – 2017 YILI 
KAZI ÇALIŞMALARI

Hulusi GÜLEÇ*
Gazanfer İLTAR

Akın TEMÜR
Fatma ÖKSÜZ

2016 - 2017 yılı kazı çalışmaları1 01 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında 
45 gün ve 15 Ağustos - 05 Eylül 2017 tarihleri arasında 20 gün olmak üzere 
toplam 65 gün sürmüştür. Yapılan çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Giresun Valiliği İl Özel İdaresi’nin maddi destekleriyle Giresun Müzesi Mü-
dürlüğü başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Gazanfer İltar’ın bilimsel danışmanlı-
ğında gerçekleştirilmiştir.

1- 2016 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Doğu Karadeniz’de, Antik Dönem ve Ortaçağda yerleşime sahne olmuş 
tek ada özelliğine sahip ve Antik Dönemde Aretias/Khalkeritis adları ile bi-
linen Giresun Adası’nda 2016 kazı çalışmaları şapel ve pithoslu alan olarak 
adlandırılan alanlarda sürdürülmüştür. Kazı çalışmaları öncesinde çevre dü-
zenlemesi ve temizliği yapılarak, alan kazıya hazır hale getirilmiş ve çalışma-
lara başlanmıştır.

* Hulusi GÜLEÇ, Giresun Müze Müdürü, Giresun/TÜRKİYE.
 Yrd. Doç. Dr. Gazanfer İLTAR, Giresun Üniversitesi, Görele Güzel Sanatlar Fak., Kültür Varlık-

larını Koruma ve Onarım Böl., Giresun/TÜRKİYE.
 Yrd. Doç. Dr. Akın TEMÜR, Ondokuz Mayıs Üniv., Fen-Edebiyat Fak., Arkeoloji Böl., Samsun/

TÜRKİYE.
 Arş. Gör. Fatma ÖKSÜZ, Karabük Edebiyat Fak. Tarih Bölümü, Karabük/TÜRKİYE.
1 Çalışmalara Yrd. Doç. Dr. Mehmet Görgülü (Antropolog), Ali Uslu (Mimar), Arş. Gör. Fatma 

Öksüz (Tarihçi), yüksek lisans öğrencileri; Özkan Özbilgin (Arkeolog), Merve Çelik (Arkeolog), 
Sonay Albayrak (Arkeolog), lisans öğrencileri; Aylin Kabalak (Sanat Tarihi öğrencisi), Onur Kı-
lıçkaya (Sanat Tarihi öğrencisi), Çisel Kılıç (Sanat Tarihi öğrencisi), Hilal Çeşnial (Sanat Tarihi 
öğrencisi) ve Ersel Ercoşkun (Sanat Tarihi öğrencisi) katılmıştır.
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a- Şapel

Giresun Adası 2015 yılı kazı sezonunda yapılan çalışmalarda  şapel olarak 
adlandırılan kompleksin mimarisinin açığa çıkartılması yoğunluk kazanmış-
tır. Mimarinin yanı sıra elde edilen buluntu ve bulgular sonucunda dönemin 
ölü gömme gelenekleri, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı hakkında önemli 
bilgiler elde etmek amaçlanmıştır. 

2016 yılı kazı sezonunda da yeni bulgular tespit etmek ve edinilen bilgileri 
desteklemek amacıyla Şapel kompleksinde çalışmalara başlanmıştır (Resim: 
1). Açılan yeni açmalar ve tespit edilen mezarlarda bir önceki sezon kullanılan 
kodlar devam ettirilmiştir. Çalışmalar bir önceki kazı sezonunda açılmış olan 
A4 (Resim: 2)- A5 (Resim: 3)- A8 (Resim: 4) kodlu ve yeni kazı sezonunda 
açılmış olan 5x5 m. ölçülerindeki A9 (Resim: 5)- A10 (Resim: 6)- A11 (Resim: 
7)- A12 (Resim: 8) ve A13 (Resim: 9) kodlu toplam 8 adet açmada gerçekleşti-
rilmiştir. 2015 yılı kazı sezonunda açığa çıkartılmış olan ve dörtgen bir form 
veren şapelin kuzey duvarının simetrisi güney yönünde de takip edilmek is-
tenmiş ve A5 adlı açmada çalışmalar sürdürülmüştür. Ancak yapının yoğun 
şekilde kaçak kazıya maruz kaldığı ve sonraki dönemlerde de farklı amaçlarla 
kullanıldığı göz önüne alındığında tahribatın güney duvarını yok ettiği göz-
lenmiştir (Resim: 10). 

Mimarisi açığa çıkartılan şapelin çevresinde çalışmalara yoğunluk verilmiş 
olup tekli veya toplu gömüler tespit edilmiştir (Resim: 11). Üst üste yerleşti-
rilmiş yetişkin birey-çocuk gömüsü yanı sıra bireylere ait tekli gömü olarak 
toplamda 9 adet gömü açığa çıkartılmıştır. Apsisin güneydoğusunda, A4 adlı 
açmanın güneydoğu çeyreğinde B14 olarak adlandırılan mezarın kemikleri-
nin dağınık halde olduğu gözlenmiştir. Mezar toprağı içerisinde kırık halde 
çok sayıda deniz kabukları tespit edilmiştir (Resim: 12). A4 açmasında, önceki 
sezon M1 olarak adlandırılan dikdörtgen formlu, taş örgü mezarın batısın-
da ise B15 adlı mezar tespit edilmiştir. Yönünün doğu-batı doğrultusunda ve 
dorsal pozisyonda olduğu anlaşılan gömünün yalnızca diz ve dizden aşağısı 
sağlam olarak ele geçirilmiştir. Gömünün diz kapakları üzerine bilinçli ola-
rak yerleştirildiği gözlenen birer adet deniz kabuğu tespit edilmiştir (Resim: 
13). A5 adlı açmanın güneydoğu çeyreğinde, bir önceki kazı sezonunda açığa 
çıkartılan M2 adlı kireç taşından yapılmış, köşeleri oval, dikdörtgen formlu 
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toplu mezarın güneyinde ise B16 olarak adlandırılan mezar tespit edilmiş-
tir. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda, dorsal pozisyonda defnedildiği 
gözlenen gömünün dizden yukarı kısmı açma kesiti dışında kalarak açığa 
çıkartılamamıştır. Açığa çıkartılan kısmın uzunluğu ise 102 cm. olarak tespit 
edilmiştir (Resim: 14). Önceki kazı sezonunda A5 açmasında tespiti yapılmış 
ancak A4 açma kesiti altında kaldığı için belden aşağısı açığa çıkartılamayan 
B3 adlı mezarın temizlik çalışmaları sırasında bir çocuğa ait olduğu gözlenen 
yeni bir mezar önemli bulgular arasındadır. B3 adlı mezar bireyinin pelvis 
hizasına kafası gelecek şekilde yerleştirilen ikinci mezarın boyutları 75x22 cm. 
olarak tespit edilmiştir. 

B17 olarak adlandırılan ve doğu-batı doğrultusunda, dorsal pozisyonda 
defnedilen iskeletin kafatasının kırık olduğu ve kot farkının yüksek olması 
sebebiyle gövdenin çok tahrip olduğu gözlemlenmiştir. Mezar toprağı içeri-
sinde ise çok sayıda deniz kabuğu ele geçmiştir (Resim: 15). A4 adlı açmanın 
güneybatı çeyreğinde yer alan gömü ise dorsal pozisyonda yatırılmış olup, 
kolları dirsekten kırılarak karın hizasında birleştirilmiştir. B18 adlı gömünün 
dizden aşağı kısmı A10 adlı açma kesitinin içinde kalarak açığa çıkartılama-
mıştır. Kafatasının ön kısmı kırık olan mezarın çevresel koşullar sebebiyle 
oldukça tahrip olduğu gözlenmiş olup, boyutları 115x52 cm. olarak tespit 
edilmiştir.

A4 adlı açmada yer alan ve önceki kazı sezonunda M1 olarak adlandırılan 
taş örgü mezarın batı köşesinde ise bir bebeğe ait olduğu tespit edilen mezar 
açığa çıkartılmıştır. B20 olarak adlandırılan mezarın kafatası saptanamamış 
olup, oldukça tahrip olduğu gözlemlenmiştir. 60x20 cm. boyutlarındaki be-
bek gömüsü doğu-batı doğrultusunda, sert bir sıva üzerine dorsal pozisyon-
da defnedilmiştir ve kollarının dirsekten kırılarak karın hizasında birleştiril-
diği gözlemlenmiştir. A5 adlı açmada yer alan M2 adlı kireçtaşından yapılmış 
toplu mezarın kuzeyinde bir çocuğa ait olduğu düşünülen mezarın durumu-
nun ise kötü olduğu gözlemlenmiştir. 

B21 olarak adlandırılan gömü diğer gömülerle yön birliğinde olup, doğu-
batı doğrultusundadır. Kolları dirsekten kırılarak göğüs hizasında birleştiri-
len gömü dorsal pozisyonda yatırılmıştır. Boyutları ise 105x25 cm.dir. Direk 
olarak anakaya üzerine defnedilen iskeletin kafatasının ön kısmının kırık ol-
duğu gözlenmiştir. Kot farkının yüksek olmasından dolayı sol femuru sap-
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tanamamış olup oldukça tahrip olduğu tespit edilmiştir. A10 adlı açmanın 
kuzeydoğu çeyreğinde ise üzeri pişmiş topraktan yapılmış kiremitlerle sıralı 
mezar tespit edilmiştir. Diğer mezarlardan farklı olarak güneybatı-kuzeydo-
ğu doğrultusunda toprak üzerine yerleştirilmiş mezarın üzerinin kırık kire-
mit parçalarıyla, özenli şekilde kapatıldığı gözlenmiştir. 

B22 olarak adlandırılan mezarın kafatasının çevresel koşullar sebebiyle 
oldukça kötü durumda olduğu gözlenmiştir. İskelet 170x60 cm. ölçülerinde-
dir. Mezarın ayak kısmı hizasında bir adet cam obje tespit edilmiştir. A10 aç-
masında tespit edilen B22 adlı mezarın batısında direk olarak toprak üzerine 
defnedilmiş bireye ait yeni bir mezar tespit edilmiştir. B23 adlı kuzeydoğu-
güneybatı doğrultusunda, dorsal pozisyondaki gömünün kafatasına ait çok 
küçük ve kırık parçalar ele geçmiş olup, oldukça tahrip olduğu gözlemlen-
miştir. Boyutları 140x38 cm. olan mezarın kolları dirsekten kırılarak göğüs 
hizasında birleştirilmiştir. 

Şapel kompleksi ve çevresinde yer alan mezarlar bir bütün olarak değer-
lendirildiğinde çoklu gömülerin yanı sıra bireysel olarak tanımlanabilecek 
mezarlar da mevcuttur. Mezar sınırı nadir örnekler dışında belirlenmeksizin 
direk olarak toprağa veya bir sıva üzerine defnedilmiştir. Kollar dirseklerden 
kırılarak göğüs ve karın üzerinde çapraz şekilde uzatılmıştır. Gömüler genel-
likle Ortodoks Hıristiyan geleneğine uygun olarak; kafa batıda, yüz doğuya 
bakacak şekilde, doğu-batı doğrultusunda, sırtüstü (dorsal) pozisyonda def-
nedilmiştir. Belirtilen güneydoğu- kuzeybatı doğrultulu bir kiremit mezarın 
tespiti, şapel kompleksi mezarlarında yön birliğinin olmadığını düşünmek 
için yeterli değildir. Mezarların üzerine serilmiş ya da harç ile karıştırılarak 
mezarların tabanında veya üzerinde kullanılan deniz kabuklarının ise bir sta-
tü belirleyicisi olduğu düşüncesi kuvvetli ihtimaldir. Tespit edilen bir adet 
metal obje ise şapel kompleksinin kaçak kazılar sonucu tahrip edilerek mi-
mari unsurların çevreye dağıldığını bize göstermektedir. Yapının genelinde 
Ortaçağa tarihlenen sırlı ve sırsız olarak profil veren ve niteliksiz (amorf) se-
ramik parçalar bulunmuştur.

b- Pithoslu Alanı 
Pithoslu alandaki kazı çalışmaları, 2015 kazı sezonunda gerçekleştirilen ça-

lışmaların devamı niteliğinde olup, A2 olarak adlandırılan açmanın batısında 
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5x5 m. ölçülerinde açılan ve A3  adı verilen açmada başlatılmıştır. Toplamda 
8 açmada gerçekleştirilen çalışmalarda; A3 açmasında 1 adet sikke, A4 ve A6 
açmalarında güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu olduğu tespit edilen görece 
5x5 m. ölçülerinde yarı düzenli moloz taş sırası, A7 ve A9 açmalarında farklı 
ölçülerde yoğun tahribata maruz kalmış 4 adet pithos, 2 adet tekil gömüye ait 
kiremit mezar, 2 adet bronz çivi, A10 açmasında 1 adet ağırşak ve A5 ile A8 
açmalarında ise açmaların tümünde olduğu gibi farklı dönemlere ait çeşitli 
formlarda niteliksiz seramik parçalarına rastlanmıştır. Bu buluntular ayrıca 
pithoslu alan genel buluntu grubunu da oluşturmaktadır.

A4 ve A6 açmalarında tespit edilen yarı düzenli moloz taş sırası, bulundu-
ğu alan bakımından oldukça önemlidir. A1 açmasında tespit edilen pithosla-
rın çevresi destek amaçlı olarak örüldüğü düşünülen ve duvar örgüsü olarak 
nitelenen büyük moloz taşlar ile çevrilidir. Bu molozlar horasan harcı kulla-
nılarak örülmüş ve görece sağlam bir şekilde açığa çıkarılmıştır. Bu anlamda 
tespit edilen moloz taş sırasının, söz konusu destek duvarlarının yapılma-
sı amacıyla bu alana yerleştirilmiş olduğu düşünülebilir. Molozların benzer 
özellikler göstermesi de bu görüşü destekler niteliktedir. Ancak diğer taraftan 
yukarıda da bahsedildiği üzere moloz taş sırasının “yarı düzenli” bir yapı-
ya sahip olması, güneydoğu köşesinde bir çeşit basamak sayılabilecek 2 adet 
yükseltinin olması, molozların Horasan harcı olmamasına karşın küçük kire-
mit parçaları ile sıkıştırılmış olması ve özellikle güneydoğu ve kuzey cephele-
rinin belli bir sınır verecek şekilde yerleştirilmiş olması moloz taş sırasının bir 
yaşam alanının zemini ya da yükseltisi olabileceğine işaret  etmektedir. Keza 
Karadeniz Bölgesi’ndeki eski yapıların mimari özellikleri incelendiğinde, böl-
genin yağış alma oranının yüksek olması ve arazi şartları nedeniyle, özelikle 
üst yapıda ahşap malzemelerin kullanıldığı, zeminin ise yağış, sel ve toprak 
kayması gibi sorunlardan korunmak amacıyla örülen taş sıraları ile yükseltil-
diği bilinmektedir. Bu nedenler çerçevesinde molozların niteliği kesin olarak 
bilinmese de oldukça düşündürücüdür. Pithosların depolama amacıyla kulla-
nılmış olma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda güvenlik açısından bu 
alanda bir yapılaşmadan söz etmek yanlış olmayacaktır. Burada dikkat edil-
mesi gereken iki husus vardır. İlki, eğer bir yapılaşma söz konusu ise üst ya-
pıya ait buluntunun var olup olması ki henüz buna dair herhangi bir buluntu 
ele geçmiş değildir. Ancak daha önce de bahsedildiği üzere eğer üst yapı ah-
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şap malzeme kullanılarak yapılmış ise, aşırı yağış ve bitki örtüsü nedeniyle 
eriyip yok olmuş olabileceği beklenebilir. İkinci husus ise, alt yapı ve üstü 
yapıyı örüp ayakta kalmasını sağlayacak herhangi bir harç ya da bu hususta 
kullanılmış olabilecek malzemenin bulunup bulunmadığıdır. Pithosların çev-
resinde tespit edilmiş koruma duvarındaki horasan harcına ya da başka bir 
harca burada rastlanılmamıştır. Ancak molozlar arasına yerleştirilmiş olan 
küçük kiremit parçalarının, tıpkı sur duvarlarındaki gibi duvarları sıkılaştırıp 
güçlendirmek amacıyla kullanıldığını varsayarak, alt yapıya ait birleştirici bir 
malzemenin var olduğunu ve bunun bir anlamda alt yapıyı sağlamlaştırmak 
amacıyla kullanıldığı düşünülebilir. Bununla birlikte A7 ve A9 açmalarında 
ele geçirilen 2 adet ve bir önceki yıl elde edilen 2 adet toplamda 4 adet bronz 
çivinin, ahşap olduğu varsayılan üst yapının birleştirici unsurlarından bir kaçı 
olduğu söylenebilir. Ada’da şapel, kilise, açık hava tapınağı vb. gibi nedenler 
ile daha çok dini bir yapılaşma söz konusu olduğundan sivil mimarinin de en 
azından din adamlarının barınma ihtiyacını karşılayacak düzeyde var olması 
beklenir. Bu anlamda ise söz konusu moloz taş sırasının sivil mimariye dair 
şimdilik tek gösterge olması oldukça önemlidir. Bir diğer önemli husus ise, 
moloz taş sırasının bulunduğu alanın şapel, kilise ve kule yapısı gibi dini ve 
stratejik yapıların oluşturduğu üçgenin neredeyse tam ortasında yer alıyor ol-
masıdır. Genel anlamda bakıldığında, verilerin büyük bir bölümü mimari bir 
yapılaşmayı gösteriyor olsa da, yukarıda da bahsedildiği üzere molozların, 
pithosların çevresine yapılacak destek duvarı için bu alana yerleştirilmiş olma 
olasılığı da göz ardı edilmemelidir.

Çalışmalar sırasında tespit edilen önemli buluntu gruplarından biri de A7 
ve A9 açmalarında tespit edilen yoğun tahribata uğramış pithos kalıntıları-
dır. Başlangıçta moloz taş sırasının devam edip etmediğini anlamak amacıyla 
A4 ve A6 açmalarının doğusunda başlatılan çalışmalar A7 ve A9 açmaların-
da sürdürülmüştür. Yüzey toprağının kaldırılmasından önce gerçekleştiri-
len sondaj çalışması sonucunda, moloz taş sırasının hemen arkasında yani 
güneydoğusunda yoğun tahribata maruz kaldığı görülen pithos kalıntısına 
rastlanılmıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar başlangıçta sadece 
döküntü seramik parçalarına ulaşılmıştır. Ancak çalışmalar ilerledikçe ve de-
rinlik arttıkça buluntularda değişiklikler gözlenmiş ve 2 adet bronz çivi tespit 
edilmiştir. Söz konusu değişiklikler sadece buluntularda değil aynı zaman-
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da toprağın yapısında da gözlenmiştir. Başlangıçta zemin olduğu düşünülen 
toprakta bir seviye daha inildiğinde başlangıçta tespit edilen pithosun yakla-
şık 1 m. kuzeydoğusunda yine yoğun tahribata maruz kaldığı tespit edilen 
pithos kalıntılarına rastlanılmıştır. Pithosun çevresini açmak için başlatılan 
çalışmalar sırasında söz konusu pithosun hemen doğusunda diğerlerine göre 
oldukça küçük boyutlu, yoğun tahribata maruz kalmış ve tamamen parça-
lanmış olduğu görülen pithos parçalarına rastlanılmış ve bunlar temizlenerek 
kaldırılmıştır. Diğer 2 pithos ise temizlik çalışmalarının ardından ortaya çıka-
rılarak in-situ halinde korumaya alınmıştır. A7 açmasında pithosların tespit 
edildiği seviyedeki diğer önemli buluntular ise Bizans Dönemine ait olduğu 
düşünülen ve yoğun olarak ele geçen çeşitli seramik parçalarıdır. A7 açma-
sının kapatılmasının ardından çalışmalara A9 açmasında devam edilmiştir. 
Açmadaki çalışmalar sırasında toprak yapısında gözle görülür bir değişiklik 
gözlenmiştir. Toprak yapısının yer yer çakıl taşları, nemli toprak ve en önem-
lisi dere taşları ile örtülü olduğu görülmüş, yüzeyden itibaren yaklaşık 1,5 
m. seviye inildiğinde gövdeden üst bölümü tahribata uğramış yeni bir pithos 
kalıntısına rastlanılmıştır. 

A7 ve A9 açmalarında tespit edilen 4 adet pithos kalıntısı genel olarak ince-
lendiğinde daha önce A2 açmasının kuzeybatı köşesinde tespit edilen pithos-
larla benzerlik taşıdığı görülmektedir. A1 açmasındaki pithoslardan oldukça 
küçük olan söz konusu pithosların tam olarak kullanım amacı bilinmese de 
daha çok depolama amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir. Pithosların boyutla-
rı incelendiğinde ağız çaplarının 80-120 cm. arasında değişiklik gösterdikleri 
görülmüştür. Derinlik ölçülerine bakıldığında ise yoğun tahribat nedeniyle 
sağlıklı sonuçlar alınamamasına karşın, A2 açmasındaki pithoslarla benzerlik 
göstermesi nedeniyle ortalama 1 m. derinliğe sahip oldukları düşünülmekte-
dir. Ancak A7 açmasında temizlenip kaldırılan ve diğerlerine oranla oldukça 
küçük boyutlu olduğu görülen pithos kalıntısı bu ölçülerin dışında tutulma-
lıdır. 

Pithoslu alanda bu yıl açığa çıkarılan 4 adet pithos ile birlikte toplamda 
11 adet pithos tespit edilmiştir. Bu pithoslardan 3 tanesi (A2 açmasında tes-
pit edilen 3 pithos) sağlam olarak ele geçirilmiştir. A1 ve A2 açmalarında tes-
pit edilen diğer 4 pithosa bakıldığında ise, söz konusu pithosların diğerlerine 
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oranla oldukça büyük olduğu ve yaklaşık derinliklerinin ortalama 2 m. ol-
duğu düşünülmektedir. Ancak oldukça yoğun tahribata maruz kaldıkları ve 
çevrelerinin koruma/destek duvarı ile desteklendiği görülmüştür. A7 ve A9 
açmalarında tespit edilen pithoslara bakıldığında ise yoğun tahribata maruz 
kaldıkları ve A2 açmasındaki sağlam 3 pithos gibi koruma/destek duvarı ile 
desteklenmedikleri fark edilmiştir. Bu anlamda koruma/destek duvarının sa-
dece büyük boyutlu pithoslar için kullanılmış olabileceği söylenebilir. 

Pithoslu alanda ele geçirilen önemli bulgulardan biri de A9 açmasında 
tespit edilen pithosun etrafının açılması ve temizlenmesi sırasında, A7 ile A9 
açmalarının arasında yer alan koruma duvarının altında, üzeri kiremitler ile 
örtülü 2 adet tekil gömüye ait mezara rastlanılmasıdır. Burada önemli olan 
diğer bir husus ise mezarların üzerindeki toprak yapısının seviyelere göre 
değişim göstermesidir. Toprak yapısı incelendiğinde, mezarların üzerinin 
sırasıyla yüzey toprağı, dere taşı, taşlık-kiremit ve toprak-kiremitten oluşan 
bir tabakalaşmaya sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu tabakalaşmaya bağlı olarak 
özel bir gömüden söz etmek söz konusu olmasa da, adadaki diğer mezarlar-
dan oldukça farklı özelliklere sahip olduğu açıkça görülmektedir. 

Mezarların biçem özelliklerine bakıldığında her iki mezarın da çevresinin 
bir çeşit alınlık oluşturacak şekilde tek sıra kiremitle örtüldüğü ve her iki me-
zarın da batı-doğu doğrultulu olduğu tespit edilmiştir. Aşırı yağış ve yüzeye 
yakınlığı nedeniyle mezarların yoğun tahribata maruz kaldığı ve iskeletlerin 
erimeye başladığı görülmüştür. 

B1 mezarında, iskelet batı-doğu doğrultulu olarak dorsal pozisyonda yer-
leştirilmiş ve kolları dirseklerden kırılarak göğüste birleştirilmiştir. İskeletin 
kafatası pithosun içine yerleştirildiğinden korunmuş ve sağlam bir şekilde 
günümüze ulaşmıştır. Ayrıca kafatasının alttan desteklenerek yüzünün do-
ğuya bakacak şekilde yerleştirildiği anlaşılmıştır. Bu özellikler göz önünde 
bulundurulduğunda B1 mezarı ada için üniktir. İskeletin cinsiyeti ve yaşı he-
nüz belirlenememiş olup, cinsiyet tayini için gereken kısımların yoğun tahri-
be maruz kaldığı anlaşılmıştır.  İskeletin sağlam kalan kısımlarının yaklaşık 
uzunluğunun 1.40 m. olduğu, özün uzunluğunun ise yaklaşık 1.70/75 m. ola-
bileceği düşünülmektedir.  B2 mezarı, B1 mezarının hemen sağında, yine ba-
tı-doğu doğrultulu olarak konumlandırılmıştır. B2 mezarı incelendiğinde ise, 
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iskeletin B1 gibi dorsal pozisyonda yerleştirildiği ve kollarının dirseklerden 
kırılarak göğüste birleştirildiği görülmüştür. İskeletin kafatasının bir kiremit 
ile sınırlandırıldığı ve yoğun tahribata maruz kaldığı söylenebilir. İskeletin 
cinsiyeti ve yaşı henüz belirlenememiş olup, cinsiyet tayini için gereken kı-
sımların yoğun tahribata maruz kaldığı görülmüştür.  İskeletin sağlam kalan 
kısımlarının yaklaşık uzunluğunun 1.70 m. olduğu ve orijinal uzunluğunun 
1.80/85 m. olduğu düşünülmektedir.

 Diğer bir iskelet kalıntısı A1 açmasının kuzeyine açılan A10 açmasında 
tespit edilmiştir. Ancak yoğun tahribata maruz kalması nedeniyle herhangi 
bir veri elde edilememektedir.

Pithoslu alandaki mezar buluntuları genel olarak incelendiğinde, konum 
olarak şapel mezarlarının çok yakınında bulunması mezarların önemini art-
tırmaktadır. Şapel alanında çok sayıda mezar bulunmasına karşın -kiremitle 
örtülmesi dışında- bu özelliklere sahip herhangi bir mezar elde edilememiş-
tir. Şu ana kadarki çalışmalar B1 ve B2 mezarlarının öneminin, tam olarak 
ortaya konması açısından yeterli değildir. 

c- Diğer Çalışmalar

Alanda yapılan çalışmaların yanı sıra, Müze’de buluntuların temizliği ve 
sınıflandırılması yapılmıştır.  Etütlük ve envanterlik olarak ayrılan eserlerin 
çizimleri yapılmış ve eserlerin fotoğrafları çekilerek kayıt altına alınmıştır. Şa-
pel yapısının çizimleri yapılarak yapının planı anlaşılmaya çalışılmıştır. Ay-
rıca kazı alanlarının korunması amacıyla, şapel ve pithoslu alanın üzeri ahşap 
çatı örtüsüyle kapatılmıştır. 

2- 2017 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Giresun Adası’nda 2017 kazı çalışmaları “kilise” olarak adlandırılan alan-
da sürdürülmüştür. Kazı çalışmaları öncesinde çevre düzenlemesi ve temizli-
ği yapılarak, alan kazıya hazır hale getirilerek çalışmalara başlanılmıştır. 

Kilise alanındaki kazı çalışmaları, daha önceki yıllarda kazılan alanların 
devamı niteliğinde gerçekleştirilmiş olup, yapının güney tarafında sürdürül-



140

müştür. Toplamda, 5x5 m. ölçülerindeki 4 açmada -A1, A2, A3, A4 - gerçek-
leştirilen çalışmalarda; A1 ve A4 açmalarında şu an için kiliseden bağımsız 
olduğu düşünülen dörtgen planlı bir yapı kalıntısı, farklı ölçülerde mozaik 
parçaları, metal eser kalıntıları ve 1 adet mavimsi turkuaz renkli cam boncuk; 
A2 ve A3 açmalarında ise çok sayıda mezar, fresk parçaları, farklı ölçülerde 
9 adet bronz çivi, döküntü seramik parçaları, 1 adet taş mimari parçası ve 
kolyeye ait olduğu düşünülen 3 adet bronz boncuk ile kolyeye dair ip kalın-
tılarına rastlanmıştır. 

A1 ve A4 açmalarında tespit edilerek ortaya çıkarılan ve şu an için A ya-
pısı olarak adlandırdığımız mimari yapı kalıntısı, konumu ve planı açısından 
oldukça önemlidir. Çünkü daha önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarda 
tespit edilmiş buluntuların ve yapıların daha çok dini ya da askeri nitelikli 
olduğu anlaşılmış ve herhangi bir sivil mimariye rastlanmamıştır. Bu bağlam-
da, başlangıçta kilisenin tam planını ortaya çıkarmak amacıyla, kilisenin gü-
neyinde başlatılan çalışmalar neticesinde, 5x4 m. ölçülerinde dörtgen planlı 
ve şu an için kiliseden bağımsız olduğunu düşünülen bir yapı kalıntısı ortaya 
çıkarılmıştır. Söz konusu yapı, kilisenin güneybatı köşesinde olup, kilisenin 
güneyindeki kule yapısı ile de oldukça yakın bir konuma sahiptir. Dolayısıyla 
kilisenin ve kulenin yakınında bulunması, bireyler için olası bir sivil mimariyi 
işaret etmektedir. 

A yapısı planı bakımından incelendiğinde ise; yapı şekil itibariyle dörtgen 
bir plana sahiptir. Yapının giriş kısmı kesin olarak tespit edilememekle bir-
likte, çalışmalar sırasında yapının girişi olabileceğini düşündüğümüz iki alan 
tespit edilmiştir. Bunların ilki, 3 sıra blok taştan oluşturulan ve bir nevi kapı 
sövesi gibi düşünülebilecek alan, diğeri ise onun hemen kenarında altıgen 
olarak işlenmiş 2 taş bloğun arasındaki alandır. Ancak altıgen taş blokların 
olduğu noktada çok fazla buluntu olmaması ve buna karşın 3 sıra taş bloğu-
nun hemen kenarında kapı kilidine ait olabileceği düşünülen yoğun metal 
kalıntılarına rastlanması, girişin, bu bölgede olabileceğini düşündürmektedir. 

Yapının işlevine dair bilgi verebilecek çok fazla buluntu tespit edilememiş 
ve bu da yapıyı nitelendirmeyi zorlaştırmıştır. Ancak yürütülen çalışmalar 
zayıf da olsa bir fikir vermektedir. A yapısı içerisinde olasılıkla kilise ile bağ-
lantılı mozaik parçaları ortaya çıkarılmıştır. Bu ise, kiliseye daha sonraki bir 
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dönemde inşa edilmiş ek bir yapıya işaret ediyor olarak değerlendirilebilir. 
Nitekim her iki yapının mimari öğeleri karşılaştırıldığında, yapıların farklı 
dönemlerde inşa edilmiş olabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak, bu 
düşünceyi destekleyecek başka herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Bu 
nedenle A yapısı, adadaki sivil mimariye dair ilk kanıt olarak önerilebilir. 

A2 ve A3 açmalarında ise, çoğunun cinsiyeti tespit edilememiş ve tamamı 
batı-doğu doğrultulu çok sayıda mezar tespit edilmiştir.  Bireysel gömülerin 
yanı sıra toplu gömüye de işaret eden mezarların bir kısmı temizlenerek açığa 
çıkarılmış - KGM 1, KGM 2, KGM 3 KGM 4, KGM 5 ve KGM 6- ve tümünün 
dorsal pozisyonda kollarının göğüs hizasında birleştirilmiş olduğu görül-
müştür. Mezarlar, daha çok kiremitle örtülmüş, ancak basit toprak mezarlara 
da rastlanmıştır. 

Mezarlar üzerinde yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucunda, iskeletlerin çev-
resinde –neredeyse sıralı bir şekilde yerleştirilmiş- farklı renklerde fresk par-
çalarına rastlanmıştır. Ancak bunun bir gömü geleneğiyle mi yoksa tesadüfi 
olarak mı değerlendirilebileceğine dair yeterli buluntuya ulaşılamamıştır. 

Mezarların tamamı önem taşımakla birlikte, buluntuları itibariyle 3 mezar 
-KGM 1, KGM 2, KGM 3 (- diğerlerinden ayrılmaktadır. KGM 1 ve KGM 2 
adlı mezarlar incelendiğinde, iskeletlerin boyun kısımlarında ip kalıntılarına 
rastlanmış ve ayrıntılı çalışmalar neticesinde KGM 1 mezarında 3 adet bronz 
boncuk tespit edilmiştir. İp kalıntılarının konumu ve daha önceki yıllardaki 
buluntular göz önünde bulundurularak, bu boncukların bir kolyeye ait oldu-
ğu düşünülmektedir. Diğer bir önemli mezar olan KGM 3 ise, bazı soru işa-
retleri barındırmaktadır. Ayrıntılı çalışmalar neticesinde, mezar çevresinde 
çok sayıda bronz çivi tespit edilmiştir. Çivilerin, iskeletin farklı kısımlarında 
ve oldukça yakınında bulunması, bireyin bir çeşit tabut ile gömülmüş olabi-
leceğini düşündürmüş, ancak, herhangi bir ahşap kalıntısına rastlanmaması 
nedeniyle zayıf bir ihtimal olarak değerlendirilmiştir. 

A3 alanında tespit edilen diğer bir buluntu grubunu seramik parçaları 
oluşturmaktadır. Açmanın güneydoğu köşesinde bulunan yeşil ve kırmızı 
sırlı kaide parçası, daha önce şapel alanında bulunan bezemeli bir kase ile 
form açısından benzer özelliklere sahiptir. Ancak diğer parçalarına rastlana-
mamıştır. Bunun dışında ise çok sayıda niteliksiz seramik parçası tespit edil-
miştir.
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3- SONUÇ 

Giresun Adası 2016 ve 2017 yılı kazıları, 2015 yılı kazısının devamı şeklin-
de gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında açığa çıkarılan tek nefli, duvar yüzeyle-
ri küfeki ile kaplı şapelin çevresinde sürdürülen kazı çalışmalarında dönem 
geleneklerine uygun olarak defnedilmiş çok sayıda kadın, çocuk ve erkek 
mezarı açılmıştır. 2011 yılında kazısı gerçekleştirilen Kilise çevresinde açılan 
mezarlar daha çok erkeklere aitken buradaki mezarların daha çok kadın ve 
çocuklara ait olması dikkat çekicidir. 

Kazılarda elde edilen zeuksippus seramikleri örneklerinden birisi olan kase, 
tamamlanabilir durumda olması nedeni ile önemlidir. Açığa çıkarılan mimari 
birim ve elemanlarla birlikte, mezarlar, elde edilen çok sayıda sikke, boncuk, 
röliker, çivi, fresk ve mozaik parçaları Giresun Adası’nın tarihi serüvenini or-
taya çıkarılması bakımından önemli veriler olmuştur. Ancak doğal nedenler 
–özellikle iklim- adaya ve tarihi yapıya oldukça zarar vermektedir. Kazıların 
kısa süreli ve küçük bir ekiple sürdürülüyor olması, iklim şartları, ulaşım zor-
luğu gibi olumsuzluklar ada buluntularının ortaya çıkarılmasını ve değerlen-
dirilmesini güçleştirmektedir.
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Arazi Çalışmaları

Arazi çalışmalarının ilk haftalarında höyükte çalışma alanları ve çevre-
sindeki büyüyen otların temizliği yapılmış, bunun yanı sıra açma içlerine 
koruma amaçlı yerleştirilmiş geotekstiller kaldırılmıştır. 2017 yılında ayrıca 
arazide höyüğün güncel topoğrafik haritasını oluşturma çalışmaları Doç. Dr. 
Ramazan Cüneyt Erenoğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla 
sonuçlandırılmıştır. 

Kazı çalışmalarına önceki yıllarda açılan D3.4, D4.1, D4.2, D4.3 ve D4.4 ka-
relerinde devam edilmiştir (Plan I- II). Ayrıca D3.4 ve D4.2 kareleri arasındaki 
araba yolu belirli bir seviyeye kadar indirilmiştir. Bunun yanı sıra 2017 kazı 
sezonunda bir de höyüğün doğu kısmına doğru E4 karesinde (E4.3) 10x10 
m.lik bir açma açılmıştır (Plan: 1). 

Kazı çalışmalarının haricinde batı kesitinin kuzeyinde görülebilen ve bir 
kısmı D3.2 açmasında açığa çıkartılan Orta Tunç Çağına tarihlediğimiz sa-
vunma duvarına ulaşılabilmek için D3.1 açmasındaki döküntü toprağının bü-
yük bir kısmı da kaldırılmıştır.

D3.1 Karesindeki çalışmalar

D3.2 karesinde 2011 kazı sezonunda ortaya çıkarılan Orta Tunç Çağına  
ait (Maydos Kilisetepe Tabaka VI) savunma duvarının devamı höyüğün ku-
zeybatı kesitinde gözlemlenebiliyordu. Ancak kuzeybatı kesitinde zamanla 
hava koşulları sebebiyle oluşan erozyon, savunma duvarına ait temel taşlarını 
tehdit etmekteydi. Hem duvarın yıkılma tehdidini önlemek hem de gelecek-
te bu alanda yapılması planlanan restorasyon ve konservasyon çalışmalarına 
ön hazırlık yapmak için, restoratörümüzün önerileri doğrultusunda, önce-
likle duvarın alt kısmına koruma amaçlı bir yapay set oluşturulmuş, daha 
sonrasında ise savunma duvarının üzerinde baskı oluşturan döküntü toprak 
kazılmaya başlanmıştır. Savunma duvarının devamını açığa çıkarmak ve ko-
ruma altına almak için de D3.1 karesinin kuzey kısmındaki dolgu kazılmıştır. 
Duvarın üstüne gelebilecek bir alanda ise sarı renkli kil dolgu kalıntılarına 
rastlanılmıştır. Söz konusu kil dolgunun hemen üzerinde Bizans buluntuları 
olduğu için önceki yıllarda yaptığımız çalışmaları da göz önünde bulundu-
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rarak, bu kil dolguyu Bizans yapılarının üzerine oturtulduğu teraslama alanı 
olarak yorumlamıştık. Ancak bu kil dolgunun savunma duvarının üzerine 
doğru yayılmış olması bizde dolgunun OTÇ’na, dolayısıyla da savunma du-
varına ait olabileceği şüphesi yaratmıştı. Yaptığımız çalışmalarımızda sarı kil 
dolgunun Tunç Çağına ait olup olmadığı da araştırdık. Neticede kilin surun 
üzerine doğrudan oturmadığı için, yani arada başka kültür dolgusu olması 
nedeniyle Tunç Çağına ait olamayacağı, Bizans Dönemine ait olduğu sonu-
cuna vardık. 2017 kazı sezonunu sonunda savunma duvarının yak 12,5 m.lik 
bir kısmı ortaya çıkartılmıştır (Resim: 1). 2 m. derinliğe kadar takip edilen 
duvar tek kabuk halinde höyüğün yamacına meyilli inşa edilmiştir. Surun 
hemen önünde ise taş döşeli bir yola ait kalıntılar da bulunmuştur. Döşeme 
kalıntıları kuzey-güney yönünde devam etmektedir (Plan: 2). Önümüzdeki 
kazı sezonunda bu yolu kuzeye doğru takip ederek savunma duvarında bir 
giriş bulmayı hedefliyoruz.

Açmanın güneybatı kısmında yapılan çalışmalarda ise D3.2 açmasında ön-
ceki yıllarda ortaya çıkarılan ve İTÇ’ye tarihlenen savunma duvarının (duvar 
44) devamı tespit edilmiştir (Resim: 2). 

D3.4 Karesindeki Çalışmalar

2015 Kazı Sezonu’nda D3.4 karesinde ulaşılabilen en erken tabaka Orta 
Tunç Çağının geç dönemine ait kalıntılardı (Maydos Kilisetepe VI. Tabaka) 
(Plan: 2). Bu döneme ait açmanın orta kısmı ve doğu kısmında taş temelli, 
aşırı tahrip olmuş mimari kalıntılar mevcuttu. Batı kısmında ise D3.3 karesi 
sınırında evlerin arka kısımlarının daha kalın inşa edilmesi ile oluşturulmuş 
savunma sistemi ve hemen önünde kazemat işlevinde küçük bir oda tespit 
edilmişti. Söz konusu mimari kalıntılar Son Tunç Çağında alanın işlik alanı 
olarak kullanılması neticesinde açılmış, etrafı kille sıvalı silo çukurları tarafın-
dan tahrip edilmiştir. Açmanın kuzeybatındaki höyük yamacına denk gelen 
kısımlarda ise halen döküntü tabakası devam etmekteydi. 2016 sezonu çalış-
malarının öncelikli amacı Orta Tunç Çağının erken dönemlerine tarihlenen 
Maydos Kilisetepe VII. tabakası ile Orta Tunç Çağının geç dönemine ait May-
dos Kilisetepe VI. tabakası arasındaki geçişi tespit edebilmekti. Daha doğru-
su bu iki tabaka arasındaki geçişin var olan bir mimarinin devamı şeklinde 
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organik bir biçimde mi geliştiği, yoksa yeni bir mimari planlamaya mı gidil-
diği araştırılacaktı. Bunun yanı sıra VI. tabakaya ait yıkık durumdaki mima-
ri kalıntıların etraflarında ve taban üstünde ince temizlik yaparak mekânları 
kullanıldıkları son hale getirmek çalışmanın ikinci hedefini oluşturmaktaydı. 

Çalışmalara açmanın kuzey batısındaki döküntü toprağın kazılmasıyla 
başlanmıştır. Ayrıca bu çalışmalara paralel olarak açmanın kuzeydoğusunda, 
VI. ve VII. tabaka arasındaki dolgu da kazılmıştır. 

Kuzeydoğuda yapılan çalışmalar neticesinde, VI. tabakaya ait 78 numaralı 
duvarın kuzeyinde ve ona paralel başka bir yapıya ait duvar kalıntısı bulun-
muştur (Resim: 3). 89 numaralı duvar olarak isimlendirilen bu duvar ile 78 
numaralı duvar arasında bir sokak tespit edilmiştir. Bu yeni duvarın kuze-
yinde VII. tabaka kalıntılarına ulaşılmıştır. Burada önceki yıllarda ortaya çı-
kartılan 25 numaralı duvarın devamı ve bir ocak kalıntısı ortaya çıkartılmıştır 
(Resim: 3). 25 numaralı duvar kil sıvalı bir çukur tarafından tahrip edilmiştir. 
Ortaya çıkarılan mimari kalıntılar neticesinde VII. tabaka ile VI. tabaka ara-
sında organik bir geçiş olmadığı, yani aynı mimari planın devamı olmadığı, 
aralarında bir kesinti olduğu tespit edilmiştir. 

Açmanın kuzeybatısındaki döküntü toprağın altında yine VII. tabakaya 
ait kalıntılara ulaşılmıştır. Söz konusu kalıntılar bir yapıya ait köşe duvarının 
temel taşlarıdır (Resim: 4). 90 numaralı duvarın güney kısmına muhtemelen 
tamirat ve destek amaçlı dik taşlar konulmuştur (Resim: 5). İlginç olan hu-
sus ise bölgede M.Ö. 1200’lere tarihlenen ve Balkan Kavimleri göçleri ile iliş-
kilendirilen bir mimari geleneğin, yani yapıların temellerine dik konulmuş 
taşların kullanılmasının Maydos Kilisetepe Höyüğü’nde C14 verileri ile M.Ö.  
1945- 1865 yılları öncesine tarihlenen VII. tabakanın son evresinden itibaren 
kullanılıyor olmasıdır. 2017 yılı çalışmalarında ise bu duvarların oluşturduğu 
köşenin iç kısmı kazılmıştır. Kazılan alanda tam köşede bir kubbeli fırın ve bu 
fırının biraz ilerisinde de kevgir diyebileceğimiz, muhtemelen peynir imala-
tında kullanılmış bir kap bulunmuştur (Resim: 6-7a-b).2 

2 Benzer kaplar Balkanlarda peynir imalatında kullanılan kaplar olarak işlevlendirilirken (Özdo-
ğan 1982) Ege Dünyası’nda ise tütsü kabı olarak tanımlanmaktadırlar (Aykurt 2013/ Erkanal- 
Karaturgut 2004). Kabın bir fırın kenarında bulunması tütsü kabı olarak kullanılmış olabileceği 
fikrine daha yakın olsa da iç kısmında herhangi bir is ya da yanık izine rastlanılmamıştır.
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Açmanın güneybatı kesiminde de çalışılmıştır. Bu alanda VI. tabakaya ait 
duvarların uzantılarını daha iyi tespit edebilmek amacıyla duvarlardan dü-
şen taşlar kaldırılmıştır. Bu çalışmalar esnasında bir de yonca ağızlı tüm kap 
bulunmuştur (Resim: 8).   

Son olarak D3.4 açmasında 2016 kazı sezonunda Son Tunç Çağına tarih-
lenen Maydos Kilisetepe V. tabakaya ait çukurlar kaldırılmıştır. Çukurların 
yaklaşık 5-10 cm. kalınlığındaki kille sıvanmış kısımlarının hepsinin altında 
kül tabakasına rastlanılmıştır. Bilinçli olarak konulan küllerin nemlenmeye 
karşı alınan bir çeşit önlem olarak döküldüğünü düşünüyoruz. 

D4.1 ve D4.2 Karelerindeki Çalışmalar

D4.1 Açması’nda12 Numaralı duvarın hemen kuzeyinde olan büyük yassı 
taş kaldırıldı. Bu taşın silo kapağı olabileceği düşünülmekteydi. Ancak kaldı-
rıldığında altından taban kalıntıları çıktı ve bu taşın sütun altlığı ya da diğer 
farklı bir fonksiyonda kullanılmış olabileceği düşüncesi ağırlık kazandı. Taş 
ve zemini fotoğraflandıktan sonra tekrar aynı yerine konuldu.  

D4.2 Açmasında 42 numaralı duvarın güney ucunda kazı yapıldı. Çalış-
manın amacı 42 numaralı duvar ile silo yapısının aynı döneme ait olup ol-
madıklarını anlamaktı. Yapılan çalışma sonucunda 42 numaralı duvarın silo 
kullanımı sona erdikten sonra inşa edildiği anlaşılmıştır (Resim: 9).

D4.2 Açması ile D3.4 açması arasında kalan araba yolu da kazılmıştır. Bu 
alanda bir kısmı D3.4 açmasının güney profilinde de gözlemlenebilen, kalın 
sarı kil sıvalı yuvarlak silonun araba yolu üzerindeki kısmı ortaya çıkartılmış-
tır (Resim: 9). Silonun üst kısmı tahrip edildiği için hangi tabakadan açıldığı 
bilinmemekteydi. Ancak silo içerisinde büyük ölçülerde bir dokuma tezgâhı 
ağırlığı bulunmuştur. Aşağı yukarı aynı ölçülerde ve tipte bir tezgâh ağırlığı 
IV. tabakaya tarihlediğimiz megaron yapısında da bulunduğundan, bu silo-
nun IV. tabakaya ait olduğunu söylemek mümkündür. VI. Tabakada konutla-
rın olduğu alanın V. tabakadan itibaren işlik olarak kullanılmaya başlandığını 
ve bu işlevin IV. tabakada da devam ettiğini söyleyebiliriz. Silonun batısın-
daki dolguda ise el yapımı iki kap ele geçirilmiştir. Bu silonun altında ise V. 
tabakanın yanmış tabanına ve önceki yıllarda tespit edilen silonun devamına 
ulaşılmıştır.   



154

D4.3 ve D4.4 Karelerindeki Çalışmalar

D4.3 Açmasındaki çalışmalara IV. tabakaya ait 9 numaralı megaron du-
varının kaldırılmasıyla başlanmıştır (Plan: 2). Daha sonra bu duvarın altında 
yer alan V. tabakaya ait dolgu içerisinde çalışmalar sürdürülmüştür. Yapılan 
çalışmalar sonucunda da 11 numaralı duvarla birleşip köşe oluşturan yeni bir 
duvar ortaya çıkartılmıştır (Resim: 10). 88 numaralı duvar ismi verilen yeni 
duvarın güney ucu tahrip olmuştur. 11 ve 88 numaralı duvarın batı köşesinde 
ise bir ocak yeri tespit edilmiştir.  Ayrıca D4.3 Açmasının kuzeybatı profili 
önünde yer alan ve önceki kazı sezonunda tespit edilen silo yapısının içi de 
kazılmıştır (Resim: 11). İki bölmeden oluşan silo yapısının içerisinde çok sayı-
da bitki kalıntısına rastlanılmıştır.  

D 4/4 açmasının güneydoğu köşesi haricinde sadece Son Tunç Çağına ta-
rihlenen V. tabaka seviyesinde kazı yapılmıştır. Açmanın güneybatısında yer 
alan ve önceki sezonlarda ortaya çıkarılan V. tabakaya ait 11 ve 83 No.lu du-
varların güneyi ve batısı mekân içi olarak kazılmıştır (Resim: 10). Yeni kazılan 
alanlarla birlikte siyah yanıklı bir taban ortaya çıkmıştır. Açılış seviyesinden 
tabanın üstüne kadar döküntü taş kaldırılmıştır. Mekânın içi duvarlardan dö-
külen taşlarla dolmuş ve bu yıkıntının ağırlığı ile mekânın tabanı düzgün yü-
zeyini kaybederek engebeli bir hal almıştır. Taban D 4/3 açmasında 88 No.lu 
duvara kadar devam eder. 88 No.lu duvar tabanın üzerinde başlıyor gibi gö-
rülmektedir.

D4.4 karesinin kuzey kısmındaki çalışmalar 12 numaralı duvarın güney-
doğu ucunda yoğunlaşmıştır. Burada duvarın ucundaki dikdörtgen şeklinde-
ki yapıyı anlamlandırmak için çalışmalar yapılmıştır (Resim: 10). Söz konusu 
dikdörtgen yapı kısmen 12 numaralı duvarın üzerine çıkmaktaydı ve mega-
ronun da altında kalmaktaydı. Önceleri iki tabaka arasında bir ara tabaka gibi 
düşünülen yapının çalışmalar neticesinde çok farklı bir fonksiyonu olduğu 
anlaşılmıştır. Ortaya çıkartılan bu yapının basamaklı bir giriş olduğu tespit 
edilmiştir (Resim: 10).

D 4/4 açmasının güneydoğu köşesinde yapılan kazı çalışmalarında ise 83 
No.lu duvarın hemen doğusunda güney profili önünde bir çukur bulunmuş-
tur (Resim: 10). Bu çukurun bulunduğu seviyede, açmanın ortasında 86 No.lu 
duvarın hemen güneydoğusunda, orta kısmı kireçli ve kenarları siyah yanıklı 
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bir düzlem bulunmuştur. Aynı yaşam düzlemi üzerinde açmanın doğusunda 
bir de ateş çukuru/işlik alanı bulunmuştur (Resim: 10). Söz konusu ateş çuku-
ru/işlik alanında bir testicik,  15 adet silindir biçimli kil ayak (Resim: 12), bir 
demir orak ve iki tane de yarım kap bulunmuştur. Bu buluntularla birlikte ve 
dağınık halde bir yüzeyi düzgün kil sıva veya platform parçası bulunmuştur. 
Burada ele geçirilen kil ayaklar pişmemiştir ayrıca sıva veya platformlar da 
bir yüzleri pişmiş bir yüzü şiddetli ısıya maruz kaldığı için pişmiştir. Burada 
hangi amaçla nasıl bir işlemin gerçekleştirildiği anlaşılamamıştır. Alınan C14 
analiz örneklerinin sonuçları M.Ö. 1127- 931 tarihini vermiştir. Bu sonuç bize 
çukurların IV. Tabakadan yani Erken Demir Çağına tarihlediğimiz evreden 
açılmış olduklarını gösterir.

D4.3 ve D4.4 açmalarında yapılan çalışmalarda küçük buluntu olarak il-
ginç sayılabilecek buluntular arasında mermerden bir asa başı ile kemikten 
kemer tokası olarak kullanılmış olabilecek bir objeyi saymak mümkündür.

E4.3 Karesindeki Çalışmalar

Önceki yıllarda açtığımız açmaların doğusunda 2017 kazı sezonunda 
10x10 m. boyutlarında E4.3 isimli yeni bir açma açılmıştır (Plan: 1). Bu alanda 
gerçekleştireceğimiz çalışmaların amacı Orta ve Son Tunç Çağına tarihlenen 
yapılarının höyüğün merkezine doğru takip ederek, merkezdeki yapıların 
nasıl bir görünüme sahip olduklarını tespit edebilmektir. Ancak bütçedeki 
sıkıntı nedeni ile istediğimiz sayıda işçi tutamadığımız için, bu alandaki çalış-
malarımız beklediğimiz hızda ilerleyemedik. Tüm açmada önce 50 cm. kadar 
derinleşip yüzey toprağı atılmıştır. Daha sonra açmanın kuzeybatı köşesinde 
yak. 80 cm. derinliğe kadar kazılmıştır. Bu alanda iki tane mezar kalıntısı bu-
lunmuştur. Mezarlar daha önce höyüğün üzerinde bulunan Ortodoks cema-
atine ait kilisenin mezarlığına, yani 80- 100 yıl öncesine aittirler. Tespit edilen 
mezarlar dağınık halde ve çoklu mezarlardır. Muhtemelen yeni gömülere yer 
açmak için eski mezarlara ait iskeletler toplanıp bir çukura gömülmüşlerdir.    

Seramik Bahçesi Çalışmaları

Yayın ve genel dökümentasyona yönelik ev ve seramik bahçesi çalışma-
ları Devrim Çalış Sazcı yönetiminde kazı çalışmalarına paralel olarak sürdü-
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rülmüş, 2016- 2017 yıllarında ortaya çıkan seramiklerin tamamı çalışılmış ve 
seçilen parçaların fotoğraf ve çizimleri yapılıp tamamlanmıştır. Maydos Kili-
setepe Höyüğü VII., VI. ve V. Tabaka seramikleri yüksek lisans öğrencilerine 
tez konusu olarak verilmiştir. Söz konusu dönemin seramiklerin mal grupları 
ve kap formları detaylı olarak incelenerek yayına hazır hale getirilmiştir.

Bunun yanısıra küçük buluntuların da dökümentasyon işlemleri Yrd. Doç. 
Dr. Derya Yılmaz tarafından tamamlanarak temizlenmesi, konservasyon ve 
restorasyonu Restoratör Gürkan Çağan tarafından yapılmıştır. 

Kemik buluntular ise Yrd. Doç. Dr. Can Yümni Gündem, Mürsel Seçmen 
ve Aylin Badem tarafından çalışılarak yayına hazır bir hale getirilmişlerdir. 

2017 yılında Dr. Özgür Çizer tarafından, 2016- 2017 kazı sezonları ve daha 
önceki kazı sezonlarında alınan botanik örnekleri flutasyon yüzdürme yönte-
miyle topraktan arındırılıp değerlendirilmek üzere toplanmaya başlanmıştır.

Arazide önceki yıllarda kış mevsiminde oluşabilecek tahribatlara karşı al-
dığımız önlemlerin çok faydalı olduğu gözlemlenmiş ve yine kazı çalışmaları 
sonrasında restoratörümüzün raporu doğrultusunda açılan açmaların etrafı-
na yağmur sularının oluşturabileceği erozyona karşı yapay setler oluşturul-
muş ve açmaların içi geotekstil maddesi ile kaplanmıştır. 
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Plan 1: Açmaların höyük üzerindeki konumları. 
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Plan 2: Tunç Çağı mimari kalıntıları.
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Resim 2: OTÇ’nin erken dönemine (Maydos VII) ait savunma duvarı.

Resim 1: D3 karesinde höyüğün yamacına inşa edilmiş OTÇ’nin geç dönemine (Maydos VI) ait 
savunma duvarı ve önündeki taş döşeme.
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Resim 4: D3.3 ve D3.4 karelerindeki OTÇ’ye ait mimari kalıntılar.

Resim 3: D3.4 karesinde VI. tabaka (duvar 78 ve 89) ve VII. tabakaya (duvar 25) ait mimari kalın-
tılar.
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Resim 6: VII. Tabakaya ait yapı köşesi ve iç kısmında ortaya çıkartılan kubbeli fırın kalıntısı.

Resim 5: VII. Tabakaya ait yapı köşesi ve dik konulan taşlar.
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Resim 7a-b: VII. Tabakaya ait kevgir.

Resim 8: VII. Tabakaya ait yonca ağızlı maşrapa.

a b
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Resim 10: D4.3 ve D4.4 karelerinde V. ve IV. tabakalara ait mimari kalıntılar.

Resim 9:  D3.4 ve D4.2 sınırında kısmen kaldırılan araba yolu, 42 numaralı duvar ve yuvarlak silo 
kalıntısı.
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Resim 12: D4.4 Karesindeki ateş çukurunda ele geçen buluntulardan kil ayaklar.

Resim 11:  D4.3 Karesinde V. tabakaya ait silo.
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ÇADIR HÖYÜK’TE 2017 KAZI SEZONU

Gregory MCMAHON*
Tevfik Emre ŞERİFOĞLU

Sharon R. STEADMAN

Yozgat İli Sorgun İlçesi Peyniryemez Köyü mevkiinde bulunan Çadır 
Höyük’te gerçekleştirilmekte olan arkeolojik kazıların 2017 sezonunda yer-
leşimdeki farklı dönemlerle ilgili önemli yorumlarda bulunabilmemizi sağ-
layan çok sayıda veriye ulaşılmıştır (Steadman, McMahon, Ross, Cassis, Şe-
rifoğlu, Arbuckle, Adcock, Alpaslan Roodenberg, Von Baeyer ve Lauricella 
2015; Steadman, Şerifoğlu, McMahon, Selover, Hackley, Yıldırım, Lauricella, 
Arbuckle, Adcock, Tardio, Dinç ve Cassis 2017; Şerifoğlu, McMahon ve Stead-
man 2016; 2017; McMahon, Şerifoğlu ve Steadman 2018). Kazı çalışmalarımız 
bu sezon 35 araştırmacı ve 38 işçinin katılımıyla yirmi iki adet 10 metreye 10 
metrelik açmada sürdürülmüştür (Resim: 1). Bu çalışmalar M.Ö. 4. binyılın 
erken safhalarından başlayıp, M.S. 12. veya 13. yüzyılın sonlarında yerleşimin 
terk edilişine kadar uzanan 5000 yıllık bir yerleşim aralığı içinde kazı alanın-
da bulunan bütün dönemlere ışık tutmuştur. 

Geç Kalkolitik Dönem: Güney Yamacı

Geç Kalkolitik Dönem (takriben M.Ö. 3700-3000) kazılarımız yedi adet 10 
metreye 10 metrelik açmada (Resim: 1’de görülen SES 1-2, LSS 3-5, USS 9-10) 
sürdürülmüştür. 2016 yılında yapışık nizam mimari safha adını verdiğimiz 

* Doç. Dr. Gregory MCMAHON, New Hampshire Üniversitesi, Tarih Bölümü, 408 Horton Social 
Science Center 20 Academic Way, 03824 Durham, N.H./A.B.D. gmcmahon@cisunix.unh.edu
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 Prof. Dr. Sharon STEADMAN, SUNY Cortland Üniversitesi, Sosyoloji/Antropoloji Bölümü, 
PK:2000, 13045 Cortland, N.Y./A.B.D. sharon.steadman@cortland.edu
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ve M.Ö. 4. Binyılın ilk yarısına tarihlediğimiz en erken yatay yerleşim safhası-
nın kazılarıyla ilgili bilgi verilmiştir (McMahon, Şerifoğlu ve Steadman 2018). 
2017 sezonunda bu safhanın incelenmesine devam edilmiştir (Resim: 2). Bu-
rada özellikle doğu çalışma alanını bölen sokak (LSS 5 ve SES 1-2 açmaları) 
ve yapışık nizam mimari safhasından yaklaşık olarak iki yüzyıl daha geç bir 
yerleşim safhasıyla çağdaş batı açmalarıyla (LSS 3-4) ilgili değerlendirmeleri-
mize değinilmelidir.

Söz konusu sokak dışarıdan yerleşim içine doğru uzanmakta, çalışma 
alanlarından geçerek teraslara (en az iki, belki üç) ulaşmaktadır. Teraslar 
USS- 9-10 açmalarında ulaşılan yukarı yerleşime ulaşımı sağlamakta olup yu-
karı yerleşimde daha iç alanlara ilerleyen yol ile sokağın uyum içinde olduğu 
hava fotoğraflarından görülebilmektedir (Resim: 3).

Tarihöncesi tabakalarda 2017 sezonunda gerçekleştirilen bir başka keşif 
daha batıdaki açmalarda (LSS 3 ve LSS 4) yapılmıştır. Önceki sezonlarda bu-
rada seramik kapların üretimi ve dağıtımıyla ilgili olduğunu düşündüğümüz 
ve “Omphalos Binası” adını verdiğimiz konut olmayan bir yapı kazılmıştır. 
2017 sezonunda bu safhanın LSS 4 açmasının kuzeydoğu çeyreğinde bulunan 
ve büyükçe bir fırına sahip bir açık endüstriyel alan ile temsil edilen en erken 
evresi kazılmıştır (Resim: 3). Kazıların son günlerinde LSS 4 açmasının güney 
kısmında bir taş döşeli avlu açığa çıkarılmıştır. Bu avluda 2017 sezonunun 
diğer bir önemli Geç Kalkolitik keşfi yapılmıştır.

Taş döşeli avlu kazı çalışmalarının son iki gününde tamamen açığa çıkarıl-
mış ve taş kaplı olmayan üç kısım kazılmıştır. Bu üç alanda küçük çocuk küp 
mezarları bulunmuştur (Resim: 4-5). Bunlar geçen sezonlarda bulunan kü-
çük çocuk küp mezarlarının birçoğundan farklıdır. Bu üç mezarda aralarında 
kıvrık tokalar ile el ve ayak bilezikleri bulunan en az beş veya altı parça ma-
deni mezar eşyası bulunmuştur (Resim: 6). Mezarlardan birinde bir yiyecek 
sunuşunun kalıntısı olması muhtemel bir kâse ile de karşılaşılmıştır. Depo 
küplerine yerleştirilmiş küçük çocuklardan oluşan bu mezarlar Çadır Höyük 
ölü gömme adetleri açısından olağandır ancak mezar hediyeleri olağan dışı-
dır. Mezarları özel yapan başka bir husus da konumlarıdır. Çadır Höyük’teki 
diğer mezarların neredeyse tamamı mimariyle ve özellikle de konut yapıları-
nın duvarlarıyla ilintilidir. Bu mezarlar açık bir avluda bulunmaktadırlar ve 
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konumlarının sembolik anlamı ve değeri konut yapılarındaki mezarlardan 
farklı olmalıdır. 

Batı Yamacı Kazıları

Höyüğün batı yamacının güney kesiminde 2015 sezonunda iki yeni 10 
metreye 10 metre ebatlarında açma (WSS 5 ve WSS 15) ile başlayan çalışmala-
rımız 2016 yılında sadece WSS 15 açmasındaki duvar ve kuzeyindeki çukura 
odaklanmıştır (Steadman, Şerifoğlu, McMahon, Selover, Hackley, Yıldırım, 
Lauricella, Arbuckle, Adcock, Tardio, Dinç ve Cassis 2017). 2017 sezonunda 
Demir Çağına ait olduğunu düşündüğümüz kuzey-güney yönlü duvar üze-
rindeki çalışmalarımız sürmüş, duvarın kuzey yönündeki ilerleyişini tespit 
etmek amacıyla WSS 14 açmasının kuzey yarısında da kazı çalışmaları başla-
tılmıştır. Bu duvarın inşa amacı henüz netleştirilememiş olsa bir savunma ya 
da istinat duvarı olduğu tahmin edilmektedir.

WSS 15 açmasında duvarın mevcut kısmının mimari planlama için biraz 
daha temizlenmesi dışında duvarın hemen güneyinde, duvarın derinliğinin 
tespitine yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma esnasında bu duvara bi-
tişik bir doğu-batı yönlü taş duvar kalıntıları açığa çıkarılmıştır. Daha alçak 
bir kotta olması, höyük eğimini takip edecek şekilde yükselmesi ve duvar 
üzerine açılarak duvarın kısmen tahrip edilmesine sebep olan çukur ile son-
lanması bu yapının daha geç bir dönemde inşa edilmiş, duvar içinden yerle-
şim alanına geçişi sağlayan bir taş döşeli patika olabileceğini düşünmemize 
sebep olmuştur. Öte yandan yapının toprak erozyonu sebebiyle üst kısımları 
yok olmuş ve kalın kuzey-batı yönlü duvarı destekleyen bir payanda olması 
da muhtemeledir.

2017 sezonunda batı yamacındaki çalışmaların büyük kısmı WSS 14 aç-
masında gerçekleşmiştir. Bu alanda WSS 14 açmasının en kuzey ucuna dek 
duvarın devamı takip edilerek açığa çıkarılmış, yamaçla birlikte yükselen 
duvarın bu açmada kuzeydoğu yönünde çok hafif bir dönüş yaptığı görül-
müştür (Resim: 7). Bu açmada da duvarın kuzey tarafında daha önce WSS 
15 açmasında tespit edilmiş geniş çukurun devamı bulunmuş, zemini yum-
ruk büyüklüğünde taşlar, daha üst kısımları çakıl taşları ve kum ile dolduru-
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lan, en üstü de kalın bir killi katmanla kapatılmış çukurun bu alanda Bizans 
Döneminde gerçekleştirilmiş bir mühendislik projesinin izi olduğu tahmin 
edilmektedir. İçi nehir yatağından getirildiği anlaşılan taşlarla doldurulmuş 
çukurun savunma sistemiyle ilgili olarak veya höyüğün üzerindeki erozyo-
na karşı oluşturulan bir tür drenaj sisteminin parçası olması muhtemeldir. 
Söz konusu çukur içinde herhangi bir arkeolojik buluntuyla karşılaşılmamış, 
duvarın yakın çevresindeyse ağırlıklı olarak Demir Çağı çanak-çömlek örnek-
leri bulunmuş, ancak muhtemelen çukur projesinin arkeolojik katmanlardaki 
materyalin karışmasına sebep olması sonucunda alandan Tunç Çağının farklı 
evrelerinden çanak-çömlek örnekleri de elde edilmiştir.

2018 sezonunda bu alanda hedefimiz duvarın WSS 14 ve 15 açmalarında 
bütünüyle temizlenerek açığa çıkarılması, duvarın derinliğinin tespit edilme-
si ve daha net biçimde tarihlendirilmesidir. Bu hedeflere ulaşılması halinde 
duvar kaldırılacak ve tüm alanda, varlıkları 2015 yılı kazılarında tespit edil-
miş daha erken arkeolojik tabakalara inilecektir.

Bizans Dönemi: Höyük Zirvesi

Çadır Höyük’teki geniş boyutlu Bizans yerleşiminin daha büyük bir kıs-
mının açığa çıkarılması için 2017 sezonunda höyük zirvesinde on bir adet 10 
metreye 10 metrelik açmada kazı çalışması yapılmıştır. Açmalar höyüğün ku-
zeydoğu köşesi (SMT 19-20), güney ucu (USS 1), doğu ucu (SMW 1, 2 ve 6) 
ve kuzey ucunda (UNS 3) bulunmaktadır. Zirvenin doğu tarafındaki birkaç 
açmada da (SMT 13-15) genel bir temizlik ve üst toprağın kaldırılması çalış-
ması yapılmıştır.

İkisi de geçen sezonlarda açılan SMT 19-20 açmalarında Bizans savunma 
duvarının güneydoğu köşesindeki alanda iki oda daha açığa çıkarılmıştır. 
Odalardan biri ağır biçimde yanmış materyalle dolu bir çukura sahiptir. Ge-
nel gözlemlerimiz sonunda burada madeni alet üretimi yapıldığı ve muhte-
melen demir eritildiği kanısına varılmıştır (Resim: 8). Bu alanda çok miktarda 
cüruf dışında bir maden eritme ocağı borusu parçası, odun kömürü ve diğer 
madeni atıklarla karşılaşılmıştır. Bu üretim alanı yerleşimdeki en geç yerleşim 
safhasında (takriben M.S. 11.-12. yüzyıl) kullanılmış olup daha önce edinilmiş 
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materyalin bu şekilde tekrar kullanılmasının gerekliliği söz konusu dönemde 
ticaretle materyal temininde zorluklar yaşandığının işareti olabilir.

Daha kuzeydeki açmalarda (SMT 14-15) aralarında taş döşeli bir alan ile bir 
tandır bulunan bazı yapı kalıntılarıyla karşılaşılmıştır. En dikkate değer bu-
luntu basamak olarak veya başka türlü bir amaçla tekrar kullanılan bir mezar 
taşıdır (Resim: 9). Mezar taşı üzerinde ruhban sınıfının bir üyesini tanımlayan 
bir yazıt bulunmaktadır ancak taş üzerine kazınmış aziz resmi muhtemelen 
höyükteki son yerleşim safhasında Selçuklular tarafından kazınıp silinmiştir.

Zirvenin kuzey tarafında iki açmada (UNS 2 ve UNS 3) çalışma yapılmış 
olup bunlardan UNS 3 ilk kez 2006 yılına açılmıştır. UNS 2 açmasında hede-
fimiz M.S. 10. yüzyıla tarihlediğimiz Bizans savunma duvarının daha büyük 
bir kısmının, duvarın incelendiği diğer tüm açmalarda keşfedildiği gibi du-
varın iç tarafı boyunca uzanan odalarla beraber açığa çıkarılması olmuştur.  
Ancak burada beklenenin aksine Bizans savunma duvarının daha zayıf bir 
biçimde inşa edildiği, ciddi şekilde aşındığı ve duvarın iç tarafında odaların 
bulunmadığı görülmüştür (Resim: 10). Bunun bir sebebi hava şartlarının en 
sert biçimde höyüğün kuzeyini etkilemesi sebebiyle yerleşim sakinlerinin bu 
alanı olabildiğince kullanmamaya çalışması olabilir. UNS 3 açmasında bir-
kaç safha Geç Demir Çağı mimarisiyle de karşılaşılmış olup daha geç Bizans 
duvar inşaatlarından ciddi biçimde etkilenen yapılar daha ziyade taş döşeli 
avlular ve duvarlardan ibarettir.

Höyük zirvesinin batı tarafındaki üç açma ilginç sonuçlar vermiştir. SMW 
1-2 açmalarında sezonun büyük bir kısmında ilk kez 2016 yılında açığa çı-
karılan drenaj sisteminin daha iyi anlaşılması için açmaların güney ucunda 
çalışmalar yapılmıştır. Drenaj kanalının bloke edildiği görülmüş olup 2017 
sezonu blokajın arkasındaki alanın nasıl kullanıldığının anlaşılmasına adan-
mıştır (Resim: 11). Bu alandaki tandır fırını ve diğer konutla ilgili buluntular 
(ezgi taşları gibi) Çadır Höyük’te insanların Bizans yerleşiminin geç safhala-
rında daha önceki açık alanlara barınaklar inşa etmek suretiyle yerleştikleri-
ni göstermektedir. Bu durum ilgili dönemde tam zamanlı çalışma için daha 
alçaktaki tarım arazilerinin artık güvenli bulunmadığının bir göstergesidir.

SMW 6 açmasında Bizans savunma duvarının iç tarafında yer alan odalar 
ortaya çıkarılmış olup sezonun son günlerinde ilginç bir keşif yapılmıştır. Aç-
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manın kuzeydoğusundaki bir duvarın kuzeye doğru bir dönüş yaparak yarı 
dairesel bir duvar oluşturduğu anlaşılmıştır (Resim: 12).  Bu binanın Bizans 
Döneminin son safhasında aniden höyük tepesine yerleşen halkın kullandığı 
bir küçük şapel olabileceği tarafımızca düşünülmektedir. 2018 sezonunda ya-
pının incelenmesine devam edilmesi planlanmaktadır.

Bahsedilmesi gereken son höyük zirvesi açması ilk kez 2017’de açılan USS 
1 açmasıdır. Bu açma Bizans savunma duvarının batı yönündeki uzantısını 
takip etmek ve kuzeye nerede döndüğünü tespit etmek olmuştur. Burada ilk 
bulunan kalıntı Bizans Dönemi zirve alanına açılan bir kapıyı örten büyük 
boyutlu bir kerpiç yığını olmuştur (Resim: 13). Bu kapının mimarisi M.S. 10. 
yüzyıl Bizans savunma duvarının mimarisinden farklıdır ve en azından M.S. 
6. veya 7. yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir. Kapının batı yanında, kapı-
nın kesinlikle Bizanslılar tarafından inşa edildiğinin bir kanıtı olarak üzerine 
bir haç aplike edilmiş bir karo tespit edilmiştir (Resim: 14). 2018 sezonunda 
bu kapı alanının incelenmesine devam edilmesi planlanmaktadır. Bu açmada 
bir Aziz Peter haçı (Resim: 15) bulunması kapının inşası veya sonrasındaki 
dönemde Batı Roma İmparatorluğu’ndan bölgeye bir insan veya malzeme 
hareketinin olduğuna işaret etmektedir.

Önceki sezonlara olduğu gibi 2017 sezonu sonunda da açmaların ve hö-
yüğün genelinin hava fotoğraflarının çekilmesi işlemi gerçekleştirilmiş, Bitlis 
Eren Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından sağlanmış DJI Phantom Vi-
sion+ insansız hava aracı ile çekilen fotoğraflar kazı çalışmalarının son du-
rumunu ve mimari kalıntıların genel yapılarını farklı bir açıdan ve bütüncül 
olarak değerlendirebilmemizi sağlamıştır. 

2017 sezonunda geçen yıllarda olduğu gibi birçok bilimsel soruya yanıt 
bulunmuş ancak yanıtlanmayı bekleyen yeni birçok soru ortaya çıkmıştır. 
Doç. Dr. Gregory McMahon başkanlığında ve Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğ-
lu kazı başkan yardımcılığında yürütülmüş 2017 sezonuna New Hampshire 
Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, SUNY Cortland Üniversitesi, Memorial 
University of New Foundland, Hood Koleji, University College London, Bil-
kent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Chicago Üniversitesi, Cambridge 
Üniversitesi, Connecticut, Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden uzman ve öğrenciler katılmıştır.
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Çadır Höyük Arkeoloji Projesi’nin arazi yöneticiliğini eşbaşkan Prof. Dr. 
Sharon Steadman, Demir Çağı araştırmalarını eşbaşkan Prof. Dr. Jennifer 
Ross, Bizans Dönemi araştırmalarını eşbaşkan Doç. Dr. Marica Cassis, hayvan 
kemiği çalışmalarını eşbaşkan Doç. Dr. Benjamin Arbuckle, fiziksel antropo-
loji çalışmalarını Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal, işlenmiş taş çalışmalarını Bengi 
Başak Selvi, arkeozoolojik çalışmaları Katie Tardio, arkeobotanik çalışmaları 
Madelynn von Baeyer, konservasyon çalışmalarını Soran Avcil ve buluntu 
teknik çizimlerini Laurel Hackley gerçekleştirmişlerdir. Bu sezon Anthony 
Lauricella, Burcu Yıldırım, Laurel Hackley, Stephanie Selover, Stefano Spag-
ni, Alicia Hartley, Katarzyna Kuncewicz, Kristen Squires, Emrah Dinç ve Yağ-
mur Heffron açma sorumlusu olarak görev yapmışlardır. 2015 sezonuna T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak Batman Müzesi uzmanlarından 
Mehmet Nezir Kıyan katılmıştır. Gerekli izinlerin verilmesi halinde Çadır 
Höyük’te kazı ve araştırmalarımıza 2018 yılında devam edecektir. 

Teşekkür

Projemize verdikleri maddi ve manevi desteklerinden ötürü New Hamp-
shire Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, SUNY Cortland Üniversitesi, 
Memorial University of New Foundland, Hood Koleji, Chicago Üniversitesi 
ve University College London, Amerikan Ulusal Bilim Vakfı, Kanada Sos-
yal Bilimler Araştırma Komisyonu, Sorgun Kaymakamlığı, Sorgun Beledi-
yesi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne şükranlarımızı sunarız. Yozgat Müze Müdürü Hasan Kerim 
Şenyurt ile müze personeline ve 2017 sezonu T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Temsilcisi Mehmet Nezir Arı’ya çalışmalarımızın sorunsuz bir biçimde sür-
dürülebilmesi için göstermiş oldukları tüm çaba dolayısıyla teşekkür ederiz.
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Resim 1: Açmaların yerlerini gösteren Çadır Höyük topografik haritası (gri alanlar 2017 yılında 
kazılmış açmalardır).
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Resim 3:  Tarihöncesi LSS 3-4 açmalarının taş döşeli avlunun işaretlendiği doğuya bakan bir gö-
rüntüsü.

Resim 2: Tarihöncesi açmaların (SES 1-2 ve LSS 3-5) sokağın işaretlendiği hava fotoğrafı.
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Resim 4: Taş döşeli avlu ve depo kaplarıyla üstü örtülmüş mezarlar.

Resim 5:  Depo kaplarının altındaki küçük ço-
cuk mezarları.

Resim 6:  LSS 4 açmasındaki tarihöncesi me-
zarlarda bulunan bakır kıvrık tokalar 
ile el ve ayak bilezikleri. 
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Resim 9: SMT 15 açmasından tahrif edilmiş bir Bizans mezar taşı.

Resim 7:  WSS 14 ve WSS 15 açmalarının doğu 
yarısında kuzey-güney yönlü uza-
nan ve Geç Demir Çağı’na tarihli 
olması muhtemel duvar.

Resim 8:  SMT 20 açmasındaki madeni alet 
üretim alanı.
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Resim 10: UNS 2 açmasının aşınmış Bizans savunma duvarlarını gösteren bir hava 
fotoğrafı.

Resim 11: SMW 1-2 açmalarında bulunan 
drenaj kanalı ve blokaj.

Resim 12: SMW 6 açmasındaki yarı dairesel 
duvarlı yapı.



178

Resim 13: USS 1 açmasındaki M.S. 6.-7. yüz-
yıllara tarihli Bizans kapısı.

Resim 15:  USS 1 açmasında bulunan Aziz Pe-
ter haçı.

Resim 14:  Bizans kapısının batı tarafında bu-
lunan haçlı karo.
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SİNOP BALATLAR KİLİSE 2016 VE 2017 YILI 
KAZI ÇALIŞMALARI

Gülgün KÖROĞLU*

Sinop Balatlar Kilisesi kazı çalışmaları 2016 ve 2017 yıllarında temmuz ve 
ağustos aylarında olmak üzere iki aylık sürelerde gerçekleştirilmiştir. 2016 
yılında Tokat Müzesi’nden Arkeolog Hülya Aydın, 2017’de ise Antalya Bölge 
Müzesi’nden Arkeolog-Restoratör Fatma Nur Konukman bakanlık temsilcisi 
olarak çalışmalara eşlik etmiştir1. 

2016 YILI ÇALIŞMALARI

Balatlar Kilise olarak tanınan yapı kalıntısının batısında bulunan, çalışma 
sistemine göre XVI numaralı mekân olarak adlandırılan Roma hamamının 
soğukluk (frigidarium) bölümü 2015 yılında belirlenmişti. Bu alanın batısında, 
günümüzde kazı alanının dışında kalan Kaynak Sokağı ve Balatlar çeşmesi-
nin bulunduğu yerde hamamın giriş (vestibül) bölümünün olduğu düşünülür. 
Frigidarium alanının farklı işlevlerle uzun süre kullanılmış olduğu anlaşılmak-
tadır. Vestibül ve frigidariumun duvarlarında kesme blok taşların kullanıldığı 
mevcut mimari kalıntılardan ve taş temel izlerinden anlaşılır. Selçukluların 

* Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU, Balatlar Kilise Kazı Başkanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Bomonti Yerleşkesi Şişli-İstanbul/TÜR-
KİYE. 2016 ve 2017 yılı Balatlar Kilise kazı çalışmalarına katılarak destek veren Prof. Dr. Nilay 
Çorağan, Doç. Dr. Sevinç Gök, Doç. Dr. Emine Tok, Doç. Dr. Ü. Melda Ermiş, Dr. Öğr. Üyesi 
Gülseren Kan Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Filiz İnanan, Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel, Dr. Öğr. 
Üyesi Mustafa Tolga Çırak, Dr. Ceyhun Berkol, Arş. Gör. Feray Korucu Yağız, Arş. Gör. Özge 
Yörük, Arş. Gör. Burak Bünyat Aykanat, Öğr. Gör. Sanem Soylu Yılmaz, Restoratör Mine Yar 
Küçük, Gülseren Dikilitaş ile Sinop Müzesi Müdürü Sayın Hüseyin Vural ile tüm öğrencilerime 
minnettarım. 

1 Kazı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Türk Tarih 
Kurumu ile Sayın Ömer Şen ve Sayın Necdet Bezmen tarafından desteklenmiştir. Söz konusu 
kurum ve kişilere içtenlikle teşekkür ederiz. 
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iç kale ve surları onarmak (13.yüzyıl ilk çeyreği) için yapı kompleksinin batı 
kesimindeki büyük bir ihtimalle depremde yıkılmış olan bu mekânların örtü 
sistemi ve duvarlarına ait taş malzemeleri büyük bir çaba sarf edip seçerek 
aldıkları anlaşılmaktadır. 

2016 yılı çalışmaları ağırlıklı olarak yapı kompleksinin batı kesiminde yer 
alan küçük taş, sıva-harç ve tuğla kırıklarından oluşan yaklaşık 3 m. kalınlı-
ğındaki molozun kaldırılıp, yapının orijinal mekânlarının duvar ve zeminle-
rinin ortaya çıkarılması, işlevlerinin ve kullanım evrelerinin belirlenmesi çalı-
şılmasıyla sürmüştür. Hamamın ılıklık mekânının (tepidarium) batı kesiminde 
IVi, IVh ve IVg numaralı plankareler ile güney batıdaki IVj ve IVk plankare-
lerde çalışılmıştır (Resim: 1).

IVi Numaralı Plankare

Kazı çalışmaları Roma hamamının soğukluk (frigidarium) mekânının, sı-
caklık (caldarium) ve ılıklık  (tepidarium)  bölümlerine oranla çok daha fazla 
tahrip edilmiş olduğunu gösteren kanıtlar sunmaktadır.  Frigidariumun doğu 
bölümünde 2015 ve 2016 yılında da çalışmalar yapılmış ve duvarlara ait taşla-
rın yerlerinden söküldüğü anlaşılmıştır. Yapının doğu duvarının güneydoğu-
sundaki kesimde ait tek sıra taşları kalmış bir bölüm kalmıştır. Bu duvarın dış 
yüzü bosajlı bir taş işçiliğine sahiptir. Duvar örgüsünü oluşturan taşlar büyük 
kesme taşların birbirine kurşun kenetlerle bağlanmış olduğu anlaşılır. Ancak 
kurşun bağlantılar duvarın sökülmesi aşamasında alınmıştır.  2015 yılında 
bu alanda bulunmuş iki büyük bosajlı taş blok orijinal yerlerinden çıkarılmış, 
taşınmak için hazırlanmış ancak bilemediğimiz bir nedenden ötürü götürüle-
meden olduğu yerde bırakılmıştır. Bu bölümündeki mimari parçanın kuzeye 
bakan iç kısmı oval biçimli düzenlenmiş olup kuzey ve batıya bakan yüzlerin-
de zemine yakın bölümlerde mermer taklidi bezemeye sahip resimli sıvalar 
günümüze ulaşabilmiştir. 

2016 yılı kazılarında bu alanın batısındaki paralel bölüm kazılarak soğuk-
luk mekânının doğu kesimindeki planı tamamlanmak istenmiştir. Balatlar 
kazı alanının tümünde olduğu gibi bu alanın üst seviyelerinde Geç Osmanlı 
Dönemi mezarlığından kalmış dağınık halde insan kemikleri ortaya çıkarıl-
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mıştır. Mezar seviyesinin altındaki karışık moloz yığını içinde ele geçirilen en 
ilginç buluntular Pontus Kralı Mitridates Dönemine (1. yüzyıl) ait bronz sikke 
ile üzerinde bir rahibe kabartması olan kurşundan yapılmış adak objesidir. 
Arka yüzü tamamen düz olan bu obje kakma olarak bir yüzeye tutturulmuş 
ya da montür içine alınarak kullanılmış olmalıdır (Resim:  2). 

IVi plankaresinde kesme blok taşlardan örülmüş mimarinin batısındaki 
zemini kontrol etmek için yapılan çalışmalar sırasında farklı panolardan olu-
şan mozaik bir döşeme (1 Numaralı Pano) ortaya çıkarılmıştır. Döşeme mozai-
ği yeşil, kırmızı, sarı, beyaz ve siyah taştan kesilmiş mozaik tanelerinden oluş-
maktadır. Mozaik döşemenin belirgin bir mimari birimin zeminini örtmediği 
göze çarpar. Mozaiği çevreleyen bir duvarla da karşılaşılmamıştır. Ortadaki 
tahrip edilmiş dikdörtgen biçimli alanın çevresindeki dört bordür vardır (Re-
sim: 3). Tahrip olmuş alanın önceleri vaftiz havuzu olabileceği düşünülürken 
daha sonra bunun yan yana inşa edilmiş iki adet dikdörtgen biçimli mezar 
çukuru olduğu belirlenmiştir (Resim: 4). Ayrıca mozaikli zeminin güney kesi-
minde, mozaiğin hemen dışında kalan alanda üçüncü bir mezar daha ortaya 
çıkarılmıştır. Bu mezar içinde az sayıda insan kemikleri, bir kandile ait bronz 
kancalar bulunmuştur. Mezarlar döneminde soyulmuş olup geriye birkaç 
küçük kemik parçasından başka buluntuya rastlanmamıştır. 2 numaralı me-
zarda kırmızı figürlü siyah firnisli kap parçası (M.Ö. 5.yüzyılın sonu- 4.yüz-
yılın ilk yarısı) ve erken Bizans Dönemine ait bir kırmızı hamurlu testi kulpu 
ile beyaz hamurlu bir testinin ağız ve boynuna ait bir parça ele geçirilmiştir. 
Mezarların önemli kişiler için yapıldığı anlaşılmaktadır. Mezar soyguncuları 
mezarların içindeki din adamlarına ait iskeletlerin yanı sıra mezar hediyele-
rini de almışlardır. Mezarlar soyulurken mezarların üstünü kapatan yeşil say 
taşından yassı kapak taşları kırılarak mezarların içine atılmıştır. 

Mezarların iç kısımları sıva ile kaplıdır. Beyaz sıva üzerine kırmızı, sarı, 
beyaz ve koyu yeşil/gri boya ile yapılmış desenler dikkati çeker. 1 numara-
lı mezarın içini kaplayan boyalı sıva parçaları mezarın tabanına düşmüştür. 
Özellikle güney tarafta bulunan 2 numaralı mezarın içini kaplayan resimler 
korunabilmiştir. Renkleri biraz solmuş olmakla birlikte hala üzerindeki de-
senler net bir şekilde görülebilmektedir. Mezarın dört tarafında kırmızı boya 
ile yapılmış olan 4 haç tasviri vardır. Latin haçlarının kollarının uçları dam-
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lalarla süslenmiş olup haç kollarına doğru genişlemektedir. Mezarın doğu ve 
kuzeyindeki haçların üzeri mücevher taklidi bezemeye sahiptir. Mezarın tüm 
iç kısmını mezar kapağına yakın bir hizada kırmızı kalın bir bant çevirmek-
tedir. Bu alanın üstündeki alan kıvrılarak dolanan bir asma dalı ve üzümlerle 
doldurulmuştur. Mezarın kuzey duvarındaki Konstantin Haçı (Crux Gem-
mata) sarı kardelen çiçekleriyle bezenmiş bir beyaz bir fon üzerindedir. Bu 
tahribat sonucu mezarların kapak taşları çökmüş, mezarın güney tarafındaki 
mozaik panonun büyük bir kısmı mezar çukuruna doğru kayarak tahrip ol-
muştur. 

Mezarın doğu kesimindeki yatay dikdörtgen bordür üzerinde biri küçük, 
diğeri daha geniş olan birbirleriyle geçmeler yaparak bağlanan madalyon-
lar vardır. Bu panonun güney kısmı, ortadaki boşaltılarak tahrip olmuş ala-
na doğru kaymıştır. Mezarın iki yanında doğu-batı doğrultusunda karşılıklı 
düzenlenmiş iki pano birbirinin aynı kompozisyonlara sahip olup sarmaşık 
yapraklı kıvrık dal deseni panoyu doldurmaktadır. Zemin beyaz taş, sarma-
şık yaprakları ise alternatif olarak kırmızı çerçeve içine alınmış yeşil ile yeşil 
çerçeve içine alınmış kırmızı taş tesseralarla dolgulanmıştır. Mezarların ayak 
ucundaki bordür, yapıya ve mezardaki gömülere ait önemli veri oluşturan 
iki satırlık yazıt barındırmaktadır. Yazıt, iki mezarı ve mezarların etrafını sı-
nırlandıran panoları kapsayacak uzunluktadır. Yazıtın altında geometrik, bit-
kisel ve figürlü desen kompozisyonu içeren bir pano daha yer alır. Bu pano, 
yazıtla birlikte aynı bordür içine alınmıştır. Bordür, dışta, sarı zemin üzerine 
siyah tesseralarla belirlenmiş dikey dikdörtgen şekilli diş motiflerinden olu-
şur. Mezarların ayakucunda kuzey-güney doğrultusunda uzanan iki satırlık 
Helence yazıt, beyaz zemin üzerine siyah renkli tesseralar kullanılarak oluştu-
rulmuştur. Satırlar 1,5 cm. kalınlığındaki siyah şeritle birbirinden ayrılmıştır 
(Resim: 5). 

1. Satır: 
Armenios oğlu, anagnostes (okuyucu) Ioannes’in adağı için
2. Satır: 
Marinos’un adağı için; Zangarios oğlu Kosmas’ın adağı için2.

2 Mozaiklerle ilgili ikonografik çalışmalar Doç. Dr. Emine Tok, yazıt okuması ise Dr. Bülent Öz-
türk tarafından gerçekleştirilmiştir. Bilimsel katkılarından dolayı kendilerine içtenlikle teşekkür 
ederim.
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Metinden mezarlarda yatan bireylerin kimliklerini ve adak yazıtı olduğu-
nu anlaşılmaktadır. İkinci satırının sonuna sonradan eklenmiş olduğu görü-
len “Zangarios oğlu Kosmas’ın adağı için” ibaresi, mozaik panonun güney 
tarafına sonradan eklenmiş mezarla ilişki kurulması gerektiğini düşündür-
mektedir. Yazıtın batısındaki dikdörtgen şekilli pano, dışta, iki siyah şeritle 
konturlanmış kırmızı renkli düz bir bordür ile çevrelenmiştir. Dikdörtgen pa-
nonun içine, sınırları siyah-beyaz renkli tesseralarla çizilmiş büyük bir eşkenar 
dörtgen yerleştirilmiştir. Ana zemin sarı renklidir.  Eşkenar dörtgenin merke-
zine ise dairesel bir rozet işlenmiştir. Bu büyük dairesel rozet, iki yanında dü-
ğümler yaparak küçük dairelere bağlanmaktadır. Küçük dairelerin içlerinde 
herhangi bir süsleme yoktur.  Dairelerin sınırları, siyah, kırmızı, beyaz renkli 
dekoratif dalga motifli bordürle vurgulanmıştır. Merkez dairenin içinde başı 
sağa dönük, gövdesi cepheden gösterilmiş kanatlarını açmış kartal figürü yer 
alır. Kartal, beyaz zemin üzerine siyah renkli tesseralarla işlenmiş olup izle-
yenin dikkatini doğrudan merkeze çekmektedir. Erken Bizans Dönemi (geç 
5-erken 6.yüzyıl) Hıristiyan ikonografisiyle doğrudan ilişkili olduğu düşü-
nülen kartal figürü İsa’nın yeniden doğuşunu temsil eder ve en yakın benzer 
örnekler imparatorluğun doğu bölgesindeki Ürdün mozaiklerinde karşımıza 
çıkmaktadır. Eşkenar dörtgenin dört tarafında oluşan üçgen alanlara ise çap-
raz yönlerde karşılıklı yerleştirilmiş kuşlar resmedilmiştir. Resimler, kendine 
ayrılan alanın derinliği ile sınırlanmıştır. İkisinin anatomik yapılarından suna 
ördeği olduğu anlaşılmaktadır. Ördeklerin gagaları ve ayakları kırmızı, göv-
deleri ise siyah, beyaz ve sarı tesseralarla renklendirilmiştir. Geniş basık gagalı 
ve kambur sırtlı diğer iki kuşun meke (saz tavuğu/ horozu) olabileceği düşü-
nülmektedir3. Kuşların beslenme ve yürüme gibi eylemlerle hareket halinde 
gösterilmeleri, ayaklarının altında ve başlarının önünde bitkisel desenler iş-
lenmiş olması dikkat çekicidir4.    

IVg, IVh ve IVi plankareleri de Roma hamamının frigidariumu (XVI nu-
maralı mekân) içinde kalmaktadır. Frigidariumun güneydoğusundaki mima-

3 Mozaiklerdeki kuşların tanımlamaları Orman Mühendisi Fatma Karahan tarafından yapılmış-
tır.

4 G. Köroğlu- E. Tok, ‘‘Sinop Balatlar Kazısında Ortaya Çıkarılmaya Başlanan Erken Bizans Döne-
mi Döşeme Mozaikleriyle İlgili İlk Veriler First Data on the Floor Mosaics of an Early Byzantine 
Church Being Excavated Recently in SinopBalatlar’, Journal of Mosaic Research 11 (2018), 121-135.
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ri kalıntının güney kısmına bitişik IVg plan karesinde 2015 yılında yapılan 
çalışmalar sırasında, 6-7.yüzyıllar arasına ait olabilecek çocuk mezarı ya da 
rölik mahfazası olarak kullanılmış taş sandık ile batı-doğu doğrultulu taş ör-
gülü bir mezar tespit edilmişti. Mezar temizlenerek açıldığında başları batı-
ya ayakları doğuya doğru yatırılmış iskeletlerin yanında mezar hediyesine 
rastlanmamış olmakla birlikte mezara en son yerleştirilen ölünün sağ femur 
kemiği yanında bir kedi iskeleti ortaya çıkarılmıştı. 2016 yılında bu alanda 
başka mezar olup olmadığını anlamak için çalışmalar yapılmıştır.  

IVh numaralı plankare, bodrum katı da bulunan Roma hamamının ılıklık 
bölümü (tepidarium) olan IVe numaralı plan karenin batı kesiminde ve IVi plan 
karesinin kuzeyindedir. Roma hamamının frigidariumu olması gereken kuzey 
yönde yuvarlaklaşarak dönen bölümün zemin kısmında Roma hamamının 
diğer bölümlerinde de karşımıza çıkan suya dayanıklı kalın harçla zemin 
kaplanmıştır. 2016 yılında bu yapının kuzey bölümünü ortaya çıkarmak için 
bu alanda kazı çalışması yapılmıştır. Öncelikle IVh-IVg plan kare sınırında 
kalan 2015 yılında bulunan Geç Osmanlı Dönemine ait tonozlu mezar yapısı-
nın daha geç devirlerde çöp çukuruna dönüştürülerek kullanıldığı görülmüş-
tür. Kazı döneminde bu birim tamamen temizlenmiş, planı çizildikten, işlev-
sel tanımlamaları yapıldıktan sonra inşa tarihi yakın olan bu birimin yapının 
batı cephesinin daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için kaldırılmasına 
karar verilmiştir. Yapılan seviye indirme çalışmalarıyla açma içerisindeki Geç 
Osmanlı Dönemine ait başka mezarlar da gün ışığına çıkarılmıştır. 

IVg plankaresinde en önemli buluntular, 4 numaralı mezardan elde edil-
miştir. Bu mezarın yetişkin bir kadına ait olduğu belirlenmiştir (Resim: 6). 
Kafatası tamamen tahrip olan iskeletin ayakları kesitte kaldığından günümü-
ze ulaşmamıştır. Mezar üzerinde yapılan antropolojik çalışmalar neticesinde 
bireyin dağılmış kafatasının çevresinde siyah bukleli saç parçalarının olduğu 
gözlemlenmiştir. Aynı alandan telleri zincir örgü şeklinde biçimlendirilen 
toka kısmı üç yapraklı yonca formunda sonlanan iki dişli bronzdan yapılmış 
topuz tokası bulunmuştur. Bu tokanın haricinde bireyin dağılan kafatasının 
sağ ve sol yanında, üst kısmında bronzdan yapılmış bir şerit bulunan birer 
adet bakalitten yapılmış, üzerindeki bronz bantları üzerinde renkli taş kak-
ma süslemeleri olan saç tarakları ele geçmiştir. Geç Osmanlı dönemine ait 
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Rum Ortodoks Hıristiyan gömü geleneğine uygun olarak elleri karın üzerin-
de çapraz birleştirilerek gömülmüş 4 numaralı mezardaki bu bireyin, her iki 
bileğinde de ince, üçer adet gümüş bilezik olduğu tespit edilmiştir. Bilezikler 
haricinde iskeletin göğüs kemikleri üzerinde bireyin giysisine ait 3 adet agraf 
(kanca) mezardan çıkarılmıştır. Yine bireyin göğüs kemikleri ile kol kemik-
lerinin alt kısmında ince uzun yaklaşık 3 cm. boyutlarında demir bantların 
olduğu görülmüştür. Muhtemelen giysiye ait bu süs parçalarının işlevi henüz 
çözülememiştir. 

IVg plankaresinde yapılan kazı çalışmalarının temel amacı, Roma hama-
mının frigidarium (soğukluk) bölümünün kuzey kesimini ortaya çıkarmaktır. 
Bu mimarinin açmanın kuzey kesiminde kalan bölümünün taşları ele geçiri-
len sikkelerin işaret ettiği üzere 13.yüzyıl ilk çeyreğinde sökülerek alınmış ol-
malıdır. Sadece tuğla kırıklı, kireç katkılı yaklaşık 10 cm. kalınlığındaki taban 
sıvası karşılıklı olarak geriye kalmıştır. IVi plankaresinde günümüze ulaşan 
mimari bölüm ile 2016 yılında bulunan sadece duvar temel izi belirlenen mi-
mari karşılıklı olduğunda yarım daire bir plan oluşturduğu görülür. Frigi-
dariumun doğu kesiminin ortada yarım daire bir apsis iki yanda ise dörtgen 
biçimli düzenlenmiş apsisler şeklinde olduğu anlaşılır. Bu alanın hemen altın-
da hamamın ana kanalı bulunur Kanalın üzerini örten taşlar ile frigidariumun 
doğu kesimindeki büyük kesme taş blokların tamamı da 13.yüzyılda söküle-
rek tahrip edilmiştir. Bu sebeple frigidariumun yarım daire biçimli orta apsisi 
ikiye bölünmüş olarak karşımıza çıkmıştır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan 
ve açmanın batı kesiminde devam ettiği görülen ana tahliye kanalı yaklaşık 1 
m. genişliğinde bir koridor şeklinde olup frigidariumun altından batıya doğru 
düz bir şekilde devam etmiş olduğu anlaşılır. Eğimi batıya doğru olup kori-
dor biçimli kanalın zeminine çamurun çökmesi için bir oluk yapılmıştır. Fri-
gidariumun altında kalan bölümündeki, kanalın üstünü kapatan tonoz ya da 
taş örtü 13.yüzyıldaki tahribat sırasında söküldüğünden frigidariumun zemini 
ikiye bölünmüş gibi görünmektedir (Resim:7). 

Dikdörtgen planlı büyük yapı olan X numaralı mekân, Roma hamamı-
nın palaestrası olmalıdır. Bu yapının kuzey, güney ve doğu duvarları kısmen 
ayaktadır. Bu mekânın batı ve güneybatı kesimindeki duvarlar 7.yüzyıl sonu 
ile 12. yüzyıllar arasındaki bilinmeyen bir tarihte belirli bir tuğla seviyesinde 
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düzgün ve özenli bir şekilde kesilmiştir. Bunun belirli bir kullanım amacı için 
yapılmış olması gerekmektedir. Büyük salonun kuzeybatı ve güneybatı kesi-
minde kare planlı küçük giriş mekânlarının zemin seviyesinde düzgün şekil-
de kesilmiş duvarları ile girişlerine ait eşik taşları da belirlenmiştir.2016 yılın-
da bu yapının batı kesimde yer alan a9, b9, c9 ve d9 numaralı plan karelerde 
çalışılmıştır. Buradaki plankarelerde en üst seviyede Geç Osmanlı Dönemine 
ait basit toprak mezarlar ortaya çıkarılmıştır. Mezarların sadece 3 tanesi sağ-
lam, diğerleri ise dağılmış durumdadır. a9-b9-c9-d9  plankarelerinde ortaya 
çıkarılan 180 cm.  kalınlığındaki kuzey-güney yönde uzanan duvar, palaestra-
nın batı duvarıdır. Duvarın üst kısmının geç dönem mezarlarının çukurları 
kazılırken yer yer oyulduğu ve kırıldığı görülmüştür. Duvarın batı kesimin-
de, duvar içine eğimli şekilde düzgün sıralarla yerleştirilmiş pişmiş topraktan 
yapılmış künkler bulunur. Bu duvarın batısındaki mekânın sıcak ve buharla 
ilişkili sauna mekânı olması muhtemeldir. Bu alandaki mekânda çok yoğun 
moloz tabakasıyla karşılaşılmıştır. 

X numaralı salonun batı duvarının doğuya bakan iç yüzünde duvarın 
Roma Dönemindeki sıva tabakası, orijinal taban seviyesi ile çok sayıda Roma 
Dönemine ait renkli cam tesseralar ile altın yaldızlı cam tesseralar gün ışığına 
çıkarılmıştır (Resim: 8).

a6-a7 Numaralı Plankareler

 X numaralı salonun güney duvarında 2 adet kemerli geçit bulunur. Bun-
lardan biri VIII numaralı mekân olarak adlandırdığımız hamamın sıcaklık bö-
lümüne (caldarium), biri de daha sonraki dönemlerde kilise olarak kullanılmış 
ancak hamamın hangi mekânı olduğu bilinmeyen bölümüne açılır. Buradaki 
kemerli geçiş kilise olarak kullanıldığı dönemde doldurulmuş, sadece üstteki 
pencere açıklığı bırakılmıştır. Her iki kemerli geçişte de eşik taşları in-situ ola-
rak durmaktadır. Bu geniş salonun orijinal zeminini görmek için tüm alanda 
temizlik ve kazı çalışmaları yapılmıştır. Kırmızı tuğla kırıklı suya dayanık-
lı yaklaşık 10 cm. kalınlığında harçla tüm yüzeyin kaplandığı görülmüştür. 
Küçük mermer ya da taş parçalarıyla alanın kaplandığı göze çarpmaktadır. 
Roma hamamının orijinal taban döşemesinin altında ise kireç harçlı moloz 
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taş dolgu vardır.  a6-a7 plankareleri kapsayan açmanın yan tarafında kirli 
suyun atılması için yapılmış kanalın üzeri kabaca örülerek kapatılmıştır. Bu 
bölümün üzerinde duvara bitişik orijinal taban seviyesi ve alt dolgusu görü-
lebilmektedir. 

Restorasyon Çalışmaları

I numaralı mekân olarak adlandırılan geç 12. yüzyıldan 1924 yılına kadar 
kilise olarak kullanılan alanda yer alan Rum Ortodoks Manastır Kilisesi’nin 
beşik tonozunun üzerini örten eğimli çatının restorasyon çalışmaları 1 -31 
Ağustos 2015 tarihleri arasında Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile ko-
ordineli olarak yapılmıştı.  İç mekândaki duvar resimleri, 20.yüzyıl başların-
da yapının kullanım dışı kalmış olması nedeniyle tabiat koşulları ve insan 
tahribatı yüzünden büyük oranda kaybedilmiştir. Öncelikli olarak mevcut 
resimlere fotografik ve çizim ile belgeleme yapılmıştır. Düşmek üzere olan ya 
da çalışmalar esnasında zarar görme riski olan resimli sıva tabakaları sağlama 
alınmış, acil korumaya yönelik konservasyon uygulamaları yapılmıştır (Re-
sim: 9). Sıva duvar arası enjeksiyon bunlardan biridir. Duvar yüzeylerindeki 
yosun ve benzeri organik oluşumlar temizlenmiştir. In-situ duvar resimleri-
nin konservasyonu gerçekleştirilmiştir. Kazı alanındaki 2016 yılı kazı progra-
mı içerinde açılan apsidal alanın duvar yüzeyinde kalmış olan 2 adet kırmızı 
ve beyaz boyalı sıva parçası yerinde sağlamlaştırılmıştır. Oldukça kırılganlaş-
mış olan sıva parçaları akrilik bir reçine ve enjeksiyon harcı uygulaması yapı-
larak sağlamlaştırılmıştır. Kırılgan alanlara ve kenarlara kireç harcı uygulan-
mıştır. 2016 yılı kazı çalışmalarında, IVi plankaresinde açığa çıkarılan Bizans 
mezarlarının üzerindeki mezar odasının zemininde bulunan mozaik taban ve 
mezarların içindeki haç ve çiçek betimlemeli sıvaların acil koruma çalışmala-
rı kısmen tamamlanmıştır. Rüzgar, kar ve yağmur suyu serpintilerine karşı 
koruma amaçlı olarak mevcut çalışma iskelelerinden yararlanılarak, özgün 
duvarlara dokunulmadan, kilise yapısındaki açıklıklar kapatılmış dışındaki 
nişler içinde yer alan duvar resimli alanların korunması için de iskelelerden 
faydalanarak koruyucu küçük çatılar oluşturulmuştur. Ana girişteki kapatı-
lan açıklıkta giriş çıkış için bir kapı yapılmıştır.
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2017 YILI ÇALIŞMALARI

XVI  Numaralı Mekân (Resim: 10)

2017 yılı kazı çalışmalarında ağırlıklı olarak yapı kompleksinin batı kesi-
mindeki IVl, IVm, IVn, IVo ve kısmen de IVr, IVs plankarelerinde, güney ke-
simde ise IVj, IVk ve IVu plankarelerinde çalışılmıştır. 2016 yılı kazı sezonun 
son günlerinde IVi plan karesinde ortaya çıkarılan iki mezar çevresinde bu-
lunan opus tesselatum tekniğindeki döşeme mozaiğinin batı kesiminde toprak 
altında bulunan bölümünü gün yüzüne çıkarmak için IVn plankaresinde ça-
lışmalara başlanmıştır. Yüzey toprağının yaklaşık 50-100 cm. altında Geç Os-
manlı Dönemi Rum mezarlarına ait dağınık halde ortaya çıkarılmıştır. Aynı 
alanda derinleşildiğinde düzenli bir görünüm vermeyen döşemeye ait taş sı-
rası ile moloz yığınlarıyla karşılaşılmıştır. Düzensiz yığınlar oluşturan bu ta-
bakalar alana yapılan müdahalelere işaret etmektedir (Resim: 12).  2 numaralı 
mozaik pano dikdörtgen biçimli, 410x290 cm. ölçülerinde büyük bir mozaik 
kompozisyondur. 1 numaralı mozaik pano ile arasında çok ince çizgi halinde 
birleşme yeri olduğu açıkça görülür. Panonun etrafında beyaz tesseralardan 
oluşan bir düz bir bant, iki diş sırası arasında ise dalgalı kurdele bordürleri 
bulunur. Pano iki bölüme ayrılmıştır. Büyük olan pano bölümünün çevresi-
ni kırmızı bir bordür kuşatır. Bu bölümün ortasında eşkenar dörtgen içinde 
ortadaki iri, dört tarafındaki daha küçük olmak üzere beş düğümlü geçme 
işlenmiştir. Ortadaki büyük madalyonda sarı fon üzerinde bir yemlik önün-
de iki kumru ile üst sağda beyaz bir güvercin, sol üstte ise pikleme yaparak 
inen vaftiz sahnelerindeki kutsal ruh betimini çağrıştıran beyaz güvercinden 
oluşan kompozisyon vardır. Diğer küçük madalyonlardan üst ve alttakilerde 
4 taç yapraklı-çiçek haç, iki yandaki madalyonlarda ise düz kırmızı mozaikle 
doldurulmuştur. Eşkenar dörtgenin dört tarafındaki madalyonların içlerinde 
de boyunlarında kurdeleler olan kuşlar tasvir edilmiştir.  Aşağı bölümde ise 
birbirine iki düğümle bağlanan üç madalyon vardır. Ortadaki madalyonda 
kanatları iki yana açık, gövdesi cepheden gösterilmiş başı sağ tarafa dönük 
profilden bir kuş, iki yandaki madalyonlarda ise ortadaki madalyona doğru 
yönelmiş iki kuş vardır. Madalyonların dışındaki boş alanlar ise karşılıklı ola-
rak yerleştirilmiş elma ve armut betimleriyle doldurulmuştur. Üst kısımda 
yer alan beyaz zemin üzerine siyah mozaiklerle yazılmış tek satırlık yazıtta; 
‘Pelagia’nın adağı için’ ifadesi yazılıdır. 
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Pelagia mozaiğinin kuzeyinde IVm plankaresinde 3 numaralı mozaik 
pano bulunur (Resim: 13).  Kuzey tarafında Roma hamamının kanalı oldu-
ğundan 13.yüzyıl ilk yarısında bu bölümün taşları sökülürken bu mozaik 
döşemenin ve bu alandaki diğer iki mozaik panonun yarıya yakın bölümü 
yok edilmiştir. Mozaiğin üzerinde yangın izleri görülmektedir. Beyaz bantlar, 
karşılıklı kırmızı ve beyaz üçgenler, sarmaşık yapraklı dal frizi ve dalgalı kur-
dele bordürlerinin kuşattığı enine yatık dikdörtgen biçimli alanın tam ortası 
olması gereken yerde gösterişli metal bir vazo betimlenmiştir. Vazodan çıkan 
asma dalları kıvrımlar yaparak tüm alanı doldurur. Asma dalları ve yaprak-
ları arasındaki farklı cinslerdeki kuşlar üzümleri gagalarken gösterilmiştir. 
Mozaik panonun alt kenarının orta bölümünde, belki de bir insan ismine ait 
olabilecek Helence yazıtın bir bölümü bulunur. 

3 numaralı panonun batısında 4 numaralı mozaik pano ortaya çıkarılmış-
tır. Koyu kiremit rengi fon üzerine üç sıra halinde örtüşen ya da kesişen dai-
reler olarak adlandırılan geometrik desen işlenmiştir. Diğer mozaiklere göre 
daha iri boyutlu pişmiş toprak tesseralardan yapılmıştır.  Bu mozaik panonun 
batısındaki mozaik pano ile arasında tek satırlık Helence bir yazıtta; ‘Deniz-
ci için çocuklar ve ev ahalisinde ona bağlı bulunan herkesin adağı’ ifadesi yer alır 
(Resim: 14). 

5 numaralı pano, IVr plankaresinde yer alır. Evlere yakın yerde olduğun-
dan kuyu ve çöp çukurları ve kuzeyindeki kanalın taşlarının alınması aşa-
masında tahrip edilmiştir. Ortadaki dörtgen biçimli alanın etrafını düğümlü 
geçmeli madalyonların yer aldığı geniş bir bordür kuşatır. Doğu-batı yöndeki 
kısa kenarlarda 6, kuzey-güney yöndeki uzun kenarlarda 8 madalyon vardır. 
Madalyonların içlerinde 4 taç yapraklı çiçek-haç, güneş kursu? ve her iki taraf-
tan da merkeze doğru yönelmiş farklı kuş figürleri sıralanır. Madalyonların 
arasındaki boşluklar karşılıklı olarak elma ve armut desenleriyle doldurul-
muştur. Dıştaki bu kalın bordür ile ortadaki dörtgen alan arasında diş motifli 
bant bordür iki kompozisyonu birbirinden belirgin bir şekilde ayırmaktadır. 
Ortadaki dörtgen alan yine birbiriyle düğümlerle bağlanan merkezdeki daha 
büyük, dört tarafındaki daha küçük madalyonlu geçmeler şeklinde düzenlen-
miştir. Madalyonların beşinde de kuşlar betimlenmiştir. Madalyonların dı-
şında kalan dört taraftaki boşluk alanlarda yine bitkiler ve iri kuş figürleriyle 
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doldurulmuştur. Ortadaki madalyonda sazlar arasında tek ayağı üzerinde 
duran bir kuş (muhtemelen) turna ya da ibis kuşu işlenmiştir. Diğer madal-
yonlarda ise başını arkaya doğru çevirmiş bir leylek, ördek, bıldırcın ve henüz 
cinsini tanımlayamadığımız pek çok farklı kuş oldukça gerçekçi bir şekilde 
betimlenmiştir. 

IVr plankaresi içindeki 6 ve 7. panolar kazı evinin altına doğru devam 
ettiğinden 2017 yılında çalışılamamıştır. Mozaik panonun başlangıç çizgisi 
belirlenmiştir. Yan yana iki ayrı panonun burada yer aldığı görülmüştür. Gü-
neyde bulunan 2 satırlık mozaik yazıt ise; ‘Zenon oğlu Gregorius’un adağı için’ 
diye olarak okunmuştur (Resim: 15).

Açmanın güneyinde tespit edilen ve tahrip edildiği için kesilen mozaik 
panoların devam edip etmediğinin anlaşılabilmesi için açma, kuzey yönde 
genişletilmiştir.  Bu plan kare frigidariumun orta bölümüne rast gelmektedir. 
IVl ve IVm açmalarının kesişim noktasında Roma Dönemine ait olan hamam 
yapısının doğu-batı doğrultusundaki hamamın ana su kanal sisteminin de-
vam ettiği görülmüştür. Kanal seviyesi oldukça yoğun bir mil tabakası ile 
doludur. Kanalın taşları Selçuklular Döneminde sökülürken kanalla birlikte 
çevresindeki mozaik döşemeler de tahrip olmuştur. Roma Dönemine ait ha-
mam yapısının frigidarium bölümünün alt biriminde yer alan kanal sisteminin 
zeminin iki bölümlü olarak kademelendirilerek bitirilmiştir. Bu kademelen-
dirme kanalda bir oluk yaratmış ve bu oluk sayesinde kanalda biriken isten-
meyen maddelerin süzülmesi sağlanmış ve temizlenmesi kolaylaştırılmıştır. 
Kanalın istenmeyen maddelerin çöktüğü bölümün genişliği 21 cm., derinliği 
22 cm.; oluk sisteminin ilk kademesini oluşturan basamağın genişliği 46 cm.; 
derinliği 0.9 cm.; oluk sisteminin ikinci kademesinin oluşturan basamağın 
genişliği 115 m., derinliği 29 cm.dir. Kanalı doğu-batı doğrultuda kesen bir 
hat ile dört yön şeması oluşturulmuştur. Kanalın ortaya çıkartılan alandaki 
uzunluğu 14.86 m., kanalın kuzey ve güney kolları genişliği 1.19 m. doğu ve 
batı kolları genişliği 1.46 m. olup toplam derinliği ise 1,51 metredir. Kuzey-
güney kolları doğuda mozaik panolara bağlanmakla birlikte batıda da yeni 
bir mozaik pano ortaya çıkmıştır. Kanal, doğusunda kalan mozaik panoların 
altında da devam etmektedir fakat kanal açılmaya devam edilirse mozaik pa-
noların altını dolduran toprağın boşalıp mozaik panolara statik açıdan sorun 
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yaratacağından dolayı kanalın doğu yönündeki seviye indirme çalışmalarına 
devam edilememiştir. Mozaiğin oturduğu sıva ve harç tabakası kırılma ya-
şandığı da gözlemlenmiştir.  Mozaik panolar kanal üst seviyesinde devam 
etmese de kanalın devamı güney doğrultusunda, seviye indirme çalışmala-
rıyla ortaya çıkarılmıştır. Mozaik panolara yakın olmasından kaynaklı seviye 
indirme çalışmalarında tessera taneleriyle birlikte büyüklü küçüklü mozaik 
pano parçalarına rastlanmıştır. Kanalın batısında ise buluntu olarak çıkan 
sikkelerden yola çıkarak tarihlendirilmesi yapılan 13 yüzyılda Selçuklunun 
verdiği bir tahribata rastlanmıştır.  Kanalın batı aksı mimari ve kesitin altında 
kaldığından dolayı tamamen açılamasa da yeni bir mozaik pano (9 numaralı) 
ortaya çıkarılmıştır. 9 numaralı mozaik pano güneyde ve batıda kesitin altına 
doğru eğimli bir şekilde devam etmektedir. Bu eğim mozaik tabanın bulundu-
ğu yerin güney tarafında bir tahribatın yaşandığına işaret etmektedir. Mozaik 
panoda birbirine bağlı olarak konumlandırılan sarmal madalyonlar vardır ve 
bu madalyonların birleşim noktaları da dairesel tasarlanmıştır. Madalyonlar-
da kuş tasvirleri, madalyonların birleştiğim noktalarında ise geometrik de-
senlere yer verilmiştir. Kuş tasvirleri arasında ikinci panonun merkezinde yer 
alan eviyle tasvir edilen kuş da bulunmaktadır. Çift sıra bordürün çevrelediği 
bu pano kesitin altında da devam etmektedir. Gelecek yıl mozaik zeminin 
devam ettiği açmalarda seviye indirme çalışmalarına başlanılacaktır. Mozaik 
panolarda gereken restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş, kazı tamamlan-
dıktan sonra üzerine koruyucu çatı yapılmıştır. 

X numaralı mekânın batısında 2016 yılında başlayan çalışmalar, 2017 yı-
lında da devam etmiştir. Özellikle duvarın batısında XV Numaralı mekân 
olarak adlandırdığımız dikdörtgen planlı yeni bir mekân ortaya çıkarılmaya 
başlanmıştır  (Resim: 11). Bu yeni mekân, X numaralı salona batıdan bitişiktir. 
Bu duvarın doğu tarafında içi boş eğimli bir şekilde yerleştirilmiş sıcak hava 
ile ilişkili olduğu anlaşılan künklerin varlığı bu mekânın Roma hamamının 
sauna/terleme bölümü olabileceğine işaret etmektedir. Mekânın kuzeyini 
doğu-batı doğrultulu bir duvar kapatır. Bu duvarın içinde de benzer künkler 
bulunur. Bu duvarın orta kesiminde daha geç bir dönemde (mekânın kiliseye 
dönüştürüldüğü dönemde) taşla doldurularak kapatılmış bir kemerli geçiş 
vardır. Yapının kuzey duvarının kuzey tarafında da XV numaralı mekâna pa-
ralel bir mekân (XVII numaralı mekân) uzanır. Bu mekânın bir bölümü açıl-
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mış, kuzey ve batı kesimi Yusufoğlu Aralığı olarak isimlendirilen dar yolun 
altında kaldığından kamulaştırmalar yapıldıktan sonraki döneme bırakılmış-
tır. 

XV numaralı mekânın doğu duvarının ortaya yakın bölümünde 2 m. ge-
nişliğinde yarım daire biçiminde sonradan oyulduğu anlaşılan derin bir niş 
oluşturulmuştur. Apsis gibi kullanılmış nişin tabanında yapılan temizlik sıra-
sında cam mozaikler ile derin nişin yarım daire biçimli iç yüzünde kırmızı ve 
mavi boya kalıntıları bulunmuştur. Apsis nişinin tabana yakın alt seviyelerin-
de duvar yüzeyinin ince uzun mermer plakalarla kaplanmış olduğu düzleşti-
rilmiş yüzey izlerinden anlaşılmaktadır. Nişin taban seviyesinin yapının sert-
leştirilmiş bir harçla kaplı tabanından daha alçak seviyesinde olduğu görül-
müştür. Bu seviye mekânın Roma Döneminde kullanıldığı taban seviyesiyle 
ilişkili olmalıdır. 2017 yılında XV numaralı mekânın tabanına oyularak oluş-
turulmuş çok sayıda (5 adet) mezar bulunmuştur. Mezarlarda ele geçirilen 
buluntuların da işaret ettiği üzere buradaki mezar şapeli ve mezarlar geç 6 ile 
7. yüzyıl ilk yarısına ait olmalıdır. Mezarlarda iskeletler batı-doğu yönünde 
yatırılmıştır. Çok sayıda birey bir arada gömülmüştür. Gömü hediyesi kemer 
tokaları geç 6. yüzyıla tarihlendirilir. Mekânın kuzey duvarı da tıpkı doğu 
duvarında olduğu gibi belirli bir yükseklikte düzgün bir şekilde kesilmiştir. 
Aynı düzenleme palaestranın güneybatı kesimindeki duvarda da görülür. Du-
var yıkıntıları ve molozu da XV numaralı mekânın zeminine teraslama ya da 
düz bir taban oluşturma amacıyla doldurulmuştur. Geç 7 ile 12/13.yüzyıllar 
arasında bu yapının ne şekilde işlev gördüğüne dair arkeolojik izler ve kanıt-
lara henüz ulaşılmış değildir.  Kuzey duvarın orta kesimindeki bir mezarda 
ele geçirilen bronz haç sarkaç, bronz yüzük ve boyalı cam bilezikler geç12 ya 
da 13. yüzyıl civarında burada gömü yapıldığını kanıtlar niteliktedir. 

IVl ve IVm Plankaresi 

Açmanın güneyinde tespit edilen ve tahrip edildiği için kesilen mozaik 
panoların devam edip etmediğinin anlaşılabilmesi için açma, kuzey yönde 
genişletilmiştir.  Bu plan kare frigidariumun orta bölümüne rast gelmektedir.  
45.82 m kotta çalışmalara başlanan açmanın kuzeydoğusunda 45.34 m. kot-
ta dağınık halde iki mezar ve bu mezardan deri ayakkabı parçaları ile 44.85 
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m. kota kadar kültür tabakasına ait Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemine ait 
seramik parçaları, bir bronz sikke, henüz tanımlanamayan bronz objeler ve 
cam parçaları buluntular arasındadır. IVl ve IVm açmalarının kesişim nokta-
sında Roma Dönemine ait olan hamam yapısının doğu-batı doğrultusundaki 
hamamın ana su kanal sisteminin devam ettiği görülmüştür. Kanal seviyesi 
oldukça yoğun bir mil tabakası ile doludur. Kanalın taşları Selçuklular Döne-
minde sökülürken kanalla birlikte çevresindeki mozaik döşemeler de tahrip 
olmuştur. 

Roma Dönemine ait hamam yapısının frigidarium bölümünün alt birimin-
de yer alan kanal sisteminin zeminin iki bölümlü olarak kademelendirilerek 
bitirilmiştir. Bu kademelendirme kanalda bir oluk yaratmış ve bu oluk saye-
sinde kanalda biriken istenmeyen maddelerin süzülmesi sağlanmış ve temiz-
lenmesi kolaylaştırılmıştır. Kanalın istenmeyen maddelerin çöktüğü bölümün 
genişliği 21 cm., derinliği 22 cm.; oluk sisteminin ilk kademesini oluşturan 
basamağın genişliği 46 cm., derinliği 0.9 cm.; oluk sisteminin ikinci kademe-
sinin oluşturan basamağın genişliği 115 m., derinliği 29 cm.dir. Kanalı doğu-
batı doğrultuda kesen bir hat ile dört yön şeması oluşturulmuştur. Kanalın 
ortaya çıkartılan alandaki uzunluğu 14.86 m., kanalın kuzey ve güney kolları 
genişliği 1.19 m. doğu ve batı kolları genişliği 1.46 m. olup toplam derinliği 
ise 1,51 metredir. Kuzey-güney kolları doğuda mozaik panolara bağlanmakla 
birlikte batıda da yeni bir mozaik pano ortaya çıkmıştır. Kanal, doğusunda 
kalan mozaik panoların altında da devam etmektedir fakat kanal açılmaya 
devam edilirse mozaik panoların altını dolduran toprağın boşalıp mozaik 
panolara statik açıdan sorun yaratacağından dolayı kanalın doğu yönündeki 
seviye indirme çalışmalarına devam edilememiştir. Mozaiğin oturduğu sıva 
ve harç tabakası kırılma yaşandığı da gözlemlenmiştir.  Mozaik panolar ka-
nal üst seviyesinde devam etmese de kanalın devamı güney doğrultusunda, 
seviye indirme çalışmalarıyla ortaya çıkarılmıştır. Mozaik panolara yakın ol-
masından kaynaklı seviye indirme çalışmalarında tessera taneleriyle birlikte 
büyüklü küçüklü mozaik pano parçalarına rastlanmıştır. Kanalın batısında 
ise buluntu olarak çıkan sikkelerden yola çıkarak tarihlendirilmesi yapılan 
13 yüzyılda Selçuklunun verdiği bir tahribata rastlanmıştır.  Kanalın batı aksı 
mimari ve kesitin altında kaldığından dolayı tamamen açılamasa da yeni bir 
mozaik pano (9 numaralı) ortaya çıkarılmıştır. 
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Bu mozaik pano güneyde ve batıda kesitin altına doğru eğimli bir şekilde 
devam etmektedir. Bu eğim mozaik tabanın bulunduğu yerin güney tarafın-
da bir tahribatın yaşandığına işaret etmektedir. Mozaik panoda birbirine bağ-
lı olarak konumlandırılan sarmal madalyonlar vardır ve bu madalyonların 
birleşim noktaları da dairesel tasarlanmıştır. Madalyonlarda kuş tasvirleri, 
madalyonların birleştiğim noktalarında ise geometrik desenlere yer verilmiş-
tir. Kuş tasvirleri arasında ikinci panonun merkezinde yer alan eviyle tasvir 
edilen kuş da bulunmaktadır. Çift sıra bordürün çevrelediği bu pano kesitin 
altında da devam etmektedir. Gelecek yıl mozaik zeminin devam ettiği açma-
larda seviye indirme çalışmalarına başlanılacaktır. Mozaik panolarda gereken 
restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş, kazı tamamlandıktan sonra üzerine 
koruyucu çatı yapılmıştır. 

Frigidariumun (XVI Numaralı Mekân) Erken Bizans Döneminde mezarlık 
alanı olarak kullanıldığı anlaşıldıktan sonra bu döneme ait yeni mezarları 
bulmak için alanın güney kesiminde jeofizik çalışmaları yaptırılmıştır. Bu dö-
neme ait çok sayıda üzeri say taşı plakalar ve korkuluk levhasıyla5 kapatılmış 
basit mezarlar ortaya çıkarılmıştır. Mezarların Roma hamamından daha er-
ken bir döneme ait bir stylobatın üzerine yerleştirildiği görülmüştür. 

5 Kırık halde ele geçirilen 97x100 cm. ölçülerindeki mezar kapağı olarak kullanılmış mermer kor-
kuluk levhası, 8 cm. kalınlığında olup; kabartma halinde bir Latin haçı ve bu haçtan etrafa yayı-
lan kıvrım dalların birer yaprakla sonlanmasıyla oluşmuş bir bezemeye sahiptir.
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Resim 2: Kurşun adak objesi. Resim 3:  IVi plankaresinde bulunan mezar-1. 
No.lu mozaik pano.

Resim 1: Sinop Balatlar Kilisesi, batıdan genel görünüş. 
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Resim 4: IVi plankaresinde bulunan mezar-1. No.lu mozaik panonun çizimi.
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Resim 5: 1 numaralı mozaik panonun yazıtı.

Resim 6: IVg 4 No.lu mezar. Resim 7: Hamamın ana kanalı.
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Resim 8: X No.lu alanın batı duvarı.

Resim 9: Balatlar Kilisesi içinde gerçekleştirilen onarım çalışmaları.
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Resim 12: Balatlar 2017 yılı kazıları, X 2 No.lu 
mozaik pano (Pelagia mozaiği) genel 
görünümü.

Resim 11: Balatlar 2017 yılı kazıları, X ve XV 
No.lu mekânın genel görünümü.

Resim 10: Balatlar 2017 yılı kazısı  XVI No.lu 
mekândan genel görünüm.
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Resim 15: 5-6-7 No.lu mozaik panolardan görü-
nüm.

Resim 14: 4 ve 5.mozaik panolar.

Resim 13: 3 numaralı mozaik pano.
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DOĞANPINAR BARAJI/DEDE HARABELERİ 
KURTARMA KAZILARI, 2016-2017

Gülriz KOZBE* 
Eyüp CANER 

1. GİRİŞ

Doğanpınar Barajı Projesi kapsamında Ekim 2016 tarihinde başlayan Dede 
Harabeleri Kurtarma Kazıları, Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığı1 ve 
Batman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülriz Kozbe’nin bilimsel danışmanlığı 
altında bir ekip2 tarafından mali yılın devri nedeniyle verdiğimiz 1 aylık ara 
dışında kesintisiz olarak Aralık 2017 tarihine dek gerçekleştirilmiştir. Dede 
Harabeleri yerleşimi, Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi’ne 13 km. uzaklıkta yer alan 
Tilbaşar Ovası’ndaki Belören (Mezere) Köyü’nün güneyinde yer almaktadır 
(Harita: 1). 

2. DEDE HARABELERİ COĞRAFİ KONUMU

Dede Harabeleri kazı alanının kuzeybatısında Tilbaşar Höyüğü, kuzeyin-
de Türkiye-Suriye sınırını aştıktan sonra Fırat Nehri ile birleşen ve bölgenin 

* Prof. Dr. Gülriz KOZBE, Batman Üniversitesi FEF Batı Raman Kampüsü Batman/TÜRKİYE. 
gkozbe@yahoo.com

 Eyüp CANER, MA. Arkeolog, Alan Sorumlusu, /TÜRKİYE. ptrg4444@gmail.com
1 Söz konusu kurtarma kazılarının gerçekleştirilmesi için gerekli izni sağlayan TC Kültür Turizm 

Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’müze, 20. Bölge Müdürlüğü-Kahra-
manmaraş üzerinden ımaddi destek sağlayan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne ve Müze 
Müdürlüğü şahsında kazıların gerçekleşmesi adına her türlü kolaylığı gösteren tüm Gaziantep 
Müzesi personeline çok teşekkür ederiz.

2 Arkeologlar: Uzm.Akarcan Güngör (Batman Üniversitesi), Yunus Akgün, Murat Tosun, Fatih 
Baytaroğlu, Habip Uçar, Tarık Günce, Duygu Caner, Soydan Bakış, Filiz Dolğun, Recep Çakır, 
Osman Özbey, Alev Boyacı, Zeynep Yusma ; Coğrafyacı: Aladdin Al, Sanat Tarihçisi: İbrahim 
Çakmak, Emrah Çelebi, Medeni Kahraman, Cüneyt Aytekin yanı sıra Batman Üniversitesi Sanat 
Tarihi, Arkeoloji ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümleri öğrencilerinin oluştur-
duğu tüm ekibe projenin gerçekleşmesi adına göstermiş oldukları yoğun çaba ve emekleri için 
teşekkür ederiz.
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en büyük su kaynaklarından biri olan Sacır Suyu, doğu ve güneydoğusunda 
Karadibek Dağı, güneydoğusunda ise Dede Harabeleri 2 olarak adlandırılan 
bir başka ören yeri yer almaktadır. Dede Harabeleri’nin de üzerinde yer aldı-
ğı Tilbaşar Ovası, Türkiye’nin güneyinde Hatay-Maraş grabeninden Harran 
Ovası’na kadar uzanan ovalar zincirine dâhildir. Tilbaşar Ovası, batıda Ölü 
Deniz fayı ve kuzeyde ise Doğu Anadolu fay hattı ile çevrili olup depremsel-
lik açısında oldukça aktif bir zon içinde yer almaktadır. Bu sismik durumun 
günümüzde olduğu kadar geçmişte de bölge kültürü ve yerleşim tarihi üze-
rindeki etkisi büyüktür.

3. DEDE HARABELERİ KAZILARI ve STRATİGRAFİSİ

Dede Harabeleri yerleşimi, deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 694 m. 
olan ova seviyesinden 2 m. yükseklikte bulunan kireç taşı bir kayalık üze-
rinde ve çevresinde kurulmuştur. Kasım 2016- Aralık 2017 tarihleri arasında 
yapılan arkeolojik kazılar sonucunda yayılım alanı, 20.000m2’yi bulan kırsal 
bir yerleşim (Resim: 1) açığa çıkarılmasının yanı sıra; kazılan 10x10m2’lik 70 
adet açmada yerleşmenin tabakalanmasına dair sağlam veriler elde edilmiş-
tir. Bu çerçevede yerleşimin en erken M.Ö. 4.-3. yy. içerisinde yerleşim gördü-
ğü; aralıksız olarak M.S. 7. yy.e kadar yerleşimin devam ettiği ve bu sürecin 
beş kültür tabakası olarak karşımıza çıktığı tespit edilmiştir. 

Bu tür kırsal yerleşimler, Doğu Roma (Bizans) Döneminde ve sonrasın-
da nüfusun büyük çoğunluğuna (%80’ine yakın) ev sahipliği yapmış olması 
nedeni ile dönemin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısını kavrayabilmek için 
büyük önem taşımaktadırlar3. Bu bağlamda Dede Harabeleri kazıları sonu-
cunda açığa çıkarılmış olan yerleşim yeri, kırsal yerleşim kimliğini anlamak 
için özel bir yere sahiptir.

Dede Harabeleri yerleşimine ait tabakalaşma, “geç” ve “erken” olarak ta-
nımlanan iki dönem halinde tespit edilmiştir. Geç dönem tabakaları, M.Ö. 1. 
yy. ile M.S. 7. yy.lar arasında yerleşim görmüş Geç I, Geç II ve Geç III tabaka-
larını kapsamaktadır. Erken dönem tabakaları ise M.Ö. 4. yy. ile M.Ö. 1. yy. 

3 Jackson 2012.
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arasında yerleşim görmüş Erken I ile Erken II tabakalarına karşılık gelmekte-
dir (Tablo: 1). 

DEDE HARABELERİ GEÇ III TABAKASI

Dede Harabeleri’nin Geç III Tabakası, yerleşimin en geç tarihli yerleşim 
görmüş tabakasıdır. Tarımsal faaliyetlerin ötürü yakın zamanda büyük bir 
tahribata uğramıştır. Bu tabakanın 1990’lı yıllarda araziyi düzleştirmek ve 
taştan arındırmak için iş makinaları ile tıraşlanmış olduğunu köy halkı ve 
muhtarının beyanları doğrultusunda öğrenmekteyiz.  Bu tahribat esnasında 
açığa çıkan eserleri yerleşim yakınında yer alan evlerin bahçelerinde peyzaj 
amaçlı kullanıldığı da belgelenmiştir. Bu sebepler Geç III tabakasını anlaya-
bilmemiz için engel teşkil etse de mevcut veriler ve Geç II mimarisi bu tabaka-
yı anlayabilmek için önemli ipuçları vermektedir. Geç II ve Geç III tabakaları, 
6. ve 7. yy. içerisinde çağdaş sayılabilecek nitelikte tabakalardır. Bunun temel 
sebebi, yerleşimin hareketli bir fay hattı üzerinde yer alması ve bu yüzyıllar 
içerisinde yaşamış olduğu yıkıcı depremlerdir. Bu depremler, antik kaynak-
ların yanı sıra yakın zamanda yapılan araştırmalar tarafından da doğrulan-
mıştır. M.S. 6. yy. içerisinde Antakya merkezli birçok deprem gerçekleşmiş 
ve etkileri Şanlıurfa’da dahi yıkımlara sebep olmuştur4. Depremler, Dede Ha-
rabeleri yerleşiminde kısa süreli tabakalaşmanın oluşmasına sebep olmuştur 
ve Geç III tabakasındaki yapılar, Geç II tabakasında mevcut duvar ve temeller 
kullanılarak aynı planda inşa edilmişlerdir. Bu tabaka ile ilgili önemli verileri 
yerleşimin merkezinin tahrip olmuş olmasından ötürü yerleşimin kuzey, gü-
ney ve batı sınırlarındaki alanlardan elde etmekteyiz (Çizim: 1). Geç III taba-
kasına ait mimariyi oluşturan ve büyük oranda günümüze korunagelmiş ya-
pıları, şarap işlikleri ve bunlara bağlı mekanlar ile horreum (granarium) olarak 
adlandırılan depolama binası oluşturmaktadır.

Geç III tabakasının karakteristik özelliği olan şarap işlikleri, boyut ve inşa 
tekniği açısından incelendiğinde evsel üretimden ziyade endüstriyel üretim 
için kullanılmış olduğunu görmekteyiz. Şarap işlikleri, kompleks yapılara da-

4 Sbeinati, Darawcheh ve Mouty 2005.
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hil bir üretim birimini teşkil ederken; çevresinde ve çevresindeki mekanlarda 
yoğun şekilde depolama kapları ve Kuzey Suriye boyalı amforaları mal gru-
buna ait kap parçaları açığa çıkarılmıştır. Şarap işlikleri kendi içerisinde iki bi-
rimden (havuz ve depolama tankı) oluşmaktadır (Çizim: 2). İlk birim, zemini 
mozaik döşeli, belli bir yüksekliğe kadar çevresinde taş duvarların yükseltil-
miş olduğu, üzüm suyunun ayaklarla sıkıldığı havuzların oluşturduğu birim-
dir. Bu havuzlar, Dede Harabeleri yerleşiminde ortalama 6m² büyüklüğün-
dedir ve zeminleri tek renk (beyaz) kireçtaşı yapımı tesseralarla oluşturulan 
mozaiklerle kaplıdır. Havuz kısmı, bazalt ya da kireç taşı bir kanalet aracılığı 
ile üzüm suyunun biriktirildiği depolama tankı denilen hazneye bağlanmak-
tadır. Bu hazneler, hidrolik kireç harcı ile sıvanmış taş duvarlardan oluştu-
rulmuş olup; zeminleri mozaik döşelidir. Ortalama hacimleri, 1200 lt. olarak 
ölçülmüştür. Bu boyut üretimin endüstriyel sınıfa girdiğinin göstergesidir.

Geç III tabakasının bir diğer önemli yapısı, döneminde horreum (granari-
um) olarak adlandırılan depolama binasıdır (Resim: 2). Benzer örneklerinin 
Avrupa dışındaki Roma topraklarında çok nadir rastlandığı horreum yapıla-
rının karakteristik plan ve inşa tekniklerinin Dede Harabeleri’ndeki horreuma 
birebir uygulandığı görülmüştür. Yıkıcı depremler ve belki de farklı kaygılar 
(pazar bulamama, yağma, hırsızlık vb.) Dede Harabeleri sakinlerinin birey-
sel depolamadan kaçındıklarını ortak bir depolama alanı oluşturduklarının 
göstergesidir. Horreum, doğu-batı doğrultusunda 24.25 m. uzunluğunda olup 
7.40 m. genişliğindedir. 180 m²’lik bir alanı kaplayan horreum, yerleşimin gü-
ney sınırında bulunmaktadır. Yapı temel seviyesinde korunmuş ve temeller 
ızgara planlı olarak tasarlanmıştır. Dikdörtgen planlı yapının içerisi, 16 duvar 
(bazı duvarlar çift sıradır) ile 12 adet magazine bölünmüştür. Yapı içindeki 
bu bölmeler, horreum binasının içindeki nem oranını sabit tutmak üzere ta-
sarlanmış olmalılar. Bu durum, horreum içerisinde başta tahıl ve şarap olmak 
üzere birçok ürünün depolandığını göstermektedir. Horreum’un ızgara planlı 
temellerinde aradaki boşlukların magazin olarak kullanılmış olabileceğine 
dair hiçbir buluntuya rastlanılmamış olması; bu boşlukların sadece hava sir-
külasyonu için düşünüldüğünü göstermektedir.

Geç III tabakasına ait mimari özellikleri ana hatları ile değerlendirirsek: 
horreum dışındaki yapılarda statik kaygı taşınmamış olup yapılar, asimetrik 
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olmayan kare veya dikdörtgen planlıdır. Duvar ve temeller, düzensiz ve iş-
lenmemiş kireçtaşı ve bazalt taş parçaları nın çamur harç ile bir araya getiril-
mesiyle oluşturulmuştur. Mekanların içerisindeki yoğun tegula döküntüleri, 
üst örtünün çatı kiremidi ile kapatıldığını göstermektedir. Horreum ise statik 
kaygı ile alınmış tedbirler doğrultusunda simetrik bir dikdörtgen plana sa-
hiptir. Temelleri oluşturan taşlar, kesilmiş kireçtaşı bloklarından oluşmakta; 
tutucu harç olarak hidrolik kireç harcı kullanılmıştır.

Geç III tabakası, Dede Harabeleri’nin yerleşim gören son tabakası olmuş 
ve yerleşim terkedildikten sonra mezarlık alanı olarak kullanılmış olmalıdır. 
Daha önce bahsettiğimiz üzere çevredeki tarımsal faaliyetler mezarları bü-
yük oranda tahrip etmiş olmakla birlikte alanda tümü çocuk gömüsü olan 6 
adet basit sanduka tipi mezar ve 15’ten fazla bireyin kemiklerinin gelişi güzel 
içerisine atılmış olduğu taştan yapılmış basit bir oda mezar tespit edilmiştir. 
Sanduka tipi mezarların bir adetinde sal taşı kullanılırken diğerleri teguladan 
oluşturulmuştur.

Geç III tabakasının alt seviyesinde ya da Geç III tabakasının kendi içerisin-
de şu ana kadar tespit edilen 3 adet metal ergitme fırınları tespit edilmiştir. 
Oldukça küçük boyutlara sahip bu fırınlar, “rennofen” olarak adlandırılmak-
tadır. Bunlar, metal eritme potaları, taş döküm kalıpları ve cüruflarla birlikte 
yerleşimde küçük çaplı bir metal işçiliğinin var olduğunu kanıtlar niteliktedir 
(Resim: 3).

Geç III tabakası, seramik mal grupları açısından incelendiğinde ana mal 
grubunun Kuzey Suriye boyalı amforaları olduğu görülür. Tarımsal üretim 
faaliyetlerinin başında şarapçılığın olması, Kuzey Suriye boyalı amforaları gibi 
ticari taşıma amaçlı kapların neden yoğunlukta olduğunu da açıklamaktadır. 
Bunun haricinde pişirme kapları olarak kullanılan ve yabancı literatürdeki 
adıyla bilinen “Brittle Ware”5 adlı mal grubu da bu tabakada oldukça yoğun-
dur.

5 Brittle Ware adı verilen ince cidarlı pişirme kapları, Roma Dönemi’nden (MS 1.yy), Abbasi 
Dönemi’ne dek (MS 10 yy) olarak kullanım görür. Suriye, Ürdün ve Filistin’de, Erken İslam 
Dönemlerine kadar yoğun olarak üretilen bu malların gövdeleri üzerinde yatay oluklar halinde 
yapılmış bezeme yer alır (Vokaer 2010).
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4. DEDE HARABELERİ GEÇ II TABAKASI

Geç II tabakası, mimari plan açısından yerleşimin en korunmuş tabakası-
dır (Çizim: 3). Geç III tabakasının Geç II temel ve duvarlarını kullandığı gibi, 
bu tabaka mimarisi de Geç I tabakasına ait duvar ve temelleri kullanmıştır.  
Yapılar, Geç I tabakası ile aynı planda inşa edilmiştir (Resim: 4). Yerleşim 
sınırlarının kademeli olarak genişlediğini ve Geç III tabakasından sonra en 
geniş sınırlara Geç II tabakasında ulaşıldığı anlaşılmıştır. Geç II tabakasın-
da şarap işliği ve şarap işliklerine dair herhangi bir iz bulunmamıştır. Geç 
II tabakası daha çok ağırşak ve evsel üretime yönelik zeytinyağı pres taşları 
ile pres ağırlıklarını içermektedir. Dolayısıyla bu tabakada insanlar, tahıl ve 
zeytinyağı üretimine dayalı bir ekonomiye sahip olmalıydılar.

Geç II tabakasında kompleks yapı birimleri, tabaka mimarisinin karak-
teristik özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır (Resim: 5). Kompleks 
yapılar geniş bir avluyu çevreleyen dikdörtgen veya kare planlı asimetrik 
mekânlardan oluşmakta ve 200 m² ile 300 m² arasında değişen bir alanı kapla-
maktadırlar. Mekânların üst yapısı tegula ve imbrexler ile kapatılmıştır. Avlu 
içerisinde su sistemi ve buna bağlı su teknesi yer almaktadır. Merkezi avlu 
çevresinde depolama mekânları, işlik alanları ve barınma amaçlı odalar yer 
almaktadır. Bazı mekanlarda duvarlara bitişik olarak yapılan sekiler ve bun-
ların üzerinde depolama kapları açığa çıkarılmıştır. Mekânların bazılarında 
ise pişirme amaçlı tandırlar yer almaktadır. Tandırlar sepet örme tekniği ile 
yapılmış olup çevreleri tegula parçaları ile desteklenmiştir. Yapılarda yaşa-
yan bireylerin ve olasılıkla hayvanların günlük su ihtiyacı, yerleşim içerisinde 
mekândan mekâna, kompleksten komplekse geçiş yapan kanallarla sağlanı-
yor olmalıydı. Su şebekesi, kimi yerde basit açık harç yapımı kanallarla; kimi 
yerde kireçtaşı veya bazalt kanaletlerle; kimi yerde ise taşlarla örülmüş basit 
kanallarla yerleşimin geneline dağılmaktadır.  Mekânların içerisinde yer alan 
imbrex yıkıntısı üst örtünün nasıl olacağı ile ilgili fikir vermektedir. İmbrex yı-
kıntılarının altında bulunan çok sayıda çivi, çatıyı taşıyan ahşap iskelet siste-
mine işaret etmektedir. Çatı kiremitlerin yapımında standart bir ölçü birimi-
nin kullanıldığı kesin olup Assur Dönemi itibarıyla kullanıldığı bilinen kübit 
ölçü birimi ile örtüşmektedir. Her tegula, 0.49x0.41m. ölçülerindedir. 

Geç II tabakasının ana seramik gruplarını, Kuzey Suriye boyalıları, tarak 
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bezemeliler ve Brittle Ware adlı pişirme kapları oluşturmaktadır (Resim: 6). 
Dolayısıyla Geç II ve Geç III tabakaları buluntu açısından incelendiğinde çağ-
daş tabakalar olarak nitelendirilmiştir. Kuzey Suriye boyalı amforaları, Kuzey 
Suriye ve Orta Fırat Bölgesi’nde 5. yy. içerisinde kullanılmaya başlanan; 6.-7. 
yy.lar içerisinde oldukça yaygın bir kullanım kazanan bir seramik geleneği-
dir6. Amforaların omuzlarında fırça ile yapılmış; kahverenginden kırmızı ve 
turuncuya doğru değişen farklı tonlara sahip boya bezeme yer almaktadır7. 
Tüm bu özellikler, Kuzey Suriye boyalı amforalarını yerel ve kendine özgü 
kılmaktadır. Bölgenin ve Dede Harabeleri yerleşiminin tarımsal faaliyetlerine 
bakıldığında şarap ya da zeytinyağı taşımak için kullanılıyor olmalıdırlar. 

5. DEDE HARABELERİ GEÇ I TABAKASI

Geç I tabakası, Geç II tabakasının duvarları izlenerek yerleşimin merkezi 
konumunda yer alan E-F-G 19-20-21 adlı açmalarında tamamen açığa çıkarıl-
mıştır (Çizim: 4) ve üzerinde yer alan daha geç tabakalara göre daha küçük 
bir alanı kaplamaktadır. Daha geniş duvarlara sahip olan Geç I tabakası, aynı 
plana sahip Erken II tabakasının duvarları üzerine konumlandırılmıştır. Geç 
II tabakası tarafından oldukça tahrip edilmiştir. Geç I tabakası yapılarının üst 
örtüsünde tegula ve imbrexler kesinlikle kullanılmadığından tabakada tegu-
la ve imbrex ele geçirilmemiştir. Geç II ve Geç III tabakalarında tandırların 
etraflarının ısıyı uzun süre muhafaza etmek için tegulalarla desteklendiğini 
görmüştük; Geç I tabakasında ise tegulaların yerini kırık pithos ve kireçtaşı 
parçaları almıştır.

Geç I tabakasında üretime yönelik buluntu sınıfını taş ağırşaklar oluştur-
maktadır. Taş ağırşaklar dışında üretimle ilgili birkaç Pompei tipi değirmen 
taşı da açığa çıkarılmıştır. Bu tabakaya ait taş ağırşaklar, hayvancılıkla beraber 
elde edilen yünün eğirilmesi ile ilgili olmalıdır. Pompei tipi taş değirmenler 
ise boyut olarak değerlendirildiğinde evsel üretime yönelik tahıl ürünlerinin 
yetiştirildiğini söylemek mümkündür. Bu tabakanın ana seramik mal grubu-
nu, Terra Sigillatalar oluşturmaktadır (Resim: 7). Terra Sigillatalar ile birlikte 

6 Vokaer 2013.
7 Alp 2009.
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Brittle Ware örnekleri yoğun miktarda ele geçirilmiştir. M.Ö. 2. yy. ile M.S. 
3. yy. arasına tarihlendirilen Terra Sigillata grubu8 ile M.S. 1-10. yy.lar arasına 
tarihlenen Brittle Ware seramikler dikkate alınırsa, Geç I tabakası, en erken 
M.Ö. 1. yy. ve en geç M.S. 6. yy. başlarında Kuzey Suriye boyalı amforaları gö-
rülünceye dek geçen zamanda yerleşim görmüş olmalıdır. Geç I tabakası da,  
Geç II ve Geç III tabakaları gibi bir deprem sonucu yıkılmış olmalıdır.

6. DEDE HARABELERİ ERKEN II TABAKASI

Erken dönem tabakalarından Erken II tabakası, Geç I tabakasının kaldı-
rılması ile açığa çıkarılmıştır. Geç I tabakası duvarlarının Erken II tabakası 
duvarları üzerine konumlandırılmış olduğu görülmüş; dolayısıyla Geç I ta-
bakası ile aynı doğrultuda bir mimari plan açığa çıkarılmıştır. Erken II mi-
marisinde Geç I- II ve III tabakalarında olduğu gibi bazalt parçaları ve dev-
şirme malzemeler kullanılmamış; kireçtaşı tercih edilmiştir. Bu durum, Dede 
Harabeleri yerleşiminde ve yakın çevresinde deprem gibi ciddi boyutlu bir 
yıkımın olduğunun; bu sebeple Geç I - II ve III tabakalarında yerleşime ait 
olmayan devşirme malzemelerin yakındaki büyük merkezlerden taşındığının 
kanıtı niteliğindedir. Erken II tabakasında da tegula ve imbrexler kesinlikle kul-
lanılmamıştır. Aynı şekilde tandırların etrafı, ısı uzun süre muhafaza edilsin 
diye tegulalarla desteklenmiş ve Geç I tabakasında olduğu gibi pithos kırıkları 
ve kireçtaşı parçaları kullanılmıştır. Erken II tabakasının ana mal grubunu, 
kalıp yapımı kâseler oluşturmaktadır (Resim: 8). Megara kâseleri olarak da 
adlandırılan bu mal grubu, M.Ö. 4. yy. sonu ve 3. yy. başlarında Atina’da üre-
tilmeye başlanmış9 ve ticaret yolu ile bu bölgeye kadar ulaşmıştır10. Böylelikle 
Erken II tabakası, M.Ö. 3.-1. yy. aralığını kapsamış olmalıdır.

7. DEDE HARABELERİ ERKEN I TABAKASI

Erken I tabakası ise yerleşimin en erken tabakasıdır. Bu tabaka ile ilgili mi-
mari izler tespit edilmiş ancak 2017 yılına ait çalışmalar tamamladığı için de-

8 Tekocak 2006.
9 Richter 1984.
10 Waage 1948.
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taylı araştırılması 2018 kazı sezonuna bırakılmıştır. Bu tabaka ile ilgili önemli 
verileri, çukurlarından öğrenmekteyiz. Bu doğrultuda tabakanın ana seramik 
mal gruplarını daldırma astarlı kâseler ile siyah firnisli mallar oluşturmakta 
(Resim: 9) ve yerleşimde ilk iskânın M.Ö. 4. yy. civarında gerçekleştiğine işa-
ret etmektedirler.

8. SONUÇ 

Dede Harabeleri yerleşimi, M.Ö. 4. yy. ile M.S. 7. yy. aralığında yaklaşık 
1000 yıl kırsal bir yerleşim olarak kullanılmıştır. Bu süreç içerisinde Hellenis-
tik Dönemden Geç Antik Çağa kadar kırsal yerleşim kimliğini korumuştur. 
Kırsal yerleşim tarzında nüfusun büyük bir çoğunluğu kırsal yerleşimlerde 
yaşamaktadır. Bu sebeple kırsal yerleşim kimliği dönemin imparatorlukları-
nın sosyo-kültürel ve ekonomik yapılarının anlaşılabilmesi için kilit rol oyna-
maktadır. Bu çerçevede Dede Harabeleri yerleşimi, bahsettiğimiz 1000 yıllık 
süreç içerisinde bölgede hakim olan Roma İmparatorluğu ve daha sonrasında 
Doğu Roma İmparatorluğu’nun sosyo-kültürel ve ekonomik yapılarının çö-
zümlenmesi için eşsiz bir laboratuvar niteliğinde olup elde edilen sonuçlar 
bilim dünyası için büyük önem taşımaktadır.
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Tablo 1: Dede Harabeleri yerleşiminin stratigrafisi ve kronolojisi.

Harita 1: Dede Harabeleri lokasyon haritası.
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Çizim 1: Dede Harabeleri  Geç III mimarisi.
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Çizim 2: Dede Harabeleri  Geç III, şarap işliği.

Çizim 3: Dede Harabeleri Geç II mimarisi.
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Resim 1: Dede Harabeleri kazı alanı.

Çizim 4: Dede Harabeleri  Geç I mimarisi.
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Resim 2: Dede Harabeleri  Geç III, Horreum.

Resim 3: a-b) Rennofen fırın, çizimi ve rekonstrüksiyonu c) Metal eritme potası d) 
Taş döküm kalıbı.
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Resim 5: Dede Harabeleri  Geç II, II No.lu kompleks yapı

Resim 4: Geç II ve I tabakalarının aynı planda inşa edilmiş duvarları.
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Resim 6: Geç III - II Tabakaları seramik mal grupları.

Resim 7: Dede Harabeleri terra sigillata grubu.

Resim 8: Dede Harabeleri  Erken II Megara kâseleri.
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Resim 9: Dede Harabeleri  Erken I seramikleri.
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PRİENE 2017 YILI 
KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Hasibe İSLAM AKAT*
İbrahim Hakan MERT

Öncelikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-
nel Müdürlüğü’ne 2017 yılında Priene kazı ve araştırmalarına verdiği izin ve 
destekten dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Priene’de 2017 yılı çalışmala-
rı Milet Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Örenyerindeki 
çalışmalar, 1 Ağustos ile 8 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Priene 2017 çalışmalarına, Uludağ Üniversitesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü, 
Frankfurt Üniversitesi, Leopold Werner ve Heinz Götze Vakıfları maddi kay-
nak sağlamışlardır. Bu kurumlara teşekkürlerimizi sunarız.

Arkeolojik kazı ve araştırmaların bilimsel danışmanlığını Prof. Dr. İbra-
him Hakan Mert üstlenmiştir. Çalışmalara değişik kurum ve üniversitelerden 
toplam 23 bilim insanı, öğrenci, uzman ve restoratör katılmıştır. Güllübahçe 
civarından ise 14 işçi çalıştırılmıştır.

Priene’de 2017 sezonunda şu alanlarda çalışmalar yürütülmüştür

1. Doğu Nekropolü.

2. Kuzeydoğu Kaya Kutsal Alanı. 

3. Kentin  güney doğusunda bulunan su kuyusu. 

4. Agora’da önümüzdeki yıllarda yapılacak olan restorasyon için hazırlık 
çalışmaları. 

5. Depo çalışmaları (Resim: 1).

* Hasibe İSLAM AKAT, Milet Müzesi Müdürlüğü, Didim-Aydın/TÜRKİYE. akad1967@hotmail.
com

 Prof. Dr. İbrahim Hakan MERT, Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
16059 Bursa/TÜRKİYE. ihmert@uludag.edu.tr
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1. Doğu Nekropolü Temizlik, Ölçüm ve Kazı Çalışmaları 

1.1. Doğu Nekropol Bazilikası Batısı’nda Bulunan Mezar Grubu

Buğra KURU1

Doğu Nekropol Bazilikası’nın batısındaki alanın kazısına 2016 yılında baş-
lamıştı. Söz konusu alanda mezarların tarihlendirilmesi, tipolojilerinin araş-
tırılması ve bu mezar grubunun nekropol sahası içerisindeki konumlarının 
incelenmesini amaçlayan çalışmalara, Uludağ Üniversitesi‘nden Buğra Kuru 
yönetiminde, aynı üniversiteden arkeoloji öğrencisi Orhun Uğur ile Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi’nden arkeoloji öğrencisi Batuhan Dursun’un katılı-
mıyla, 2017 yılında da devam edilmiştir. 

2016 kazı döneminde Bazilikanın batısında MY 1, 2 ve 3 açmalarında beş 
mezar keşfedilmiş ve bu mezarların kazısı tamamlanmıştı. Sözü edilen kazı 
döneminde bu mezarların yanı sıra iki mezar daha keşfedilmiş, fakat bu me-
zarların kazısı yapılmamıştı. Bu yıl çalışmalara 02.08.2017 tarihinde, bir ön-
ceki sene kazısı yapılamayan iki mezarın üzerinde bulunan yaklaşık yarım 
metrelik dolgu toprağın  (MY 4) ve Geç Dönem zemin döşemesinin belgelen-
dikten sonra kaldırılması ile başlanmıştır. 

Dolgu toprağın 07.08.2017 tarihinde tamamen kaldırılmasından sonra ta-
mamı görünür hale gelen mezarların doğu taraftakine MY 5 açma kodu ve-
rilerek 08.08.2017 tarihinde kazı çalışmalarına başlanmıştır. Mezarda yapılan 
kazı çalışmalarında, mezarın içinde çok sayıda kemik bulunduğu gözlem-
lenmiştir (Resim: 2). Bu kemikler bir iskelet oluşturmayıp, mezarın güneyine 
yığılı vaziyettedir. Mezarın içerisinden az sayıda kemikten eser, profil veren 
seramik parçası, çivi parçası, altın varakları ve bir adet iyi korunmuş bronz 
küpe bulunmuştur. 

MY 5 numaralı mezarın kazısının tamamlanmasından sonra, batısındaki 
mezara MY 6 kodu verilerek bu alandaki çalışmalara 14.08.2017 tarihinde baş-
lanmıştır. Bu mezarda çok sayıda kemiğe rastlanmış, ancak kemiklerin MY 
5 kodlu mezardaki gibi yığın halinde oldukları gözlemlenmiştir (Resim: 3). 
Bu mezarda toplamda üç adet insan kafatası  ortaya çıkarılmıştır. Bu da, bu 
mezarda en az üç kişinin gömülmüş olduğuna işaret etmektedir. Ancak dir-

1 Arş. Gör. Buğra KURU, Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 16059 
Bursa/TÜRKİYE. kurubugra@uludag.edu.tr
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sek kemiklerinden anlaşıldığı kadarıyla mezara toplamda 8 şahsın gömülmüş 
olduğu düşünülmektedir. Mezardan az sayıda profil veren seramik kap frag-
menti ve çok sayıda çivi ve çivi parçasının yanısıra bir diadem ya da çelenge 
ait olduğu düşünülen altın varakları da bulunmuştur. Kemiklerin altındaki 
sert toprakta ise M.Ö. 320 – 240 yıllarına tarihlendirilen bir sikkeye rastlan-
mıştır. Bu mezardaki kazı çalışmaları 17.08.2017 tarihinde bitirilmiştir.

18.08.2017 tarihinde, bazilika ile kazısı yapılan alanın arasındaki bağlan-
tıyı anlamak amacıyla, mezarların kuzey tarafında MY 7 kodu ile yeni bir 
açmada çalışmalara başlanmıştır. Burada yapılan çalışmalarda kuru duvar 
tekniği ile inşa edilmiş bir duvar gün yüzüne çıkartılırken, alt tabakalarda bir 
mezara rastlanmıştır. Bahsi geçen mezar MY 8 olarak kodlanarak mezarda 
kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Bu mezarın üst örtüsünün bulunmadı-
ğı/korunmadığı saptanmıştır. Mezarın içerisine dolan toprağın dikkatli bir 
şekilde alınması işlemine devam edilmiştir. Bu toprağın içinden çok az mik-
tarda seramik ve diğer küçük buluntular ele geçmiştir. Mezarın daha alt sevi-
yelerinde ise az miktarda kemik parçasına rastlanmıştır. 26.08.2017 tarihinde 
ana kaya zemine ulaşılmasıyla bu alandaki çalışmalara son verilmiştir. 

Sonuç olarak Doğu Nekropol Bazilikası’nın batısında bulunan mezarlar 
basit bir şekilde kayanın oyulması ile meydana getirilmiş olan chamosorion 
tipi mezarlardır. Anakayanın yeterli olmadığı ya da bozuk olduğu yerlerde 
harç yardımıyla birbirine tutturulan irili – ufaklı taşlar ile mezarların duvar-
ları tamamlanmıştır. Söz konusu mezarların Hellenistik Dönem başından, 
Roma İmparatorluk Dönemine kadar sürekli olarak kullanım gördüğü düşü-
nülmektedir.

1.2.  Antik Yolun Kuzey Bitişiğindeki Tonozlu Mezarların Kazı ve Belgeleme 
Çaışmaları 

Ahmet Ali ALTIN2

İbrahim Hakan MERT

Priene 2017 kazı kampanyasında, Doğu Nekropol alanında bulunan, 
kentin doğu kapısından başlayarak Magnesia a.M.’e doğru devam eden yol 

2 Arş. Gör. A. Ali ALTIN, Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 16059 
Bursa/TÜRKİYE. altinali@gmail.com
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üzerindeki tonozlu mezarların inceleme ve temizlik çalışmalarına 02.08.2017 
tarihinde, Uludağ Üniversitesi’nden A. Ali Altın’ın yönetiminde, aynı üniver-
siteden arkeoloji öğrencileri, Zeynep Yıldız, Osman Sert, Enis Kızrak’ın katı-
lımıyla başlanmıştır. Söz konusu “Mezarlık Caddesi” olarak tanımlayabile-
ceğimiz bölgede, tümü antik yolun kuzeyinde yer alan, belirli aralıklarla yan 
yana konumlanmış beş adet tonozlu mezar yerinde incelenmiştir. Bu incele-
melerde ilk olarak mezarların tamamın temizlik çalışması öncesi fotoğrafları 
çekilmiştir. Bu belgeleme çalışmaları sonrası Priene kentinin doğu kapısına 
yakın bölümünde, antik yolun kuzeyinde bulunan ve yüzeyden görülebilir 
durumda olan iki mezar yapısı içerinde ve bu iki mezarın arasında kalan 
alanda temizlik çalışmaları yapılmıştır.    

TM 1 ve TM 3 Açmaları

Priene’nin antik surları üzerindeki doğu kapısından başlayıp Magnesia a. 
M. yönüne doğru devam eden antik yolun kuzeyinde sıralanmış, yüzeyden 
görülebilen mezarlardan doğu kapısına en yakın olan mezar, TM 1 olarak 
kodlanmış ve bu mezar içerisindeki kazı çalışmaları 04.08.2017 – 19.08.2017 
tarihleri arasında devam etmiştir. 

Çalışma kapsamında yaklaşık 180 x 215 cm. ölçülerinde bir ön oda ve içe-
risinde üç tane mezarın bulunduğu 279x217 cm. ölçülerinde bir ana odadan 
oluşan, kuzey-güney doğrultulu tonozlu bir oda mezar ortaya çıkarılmıştır. 
Mezar odasının duvar örgüsü, çeşitli boyutlarda ve formlarda birbirlerine 
harç ile bağlanmış taşlardan oluşturulmuştur. Duvar örgüsünde, duvarın alt 
başlangıcında daha büyük boyutlu dikdörtgen formlu bloklar kullanılırken, 
tonozun ortasına doğru yassı blokların kullanıldığı görülmüştür. Mezarın gi-
rişi, doğu ve batı yöndeki duvarların gösterdiği üzere hemen hemen antik 
yola kadar uzanıyor olmalıdır. Fakat mezarın ön odasının güneye bakan ön 
cephesinin tamamen tahrip olması nedeniyle, mezarın antik yolla olan ilişkisi 
saptanamamıştır.  

Ön odadan, mezar odasına geçiş yaklaşık 40 cm. genişliğindeki dar bir 
açıklıkla sağlanmaktaydı. Bu açıklık doğu ve batı yönlerde birer söve bloğu 
ile sınırlandırılmıştır. Mezar odasının girişinin kapatılmasında kullanılan 
kapı bloğu güneye doğru devrilmiş bir biçimde açığa çıkarılmıştır. 
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TM 1 olarak kodlanan mezar odasının içerisinde, batı, kuzey ve doğu du-
varlara bitişik inşa edilmiş, dikdörtgen formlu toplam üç sanduka mezar bu-
lunmaktadır (Resim: 4). Mezarların duvarları moloz taş – harç örgüyle inşa 
edilmiştir. Mezarların ortasında kalan koridor ve mezarların tabanı küçük 
boyutlu yassı taşların birbirlerine harçla tutturularak döşenmesiyle oluşturul-
muştur. Üst örtüsü kısmen korunmuş olan doğu yöndeki mezarın üst bölü-
mü, 55 cm. genişliğindeki mezarın tamamının örtecek biçimde, yassı bloklarla 
kapatılmış, bloklar birbirine harçla tutturularak üst örtü sağlamlaştırılmıştır. 
Söz konusu mezar, oda boyunca yaklaşık 270 cm. uzanmaktadır. Mezar oda-
sının kuzeybatı köşesinde, iki mezarın kesiştiği bölüm büyük ölçüde tahrip 
olduğundan kuzey ve batı yönlerdeki mezarların uzunluğunu tespit etmek 
mümkün olmamıştır. Bununla birlikte mezarlardan kuzeydeki 54 cm., batı-
daki ise 43 cm. genişliğindedir. Batı kenardaki dar mezarın iç bölümü küçük 
boyutlu yassı taş plakalarla sınırlandırılmış, üstü ise aynı biçimdeki plakalar-
la örtülmüştür. Boyutlarından dolayı bu mezarın son kullanım evresinde bir 
çocuk mezarı olarak kullanım görmüş olabileceği düşünülmektedir.

Mezardaki kazı çalışmalarının devamında ortaya çıkan mezarın ön odası 
ayrı bir açma kapsamında değerlendirilmiş ve burası TM 3 olarak kodlanmış-
tır. Mezara girişi sağlayan bu ön odada, mimari olarak yalnızca doğu ve batı 
duvarlar kısmen korunmuştur. Ön odanın tabanı, ana odadan farklı olarak 
sıkıştırılmış toprak zeminden oluşmaktadır. 

Mezar odası içerisindeki dolgudan, çeşitli amphora parçaları, günlük 
kullanım kaplarına ait parçalar, içki kaplarına ve kâselere ait az sayıda cam 
parçası, az sayıda cam bilezik parçası, metal eşyalara ait parçalar gibi küçük 
buluntular ele geçmiştir. Mezar odasının girişinde, yere devrilmiş halde bu-
lunan kapı bloğunun altından ise 5 adet tama yakın kandil ele geçirilmiştir. 
Kandillerin tipolojisi, Geç Antik – Erken Bizans Çağına işaret etmektedir. Me-
zar odası içindeki mezarlar muhtemelen gömülerin yapıldığı dönemlerden 
itibaren soyulduğundan, erken dönemlere ait tarihlenebilecek küçük bulun-
tular tespit edilememiştir. Bu mezarlardan ele geçirilen ilk etapta tarihlendiri-
lebilen az sayıdaki boyalı seramik, mezarın muhtemelen kullanıldığı son evre 
olan Orta Bizans Çağının sonlarına işaret etmektedir. Seramiklerin belgeleme 
ve analizi çalışmalarına 2018 yılında devam edilecektir.
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TM 2 Açması
TM 1 ve TM 3 açmaları içerisinde kalan mezar ile bu mezarın yaklaşık 6 

m. doğusunda yer alan diğer tonozlu mezarın arasında kalan ve TM 2 olarak 
kodlanan alandaki çalışmalar 14.08.2017 – 06.09.2017 tarihleri arasında sür-
dürülmüştür. Bu alandaki çalışmaların temel amacı, yukarıda belirtilen iki 
mezar arasında benzer türde diğer bir mezar veya farklı türde bir yapılaşma 
olup olmadığın belirlenmesi olmuştur.

Açmada devam edilen çalışmalar sonucunda, açmanın doğusunda ve ba-
tısında yer alan mezarlara paralel, kuzey güney doğrultulu uzanan diğer bir 
mezar odası ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). Planı ve duvar örgüsü, doğu ve 
batısındaki diğer mezarlarla büyük benzerlikler gösteren mezar odasının üst 
yapısı, odanın içine çöküp büyük oranda tahrip olmuştur. Duvarların alt bö-
lümlerinde (muhtemelen tonoz başlangıcına kadar olan bölümde), en doğuda 
yer alan mezardaki gibi oldukça düzgün dikdörtgen bloklardan oluşan düz-
gün bir örgü görülmektedir. Mezarın üst yapısı tahrip olmakla birlikte, mezar 
odasının içerisindeki dolgudan ele geçen yassı bloklar, doğudaki iyi durum-
da korunagelmiş mezarın tonozlu üst örtüsünde kullanılan taşlarla benzer-
likler göstermekte, dolayısıyla TM 2’de bulunan mezarın üst bölümünün de 
büyük ihtimalle tonozlu bir üst örtüyle kapatılmış olduğunu düşündürmek-
tedir. Kazılar sonucunda mezar odasının taban seviyesine inilmiş, mezar oda-
sının yaklaşık 290 cm. genişliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Mezar odası-
nın kuzey duvarı açma sınırları dışında kaldığından, odanın uzunluğu tam 
olarak ölçülememiş, bununla birlikte 280 cm. den daha uzun olması gerektiği 
anlaşılmıştır. Söz konusu mezar odasında, TM 1/TM 3’deki mezar odasında 
olduğu gibi kuzey, batı ve doğu yönlerde dikdörtgen planlı, duvarları moloz 
taş – harç örgülü mezarlar bulunmaktadır. Bu mezarlardan doğudaki 56 cm., 
batıdaki ise 54 cm. uzunluğundadır. Kuzeyde bulunan mezarı sınırlayan gü-
ney yöndeki duvar ortaya hattı ortaya çıkarılmışsa da, mezarın bir bölümü 
açma sınırları dışında kaldığından genişliğinin belirlenmesi mümkün olma-
mıştır. Mezar odasının tabanı, TM 1/TM 3’deki mezar odasında olduğu gibi 
küçük boyutlu yassı taşların birbirlerine harçla tutturularak döşenmesiyle 
oluşturulmuştur.

TM 2 açmasında bulunan seramikler ve küçük buluntuların belgeleme ve 
analiz çalışmaları devam etmektedir.
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Özetle, tonozlu mezar yapısı duvar işçiliğine göre, Roma İmparatorluk 
Dönemine tarihlenmektedir. Bu mezarın son kullanım evresi ise – bulun-
tulara göre – Orta Bizans Dönemidir. Bu türdeki tonozlu mezar yapılarına 
Anadolu’nun birçok bölgesinde rastlanmaktadır. Coğrafi olarak en yakın ör-
nek olarak Magnesia a. M. Nekropollerindeki örnekler gösterilebilir. 

Doğu kapısından Magnesia a. M. yönüne devam eden antik yol doğu ka-
pısı ile birlikte kentin kuruluş evresine (M.Ö. 4. yüzyılın ortasına) tarihlen-
mektedir. Bu yola bitişik inşa edilen tonozlu mezarlarla söz konusu yol adeta 
bir “Mezarlık Caddesi” haline gelmiştir. Bu yol üzerinde Roma İmparatorluk 
Döneminden daha erken bir evreye ait mezarların olup olmadığını ise henüz 
bilemiyoruz. Gelecek yıllarda gerçekleştireceğimiz kazı ve araştırmalarla bu 
soruya cevap aranmaya çalışılacaktır.

1.3. Yuvarlak Planlı Mezarda Yapılan Temizlik ve Ölçüm Çalışmaları

İbrahim Hakan MERT
Ahmet Ali ALTIN

“Tümülüs” tipindeki bu mezar yapısı, doğu kapısının yaklaşık 500 metre 
kuzeydoğusundaki dik yamaçlar üzerinde, deniz seviyesinden 75 metre yük-
seklikte çevreye hakim bir konumdadır. Mezar yapısında ilk araştırma ve bel-
geleme, 1982 yılında o dönemin Milet Müze Müdürü Doğu Göksel ve Milet 
Kazı Başkanı Wolfgang Müller-Wiener tarafından, Söke Kaymakamlığı‘nın 
izniyle gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk incelemede tümülüsün içerisindeki 
mezarların muhtemelen daha 19.  yüzyılda kaçak kazıcılar tarafından talan 
edildiği tespit edilmiştir. 2017 sezonunda mezar yapısını ve çevresini temiz-
leyerek tümülüsün plan ve teknik detaylarını anlamayı ve olası küçük bulun-
tularla tarihlemeyi hedefleyen çalışmalar Uludağ Üniversitesinden İbrahim 
Hakan Mert ve A. Ali Altın’ın gözetiminde yürütülmüştür.

Temizlik çalışmalarından sonra tümülüsün çapının yaklaşık 12,50 m. ve 
korunan yüksekliğinin ise yaklaşık 1,50 m. olduğu anlaşılmıştır . Yapının  te-
meli ve alt yapısı kısmen ana kayadan ve kısmen de bosajlı büyük boy kesme 
taşlardan kuru duvar tekniğinde inşa edilmiştir. 
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Yapının iç kısmında, kuzey bölümde üç tane sanduka mezar tespit edil-
miştir (Resim: 6). Mezarlar doğu-batı yönünde olup, bunların duvar örgü-
sündeki işçilik tümülüsün dış duvarlarına göre daha özenlidir. Bunlardan en 
kuzeyde yer alan mezarın çevresinde ve içerisinde temizlik çalışmaları ger-
çekleştirilmiştir. Çalışmalarda, mezarın daha önceden kaçak kazıcılar tarafın-
dan kazıldığı ve tekrar doldurulduğu anlaşılmıştır. Herhangi bir stratigrafi 
vermeyen bu dolgu toprağın içerisinde mezar yapısını tarihlendirebilecek 
çeşitli seramik parçalarının (çoğu balık tabağı parçaları) yanı sıra bir adet me-
tal çiviye rastlanmıştır. Seramikler M.Ö. 4. yüzyıl ila M.Ö. 2. yüzyıl arasına 
tarihlenmektedir3. 

Tümülüs duvar örgü tekniği ve seramik buluntulara göre geç Klasik–Er-
ken Hellenistik Döneme tarihlenebilir. Bu tarihlemeyle Priene’nin şimdiki 
yerinde yeniden kuruluş evresine ait anıtsal bir mezar yapısına işaret etmek-
tedir. Mezar yapısı tipolojik olarak dromossuz tümülüs tipindedir. Bu durum 
da yapının gerçek bir mezar mı yoksa bir Heroon mu olduğu sorusunu ortaya 
koymaktadır. Bu konuyla ilgili cevap aranacak en önemli sorulardan bir diğer 
ise bu Tümülüs mezarın kim veya kimlere ait olduğudur. Gelecek yıllardaki 
çalışmalarımızla bu sorulara cevap aranacaktır. 

2. Agora’da Önümüzdeki Yıllarda Yapılacak Olan Restorasyon İçin Hazırlık 
Çalışmaları

Moritz REINAECKER4

Priene’deki agoradaki yapı kalıntılarının görünüşlerinin/durumlarının 
gelecek yıllarda iyileştirilmesi planlanmaktadır. Ziyaretçiler Antik Dönemde 
Priene kentinin en büyük meydanındaki çok sayıdaki ağacın görüntüyü en-
gellemesinden ve her yerde yayılmış olan mimari bloklardan oluşan yığınlar-
dan dolayı yapıların orijinal durumlarını anlayamamaktadırlar. Bu nedenle 
kazı ekibi tarafından kuzeydeki kutsal stoanın en batısındaki iki odanın ve 
önlerindeki sütuunların kısmen tekrar ayağa kaldırılması (Anastilosis yapıl-
ması) planlanmıştır.

3 Seramikleri tasnif eden ve tarihlendiren Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Şahin’e teşekkür ederiz.
4 Moritz REINAECKER, Mimar, Braunschweig Teknik Üniversitesi, Braunschweig/ALMANYA. 

m.reinaecker@tu-braunschweig.de 
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Bu planın uygulamasına 2015 yılında traversli bir jalaskar ile söz konusu 
alanda yığılı taşların tasnif edilmesi ile başlanmış, 2016 kampanyasında da, 
Söke’deki Tariş’ten kiralanan küçük bir kepçe (manitou) ile sekiz iş günü ça-
lışılmıştı. Bu çalışmalarla çok sayıda yapı bloğu agoranın güney doğusunda 
taş tarlası olarak düzenlenen alana nakledilmiştir (Resim: 7).

Bu yıl da bu amaçlarla çalışmalara 09.08.2017 tarihinde başlanmıştır. Ön-
celikle yine Tariş’ten kiralanan Manitou’nun kent içerisine girebilmesi için 
daha büyük bir iş makinasıyla, antik dokuya zarar vermeden, geri dönüştü-
rülebilir bir yol yapılmıştır.

11.08.2017 tarihinde ise taş restoratörü Daniel Schubert yönetiminde, Arne 
Scheinpflug ve manitou operatörü Fevzi Altındağ ile blokların bahsi geçen 
alana nakledilmesi işine başlanmıştır. Günlük yaklaşık olarak 40 mimari blok 
tipolojik olarak sınıflandırılarak, agoranın güney tarafındaki boş alana geçici 
olarak dizilmiştir. Mimar Moritz Reinaecker bu mimari parçların hangi alan-
lardan gelip, nereye nakledildiği ile alakalı bir plan çizmiştir (Resim: 8). 

Bu yıl kutsal stoanın en kuzeyindeki dükkanlar ile önlerindeki iki nef, 
içerisinde bulunan mimari elemanlardan temizlenmiştir. Ayrıca, kutsal stoa-
nın batı cephesine ait olan ve orijinalinde 11 bloğu bulunan alınlığın, 7 bloğu 
Agora’da bulunabilmiş, bu blokların 5’i manitou yardımıyla kutsal stoanın 
güney kısmına bir bütünlük oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca bu 
alanda bir adet sütun parçası, kaidesinin üzerine yerleştirilmiştir. Buradaki 
çalışmalara 29.08.2017 tarihinde son verilmiştir. Gelecek yıl, kutsal stoada bu-
lunan daha büyük taş blokların da, agoranın güneyindeki boş alana taşınması 
planlanmaktadır.

3. Kuzey Doğu Kaya Kutsal Alanındaki Sondaj Çalışmaları

Axel FILGES5

Kentin kuzeydoğusunda yer alan mağara ve önünde 2016 yılında başla-
yan çalışmalara 2017 sezonunda devam edilmiştir. Bu mağaranın kült amaçlı 

5 Doç. Dr. Axel FILGES, Frankfurt Üniversitesi, Frankfurt/ALMANYA. A.Filges@em.uni-
frankfurt.de



228

(Meter/Kybele?) kullanılıp kullanılmadığını açıklığa kavuşturmayı amaçla-
yan kazılar, 10.08. – 05.09.2017 tarihleri arasında  Frankfurt Goethe Üniver-
sitesinden Axel Filges yönetiminde yürütülmüştür. Bu çalışmalarda Dagmar 
Wolter Praschma ve Miguel Ximenez açma sorumlusu olarak görev yapmış-
lar ayrıca kazı 2 ila 4 işçi ile de desteklemişlerdir. Alandaki ölçümler ve bu 
ölçümlerin sayısal şehir planı üzerine işlenmesi ise Ulrich Ruppe tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda 2017 kampanyasında mağara 
önündeki terasta ve mağaranın içerisindeki değişik yerlerde toplam beş  açma 
gerçekleştirilmiştir 

Mağara içerisinde açılan (HOH) 4 numaralı açma ile mağaranın doğu yarı-
sında seviye inilmiştir (Resim: 9). Bu alanın kuzey kısmında seramik buluntu-
lara göre M.S. 12.-14. yüzyıllara tarihlenen bir Bizans kullanım safhası tespit 
edilmektedir. Güney bölümde ise, üst seviyelerde kullanım amacı henüz açık-
lanamayan çok sayıda işlenmiş taş plakaları ortaya çıkarılmıştır. Daha aşağıda 
ana kayaya yakın seviyelerde ise figürlü rölyef kaseler ve Pergamon’dan ithal 
seramikler gibi çok kaliteli lüks mallar gün ışığına çıkartılmıştır. Seramikler 
genel olarak M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenmektedir. Mağara önü buluntularının 
değerlendirmesine göre, mağaranın kendisinin antik dönemde kült merkezi 
olarak kullanılmış olması kuvvetle muhtemeldir. 

Mağaranın önündeki terasta açılan (HOH) 5 kodlu açmadan yaklaşık 70 
kadar minyatür unguanterium, 35 sunu kasesi ve çok sayıda kısmen yanmış 
astragal kemikleri çıkarılmıştır. 

Mağara girişinin 8 m güneyinde açılan (HOH) 7 numaralı açmada ise bu-
raya atılmış küçük taşların arasında Priene’de başka hiç bir yerde olmadığı 
kadar çok miktarda seramiğe rastlanmıştır. Bu seramikler arasında normal 
büyüklükteki unguanteriumlar ve sunu kaseleri yoğunluktadır. 

Mağara dışında yer alan (HOH) 5 ve 7 numaralı açmalarda ele geçirilen 
seramik buluntular bilinçli bir şekilde tahrip edilip bu alanlara atılmıştır. Bu 
buluntu şekline göre bu çukurların kült alanın çöp depolama yerleri olarak 
kullanıldığı düşünülebilir.

Mağaranın içerisindeki güney açmada yoğun bir şekilde çok kaliteli lüks 
seramik malların ele geçirilmesi, mağara içinin ise esas kült merkezi olarak 
kullanıldığı ihtimalini ortaya koymaktadır.  
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Mağara alanında (Deniz seviyesinden yaklaşık 110 m. yüksekte) hangi 
tanrı veya tanrıçanın onurlandırıldığını henüz bilemiyoruz. Herhangi bir mi-
mari kalıntı veya kayaya oyulmuş belirgin bir işleme bulunmaması da duru-
mu ilginç hale getirmektedir. Ancak 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen 
araştırmaların sonucuna göre, Priene kentinin belli doğal özelliklere sahip ıs-
sız ve sapa yerlerinde Hellenistik Dönemden Bizans Dönemine kadar uzanan 
uzun kullanım evreleri gözlenebilmektedir: örneğin batı kaya terasları alanı 
da antik dönemlerde kült uygulamaları için tercih edilen bir sahaydı. 

4. Şehrin Güney Doğusunda Bulunan Su Kaynağı ve Kuyusu’ndaki Çalışmalar

Ulrich RUPPE6

Julian ULBRİCH7

Doğal bir su kaynağının üzerinde bulunan, 2010 ve 2011 yıllarındaki ar-
keolojik araştırmalar esnasında planına ulaşılabilen, Priene’nin güneyindeki 
çeşme/kuyu yapısı olarak adlandırılan yapı üç sondaj ile büyük ölçüde an-
laşılmıştır. Burada inceleme konusu olan strüktür kuzey-güney doğrultulu 
iç duvarı yürüyüş düzleminden yaklaşık 1,25 m. yükseklikte korunmuş olan 
iki mekanlı bir yapıdır. Doğu mekanda bir çeşme ağzı bulunmaktadır. Bu 
nedenle bu alanın öncelikle su sağlama işlevi görmesi gerekir. Batı mekanın 
fonksiyonu belli değildir. Bununla birlikte açığa çıkarılan az sayıdaki duvar 
yüzeyinde odanın olasılıkla tamamen hidrolik harçla sıvandığı anlaşılmakta-
dır. Bu buluntudan, burada, yandaki kuyudan alınan suyun depolandığı bir 
su deposu olduğu hipotezi geliştirilebilir.

Bu hipotez daha önceden 2012 de araştırılmış ve bu kapsamda yapının 
fonksiyonu hakkındaki diğer detay sorular ve yapının planına ilişkin sürege-
len belirsizlikler açıklanmaya çalışılmaktadır. Çeşitli problemler nedeniyle bu 
yapıdaki çalışmalara ilk olarak 2017 de devam edilmiştir.

Toplamda beş sondaj ile yapının strüktürel özelliklerinin ve fonksiyonu-
nun araştırılmasına devam edilmiştir:

6 Ulrich RUPPE, Frankfurt Üniversitesi, Frankfurt/ALMANYA. ruppe@em.uni-frankfurt.de
7 Julian ULBRICH, Kiel Üniveritesi, Kiel/ALMANYA. julianulbrich@gmx.de
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PR17SCH4 açması batı odanın güneydoğusunda bulunmaktadır (Resim: 
10). 0,90x 1,00 metre ölçülerindeki açma ortalama 1,25 m. derinliğinde kazıl-
mıştır. Yapının fonksiyonunu anlamak için batı odanın taban düzlemi araştı-
rılmıştır. Bu çalışmalarda sıvalı duvarlar, sıvalı bir taban ve duvarların birinin 
içerisinde pişmiş toprak bir künk bulunmuştur. 

PR17SCH6 açması yapının doğu odasında bulunmaktadır ve işlevinin 
ayrıntıları açıklığa kavuşturulmalıdır. Açma yaklaşık 1,00 x 2,25 metre ge-
nişliğindedir ve yaklaşık 0,30 m. derinliğinde kazılmıştır. Burada antik taban 
düzlemi ve bir su arıtma bölümü bulunabilmiştir. 

PR17SCH7 yapının batı odasının batı duvarının batısında bulunmaktadır 
ve yaklaşık 0,90 x 2,60 m. ölçülerindedir. Burada ortalama yaklaşık 1,75 m. 
derinliğinde bir toprak tabakası kazılmıştır. Buradaki amaç taban düzlemini 
ve olası su çıkarma bölümlerini bulmaktır. Su çıkarma bölümüyle ilgili bir 
ize rastlanmamakla birlikte, antik taban düzlemi tespit edilebilmiştir. Tarih-
lemeyle ilgili yardımcı olması amacıyla buradaki seramik materyal çıkarıl-
mıştır. 

PR17SCH8 yapının güneyinde yer almaktadır ve güney duvarının ve daha 
erken bir yapıya ait bir duvarın devamını anlamak amacıyla PR17SCH5’in 
genişletilmesiyle oluşturulmuştur. 0,65 x 2,00 m. ölçülerindeki alanda yak-
laşık 0,30 m. derinliğinde bir toprak tabakası kazılmıştır. Güney duvarı ve 
daha eski duvarın devamı takip edilebilmiştir. Tüm açmalardan ele geçirilen 
seramiklerin analizi halen devam etmekte olup 2018 yılında tamamlanacaktır.

Bu çalışmaların sonuçları, şu şekilde özetlenebilir.

Batı mekanda açılan duvar yüzeyleri ve zemin hidrolik harçla sıvanmıştır. 
Ayrıca bu mekanın güney doğusundaki açmada suyun tahliyesi için pişmiş 
toprak bir boru bulunmuştur.  Bu durum da batı mekanın muhtemelen yan-
daki kuyu ağzından çekilen suyun depolandığı bir havuz işlevi gördüğünü 
ortaya koymaktadır. 

Araştırmalarda üstteki yapının daha erken bir döneme ait bir yapının üze-
rine oturtulduğu ve erken dönem yapısının alt duvarlarının kısmen ikinci 
safha yapısı için temel olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Burada ele geçen 
seramiklerin  ön değerlendirmesine göre, yapılaşmanın ikinci evresi  M.Ö. 
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3. yüzyıl sonu 2. yüzyıl başına tarihlenmektedir. Bu durumda erken dönem 
yapısı hemen hemen kentin kuruluş evresinde (M.Ö. 4. yüzyıl ortalarına) inşa 
edilmiş olmalıdır.  

Kuyunun fonksiyonu ile ilgili düşünceler ise şu şekilde özetlenebilir

1.  Bilindiği gibi, Priene kenti iyi bir temiz su şebekesine sahip olup, yu-
karıda tanımlanan kuyu yapısından su temin edilmesi ekstra masraf 
ve emek gerektirmektedir. Böyle bir su kuyusu muhtemelen temiz su 
şebekesinin arızalanması durumunda, halkın su ihtiyacını karşılamak 
için rezerve kaynak olarak hizmet etmiş olmalıdır. 

2.  Kuyu inşasıyla işletmeye alınan yeraltı su kaynağı, kuyunun doğu-
sunda kent surlarının bir kaç metre dışında gün yüzüne çıkmaktadır. 
Aslında su temini buradan herhangi bir inşa masrafı gerekmeksizin 
sağlanabilirdi. Ancak kent surları içerisinde masraf ve emek gerektiren 
kuyu inşa edilerek su temini koruma altına alınmıştır. Böylece kuyu-
nun işlevi, kentin düşman tarafından kuşatılarak temiz su şebekesinin 
kesilmesi durumunda yedek su deposu olarak kullanılması şeklinde 
açıklanabilir.  

5. Depo Çalışmaları

2017 yılında Priene küçük buluntu deposundaki çalışmalar Gamze Boy, 
Pınar Sert, Marie Christine Junghans, Laura Picht, Yorum Eylem Tuzcu, Bir-
gitta Schödel tarafından yürütülmüştür. Ayrıca üç işçi çalışmalara destek ol-
muştur.

Küçük buluntu deposu, Milet Müzesi’nden gelen uzmanlarla beraber tu-
tanak tutularak 01.08.2017 tarihinde açılmıştır. Çalışmalara başlamadan önce 
depoların içi ve dışı temizlenmiştir. Çalışma deposuna masalar yerleştirile-
rek, uygun çalışma ortamı sağlanmıştır. 

Çalışmalara İbrahim Hakan Mert’in 2016 yılında Milet Müze’sinden gelen 
taş eserleri yayına hazırlamak için fotoğraflamasıyla başlanmıştır. Daha sonra 
depo çalışmalarının yoğunluğunu, arazide yapılan kazı çalışmalarından ge-
len küçük buluntular ile seramik kasalarının tasnifi, temizlenmesi ve envan-
terlemesi oluşturmuştur (Resim: 11). 
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2017 yılında yapılan kazı çalışmalarından gelen seramik buluntuların te-
mizlenmesi, 2015 yılında kazısı yapılan Mısır tanrıları kutsal alanı güneyin-
deki (AEG kodlu) alandan, 2016 yılında kazıları yapılan Doğu Nekropol Ba-
zilikası batısındaki mezarlar (MY kodlu) ve diğer çalışma alanlarından gelen 
seramik buluntuların istatistiği de 2017 kazı döneminde yapılmıştır.

Gamze Boy, 2016 ve 2017 yılında kazıları yapılan Doğu Nekropol Bazilika-
sı batısındaki mezarların bulunduğu (MY kodlu) çalışma alanlarından gelen 
seramik buluntuların istatistiğini yapmıştır. Ayrıca bu alanlardan gelen bazı 
seramik parçalarının çizimleri devam etmektedir. 

Marie Christine Junghans 2015 yılı Mısır Tanrıları Kutsal Alanı güneyin-
deki (AEG kodlu) çalışma alanlarından ele geçirilmiş seramik buluntuların çi-
zimlerini yapıp, istatistiğini tamamlanmıştır. Laura Picht doğu mağara kutsal 
alanı (HOH kodlu) açmalardan gelen buluntuların istatistiğini yapmaya de-
vam etmiştir. Birgitta Schödel 2016 yılından kalan ve bu yıl kazı alanlarından 
getirilen küçük buluntuların fotoğraflarını çekmiştir. 

Ayrıca geçtiğimiz yıllarda seçilen ve fotoğraflanması gereken seramik bu-
luntuların üzerlerine çalışma yılı, açma adı ve seviyelerin kısaltmaları yazıl-
mıştır.
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Resim 1: 2017 Sezonu çalışma alanlarını gösteren plan (Plan: Ulrich Mania Düzenleyenler: Buğra 
Kuru ve Axel Filges). 

Resim 2: MY 5 Kodlu mezar (Buğra Kuru).
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Resim 3:  MY 6 Kodlu mezar (Buğra Kuru).

Resim 4: TM 1 Kodlu mezar odasının içerisindeki sanduka mezarlar (Ahmet Ali Altın). 
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Resim  6:  Tümülüste bulunan sanduka mezar (Ahmet Ali Altın).            

Resim 5: TM 2 Açmasında bulunan mezarlar (Ahmet Ali Altın).       
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Resim 8:  Kutsal stoasının güneyindeki alınlık (Axel Filges). 

Resim 7: Agoradaki taş blokların yerleşim planı (Moritz Reinaecker).
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Resim 9: HOH – 4 Kodlu açma (Axel Filges). 
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Resim 11: Depo çalışmalarından bir kesit (Buğra Kuru). 

Resim 10:  SCH – 4 Kodlu açma (Ulrich Ruppe). 
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DOMUZTEPE 2017
KAZILARININ İLK ÖN RAPORU

Halil TEKİN*

GİRİŞ
Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Emiroğlu Köyü sınırları içinde yer 

alan Domuztepe’de arkeolojik çalışmalar 1995-2012 yılları arasında yabancı 
heyetler tarafından yürütülmüştür (Resim: 1). 2015 yılından itibaren Bakanlar 
Kurulu kararlı bir kazı olarak Hacettepe Üniversitesi’ne mensup bir ekip ta-
rafından kazılmaya devam eden Domuztepe 2017 yılı kazıları, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı tarafından sağlanan maddi destek ile 05 Temmuz-25 Ağustos 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir1. 

ARAZİ ÇALIŞMALARI  
Eski heyetler tarafından yönetilen geçmişteki kazı çalışmaları höyüğün 

farklı kesimlerinde yürütülmüştür. Dar alanda ve sondaj niteliğindeki bu 
kazı alanlarının üzeri sezon sonlarında atık toprakla kapatılmıştır. Bunlardan 
sadece Operation I olarak tanımlanan2 ve höyük üzerinde 146 parselin için-

* Doç. Dr. Halil TEKİN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, TR-06800, 
Beytepe, Ankara, TÜRKİYE. e-mail: htekin4@gmail.com

1 Domuztepe Höyüğü 2017 kazı heyeti Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında, Hacettepe 
Üniversitesi’ne mensup Arkeolog Muhammed Dolmuş (Kazı Başkan Yardımcısı), Arkeolog 
Zeynep Beyza Ağırsoy (Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi), Arkeolog Kerime Kırdök 
(Sütçü İmam Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi), Arkeolog Kenan Ulaş ile Hacettepe Üni-
versitesi Arkeoloji Bölümü’nün Lisans öğrencileri Rabia Yılmaz, Özgür Özmen, Beste Örücü ve 
Ayça Nur Pekşenel’den oluşmuştur. Bakanlık Temsilcisi olarak Adana Müzesi’nden Arkeolog 
Cihan Hasman görev almıştır.

 2017 kazılarının sağlıklı bir ortamda yürütülmesinde Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Mü-
dürü Sayın Seydihan Küçükdağlı ve müdürlük personeli ile Kahramanmaraş Müze Müdürü 
Sayın Ahmet Denizhanoğlu ve müze uzmanları büyük katkı sağlamışlardır. Kendilerine kazı 
heyeti olarak şükranlarımızı sunarız. 

 2017 yılı kazılarında Türkoğlu Belediyesi, kazı evinin çevre düzenlemesi ve temizlik giderlerini 
karşılarken, Pazarcık Belediyesi kazı heyetinin iaşesini sağlamıştır. Pazarcık Belediye Başkanı 
Sayın Yakup Hamdi Bozdağ ile Türkoğlu Belediye Başkanı Sayın Osman Okumuş ve adı geçen 
belediyelerin personeline sonsuz teşekkür ederiz. 

2 Campbell et al. 1999.
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de kalan yaklaşık 2500 metrekarelik bölüm açık bırakılmış olup, söz konu-
su alan 1996 yılından bu yana kazıların odağını oluşturmaktadır. Hacettepe 
Üniversitesi’ne mensup yeni heyet arazi çalışmalarını yürüttüğü ilk kazı se-
zonunda (2014) Operation I olarak adlandırılan bölümün hiç kazılmamış ku-
zey kesiminde 10x15metre boyutlarında yeni bir açma açarak buraya Alan 1 
adını vermiştir (Resim: 2)3. 2016 yılı kazılarında söz konusu alan 20x20 metre 
boyutlarına genişletilmiş ve geçmiş yıllarda çalışılan bölümün küçük bir ke-
simi kazı alanına dâhil edilmiştir. 2017 yılı kazı çalışmalarına da söz konusu 
alanda devam edilmiştir. İlk kez 2014 yılında kazılmaya başlanılan ve yüzey 
toprağının hemen altında gelmeye başlayan mimari kalıntılar arasında de-
vam eden derinleşme çalışmalarıyla 2015 yılında yerleşimin 3. yapı katına ait 
mimariye rastlanmış, 2016 kazılarında bu yapı katının seviyesine tüm açmada 
ulaşılmaya çalışılmıştır. 2017 yılındaki çalışmalarda ise öncelikle Alan 1’in her 
yerinde aynı seviyeyi yakalamak ve çalışmaların senkronize yürütülmesine 
odaklanılmıştır. Bunun için, önceki raporlarda da belirtildiği gibi, eski heye-
tin kazı gerçekleştirdiği bölümde çalışmalara başlanılmış ve yaklaşık iki hafta 
süresince söz konusu alanda temizlik çalışmaları yürütülmüştür.

Alan 1’de yürütülen temizlik çalışmaları sonucunda, başta hendek olmak 
üzere, alanın tümünde belirli bir seviye yakalanmış; böylelikle ilk kazı sezo-
nundan beri devam eden çalışmalarla Alan 1’in tümünde 4. yapı katına ulaşıl-
mıştır. Bununla birlikte geçen yıl gün ışığına çıkartılan Alan 1b açmasındaki 
Ocak 3 ve Ocak 4 yerinde korunarak derinleşmeye devam edilmiştir (Resim: 
3). Açmanın batı kesiminde yer alan Kızıl Teras’ın kuzey bölümü geçen yıl 
kısmen temizlenmiş ve eski heyetin burada diğer kesimlere nazaran oldukça 
derine indiği saptanmıştı. Yeni kazılarda alanda derinleşmenin aynı seviyede 
yürütülmesi hedeflendiğinden, söz konusu bölümün üzerinde sadece temiz-
lik amaçlı ince bir çalışmayla yetinilmiştir. Böylelikle kazı sezonu sonunda 
Alan 1b bölümünde amaçlanan seviyeye ulaşılmıştır.

Alan 1a’da geçen yıl bir bölümü ortaya çıkartılan kerpiç binanın günümü-
ze ulaşan bölümünün tümü açılmıştır. Bina 6 adı verilen bu yapı, doğu-batı 
istikametinde dikdörtgen plana sahiptir. Binanın iç kısmında eski heyetin ol-

3 Tekin 2016.
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dukça derin sayılabilecek bir kazı gerçekleştirdiği, ardından üzerini naylon 
brandayla kapattığı ve atık toprakla örttüğü saptanmıştır. Bu yılki çalışmalar-
da binanın iç kısmı oldukça özenli biçimde açılmış ve eski heyetin örtü olarak 
kullandığı toprağı normal höyük dolgu toprağı şeklinde açmıştır. Bu çalışma 
yöntemiyle eski heyetin örtü olarak kullandığı atık toprağı içinden serpantin-
den yapılmış iki adet minyatür kâse ortaya çıkartılmıştır.  Binanın içindeki te-
mizlik ve toprak tahliye çalışmaları eski heyetin ulaştığı noktada sonlandırıl-
mıştır. Taş temeli bulunmayan binanın inşa tekniği de dikkat çekicidir. Yoğun 
kireç içermesinden dolayı beyaza yakın bir renge sahip çamurdan üretilen 
dilimlerin standart bir kalıpta biçimlendirilmediği anlaşılmaktadır. Duvarın 
çok düzgün bir hat üzerinde inşa edilmemiş olması da bu binanın uzun erimli 
bir kullanımdan ziyade geçici bir amaca yönelik ve çok hızlı inşa edildiğini 
düşündürmektedir. Mekânın doğu duvarına yakın bir yerde konumlanan ve 
tarafımızdan Ocak 5 olarak adlandırılan mimari ögenin inşa tekniği bugüne 
kadar gün ışığına çıkartılan ocaklarla aynı özelliklere sahiptir.

Bina 6’nın batı kesiminde yer alan Kızıl Teras’ta bu yıl sadece seviyeyi ya-
kalama amaçlı ince bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Böylelikle söz konusu te-
rasın kuzey kesimiyle aynı seviyeye ulaşılmıştır. Binanın kuzey uzun duvarı 
boyunca uzanan hendeğin batı bölümündeki yaklaşık 5 metrelik alan, eski 
heyet tarafından kazılmış ve üzeri atık toprağıyla örtülmüştü. Söz konusu 
alanın üzerindeki atık toprak tamamen temizlenmiş ve eski kazıların seviye-
sine ulaşılmıştır. Bu yıl alanın diğer kısmının üzerindeki atık toprak dikkatli-
ce açılmıştır. Böylelikle eski heyetin hendek olarak tanımladığı kontekstin sı-
nırları net biçimde ortaya çıkartılmıştır. Yaklaşık 5 metre genişlik ve 15 metre 
uzunluğa sahip bu kontekstin kenar çizgileri düzgün bir hat vermemektedir.

Eski heyetin indiği seviye ile bu yıl açılan üst kısım arasında yaklaşık 50 
santimetrelik bir dolgu görünmektedir (Resim: 4). Söz konusu dolgu çok sa-
yıda çanak-çömlek parçası ile taş alet ve taş kap parçalarından oluşmaktadır. 
Hendek içindeki dolgu ilk bakışta, bir ritüelin unsuru olan bazı malzemenin 
gelişigüzel kırılıp buraya atıldığı izlenimi vermektedir. Hendek içindeki dol-
guda, çoğu koyun ve keçi olmak üzere, farklı hayvanlara ait çok sayıda kemik 
bulunmaktadır. Söz konusu hayvan kemikleri ritüel ile ilintili olup, yenilen 
yemeğin artığı olmalıdır.
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2017 kazılarının en ilginç mimari kalıntısı Alan 1c-d açmalarında gün ışı-
ğına çıkartılan ve tarafımızdan Silo 5 olarak tanımlanan yapıdır (Resim: 5). 
Orta büyüklükte ve üzerinde herhangi bir işçilik izi bulunmayan taşların yan 
yana iki sıra oluşturacak şekilde dizilmesiyle oluşturulan bu bina yaklaşık 5 
metrelik bir çapa sahiptir. Yapının güneybatısı hendek ile sınırlanmıştır. Tek 
sıra taş temele sahip yuvarlak binanın üst bölümünün ahşap ve çamur karışı-
mı duvarla yükseldiği az sayıdaki izin temel üzerinde saptanmış olmasından 
anlaşılmaktadır. Yuvarlak planlı binanın tabanında yoğun kireç katmanı ve 
açık renkli organik kalıntı bulunmaktadır. Taban üzerinde herhangi arkeolo-
jik kalıntı ele geçmemiştir.

Binanın kuzey kesiminde ise dikdörtgen planlı küçük bir oda yer almakta-
dır. Tarafımızdan Bina 7 olarak adlandırılan bu küçük mekânın duvarları ile 
silonun duvarları arasında bağlantı bulunmamaktadır. Bununla birlikte her 
iki binanın birbiriyle ilintili olduğu açıktır. Söz konusu odanın taş temelleri 
benzer inşa tekniğiyle örülmüş olup, batı kesiminde benzer özelliklere sahip 
iki ocak tabanı bulunmaktadır. Dörtgen binanın batı duvarı tahrip olduğun-
dan günümüze ulaşmamıştır. Sıkıştırılmış toprak tabanı üzerinde ve kuzey 
duvarına yakın bölümde in-situ durumunda altı adet pişmiş toprak kap ele 
geçmiştir (Resim: 6). Söz konusu kaplardan sadece bir tanesi sağlam olup, 
diğerleri yerinde kırılmış durumdadır (Resim: 7). Bunlardan bazılarının al-
çıyla tamamlanma imkânı olmakla birlikte bazılarını çok sayıda parçası eksik 
olduğundan tamamlanması mümkün olmamıştır.

Silo 5’in güney kesiminde ve Alan 1c’de orta boyutlu tek sıra taş temelden 
oluşan dörtgen bina tarafımızdan Bina 8 olarak adlandırılmıştır. Bu haliyle 
silodan bağımsız bir yapı görüntüsü vermekle birlikte, silonun güney kesi-
minde ahşap bir sundurmanın temel kısmı da olma ihtimali bulunmaktadır. 
Domuztepe’de geçmiş yıllardaki kazılarda bu türden ahşap veya kamıştan 
sundurmaların varlığı bilinmektedir. Söz konusu bina içinde arkeolojik mal-
zeme ele geçirilmemiştir.

2017 arazi çalışmalarında Alan 1 olarak adlandırılan ve yaklaşık 400m2’lik 
bölümde yürütülen kazı çalışmaları sonucunda hedeflenen sonuçlara ulaşıl-
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mış ve eski heyetin farklı düzeylerde bıraktığı açmada yapı katının seviyesi 
her yerde aynı duruma getirilmiştir. 2014 yılında başlanılan bu çalışmaların 
sonucunda toplam dört mimari yapı katı saptanmıştır. Üstteki birinci yapı 
katı ile 2017 yılında ulaşılan dördüncü yapı katına ait mimari kalıntılar benzer 
inşa tekniğine sahiptir. Gerek dolgu toprak içinde gerekse binaların tabanı 
üzerinde ele geçirilen küçük buluntularda da bir kültürel bütünlük gözlen-
mektedir. Domuztepe’de yeni kazı heyetinin yürüttüğü ilk dört kazı sezo-
nunda yerleşimin üst tabakalarında kültürel devamlılık saptanmıştır.

KÜÇÜK BULUNTULAR

Domuztepe 2017 kazılarından gün ışığına çıkartılan 62 adet envanterlik 
ve 288 adet etütlük eser olmak üzere toplan 350 adet eser Kahramanmaraş 
Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Söz konusu eserlerin önemli kısmı dil-
gi olup, çakmaktaşı ve obsidiyen yontma taş endüstrisi ürünüdür. Bunların 
yanında çevrede bolca bulunan bazalt ve yerel taşlardan üretilmiş öğütme ve 
ezgi amaçlı aletler de bulunmuştur. Hemen her Neolitik yerleşimde görülebi-
lecek kemik aletler 2017 kazılarında da ele geçirilmiştir. 

Domuztepe’de damga mühürlere her kazı sezonunda rastlanmaktadır. 
2017 sezonunda da dördü taştan, biri pişmiş topraktan olmak üzere toplam 
beş adet damga mühür farklı kontekstlerde bulunmuştur (Resim: 8). Söz ko-
nusu mühürlerin yuvarlak veya oval baskı yüzeyleri geometriktir. Üç tanesi-
nin ip deliği (birisi kırık) vardır.

Geçmiş yıllardaki kazılarda olduğu gibi 2017 sezonunda da sayma amaçlı 
nesneler ele geçirilmiştir. Farklı kontekstlerde münferit olarak ele geçirilen 
bu sayaçlar çoğunlukla civarda kolay ulaşılabilen çay taşları veya seramik 
parçasının yuvarlatılmasıyla elde edilmektedir. Söz konusu sayaçlar toplulu-
ğun yaşam biçimi hakkında da bilgi sunar niteliktedir. Kazılarda henüz toplu 
depolama alanı keşfedilmemiş olmakla birlikte, bireysel depolamanın önemli 
olduğu ve bu sayaçların da “kayıt” amaçlı kullanıldığı anlaşılmaktadır.
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ÇANAK-ÇÖMLEK

2017 yılı kazılarında dolgu toprak içinde ele geçen çanak-çömlek parçala-
rı, geçmiş yıllardan bilinenlere fazla yenilik katmamıştır. Yeni kazı heyetinin 
ortaya çıkarttığı tümü el yapımı olan çanak-çömleği hamurlarından hareketle 
beş ana grup altında toplamak mümkündür4. Birinci grup içinde değerlen-
dirilenler, organik katkılı kaba kaplar (Organic Coarse Ware) olarak adlandırıl-
mıştır. Bunlar kaba hamuruna organik ve kum katkılıdır. Oldukça gevşek bir 
dokuya sahip olan bu grubun örnekleri, yeteri ısıda ve sürede pişmedikleri 
için koyu özlüdür. Kap formları çoğunlukla iri boyutlu çömlek ve çanaklar-
dan oluşmaktadır. İkinci grubu oluşturan mineral katkılı kaba kaplar (Mineral 
Coarse Ware) dış görünümleri ve üretimleri birinci gruptakilere benzerlik 
göstermekle birlikte, katkı maddesi olarak mineralin tercih edilmesi ve daha 
sıkı bir dokuya sahip olmalarıyla diğerlerinden farklılık gösterir. Bu grubun 
kap formlarında pişirme amaçlı boyunsuz çömlekler ve iri kazanlar çoğun-
luktadır. Üçüncü grup koyu yüzlü kaplar (Dark Faced Ware) olarak tanınan 
kaplardan oluşmaktadır. Koyu gri ve siyah rengin hâkim olduğu bu grupta 
sayıca az olarak kırmızı astarlılar da görülmektedir. Bu grubun içinde per-
dah bezekli (Pattern Burnished) örnekler az sayıda bulunmaktadır. Dördüncü 
grup turuncu hamura sahip olduğundan turuncu nitelikli kaplar (Orange Fine 
Ware) olarak isimlendirilmiştir. Bunların hamurunda az miktarda mineral 
katkı bulunmaktadır. Boya bezek kullanımının çok nadir olduğu bu kaplarda 
küresel küçük gövdeli ve uzun boyunlu çömlekler belirgin kap formu olarak 
dikkat çekmektedir. Bu gruptaki çömleklerin cidar kalınlıkları bir santimetre-
den fazla olabilmektedir. Beşinci grup gerek hamur niteliği, gerekse rengiyle 
diğerlerinden ayrılmaktadır. Tarafımızdan nitelikli kaplar (Fine Ware) olarak 
adlandırılan bu grupta açık zemin üzerine koyu renkli boyalı örnekler ço-
ğunluktadır. Yakın Doğu’da Halaf türü olarak bilinen çanak-çömlek, bu grup 
içinde değerlendirilmektedir (Resim: 9). Kap formlarının çoğunluğu çanak, 
tabak ve kâse gibi açık formlardan oluşmaktadır. Ubeyd boyalıları da bu grup 
içinde değerlendirilmektedir Diğerleriyle kıyaslandığında sayıca küçük bir 
grubu oluşturan Ubeyd parçalarının sadece en üstteki 1. yapı katı dolgu top-
rağı içinde ele geçtiğini vurgulamak gerekir.

4 Tekin 2017, 47, Tab. 1.
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Domuztepe’nin boyalı çanak-çömlek parçaları içinde üzeri figüratif olan-
lar her zaman dikkat çekmektedir. Mezopotamya’nın Geç Neolitik Dönemine 
ait bu kapların üzerinde “öykücü” anlatım yer almaktadır. Bunlar sayesinde 
yerleşimde iskân eden toplulukların sosyal yaşamı hakkında bazı ipuçlarına 
ulaşmak mümkün olabilmektedir. Eski kazı heyeti tarafından hendek içinden 
parçalar halinde gün ışığına çıkarttığı ve küçük bir parçasının da 2016 kazıla-
rında ele geçirildiği iri çömlek5 üzerindeki boya bezekli sahne unique bir anla-
tımı temsil eder (Resim: 10). Çoğunlukla boyunlu çömlek veya farklı derinlik-
lerdeki çanakların dış yüzeyine yapılan boya bezeklerden oluşan sahnelerde 
ağaç motifi ön plana çıkmaktadır. Diken yapraklı iri ağaçlar kimi zaman özel 
bir binanın yanında, kimi zaman da içinde insanın da yer aldığı bazı ritüel içe-
rikli sahnelerde görünmektedir. Ağaçla birlikte resmedilmiş binaların çatıları 
dikkat çekici biçimdedir. Yakın Doğu geleneğinde görmeye pek alışık olun-
mayan bu çatılar “kırma çatı” biçimindedir. Yuvarlak planlı binaların çatıları 
konik biçimli gösterilirken, dörtgen binaların çatıları dışa doğru açılmakta ve 
büyük bir boynuz biçimi almaktadır. Bu tür çatıların üzerinde de her zaman 
aynı yöne bakan leylek bulunmaktadır. Leylekler kimi örneklerde tünemiş 
iken, kimi örneklerde ayakta gösterilmiştir.

Ok atan bir erkek figürünün yer aldığı iri bir kabın gövdesine ait küçük bir 
parça 2017 kazısının dikkat çeken buluntuları arasında yer almaktadır (Re-
sim: 11). Oldukça atletik vücut hatlarına sahip olan erkeğin uzun örülmüş 
saçları bel hizasına kadar uzanmaktadır. İri örgü bir kumaştan oluşan kuşak 
bele dolanmış, uç kısımları ise bedenin arkasından sarkıtılmıştır. Neredeyse 
kişinin boyu kadar uzun olan yay, iyice gerilmiş biçimde gösterilmiştir. Ok-
çunun arkasında ise diken yapraklı bir iri ağaç resmedilmiştir.

Üst Paleolitik mağara resim sanatından itibaren yeryüzünün farklı coğ-
rafyalarında görülen bu tür sahneler, Domuztepe’nin Geç Neolitik Dönem 
çanak-çömleği üzerinde boya bezek olarak karşımıza çıkmaktadır.

SONUÇ

Domuztepe’de eski heyetin belirli bir seviye gözetmeksizin gerçekleştir-
diği kazılar nedeniyle oluşan bazı olumsuzluklar 2017 kazı çalışmalarında 

5 Campbell et al. 2014, 50, fig. 2.6.
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ortadan kaldırılmıştır. Heyetimizin uyguladığı “yatay kazı tekniği” sayesin-
de çalışma alanının tümünde aynı yapı katı seviyesine ulaşılmıştır. Özellik-
le, hendek olarak adlandırılan bölümün sınırları belirlenmiş ve gelecek yıl 
uygun kazı ortamına kavuşturulmuştur. 2017 kazılarında ulaşılan seviye ile 
yerleşimin üstten itibaren ilk dört yapı katı hakkında kayda değer bilgiye ula-
şılmıştır.

Eski heyetin Kızıl Teras olarak adlandırdığı bölümün gerçekte kerpiç dö-
şeme olduğu, geçen yılki kazılarda saptanmıştı. Bu yılki çalışmalarla hendek 
hakkında da bazı ön bilgilere ulaşmak mümkün olmuştur. Bununla birlikte, 
her iki alan arasındaki bağlantı hakkında hala önemli sorular ortada durmak-
tadır. Gelecek yıllarda bu alanda yürütülecek kazı çalışmalarıyla bu sorulara 
cevap aranacaktır.
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Resim 2: Alan 1’in kuzeydoğu köşesinden bakış.

Resim 1: Höyüğün batıdan görünüşü.
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Resim 4: Hendek ve Kızıl Teras’ın batıdan görünüşü.

Resim 3: Kazı alanının planı.
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Resim 6: Silo 5 ve Bina 8’deki in-situ kaplar.

Resim 5: Silo 5’in kuzeyden görünüşü.
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Resim 8: Damga mühürler ve baskıları (4. yapı katı).

Resim 7: Bina 8’de bulunan boyunlu çömlek (4. 
yapı katı).
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Resim 10: Hendek içinde ele geçirilen iri çömlek üzerindeki boya bezekli sahne.

Resim 9: 4. Yapı katına ait boyalı kap parçaları.
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Resim 11: Hendek içinde ele geçirilen bir kap parçası üzerindeki okçu.
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GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK 
2017 YILI KAZILARI

Halime HÜRYILMAZ*

I. GİRİŞ 
Çanakkale İli’ne bağlı Gökçeada İlçesi’nin, sahil yerleşimlerinden olan 

Kale Köy’ün 1700 m. kadar güneyinde ve Büyükdere Vadisi’nin aşağı kesi-
minde konumlanan Yenibademli Höyük’te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Hacettepe Üniversitesi’nin izinleri doğrultusunda sürdürülen kazılar ve yan 
dal incelemeleri, 3 Temmuz-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştiril-
miştir1. 

II. ARKEOLOJİK KAZILAR
Tarihöncesi dönemlerde ria tipi bir koyun, güneydoğu yönündeki yarıma-

danın batı ucunda yükselmeye başlayan höyüğün, tepe düzlüğünde olmak 
üzere, öngörülen program doğrultusunda H10 ve G10 açmalarında çalışılmış-
tır (Harita: 1, Resim: 1).

* Prof. Dr. Halime HÜRYILMAZ,   Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
06800  Beytepe  Ankara/TÜRKİYE.

1 2017 yılı kazılarına  Dr. Belgin Aksoy  (Uludağ Üniversitesi), Dr. Onur Gönülal (İstanbul Üniver-
sitesi), M.A. Elif  Burcu  Güven, Arkeolog   Coşkun  Fırat Ayvazoğlu, Sercan Kaan Alkan (Ha-
cettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler  Enstitüsü Yüksek Lisans  Öğrencileri), Ebru Uğraş (Dum-
lupınar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Lisans öğrencisi) ve  Recep Cesur (Adnan Menderes  
Üniversitesi, Arkeoloji  Bölümü  Lisans  öğrencisi)  katılmışlardır. Yenibademli Höyük  kazıları-
na  katılan bilim  insanlarına, öğrencilerimize ve Arkeobotanik  kalıntıları Hacettepe Üniversitesi 
Biyoloji Bölümü  laboratuvarında  inceleyen Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez’e şükranlarımı suna-
rım. Kazıların devamını sağlayan ve 2017 yılı çalışmalarına  maddî ve manevi yönden destek ve-
ren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün, Türk Tarih Kurumu’nun,  Türk Deniz 
Araştırmaları Vakfı’nın, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Gökçeada Kaymakamlığı’nın 
ve Belediye Başkanlığı’nın, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün, Çanakkale Ar-
keoloji Müzesi Müdürlüğü’nün ve İl Özel İdaresi Müdürlüğü’nün değerli yöneticilerine  eki-
bimiz  adına  teşekkür  ederim. Bu yıl çalışmalarımızda Bakanlık Temsilcisi sıfatıyla Alanya 
Müzesi’nden  Sn. Belgin Savaş görev  almıştır. Kendisine  göstermiş  olduğu  yakınlık ve  destek-
leri  için teşekkürlerimi sunarım.
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H10 Açması

2001 yılından itibaren farklı kazı dönemlerinde çalışılan H10 açmasında, 
zamanın belli bir bölümü temizlikle geçmiştir. Bu bağlamda olmak üzere, 
I-IV. yapı katlarının mimarlık kalıntılarından aradaki boşluklara düşen taşlar 
ve profillerden akan toprak kaldırılarak, açma içindeki kalıntıların daha iyi 
algılanması sağlanmıştır (Çizim: 1). Açmanın kuzey kesiminde yer alan ve 
önceki yıllarda belgeleme işi tamamlanan I. yapı katının kuzey-güney doğ-
rultuda uzanan ve açmanın güney bölümünde  kalan doğu-batı istikametin-
deki III. yapı katının kalıntısına güney yönden yaslanan ufak bir temel parçası 
kaldırılmıştır. Zamanın elverdiği ölçüde, açmanın güney bölümünde  derine 
inilmiş olmasına karşın, V. yapı katı ile ilintili mimarî kalıntı saptanmamıştır. 
Bu yapı katının dolgusunda ele geçirilen ve Erken Bronz Çağı (= EBÇ) II Dö-
nemine tarihlendirilen buluntular kemik aletlerle, bezemesiz pişmiş toprak 
ağırşaklarla, yerleşimin kap serisinde az rastlanılan tava parçasıyla,  hasır ne-
gatif izleri taşıyan dip parçası ve bir pota ile sınırlı kalmaktadır (Resim: 2). Ge-
nel anlamda Denizsel Troia I kültürünü karakterize eden omurgalı çanak par-
çaları ile aynı düzlemde  bulunan ve yerleşimde yaygın olmayan bir biçimi 
yansıtan tava parçası,  kuzey Yunanistan’daki2 Kastanas’ın ve Vardaraftsa’nın 
EBÇ’na tarihlenen ağız kenarı altında delikleri olan tava parçaları ile benzeş-
mektedir. Kap repertuarına katılan  hasır negatif izli dip parçası da, ender 
keramik örnekleri arasındadır. Yerleşimde şimdiye kadar bulunan ve sayıları 
bir düzineyi geçmeyen bu tür örnekler, Ege dünyasında Erken Neolitik Dö-
nemden itibaren kuzey Yunanistan’da Nea Nikomedia, Servia ve Anza gibi 
yerleşimlerde3 karşımıza çıkmakta ve zaman içinde Geç Neolitikten Bronz 
Çağına uzanan süreçte Yunanistan4 karasındaki kıyılara yakın yerleşimlerde 
ve Boeotia, Kikladlar ile Dodekanese adalarında, Troas Bölgesi’nde5 ve Türki-
ye Trakya’sında6 da yayılım göstermektedir. Kapların diplerinde hasır negatif 
izleri görülen parçaların tespit edildiği merkezler ve Yenibademli Höyüğü de 

1 Aslanis, 1985, Taf. 80: 9, Taf. 92: 11.
2 Rodden, 1964, 605, Fig. 9, 10;  Carington Smith, 1975, 127,  Pl. XXIIa;  Gimbutas, 1976, 111, Fig. 64; 

Wijnen, 
3 1979, 193;  Yiouni, 1996, 61.
4 Labriola, 2008, 316-318. 
5 Özdemir, 2012, 143-146;  Gabriel, 2006, 358.
6 Özdoğan, 2007,  Res. 424.
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dikkate alındığında, kuzey Ege Bölgesi’nin yansıttığı manzara, bu tür izlere 
sahip kapların Bronz Çağı’nda azaldığı yönündedir. V. yapı katının dolgu-
sunda açığa çıkartılan ve bir uçunda deliği bulunan pota, yerel maden sana-
tına tanıklık etmekte ve biçim açısından küçük istisnalar dışında, Troia’da7 
Schliemann’ın kazıları sırasında bulunan  pota ile benzeşmektedir.   

G10 Açması

Höyüğün tepe düzlüğünde önceki yıllarda açığa çıkartılan II. yapı katına 
ait EBÇ II dönemine tarihlendirilen ve radyal  plan  şemasına göre sıralanan 
dört yapıdan en güneydekinin doğu yönünde bulunan odasının, taban düzle-
mine ulaşma hedefiyle sürdürülen kazılar neticesinde, belirlenen hedefe ula-
şılmıştır. Söz konusu odanın içinde herhangi bir taşınmaza rastlanılmamış ol-
masına karşın, ele geçirilen çanak çömlek topluluğu, kuzeybatı Anadolu’dan 
tanınan örneklerin biçimlerini yansıtmaktadır. Troia I yerleşiminde karakte-
ristik olan ve Blegen8 tarafından oluşturulan kap tipolojisinde A12, A16 ve C4 
numaralı kap çeşitlerinden başka, II. yapı katında açığa çıkartılan taç biçimli 
kapaklar Troas Bölgesi’ndekilerle benzerlik sağlamaktadır. Podzuweit9 bu tür 
kapakları Ib tipinde değerlendirmekte ve Troia I’in erken ve orta evrelerinde 
kullanıldıklarını kaydetmektedir. Aynı odanın uzun duvarlarını teşkil eden 
mimarlık kalıntıları korunarak, doğu yönündeki kısa duvarı önceden belge-
lendirilmiş olması nedeniyle 2017 yılında kaldırılmış ve açma doğuya doğru 
genişletilerek III. katın kültür dolgusuna ulaşılmıştır. Bu yapı katını belirle-
yen mimarlık kalıntısı, kuzeydoğu-güneybatı doğrultuda olup, batı yönünde-
ki  eşik taşı iki yönden taşlarla desteklenmektedir (Çizim: 2, Resim: 3). Açığa 
çıkartılan bölümüyle uzunluğu 3.60 m. ve genişliği yaklaşık 0.60 m. olan III. 
kat yapısına ait kalıntının güney ucu taş döşeli sokağın altında, kuzey ucu ise 
çalışılan alanın dışında kalmıştır. Yapının planı hakkında henüz doyurucu 
bilgilerin sağlanamadığı III. katın dolgusunda, iki pithos ve çok sayıda bulun-
tu tespit edilmiştir (Çizim: 2). Tarla tarımı ile ilintili ürünlerin depolandıkla-

7 Schmidt, 1902, 268,  No. 6817-6822;  Müller-Karpe, 1994, 191, Taf. 8,1. 
8 Blegen ve diğ., 1950,  Fig. 223a, Tip  A12, A16,  Fig. 223b, Tip C4. 
9 Podzuweit, 1979,  Beilage  27.1.
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rına dolaylı kanıt teşkil eden kuzey yöndeki 1 numaralı pithosun gövde par-
çaları toplanmış, II. yapı katının duvar örgüsünde kalan bölümü ise orijinal 
yerinde bırakılmıştır. Dip ve gövdenin alt yarısına ait parçalarıyla günümüze 
ulaşan ikinci pithos, III. kata ait taş örgülü duvara dayandırıldığından, tüm 
parçaları toplanmıştır. Geniş ve düz dipli oldukları anlaşılan ve içlerinde ar-
keobotanik kalıntılar barındırmayan bu pithosların saptandığı düzlemde, ke-
ramik endüstrisine ışık tutan pek çok kap parçası bulunmuştur. Yapılan kap 
sınıflamasına göre, çömlekler ilk sırayı almaktadır. Büyük ve ufak boyutlu 
olmak üzere iki grupta değerlendirilen çömlekler yaka boyunlu ya da ağız ke-
narı altında yumruları bulunan örneklerdendir. Bölge için yabancı olmayan 
ve Ege adalarından Limni’de Poliochni10, Sakız adasında Emporio11 ve kuzey-
batı Anadolu’da Troia’da12 C4 tipini temsil eden benzer nitelikteki çömlekler, 
Yenibademli’de EBÇ II döneminde depolama kapları olarak işlev görmekte-
dir. Kap sınıfının ikinci sırasında yer alan omurgalı çanak parçaları (Resim: 4), 
Troia’da A12 tipindeki örneklerin temsilcileri olup, benzerlerine kuzeydoğu 
Ege Denizi adalarındaki yerleşim birimlerinde ve kuzeybatı Anadolu’da pek 
çok yerleşimde rastlanılmaktadır13. 

Yenibademli’nin kap spektrumuna  ilk defa katılan ve şimdiye kadar sa-
dece Limni adasındaki Poliochni yerleşimine özgü olarak bilinen ayaklı sığ 
çanaklar, yine III. yapı katında tespit edilmiştir. Tüme yakın iki çanaktan 
(Resim: 5) başka, aynı türün çeşitlemesi sayılan birçok ağız ve ayak parçaları 
da bulunmuştur. Bu örnekler ayrıntılı olarak incelendiğinde, Poliochni’nin14 
mavi dönemine tarihlendirilen buluntularından, ayak kısımlarının pervazlı 
oluşu ve sap kısımlarının iç profil özelliğinin uyum sağlamaması nedeniyle, 
fark yarattığı anlaşılmaktadır. Poliochni’nin ilk döneminden (nero) itibaren 
üretimine başlanılan ve ardılı dönemlerde de yapımları sürdürülen bu tür 

10 Bernabò-Brea, 1964, Tav. LIX, a, b, e, f;  Tav. LX, a.
11 Hood, 1982, 521, Fig. 229, No. 2276. 
12 Blegen ve diğ., 1950, Fig. 223 b, Tip C4. Bu tip kaplar Troia I’in erken ve orta evrelerinde görül-

mektedir. Blegen  Troia’daki  C4 tipini, Kumtepe  IC katında bulunan çömleğe göre tanımlamak-
tadır. 

13 Hood, 1981, 370, Fig. 167, No. 999; Bernabò-Brea, 1964, Tav. CIX, e; Blegen ve diğ., 1950, Fig. 259, 
Ie üst sıra sağdan 1. örnek;   Schachner, 1999, Abb. 3:  8;   Akarca, 1978, Lev. XIII,  No. 7;  Blum  ve  
diğ., 2012,  Taf. 1: 5; Driehaus, 1956, Abb. 6: 3. 

14 Bernabò-Brea, 1964, Tav. X, l;  Tav. XIV, c;  Tav. XV, b;  Tav. XVIII, c;  Tav. XX, c, e. 
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çanakların, Yenibademli’ye mavi Poliochni (Poliochni II) zamanında fikir ola-
rak ulaştığı ve yerel olarak bazı değişikliklerle imal edildikleri öngörülebilir. 

III. yapı katının taş endüstrisini  alt öğütme taşları, çekiç taşı, havaneli, 
yassı balta ve örs türü buluntular oluşturmaktadır. Bunlara ilaveten anılmaya 
değer diğer buluntular arasında jeton biçimli bir nesne, Troia15 idol tipoloji-
sinde Tip 5c ile uyumlu marndan bir idol, dilgi parçası ve hammadde niteliği 
taşıyan silex parçası sayılabilir. Aynı yapı katının dolgusunda ele geçirilen 
kemik buluntular  (Resim: 6) sınırlı sayıda kalmaktadır. Bunların arasında yer 
alan iki hayvan dişinden biri sığıra ait, diğeri ise yaban domuzunun defans 
dişidir. Alet ve gereç yapımında tercih edilen küçükbaş hayvanların kemikle-
rinden üretilen bız ve mablağın yanı sıra, kapların parlatılmasında işlev gören 
kaburga kemiğinden bir perdah aleti de, aynı katın dolgusunda bulunmuş-
tur. Bunlar Yenibademli’de alışılagelen ve yapı katlarına göre süreklilik arz 
eden buluntulardandır. 

Metal buluntu bağlamında ayrı bir öneme sahip olan bakır/bronz yas-
sı balta, bugüne kadar yerleşimde ele geçirilen ilk ağır iş aletidir (Resim: 
7).  Olasılıkla yapı içlerindeki taşıyıcı ahşap dikmelerin ya da yapıların üst 
örtülerinde kullanılan dalların kesilmesinde işlev kazanan ve III. katın ko-
nutunda açığa çıkartılan baltanın kesici ucu, ince ve iki yöne çıkıntı yaparak 
açılmaktadır. Anadolu’da Geç Kalkolitik Çağda görülmeye başlayan ve M.Ö. 
2. bin yılının ilk yarısında da kullanımda kalan bu tür baltalar, kuzey Ege’de 
Troia I’in orta evreleriyle senkronize edilen Midilli Adası’ndaki Thermi’nin16 
IIIB yerleşiminden ve Yenibademli’ye göre daha geçe tarihlenen Limni’de-
ki Poliochni’nin17 M.Ö. 2600 ile 2100 arasına tarihlendirilen kırmızı ve sarı 
dönemlerinden tanındıkları gibi, bunların daha uzun formluları Troia II’nin 
“A” ve “K” hazinelerinde18 ve daha geç tarihli olmak üzere, Troia’nın19 VI. 
yerleşiminde karşımıza çıkmaktadır. M.Ö. 3. binyılının ilk yarısında, henüz 
metallerin çığır açmaya başlamadığı bir dönemde üretilmiş olması muhtemel 

15 Blegen ve diğ., 1950, Fig. 127, Tip 5c. 
16 Lamb, 1936, 173,  Pl. XXV:  30.34 a,  30.34 b.
17 Bernabò-Brea, 1964,  352,  663, Tav. CLXXII d; Tav. CCXXXVI a, b. 
18 Schmidt, 1902,  227,  No. 5831-5841  ve  241,  No. 6046-6049.
19 Schmidt, 1902,  256,  No. 6452  ve  6453.
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görülen bu baltanın, ölçüleri ve biçimi, hemen hemen Thermi’nin IIIB evresi-
ne verilen bakır balta ile örtüşmektedir. 

G10 açmasının güney bölümünde, II. katın radyal plan şemasına göre ta-
sarlanan yapılarından  en güneydekine sınır teşkil eden, kuzeybatı-güney-
doğu istikametinde uzanan 3.75 m. genişliğindeki taş döşeli sokağın (Çizim: 
3, Resim: 8) kaç evreli olduğunun anlaşılabilmesi için, doğu kesimdeki üst 
kaplama taşları kaldırılmış ve altta eski evrenin taşlarına ulaşılmıştır. II. yapı 
katının geç evresinde kullanılan sokağın kaplama taşları arasında bulunan 
ve tek kulpu korunan kapak parçası gerek biçim itibariyle, gerekse bezeme 
kompozisyonu ile Yenibademli’nin kapak serisine yeni bir tip kazandırmak-
tadır. Çift kulplu olması muhtemel görülen düz kapağın, kulp yüzeyindeki 
şevron motifinin iki farklı yönde uygulanması, mavi Poliochni’nin20 geç ev-
resine tarihlendirilen bir amphoranın kulp bezemesini çağrıştırmakta, biçimi 
ise Emporio’nun21  IV. periyodunda  (EBÇ) hizmete alınan Tip 61’deki  kapağı 
anımsatmaktadır. Açmanın güney bölümünde sürdürülen çalışmalar sırasın-
da, III. yapı katına ait, kuzeydoğu-güneybatı doğrultuda uzanan bir duvar 
parçası da ortaya konmuştur. Açma içinde uzunluğu 1.80 m. olan bu duvarın 
kuzey ucu sokağın altında, güney yöndeki ucu ise kazılmayan alanda kalmış-
tır. G10 açmasının kuzey bölümünün doğu yönünde tespit edilen III. katın  
mimarlık kalıntısı ile yön birliği sağlayan bu duvar parçasının, aynı yapıya ait 
olmasına şimdilik ihtiyatla yaklaşılmaktadır. En azından III. kat yapılarının, 
güney yöndeki savunma suruna doğru yaklaşabileceklerine ip ucu sağlayan  
söz konusu duvar parçasının, batı yönündeki dolgusunda ele geçirilen ve 
EBÇ II döneminin konutlarında da sık rastlanılan  andezitten öğütme taşları, 
kemik bız ve ufak ıspatula türü buluntular, yapının konut amaçlı kullanıldı-
ğını düşündürmektedir. 

III. YANBİLİM DALI İNCELEMELERİ

Arkeobotani

1996 yılından itibaren Yenibademli Höyüğün arkeobotanik kalıntılarını 
büyük bir titizlikle inceleyen Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez, 2017 yılında da 

20 Bernabò-Brea, 1964,  Tav.  LVIII,  f. 
21 Hood, 1981, 200,  Fig. 102, Tip 61.
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bu misyonunu sürdürmüştür. İlgili uzmanın hazırladığı rapora göre,  G10 
açmasının  III. yapı katına ait depolama çömleğinden ve çanaklara yakın nok-
talardan toplanan bitkisel kalıntıların (Resim: 9), büyük bölümünün bakla-
gillere ait olduğu anlaşılmaktadır.  Oranlamaya dayalı sayıma göre, ilk sırayı 
330.000 adetle mercimek almaktadır. Bunu 3711 örnekle mürdümük ve 309 
adetle burçak izlemektedir. Tahıllar sınıfında değerlendirilen ekmeklik/du-
rum buğdayının sayısı 215 adet olup, küçük ölçekte kalmaktadır. 1996-2017 
yılları arasında ele geçirilen bitkisel kalıntılar genel anlamda değerlendirildi-
ğinde, yerleşimcilerin diyetinde rol oynayan baklagillerin % 81’e, tahılların 
ise % 19’a yaklaştığı hesaplanmaktadır. Belirtilen yüzdelerden yapılabilecek 
çıkarım, Yenibademli’nin kıyı yerleşimi olmasına karşın, besin ekonomisinin 
daha çok tarla tarımına dayandığı ve beslenme alışkanlığında baklagillerin 
baskın olduğu yönünde olacaktır. 

Deniz Biyolojisi 

Yenibademli toplumunun beslenme rejiminde rol oynayan deniz ürünleri, 
İstanbul Üniversitesi mensuplarından Dr. Onur Gönülal tarafından incelen-
miştir. Teşekkürlerimizi sunduğumuz  uzman, her iki açmadan toplanan ve 
EBÇ II dönemine verilen yumuşakça kabukları arasında, 12 tür tespit etmiştir. 
Bu türlerden  7’si çift kabuklulara ve 5’i karından bacaklılara aittir. Kıyı av-
cılığına doğrudan kanıt teşkil eden yumuşakça kabuklarının sayımı, en fazla 
Gastropoda sınıfından Patella  familyasına ait denizkulağının ve Bivalvia sı-
nıfından da Cardiidae familyasına dahil edilen açivades türünün tüketildiğini 
ortaya koymaktadır. Deniz kıyısından toplanan ve yerleşimde protein ihtiya-
cının bir bölümünü karşılayan yumuşakçaların arasında, 7 adet kara salyan-
gozuna ait kabuklar da saptanmıştır. 

IV. KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

2017 yılında açığa çıkarılan  G10 açmasının mimarlık kalıntıları ve yeniden 
temizlenen H10 açmasındaki  taş örgülü duvarlar ile açma profilleri, Hacet-
tepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi bünyesinde geliştirilen ve 2015 
yılında sonuçlandırılan 013 A 701 001-334 numaralı proje kapsamında satın 
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alınan jeotekstil ile kapatılmış, ayrıca önceki yıllarda kazılan alanlara serilen 
ve zamanla yıpranan örtüler yenileriyle değiştirilmiştir. Kazı ekibinin bir di-
ğer faaliyeti de, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından hibe edilen kon-
teynırın, kazı evi alanına yerleştirilmesi ve diğer ünitelerle entegre edilmesi 
şeklinde olmuştur. 
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Harita 1: Yenibademli Höyük 2017. Topografik harita ve kazılan alanlar.
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Çizim 1:  H10 açmasında mimarlık kalıntılarının planı. EBÇ II.
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Çizim 2:  G10 açmasında mimarlık kalıntılarının planı ve pithoslar. EBÇ II.
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Çizim 3:  G10 açmasının güneyindeki mimarlık kalıntıları. EBÇ II.
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Resim 1: Yenibademli Höyük. Genel görünüm.
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Resim 3: G10 açmasında III. yapı kata ait duvarın görünümü. 
EBÇ II.

Resim 2: H10 açmasından keramik örnekleri ve pota. EBÇ II.
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Resim 4: Omurgalı çanak parçaları. III. yapı katı. EBÇ II.

Resim 5: Yüksek ayaklı sığ çanaklar. III. yapı katı. EBÇ II.

Resim 6: III. yapı katının kemik buluntuları. EBÇ II.
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Resim 7:   III. yapı katında bulunan me-
tal balta. EBÇ II.

Resim 8: G10 açmasında sokağın görünümü. EBÇ 
II.

Resim 9: Yenibademli Höyük. Arkeobota-
nik kalıntılar. EBÇ II.
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İNÖNÜ MAĞARASI 2017 YILI KAZILARI 

Hamza EKMEN*
Ahmet MERCAN

F. Gülden EKMEN
Ali GÜNEY

GİRİŞ

Zonguldak-Bülent Ecevit Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü olarak 2016 yı-
lında gerçekleştirdiğimiz, Heracleia Pontica Yüzey Araştırması’nda (HPYA) 
ziyaret edilen mağaralar ve bölgede daha önceki yıllarda tespit edilen mağa-
ra, kayaaltı sığınağı, yamaç, açık alan ve höyük yerleşimleri bir arada değer-
lendirildiğinde, birbirine bağlı biri büyük ikisi küçük olmak üzere üç girinti-
den oluşan bir kompleksi anımsatan İnönü Mağarası’nın söz konusu yerle-
şimler içinde merkezi bir konumda olduğu düşünülmüştür. Bununla birlikte, 
uzun yıllardır ihmal edilen ve hak ettiği ilgiden mahrum bırakılan bölgede, 
ulaşılması son derece zor olan mağara yerleşmelerinde, yoğun bir şekilde ka-
çak kazı faaliyetlerinin olduğu ve bazılarının küçükbaş hayvan ağılı olarak 
kullanıldığı görülmüştür. Bu nedenlerden dolayı Karadeniz Ereğli Müzesi 
Müdürlüğü ve Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü olarak, T.C. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne 
İnönü Mağarası’nda katılımlı bir kazı yapılması konusunda başvuruda bu-

* Dr. Öğr. Üyesi Hamza EKMEN, Zonguldak-Bülent Ecevit Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, İnci-
vez –Zonguldak/TÜRKİYE. hamzaekmen@hotmail.com.

 Ahmet MERCAN, Müze Müdürü,  Orhanlar Mahallesi, Yalı Cad. No:96, 67300 Ereğli-Zongul-
dak/TÜRKİYE.

 Dr. Öğr. Üyesi F. Gülden EKMEN, Zonguldak-Bülent Ecevit Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, 
İncivez-Zonguldak/TÜRKİYE. ekmengulden@gmail.com

 Arş. Gör. Ali GÜNEY, Zonguldak-Bülent Ecevit Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, İncivez- Zon-
guldak/TÜRKİYE. aliguney@gmail.com
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lunulmuştur. Söz konusu müracaatın olumlu değerlendirilmesi sonucunda, 
İnönü Mağarası’nda, Karadeniz Ereğli Müzesi Müdürü Ahmet Mercan’ın 
başkanlığında, Bülent Ecevit Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. 
Üyesi Hamza Ekmen’in bilimsel danışmanlığındaki ekip üyeleri ile birlikte 
03.07-29.07.2017 tarihleri arasında kazı ve temizlik çalışmaları gerçekleştiril-
miştir.1 İnönü Mağarası ilk dönem kazılarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı 
temsilen Karadeniz Ereğli Müzesi uzmanlarından Ömer Fidan katılmıştır.2

ARAŞTIRMA TARİHÇESİ VE COĞRAFİ KAPSAM
Zonguldak İli, Karadeniz Ereğli İlçesi’ne bağlı, Alacabük Köyü sınırları 

içinde yer alan İnönü Mağarası, Kdz. Ereğli ile Devrek ilçelerini birbirine bağ-
layan eski oto yola yaklaşık 500 m. mesafede bulunmaktadır (Harita: 1). 

Prof. Dr. Güngör Karauğuz ve ekibinin Devrek İlçesi ve çevresinde yü-
rüttüğü araştırmalarda adından ilk kez söz edilen İnönü Mağarası’nda yü-
zeyden elde edilen bulguların Kalkolitik ve Tunç Çağlarına ait olduğu ifade 
edilmiştir.3 2016 yılında HPYA kapsamında tarafımızdan ziyaret edilen İnönü 
Mağarası’nın, bölgenin erken dönem kültürlerinin aydınlatılması konusunda 
önemli bir potansiyele sahip olduğu anlaşılmıştır (Resim: 1)4. 

1 İnönü Mağarası 2017 yılı kazı ekibinde, Zonguldak-Bülent Ecevit Üniversitesi, Arkeoloji Bölü-
mü öğretim elemanlarından, Dr. Öğr. Üyesi F. Gülden Ekmen, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Mus-
tafaoğlu, Arş. Gör. Ali Güney, Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Doç. 
Dr. Umut Güneş Sefercik, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Karakış, Arş. Gör. Can Atalay, Arkeoloji bölü-
mü öğrencileri ve mezunlarından Berk Alparslan (Arkeolog) Mehmet Hasan Kıraç (Arkeolog), 
Emre Filiz (Arkeolog), Merve Erdoğdu (Arkeolog), Oluç Şahin Aydoğan, (Arkeolog), Pınar Ezgi 
Şeker (Arkeolog), Halil Uzun, Ümmügülsüm Uğurlu, Kübra Göl, Feyza Nur Akyüz, Asiye Dil-
siz, Burak Kader, Hakan Berkin Yıldız, Fuat Kılıç ve Sıla Atabay yer almıştır.  

2 2017 Yılı İnönü Mağarası Kazılarının başarılı bir şekilde tamamlanmasında ve bu projenin ger-
çekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve Üniversitemiz Rektörlüğü’ne sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 
2017 yılı İnönü Mağarası kazılarına her türlü imkânı seferber eden ve zaman zaman kazı alanı-
nı ziyaret ederek çalışmaları bizzat yerinde inceleyen ve kazı ekibine desteklerini esirgemeyen 
Kdz. Ereğli İlçesi Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Hüseyin Uysal’a, Sayın Esra Alpago’ya, 
Sayın Yasemin Gültekin’e ve Seda Çiçek’e teşekkürü borç biliriz. Ayrıca, mağaradan elde edilen 
bulguların dokümantasyonun yapılması ve restorasyon çalışmaları için ihtiyaç duyulan mekan-
ların teminini sağlayan Çaylıoğlu Orman İşletme Şefliğine ve personellerine teşekkürlerimizi 
sunarız. Bununla birlikte 2017 yılı İnönü Mağarası kazılarına bakanlığımızı temsilen katılan 
Ereğli Müzesi uzmanlarından Ömer Fidan’a, ekip üyelerine, öğrencilerimize ve işçilerimize ver-
miş oldukları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

3 Karauğuz ve diğ.. 2010: 175; Karauğuz ve Düring 2009: 154–56.
4 Ekmen,  2017: 84.
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İnönü Mağarası; kaynağını doğudaki yüksek dağlardan alan ve irili ufaklı 
dereleri kendisine katarak, Karadeniz’in Ereğli İlçesi kıyısında denize ulaşan 
Gülüç Çayı’nın oluşturduğu vadinin iç kesimlerinde yer almaktadır (Hari-
ta: 1).5 Vadi bu haliyle, kıyı ve iç kesimler arasındaki bağlantıyı ve ulaşımı 
sağlayan doğal güzergâhı/güzergâhları oluşturmaktadır.6 Birbirine bağlı biri 
büyük, ikisi küçük olmak üzere A, B ve C adı verilen üç gözden oluşan İnönü 
Mağarası (Resim: 4), Gülüç Çayı’nı besleyen kollardan olan Kelçe ve Kızlar 
derelerine oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. Kelçe ve Kızlar derele-
rinin oluşturduğu vadiler günümüzde de yöre halkının tarım ve hayvancılık 
faaliyetleri açısında büyük öneme sahiptir. Bunun yanında, söz konusu va-
dilerin etrafını çevreleyen ormanlar zengin bir bitki örtüsüne sahip olup, çok 
sayıda av hayvanına ev sahipliği yapmaktadır. 

Ağız kısmı batıya bakan mağaranın genişliği iç kısımda yaklaşık 25 m.ye, 
yüksekliği de yer yer 10 m.ye ulaşmaktadır. Mağara ağzının hemen altından 
akan tatlı su kaynağı, onu yerleşim açısından avantajlı kılan diğer bir unsuru 
oluşturmaktadır. Mağaranın konumu nedeniyle en uç noktaları dahi gün do-
ğumundan, gün batımına kadar aydınlık kalabilmektedir. Gerek bulunduğu 
konum gerekse de sahip olduğu doğal donanımlar, İnönü Mağarasını yaşam 
için oldukça elverişi hale getirmiştir. Uzun yıllardır hayvan ağılı olarak kulla-
nılması, kaçak kazılar ve zaman zaman dinamit benzeri patlayıcıların kulla-
nılması mağaranın tahrip olmasına yol açmıştır (Resim: 2, 3). 

İNÖNÜ MAĞARASI 2017 YILI KAZILARI 

İnönü Mağarası ilk dönem kazıları mağara yüzeyinden toplanan bulun-
tular ve mağaranın yapısal özellikleri dikkate alınarak, C gözünde yoğunlaş-
tırılmıştır. Mağara içinin giridlenmesinin ardından, mağara yüzeyinden yo-
ğun (intensive) toplama yapılmış ve bu doğrultuda mağara içindeki buluntu 
dağılımının durumu ve dönemsel farklılığının gözlemlenmesi amaçlanmıştır. 

A gözünün yaklaşık 30-40 cm. hayvan gübresi ile kaplı yüzeyinde ele ge-
çen az sayıda seramik parçalarının genellikle sırlı seramiklerden oluştuğu 

5 Karauğuz ve diğ.  2010: 54.
6 Ekinci 2011: 3.



274

gözlenmiştir. B gözü; A ve C gözüne göre daha sınırlı bir alana sahiptir. B 
gözünün dip kısmındaki su kaynağı ve diğer kaynak suyu sızıntıları, yakın 
dönemde inşa edilen beton bir oluğa birikmekte ve oluğun altındaki bir akı-
tacak ile mağara içinden ağız kısmına doğru akmaktadır. Oluktan taşan sular 
mağaranın ağız kısmına doğru akmakta ve bu kısımda geniş bir ark oluştur-
maktadır. Bu nedenle B gözünün kültür dolgusunun büyük ölçüde kaynak 
sularıyla aktığı/taşındığı anlaşılmaktadır. Mağaranın ağız kısmının dik ya-
macı altındaki dolgunun söz konusu sebepten kaynaklanacağı düşüncesi ile 
bu kısımda  detaylı temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Sözü edilen alanda 
çok sayıda çanak çömlek kırıkları, kemik parçaları ve benzeri buluntularla 
karşılaşılmıştır. B gözünün dip kısmındaki kaynak sularının toplanabilmesi 
için yapılan oluğun inşası sırasında da kültür dolgusunun önemli ölçüde tah-
rip edildiği anlaşılmaktadır. B gözündeki oluğun akıtacağına bir hortum takı-
larak suyun mağaranın ağız kısmındaki dik yamaçtan aşağı tahliye edilmesi 
ve tahribatın önlenmesi amaçlanmıştır. 

Mağaranın en geniş alanına sahip C gözü, mağaranın doğu kısmını oluş-
turmaktadır. Mağaranın ağız kısmına/batıya doğru eğimli olan C gözünün 
yüzeyinden toplanan seramiklerin paralelleri, Yassıkaya7, Kanlıgeçit8, Ko-
yunbaba9 ve Ezero10 yerleşimlerinin Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı yapı 
katlarından bilinmektedir. Ayrıca, Erken Demir Çağına ait Troia VIIb1 taba-
kasından bilinen, barbarian ware/coarse ware gibi isimlerle anılan ve Balkan 
Göçleri ile ilişkilendirilen11, el yapımı, kaba nitelikte, gövde üzerindeki ka-
bartma şerit bant üzerine parmak baskı şeklinde bezemeye sahip seramikler 
(Resim: 14a) ile birlikte yine Troia VIIb2 tabakasında görülen üzerinde ka-
zıma, baskı veya yiv bezemelere sıklıkla rastlanan ve literatürde “knobbed 
ware, buckelkeramik, handmade lustrous ware” gibi farklı isimlendirmelerle 
anılan12 seramiklerle (Resim: 14b) bol miktarda karşılaşılmıştır.  

7 Efe ve Mercan 2002.
8 Özdoğan  ve Parzinger 2012. 
9 Heyd ve diğ. 2016.
10 ГЕОРГИЕВ ve diğ. 1979
11 Aydıngün ve Aydıngün 2013: 66.
12 Aslan ve Hnila 2015: 189.
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C gözünde yüzeyden ele geçen buluntuların dağılımı ve alanın topografik 
özellikleri dikkate alınarak İ/7-8, H/7 ve J/8 açmalarında kazı yapılmıştır. 
Açmaların tamamı 5x5 m. ölçülerindedir ve açma aralarına çalışma kolaylığı 
sağlaması amacıyla 15 cm.lik kenar boşlukları bırakılmış ve açma kenarları 
kum çuvalları ile desteklenmiştir.  

H/7 Açması Çalışmaları 

Doğu-batı yönünde eğimli ve kuzeydoğu ucu mağaranın kuzey duvarına 
bitişik durumda olan H/7 açmasında ilk çalışmalara, en yüksek kot seviyesi-
ne sahip olan (270,95 m.) güneydoğu kısmında başlanmıştır. Açmanın tama-
mına yayılan hayvan gübresi bu kısımda yaklaşık 20 cm. olarak ölçülmüştür. 
Hayvan gübresinin kaldırılmasının ardından, H/7 açmasının e-j/1-10 plan-
karelerinde yaklaşık 30 cm. derinleşilmiş ve farklı ebatlarda düzensiz taşlarla 
ve kerpiç parçaları ile karşılaşılmıştır. Söz konusu alanda devam ettirilen ça-
lışmalar neticesinde taşların ve kerpiçlerin birbirleri ile bağlantıları olmayan 
döküntüler olduğu anlaşılmıştır. Seviye inimi çalışmaları ile birlikte toprağın 
giderek nemlenmesi ve adeta çamurlaşması üzerine çalışmalar sonlandırıl-
mıştır. C gözünün dip kısmında bulunan kaynak sularının eğim yönünde sı-
zarak, H/7 açmasına doğru aktığı ve açmanın kültür dolgusunu adeta çamu-
ra dönüştürdüğü anlaşılmaktadır. 

Yakın zamana kadar ağıl olarak kullanılan mağarada, bir ucu H/8 açması 
içinde, diğer ucu C gözünün dip noktasında bulunan plastik su tahliye bo-
rusunun çobanlar tarafından bu kısma yerleştirildiği anlaşılmıştır. Zamanla 
borunun ağzının tıkanması sebebiyle sular eğim yönünde İ/7-8, H/7-8, G/7-
8 açmalarının neredeyse tamamında kültür dolgusunun çamurlaşmasına 
neden olmuştur. Borunun ağzından sızan sular H/7 açmasından mağaranın 
ağzına doğru akmakta ve bu kısımda da bir ark oluşturmaktadır. Arkın içi-
nin temizlenmesi sırasında H/7 açmasında, a/7 plankaresinde, bir bölümü 
görülen kap parçaları ile karşılaşılmıştır (Resim: 5). Alanın temizlenmesinin 
ardından yanmış kerpiç parçalarının arasında tümlenebilir halde iki kap ve 
bir kısmı eksik iki kabın daha olduğu anlaşılmıştır. 

Restorasyon ve konsevasyon işlemleri yapılan kapların eksikleri alçı ile 
tamamlanmıştır. Kapların paralelleri Trakya ve Balkanlarda Erken Tunç Çağı 
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yerleşimlerinden bilinmektedir. Hafif içe dönük ağız kenarlı, konik gövdeli 
çanağın tam paralelleri Kanlıgeçit’in KG3 ve KG4 tabakalarından13, Troia I 
evresinden14 ve Yassıkaya15 yerleşimlerinin Erken Tunç Çağı yapı katlarında, 
Orta Anadolu’da ise Büyükkaya’nın Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı tabaka-
larından16 bilinmektedir. 

İ/7 Açması Çalışmaları 

İ/7 açması, C gözünde yer almaktadır. Mağaranın, kuzeybatı-güneydoğu 
yönünde uzanan kuzey duvarı İ/7 açmasının tam ortasından geçmektedir. 
Bu yönüyle bir üçgen halinde olan açmanın, batı kenarı 4,30 m., güney ke-
narı ise 5 m. uzunluğundadır. Açma mağaranın genel yapısına uygun olarak 
doğu-batı yönünde eğimli olup, güneydoğu köşesi en yüksek noktasını oluş-
turmaktadır. Bu sebeple ilk çalışmalar bu kısımda sürdürülmüştür. Mağara 
içinde uzun yıllardır sürdürülen hayvancılık faaliyetleri nedeniyle, açmanın 
yüzeyi yaklaşık 10-15 cm. kalınlığında hayvan gübresi ile kaplıdır. Yaklaşık 
3 seviye kazıldıktan sonra gübre tabakası kaldırılmış ve kültür dolgusuna 
ulaşılmıştır. Hayvan gübresinin altındaki ilk seviye dolgusu içerisinden çı-
kan plastik parçaları ve poşet kalıntıları mağaranın uzun yıllardır uğradığı 
tahribatın izleridir. Bununla birlikte, çalışmalar sırasında karşılaşılan Geç 
Kalkolitik-Erken Tunç Çağına ait çanak-çömlek parçaları, Trakya, Balkanlar 
ve Güney Marmara’da Erken Demir Çağı yerleşimlerinden bilinen bezemeli 
gövde parçaları ile birlikte, M.S. 10. yüzyıldan Osmanlı Dönemine kadar uza-
nan süreçte görülen sırlı seramiklere bir arada rastlanılması da bu karışıklığın 
ve tahribatın diğer bir göstergesidir. 

Gübre tabakasının altından yaklaşık 60 cm. derinleşilmesi ile birlikte, ku-
zeydoğu-güneybatı yönünde uzanan tek sıra taş duvar ile karşılaşılmıştır. 
Oldukça özensiz yassı taşlardan örülü duvarın kuzey hattı tamamen tahrip 
olmuştur (Resim: 6). Taş duvarın taban seviyesine kadar devam eden kazılar 
sırasında karşılaşılan bir çukur içinde 8 adet ağırşak, 4 adet pişmiş topraktan 

13 Özdoğan ve Parzinger 2012: abb.9/9, fig.133
14 Blegen  ve diğ. 1950: fig. 263
15 Efe 2004: 29, fig. 1/1-4.
16 Parzinger 1993: abb. 7
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yapılmış oval ve disk biçimli tezgâh ağırlıkları, 1 adet kemik iğne ve 3 adet 
minyatür kap ve kavkı parçaları ele geçirilmiştir. Bu alanda bulunan çanak 
çömlek parçalarının büyük bir kısmı kazıma veya parmak baskı gibi süsleme-
lere sahiptir. Sağlam haldeki objelerin bu çukur içerisinde ele geçirilmiş olma-
sı, alanın “çöp çukuru” yerine “adak çukuru” olabileceğini akla getirmekte-
dir. Benzer uygulamalara Erken Demir Çağında Balkan kökenli insan grup-
larının deniz yoluyla gelerek yerleştiği Menekşe Çatağı’nda rastlanmaktadır. 
Bu yerleşimde “adak çukuru” olarak adlandırılan çukurlar içerisinde İnönü 
Mağarası ile benzer nitelikte buluntular ele geçirilmiştir. Özellikle çukurlarda 
ele geçirilen çanak çömlek parçalarının kasıtlı olarak bu çukurlara taşındığı ve 
Demir Çağı topluluklarının bu çanaklar ve kırıkları ile son derece karmaşık 
inanışlar zincirinin halkası oldukları belirtilmiştir.17 İnönü Mağarası’nda rast-
ladığımız çukurun içerisinde ele geçirilen çok sayıda tam haldeki buluntu ve 
süslemeli seramik parçaları dikkate alındığında; Menekşe Çatağı ile benzer 
bir geleneğe sahip olabileceği düşünülmektedir.

Açmanın güneydoğu kısmında, taş duvarın doğusunda kalan alanda yü-
rütülen kazılar sırasında iri bir kaya kütlesi ile karşılaşılmıştır. Mağara tava-
nından ya da duvarından bu kısma düştüğü anlaşılan kayanın kaldırılmasının 
ardından açmada çalışmalar devam ettirilmiştir. Üst seviyelere ait karışık dol-
gunun altından ulaşılan bu kültür dolgusu II. yapı katı olarak tanımlanmıştır. 
Bu yapı katında ele geçen seramikler genellikle koyu yüzlü, perdahsız olup, 
yüzeylerinde kabartma, şerit kabartma üzerinde parmak veya çentik baskı, 
ağız kenarı etrafına tırnak veya parmak baskı bezemeler görülmektedir (Re-
sim: 14a). Söz konusu seramiklerin benzerlerine Troia VIIb118 ve Gordion’un 
Erken Demir Çağı yapı katlarında19 rastlanmıştır. 

Açmanın güneydoğusunda devam eden çalışmalarda düşmüş halde bazı 
kerpiç parçaları ile karşılaşılmıştır. Bu kısımda sürdürülen çalışmalar netice-
sinde en yüksek kot seviyesinden (271,89 m.) yaklaşık 1 m. derinleşilmiştir 
(270,88). Ancak, C gözünün dibinden sızan suların kültür dolgusunu ıslat-
ması ve adeta çamura dönüştürmesi nedeniyle açmada çalışmalara son ve-
rilmiştir.

17 Erim-Özdoğan 2003: 222–23.
18 Blegen ve diğ. 1958: fig. 285.
19 Sams 1994: pl.VI.
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İ/8 Açması Çalışmaları 

İ/8 Açması mağara içi dolgu yüksekliğinin tamamı düşünüldüğünde, yü-
zeyden toplanan seramiklerin yoğun olarak ele geçtiği C gözünün en yük-
sek kot seviyesinde bulunmaktadır (271.88 m). Bu nedenle bu alanda kültür 
dolgusunun daha iyi korunmuş olabileceği ve olası arkeolojik tabakaların bu 
kısımda daha iyi görülebileceği düşüncesiyle İ/8 açmasında çalışmalara baş-
lanmıştır. İ/8 açması, İnönü I Mağarası’nın doğusunda yer alan C gözünün 
doğu duvarına yaklaşık 2,5 m. mesafededir. Açmanın doğusundaki alanda 
mağaraya sızan suları toplamak için yakın dönemlerde basit bir su toplama 
alanı oluşturulmuştur. Su toplama alanında biriken suyun tahliyesi için ana-
kayada bir ark açılarak, arkın ağzına yerleştirilen bir boru yardımıyla su ma-
ğaranın dışına yönlendirilmiştir. Bu boru, İ/8 Açmasının ortasından hafifçe 
kuzeybatı-güneydoğu yönünde geçmektedir. Suyun tahliyesi için açılan bu 
kanal ve tahliye borusunun üzeri, sonraki süreçte mağaranın içinde hayvan 
yatırılması nedeniyle gübre ile kapanmıştır. 

İlk çalışmalar sırasında 3 seviye hayvan gübresi kaldırılmıştır. Derinleşil-
dikçe, mağaranın içine sızan suların daha alt seviyedeki arkeolojik dolguya 
ulaştığı görülmüştür. Tesviye çalışmaları sırasında açmanın kuzeydoğusun-
da grimsi renkte bir tabana ulaşılmıştır (Resim: 7). Daha önce sözü edilen 
açmanın ortasından geçirilen su tahliye borusunun yapımı sırasında tabanın 
güneye doğru devam eden kısmının tamamen tahrip edildiği anlaşılmakta-
dır. Taban üzerinde bulunan seramik parçalarının iri boyutlu çömleklere ait 
olduğu görülmektedir. 

Yüzeyden yaklaşık 50 cm. derinde ulaşılan ilk kültür katmanı I. yapı katı 
olarak tanımlanmıştır. Bu alandan ele geçirilen buluntular arasında pişmiş 
topraktan kırık bir küp parçasından yapılmış ağırlık, 2 adet ezgi taşı ve ahşap-
tan uçları kırılmış küçük bir tarak dikkat çekicidir. Açmada seviye inimi çalış-
maları devam ettirildikçe, kaynak sularının sızıntısı iyice artmıştır ve zamanla 
toprağı çamura dönüştürmüştür. Bu nedenle nispeten daha kuru kalabilen I. 
yapı katına ait tabanın bulunduğu alanda derinleşilmesi kararlaştırılmış ve 
açmanın kuzey yarısı kazılmıştır. Tabanın üzerinde ve etrafında beliren taş-
ların taban ile herhangi bir bağlantısı saptanmamıştır. Taban ve söz konusu 
taşlar belgeleme işlemlerinin yapılmasının ardından kaldırılmıştır. Sonrasın-
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da dağınık halde taş dizileri ve düzensiz kil ve kum taşları ile karşılaşılmıştır. 
Söz konusu malzemelerin taban altına dolgu malzemesi olarak yerleştirildiği 
düşünülmektedir. Açmanın bu kısmında da seviye inimi devam ettikçe kay-
nak sularının etkisinin giderek artması sebebiyle son belgeleme çalışmaları-
nın ardından çalışmalar bu yıl için sonlandırılmıştır. 

J/8 Açması Çalışmaları 

J/8 açması, C gözünün doğusunda yer almaktadır. C gözünün en dip 
noktasında ve en dar kısmı olan alanın,  güneyinde oluşturulan su toplama 
alanı ve su tahliye kanalı sebebiyle çalışılabilecek alan oldukça sınırlıdır. Söz 
konusu nedenlerden dolayı J/8 açmasında kazı çalışmaları açmanın 1-8/b-g 
plankarelerinde gerçekleştirilebilmiştir. İlk tesviye çalışmaları ile birlikte üst 
seviyedeki hayvan gübresi kaldırılmıştır. Çalışmalar sırasında seramik parça-
ları ile birlikte yoğun olarak ele geçen iri hayvan kemikleri dikkat çekicidir. 
Söz konusu buluntuların yanında tam ve parçalar halinde iri dokuma tezgâhı 
ağırlıkları ele geçmiştir. Alanda yürütülen çalışmalar neticesinde, işlenmemiş 
ve yarı işlenmiş hayvan kemikleri ile birlikte işlenmek üzere hazırlanmış kızıl 
geyik (Cervus elaphus) boynuzları ile karşılaşılmıştır (Resim: 8). Bu alandan 
ele geçirilen diğer bir buluntu, yine kızıl geyik dişinden yapılmış bir kolye 
tanesidir (Resim: 11a). Söz konusu buluntular bu alanın kemik, boynuz vb. 
malzemelerden üretim yapılan bir işlik yeri olarak kullanıldığını akla getir-
mektedir. Kemik ve boynuz buluntuları ile aynı seviyede açmanın kuzey-
batı ucunda yaklaşık 1,50 m. boyunda, güneybatı yönünde uzanan, 30 cm. 
kalınlığında bir taş sırasına rastlanmıştır (Resim: 9). Söz konusu duvarın ya-
kın çevresinde ele geçirilen profilli parçalar ve bezemeli gövde parçaları, İ/7 
açmasında II. yapı katında bulunan Erken Demir Çağı seramikleri ile benzer 
özellikler göstermektedir. 

J/8 açmasında sürdürülen çalışmalarda yaklaşık 75 cm. derinleşilmiş ve 
düşünüldüğü gibi mağaranın bu kısmındaki birçok çatlaktan kaynak suları-
nın çıktığı ve eğim yönünde akarak bütün dolguya yayıldığı anlaşılmıştır. Bu 
kısımda oluşturulan ark ve tahliye borusunun zamanla dolması ile sızıntının 
giderek artması nedeniyle, ark, su toplama alanı ve plastik su tahliye boru-
su temizlenerek kaynak suları bir araya toplanmaya çalışılmıştır. Su toplama 
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alanı setti kum çuvalları ile desteklenmiş ve settin iç kısmı kil ile sıvanarak 
sızıntı engellenmeye çalışılmıştır. 

KORUMA ÖNLEMLERİ
2017 yılında ilk kez kazı çalışmaları yürütülen İnönü Mağarası’nda, mağa-

ranın girişi demir konstrüksiyonla korunaklı hale getirilmiştir. Demir kons-
trüksiyondan mağaraya geçiş asma kilitli bir kapı ile sağlanmaktadır (Resim: 
10). Çalışma alanına ve mağaranın giriş kısmına uyarı levhaları asılmıştır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Zonguldak İli, Karadeniz Ereğli İlçesi, Alacabük Köyü sınırları içinde yer 

alan İnönü Mağarası’nda, 2017 yılı ilk kazı sezonu çalışmaları öngörülen ta-
rihler arasında sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 1 ay sürdü-
rülen çalışmalar süresince kazı dışında yapılması planlanan mağara ve yakın 
çevresinin topografik planının çıkarılması, alanın yükseklik modelinin oluş-
turulması, çalışma alanlarının belirlenmesi, çevre düzenleme çalışmalarının 
yapılması, mağaranın insan ve diğer faktörlere karşı korunaklı hale getirilme-
si ve veri değerlendirme alanlarının oluşturulması vb. çalışmalar eksiksiz bir 
şekilde gerçekleştirilmiştir. 

İnönü Mağarası 2017 yılı ilk dönem kazılarında gerek Batı Karadeniz 
Bölgesi gerekse Anadolu arkeolojisi açısından önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 
Bilindiği gibi bölgede, Protohistorik dönemler için ilk sistemli çalışma, Kdz. 
Ereğli ilçesi sınırları içinde bulunan Yassıkaya Mağarası’nda gerçekleştiril-
miştir. Yassıkaya Mağarası’nda, 2000 yılında, Prof. Dr. Turan Efe’nin bilim-
sel danışmanlığında gerçekleştirilen kazılar, stratigrafiye bağlı buluntu elde 
edilen tek kazı olma özelliğini uzun yıllar korumuştur.20 2017 yılı İnönü Ma-
ğarası kazıları ile birlikte bölgede gerçekleştirilen sistemli kazılara bir yenisi 
eklenmiştir. İlk sezonu tamamlanan kazılarda, mağara içinde Ortaçağ, Erken 
Demir Çağı kültür katlarının varlığı net bir şekilde belirlenmiştir. Bununla 
birlikte yüzeyden ve mağara içindeki tahribat alanlarından elde edilen bazı 
seramiklerden hareketle mağaranın M.Ö. 4.-3. binyıl dolguları içerdiğine dair 
ipuçları elde edilmiştir. 

20 Efe ve Mercan 2002, Efe 2004.



281

Elde edilen bulgular, İnönü Mağarası’nın söz konusu Protohistorik dö-
nemlerde yoğun bir şekilde iskân edildiğine işaret etmektedir. Kısa süreli ka-
zılarda ele geçirilen çok sayıda ağırşak, ağırlık, makara, iğne ve bız buluntu-
ları mağara sakinlerinin dokumacılık faaliyetlerine ilişkin önemli delillerdir. 
Çok sayıda atılmış hayvan kemiği ile birlikte yarı işlenmiş işlenmek üzere 
hazırlanmış kemik ve boynuzlar mağara ve çevresinin uygun ortamı içeri-
sinde avcılık faaliyetleri ile birlikte evcil hayvan yetiştiriciliğinin de yoğun 
bir şekilde gerçekleştirildiğini göstermektedir. Kızıl geyik kemikleri, dişleri 
ve boynuzlarından, yapılan aletler süs eşyaları (Resim: 11a), ayı dişinden ya-
pılmış kolye taneleri (Resim: 11b), balık kemikleri ile birlikte ele geçirilen bol 
miktarda evcil hayvan kemiği kalıntıları söz konusu faaliyetlerin kanıtları-
dır. Hayvancılık ve avcılık faaliyetleri dışında tarım faaliyetlerine işaret eden 
öğütme taşları, ezgi taşları İnönü mağarası sakinlerinin mağaranın bulundu-
ğu konumun imkânlarını en iyi biçimde kullandığını göstermektedir. 

2017 yılı kazılarında ele geçirilen çok sayıda çanak çömlek parçaları ve 
tümlenebilir kaplar içinde bazı tiplerin, hayvancılık faaliyetlerinde kullanıl-
mış olduğunu söylemek olasıdır. Özellikle ortası delikli çanaklar, ağız kena-
rı altında ip askı deliği bulunan kaplar ve gövdesinden akıtacaklı kapların 
(Resim: 12)  mandıracılık faaliyetlerinde kullanılmış olmaları mümkündür. 
Seramikler içinde önemli bir grubu oluşturan, genellikle yatay veya az da olsa 
dikey bir kabartma bandın üzerinde yer alan parmak baskı bezeme gelene-
ği, Bulgaristan’ın Karadeniz sahillerinde, Ezero kültüründe21, Sitagroi’de ve 
Trakya’da22 tipik bir bezeme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte 
çok sayıda örnekle temsil edilen boynuz kulp (Resim: 13) ise bölgeler arası 
ilişkileri yansıtması açısından oldukça önemlidir. Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, 
Hoca Çeşme I. tabakada karşılaşılan boynuz kulp geleneğinin Anadolu’ya 
yabancı olduğunu söylemiş ve bunları Vesselinovo ve Vinça A kültürlerinin 
bir elementi olarak yorumlamıştır.23 Daha öncesinde Gordon Childe, Alaca 
Höyük ve Büyük Güllücek’de kulplar üzerinde yer alan boynuz şeklindeki çı-
kıntılar ile Vesselinovo kültürleri arasındaki benzerlikten bahsetmiştir.24 İler-

21 ГЕОРГИЕВ vd. 1979
22 Özdoğan ve Parzinger: 2012, 157, 158, 160, Carozza ve diğ. 2011: taf.21/7, taf.22/7-11; Düring ve 

Glatz 2015: nr. 3045, 3183; Aydıngün ve diğ. 2014: fig 8.7
23 Özdoğan 1993: 183
24 Childe 1956: 46
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leyen yıllarda açığa çıkarılan buluntular, söz konusu geleneğin Balkanlar’da, 
Ege Adaları’nda, Kuzey-Batı Anadolu’da ve Trakya’da tüm M.Ö. 4.-3. binyıl 
boyunca yoğun olarak kullanıldığını ortaya koymuştur.25

İnönü Mağarası ilk yıl kazılarında ulaşılan II. yapı katı bulguları, Erken 
Demir Çağı başlarında Anadolu’da yaşanan göç hareketlerinin ve rotalarının 
anlaşılması adına da önemli veriler sunmaktadır. Mağaranın konumu dikkate 
alındığında, Batı Karadeniz kıyılarına deniz yolu ile çıkan insan gruplarının 
Gülüç Vadisi boyunca iç kesimlere doğru ilerledikleri düşünülmelidir. Bu 
noktada iskân edilen tek yerleşim İnönü Mağarası olmamıştır. HPYA sıra-
sında tarafımızdan saptanan Dörtinler ve Sarmaşıkini gibi mağara yerleşim-
lerinde tespit edilen “coarse ware” tipinde seramikler; Balkan kökenli insan 
gruplarının bölgedeki mağaralarda en azından belirli bir süre iskân ettiklerini 
göstermektedir. İlk sezon bulguları ile Balkan göç rotalarına bir yenisini ek-
leyen İnönü Mağarası, devam edecek kazıları ile Anadolu’nun hakkında çok 
az şey bilinen Erken Demir Çağına ilişkin yeni bakış açıları kazandıracaktır.
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Kurumu’nun maddî katkılarıyla 15.07.2017 tarihinde başlamış ve 20.08.2017 
tarihinde sona ermiştir1. Her yıl olduğu gibi kazı çalışmalarına başlamadan 
önce kazı evi, çevresi ve lojistikle ilgili düzenlemelere öncelik verilmiştir. Kazı 
öncesi düzenlemeleri çerçevesinde; kazı evi ve depolar temizlenmiş, ev çevre-
si zararlı haşerelere karşı ilaçlanmış, “B” ve “E” gözlerinde 2016 yılı kazı sezo-
nu sonunda kazı alanlarının üzerine kapatılmış olan siyah polyester örtüler2 
kaldırılmış, kazı alanı ve çevresi temizlenerek kazıya hazır hale getirilmiştir. 
Kazı çalışmaları, “B” ve “E” gözleri olmak üzere 2 ayrı alanda gerçekleşti-
rilmiş olup E Gözü’nde Orta Paleolitik, B Gözü’nde ise Üst Paleolitik ve çok 
küçük bir alanda ise Epi-paleolitik seviyelerde çalışılmıştır. 

II. “E” GÖZÜ KAZISI

Karain Mağarası E gözü kazıları, 2017 yılında toplam 19 plankarede ger-
çekleştirilmiştir (Çizim: 1). Kazı sezonu boyunca 3 arkeolojik seviye içinde ça-
lışılmıştır. Söz konusu seviyelerde tespit edilmiş olan jeolojik birim sayısı ise 
3’dür. 2017 yılında kazısı gerçekleştirilen plankareler içindeki arkeolojik ve 
jeolojik seviyeler ile bunların başlangıç ve bitiş kotları Tablo 1’de görülebilir. 

1 Yazarların dışında, kazılarımıza; Doç. Dr. Serdar Mayda (İzmir – Ege Üniversitesi), Dr. Öğr. 
Üyesi Emma Baysal (Edirne - Trakya Üniversitesi); Arkeologlar Murat Özturan,  Göknur Ka-
rahan, E. Koray Sarıoğlu (A.Ü. Sos. Bil. Enstitüsü Lisansüstü Öğrencileri), Güngör Özçelik; 
Öğrenciler; Murat Mutlu, Pınar Perçin, Süha Çakır, Gökhan Bekleviş, Yunus Emre Sevindik, 
Ertuğrul Bekar, Aslı Uğuzeş, Hilal Toruk, Simge Bahar Sirkeci, Hayriye Ceren Cemali, Zeynep 
Sena Okumuş, Gizem İleri, Tuğcan Türke Şan Ündemir (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı öğrencileri), Gökhan Bayraktar (Uşak 
Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü), Batuhan Özel (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü), Mikail Başaran (Samsun – On Dokuz Mayıs Üniversitesi), Esra Rüzgar (Samsun On 
Dokuz Mayıs Üniversitesi), Mine Dural (Burdur – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi), Merve Ezgi 
Üstünel (Antalya Akdeniz Üniversitesi) ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi olarak da 
Ankara Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Arkeolog Şirin Ertem katılmıştır. 
Adı geçen katılımcıların tümüne hizmet ve gayretlerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

2 Taşkıran ve diğ., 2018: 295.
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KARAİN E 2017 KAZILAN PLANKARELER VE SEVİYE BİLGİLERİ

plankare 
Arkeolojik Seviye 

(AH)
Jeolojik Seviye 

(GH)
Başlangıç Kotu 

(m)
Bitiş Kotu 

(m)
E 14 46, 47, 48 IV.1 -9.70 -10.00
E 15 46, 47 IV.1 / IV.2 -9.70 -9.90
E 16 46, 47 IV.2 -9.70 -9.90
E 17 46, 47 IV.1 / IV.2 -9.70 -9.90
F 14 46, 47, 48 IV.1 / IV.2 -9.70 -10.00
F 15 46, 47 III.5 / IV.1 / IV.2 -9.70 -9.90
F 16 46, 47 IV.2 -9.70 -9.90
F 17 46, 47 IV.1 / IV.2 -9.70 -9.90
F 18 46, 47 IV.1 -9.70 -9.90
G 14 46, 47, 48 IV.1 / IV.2 -9.70 -10.00
G 15 46, 47 IV.1 / IV.2 -9.70 -9.90
G 16 46, 47 IV.2 -9.70 -9.90
G 17 46, 47 III.5 / IV.1 / IV.2 -9.70 -9.90
G 18 46, 47 III.5 / IV.2 -9.70 -9.90
H 14 46, 47, 48 IV.1 / IV.2 -9.70 -10.00
H 15 46, 47 IV.1 / IV.2 -9.70 -9.90
H 16 46, 47 IV.1 / IV.2 -9.70 -9.90
H 17 46, 47 III.5 / IV.2 -9.70 -9.90
H 18 46, 47 IV.2 -9.70 -9.90

Tablo 1: Karain E 2017, kazılan plankareler ve seviye bilgileri.

2017 yılı E gözü kazılarına geçilmeden önce, 2016 yılı çalışmalarının deva-
mı niteliğinde mağaranın büyük gözlerinden bir tanesi olan F gözü içerisinde 
kazı, temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir3. F gözüne giriş 
kısmında batı ve doğuda atık bir toprak alanı bulunmaktaydı. Bu alanın batı 
tarafındaki yığıntıda 1989 yılı çalışmaları esnasında küçük bir sondaj açılarak 
söz konusu yığıntının sebebi anlaşılmaya çalışılmıştır.  Bu kapsamda yapılan 
çalışma esnasında farklı dönemlere ait arkeolojik materyalin karışık olarak 
ele geçtiği görülmüştür. Bu duruma dayanarak söz konusu yığıntının Kökten 
dönemi kazılarında atılmış olan topraklardan oluştuğu anlaşılmıştır4. Bahse-

3 Taşkıran ve diğ., 2018: 286.
4 Yalçınkaya, 1991: 49.
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dilen bu alanda 2016 yılı Karain Mağarası kazılarında da çalışılmış ve söz 
konusu yığıntı alan tamamen temizlenmiştir5. 2017 yılı kazılarında ise bu kez 
F gözü girişinin doğu tarafındaki yığıntı toprak alanı kazılmıştır. Bu alan-
dan toplam 494 kova sedimanın tahliyesi yapılmıştır. Söz konusu sedimanlar 
mağara önünde uygun bir yere biriktirilmiş, daha sonra ise yine aynı alanda 
kurulmuş olan mini bir laboratuvarda eleme işleminden geçirilmiştir. Eleme 
işlemi sonucu farklı dönemlere ait yontmataş, kemik, seramik ve sürtmetaş 
gibi buluntular bir arada ele geçirilmiştir. Doğu tarafında yer alan bu alanın 
kazısının tamamlanmasıyla söz konusu alan ziyaretçi geçişi için daha uygun 
hale getirilmiştir. 1989 ile 2016 ve 2017 yıllarında F gözünde yapılmış olan 
çalışmaları ve sonuçlarını dikkate aldığımızda, söz konusu alanın Kökten dö-
nemi kazıları esnasında atık toprak alanı olarak kullanılmış olduğu bir kez 
daha anlaşılmıştır. Karain Mağarası 2017 yılı kazıları kapsamında F gözünde-
ki çalışmalardan sonra E gözü kazılarına geçilmiştir.

2017 yılı E gözü çalışmaları kapsamında ana dolgu üzerinde gerçekleştiri-
len kazılar oldukça dikkatli ve titiz bir şekilde yürütülmüştür. Kazılar esna-
sında yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi 3 farklı jeolojik birim içerisinde 
çalışılmıştır. Söz konusu birimler III.5, IV.1 ve IV.2 olarak isimlendirilmekte-
dirler.

III.5 jeolojik birimi genelde yumuşak ve kumlu bir yapıda olup turuncum-
su kahverengi dokusuyla dikkat çekmektedir. Söz konusu birim oldukça yu-
muşak ve kumlu yapısından dolayı bazı alanlarda sızıntı / akıntı şeklinde 
gözlemlenmiştir. Bu durum özellikle G18 ve H14 plankarelerinde dikkat çek-
mektedir. Bu alanlarda III.5 sedimanları genellikle IV.1 ve IV.2 sedimanları 
ile karışıklık göstermektedir. Bu durum kazılar esnasında jeolojik birimlerin 
ayrımında oldukça zorluklar çıkarmıştır. 

Kazılar esnasında karşılaşılan bir diğer jeolojik birim ise IV.1’dir. Geçen 
yıllardaki kazılarda olduğu gibi bu yılki çalışmalarda da IV.1 birimi diğer 
jeolojik birimlerden çok rahat bir şekilde ayrılmıştır. IV.1, açık krem renkli 
ve yer yer siyahımsı konkresyonların gözlemlendiği bir birimdir. Bu durum 
özellikle doğu profiline yakın olan plankarelerde dikkat çekmektedir. G14-15 

5 Taşkıran ve diğ., 2018.
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ve H14-15 plankarelerinde bahsetmiş olduğumuz bu konkresyonlu yapıyla 
daha sık karşılaşılmıştır. Söz konusu seviye içerisinde kimi alanlarda kalsit 
kuşaklara da rastlanmaktadır. Bu alanlardaki sedimanların oldukça sert bir 
yapıda oldukları görülmüştür.

2016 yılı E gözü kazı çalışmaları sırasında karşılaşılan son jeolojik birim 
IV.2 olmuştur. Geçen yıllardaki çalışmalarda da tespit edildiği üzere IV.2 bi-
riminin renk ve doku olarak hemen üzerinde yer alan IV.1 birimi ile oldukça 
benzer bir görünümde olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte IV.1 birimi 
içerisinde sıklıkla gözlemlenen siyahımsı konkresyon yapılarına IV.2 içerisin-
de rastlanmaz. Bu birim ana dolgunun bazı noktalarında kısmen sert bir ya-
pıda olmakla birlikte genelde yumuşak bir görünüm sergilemektedir. Ayrıca 
IV.2 içerisinde orta ve küçük boy kalker döküntünün IV.1’e nazaran artmakta 
olduğu görülmektedir.

II.1. E Gözü Arkeolojik Buluntuları 

2017 yılı kazılarında toplam 3 farklı jeolojik birimde (III.5, IV.1, IV.2) çalı-
şılmış olup söz konusu birimlerin tümü Orta Paleolitik Dönemin farklı evre-
lerine ait buluntular sunmuştur.

Daha önceki yıllarda yapılan kazılarda Charentian tip endüstri öğeleri6 su-
nan ve kronolojik olarak 350 – 300 bin yıl öncesine tarihlendirilen III.5 birimi7 
2017 yılı kazı çalışmalarında oldukça az sayıda yontmataş buluntu sunmuş-
tur. Yontmataş buluntular açısından Proto-Charentian özellikleri taşıyan IV.1 
ve IV.28 birimleri III.5 birimine nazaran daha zengindir. Ele geçirilmiş olan 
yontmataş buluntuların büyük çoğunluğu düzeltili ve düzeltisiz yongalar-
dan oluşmaktadır. Kenar kazıyıcılar düzeltili parçalar içerisindeki en yoğun 
grubu oluşturmaktadır (Çizim 3: 3; Çizim 4: 1, 2, 4, 5, 7). Söz konusu parça-
ların genelde kalın yonga taşımalıklar üzerine basamak pulcuklu düzeltilerle 
şekillendirilmiş olduğu görülmüştür. Yontmataş alet grubu içerisinde dikkat 
çeken diğer tipler ise dişlemeli aletlerdir (Çizim 3: 4, 5; Çizim 4: 3). Alet taşı-

6 Yalçınkaya ve diğ., 1997: 3.
7 Otte ve diğ., 1998: 419.
8 Yalçınkaya ve diğ., 2005: 217.
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malıklarının belli bir kısmının ham yüzey taşıdığı tespit edilmiştir. Yontmataş 
örneklerin dışında iki adet vurgaç da dikkat çeken buluntular arasında yer 
almaktadır. 2017 yılı kazılarında, sayısal olarak fazla olmamakla birlikte bu-
lundukları alan itibariyle oldukça önemli bir konuma sahip olan kalker aletler 
de tespit edilmiştir. Bu kalker parçaların faunal buluntular kısmında deği-
neceğimiz büyük kemik buluntularıyla aynı alanda ele geçirilmiş olması söz 
konusu örneklerin kemik buluntularla ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

             

 II.2. E Gözü Fauna Buluntuları 

2017 yılı E gözü kazıları sırasında en dikkat çekici buluntu topluluğu fau-
nal kalıntılardan oluşmaktadır. 2017 yılı kazılarındaki en önemli buluntular-
dan bazıları E14 ve F14 plankarelerinin 46 – 48. arkeolojik seviyeleri arasında 
tespit edilmiştir. Söz konusu parçalar yavru bir file (Elephas antiquus)9 ait birer 
adet alt çene (mandibula) ve kürek kemiğidir (scapula). Ayrıca bu büyük ke-
miklerin yanında ve çevresinde irili ufaklı pek çok kemik ve kemik parçaları 
tespit edilmiştir. Önceki yıllarda gerçekleştirilen kazılarda da IV.1 jeolojik bi-
rimi içerisinde tespit edilmiş olan kemik buluntular dikkate alındığında söz 
konusu seviyenin (IV.1), iklimsel açıdan sıcak ve yağışlı bir periyodu temsil 
ettiği söylenebilir. Aynı seviye içerisinde, eski dönem kazılarında yine fil ka-
lıntılarının yanında su aygırı ve gergedan gibi sıcak iklim faunasına ait büyük 
memeli hayvan kalıntılarının da tespit edilmiş olduğu bilinmektedir10. IV.1 
jeoloji birimi eski dönem kazılarındaki bulgular ışığında İsmail Kılıç Kökten 
tarafından fil katı olarak isimlendirilmiştir11.

Kemik buluntular içerisinde bir diğer önemli grup ise işlenmiş parçalardır. 
Özellikle H15 plankaresinin 46. arkeolojik seviyesinden ele geçmiş olan yakla-
şık 20 cm. uzunluğundaki kemik obje oldukça önemlidir. Bu parça büyük bir 
hayvana ait uzun kaburga kemiğinin iç yüzünün düzgün bir şekilde kesilme-
si ve dış yüzünün de sürtme yoluyla işlenmesi sonucu oluşturulmuştur. Söz 
konusu örnek ele geçirilmiş olduğu seviye açısından da önem arz etmektedir. 

9 Tür tanımları paleontolog Dr. Serdar Mayda tarafından halen devam eden yayın çalışmaları 
kapsamında tanımlanmıştır.

10 Yalçınkaya ve diğ., 2004: 22.
11 Kökten, 1957: 47.
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Çünkü bu parçanın işlenmiş kemik endüstrisi açısından dünyada örneklerine 
nadir rastlandığı Orta Paleolitik seviyelerden ele geçirilmiş olması önemini 
daha da artmaktadır. En erken örneklerine Afrika’da12 rastlanan kemik alet 
teknolojisi, Avrupa Üst Paleolitiğinde ise bir uzmanlık alanı olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bununla birlikte Avrupa’daki son dönem araştırmalarında çok 
sık olmamakla birlikte Neanderthal insanına atfedilen kemik alet endüstrile-
rine rastlanmaktadır13. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz Karain işlenmiş ke-
mik aletine benzer aletler güneybatı Fransa’daki Mousterian yerleşimler olan 
Pech-de-l’Azé I (Pech I) ve Abri Peyrony’de de tespit edilmiştir. Daha çok Üst 
Paleolitik kültürlerde görülen ve Fransızca terminolojide lissoir (pürüzsüz) 
olarak isimlendirilen bu aletler sürtme/parlatma yoluyla oluşturulmuşlardır. 
Söz konusu aletler Avrupa’da Neanderthal insanlarıyla ilişkilendirilmiş en 
erken özelleşmiş kemik alet tipleri olarak dikkat çekmektedir14. 

2017 yılı kazılarında yukarıda bahsetmiş olduğumuz örnek dışında yine 
işlenmiş görünümde olan kemik ve diş parçaları tespit edilmiştir. Bunlardan 
bir tanesi F17 plankaresinin 46. arkeolojik seviyesinden tespit edilmiş olan 
spatul görünümündeki parçadır. Üzerinde sürtünme ve uç kısmında kulla-
nım izleri taşıyan bu parça fil defansından üretilmiştir. Bir diğer örnek ise 
G14 plankaresinin 48. arkeolojik seviyesinden ele geçmiştir. Her iki yüzü de 
parlak olan söz konusu parça sivriltilmiş olan uç kısmının bir kenarında bir 
dizi kertik taşımaktadır. Bu görüntüsüyle uç olarak nitelendirilebilecek olan 
örnek 2017 yılının bir diğer önemli buluntusu olarak dikkat çekmektedir.

E gözü 2017 yılı kazılarında dikkat çeken bir diğer kemik buluntu grubu 
da G18 plankaresinin 47. arkeolojik seviyesinden ele geçmiştir. Söz konusu 
alanda tümü aynı bireye ait olan kemik ve kemik parçaları tespit edilmiş olup 
kemikler üzerinde yapılan gözlemlere göre bunların bir ayıya ait (Ursus arc-
tos) olduğu belirlenmiştir.

III. “B” GÖZÜ KAZISI 
2017 yılı B gözü kazıları toplam 11 plankare içerisinde gerçekleştirilmiştir 

12 Henshilwood ve diğ., 2001: 631.
13 Gaudzinski, 1999: 125; Soressi ve diğ., 2013: 14186.
14 Soressi ve diğ., 2013: 14186.
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(Çizim: 2). Söz konusu plankarelerde kazılmış olan arkeolojik ve jeolojik sevi-
yelere ait bilgiler Tablo.2’de verilmiştir.

KARAİN B 2017 KAZILAN PLANKARELER VE SEVİYE BİLGİLERİ

plankare Arkeolojik Seviye (AH)
Jeolojik 

Seviye (GH)

Başlangıç 

Kotu (m)

Bitiş 

Kotu (m)
F10 19E,20A,20B,20C,20D,20E P.II -4.08 -4.20
F11 19E,20A,20B,20C,20D,20E P.II -4.08 -4.20
G10 19E,20A,20B,20C,20D,20E P.II -4.08 -4.20
G11 19,20A,20B,20C,20D,20E P:I.3 -4.08 -4.20
H10 20,20D,20E P.I.3/P.II -4.10 -4.20
H11 20B,20C,20D,20E P.II -4.12 -4.20
H12 20C,20D,20E P.II -4.14 -4.20
I10 20 P.I.3 -4.10 -4.20
I11 20C,20D,20E P.II -4.14 -4.20
I12 20B,20C,20D,20E P.II -4.12 -4.20
I13 20E P.II -4.18 -4.20

Tablo 2: Karain B 2017, kazılan plankareler ve seviye bilgileri.

2017 yılı B gözü kazı çalışmaları ilk olarak bir önceki kazı sezonundan ka-
lan kuzey ana dolgusunun doğusunda sınırlı bir alanda bulunan P.I.3 jeolojik 
ünitesinin kazısıyla başlamıştır. Söz konusu jeolojik ünitenin kaldırılmasıyla 
tüm kuzey ana dolgusunda P.II olarak isimlendirilen Üst Paleolitik Dönem 
ile karakterize dolgular açığa çıkarılmıştır. P.II kültürel dolgusu üzerinde her-
hangi bir jeolojik birimle karışmaya sebebiyet vermemek amacıyla tüm dolgu 
üzerinde genel bir temizlik çalışması yapılmıştır. Daha sonra Üst Paleolitik 
Dönem dolgularının kazılarına başlanmıştır. Bilindiği üzere Üst Paleolitik 
Dönem Anadolu arkeolojisinde hakkında en az bilgi sahibi olduğumuz dö-
nemdir. Bunun nedeni ise bugüne kadar Anadolu’da yapılan arkeolojik çalış-
malarda belli bir stratigrafi içerisinde Üst Paleolitik Dönem’e tarihlenen kül-
türel dolguların bulunamamasıdır. Şuan ki bilgilerimiz dâhilinde Anadolu’da 
belli bir stratigrafi içerisinde Üst Paleolitik Dönem dolgulara sahip iki yer-
leşimden biri olan Karain B Gözü kazıları son derece önem arz etmektedir. 
Bu nedenle kazı tekniğinde değişikliğe gidilmiştir. 1m2 alanda her 10 cm. bir 
arkeolojik seviye ile temsil edilirken, bir arkeolojik seviye ikişer santimetrelik 
5 birime bölünüp değerlendirilmiştir. Söz konusu ikişer santimetreye bir harf 
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atanarak kazılar sürdürülmüştür. Her ikişer santimetreden elde edilen arkeo-
lojik veriler ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

P.II jeolojik ünitesinden elde edilen arkeolojik verilere bakıldığında çe-
şitli hayvanlara ait bazı kemiklerin bilinçli olarak dikine kesildiği gözlem-
lenmiştir. Büyük olasılıkla bu işlemin yapılmasında ki neden besin açısın-
dan oldukça değerli olan iliğin kemik içerisinden alınıp tüketilmesi olarak 
düşünülmektedir. Kemik işçiliğinde kullanıldığını bildiğimiz yarıcı aletlerin 
de (pieces esquilleés) (Çizim 6. 7) söz konusu dolgular içerisinden ele geçmesi 
az önce yukarıda değindiğimiz uzun kemiklerin dikine kesilmesi işleminde 
kullanıldığına işaret etmektedir. Yontmataş buluntular arasında Üst Paleo-
litik Dönem ile karakterize ön kazıyıcılar (Çizim 5: 4; Çizim 6: 2,3,4,5,6) ve 
bu ön kazıyıcıların yapım tekniğine işaret eden dufour dilgicikler (Çizim 5: 
1,2,3,5,6) dikkat çeken buluntular arasındadır. Piramit biçimli çekirdekler, iki 
kutuplu çekirdekler, şekilsiz çekirdekler, sırtlı bıçak (Çizim 6: 1) ve tekno-
lojik parçalar ile yongalama artıkları diğer yontmataş buluntulardır. Kemik 
alet işçiliğine işaret eden veri oldukça sınırlıdır. Tanımlanamayan az sayıda 
işlenmiş kemik ve bir adet bız ucu ele geçen kemik işçiliğine dair verilerdir. 
Hava avcılığına işaret eden bir adet yırtıcı kuş pençesi dikkat çeken bir diğer 
buluntudur. Bunların dışında çeşitli otçul hayvanlara ait dişler ile az sayıda 
etçil ve çeşitli kemirgenlere ait diş ve kemik parçaları, tohum, aşı boyası, süs-
lenme objeleri elde edilen diğer arkeolojik verilerdir. Üst Paleolitik Dönem’de 
görülen Würm buzullaşması tüm dünyada olduğu gibi Anadolu’da da iklim 
koşullarının sertleşmesine neden olmuştur. Würm buzullaşmasının getirdiği 
olumsuz çevre koşulları, Anadolu’da Üst Paleolitik Dönem buluntu yerleri-
nin az olmasında ki önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle Karain B Gözü 
Üst Paleolitik dolguları oldukça önem arz etmektedir. Söz konusu iklim ko-
şulları Karain B Gözü kazılarında da gözlemlenmiş olup gerçekleştirilen kazı-
lar sonucunda dönemin çok yağışlı ve soğuk olduğuna işaret eden çok sayıda 
dikit parçası ile ocak yerlerinde ateş izlerine rastlanmıştır.
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Çizim 2: Karain B 2017 Kazılan plankareler.

Çizim 1: Karain E 2017 Kazılan plankareler.
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Çizim 3: Karain E IV-1 buluntuları.
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Çizim 4: Karain E IV-2 buluntuları.
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Çizim 6: P-II buluntuları. Sırtlı bıçak, ön kazıyıcılar ve pi-
eces esquilleés.

Çizim 5: Dufour dilgicikler ve ön kazıyıcı.
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UŞAK BANAZ SÜRMECİK PALEOLİTİK KAZISI-2017

Şerif SÖYLER*
Harun TAŞKIRAN

Rainer M. CZICHON
Kadriye ÖZÇELİK

Yavuz AYDIN
Eşref ERBİL

Müberra TÜRKER

GİRİŞ

Paleolitik Çağ buluntuları açısından yıllardır Türkiye’nin en fakir bölgesi 
olarak bilinen Ege Bölgesi’nde son yıllarda söz konusu çağa ait ardı ardına 
yapılan keşifler, bölgenin sanıldığı gibi hiç te fakir olmadığını ortaya koy-
muştur. Bu keşiflerin en önemlisi olarak gördüğümüz Banaz (Uşak) Sürmecik 
yerleşiminin, şimdiye kadar Türkiye’de saptanan Homo neanderthal insanla-
rına ait en zengin Orta Paleolitik açık hava kamp alanı olduğunu özellikle 
vurgulamak gerekmektedir. İlk kez 2015 yılında keşfedilen alanda aynı yıl 
Uşak Müze Müdürlüğü denetiminde kısa bir keşif çalışması gerçekleştirilmiş, 
bu çalışma sonucu söz konusu alanın Türkiye Paleolitiği açısından oldukça 
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önemli bir potansiyele sahip olduğu anlaşılmış ve 2016 yılında ilk kazı çalış-
ması gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı kazıları sonucu tespit edilmiş olan bulgular 
Sürmecik açık hava yerleşiminin önemini net bir şekilde ortaya koymuştur1. 
Söz konusu açık hava yerleşimi sunmuş olduğu buluntular açısından oldukça 
önemli bir konuma sahip olmakla birlikte kazı çalışmaları başlamadan önce 
alandaki maden çıkarma faaliyetleri sonucu tamamen darmadağın edilmesi 
ve çevreye dağıtılması işin üzücü yanı olmuştur. Yontmataş ve fauna bulun-
tularının in-situ konumlarının bozulmuş olması, alanda yapılması düşünülen 
jeokronoloji ve yaşlandırma çalışmaları gibi faaliyetler açısından bir takım sı-
kıntıların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

2017 yılı Banaz Sürmecik kazıları yontmataş buluntular açısından 2016 
yılı çalışmalarını destekler nitelikte olup Ege Bölgesi’nin Paleolitik Çağ po-
tansiyelini göstermesi açısından bir kez daha oldukça önemli sonuçlar ortaya 
koymuştur.

BANAZ (UŞAK) SÜRMECİK PALEOLİTİK YERLEŞİMİ
Sürmecik açık hava buluntu yeri, Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılcaören 

Köyü’nün 2.5 km. güneybatısında yer almaktadır. Ankara-İzmir karayolunun 
Banaz İlçesi çıkışında, Uşak Seramik Fabrikası’ndan kuzeybatıya ayrılan yak-
laşık 600 m.lik toprak bir yolla alana ulaşılmaktadır. Bu alan 1/25.000 ölçekli 
Uşak K23-d2 paftasında İçmeler Mevkii olarak belirtilmekte ise de yöre halkı 
tarafından bu alana Sürmecik (Uyuz) Hamamı ismi verilmiştir. 

Yerleşim alanının etrafında çok sayıda aktif olmayan traverten konisi ile 
sıcak termal suların çıktığı gözeler bulunmaktadır. Alanda bu sıcak suların 
oluşturduğu travertenler yer yer 5 m. kalınlığa ulaşmaktadır. Bu traverten-
lerin altında yer alan, sıcak suların oluşturduğu limonit ve hematit tabakala-
rın arasındaki kil katmanları içerisinde Orta Paleolitik Döneme ait yontmataş 
aletler ve fauna kalıntıları karışık olarak ele geçirilmektedir.

2017 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Uşak Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan Banaz Sürmecik Paleolitik 

kazısı 04.06.2017-23.06.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Haziran ayı 

1 Söyler ve diğ., 2018.
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içerisinde Uşak çevresinde bol yağışlı bir sezon geçmesi nedeniyle maalesef 
kazı çalışmalarımız istenilen düzeyde gerçekleştirilememiştir. Kazı çalışmala-
rı yazarların dışında 1 arkeolog, Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden 3 
öğrenci ve 6 işçi ile yürütülmüştür2. İlk planda kazı çalışmalarını başlatmayı 
düşündüğümüz kum tepeciğinin iş makineleriyle tamamen ortadan kaldı-
rılmış ve tüm yontmataş malzemenin ve faunal kalıntıların alana dağıtılmış 
olması Sürmecik kazılarının en büyük şanssızlığı olmuştur. 2016 yılı çalışma-
ları öncesinde Prof. Dr. Rainer M. Czichon ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali 
Yılmaz’ın katkılarıyla yaklaşık 1250 m2’lik bir alanda 5x5 m. boyutlarında 43 
adet açma oluşturulmuştu3. 2017 yılı kazı çalışmaları söz konusu alandaki 5 
açmada gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). Bahsedilen açmalar dışında yerleşim 
içerisinde yer alan değişik alanlardan münferit buluntular toplanmıştır. Ça-
lışmalar yüzey toplaması ve kazı olarak iki farklı yöntemle yapılmıştır. Arke-
olojik buluntular her ne kadar in-situ konumlarını kaybetmiş olsalar da kazı 
çalışmaları oldukça titiz bir şekilde yürütülmüş, fotoğraflama ve belgeleme 
çalışmaları ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmaları sırasın-
da kazılan tüm toprak 1 cm.lik eleklerle elenmiş ve bulunan tüm yontmataş 
malzeme alana getirilen bir su tankeri yardımıyla yıkamaya tabi tutulmuştur. 
Buluntular açmalarına göre markajlanıp tasnif edilerek kapaklı plastik sakla-
ma kaplarına konulmuş ve Uşak Müzesi’ne taşınmıştır.

2017 yılı kazıları sonucu elde edilen yontmataş buluntu topluluğu yaklaşık 
32.000 parçadan oluşmaktadır. Hammadde açısından bakıldığında yontma-
taş malzemenin yapımında yakın çevrede yer alan pek çok kayaç türünden 
faydalanıldığı anlaşılmaktadır. Endüstri içerisinde yoğunlukla çakmaktaşı ve 
kuvarsit tercih edilmiş olmakla birlikte radyolarit ve mikaşist gibi farklı kayaç 
türleri de tespit edilmiştir. Endüstri öğeleri üzerinde yapılmış olan gözlemle-
re göre bazı alet tipleri açısından bilinçli bir hammadde tercihinin yapılmış 
olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre kuvarsitin özellikle iki yüzeyli aletlerin 
üretilmesinde tercih edildiği görülmüştür. Yakın çevrede sıklıkla görülen ku-

2 Kazıya Arkeolog İsmet Berkan Erdem’in yanı sıra öğrenciler Gökhan Bayraktar, Cansu Akgül ve 
Ali Demir ile müze işçileri Ramazan Güler, Asım Karabıyık, Durmuş Özdemir, Mehmet Öztürk, 
Şaban Şimşek ve Hacer Aydın katılmışlardır. Kendilerine özverili ve titiz çalışmalarından dolayı 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

3 Söyler ve diğ., 2018.
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varsitin plakalar şeklindeki doğal formu, iki yüzeyli aletlerin üretilmesinde 
bir avantaj teşkil etmiş gibi gözükmektedir (Resim: 2). Bununla birlikte en yo-
ğun alet gruplarından bir tanesini oluşturan kenar kazıyıcıların ise genellikle 
çakmaktaşından üretilmiş taşımalıklar üzerine yapılmış olduğu görülmüştür. 
Sürmecik yontmataş endüstrisi içerisinde görülen bir diğer hammadde cin-
si ise radyolarittir. Çakmaktaşına nazaran daha az oranlarda tercih edilmiş 
olan bu hammaddenin kaynağını tespit etmek için yakın çevrede bir takım 
gözlemlerde bulunulmuştur. Buna göre yerleşimin yaklaşık olarak 5 km ku-
zeydoğusunda, geniş bir alana yayılmış vaziyette bir radyolarit kaynağı tespit 
edilmiştir. Söz konusu gözlemler bir ön çalışma mahiyetinde olup hammadde 
kaynaklarıyla ilgili daha ayrıntılı ve geniş çaplı çalışmaların yapılması gerek-
mektedir.

2017 yılı çalışmaları sonucu tespit edilmiş olan yontmataş buluntu top-
luluğu teknolojik açıdan 2016 yılı buluntularını destekler nitelikte sonuçlar 
vermiştir. Buluntu topluluğu içerisinde yontuk çakıl, iki yüzeyli ve yonga 
teknolojilerinin bir arada olduğu görülmektedir. Levallois teknolojisini yan-
sıtan örnekler 2016 yılında olduğu gibi yoğun olarak ele geçirilmeye devam 
etmiştir (Resim: 3, 4). Tipolojik açıdan bakıldığında Orta Paleolitik Dönemin 
farklı evrelerine ait oldukça çeşitlilik gösteren bir alet topluluğu dikkat çek-
mektedir. Quina tip Moustérien’in karakteristik alet tipleri olan kalın yonga 
taşımalıklar üzerine yapılmış kenar kazıyıcılar (Resim: 5) ile klasik Moustérien 
uçlar yoğunluktadır. 2016 yılı kazılarında tespit edilmiş olan iki yüzeyli uçla-
rın örneklerine 2017 yılı kazı çalışmaları esnasında da rastlanmıştır (Resim: 6, 
7). Küçük alet grubu dışında simetrik ve iyi işlenmiş iki yüzeyli alet örnekleri 
Sürmecik yerleşiminde Acheuléen Gelenekli Moustérien evrenin de varlığını 
göstermesi açısından oldukça önemli buluntulardır. İki yüzeyli alet endüst-
risinin dışında 2017 yılında tespit edilmiş olan çok tipik bir kazma ile yontuk 
çakıl kültürüne ait kıyıcı ve kıyıcı aletler de tipolojik çeşitliliği göstermesi açı-
sından oldukça önemli örneklerdir. Alan içerisinden tespit edilmiş olan çok 
sayıdaki vurgaç, hammadde blokları ve yontma artıkları da yontmataş en-
düstriyi tamamlayıcı nitelikteki elemanlar olarak dikkat çekmektedir.  

DEĞERLENDİRME
Sürmecik açık hava yerleşiminde 2016 ve 2017 yılında gerçekleştirilen kazı 
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çalışmaları Türkiye’deki Paleolitik Çağ kültürlerinin yayılımını daha iyi an-
lamak açısından oldukça önemli sonuçlar vermiştir. Söz konusu çalışmalar 
aynı zamanda bölgesel olarak jeolojik ve jeomorfolojik faktörlerin özellikle 
Paleolitik Çağ yerleşimleri üzerindeki etkisini daha iyi anlamamızı sağla-
mıştır. Sürmecik Mevkii’nin günümüzdeki konumuna ve çevresel şartlarına 
baktığımızda buradaki Paleolitik Çağ yerleşiminin büyük bir olasılıkla termal 
suların oluşturduğu bir bataklık ya da gölün kenarında kurulmuş bir kamp 
alanı olduğu anlaşılmaktadır.  Alandaki termal faaliyetler günümüzde bile 
çok büyük bir hızda devam etmektedir. Termal faaliyetler ve alandaki yoğun 
traverten oluşumu Sürmecik açık hava yerleşiminin kalın bir traverten örtü-
sünün altında kalmasına sebep olmuştur. Bu durum aslında Paleolitik Çağ 
açısından Ege Bölgesi’nin neden fakir gözüktüğünü açıklayan jeolojik faktör-
lerden sadece bir tanesidir. 

2017 yılı çalışmalarında tespit edilen yontuk çakıllar ve tek örnekle tem-
sil edilen üç yüzlü bir kazma Orta Paleolitik öncesine ait toplulukların da 
bu alanda yerleşmiş olabileceklerini akla getirmektedir. Bununla birlikte Alt 
Paleolitik kültürlerin Sürmecik’te ki varlığıyla ilgili daha net yorumlarda bu-
lunabilmek için yaşlandırma çalışmaları yapılması gerekmektedir. Sürmecik 
Paleolitik Çağ alet toplulukları içerisindeki en dikkat çekici örneklerden birisi 
de iki yüzeyli yaprak biçimli uçlardır. Söz konusu parçaların Anadolu’da çok 
fazla örneği bulunmamakla birlikte ilk kez bir yerleşim yerinden bu kadar 
yoğun bir şekilde ele geçmiştir. Oldukça özenli bir işçilik gösteren bu parça-
lar, Orta ve Batı Avrupa’daki Szélétien ve Solutréen kültürlerinin karakteristik 
yaprak biçimli uçlarının orijininin belki de Anadolu olabileceğine işaret et-
mektedir. Orta Paleolitik Dönemde bu coğrafyada ortaya konulan tekniğin 
adım adım Avrupa’ya yönelerek orada geliştiğini kanıtlamak, Anadolu ve 
Avrupa arasında olası kültürel etkileşimlerin ortaya konulması açısından da 
oldukça büyük önem taşımaktadır.

2016 yılı çalışmalarının sonunda elde edilen kültürel bulgular ışığında 
Sürmecik yerleşiminin, Orta Paleolitik insanları tarafından belli periyodlarla 
kullanılmış olan bir kamp alanı olabileceği fikri ön plana çıkmıştı. 2017 yılı 
çalışmaları esnasında tespit edilen irili ufaklı yontulmamış hammadde örnek-
leri, taş vurgaçlar ve yontma artıkları söz konusu yerleşimin sadece kamp 
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alanı olarak değil aynı zamanda bir işlik yeri olarak da değerlendirilmiş ola-
bileceğini göstermiştir.  

2016 yılı kazılarında olduğu gibi 2017 yılı çalışmaları esnasında da yont-
mataş buluntularla birlikte bir takım fosil hayvan kalıntıları tespit edilmiştir. 
Bunlar içinde at dişleri yine çoğunluğu oluşturmaktadır. İlerleyen dönem-
lerde söz konusu fosil buluntular üzerinde uzmanların yapacağı incelemeler 
sonucu Banaz (Uşak) çevresinin Pleistosen Dönem’deki paleo-ekolojik görü-
nümünü ortaya koymak mümkün olacaktır.

Son iki yılda gerçekleştirilen kazılar sonucu ele geçmiş olan çok zengin 
ve çeşitlilik gösteren Orta Paleolitik koleksiyonunun (yaklaşık 88.000 parça) 
yanında Alt Paleolitik Dönemi çağrıştıran bazı örneklerin de ele geçirilmiş 
olması yerleşimdeki yaşamın Orta Paleolitik öncesine kadar inebileceğini 
göstermektedir. 2018 yılı çalışmalarıyla yontmataş koleksiyonunun 100.000 
parçayı aşması beklenmektedir. Bu denli zengin bir yontmataş koleksiyon 
üzerinde 3 adet yüksek lisans tez çalışması da başlatılmış bulunulmaktadır.
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Resim 2: Kuvarsit iki yüzeyli alet.

Resim 1: Sürmecik kazı alanı.
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Resim 4: Düzeltili levallois uç.

Resim 3: Levallois çekirdek.
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Resim 6: İki yüzeyli uç.

Resim 5: Quina ip kenar kazıyıcılar.
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Resim 7: İki yüzeyli uç.
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EPIPHANEIA (ERZİN) 2017 KAZISI

Hatice PAMİR*
Demet KARA

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 12.04.2017 tarih ve 94949537-160.02.02.-E.73776 sayılı yazı 
ve 12. Nisan.2017 tarih ve 73104 sayılı kazı ve sondaj izin belgesi ile Müze 
katılımlı kazı olarak Hatay Müzesi Başkanlığında ve bilimsel danışmanlığım 
altında yürütülen Hatay İli, Erzin İlçesinde ki Epiphaneia antik kentinde kazı 
çalışması, 7 Ağustos-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Müze Müdür Veki-
li Arkeolog Demet Kara, Arkeolog-Uzman Erdal Acar, Arkeolog-Fotoğrafçı 
Ümit Durak, Restoratörler Işıl Açıkgöz ve Şenol Aktaş, Esra Akarca, Arkeolog 
Kamuran Öncü, Arkeolog Pelin Kayaş ve arkeoloji lisans öğrencilerinin katı-
lımları ile gerçekleştirilmiştir. Kazıda ele geçirilen sikke buluntular Uzman-
Arkeolog Aslı Tunçer tarafından okunmuş ve değerlendirilmiştir. Kazı çalış-
masına Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Erzin 
Belediyesi katkıda bulunmuşlardır. Epiphaneia kazıları ilk kez 2006 yılında 
Hatay Müzesi tarafından kurtarma kazısı olarak başlatılmış ve 2015 yılına 
kadar devam etmiş; 2016 yılından itibaren Müze Katılımlı Kazıya dönüştürü-
lerek Prof. Dr. Hatice Pamir’ in bilimsel danışmanlığı altında yürütülmüştür. 

Epiphaneia kentsel kalıntıları, Erzin ilçesi’ne bağlı Gözene Mevkii’nde 
Ovalık Kilikya  coğrafyası içinde yer almaktadır.  Plinius’a göre (V.93) adı 
önceleri Oeniandos olan kent Kilikya bölgesinde yer almaktadır.1 Cicero’ ya 
göre, kent  IV.  Antiochus Epiphanes  (M.Ö. 175-163) tarafından Epiphaneia 
adı ile yeniden kurulmuştur. IV. Antiokhus’ un batıda güç kaybetmesi son-

* Prof. Dr. Hatice PAMİR, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakjültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, Antakya Hatay/TÜRKİYE.

 Arkeolog-Uzman Demet Kara, Hatay Müzesi Müdürlüğü, Antakya-Hatay/TÜRKİYE.
1 Jones 1998, 201 dipnot 13.
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rasında Kilikya bölgesini yeniden şekillendirme projesi ile bölgede daha ön-
ceden var olan kentler olan Adana-Sarus “Antiokheia”, Mopsos- “Seleucia”, 
Magarsos-“ Antiokheia”, Castabala “Hierapolis” ve Oeniandos ise “Epipha-
neia” olarak yeniden kurulmuştur. IV. Antiokhus ‘un yeni kurduğu bu kent-
lerden Castabala hariç hepsine Seleucid krallarının adları verilmiştir.2  IV. An-
tiokhus’ un ölümünün ardından hanedanlık savaşları ile zayıflayan krallık,  
Cilicia Thraceia daki korsanlık faaliyetleri ile M.Ö. 101’de Roma egemenli-
ğine girmiş ve  Kilikya  eyaleti olarak tanınmış; M.Ö. 67’de resmen Roma’ya 
bağlamıştır. Appianus (Mithridates 96) Pompeius’ un isyancıları yenmesi ve 
bölgedeki korsanlık faaliyetlerinin sonlandırması sonrasında isyancıların bir 
kısmını bu kente yerleştirdiğini yazar.3

Epiphaneia, Antiokheia Patrikhanesi’ne bağlı Anazarbos (bugünkü Ana-
varza) Piskoposluğu’na bağlıdır. Bilinen ilk piskoposu Amphion, İmparator 
Maximinus  II (Maximia Dai veya Daza olarak bilinir) döneminde M.S. 310-
313 arasındaki bir tarihte  şehit edilmiştir. 11. ve 12. yüzyıllarda Antiokheia 
Patrikhanesi  kilise kayıtlarında  kentin adı geçmektedir.   16. Yüzyıla ait bir 
belgede ise kent piskoposluktur ve adı  Keinision’  dur. Bu dönemde kentin 
varlığını sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Ancak siyasi olarak İslam hakimiye-
ti altındadır. Kent M.S. 638’ de İslam fetihleri ile Antiokheia’ nın (Arapça 
al’Antakiyyah olarak adlandırılmış) ele geçirilmesinin ardından Epiphane-
ia’ da İslam Dönemi başlamıştır.  Bölgede 8.-9. Yüzyılda, Abbasi Dönemin-
de Arap kaynaklarında Epiphaneia’ nın adı,  siyah bazalt taşlarından dolayı 
Siyah Kilise anlamına gelen al Kanisat as Sauda veya  al-Kanisa as sauda ya 
da sadece al Kanisa dır. Harun Raşid zamanında şehir bir sınır kenti olarak 
imar edilmiş, Müslüman nüfus yerleştirilmiş ve bir cami yapılmıştır. Kentin 
adı  Madinat al Kanisa as Sauda’ dır. 1214 de Leon I zamanında Casale Keniz 
olarak söz edilen küçük bir yerleşmedir.4

 Doğuda Amanos Dağları ile kuzeyde ve batıda Toroslar ve sınırlanan 
bölgede yer alan Epiphaneia, doğudan Amik Ovası üzerinden gelen yol-
ların Anadolu platosuna bağlandığı yol ağı içinde yer almaktadır. Tabula 

2 Jones 1998, 201.
3 Jones 1998, 203; The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, “Epiphaneia “, s. 315 
4 Hild-Hellenkemper 1990, 249-251 “Epiphaneia” maddesi.
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Peutingeriana’da Alexandreia ile Anazarbos arasında ve yol ağı üzerindedir.  
Buna göre Issos bölgenin tunç çağlarından gelen bir ismi olarak kullanılmış 
ve olasılıkla da kıyıda bir liman yerleşimini olasılıkla Kinet Höyük’ün bu-
lunduğu yere işaret etmektedir.5  Issos adını klasik kaynaklarda Büyük İs-
kender’ in doğuya seferi sırasında Pers İmparatorluğunu mağlubiyete uğrat-
tığı ve Makedonların Perslere karşı üstünlük kurduğu yer olarak Erzin’den 
İskenderun’a kadar uzanan ovalık kıyı bölgesini tanımlamak için kullanılmış-
tır. İskender’in Perslere karşı üstünlüğünün bir sonucu olarak Perslerin ya-
nında yer alan o dönem de adı Myriandos (modern İskenderun) olan kentin 
adını Issos bölge ismi ile birleştirerek  Alexandria ad Issum olarak değiştirmiş-
tir.6 Tabula Peutingeriana’ da  Antakya üzerinden gelen yol ağı İskenderun’ 
dan sonra ikiye ayrılmakta bir kol Issos üzerinden batıya devam eden kıyı 
yolu diğeri ise Epiphaneia ve  Anazarbos üzerinden kuzeye Anadolu plato-
suna bağlanmaktadır (Harita: 1). 

Antik kaynaklar ve 20. yy. başlarında bölgeye gelen seyyahların verilerin-
de kentte küçük bir tiyatro, bir tapınak, bir kilise, gymnasium, sütunlu cadde 
ve Amanus’lardan su getiren su yolu kalıntılarından bahsedilmektedir. İngi-
liz Kraliyet Coğrafya Topluluğunun gözlem raporlarında,  Issos Ovası’ndan 
geçen demiryolu hattı  Gözene’ye geldiğinde burada küçük bir tiyatro, bir ta-
pınak, bir kilise, gymnasium, sütunlu cadde ki bu Baise/Payas yönüne doğru 
uzanmaktadır ve Amanuslardan su getiren su yolu kalıntılarının Cicero’nun, 
Plinius’a dayanarak Oeniandus /Epiphaneia kentine ait olabileceği bildiri-
lir. Sonraki dönemlerde bölgedeki yüzey araştırmalarında yaklaşık 150 hek-
tar alana yayılan kentsel kalıntılar tanımlanır: 2 m. kalınlıkta kent surları, 
akropolis üzerine oturan ve güney yamacına dayanan  tiyatro, üç nefli ba-
silika, Roma İmparatorluk Dönemi granit sütunlu anteli tapınak, bir kilise,  
kaya mezar odaları içeren nekropolis, su yollarını  içeren kent kalıntılarının 
Epiphaneia’ya ait olduğu kabul edilir.7  

Bugün yüzeyde görünen kalıntıları tiyatro, odeion / bouleuterion, Roma 
hamamı, sütunlu caddedir. Niteliği belirsiz henüz tanımlanmamış yapı ka-

5 Hild-Hellenkemper 1990, 277-278; Pamir 2009, 269; Tülek 2012, 176-77.
6 Hild-Hellenkemper 1990, 170-172, Pamir 2009, 268.
7 Heberday-Wilhelm 1896,18; Ainsworth 1838, 189; Ramsay 1890, 386; Seton Williams 194, 155.
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lıntıları kentin batısında ve doğusunda mevcuttur. Su kemerleri ise kentsel 
dokunun kuzeyinden tiyatronun arkasından geçerek batıya doğru devam et-
mektedir.  Önceki kayıtlarda belirtilen yapı kalıntıları arasında kentin surları 
olarak tanımlanan kalıntıları tiyatroya ait analemma duvarının yarım daire-
sel paye istinat dikmeleri ile karıştırıldığından surlar olarak tanımlanmıştır. 
Kentin akropolisi olarak tanımlanan kısım ise tiyatronun hemen doğusunda 
hafif yükseltiye sahip tepedir.  Antik kentte tapınağın mevcudiyeti ise 2017 
yılı kazı çalışmasında tanımlanmıştır (Resim: 1, Çizim: 1). Roma hamamı ve 
odeion/bouleuterion ise 2006-2015 yılları arasındaki kurtarma kazıları sırasında 
ortaya çıkarılmışlardır.8

2017 yılında  antik kentteki çalışmalarımız sütunlu cadde ve odeion/boule-
uterion ve tapınakta gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). Tapınak alanında  ilk kez 
2017 yılında kazı başlatılmıştır. Roma hamamında ise 2006-2015 yılları arasın-
da kurtarma kazısı bağlamında kazı çalışmaları tamamlanmıştı, 2017 yılında 
burada çevre temizlik, temizlik, belgeleme ve koruma önlemleri olarak çalış-
ma gerçekleştirilmiştir Ayrıca alanda ortaya çıkan kültür varlıklarının mimari 
kalıntıların geçici koruma önlemlerinin alınmasına yönelik çalışma da yürü-
tülmüştür. Kazı çalışmasının sonuçları sütunlu cadde kazısı, çevre düzenleme 
ve koruma çalışması; tapınak kazısı çevre düzenleme ve koruma çalışmaları; 
hamam alanı çevre düzenleme ve koruma çalışmaları, ve tüm alanda yapılan 
koruma ve restorasyon çalışması başlıkları halinde sunulmaktadır.

Sütunlu Cadde 

Sütunlu cadde olarak nitelendirilen, Roma Dönemine ait ve önceki yıllarda 
kısmen açığa çıkarılmış caddenin daha iyi tanımlanabilmesi ve genişliğinin 
belirlenmesi; caddenin kuzey tarafındaki odeon ile ilişkisinin tespit edilmesi; 
caddenin güneyinde bir kısmı açığa çıkan mozaik taban döşemesinin ortaya 
çıkarılması ve koruma tedbirlerinin alınmasını amaçlamıştır.  

2017 yılı öncesi kazı çalışmasında caddenin güneyinde uzanan sütunların 
oturduğu stylobate düzlemi ve sütun kaideleri açığa çıkarılmıştı. Caddenin 

8 2006-2015 yılları arasında yapılan kazı sonuçlarının özeti için bkz. Ö. Çelik 2017. “Erzin-Issos 
(Epiphaneia) Antik Kent Kazısı”, 39. Uluslararası Kazı Toplantısı 2. Cilt ,89-110.
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güney kenarında sütun dizisine bitişen kısmı kazılarak belirlenmiş iken, ku-
zey tarafında ise toprak dolgu üzerinde geç dönem yapılaşması nedeniyle bu 
kısımlarda duvarlar bırakılmış ancak cadde tabanına doğru toprak dolgu bel-
li noktalarda kaldırılmış durumda, cadde tabanı toprak kesit ve bu duvarlarla 
kaplanmış durumda idi. Caddenin güney tarafının mozaik taban ile kaplan-
dığı 2015-2016 yılı çalışmalarında mozaik tabanın bir kısmı açığa çıkarılmıştı. 

İlk olarak alanda temizlik ve mimari belgeleme çalışması yapılmıştır.  Do-
ğu-batı yönünde uzanan toprağa gömülü haldeki sütun dizilerinden oluşan 
caddenin güney tarafında güney tarafında iki tanesi alt kısmı toprağa gömük 
toplam 6 sütun in-situ durumda belgelenmiştir  (Resim: 2). Mevcut in-situ sü-
tunlar 1 metre genişliğinde ve cadde tabanından 0,50 m. yüksekliğinde yer 
alan kireçtaşında düzgün blok taşlarla inşa edilmiş  stylobate düzlemi üzerine 
oturmaktadır. Sütun aralığı olan inter columnium 2.20 m.dir. Sütunlar styloba-
te üzerine yerleştirilen 1m. x1 m. boyutlarında plinthos üzerinde alt yüz çapı 
1m. olan Attik-Ion tipi (torus-trochilus- torus) kaidenin üzerine oturmaktadır. 
Sütunların çapı 0.70 - 0.75 m. arasında olup mermerden inşa edilmiş olduğu 
belgelenmiş ve devamında kazı çalışmalarına başlanılmıştır. 

Sütunlu cadde üzerindeki toprak dolgu üzerinde, bazalt kaba yonu taşlar-
dan harçsız  geç dönem inşasına ait, oturduğu zemini yok olmuş genelde tek 
sıra duvarlar önceki kazı döneminde ortaya çıkarılmıştı. Bu duvarlar sütunlu 
caddenin üzerindeki toprak dolgu üzerinde yer almaktadır. Korunma sorun-
ları olan bu duvarların tespit ve belgelemesi yapılmış; bu tek sırası mevcut kı-
rık bazalt taşlardan yapılan duvarlar genel vaziyet planına işlendikten sonra 
kaldırılmıştır. Caddenin kuzey tarafında toprak dolgu üzerinde geç dönem 
yapılaşması nedeniyle bu kısımlarda kuzey kenarı tespit edilememiştir. Cad-
denin kuzey kenarını tanımlayabilmek amacıyla belirtilen alanda kazı yapıl-
mıştır. Cadde tabanı üzerinde 1.50 m. yükseklikte toprak birikinti ve üstte 
kaba yonu bazalt taşlardan inşa edilmiş tek sırası mevcut toprak birikintinin 
kesiti üzerinde, alanın dört farklı kullanım evresi belirlenmiştir (Resim: 3). 
Buna göre üstten itibaren: D Evresi,  bazalt taştan tek sırası korunagelmiş du-
var ca. 20 cm. yüksekliktedir. C Evresi,  bazalt taş sırasının oturduğu katman 
çanak çömlek kırıklı düz bir zemin ile sonlanmakta ve 45 cm. yüksekliktedir. 
B Evresi,  yoğun seramik kırıkları ve çakıl taşı dolgu toprak ve bu dolgunun 
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oturduğu çanak çömlek kırıklarından oluşan zemin ile C katmanı arasındaki 
dolgu yüksekliği yaklaşık 50 cm.dir. A Evresi/katmanı,  az çakıllı sert toprak 
balçık ve üzerinde seramik kırıkları içeren 40 cm. toprak birikinti doğrudan 
cadde tabanı üzerindedir. Buna göre üstten itibaren: D Evresi en geç inşa ev-
resi, A Evresi ise caddenin kullanım dışına çıkmasından sonraki evre olarak 
tanımlanmıştır. Aradaki evreler ise caddenin kullanım dışı kalmasından son-
raki farklı kullanım evrelerini yansıtmaktadır. 

Cadde tabanın kuzey sınırına ve kuzey stylobate düzenlemesine ulaşmak 
için toprak dolgu kazılmış ve caddenin kuzey sınırına ulaşılmıştır. Toprak 
kesitte belirlenen evrelerle toprak dolgudaki evrelerin örtüştüğü görülmüş-
tür. Buna göre cadde tabanı üzerinde ortalama 1,5 m. kalınlıkta toprak dol-
gunun en alt evresinde caddenin bir şekilde kullanım dışına çıktığı bir süre 
kullanılmadığı (A evresi) daha sonra toprak dolgu üzerine kentin mimarisine 
ait sütun başlarının ve mimari blokların devşirme olarak kullanılan kullanım 
evresi geçirdiği (B evresi), bazalt kaba yonu taşlarla yapılan inşa evresi ve kul-
lanım evresi (C) onun üzerinde daha geç kaba yonu taşlarla inşa ve kullanım 
evresi tanımlanmıştır. 2017 yılı öncesi kazılarında ortaya çıkan ve caddenin 
güney tarafından doğrudan cadde tabanı üzerine oturan kullanım evresi  cad-
denin kuzey tarafındaki kullanım evresi (C) ile çağdaş olmalıdır. Caddenin 
güney tarafında sütunlu galeri mevcut iken kuzey tarafında sütun dizisi he-
nüz tespit edilmemiştir. Burada  geç dönem yapılaşma faaliyetleri ve farklı 
inşa evreleri tespit edilmiştir. Cadde tabanı üzerindeki dolgu içinde tabana 
yakın kısımda  üç  sütun başlığı ortaya çıkmıştır. Caddenin kuzey tarafında 
yol kaplamasına bitişen bir sınır ile ayrılan bölümün tabanı topraktır. Onun 
bitiştiği kısımda ise stylobate mevcut iken sütun dizisi ile ilgili herhangi bir 
veriye ulaşılmamıştır. Muhtemelen bu bölgedeki geç dönem yapılaşma faali-
yetleri tahrip etmiş olmalıdır (Resim: 4). 

Sütunlu caddenin batı tarafında önceki yıllarda yapılan kazı çalışmasında 
ortaya çıkan geç dönem yapılaşmasına ait duvarlar olması nedeniyle, bu du-
varlar yerinde bırakılarak kazı çalışmasının doğu yönde devam etmesine ka-
rar verilerek kazıya devam edilmiştir. Sütunlu caddenin batı tarafında toprak 
kesitte tespit edilen farklı kullanım evreleri burada da tanımlanmıştır. Tarım 
toprağının hemen altında ortaya çıkan ve birbirinin üzerine oturan duvarlar 
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dağınık ve mekânsal bütünlük göstermemektedir. Sütunlu caddenin tabanı 
üzerindeki katmanlaşmayı yansıtan kullanım ve inşa izleri burada da örtüş-
mektedir. Buna göre en geç evre olan üstte D evresi duvarları, C evresinin du-
varlarını keserek üstüne oturmaktadır. D evresine ait ocaklık/fırın kazılmış 
belgelenerek taşları numaralandırılmış ve kaldırılmıştır.  C Evresinin altında 
ise devşirme sütun başlığının kullanıldığı evre ve sütununun in-situ kullanıl-
dığı B evresi yer almaktadır. A Evresi ise caddenin üzerindeki toprak dolgu 
katıdır ve caddenin kullanım dışı kaldığı evredir (Resim: 5).

Kazı çalışması sütunlu caddenin doğu ve batı yönde devam ettiğini gös-
termektedir. Şu ana kadar 12 adet in-situ durumda sütun parçaları ortaya çık-
mıştır (Resim: 6). Sütunlu caddenin güney tarafında tabanı mozaikle kaplı 
sütunlu galeri şeklinde düzenlenmiş olduğu kuzey tarafında ise geç dönem 
inşa faaliyetleri ile planının bozulduğu tespit edilmiştir. Cadde tabanı üze-
rindeki dolgu kaldırıldıktan sonra caddenin boyutları tanımlanmıştır. Cadde 
merkez kısım ve onu iki yanda sınırlandırılan daha dar iki yol ile  3 bölümlü-
dür. Merkezi kısmı orta ve büyük boyutlu polygonal taşlarla kaplıdır ve 8.80 
m. genişliktedir. Caddeyi kuzey ve güney yanında ince sıra halinde bazalt 
taşlarla sınırlandıran yan yolların zemini ise topraktır. Yan yolların genişliği 
2,89 ve 2, 78 m. olup caddenin merkezi kısımla berber tüm genişliği 14.47 m. 
dir (Çizim: 2, Resim: 7).  Güneyden kuzeye  doğru +40 cm. yükselen cadde-
nin  merkezinde doğu batı yönünde iri taş bloklarla uzanan atık su kanalı 
cadde boyunca uzanmaktadır. Caddenin tabanı  merkezden yanlara doğru 
eğim kazandırılarak, bir tür curvatura uygulanarak, suyun  kenarlara doğru 
akmasına olanak sağlayacak şekilde  kaplanmıştır.  Sütun gövdeleri ve baş-
lıkları bulundukları durumları ile genel vaziyet planına işlenmiş ve her birine 
bir kazı envanter numarası verilerek belgelenmiş ve koruma tedbirleri alına-
rak yerinde bırakılmıştır. Sütunlar iyi kalite kireçtaşından monolit veya iki 
parçalıdır. Sütunlar, stylobate düzlemi üzerine plinthos ve üzerinde Attik İon 
tipi sütun kaideleri üzerinde yükselmektedir (Resim: 6). Ele geçirilen sütun 
gövdeleri yivsiz ve mermerden, sütun başlıkları ve kaideler mermerdendir. 
Stylobat bloklarının yan yüzü geometrik kabartmalıdır.  Sütun başlıklarının 
üzerinde olması gereken arkhitrav bloğu şu ana kadar cadde üzerindeki kazı-
da ele geçirilmemiştir. İki farklı başlık tipi ele geçirilmiştir. Erken tipler Erken 
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ve Orta Severuslar Dönemi Kilikya stili 2. yüzyıl ve sonrası  ve Geç Antik 
Dönem 5. yüzyıl ve sonrasına tarihlenmektedir.9

Sütunlu caddenin kullanım dışına çıkmasından sonra bir süre yıkılmış 
halde kaldığı (A evresi), bir süre sonra cadde üzerinde sütun ve başlıkların 
devşirme olarak kullanıldığı yerleşim evresine (B evresi) ortaya çıkmakta, 
daha sonra B evresinin yıkım geçirdiği ve bu evrenin üzerinde yeniden bir 
yapılaşma (C evresi) ve yeniden bir yıkım evresinin ardından yapılaşma mo-
loz malzeme ve zayıf işçilikli duvarları ile  (D evresi) olduğu anlaşılmakta-
dır. Tüm bu yerleşim evreleri sütunlu caddenin en erkene tarihlenen mimari 
buluntularına göre Erken-Orta Severuslar (Severuslar Dönemi 193-235) dö-
neminden başlayan ve Justinianus ( 527-565) Dönemi sonrasında son buldu-
ğunu şimdilik söylememize olanak sağlamaktadır. Sonrasındaki yerleşim ve 
inşa evreleri ise Abbasi (786-1258), Ermeni Krallığı ( 1198-1375) dönemi ve 
yakın dönem olarak ilk verilere göre tanımlamamızı olanaklı kılmaktadır. Ka-
zıda ortaya çıkan mimari ile arkeolojik materyal kültürü üzerinde çalışmalar 
devam etmektedir.

Sütunlu Galeri /Stoa

2017 kazısı öncesinde sütunlu caddenin güneyinde kısmen korunagelmiş 
mozaik taban ortaya çıkarılmıştı. Bu mozaik tabanın doğu ve batı yönüne 
doğru devam ettiği tespit edilmiş ve taban koruma altına alınarak yerinde 
bırakılmıştı. Kazı,  bu alanın doğusuna doğru devam etmiştir. Dolgunun kal-
dırılmasının ardından mozaik tabana ulaşılmıştır. 6.60 m.x 24.56 m. ölçüle-
rinde ve  toplam 5 panelden oluşan mozaik taban, kesintisiz olarak, arada 
bölücü bir duvar olmaksızın tasarlanmış ve uygulanmıştır (Resim: 8, Çizim: 
2). Sonraki yapılaşma evresinde mozaik tabanın üzeri kalın harç tabakası ile 
kaplanmıştır.  Mozaik taban,  önde sütun dizisi arkada ise tek sırası kısmen 
korunagelmiş duvarla sınırlanmış ve caddenin sütunlu galerisine ait olmalı-
dır. Benzer düzenlemeyi Perge sütunlu caddesinde de görmekteyiz. Mozaik-
ler üzerindeki dolgu kaldırma, harç temizliği çalışmasından sonra belgeleme 

9 Equini Schneider, 2003: 130, T111; Stillwell, 1941, 150-170:  Cat. No. 67, 82.
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çalışması yapılmıştır. Mozaiğin batı kısmında tahribat yoğundur, doğu tarafı 
kısmen daha iyi durumdadır. Mozaiğin sağlam olarak ele geçen kısmına göre   
stilize çiçek motiflerinden oluşan bordür  bezeli ana bordür  ve onun iç kıs-
mında giyoş motifi ile bezeli ikinci bir bordür  mozaik alanın tamamını kuzey 
ve güney yanda sınırlandırmaktadır (Resim: 8). Dörtgen panellerin merkezin-
de ortalama 3,20 m. çapında dairesel alan/madalyon tasvir alanı içinde tek 
bir figür ve yanında yazıtlar yer almaktadır. Yazıtların tercümesi ve yorumu 
Prof. Dr. Catherine Saliou tarafından yapılmıştır.10  Batıdan doğuya doğru 
sıralanan panellerde ki  eski yunanca yazıtların yapılan ilk tercümesine göre: 

Birinci panel büyük ölçüde tahrip olmuştur. Panele ait iki yazıt koruna-
gelmiştir.  Birinci yazıt , Ares için kutluyorum (?); 
İkinci yazıt birinci satır --] δόμ[ον]/  ikinci satır (… ?)  olmalıdır.  İlk 
satır ” ev” ikinci satır ise “…sürüklüyorum” olarak tamamlanarak yorumlan-
mıştır. 

İkinci panel,  merkezde cepheden ve hafif öne doğru eğilmiş erkek figürü 
vardır. Erkek figürünün başında işçilerin giydiği türden kısa külah şeklinde 
şapka ve elinde çift kulplu üzeri geometrik bezemeli bir amfora tutmakta ve 
amforanın ağzını yere doğru hafif eğerek içinden sıvı olasılıkla su akıtmakta-
dır (Resim: 9).  3 yazıt vardır. Birinci yazıt,  Merkez sahnede, figürün  başının 
üzerinde ‘ΦEBPOYAPI.. son iki harfi yoktur. , “Şubat” ayı anla-
mındadır. İkinci yazıt,   figürün sağında iki satırlı yazıtın  kısmen korunmuş 
üst satırında, ‘’AMΦIEΠω’’ alttaki satırda,’’….AMON’’  yazıtı ,   /   
-- ]Υ δό]μον cümlesi “…… nin evini korurum, ….nin evine dikkat ederim” an-
lamına gelen bilinmeyen birinin evini koruma anlamında cümle olarak çevril-
miş ve yorumlanmıştır. Üçüncü yazıt, figürün solunda, iki satırlı “νιφόεντα/ 

 yazıtı bir burç adıdır ve “ karlı kova” burcu anlamındadır. Bu ya-
zıtlarda Şubat ayı ve Kova burcu ile burçlar ve buna denk gelen ay birlikte 
yazılmıştır. Figüratif tasvirle ve yazıtlarla Şubat ayı anlatılmaktadır.

Üçüncü panelde cepheden ve ayakta durur vaziyette ikili kapalı giysili 
erkek figürü tasvir edilmiştir. Ayaklarında kapalı ayakkabı, içte ise ayak bi-
leklerine düşen içlik giysisinin uçları görülmektedir. Figür, sol elinde üze-

10 Départment d’Histoire, Université Paris 8.
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rinde belli aralıklarla boğumlar bulunan bir sopa veya asa? sağ elinde kağıt 
rulo? tutmaktadır. Merkez sahnede, figürün ayakları altında,  sağında, so-
lunda olmak üzere üç yazıt vardır. Birinci yazıt figürün ayaklarının altında 
yer almakta, Audunaios, Ocak ayı yazılmıştır. İkinci yazıt, figürün sağında,  

  cümlesinin tercümesi “son olarak oğlak (burcunu) 
getiriyorum”  (?) üçüncü yazıt, a   tercümesi “ ve kış mevsi-
mi”  yazılıdır.  Figür ve yazıtlarla kış mevsimi ve zodiac/burç ismi  olan oğlak 
burcu birlikte yazılmıştır. Yazıtların ilk değerlendirme sonuçları olup yazıt-
lar üzerinde çalışma devam etmektedir. Birinci ve ikinci yazıt aynı cümlenin 
epik versiyonlarıdır. Oğlak burcu ve Ocak ayının birlikte kullanımı ile sonuç 
ifade eden bir cümle olan ikinci yazıt ve üçüncü yazıt birlikte okunduğunda 
“son olarak oğlak burcu ve kış mevsimini getiririm” ifadesini içeren bir cümle 
oluşturulmuştur. 

Dördüncü panel merkezde merdivenle zeytin ağacına çıkar vaziyette bir 
erkek figürü tasvir edilmiştir. Figürün belden yukarı kısmı tahrip olmuş, sağ 
elinde bir çubuk tutmaktadır. Zeytin ağacına dayalı merdiven üzerine doğru 
çıkan figürün sol ayağı basamakta diğeri ise toprak zemine basarken merdi-
vene tam çıkma anında  ¾ profilden tasvir edilmiştir. Üzerinde bol, plili dizle-
re kadar uzanan bir giysi giymiş bacakları açıkta kolları ise giysi içindedir. Fi-
gürün ayaklarına doğru, yere doğru düşen zeytin taneleri gösterilmiştir. Açık 
havada yapılan bir iş anlatılmaktadır.  Bu panelin iki yazıtı korunagelmiştir. 
Birinci yazıt, figürün ayağının altında  ΑΠΙΛΛΕΣ ,  transkripsiyonu 
Apellaios dur ve Antiokheia Takvimine göre Aralık ayıdır.11 İkinci yazıt, sah-
nenin sağında üç satır halinde yazılmış:  

 vardır. Bu yazıtın ilk tercüme değerlendirmesine göre astrolojik an-
lamda yay burcunun şiirsel ifadesi olarak yorumlanmaktadır. Yay burcu ast-
rolojide 21 Kasım-22 Aralık tarihlerine denk gelmektedir. Bu anlamda ifade 
edilen ay ile burcunun birlikte kullanımı mozaik sanatında sık görülmez. 

Beşinci panel tasvir alanı içinde  bir erkek figürü profilden tohum atar-
ken tasvir edilmiştir. Dize kadar uzanan ve kollarını açıktan bırakan giysi 
ile tasvir edilmiş genç erkek figürü yumuşak bir zemine basmakta, açık ha-

11 Benzer ay isimlerinin ortografi örnekleri için referans: SEG 39, 1614 (Syria 66, 1989, 325-327).
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vada yapılan bir eylemi anlatmaktadır. figürün yaptığı işten ötürü giysinin 
ön kısmı içe doğru bükülü ve kalındır. Hareket halinde olan figür sol eliyle 
tohum savurur vaziyettedir. Sol kol ve gövdenin sol tarafı tahrip olmuştur. 
Merkez sahnede üç ayrı yazıt okunmaktadır.  Birinci yazıt, figürün başının 
üzerinde ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Νοέμβριος, latince Kasım ayı eski yunan harfleri ile 
yazılmış; figürün ayağının altında ise Kasım ayı   olarak Yunanca 
söylenişi yazılmıştır ve her ikisi de Kasım ayını ifade etmektedir. Noembrios 
eski Yunancadan Latinceye çevrilmiş olarak, Dios ise aynı ayın Makedon Yu-
nancasındaki karşılığıdır. Kasım ayı hem Latince hem de Yunanca isimleri ile 
yazılarak yapılan işin zamanı olan ay ifade edilmiştir.  Üçüncü yazıt, figürün 
sağ kolunun arkasında   ” yazıtıdır. Bu yazıtın 
ikinci bir cümlesinin daha olması gerektiği olasılıkla figürün sol tarafında tah-
rip edilmiş olan kısımda mevcut olduğu düşünülmektedir. Bu eksik cümleyle 
yapılan tercümesine göre “……onlardan Ares’in adamlarına evi gösteriyorum/ 
veya ...adamlara Ares’ in evini gösteriyorum”. Ev kelimesi ile ev mi yoksa arazi 
mi ifade edildiği açık değildir, burada ev anlamına gelen  astrolojik an-
lamda kullanılmış, mevsimlerle ilişkili bir eylemi ifade etmektedir.

Yaklaşık 160 m2’lik bir alanı kaplayan mozaik taban, sütunlu caddenin gü-
neyinde ve ona bitişik konumu ile sütunlu galeri/porticus mekanın tabanını 
kaplamaktadır. Her bir panelde eski yunanca yazıtlarda Suriye-Makedonya 
takvimi olarak tanımlanan ve “Antiokheia Takvimi” olarak adlandırılan ayla-
rın isimleri geleneğe göre yazılırken bu ayların latince karşılığı da eski yunan-
ca harflerle yazılmıştır. Ayrıca ayların burç sistemi ile ilişkilendirilerek yazıl-
ması ve o aylarda yapılan işler ve ayların tarım faaliyeti ile ilişkilendirilerek 
de anlatılmıştır. Kazı çalışmasında  5 panel/ay tasviri ortaya çıkarılmış olup 
Mozaik panelin  12 ayı kapsayacak şekilde planlanarak uygulanmış olduğu 
düşüncesindeyiz. 

Odeion 

Odeion, tiyatronun güney batı tarafında, sütunlu caddenin kuzeyinde, ona 
paralel uzanmaktadır (Çizim: 2, Resim: 1,2). Yapının toprak yüzeyinde opus 
caementicium duvar dolgusu, bazı kesme blok taşlar ile hafif dairemsi bir yapı 
görünümü veren kalıntısı 2017 öncesi kazılarında büyük ölçüde ortaya çıka-
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rılmış ve kerkidesin yan bloğunun ön yüzünde ortaya çıkan yazıta göre yapı 
M.S. 1-2 yüzyıla önerilmiştir.12 2017 yılı çalışmalarında sütunlu caddenin 7.34 
m. kuzeyinde yer alan ve sütunlu caddeye paralel uzanan “odeion” olarak ad-
landırılan mimari yapıda çevre temizliği, çember şeklinde sahneyi kuşatan 
oturma sıralarının üst kısmında mevcut toprak dolgunun kısmen kaldırıl-
ması, kuzeydoğu giriş kemerinin ahşap desteklerle geçici koruma çalışması, 
ve alanın korunmasına yönelik olarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapının 
analemma duvarının dış yüzünde moloz birikinti kaldırılmıştır. Yapının ba-
tısındaki kemerli giriş ve odeionun  kuzeybatı analemma duvarının iç kısmın-
daki toprak ve moloz dolgu kaldırma çalışması 46,96 m. kotunda mimarinin 
üzerindeki birikintini kaldırılmasına yönelik olarak sürdürülmüştür. Kazı 
45,96 m. kotuna, kerkides/oturma sıralarının en üst basamağına kadar  devam 
etmiş, toprak dolgu içinde yoğun bazalt moloz taşlar ve  az miktarda kire-
mit parçaları ele geçirilmiştir. Oturma sıralarını kuşatan yarım daire planlı 
analemma duvarının kuzeybatısındaki kapı/geçişin önündeki dolgu kısmen 
temizlenmiş ve kuzeybatı tonozlu geçidin üst örtüsü yıkıldığı için en azından 
analemma duvarı üzerindeki açıklığı görülebilmiştir. Odeionda koruma çalış-
ması analemma duvarının kuzeydoğu kemerli girişinde yapılmıştır. Blok taş-
lardan oluşan örgüsünde zayıflama ve yerinden oynama gözlemlenmiş ve bu 
kısımda ahşap desteklerle sağlamlaştırma yapılmıştır.

Tapınak

Sütunlu cadde kazısı devam ederken yakın çevrede yapılan incelemeler 
esnasında izinsiz kazı faaliyetinin gerçekleştirildiği bir çukur tespit edilmiştir. 
Yüzeyde ve kaçak kazı çukurunda üzerinde motifler bulunan pişmiş toprak 
tuğlalar, mermer taban döşemesi parçaları ve taş parçaları bulunmuştur. Açı-
lan çukur içinde in-situ halde stylobat blokları ve altında kyma recta profilli 
blok sırası tespit edilmiştir. Seyahatnamelerde adı geçen tapınak olabileceği 
değerlendirilerek buradaki mimarinin mahiyetinin ve sınırlarının tam olarak 
tespit edilebilmesi maksadıyla kazı çalışmalarına başlanılmıştır. Kazının bir 
sezonda bitirilemeyeceği göz önüne alınarak derinlemesine değil yüzeyden 

12 Çelik 2017, 97.
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kademe kademe inilerek kazılması kararlaştırılmıştır. Yapının dört cephede 
sınırlarını belirlemek amacıyla ortalama 50cm derinlikte dört cephede kazıl-
mıştır. 

Güney cephede son derece ince işçilik gösteren mermerden Attik-İon ti-
pinde profilli  stylobate blokları, orta kısımda kesintiye uğramakta ve sonra  
doğuya kadar devam etmektedir. Güney cephenin güney batı köşesi çıkın-
tılı olarak şekillendirilmiştir adeta anta çıkıntısı gibidir (Resim: 11). Güney 
doğu köşe ise düzdür.  Kazı çalışmasına yapının batı tarafında devam edil-
miştir. Burada güneybatı köşesi stylobate bloğu korunmuş diğer üst bloklar 
tahribata uğramış ve mevcut değildir. Duvarın kuzeybatı köşesine kadar bu 
bloklar kesintisiz devam etmektedir Batı cephesinin uzunluğu 23.51 m. olarak 
ölçülmüştür. Doğu cephesinde yoğun tahribat gözlemlenmiştir. Burada Üst 
sıra bloklarının korunmadığı ancak alt sıra kyma recta profilli blok taşlarının 
kısmen mevcut olduğu gözlemlenmiştir. Bu cephede devşirme arşitrav köşe 
bloğu ters olarak kullanılmıştır. Arşitrav bloğu yumurta ok dizisi İon cyması  
ve üst kısmında anthemion frizi bezelidir (Resim: 12). Yapının kuzey cephe-
sinde kazı devam ettirilmiştir.  Yapının kuzey cephesinde üst sıra bloklarının 
korunmadığı, ancak altta güney cephe ile aynı kotta blok taş sırasının kesin-
tisiz yapıyı kuşattığı görülmüştür. Kuzey duvara üzerinde ve kuzey duvara 
bitişen mezarlar açığa çıkarılmıştır.

Tapınak olduğu değerlendirilen bölgede toplamda 769,625 m2 alanda kazı 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapı güneydoğu-kuzeybatı yönünde sütunlu 
caddeye paralel, sütunlu caddenin devam ettiği aksına göre caddenin 35.56 
m. güneyinde uzanmaktadır. Yapının stylobatına ait üst blok taş sırası güney 
cephenin batı yarısında korunmuş olup alt blok sırası hemen her cephede 
mevcuttur. Sadece doğu duvarın kuzey köşesinde geç dönem inşası ile bozul-
maya uğramıştır. Yapı doğu batı aksı üzerinde uzanmakta olup korunagel-
miş kısmı batı ve güney cephelerine göre 23.51m. x 32.78 m. ölçülerindedir. 
Devşirme olarak kullanılan doğu ve kuzey cephede tespit edilen dış yüzü 
bezemeli bloklar yapının arşitravına ait olduğunu şimdilik düşünmekteyiz. 
Yapının stylobate ve arşitrav elemanları mermerdendir. İon düzeni özellikleri 
göstermektedir. Özenli işçiliği ve kullanılan kaliteli malzemesi ve planı ile ta-
pınak olarak yapıyı tanımlamamız mümkündür. Yapının stylobate ve arşitrav 
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elemanları mermerdendir ve İon düzeni özellikleri göstermekte olup seyahat-
namelerde adı geçen tapınak olmalıdır.  

Tapınağın kuzey duvarı üzerinde kazı çalışmasında yoğun tahribata uğra-
mış basit bir şekilde yapılan toplam 6 adet mezar ve sütunlu cadde üzerinde 
tek bir mezar olmak üzere toplam 7 mezar kazılmıştır. Mezarlar basit kaba 
yonu taşların yan yana dizilmesi ile şekillenmiş basit işçilikli mezarlardır. Biri 
hariç 6 mezarın hepsinde tek birey gömülmüştür. 3 No.lu mezarda ise iki bi-
reye ait iskelet kalıntılarına ulaşılmış,  toplam 7 mezara 8 bireyin gömüldü-
ğü belirlenmiştir. Gömülen bireylerin sırt üstü yatırıldığı ve kollarının karın 
üzerinde olduğu gözlemlenmiştir. İskeletlerin yer aldığı yön ise batı-doğu 
yönündedir. İskeletlerin kafatasları yukarı doğru bakmaktadır, yalnız parça-
lanmış ve kırılmış olan kafataslarında bu durum tam olarak gözlenememiştir. 
Mezarlardaki iskeletler Prof. Dr. İ. Duyar ve Araş. Gör A. R. Can tarafından 
çalışılmış ve yayına hazırlanmıştır.13 Bu mezarlardan 1 ve 4 No.lu  mezardan 
ele geçirilen  2 adet pişmiş toprak kandil, mezarların 13. - 14. yüzyıla ait oldu-
ğunu göstermektedir.  3 No.lu mezardan ise sikke buluntusu iskeletin alt ve 
üst çene arasında bulunmuştur. Sikke Geç Doğu Roma Dönemine ait sikkedir. 
Sikkenin ön yüzünde başında hale bulunan İsa Mesih figürü cepheden tasvir 
edilmiştir.  Arka yüzünde ise, BASILE yazısı okunabilir durumdadır. 

Epiphaneia 2017 yılı kazı buluntularının ilk değerlendirme sonuçlarına 
göre, kent Epiephaneia şehir sikkeleri ile Orta Hellenistik Dönem, M.Ö. 2. 
yüzyıldan başlayan bir tarihsel yerleşim sürecini vermektedir. Bu katmanlaş-
ma Roma ve Geç Roma ile alandaki yerleşimin sürdüğünü göstermektedir. 
İslami sikkeler henüz değerlendirilememekle birlikte diğer arkeolojik veriler 
Abbasi Dönemin varlığını kanıtlamaktadır. Abbasi Döneminin ardından kro-
nolojik olarak Orta Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerinde kentte yerleşim 
sürmüştür.  Hatay Müzesi Uzman-Arkeolog Aslı Tunçer sikke buluntuları 
okumuş ve değerlendirmiştir. Sikke buluntular arasında ilk kez Epiphaneia 
baskılı şehir sikkesinin ele geçmiş olması kentin adının sikke üzerinde yer 
alması büyük önem taşımaktadır. Geç antik, Doğu Roma geç dönem, Abbasi 
ve  Ermeni Krallığı sikkeleri ele geçirilmiştir. Metal buluntular Geç Roma-Or-

13 Bkz Arkeometri bölümü yayınında mezarlar ayrıntılı olarak Prof. Dr. İ. Duyar ve Araş.Göe. Ali 
Rıza Can tarafından yayınlanacaktır.
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taçağ buluntularından oluşmaktadır.  Seramik, metal, cam ve diğer buluntu 
kolleksiyonu, sikke buluntular ile paralel tarihleri vermektedir.

Hamam, sütunlu cadde, odeion ve sütunlu galeri mozaiklerinde tespit ve 
yerinde koruma çalışmaları ve acil koruma ve yerinde sağlamlaştırma çalış-
maları Hatay Müzesi restoratörleri Şenol Aktaş, Zeynep Işılay Tunç ve  Esra 
Akarca  tarafından yapılmıştır. 
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Harita 1: Harita üzerinde doğu-batı yol ağı ve bu ağa bağlanan kentler. (©An-
takya Hipodrom Kazı Arşivi).

Çizim 1: Kazı alanı genel vaziyet planı 2017.
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Çizim 2: Sütunlu Cadde, sütunlu galeri/stoa ve odeon 2017.

Resim 1: Kazı Alanı hava fotoğrafı üzerinde  tiyatro, odeion/bouleutrion, sütunlu cadde, 
tapınak,  hamam çalışma alanları ve su yolları. 
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Resim 3:  Sütunlu cadde tabanı üzerindeki dolgu toprak ve toprak kesit üzerindeki tek sırası 
kalmış geç dönem duvarı ve toprak kesit üzerinde gözlemlenen A-D evreleri.

Resim 2: Sütunlu cadde kazı öncesi durumu, üstte geç dönem yapılaşması.
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Resim 5:  Sütunlu caddenin doğu tarafında üst üste oturan yerleşim ve inşa evrelerine ait 
duvar kalıntıları.

Resim 4:  Sütunlu Cadde kuzey kenarda kazı sonrası cadde tabanı ve arka planda geç dö-
nem yapılaşmasına ait duvar kalıntıları.
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Resim 7:  Sütunlu cadde ve güney tarafındaki tabanı mozaik döşeme sütunlu galeri/stoanı 
havadan görünümü

Resim 6: Sütunlu caddeye ait in-situ sütun 
parçası.
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Resim 9: Mozaik panel.

Resim 8: Mozaik döşemeli sütunlu galeri ve mozaik paneller.
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Resim 12: Tapınak doğu kenar devşirme arşitrav bloğu kuzey ke-
narda mezarlar. 

Resim 11: Tapınak güney kenar stylobat.

Resim 10: Tapınak alanından gelen kalıpta şekillendirilmiş beze-
meli mimari tuğla örnekleri.
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ANTAKYA HİPODROM VE ÇEVRESİ KAZISI - 2017

Hatice PAMİR*
Işıl R. IŞIKLIKAYA LAUBSCHER

Ayşe BELGİN HENRY

Antakya hipodromu ve çevresi kazıları 2017 yılı çalışmaları Bakanlık Tem-
silcisi olarak Hatay Müzesi’nden Sn. Mesrüre Baklacı’nın katılımları ile 02.07 
– 22.08 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar, T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün [Proje 
numarası - BK013102(2018)] yanı sıra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rek-
törlüğü, Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklen-
miştir1. Prof. Dr. Hatice Pamir başkanlığında yürütülen çalışmalarda Hatay 
Mustafa Kemal Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversi-
tesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nden arkeolog, mimar, antropolog ve 
öğrencilerden oluşan toplam 20 kişilik bir ekip görev almıştır2.

* Prof. Dr. Hatice PAMİR, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 31060 Antakya-Hatay/TÜRKİYE.

 Dr. Öğr. Üyesi Işıl R. IŞIKLIKAYA LAUBSCHER, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Ede-
biyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 31060 Antakya-Hatay/TÜR-
KİYE.

 Öğr. Gör. Dr. Ayşe Belgin HENRY, Bilkent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 06800, Ankara/
TÜRKİYE.

1 Katkılarından dolayı Bakanlığımızın ilgili birimlerindeki uzmanların yanı sıra Hatay İl Kültür 
Müdürü Sn. Hüsnü Işıkgör, Hatay Müzesi Müdür Yardımcısı Sn. Demet Kara ve Bakanlık Tem-
silcisimiz Sn. Mesrüre Baklacı’ya teşekkürlerimizi sunarız.

2 Ekibimiz Kazı Başkanı Prof. Dr. Hatice Pamir, Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üy. Işıl R. Işıklı-
kaya Laubscher, Öğr. Gör. Dr. Ayşe Belgin Henry (Mimar), Dr. Öğr. Üy. A. Fethi Yüksel (Jeofi-
zik Müh.), Arş. Gör. Serdar Bağlıbel, Arş. Gör. Ali Rıza Can (Antropolog), Öğr. Gör. Dr. Evrim 
Güven, Arkeolog Kamuran Öncü, Arkeolog Pelin Kayaş, Arkeolog Ş. Onur Akseven, Arkeoloji 
Lisans öğrencileri Özen Turan, Hacer Kara, Özlem Açacak, Ferdi Çiftçi, Şükran Akyıldız, Veli 
Kaya, H. Işıl Açıkgöz, Neriman Yetek, Ahmet Demir ile Antropoloji Lisans öğrencileri Ozan 
Bayraktar ve Fatma Ağbaht’tan oluşmuştur. Kendilerine özverili çalışmaları için içten teşekkür-
lerimizi sunarız.
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Kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği Ada Mevkii, antik kaynaklarda ‘Ba-
sileia’ olarak anılır. M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren kentin yönetim merkezi olan 
bu alanda tapınak, hipodrom (circus) ve Bizans Dönemi stadyumuna ait ka-
lıntılar halen toprak üstünde görülmektedir. 2017 yılı çalışmalarına genel alan 
temizliği ile başlanmış, kazı çalışmaları hipodrom ve tapınakta sürdürülmüş 
ve kazı bitiminde söz konusu alanlarda geçici koruma önlemlerinin alınma-
sının ardından çalışma dönemi sonlandırılmıştır (Resim: 1). Bu çalışmaların 
ayrıntıları ve ön sonuçları aşağıda sunulmuştur.

A- HİPODROM ALANI

1932 – 1935 yılları arasında kısmen kazılmış olan hipodrom (circus) ya-
pısında3 2011 yılından bu yana sürdürdüğümüz çalışmalar özellikle kuzey-
batıda, sphendonenin batı tribünle birleştiği geniş bir alanda yoğunlaşmıştır4. 
Bu çalışmalarda batı tribününün kuzey bölümüne ait opus caementicium temel 
kalıntıları ile bunu doğuda sınırlayan arena duvarı ve arena zemininin bir 
bölümü ortaya çıkarılmıştır. 2011-2016 yılları arasındaki çalışmalarda yapının 
plan özelliklerinin yanı sıra, korunagelmiş arkeolojik tabakalarına dair önem-
li bulgular elde edilmiş, bu bulgular 2017 yılı kazı çalışmaları için de önemli 
bir referans oluşturmuştur. Bu doğrultuda 2017 çalışmaları 1. Spina duvarı, 
2. Batı tribün temeli ve 3. Doğu tribün temeli olmak üzere üç ayrı bölgede 
yürütülmüştür (Resim: 2).

1- Spina Duvarı

Arenanın merkezinde, kuzey-güney doğrultusunda uzanan spina, hem ya-
rış alanını ikiye bölen bir duvar, hem de diğer önemli örnekler (Roma Circus 
Maximus, İstanbul Hipodrom) gibi üzerinde heykel, sunak, dikilitaş vb. dü-
zenlemeler bulunduran bir kamusal prestij platformudur5. Bununla birlikte 
erken dönem kazı raporlarında spina ile ilgili detaylı bilgi aktarılmamıştır. Bu 

3 Campbell 1934a, 34-41; Campbell 1934b, 201-206; Campbell 1936, 1-10; Campbell 1938, 205-217.
4 Pamir 2014, 252-263; Pamir 2015, 272-279; Pamir 2016, 301-303; Pamir 2017, 371-374; Pamir 2018, 

75-78.
5 Humphrey 1986, 175-294; Bardill 2010, 136-140.
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raporlarda yalnızca spinanın boyutları belirtilmiş (283,30 m. x 8,30 m.), yapı 
boyunca uzanan su kanallarının yanı sıra spinanın her iki ucunda yapıyı dik 
olarak kesen kanallardan bahsedilmiştir6. Diğer taraftan gerek 1930’lu yılla-
ra ait fotoğraflarda, gerekse 2017 yılında çekilen hava fotoğraflarında, toprak 
altında bulunan spina kalıntılarına ait izler belirgin bir şekilde görülür. Bu 
doğrultuda, 2017 yılında spinanın plan özellikleri ve evrelerine dair detaylara 
ulaşmak üzere (devam edilmeyen I10.4/I açması dışında) yapı boyunca yak-
laşık 13m x 40m’lik bir alanda çalışılmış (I10.2/I-IV ve I10.3/I-IV açmaları) 
ve spina duvarı güneyden kuzeye doğru etaplar halinde ortaya çıkarılmıştır 
(Resim: 3a).

I10.2/I-IV ve I10.3/I-IV plankarelerindeki çalışmalar, bitki temizliğinin ar-
dından yaklaşık olarak 82,40 m. kotunda başlamıştır. Bu alanda karışık malze-
me içeren iki tabaka tespit edilmiştir. I10.3/I plankaresinde, açmanın batı bö-
lümünde yaklaşık 82,28 m. kotunda ortaya çıkarılan, kuzey-güney doğrultulu 
duvar yapısı spina duvarının temeli (D2) olarak tanımlanmıştır (Resim: 3a-b). 
Kuzeye doğru etaplar halinde toplam 35 m.lik bir bölümü ortaya çıkarılan 
temel yapısı opus caementicium tekniğinde inşa edilmiş olup maksimum 6,70 
m. enine sahip bir platformdan oluşmaktadır. Temel dolgusunun dış sınırları, 
düzensiz taşlardan oluşan gevşek bir örgüyle belirlenmiştir. Bu dolgu doğu-
da ve batıda, tek sıra halinde harçla yerleştirilmiş, ortalama 0,50 m. eninde ve 
farklı boylarda kesme kireçtaşı bloklar ile sınırlandırılmıştır.

Spina ile arena tabanını ayıran alçak duvarlara ait kalıntılar doğuda kıs-
men, batıda ise tüm duvar boyunca korunagelmiştir. Spinanın doğusundaki 
arena duvarı (D4) 0,67 m. genişlikte olup 17,70 m. uzunluğunda bir kısmı 
açığa çıkarılmıştır (üst kotu: 81,85 m.). Spinanın batısı boyunca uzanan arena 
duvarı (D3) ise 0,59m genişliktedir (üst kotu: 82,25m). Farklı örgü tekniklerine 
sahip olan bu duvarlardan batıdaki (D3) opus testaceum tekniğinde örülmüş 
ve yer yer kare tuğlalardan kırılmış dikdörtgen parçalarla tamir edilmiştir. 
Doğudaki duvar (D4) ise sadece kesme kireçtaşı bloklar ile örülmüş, duvar 
boyunca tuğla kullanılmamıştır; ayrıca bu duvarın D3’den daha sık ve sağ-
lam bir örgüye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, iki duvarın farklı 
yapım evrelerine ait olduğuna işaret edebileceği gibi, yapının bir kısmında 

6 Campbell 1936, 2.
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kullanılan malzeme ve tekniklerin tüm yapı boyunca devam etmeyebileceğini 
gösteren bir uygulama olarak da değerlendirilebilir.

D3 ve D4 arena duvarları ile spina platformu arasında, genişliği 0,20 m. – 
0,22 m. arasında değişen birer atık su kanalı uzanır (Resim: 4a-b). Bunlardan 
batıdaki su kanalının zemini yaklaşık 81,73 m. kotunda olup, harç katmanı 
üzerine yerleştirilmiş pişmiş toprak tuğlalarla kaplandığı gözlemlenmiştir. 
Doğudaki su kanalının zemini ise henüz tespit edilememiştir. Malzeme ve 
yapım tekniğindeki farklılıkların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi önü-
müzdeki çalışmalar sonrasında mümkün olacaktır.

Spina doğu kanalında tespit edilen sifon sistemi, bu alanda bir su sistemi-
nin varlığına işaret eder. Bu sistem, arena toprağının altından, spinanın do-
ğusundaki arena duvarının (D4) içine doğru giren ve spinanın doğu yüzünü 
kaplayan taş blokların içerisine yerleştirilmiş sifon sistemine bağlanan bir su 
künkünden oluşur. Ortaya çıkardığımız sistemin spina duvarının altından çı-
karak batıya doğru devam ettiğine dair spina duvarının batısında herhangi bir 
bulgu görülmemiştir. Suyun akışını daha düşük kotlara yönlendirerek hızını 
arttırmayı sağlamak için kullanılan bu tür ters sifon sistemlerinin Roma dün-
yasında farklı ölçeklerde örnekleri bulunmaktadır.

Spina ve çevresindeki çalışmalarda spinadan daha geç döneme ait kulla-
nım izlerine de rastlanmıştır (Resim: 3a). Yüzeye oldukça yakın bir seviyede 
tespit edilen bu izlerden spina yapısının temel olarak kullanarak 3,53 m.x2,90 
m. ölçülerinde bir mekan oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Harç duvar benzeri 
oluşumlarla sınırlanmış ve geç dönemde bir küçük oda olarak kullanılmış 
olabilecek alanın güneybatısına spolia olarak yerleştirilmiş kesme taş bir blok 
ile bir eşik oluşturulmuştur. Düzenlemenin doğu ve güneydoğusunda başka 
duvarlar için oluşturulmuş olabilecek kesik izleri yer alır. D4 duvarının kuzey 
ucunun aynı noktada zarar görmüş olması bu geç evreyle ilişkili olabilir.

Spina duvarı boyunca farklı pişmiş toprak su kanallarına ait parçalar ex 
situ durumda ancak sıklıkla belgelenmiştir. Kazı alanının güneyinde yer alan 
I10.3/III plankaresinde ise opus caementicium çekirdekten oluşan spina teme-
li oyularak düzenlemiş, doğu-batı doğrultulu bir su kanalı tespit edilmiştir 
(Resim: 3a-b). Bu düzenlemeler hipodromun kullanımdan çıktıktan sonraki 
döneme ait olmalıdır.
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Geç dönem yapılaşmasına ait bir diğer mimari unsur I10.3/I plankaresinin 
doğusunda, oldukça tahrip olmuş bir şekilde ortaya çıkarılan ve çalışmaları-
mız esnasında kaldırılan duvar parçasıdır (D1). Yüzeye yakın bir seviyede 
(82,27 m.) tespit edilen kuzey-güney doğrultulu bu duvar, orta boy dere taş-
ları ve kireç harcından inşa edilmiş olup yaklaşık 7 m. uzunluğunda ve 1m. 
kalınlığında korunagelmiştir.

Kazı çalışmaları boyunca farklı boyut ve nitelikte, çok sayıda tesserae ele 
geçmiştir. Bu malzemenin yakındaki diğer yapılara ait olabileceği gibi spina 
üzerindeki geç dönem yapılaşmasıyla ilişkili olması da mümkündür.

Bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda, opus caementicium çe-
kirdekten oluşan spina platformunun genişliği 6,70 m. olarak ölçülmüş; arena 
duvarlarından itibaren spina duvarının toplam genişliğinin ise 8,40 m. olduğu 
saptanmıştır (Resim: 3a). Bu doğrultuda, Princeton Üniversitesi yayınlarında 
ayrıntı belirtilmeksizin spina genişliği olarak verilen 8,30 m. ölçüsünün, spina 
platformu, platformun her iki yanındaki drenaj kanalları ve arena koruyucu 
duvarlarının toplam genişliğini ifade ettiği anlaşılmaktadır. Yapının evreleri-
ne dair bir kronoloji oluşturmak için henüz erken olmakla birlikte, 2017 yılın-
da spinada ve arena duvarlarında tespit edilen detaylar yapıda biri kapsamlı 
tamir olmak üzere en az iki yapım evresine işaret etmektedir.

2- Batı Tribün Temeli

2 ve 3 No.lu kazı bölgeleri sırasıyla batı ve doğu tribünlerde yer alır. Bu iki 
alan arasındaki en önemli farklardan biri hipodromun doğu kenarı boyunca 
sistematik olarak inşa edilmiş olan anıtsal merdivenlere ait kalıntıların batıda 
devam etmemesidir. Bu çalışma ile batı ve doğu tribünlere ait verilerin karşı-
laştırmalı olarak incelenmesi hedeflenmiştir.

Hipodromun batısındaki tribün sıralarına ait temellerin tespit edilmesi 
amacıyla I9.3/I plankaresinde, 10 m.x10 m. ölçülerinde bir alanda çalışılmış-
tır. Ancak kazı için öngörülen sürenin sona ermesiyle çalışmalar büyük ölçü-
de açmanın doğu yarısında yoğunlaşmış, batıda ise sadece mimarinin belir-
lenmesine yönelik olarak dar bir alanda derinleşilmiştir.
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Bitki temizliğini takiben başlayan çalışmalarda spina platformu sektörün-
de tespit edilen tabakalarla benzeşen, bir moloz yığıntısıyla ayrılan, karışık 
malzeme içeren iki tabaka belirlenmiştir. Açmada tespit edilen temel kalın-
tıları, daha önceki yıllarda aynı alanın kuzeyinde belgelediğimiz yapım sis-
temini teyit eder niteliktedir (Resim: 5). Plankarenin doğu kısmında, moloz 
tabakanın hemen altında, tribünle arenayı ayıran duvara (D5) ait, bol harçla 
sabitlenmiş dere taşlarından oluşan opus caementicium dolgu ortaya çıkarıl-
mıştır (üst kotu: 82,65 m.). Yaklaşık 0,60 m. genişliğindeki bu duvar, mak-
simum 0,45 m. yüksekliğinde korunagelmiştir. Arena duvarının (D5) ortaya 
çıkmasını takiben, duvarın doğu ve batı kısımlarında ayrı ayrı devam eden 
kazı çalışmaları, hipodromun arena tabanına denk gelen doğu kısmında yak-
laşık 82,35 m. kotunda sonlandırılmıştır.

Çalışmaların devamında arena duvarının (D5) batısında, arena duvarına 
paralel uzanan tribün temeli (TD1) ve bu temel duvarına dik bir şekilde, do-
ğu-batı doğrultusunda uzanan ikinci bir temel duvarı (TD 2) ortaya çıkarıl-
mıştır (üst kotu: 82,20 m.). Kuzey-güney doğrultusunda uzanan tribün temeli 
(TD1) toplamda 1,80 m. genişliğindedir, ancak 0,60 m. genişliğindeki arena 
duvarının (D5), bu duvarın üzerine oturması dolayısıyla sadece temelin batı-
sındaki 1,20m’lik kısım yüzeyde görünebilmektedir. Doğu-batı doğrultusun-
da uzanan tribün duvarı (TD2) ise yaklaşık 1,90 m. genişliğindedir. TD2’nin 
batı bölümünde, yaklaşık üç metrelik bir alan boyunca, kalınlığı 10-20 cm. 
arasında değişen ve duvarın kuzey ve güney sınırlarından kısmen taşan bir 
harç tabakası yer almaktadır. Geçmiş yıllarda, alanın kuzeyindeki kazı çalış-
malarında rastlamadığımız türden bu bulgu, önümüzdeki yıllarda daha de-
taylı değerlendirilebilecektir.

3- Doğu Tribün Temeli
Hipodromun doğu tribünlerindeki çalışmalar, tribünlerin ikinci katına 

ulaşan anıtsal merdiven kalıntılarından güneyden 4. ve 5. merdivenler arasın-
da, E11.3/IV, E11.4/IV, F11.3/I ve F11.4/I plankarelerine denk gelen toplam 
10 m.x17 m.lik bir alanda yürütülmüştür. Bu çalışmalarda tribün temelleriyle 
merdivenlerin ilişkisinin anlaşılması, iki tribün merdiveni arasındaki bağlan-
tının tespiti ve I9.3/I’da ortaya çıkarılan batı tribün temelleriyle doğudaki te-
mellerin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
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Çalışmalar, açmanın doğu sınırına paralel uzanan modern yolun yapımı 
sırasında yığılan ve modern çöp içeren tabakanın kaldırılması ve kazı alanı-
nın çevresinin temizlenmesiyle başlamıştır. Başlangıç kotları doğuda yaklaşık 
83,20 m., orta ve batıda ise yaklaşık 82,85 m. olarak ölçülmüştür. Yüzey sevi-
yesi ile temel duvarlarının ortaya çıkmaya başladığı 82,15 m. kotu arasında 
karışık malzeme içeren, sert ve koyu renk toprak saptanmış; sadece açmanın 
kuzeydoğusunda yer alan anıtsal merdiven ayağının hemen batısında, kesi-
te yakın bölgede yaklaşık 82,40 m. kotunda homojen bir kiremit sırası tespit 
edilmiştir.

Bu alanda doğu tribünlere ait opus caementicium temel duvarları (TD3, TD4 
ve TD5) yüzeyden yaklaşık 70 cm. derinde ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6). 
Bunlardan açmanın batısında yer alan, kuzey-güney doğrultulu duvar (TD5), 
doğu tribünün batı sınırını belirlemekte olup 1,80 m. genişliğe sahiptir (üst 
kotu: 82,10 m.). TD5’i dik kesecek şekilde, doğu-batı doğrultusunda yerleşti-
rilmiş olan TD3 yaklaşık 1,80 m. enindedir ve batıda TD5’le birleştiği noktaya 
kadar 12 m.lik bölümü açığa çıkarılmıştır (üst kotu: 82,15 m.). TD5’in doğu-
sunda yer alan ve TD3’ten başlayarak güneye doğru uzanan, kuzey-güney 
doğrultulu TD4 ise 1,90 m. genişliğe sahiptir (üst kotu: 82,10 m.). Hipodrom 
tribünlerinin daha önceki yıllarda tespit edilen plan özellikleri doğrultusunda 
TD4’ün kuzeye, buradaki anıtsal merdiven ayağının batısına doğru devam 
etmesi beklenmektedir. Bu alandaki çalışmalar merdiven ayağının batısında 
TD3 ve TD5 arasında kalan alanda, detayları anlamak üzere indiğimiz 81,80m 
kotu haricinde, ortalama 81,90 m. kotunda tamamlanmıştır. Önümüzdeki yıl-
larda buradaki kazı çalışmalarına devam edilecektir.

Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 2017 yılında ortaya çıka-
rılan mimari öğeler belgelenmiş; 2011 yılından bu yana elde edilen sonuç-
lar 1930’larda gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ait planlar üzerine işlenerek 
Hipodrom’un güncel bütünleşik planı oluşturulmuştur (Resim: 7).

4- Hipodrom Kazıları Arkeolojik Buluntularının Değerlendirmesi

2017 yılı kazı çalışmalarında, hipodrom alanında ele geçirilen arkeolojik 
malzeme, nicelik ve nitelik açısından önceki yıllara oranla fazladır. Hipod-
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rom’daki üç kazı alanında 5 adet envanterlik, 146 adet etüdlük olmak üzere 
toplam 151 sikke ele geçirilmiş; bunlardan 17’si okunabilmiştir. Ön değer-
lendirme sonucunda en erken sikke Hellenistik Döneme, en geç sikke ise İs-
lamiyet Dönemine aittir. Bununla birlikte hipodromda ele geçirilen sikkeler 
ağırlıklı olarak M.S. 4. yüzyıla tarihlenmiştir. Alanda ele geçirilen envanterlik 
buluntular arasında Geç Roma Dönemine ait bir balık oltasına ait uzun sap ve 
kanca kısmı, işlenmiş istiridye kabuğu fosili, sapan taşları, boncuk / yüzük 
taşları, ağırşak ve bir demir çivi yer alır. Seramik malzeme Erken Hellenistik 
Dönemden İslami Döneme kadar uzanan bir zaman dilimini kapsamaktadır. 
Hipodrom açmalarında tespit edilen seramikler Tabaka I ve Tabaka II olmak 
üzere iki tabakaya aittir. Bununla birlikte, söz konusu malzemenin karışık 
dolgu topraktan ele geçtiği ve iki tabaka arasında belirgin bir fark bulunma-
dığı görülmektedir. Farklı dönemlere ait seramik gruplarının ele geçirilmesi 
tarihleme açısından güvenilir sonuçlar vermese de, söz konusu buluntular 
hipodromda bir kültür varlığının olduğuna işaret etmesi bakımından önem-
lidir.

B- TAPINAK ALANI

Hipodromun 160 m. doğusunda yer alan ve ona paralel olarak, kuzey-
güney doğrultusunda uzanan tapınak, 75 m. genişlik ve 113 m. uzunluğunda 
olup, toprak yüzeyinden 2 m. yükselen bir podyum üzerinde yer alır. Yapının 
opus caementicium tekniğinde inşa edilmiş olan temel duvarları nispeten sağ-
lam durumda günümüze ulaşmıştır.

Geniş bir peristasis tarafından çevrelenen tapınağın en belirgin plan özelli-
ği, cellanın iç ve dış olmak üzere iki temel duvarına sahip olması ve kuzeyinde 
yer alan ters T-biçimli platformdur. 2013’ten bu yana yürütülen çalışmalarda 
elde edilen veriler7, tapınağın ilk kullanım evresi olan IA evresinde doğu ve 
batıda, dış ve iç duvar temellerinde bir kırılma / yıkım olduğunu göstermek-
tedir. Mevcut durumda doğu ve batıda görülen kapı açıklıkları IA evresinde 
yoktur; buna göre ince uzun dikdörtgen planlı yapı, kesintisiz cella temel du-

7 Pamir 2014, 263-272; Pamir 2015, 279-286; Pamir 2016, 303-307; Pamir 2017, 374-386; Pamir 2018, 
78-82.
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varlarına sahiptir. IB evresinde ise olasılıkla deprem dolayısıyla duvarlarda 
çatlama ve kırılmalar oluşmuş, duvarların güçlendirilmesi amacıyla yapının 
iç ve dış çevresine yaklaşık 2 m. genişliğinde platformlar eklenmiştir. Ayrıca 
iç ve dış cella duvarları arasına, bu duvarları destekleyen opus mixtum duvar-
lar inşa edilmiştir. 2016 yılında ortaya çıkarılan opus mixtum duvarın oturdu-
ğu taban üzerinde ele geçirilen 54 adet sikke, söz konusu tamiratın M.S. 3. yy. 
ortalarında gerçekleştiğine işaret etmektedir8.

2017 yılı çalışmaları beş farklı alanda yürütülmüştür (Resim: 8). Bu çalış-
malar ve sonuçları aşağıda a) Tapınağın güneybatı kısmı, b) Tapınağın gü-
neybatısında, cella dış temel duvarının güney cephesi, c) Güney kapı aksı, d) 
Batı kapı aksı ve e) Tapınağın kuzeybatı kısmı, cella iç ve dış temel duvarları 
arasındaki koridor sektörleri olmak üzere beş başlık altında sunulmuştur.

1) Tapınağın Güneybatı Kısmı
İç ve dış cella temel duvarları arasındaki koridora, tarım amaçlı olarak dol-

durulan toprağın kaldırılmasına yönelik çalışmalar 2016 yılında başlamış ve 
2017 yılında sürdürülmüştür (D16.2, D16.3 ve D16.4 plankareleri). Cellanın iç 
ve dış temel duvarları arasındaki batı koridorda, 2016 yılında ortaya çıkarılan 
opus mixtum duvarın hemen güneyinde, temelin daha derine devam etme ola-
sılığı dikkate alınarak 1,65m.x1,85m. ölçülerinde bir sondaj açılmıştır (D16.2/
IV, 5-6/g-h plankareleri). Buradaki çalışmalara 82,16m. kotunda başlanmış 
ve yaklaşık 60cm. derine inilmiştir. 81,50m. kotunda duvarın önüne yerleşti-
rilmiş ve harçla birbirine bağlanmış iri taşlardan oluşan bir temel desteği (?) 
tespit edilmiştir. Alanda ele geçirilen seramikler arasında Erken Roma Döne-
mine ait bir kandil parçası ve Geç Hellenistik Döneme tarihlenen Pergamon 
Ware olarak tanımladığımız parçalar yer almaktadır9. Alandaki çalışmalar 
81,47m. kotunda harçlı sert bir zeminin bulunmasıyla sonlandırılmıştır. Bu 
seviyede tespit etmiş olduğumuz bulgular, yapının Hellenistik Döneme uza-
nan bir kullanım ve/veya inşa evresinin varlığını düşündürmektedir. Benzer 
buluntular 2015 yılında, batı podyum peristasis temelleri üzerinde de tespit 
edilmiştir10.

8 Pamir 2018, 82.
9 Waagé 1948a, 1-60.
10 Pamir 2017, 376.
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Cellanın iç ve dış temel duvarları arasındaki güney koridorda çalışmala-
ra 84,41 m. kotunda dolgu toprağın kaldırılmasıyla başlamıştır (D16.2/III, 
D16.2/IV, D16.3/III, D16.3/IV plankareleri). Bu alandaki çalışmalarda 84,17 
m. kotunda tapınağın üst yapısına ait 3 adet kireçtaşı blok tespit edilmiştir. 
Yapının moloz dolgusu üzerinde yer alan bu blokların ağırlıkları dolayısıyla 
taşınmadığı anlaşılmaktadır. Blokların kaldırılmasının ardından gerçekleşti-
rilen çalışmalarda en az iki inşa ve/veya restorasyon evresi açığa çıkarılmış-
tır: üst seviyedeki 2. evrede yapının yıkılan duvar ve üst örtüsünün moloz 
dolgusu üzerinde düzenlenen kireç harçlı bir zemin (83,24 m.); bunun hemen 
altında yer alan ve yapının ilk inşa evresi olduğunu düşündüğümüz 1. ev-
rede ise opus caementicium zemin tespit edilmiştir (83,02m.) (Resim: 9). Opus 
caementicium tabanın hemen üzerindeki dolguda (83,14m.-83,02m.) yoğun 
miktarda sikke, kurşun, bronz, vd. metal parçaları ile mermer parçaları ele 
geçirilmiştir. Aynı koridorda, 82,97 m. kotunda, kapı aksamına ait olduğu an-
laşılan 4 adet demir obje ve 12 adet sikke ortaya çıkmıştır. Bunlardan en kesin 
tarih vereni (Env. No. 2676) III. Gordianus Dönemine (MS 238-244)’e aittir. Bu 
veriler, yapının en geç III. Gordianus Döneminde bir yıkım geçirdiğine işaret 
etmektedir.

Aynı alandaki dolgu temizliği sırasında, cella iç ve dış temel duvarları-
na bitişen 10 adet payanda tespit edilmiştir (Resim: 9-10). 82,92 m. kotundan 
itibaren görülen bu destek elemanları temelin en alt seviyesi olan 81,97 m. 
kotuna kadar inmektedir. Ortalama 1,40 m. genişliğe sahip ve karşılıklı ola-
rak, 5,50 m. aralıklarla inşa edilmiş olan payandaların 2,40 m. genişliğinde, 
tonozlu bir üst örtüyü desteklediği anlaşılmaktadır. Aynı uygulama, geçmiş 
yıllarda tapınağın kuzeyindeki ters T-biçimli duvarda da gözlemlenmiştir. 
Tapınak genelindeki bu benzerlik, payandaların yüksek duvarları ya da to-
nozlu bir üst örtüyü desteklediğini düşündürmektedir. İç ve dış cella duvar 
temelleri arasındaki diğer alanlardaki toprak dolgunun kaldırılması, yapının 
bu kısımlarındaki duvar-payanda ve üst örtü ilişkisi hakkında daha net bilgi-
ler sağlayacaktır.

Aynı açma, 5,30 m. ölçülerindeki iç cella duvarını içine alarak cella içerisin-
de de devam eder. 2016 yılında bu alanda çalışılmış olup 84,55 m. kotunda 
kuzey-güney doğrultulu bir geç dönem duvarının tespitiyle ara verilmiştir. 
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2017 yılında, söz konusu duvar kaldırılmış; cella iç duvarının güneybatı iç kö-
şesinde, 2,60 m. genişlik ve 0,46m. derinliğinde korunagelmiş bir platform 
(üst kotu: 83,10 m. – 83,00 m.) ile bu platformun kuzeyde tahrip edilmiş olan 
kısmında tuğla döşeme bir zemin tespit edilmiştir (üst kotu: 82,60 m.). Aynı 
platform hattına ait kalıntılar, 2013 ve 2015 yıllarında, cella iç temel duvarının 
kuzeydoğu ve batı bölümlerinde de belgelenmiştir11. Bu durum, tapınağın cel-
la iç temel duvarlarının iç kısmındaki platform uygulamasının tüm duvarlar-
da kullanıldığına işaret etmektedir.

Bu alandaki bir diğer çalışma cella iç duvarının güneydeki kapı açıklığının 
batı kısmında yürütülmüştür. Bu çalışmalarla, geç dönemde tapınağın güney 
kapısında –batı kapısında olduğu gibi– herhangi bir düzenleme yapılıp ya-
pılmadığının anlaşılması amaçlanmıştır. 83,10 m. kotunda başlayan çalışma-
larda 82,89m. kotunda cella iç duvarının devamı açığa çıkmıştır. Toprak üze-
rinde görünen kısımdan doğuya doğru 90cm. devam eden bu duvar 5,30 m. 
genişliğindedir. Bu noktada cella iç duvarının düzgün bir şekilde sonlandığı 
görülür. Bu durum erken evrede güneyde bir kapı açıklığı olduğunu ve geç 
dönemde bu kapı açıklığının genişletildiğini göstermektedir. Çalışmalar 82,59 
m. kotunda sonlandırılmıştır.

2) Tapınağın Güneybatısında, Cella Dış Temel Duvarının Güney Cephesi

Tapınağın güneybatı kısmında, dış cella duvarının güneyinde (D16.2, 
D16.3 ve D16.4 plankarelerinde) yürütülen çalışmalarda tapınağın güney 
podyumunun açığa çıkarılması ve dış cella duvarının yapım özelliklerinin an-
laşılması amaçlanmıştır. Yaklaşık olarak 83,16 m. kotunda başlayan çalışma-
larda, peristasis üzerinde yer alan dolgu tabakasının kaldırılmasının ardından, 
82,12m. kotunda opus caementicium podyum tabanı açığa çıkmıştır (Resim: 11). 
Güneye doğru 5,38 m. devam eden podyum tabanı burada son bulur. Podyu-
mun üzerinde (81,98 m. kotunda) dikme kaidelerine ait ortalama 0,86x0,86 m. 
ölçülerinde izler tespit edilmiştir. Tapınağın güney duvarının hemen dibin-
de, 82,55 m. – 82,62 m. kotlarında, in-situ olarak korunagelmiş olan kireçtaşı 
bloklar ortaya çıkmıştır. Bu bloklar opus caementicium temel çekirdeğinin dış 

11 Pamir 2017, 375, Çiz. 3, Res. 7.
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yüz kaplamasına ait olmalıdır. Önceki yıllara ait sonuçlar ile birlikte değer-
lendirildiğinde tapınağın batı ve güneyde opus caementicium bir podyum ile 
çevrelendiğini ve bu podyumun aynı zamanda cella dış duvarının temelini 
desteklediğini söylemek mümkündür. Bu alanda, podyum üzerinde 21 adet 
sikke ele geçirilmiştir. Bunlardan okunabilenler Gordianus (238-244), I. Cons-
tantine (309-337) ve Crispus (317-326) sikkeleri olarak tanımlanmıştır, 1 adet 
sikke de İslami Döneme tarihlenmiştir. Bu veriler, M.S. 4. yüzyılın ilk yarısın-
da tapınağın varlığını sürdürdüğünü göstermesi bakımından önemlidir.

Aynı alanın doğu bölümünde, 83,27m. kotunda bir işlik yapısı ortaya çıka-
rılmıştır (Resim: 11). 1,62 m. çap ve 1,25 m. derinliğine sahip, dairesel planlı 
olan bu yapı, aralarında sütun parçalarının da yer aldığı irili ufaklı devşirme 
malzeme, moloz taşlar ve harçla inşa edilmiştir. İç kısmının sıvanarak yalı-
tılmış olması, buranın tarım amaçlı işlik ve depo olarak kullanıldığını gös-
termektedir. İşliğe ait deponun iç yan duvarlarına bilinçli olarak yerleştiril-
miş çıkıntı yapan iki adet taşın, deponun ölçü sistemiyle ilgili olabileceği ve 
söz konusu yapının taneli ya da tahıl türü bir malzemenin depolanması için 
kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. İşlik yapısının içinde kırıklar halin-
de Geç Antik Çağa ait yerel üretim bir kap ele geçirilmiştir. Doğu ve güney-
de moloz taşlardan inşa edilmiş duvarlarla sınırlandırılmış olan işlik alanı 
82,36m. kotunda opus caementicium tabanın üzerindeki dar bir moloz dolgu 
üzerine oturmaktadır. Doğu duvarın çevresindeki moloz dolgunun kaldırıl-
masının ardından 81,84m. kotunda opus caementicium podyum tabanı tespit 
edilmiş ve çalışmalar bu seviyede sonlandırılmıştır. Sonuç olarak podyum ta-
banının 81,98m. - 81,78m. kotları arasında bir platform şeklinde cella dış temel 
duvarını güneyden kuşattığı tespit edilmiştir.

Bu alandaki çalışma doğuda güney kapı aksına doğru genişletilmiş, bura-
da cella dış temel duvarı ile kapı aksı arasındaki mimariyi tanımlamak ama-
cıyla kuzeye yönlendirilerek cella koridorundaki açma (D16.4/III) ile birleşti-
rilmiştir.  Burada 82,65 m. kotunda tespit edilen harçlı zeminli yolun güney-
den kuzeye doğu yükselerek rampa şeklinde cellanın içine doğru yöneldiği 
ve yapının geç kullanım evresine ait olduğu tespit edilmiştir. Benzer bir dü-
zenleme 2015-2016 yıllarında batı kapısında da tanımlanmış olup malzeme ve 
harç özellikleri dolayısıyla benzerlik göstermektedir. Ayrıca güney kapıdaki 
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cella dış temel duvarında tahribat olduğu tespit edilmiş olup bu tahribatın ya-
pının inşası ile mi ilişkili yoksa daha geç döneme ait bir düzenleme mi olduğu 
önümüzdeki yıllarda yürütülecek kazılar sonucunda açıklanabilecektir.

3) Tapınak Güney Kapı Aksı

Güney kapı aksındaki çalışmalarda tapınağın güney peristasisinin otur-
duğu podyum temellerinin açığa çıkarılması ve güney cephedeki mimarinin 
tanımlanması amaçlanmıştır. D16.4/II plankaresinde 83,33m. seviyesinde 
başlayan çalışmalarda yüzeyde kireç harcı ve moloz taşlar içeren dolgu top-
rağının altında, plankarenin doğusunda ve batısında, tapınağın güney giriş 
kısmına ait kuzey-güney doğrultulu iki duvar ortaya çıkarılmıştır. Üst kotu 
83,21m. olarak ölçülen doğu duvarının uzunluğu 4,40m., eni 1,65m., yüksekli-
ği ise yaklaşık 64cm.dir. Üst kotu 83,45m. olarak ölçülen batı duvarı ise7,45m. 
uzunluk, 2,20m. en ve 70cm. yüksekliğe sahiptir. İki duvar arasındaki açıklık 
6,45m. olup dere taşlarıyla döşeli bu alanın, doğu ve batı duvarlarla sınır-
lanarak cellaya uzanan anıtsal girişin temelini oluşturduğu anlaşılmaktadır 
(Resim: 12). Tapınak güney girişinde dört adet sikke ve bir adet ok ucunun 
yanı sıra Hellenistik Dönem Doğu Sigillataları, Hellenistik Dönem kırmızı as-
tarlı kaplara (RSW) ve Roma Dönemi günlük kullanım kaplarına ait seramik 
parçaları gibi birçok farklı grup seramik malzeme ele geçirilmiştir.

4) Tapınak Batı Kapı Aksı

2016 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda batı kapının hemen dışında, batı 
yönünden tapınağa ulaşan rampa şeklinde bir düzenlemenin varlığı tespit 
edilmişti. 2017 yılında söz konusu rampanın kaldırılarak, alanın buradaki en 
stabil tabakaya kadar açığa çıkarılması amaçlanmıştır. E15.4/III ve E16.1/III 
plankarelerinde 82,49m. kotunda başlayan çalışmalarda rampanın üst kıs-
mını oluşturan, toprak üzerine yerleştirilmiş basit kireç harcından oluşan 
geç dönem dolgusu kaldırılmış; bunun altında 82,27m. kotunda, kareye ya-
kın formda ve ortalama 0,45m.x0,54m boyutlarında tuğlalarla döşenmiş bir 
zemin tespit edilmiştir (Resim: 13a-b). Podyum temelinin üst yüzeyindeki 
moloz tabaka üzerine oturan bu tuğla zemin, hafif bir eğimle doğuya doğru 
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yükselerek burada tapınağın, cellanın batı kapısına ulaşan üç basamaklı bir 
merdiven düzenlemesine bitişmektedir. Bu bulgular, batı kapısındaki ram-
panın, tapınağın kullanım dışı kalmasının ardından yapıldığını, dolayısıyla 
yapının yeniden kullanım / inşa evresi ile ilişkili bir düzenleme olduğu açığa 
kavuşmuştur. Buna ek olarak cellanın dış batı duvarına bitişen ve bu duva-
rı destekleyen opus caementicium platform ile tuğla kaplamanın bulunduğu 
podyum dış duvar temeli arasındaki koridorun, merdiven düzenlemesi ile 
aşıldığı anlaşılmaktadır.

5) Tapınağın Kuzeybatı Kısmı, Cella İç ve Dış Temel Duvarları Arasındaki 
Koridor

Tapınağın kuzeybatısında yürütülen çalışmalarda, cella iç ve dış temel 
duvarları arasındaki koridorda yer alan dolgu toprağın kaldırılması ve aynı 
koridor üzerinde, tapınağın kuzey kenarının ortasına denk gelen alanda yer 
alan yaklaşık 4,5m. genişliğindeki opus caementicium destek duvarının teknik 
özellikleri, işlevi ve evrelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. F16.2, F16.3 ve 
F16.4 plankarelerinde yaklaşık 88,20m. kotunda başlayan çalışmalarda, batı-
dan doğuya doğru ilerlemek suretiyle koridorun yaklaşık 30m. uzunluğunda 
bir bölümü açığa çıkarılmıştır. Söz konusu destek duvarının üst yüzeyinin 
dere taşları ve (88,20m. kotunda) kısmen tuğla döşeli olduğu gözlemlenmiş-
tir.

Çalışmalar sonunda cella iç ve dış temel duvarları arasındaki koridorda 
yaklaşık 85,12m. kotuna kadar inilmiştir. Açmanın doğusunda, yukarıda 
bahsettiğimiz opus caementicium destek duvarının batı yüzünün hemen önü-
ne inşa edilmiş, kuzey-güney doğrultulu ikinci bir duvar açığa çıkarılmıştır 
(Resim: 14a-b). Opus mixtum tekniğindeki bu duvar, yaklaşık 3m. yüksekli-
ğindedir; genişliği ise alt kısımda yaklaşık 3m., yukarıda 3,07m. olarak öl-
çülmüştür. Dönüşümlü olarak yerleştirilmiş tuğla sıralarının yüksekliği 30-
35cm. (tuğla ölçüleri: 32x32x5cm.), kireç taşlarından oluşan duvar örgüsünün 
yüksekliği ise 38-48cm. arasında değişmektedir. Duvar yüzeyinde, iki sıra 
halinde yerleştirilmiş toplam dört hatıl yuvası bulunmakta olup bu yuvalar, 
duvarın inşası sırasında kurulan iskelenin sabitlenmesi için kullanılmış olma-
lıdır. Üst kısmının dere taşlarıyla kaplı olması, söz konusu duvarın, tapınağın 
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ilk inşa evresinde, opus caementicium tekniğindeki cella duvarları ile birlikte 
tasarlandığını düşündürse de bu duvarların hiçbir şekilde iç içe geçmediği 
gözlemlenmiştir. Dolayısıyla kuzey koridordaki opus mixtum duvarın, cella iç 
ve dış temel duvarlarını desteklemek amacıyla geç dönemde inşa edildiği dü-
şünülmektedir. Ayrıca bu duvarın, 2016 yılında tapınağın güneybatısındaki 
koridorda ortaya çıkan destek duvarıyla malzeme, teknik ve işlev bakımın-
dan benzeştiğini de belirtmek gerekir. 

Çalışmalar sırasında alanda bulunan zeytin ağaçlarının bir kısmı yerinde 
korunmuş, diğerleri ise izin alınarak kaldırılmıştır. Alana yakın tarihte tarım 
amaçlı olarak getirilmiş olan modern dolgu toprağı taranarak kaldırılmıştır. 
Bu toprakta, muhtemelen duvarın üst seviyelerinden düşmüş olan iri dere 
taşları, moloz kireçtaşı parçaları, bol miktarda kiremit ve tuğla parçaları, az 
sayıda seramik parçaları (kısmen tümlenebilir bir adet devetüyü renginde as-
tarlı kap), az sayıda metal buluntu (çivi, at nalı, ok ucu), küçük mermer par-
çaları ve birkaç tesserae ele geçirilmiştir.

Çalışmaların sonunda 2017 yılında tespit edilen mimari buluntular mev-
cut vaziyet planına işlenmiş (Resim: 15), tapınağın kuzeyinde ortaya çıkan 
opus mixtum destek duvarının cephe çizimi (Resim: 14b) ve tapınak alanının 
kesit çizimleri hazırlanmıştır.

6) Tapınak Kazıları Arkeolojik Buluntularının Değerlendirmesi

2017 yılı kazı çalışmalarında, tapınak alanında ele geçirilen arkeolojik mal-
zeme, nicelik açısından önceki yıllara oranla az, ancak nitelik olarak iyi du-
rumdadır. Tapınaktaki beş kazı alanından toplam 16 adet envanterlik sikke, 
120 adet etütlük sikke, 19 adet envanterlik küçük buluntu ve 76 adet etütlük 
küçük buluntu ele geçirilmiştir. Bunlar arasındaki en erken örnekler M.S. 3. 
yüzyıla, en geç örnekler ise İslami Döneme aittir. Diğer taraftan sikke bulun-
tularının büyük çoğunluğunun M.S. 3. yüzyıla, bir bölümünün ise M.S. 4. 
yüzyıl başlarına tarihlenmesi yapının bu dönemde yoğun kullanım gördüğü-
ne işaret etmektedir.

Tapınak alanında ele geçirilen seramik malzeme karışık dolgu toprak için-
den geldiğinden tarihlemede güvenilir bir sonuç vermemektedir. Ağırlıkla 
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günlük kullanım ve depolama kaplarına ait olan bu çanak çömlek parçaları 
Hellenistik Dönemden İslamiyet Dönemine kadar uzanan geniş bir aralığı 
kapsar. Öne çıkan gruplardan biri Hellenistik Döneme ait kırmızı / siyah fir-
nisli, kabartmalı / kabartmasız terra sigillata grubu12, bir diğeri ise Geç Roma 
Dönemi ve sonrasına ait sırsız, boyasız parçalardır13. Ayrıca az sayıda sırlı, 
açık formlu kaplara ait parçalara da rastlanmıştır14. Bu örnekler genel olarak 
Antakya’da yürütülen kazılardan bilinen ve tanımlanmış olan formlardır. 
Buna ek olarak taban ve yapı tuğlası parçaları, çatı kiremiti parçaları, metal, 
cam ve taş buluntular ile az sayıda mozaik parçası ele geçirilmiştir. Taş bulun-
tular arasında bir heykele ait olduğunu düşündüğümüz mermer bir parmak 
parçası ile pişmiş toprak buluntular arasında üzerinde zıvana deliği benzeri 
bir delik bulunan pişmiş toprak çatı kiremiti parçası dikkat çekmektedir. Bu 
veriler doğrultusunda yapının Hellenistik Dönemden İslamiyet Dönemi so-
nuna kadar kullanım gördüğü anlaşılmaktadır.

C- ALAN TEMİZLİĞİ, KORUMA ÇALIŞMALARI VE DİĞER PROJELER

2017 yılında hipodrom ve tapınak yapıları genelinde öncelikle bitki ve 
alan temizliği yapılmıştır. Kazı çalışması sonrasında ise hem açmalarda, hem 
de alan genelinde bitki köklerine karşı ilaçlama işlemi yürütülmüştür. Açma 
sınırları ile burada ortaya çıkarılan mimari buluntular, üzerlerine jeotekstil 
ve elenmiş toprak ile doldurulan çuval yerleştirilmesi suretiyle geçici olarak 
koruma altına alınmıştır.  Ayrıca her iki kazı alanı da çitle çevrelenmiş ve giriş 
noktalarına uyarı levhaları yerleştirilmiştir.

Uzun vadede hedefimiz Hipodrom ve çevresinin bir arkeopark olarak dü-
zenlenmesi ve alan için daha uygun, verimli ve kalıcı koruma uygulamaları-
nın gerçekleştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak hazırlamakta olduğumuz 
proje üzerindeki çalışmalarımız 2017 yılında da sürdürülmüştür. Ayrıca ka-
zımız için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne bağlı bir web sayfası oluştu-
rulmuş ve erişime açılmıştır15.

12 Waage 1948a, 1-60, Res. 1-36, Lev. I-XI.
13 Waage 1948b, 102-104, Res. 96.
14 Waage 1948b, 79-108, Res. 42-95, Lev. XIV-XVIII.
15 www.antiokheia.mku.edu.tr (http://www.mku.edu.tr/departments.aspx?birim=247)
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Resim 2: Hipodrom 2017 yılı çalışma bölgeleri (spina duvarının 
hattı belirginleştirilmiştir).

Resim 1: 2017 yılı sonunda kazı alanının genel vaziyet planı.
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Resim 5: Batı tribüne ait temel duvarları (TD1, TD2) ve 
arena batı duvarı (D5).

Resim 4: Spina duvarının (a) batı ve (b) doğu yüzlerini 
oluşturan kesme taş blok sıraları, arena du-
varları (D3 ve D4) ve bunların arasında yer 
alan atık su kanalları.

Resim 3: Spina duvarının 2017 yılında ortaya çıkarılan 
bölümünün (a) havadan görünümü ve (b) taş 
planı.
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Resim 7: Mevcut kalıntılar üzerinde 
2017 buluntuları ve güncel 
restitüsyon önerisinin gös-
terildiği hipodrom planı.

Resim 6: Doğu tribüne ait merdiven kalıntısı ve temel 
duvarları (TD3, TD4, TD5).
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Resim 10: Tapınağın güneybatı kısmında, cella iç ve dış 
duvarları arasındaki koridorun plan çizimi.

Resim 9: Tapınağın güneybatı kısmında, cella iç ve dış 
duvarları arasındaki koridorun batıdan görü-
nümü.

Resim 8: Tapınak alanı 2017 yılı çalışma bölgeleri.
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Resim 12: Tapınak güney peristasis ve güney kapısının güneyden görünümü.

Resim 11: Tapınak güneybatı çalışma alanı, cella dış duvarının güney cephesinde tespit edilen 
opus caementicium platform, bunun üzerindeki dikme izleri ve doğuda geç dönem 
işliği.
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Resim 14: Tapınağın kuzey kısmında, cella iç ve dış duvarları arasındaki koridorda tespit 
edilen opus mixtum tekniğindeki destek duvarının batıdan görünümü ve cephe 
çizimi.

Resim 13: Tapınak batı girişi (a) 2017 yılı çalışmaları öncesinde rampa dolgusu; (b) bu dolgu 
altında tespit edilen tuğla taban kaplaması ve basamaklar.
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Resim 15: Mevcut veriler üzerinde 2017 buluntuları ve kesitlerin gösterildiği tapınak planı.
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PATARA 2017 KAZI ÇALIŞMALARI
Havva İŞKAN*

2017 yılında 6 Mayıs-12 Aralık tarihleri arasında 221 gün süreyle Nero 
Hamamı-Geç Antik sur, Tepecik akropolisi, kent bazilikası, Kısık Köprüsü, 
Liman Caddesi ve agora yapısı alanlarında çalışılmış; başta yazıtlar olmak 
üzere malzeme yayın çalışmalarına devam edilmiştir. Jeoarkeoloji ve jeoradar 
araştırmalarından son derece yararlı sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca botanik 
ve herpeto fauna araştırmaları da yapılmıştır1. 

* Prof. Dr. Havva IŞIK, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 07058 Yerleş-
ke-Antalya/TÜRKİYE. E-posta: patara88@gmail.com

1 Uzun çalışma sezonumuzda Antalya Müzesi uzmanlarından Yunus Susam ve Diyarbakır mü-
zesi uzmanlarından Murat Aktay Bakanlık Temsilcisi olarak bizimle birlikte görev almışlardır. 
Her iki değerli meslektaşımıza da, düzeyli görev anlayışları, sorunların çözümüne gösterdik-
leri yapıcı yaklaşımlar ve insan ilişkilerindeki hassasiyetleri için kendim ve ekibim adına içten 
teşekkür ediyorum. Genel Müdürlüğümüze gönderdiğimiz bilim heyeti listesinden 30 yerli, 5 
yabancı üye katılım göstererek bilimsel çalışmalara destek vermiştir. Bunların dışında değişken 
sayıda öğrenci ve işçi de kazı çalışmalarında görev almıştır. Çalışmalarımızın gerçekleşmesini 
mümkün kılan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğüne içten teşekkür ederim. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, kazı mutfağımıza iaşe desteği 
sağlamış ve önemli bir vinç giderimizin karşılanması için izin vermiştir. Başta Rektörümüz Prof. 
Dr. Mustafa Ünal olmak üzere, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Özbek ve Fakül-
te Sekreteri Alaaddin Yücel ile Strateji Daire Başkanlığı’na bu nedenle özel teşekkürlerimi su-
narım. Göreve geldiği günden itibaren Patara kazılarının gelişmesi ve sorunlarının çözülmesi 
konusunda büyük destek veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya Rölöve ve Anıtlar 
Müdürü Cemil Karabayram’a şükran borçluyum. Kaş Kaymakamımız Bilgehan Bayar’a; Antal-
ya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ve Müdür Yardımcısı Metin Karataş ile çalışma 
arkadaşlarına, Demre Müze Müdürleri Nermin Karagöz ve Nilüfer Sezgin ile çalışma arkadaş-
larına; Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Melike Gül’e ve 
çalışma arkadaşlarına kalpten teşekkür ederim. Antalya Ticaret ve Sanayi odası kazılarımıza bir 
kez daha akaryakıt desteği vermiştir; Başkan Davut Çetin nezdinde ATSO’ya çok teşekkür edi-
yorum. Antalya Üniversite Destekleme Vakfı, Patara Yayın Serisi’nin sekizinci kitabının baskı 
giderlerini karşılayarak bir kez daha bilime destek vermiştir.  Bu nedenle Vakıf Başkanı Tunç 
Uluç başta olmak üzere vakıf mütevelli heyet üyelerine en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. 
Patara kazılarının ilk resmi sponsoru T.C. İş Bankası olmuştur. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
ve Paşabahçe Cam A.Ş. ile birlikte 5 yıllık bir süre için taahhüt edilen sponsorluk ödeneği kazıla-
rımız için, Devletimizin temel desteği ile birlikte, yeni bir alan çalışmasına geçebilmemizi temin 
etmiştir. Adı geçen kurumlara şükran borçluyum. 2017 yılında, yani 30. kazı yılımıza sadece 1 
yıl kalmışken, “öğrencilerimiz, işçilerimiz ve bilim heyeti üyelerimiz” ile birlikte uzun bir kazı 
sezonunu örnek alınacak bir ekip ruhu ile, azmimizi ve neşemizi kaybetmeden tamamladık. 
Yeni umutlarla 2018’de 30. yılımızı kutlamak ve çalışmalarımıza devam etmek isteyen “ekibi-
me”, emekleri için, bu antik kenti bu kadar, bizim kadar, sevdikleri ve korudukları için ve bilime 
inandıkları için sonsuz teşekkür ediyorum.
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1. Nero Hamamı – Geç Antik Sur (GAS) Çalışmaları 

Mustafa KOÇAK

Neslihan AĞLUÇ

Semih ORHON

Hakan GERÇEK

Patara 2017 kazı sezonunun ana hedeflerinden biri Nero Hamamı ve Geç 
Antik Surun (GAS) bu yapıyla ilişkili olan bölümü idi (Resim: 1). Yazıtından 
dolayı yaptıranın İmparator Nero olduğunu bildiğimiz hamam, Anadolu’da-
ki en erken Roma hamamlarından birisidir. Ayrıca plan bakımından bilinen 
hamamlardan ayrılan kimi özellikler gösterir. Örneğin, Roma hamamlarının 
genel yerleşim planının aksine, Nero Hamamı’nın caldariumu doğudadır. 
2016 yılında gerçekleştirdiğimiz gözlemler sonucunda bunun nedeni olarak 
hamamın geçirmiş olduğu evreli yapım süreçlerini saptamıştık2. Buna göre, 
bugün caldarium işlevi gören mekân, daha Nero tarafından yapı hamama dö-
nüştürülmeden önce de vardı. En az dört büyük yapı evresi tespit edebildiği-
miz hamam, M.S. 4/5. yüzyıllarda inşa edilen GAS’a entegre edilmiş (4. evre), 
3 numaralı mekânın kuzeydoğu köşesi bir çeşit burç olarak kullanılmıştır. 
Ortaya çıkardığımız bu özellik, İtalya’dan doğuya doğru yayılan hamam mi-
marisinin yayılışını anlamak açısından önemlidir. İşte bu süreçleri kavramak 
ve tarif edebilmek için Nero Hamamı’nın kazı yapılarak araştırılması gerek-
li hale gelmiştir. Bu çalışma ile kent merkezinin (hamam doğrudan agoraya 
komşudur), Roma Döneminden başlayarak kentin terk edildiği döneme ka-
dar geçen süreçte kullanımı üzerine de değerli bilgilere ulaşılması mümkün 
olacaktır. Bu hedeflere ulaşabilmek için önce hamamın hemen dibinden geçen 
ve onu sistemine entegre eden GAS’un hamamla ilişki bölümünün açılması 
gerekmiştir. 

Depremlerle ve zamanla zayıflayarak yıkılan surun vaziyet planı çıkarıl-
dıktan sonra belgelenen taş bloklar (toplamda 2.622 adet + 532 büyük boyut-
lu moloz = 3.154), önceden belirlenen yakınlardaki taş tarlalarına taşınmıştır 
(Resim: 2). Böylece dört katmandan oluşan blok yıkıntıları, GAS’un güney ve 

2 M. Koçak – S. Erkoç, Patara Nero Hamamı. Likya’nın Bilinen En Erken Hamam Yapılarından 
Biri Üzerine Gözlemler, surada: E. Dündar – Ş. Aktaş – M. Koçak – S. Erkoç (eds.), Havva İşkan’a 
Armağan LYKIARKHISSA Festschrift für Havva İşkan (İstanbul 2016) 371-392.
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doğu kısımlarında tamamen kaldırılmıştır. İç kısımda ise zaman sadece frigi-
dariumun önüne kadar olan bir bölümde, birinci katmanı kaldırmaya yetmiş-
tir. GAS’da, tamamen bunun inşasından önce çevrede bulunan yapılardan 
devşirilen bloklarının kullanıldığı görülmüştür. Bunların arasında tiyatro ve 
meclisin oturma sıraları (toplam 49 adet) ile agora batı portiğine ait stylobatlar 
(toplam 18 adet) tespit edilebilmiştir. Bu malzemelerin, ait oldukları yapılara 
iadesine karar verilmiş ve belgelenerek yakınlarında oluşturulan taş tarlarına 
konulmuştur.  

Önemli bulguların başında Patara agorası doğu portiğine ait kalıntılar gel-
mektedir. Böylece agoranın doğu sınırı tam olarak tespit edilebilmiştir. Söz 
konusu kalıntıların ilki B5 açmasında ortaya çıkan, iki basamaktan oluşan 
stylobata aittir (Resim: 3). 1,78 metrelik bir kısmı görülebilen stylobatın kuzey-
de GAS’un altına, güneyde ise toprak kesitin içine doğru uzandığı görülür. 
Basamak yüksekliği yaklaşık 30 santimetredir. Stylobat bloklarının doğusun-
daki zeminde, GAS’un altında kalan ve portiğin orijinal yürüme zeminine ait 
olması gereken birkaç adet büyük kaplama taş görülür. Portiğin geri kalan ze-
mininde herhangi bir kaplamaya rastlanmaz, zemin burada topraktır. Styloba-
tın hemen önünde, ona paralel ve işlevi henüz belirlenemeyen bir künk sırası 
uzanır. İkinci kalıntı ise B6 ve A6 açmaları içerisinde yer alan ve kuzey güney 
doğrultulu, yaklaşık 9 metrelik uzunluğu izlenebilen bir duvardır. Kalınlı-
ğı 1,5 m. olan duvar düzgün küçük bloklardan oluşan çift cidarlı bir doku-
ya sahiptir. Bunun üzerindeyse, harç ve kırma taşlardan oluşan iç dolgusu 
yükselmektedir. İlerleyen kazı çalışmalarında bu duvarın, Patara agorasının 
doğu portiğine ait olduğu anlaşılmıştır. Duvarın kalınlığı, batı portikteki çift 
sıra sütunun arkasında uzanan ve mekânlara ait duvarın kalınlığıyla aynıdır. 
Onun gibi bu duvarın da portiğin mekânlarının ön duvarı işlevini yerine ge-
tirmiş olması gerekmektedir. Duvar kalınlığından dolayı her iki portiğin de 
iki katlı olması gerektiği düşünülebilir. Ancak doğu portik, stylobatla bu du-
var arsandaki mesafenin darlığından (yaklaşık 10 metre) hareketle, batı por-
tikte olduğu gibi iki değil tek bir sütun sırasına sahip olmalıdır. Doğu portik 
duvarının kuzeydeki devamı GAS’un altına girmektedir. Gelecek sezonda di-
ğer tarafta gerçekleştireceğimiz kazılar duvarın devamı ve Nero Hamamı’yla 
agora portiği arasındaki ilişkiyi de anlamamıza yol açacaktır. 
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Doğu portik duvarının 65 cm. kadar doğusunda, ona paralel ikinci bir du-
var yer alır. Yapı örgüsü (küfeki taşından bloklar) ilk duvara benzeyen bu 
ikinci duvarın üzerinde kırma taşlardan ve harçla oluşturulmuş bir eklenti 
bulunur. 7. burcun batı duvarı, bu duvarın üzerine oturmaktadır. Fakat ku-
zey kısımda duvarla 7-8. kurtin arasında 50 cm. kadar bir boşluk vardır. Bü-
yük bir olasılıkla duvar burada 7. burcun altına, yani doğuya doğru dönmek-
tedir. Bu ikinci duvarın doğu portik duvarıyla ilişkisi henüz anlaşılamamıştır; 
olasılıkla daha erken bir süreçtendir. Zira küfeki taşından temelin en üst kotu, 
doğu portik duvarı temelinin en üst kotunun biraz altında yer alır. 

Çok büyük bir olasılıkla yine bu portiğe ait bir kapının profilli bloklarının 
GAS’da devşirme olarak kullanıldığı da görülmüştür (Resim: 4). GAS, portiği 
dikine keserek üzerine oturmaktadır. Önümüzdeki sezonda, surun kuzey ta-
rafında yapacağımız kazılar bu portiği daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bu 
bölümde ayrıca, sura yapı malzemesi olarak devşirilmiş halde ve büyük bir 
olasılıkla agora kapısına ait profilli bloklar da yer alır. 

İkinci önemli bulgu, ilk kez A8 açmasında, 7. burcun önünde rastladığı-
mız bir duvar kalıntısıdır. Ortalama 80 cm. kalınlıktaki bu duvar ilerleyen 
kazı çalışmalarıyla beraber, GAS’un güney cephesi boyunca ve ona paralel 
olarak hemen her açmada izlenebilir hale gelmiştir (Resim: 5). Hemen hemen 
paralel olarak uzandığı sura uzaklığı 3,5 metreyle 2 metre arasında değişir ve 
ortalama 1 metre yüksekliğe kadar korunmuştur. Çift cidarlı olarak değişik 
boyutlardaki kırma taşlar ve yer yer de devşirme malzeme kullanılarak inşa 
edilmiştir. 7. burcun doğusunda, doğuya doğru devamı kesit içerisinde ol-
mak üzere, başlar ve buradan batıya doğru uzanarak agora doğu portiğine 
ait çift cidarlı duvara dayanır. Daha sonra, agora doğu portiğine ait duvarın 
kuzeyinden önce kuzeybatıya sonra tekrar batıya doğru yönelir. Kazılarda bu 
duvarın etrafında, ona ait olabilecek hemen hiç taş ele geçirilmemiştir. Buna 
ek olarak, duvarın üst kotu neredeyse her açmada aynı yüksekliğe sahiptir. 
Bu da duvarın inşa edildiği dönemdeki yüksekliğinin hali hazırda korunmuş 
olduğunu göstermektedir. Yani ilk yapıldığında da duvarın ortalama yük-
sekliği yaklaşık 1 metreydi. Yukarıdaki genel tanımlar ışığında şu ön çıka-
rımlarda bulunmak mümkündür: Sura paralel uzanan bu duvarın kuzeyinde 
(duvarla sur arasında) kalan alan kazılarak derinletilmiştir. Görülmüştür ki 
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söz konusu bu duvar, surun stylobat seviyesinden 30 ile 50 cm. yukarısında 
kalmaktadır. Yani surun yapıldığı Geç Antik Dönem’deki yürüme zemini (su-
run stylobatının dönemin yürüme zeminiyle aynı seviyede olması gerektiği 
düşünüldüğünde) 30-50 santimetre dolduktan sonra söz konusu duvar inşa 
edilmiştir. Bu durumda, kazının başlangıcında düşündüğümüz gibi duvarın 
GAS ile savunma amaçlı herhangi bir ilişkisi yoktur denilebilir. Daha çok, 
Geç Antik Dönemden sonra, kentin kimi başka alanlarında da rastladığımız 
(liman hamamı ve sekizgen havuz çevreleri) bir yol koruma sistemine ait ola-
bilir; sokak kenarları boyunca sokağı çevresel etkenlerden (yağmur, çamur) 
korumak amacıyla inşa edilmiş olmalıdır. GAS’un bu bölümünün hemen 
önünden bir ‘sokağın’ geçiyor olması beklenmelidir, fakat sokağa ait herhan-
gi bir döşemeye rastlanmamıştır. Sadece, söz konusu duvarın oturma seviye-
sindeki zeminin sertliği buranın sokak olarak kullanıldığına işaret edebilir. 

Dikkate değer diğer bir bulgu ise yaklaşık iki metrelik bir çapa sahip yu-
varlak bir fırındır (Resim: 6). Zemini kare formlu tuğlalarla kaplıdır. Tuğla-
dan örülü kubbesinin bir bölümü 60-65 cm.ye kadar korunmuştur. Girişine 
yerleştirilmiş kireç taşından büyük bir blok bir çeşit esik görevi görmektedir. 
GAS’un yıkıntıları arasına inşa edilmiş bu fırının tam işlevi anlaşılamamakla 
beraber, seramik ya da ekmek üretimi için yapılma olasılığı yüksektir. Bu da 
Ortaçağda Patara’nın yerleşim boyutlarını göstermesi bakımından önemlidir. 
Zira bu fırın, Patara Ortaçağ surunun bir hayli uzağında yer almaktadır.

Buluntular arasında İmparator Nero ya da hemen sonrası bir döneme ait 
olması gereken bir portre dikkat çeker. Yine M.S. 1. yy.a ait olması gereken bir 
kadın başı ile bir silen başı fragmanı da ele geçirilen diğer buluntular arasın-
dadır. Sur, hem kendi içinde hem de yıkık malzemesinde kayda değer sayıda 
yazıt barındırmaktadır. Kazıda ayrıca güneş saati parçaları, bir sunak ve sik-
keler de ortaya çıkmıştır. 

2. Tepecik Akropolis 

Erkan DÜNDAR

2017 yılı Tepecik akropolis kazıları, kuzey düzlükteki üç farklı açmada 
gerçekleştirilmiştir (K-18/2; İ-19; J-19) (Resim: 7). Çalışmalar iki farklı ekiple 
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iki alanda eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Çalışma alanlarından ilki, 2015 
yılında kazısı tamamlanmamış olan 5x10 m. boyutlarındaki K-18/2 açmasın-
daki “taş yığını”dır (Resim: 7). 2009 yılında bir sondaj çalışması yapılan ve 
2017 kazı sezonunda 10x10 m. boyutlarında genişletilen J-19 açması ile Kuzey 
Sur’un arkasında bulunan 10x10 m. boyutlarındaki İ-19 açmaları bu kazı se-
zonunda çalışmaların yapıldığı diğer alanlardır.

K-18/2 Açması (Resim: 7): 5x10 m. boyutlarında olan açmanın içindeki taş 
yığınının kazısına 24.88 seviyesinde başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda, taş 
yığınının çevresinde yaklaşık 2.40x 3.60 m. boyutlarında bir yapı duvarı tespit 
edilmiş, ancak söz konusu yapı duvarların iç sırasının olmadığı görülmüştür. 
Alanda devam eden kazı çalışmalarında dış sırası tespit edilen bu yapı du-
varının 23.94 m. seviyesinde, içten içe 1.40 x1.90 m. boyutlara sahip ve duvar 
genişliği de yaklaşık 0.80 m. olan başka bir yapı duvarına oturduğu tespit 
edilmiştir. Söz konusu üstteki duvarın iç sırasının olmaması ve içinde yapılan 
kazı çalışmalarında sadece moloz taşların ele geçmesi bu duvarın 1.40 x 1.90 
m. boyutlarındaki alttaki duvarın üzerine inşa edilmiş ve sadece içi moloz 
taşlarla doldurulmuş bir belirteç (sema) olabileceğini akla getirmiştir (Resim: 
8). Yapılan kazı çalışmalarına tehlike yaratmaması adına iç sırası bulunmayan 
üstteki duvar sırası belgeleme çalışmalarının ardından kaldırılarak buradaki 
seviye 1.40x1.90 m. boyutlarındaki alttaki duvar seviyesine kadar indirilmiş-
tir.

1.40x1.90 m. boyutlarındaki dikdörtgen yapının içinde yapılan kazı çalış-
malarında yapının duvarlarının üç sıra taş ile örülü olduğu ve bu duvarların 
da küfeki ana kayaya oturduğu gözlemlenmiştir. Devam eden kazı çalışmala-
rında, bu duvar sırasının bitmesine karşın dikdörtgen yapının aynı ebatlarda 
küfeki ana kayaya oyularak derinleştiği görülmüştür. Ana kayaya oyulan söz 
konusu yapının içinin moloz taşlarla doldurulduğu tespit edilmiştir (Resim: 
8). Ana kayaya oyulmuş dikdörtgen formlu yapının Antik Dönemde kapatıl-
masında dolgu malzemesi olarak kullanılan moloz taşların arasında amphora 
gövde, dip ve kulp parçaları, çatı kiremidi parçaları ve kaba günlük kullanım 
/ depolama seramiklerine ait parçalar bulunmuştur. Dolgu malzemesi olarak 
ele geçirilen çok sayıdaki mühürlü amphora kulpunun tümü Rodos üretimi 
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olup okunabilen en geç örneğin tarihinin de M.Ö. 150 yılı olduğu tespit edil-
miştir. Yapının güney yüzünde 12, batı ve doğu yüzlerinde de 9’ar adet ana 
kayaya oyulmuş basamak tespit edilmiştir. Bu basamakların sayısının daha 
fazla olduğu ancak yapı duvarlarının yüzündeki bozulma ve kopmalar ne-
deniyle olası diğer basamakların formlarını kaybettikleri görülmüştür. 2017 
kazı sezonunda 2.73 m. seviyesinde (21.53 m. derinlikte) çalışmaları güvenlik 
nedeniyle sonlandırılan yapının işlevinin tam olarak ne olduğu henüz anla-
şılamasa da, içinin moloz taşlarla doldurulduğu ve bu moloz dolgu arasında 
ele geçirilen buluntularla da doldurulma işleminin en geç M.Ö. 145-140 yılları 
arasında tek seferde gerçekleştirildiği düşünülmektedir (Resim: 9).

İ-19 Açması (Resim: 7): Kuzey surun hemen güneyindeki alanda bulunan 
açmanın kazı çalışmaları 25.02 seviyesinde başlanılmıştır. 24.52 seviyesinde 
(SB 4) açmanın doğusunda 1.30x2.60 m. boyutlarındaki bir alanda kireç harçlı 
bir zemin tespit edilmiştir. Yine aynı seviyede, açmanın ortasında ve batısın-
da kuzey-güney doğrultulu, güneyinde bu dikey duvarları birbirine bağlayan 
doğu-batı doğrultulu başka bir duvar daha açığa çıkarılmıştır. Ortalama ka-
lınlıkları 0.50-0.55 m. olan bu duvarlardan farklı olarak, alanın kuzeyinde ka-
lınlığı 0.90 m. olan doğu-batı doğrultulu başka bir duvar da bu alanda oluşan 
mekânın kuzey duvarını oluşturmaktadır. Açmanın batısında açığa çıkarılan 
mekânın içinde yapılan kazı çalışmalarında 24.22-23.78 seviyelerinde (SB 11-
12) zengin envantere sahip in-situ buluntu grubu ile karşılaşılmıştır (Resim: 
10). Söz konusu kontekstte çok sayıda siyah astarlı ekhinus kâse ve iç dönük 
dudaklı tabak ile 124 adet piramidal dokuma ağırlığı, kandil, yonca ağızlı 
testicik, rulo halde kurşun plakalar, kurşun figürin, pişmiş toprak figürinler, 
içinde bıçak ve kaşık (?) da olan çok sayıda demir obje, astragaller, Rodos peri-
ası ve Likya amphoraları, raptiyeler, sapan taşları, çok sayıda metal obje, olpe, 
unguentarium, akıtacaklı sığ tepsi ve askos gibi tüm seramiklerle bir adet tüm 
bronz ayna ele geçirilmiştir. Ele geçirilen buluntulardan söz konusu mekânın 
bir gynaikon olduğu anlaşılmaktadır. Gnaykonun batısında, (SB 16, 24) bir in-
situ buluntu grubu ile daha karşılaşılmıştır. Gnaykondaki kontekstten farklı 
olarak bu kontekst bir mekân içinde değil açık ya da olası bir şekilde yarı açık 
bir alanda bulunmuştur. Ele geçirilen buluntular arasında amphoralar, pişirme 
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kapları, olphe ve echinus kâseler yer alır. Alanın doğusunda tespit edilen ocak-
lık ve içinde in-situ bulanan üç adet lasana (λάσσνα)3 bu alanın, batısındaki 
konut (gynaikon) sakinlerinin kullandığı mutfak olabileceğini göstermiştir.

J-19 Açması (Resim: 7): J-19 plan karesindeki açma 2009 yılında bu alan-
da açılan sondaj çukurunun genişletilmiş hali olup söz konusu erken sonda-
jı da kapsamaktadır. 10x10 m. boyutlarındaki yeni açmada öncelikli olarak 
kazılmamış alanlar 2009 yılındaki sondaj seviyesine indirilmiştir. Açmanın 
batısında kuzey-güney doğrultulu bir duvar tespit edilmiştir. Söz konusu du-
varın batısında yapılan kazı çalışmalarında (SB 19-20: 24.26-23.93) dikdörtgen 
bir oda açığa çıkarılmıştır. Odanın kuzey ve batı duvar kenarlarında yangın 
tahribatına ait izler gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalarda ticari amphora ve 
tuğla parçaları ile ok ucu, çivi, olta uçları ve aşık kemikleri gibi çok sayıda 
buluntu ele geçirilmiştir. Bir alt tabakada açığa çıkacak olan in-situ kontekstin 
habercisi olan bu buluntuların belgelenerek kaldırılmasının ardında odada 
kazı çalışmaları devam etmiştir. Bir alt tabakada (SB 21: 23.93-23.66) SB 20’de 
gözlemlenmeye başlanan yangın tabakasının daha da geniş bir alana yayı-
larak devam ettiği tespit edilmiştir. Odanın batısını ve kuzeyini çevreleyen 
duvarlarda iyi korunmuş ve kireç harcıyla yapılmış sıvalar açığa çıkarılmıştır. 
Bu tabakada, tüm bir kantharos ile çok sayıda seramik parçaları, guttuslar, bir 
hydria, tabaklar, ekhinus kâseler, mortarlar, ticari amphoralar, çiviler, raptiyeler, 
bronz bir ağırlık, demir bir mızrak ucu, ok uçları, demir bir et çengeli, kurşun 
bir kazan, metal objeler, sapan taşı ve terrakotta parçaları ele geçirilmiştir. 
Bu buluntuların yanı sıra, ahşap parçaları ile odanın kuzeybatı köşesine yas-
lanmış ikinci kullanımdaki bir ticari amphora içerisinde çok sayıda zeytin ve 
zeytin çekirdeği de ele geçirilen organik buluntular arasındadır. Ele geçirilen 
tüm buluntular yapının tahribat tarihinin, batısındaki gynaikonda olduğu gibi 
M.Ö. 334-305 yılları arasında olduğunu göstermektedir.

2017 kazı sezonunda, İ-19 açmasında bir gynaikon ve onunla ilişkili bir av-
lu-mutfak mekânı bulunmuştur. Bu mekânların hemen doğusundaki J-19 aç-

3 Lasana: M.Ö. 6. yüzyıl sonlarından M.Ö. 4. yüzyıl sonlarına kadar kullanımda kalan, portatif 
tripotlardır. Bu mutfak araçları chytra, lopas ya da tava gibi pişirme gereçlerini ateşin üzerinde 
tutmak için kullanılmıştır. Bk. S. P. Morris, ΛΑΣΑΝΑ: A Contribution to the Ancient Greek 
Kitchen, Hesperia 54, 1985, 393-409.
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masında da, yine bu iki mekânla ilişkili olan bir kiler açığa çıkarılmıştır. Her 
üç mekândaki in-situ buluntular ve buluntu durumları bu mekânların M.Ö. 
334-305 yılları arasında gerçekleşen bir yangın tahribatı ile yıkıldıklarını gös-
termektedir (Resim: 11).

3. Kent Bazilikası 

Burcu CEYLAN 

Ceren DEMİRTON

Patara kent bazilikası 2017 yılı kazıları yapının güneybatısında, yapının 
güney komşularını belirlemek amacıyla güneyde ve bema bölümünde gerçek-
leştirilmiştir. Buna bağlı olarak GG mekânının güneyinde 11 açmada, batıda 
4 açmada çalışılmıştır. Ayrıca DKM 6 ve DKM 5 arasında bir sondaj çalışması 
gerçekleştirilmiştir (Resim: 12)

Güney Açmaları (Resim: 12): Güney açmaları bazilika kompleksinin güneyi 
boyunca 4 metre genişliğinde çalışılmıştır. Bunun dışında açmaların doğu ve 
batı sınırları 2014 ve 2015 açma sınırları ile eş tutulmuştur. Güney açmala-
rında GG mekânının güney duvarına paralel doğu-batı doğrultusunda de-
vam eden bir duvar ortaya çıkmıştır. Duvarın DKM 10 açmasından doğuya, 
modern yolun altına devam etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Düzgün olma-
yan bir moloz taş duvar örgüsü ile örülmüş duvarın kalınlığı 60-100 cm. ara-
sında değişmektedir. Bu ölçüsü ile çoğu bölümünde 66 cm. olan güney ek 
mekânların duvarlarından daha kalındır. Duvar düzensiz bir çizgi izler bu 
nedenle bu duvar ile GG mekânı güney duvarı arasındaki mesafe de 180-210 
cm. arasında değişmektedir. İçinde devşirme malzeme bulunmaması dikkat 
çekicidir. Bir başka dikkat çekici nokta yüksekliğinin her bölümde hemen he-
men aynı olmasıdır ve günümüze geldiği durumu ile yüksekliği kilise zemin 
kotundan daha aşağıdadır.

DKM 9 Açması: 4x5 karelajlarında açılan açmanı güney duvarının kalınlığı 
yaklaşık 60-70 cm. arası değişmektedir. Açmanın doğusunda duvar kotunun 
üstüne daha geç dönem (olasılıkla Türk yerleşimi döneminde) bir mekân inşa 
edilmiştir. Mekânın duvar tekniği devşirme parçalarda içeren moloz taş du-
var tekniğidir. Mekân açma sınırları dışına, güneye ve doğuya doğru devam 
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etmektedir. Açma doğu sınırı hizasında güneye doğru devam eden bir başka 
duvarın başlangıcı gözlenmektedir. Bu duvarın güney duvar ile bağlantısı he-
nüz kesin olarak anlaşılamamıştır. 

DKM 8 Açması: Duvar DKM8 açmasından sonra karakter değiştirerek, 
daha düzenli bir örgü ile örülmüş ve daha kalınlaşmış olarak (yaklaşık 100 
cm.) doğuya doğru devam etmektedir. Bu açmada duvar ile GG mekânı gü-
ney duvarı arasında iki, duvarın dışında bir mezar ortaya çıkartılmıştır.

DKM 7 Açması: Duvar kalınlığı açma sonuna doğru 80 cm.ye kadar incelir. 
Duvarın kuzeyinde üç mezar ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan batıda bulunan, 
zemin seviyesi üstüne taş duvarlar örülerek inşa edilmesi ile diğer mezarlar-
dan ayrılır.  

DKM 6 Açması: Duvarın kuzeyinde beş adet mezar ortaya çıkartılmıştır.

DKM 3 Açması: Güneyde duvara birleşen ve açma güney sınırından dı-
şarıya devam eden üç erken dönem duvar kalıntısı ortaya çıkartılmıştır. Bu 
erken duvarlar yaklaşık 60-65 cm. kalınlığında moloz taş duvar örgüsü ile 
inşa edilmiştir. Yükseklikleri duvar temel çizgisi altında kalmaktadır. Ortada-
ki duvarın üzerinde, ancak daha üst kotta, tuğla sıraları ile oluşturulmuş bir 
zemin (?) ortaya çıkartılmıştır.

DKM ve DKM 0 Açmaları: Güney duvarı batıda DKM0 açmasında kuzeye 
doğru kıvrıldıktan sonra batıya doğru devam etmektedir. DKM1 açmasın-
dan sonra duvarın karakteri tekrar değişir ve içinde devşirme malzeme de 
bulunan bir geç dönem duvarına dönüşür. Duvar açma sınırlarından batıya 
doğru devam etmektedir. Güneyde bu duvarı kuzey duvarı olarak kullanan 
iki mekân bulunmaktadır. Doğuda bulunan mekânın 1.40 m. genişliğindeki 
kuzey kapısı, eşiği in-situ durumda olarak ortaya çıkartılmıştır. Bu mekânın 
güneyde ortaya çıkan bir başka duvar ile iki bölümlü olarak düzenlendiği an-
laşılmaktadır. Açma sınırları dışında devam eden mekânın ölçülerini sapta-
mak bu aşamada mümkün değildir. Mekânın işlevine yönelik bir buluntu ele 
geçirilmemiştir. Batıdaki mekân ile duvarı ortak olarak kullanmakta olduk-
ları açıktır ancak iki mekân arasında bir bağlantı henüz ortaya çıkmamıştır. 

Batı Açmaları- GG ve GG0 Açmaları (Resim: 13): GG mekânının batı kapısı 
önünde yer alan alan iki açma (GG: 5x5.50 m. ve GG0: 5x6.50 m.) ile çalışılma-
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ya başlanmıştır. Alanın kuzeyini G mekânlarının duvarı, güneyini ise DKM 
mekânlarında ortaya çıkan duvar oluşturmaktadır. Alanın kuzeyinde duvar 
boyunca devam eden bir sıra taş kaplamanın, altta doğu-batı doğrultusunda 
devam eden kanalın kapakları olduğu anlaşılmaktadır. Henüz çalışması ya-
pılmamış kanalın yaklaşık 100 metre genişlikte olduğu ve iki yanda taş blok-
larla inşa edildiği gözlemlenmiştir. GG mekânına erişimi sağlayan yükseklik-
leri yaklaşık 10 cm. olan olasılıkla 6 basamaklı bir merdiven sağlamaktadır. 
Bu basamakların 3 tanesine ait taşlar in-situ durumda gözlenebilmektedir.

ATB 5 ve ATB 6 Açmaları: Atrium ve kilisenin batı sınırını tanımlamak ama-
cıyla 2016 yılı içerisinde ATB açmalarının çalışılmasına başlanmıştı. Bu se-
zon gerçekleştirilen ATB 5 ve ATB 6 açmaları ile bu alan tamamlanmış oldu. 
Zemin suyu seviyesinin oldukça yüksek olması nedeni ile daha dar tutulan 
açmalar 2.50x6.50 m. ölçülerindedir. GG mekânlarının güney duvarının ATB 
5 ve 6 arasında batıya doğru devam ettiği gözlemlenmiştir.

Değerlendirme: Güneyde ortaya çıkan duvarının da doğuya doğru devam 
etmekte olması önceki sezonlarda da belitmiş olduğumuz kilisenin görülen-
den çok daha geniş bir alana yerleştiği ve doğuda da mekânlarla çevrelenmiş 
olduğu görüşümüzü güçlendirmiştir. Bu konuda kesin kanıya ancak modern 
yolun altında ya da doğusunda yapılacak bir kazı ile varılabilir. Öte yandan, 
Duvarın kilise ile herhangi bir organik bağlantısı ortaya çıkmaması nedeni 
ile komşu bir yapıya ait olması ya da kilise kutsal alanının sınırlayan bir çev-
re duvarı olması, daha güçlü bir olasılık olarak değerlendirilmektedir. 2015 
yılında kazılmış ve GG olarak isimlendirilmiş mekânın daha erken dönem 
bir sokağın üzerine yapılmış olduğu önerimiz de bu sezon kesinlik kazanmış 
oldu. Öte yandan veriler GG mekânının anıtsal kapısının geniş bir alana, bel-
ki de bir kent meydanına açıldığını düşündürmektedir. Bu sokak bazilikaya 
eklenen güney mekânları ile daralsa da kullanıma devam etmiş olmalıdır. 
Meydan da olasılıkla daha geç bir dönemde inşa edilen yapılarla kaplanmış 
görülmektedir. Buluntuların azlığı bu yapıların işlevine ait bir öneride bulun-
mamızı zorlaştırsa da bazilikanın batı ve güney mekânları üzerine yerleşen 
konut dokusunun bir devamı olma olasılıkları yüksektir. ATB5 ve ATB6 aç-
maları atriumun batısında olabilecek bir yapılaşmayı ortaya çıkarmıştır. 2016 
sezonunda atrium kuzey duvarının batıya doğru devam ettiği görülmüştü. G 
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mekânlarının güney sınırını oluşturan duvar da benzer şekilde batıya uzan-
maktadır. Burada belki de bir başka meydan beklenebilir. 

DKM açmalarında ortaya çıkan 12 mezar, bazilikanın atriumunda, ve GG 
mekânlarında ve kuzeyde bulunan mezarlarla benzer özellikler göstermekte-
dir. Daha önceki sezonlarda da olduğu gibi az sayıda olan mezar buluntuları 
arasında iki haç sayılabilir. DKM açmalarından gelen çok farklı dönemlere ait 
(olasılıkla 1. ve 11 yüzyıllar arası) ve tamamen parçalar halinde bulunan sera-
mik buluntular ve çok bozulmuş durumda ele geçen sikkeler bu alanın dolgu 
toprağı olduğuna işaret etmektedir. Ancak daha gerçekçi bir değerlendirme 
gelen malzemenin detaylı olarak çalışılmasından sonra yapılacaktır.  

2013 kazı sezonunda kilisenin bema bölümündeki geç döneme ait sıralı 
mimari bloklar açığa çıkarılmıştır. Bu bloklar bema zemin kotundan yaklaşık 
13 santim yüksekte dolgu toprak üzerinde yer almaktaydı ve bu mekândaki 
altar masasıyla diğer litürjik elemanların birbirleriyle ilişkisinin saptanmasın-
da engel teşkil etmekteydiler. Altar masasının güneydoğusunda, synthronun 
hemen güney ayağı önünde yer alan bir su kuyusunun araştırılması ve litürjik 
diğer öğelerinin değerlendirilmesi amacı ile bahsi geçen bloklar belgelenerek 
kaldırılmıştır. Yapılan çalışma neticesinde, daha önce yalnızca bir kısmı görü-
lebilen altar kaidesinin devamı ortaya çıkarılmış, toplam net uzunluk ölçüsü 
2.98 m. olarak kaydedilmiştir. “örgü altar” formunda oluşturulan altar kaide-
si, mermer ve kireç taşı plakalar ile kaplanmıştır.

Bazilikanın bema bölümünde bir kyborium olması gerektiği düşüncesi, 
43 cm. çapında bir kyborium ayağının ortaya çıkması ile netlik kazanmıştır. 
Altar kaidesinin yaklaşık 11 cm. güneydoğusunda yer alan sütun kaidesi 
kireç taşından oluşturulmuştur. Sütun kaidesinin yalnızca yatay yivli ol-
duğu anlaşılan torus bölümü görülmektedir. 46 cm. çapındaki kaidenin üst 
bölümü tahrip olmuştur. Kaidenin üzerinde 3 cm. genişliğinde dikdörtgen 
formda bir kenet deliği mevcuttur. Kyborium ayak ölçüsünün çapı bazilika-
da 33-38 cm. arasında değişiklik gösteren bir grup sütun parçası ile uyum 
içerisindedir. Bir sonraki kazı sezonlarında bemada yapılacak olan sondaj 
çalışmalarında konu ile ilgili daha detaylı somut arkeolojik veriler elde edil-
mesi hedeflemektedir.
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4. Kısık Köprüsü 

Şevket AKTAŞ

Antik kentin 1 km. kuzeyindeki Kısık Mevkii’nde bulunan köprüde ilk ça-
lışmalar 1993 yılında yapılmıştır. Kazılarda köprünün doğu ayağı açığa çıka-
rılmış; ancak o dönemde modern yol köprünün diğer ayağı üzerinden geçtiği 
için çalışmalar zorunlu olarak kesilmiştir. 2011 yılında yeni yol yapım çalış-
maları sürecinde, kazı başkanlığının girişimleri ile yol güzergâhı değiştiril-
miş ve köprüde yeniden çalışma yapabilme olanağı doğmuştur. 2017 yılında 
yapılan çalışmalarla köprünün batı ayağı da açığa çıkarılmış ve antik yolun 
rotası tespit edilmiştir. Ayrıca köprünün mimarisi, kullanım evreleri gibi te-
mel sorulara da yanıt bulunmuştur. Tek geçenekli köprünün antik kara yolu-
nun üzerinden geçirilmesi ve bu yol aksının düz gitmesini sağlamak için pek 
de alışılmadık bir mimari formla yapılması dikkat çekicidir. Zira köprünün 
ayakları simetrik değil, yamuk biçimde birbirinden kaydırılarak yapılmıştır. 
Bu mimari özelliğin nedeni antik yolun en yakın yerden karşıya geçirilmesi 
ve ana aksın düz bir şekilde devam etmesini sağlamak içindir (Resim: 14).  

Köprünün tonoz başlangıç seviyesine kadar korunmuş olan duvarları 
isodomik örgü sistemindedir; ayaklar 7.80 m. genişliğinde ve korunabilen 
yükseklik yaklaşık 3 m.dir. Köprünün düzgün kesme taşlarından bazılarında 
bağlayıcı demir kenetler kullanılmış, bu kenetler de kurşunla sabitlenmiştir. 
Yapıda kullanılan blokların her sıra için yüksekliklerinin aynı, genişliklerinin 
ise farklı olduğu anlaşılmaktadır. Bazı blokların üzerindeki Hellence harfler 
(“E” / “Z” harfleri ve bu harflerin ters yansımaları) olasılıkla mimari bir dü-
zeni değil, taşçı işaretlerini simgeliyor olmalıdır (Resim: 15). Köprü tonozu 
oluşturulurken ahşap bir iskele kullanılmıştır. Bu iskelenin oturduğu yuvalar 
her iki ayakta üçerden toplam altı adettir. Yuvaları yaklaşık 25x25 cm. bo-
yutlarında olup kalasın girebilmesi için yan yüzlerden biri genişletilerek uza-
tılmıştır. Bloklardan birçoğu yatayda demirden yapılmış kenetlerle, kurşun 
bağlayıcıyla sabitlenmiştir. Köprü tonozunun yolla bağlandığı kısımlar iri 
moloz taşlarla, araları harçla bağlanarak oluşturulmuştur. Temel blokları dışa 
taşırılarak yapılmış ve yapının mukavemetini arttırmıştır. 

Kazılarda köprünün yaklaşık 2 m.lik alüvyon bir dolgu ile kapandığı an-
laşılmıştır. Saptanan tabakaların tamamen şiddetli yağmur suyuna bağlı sel 



376

gibi etmenlerden dolayı oluştuğu anlaşılmaktadır. Yağmurun çok yağdığı dö-
nemde alüvyonlu dolgunun çok taşlı, az yağışlarda ise daha çok ince milli ta-
bakalar oluşturduğu açıkça görülmektedir. Tabakalar az sayıda seramik, sik-
ke vb. buluntu içermektedir. 2017 yılı çalışmaları ile köprünün her iki ayağı 
açılarak yapıya ait mevcut bloklar ortaya çıkarılmıştır. Yaptığımız gözlemler 
köprünün olasılıkla yakın yüzyıla kadar ayakta olduğunu ve modern asfalt 
yolun geçirilmesi nedeniyle tahrip edildiğini ortaya koymuştur. 

5. Epigrafi Çalışmaları

Christof SCHULER

 Andrew LEPKE

Selen KILIÇ ASLAN

Bu dönemde 2017’de ele geçirilen yeni buluntuların kaydedilmesi, kent sı-
nırları içinde henüz kazılmamış alanların taranması, Patara Yazıtları Corpusu 
bağlamında, bu güne kadar ele alınmış olan yazıtlara dair ortaya çıkan bazı 
sorulara netlik kazandırmak amacıyla kontrollerin yapılması amaçlanmıştır. 

Kazıda Çıkan Yeni Buluntular: Kent bazilikası ile Nero Hamamı alanındaki 
Geç Antik Dönem surlarında yürütülen kazı çalışmalarında, genellikle frag-
man şeklinde günümüze ulaşmış olan, toplamda 50 kadar yazıt bulunmuştur.  
Bunların bazıları henüz 19. yüzyılda kaydedilmiş ve Tituli Asiae Minoris’te ya-
yımlanmış; ancak sonradan üzeri toprak ya da taşlarla kaplandığı için tekrar 
bulunamamış yazıtlardır. Örneğin Atlet Marcus Aurelius Imbras için bir hey-
kel kaidesi olan TAM II 247 (ilk olarak 1889’da yayımlanmıştır) ya da Sabina 
Augusta (“yeni Hera” olarak) için bir adak altarı olan TAM II 412 gibi. Yeni 
buluntular arasında aynı tipte başka bir altara dair bir fragman da yer almak-
tadır. Böylece Hadrian Olympios ve Sabina Nea Hera’ya adanmış olan adak 
altarları grubunun toplam sayısı 13’e ulaşmıştır (TAM’de söz konusu gruba 
dair 5 yazıt bulunmaktadır, bunlar TAM II 409-413’tür). Söz konusu adak-
ların metinleri birbirinin aynısı olmakla birlikte, kaliteleri oldukça farklılık 
göstermektedir. Dolayısıyla her bir yeni buluntu, mevcut resmi zenginleştir-
mektedir. Diğer şehirlerdeki benzer seriler gibi, bu adaklar da Hadrianus’un 
Patara’ya M.S. 131 yılında gerçekleştirdiği bir ziyaret nedeniyle ortaya çıkmış 
olabilirler. 
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Yeni metinler arasında 2014 yılında kent bazilikasında bulunan ve bu sene 
kataloglanan bir fragman, harf formlarına dayanarak kuşkuya yer bırakma-
yacak biçimde M.Ö. 5./4. yüzyıllara tarihlenmektedir. Dikkat çeken bir di-
ğer buluntu, “hareketsiz” ( ) ve “duyan” ( ) üç Kronosoğlu’na 
adanmış dikdörtgen bir altardır. Yazıtta bu üç tanrının adı da sayılmaktadır: 
Patara’nın baş tanrısı olan Apollon Patroos (ki kendisi Kronos’un oğlu değil, 
torunudur), Zeus ve henüz tam olarak anlaşılamamış bir tanrı daha. Meşhur 
bir hayırsever için dikilmiş bir heykel kaidesi fragmanının da aynı şekilde 
M.S. 2. yüzyıla ait olması mümkündür. Burada bahsi geçen hayırsever kadı-
nın ismi günümüze ulaşmamıştır. Kendisi ya da muhtemelen Lykia Birliği 
başrahibi olan kocası, Roma modelinde hayvan gösterileri düzenlemiştir. 

Yüzey Taramaları: Patara’da yaşanan kuraklık sonucu, bu yaz antik liman 
havzasının büyük kısmı tamamen kurumuştur. Böylece 2012 – 2014 yıllarında 
Bizans liman tahkimatı ve rıhtım duvarında başlanan taramaların tamamlan-
ması mümkün olmuştur. Devşirme taşlardan oluşan rıhtım duvarının incele-
mesinde, bugüne kadar bilinmeyen bir Lykia Birliği baş rahibine ait anıtsal 
bir kaide bloğu bulunmuştur. Bu kişi, Roma atlı sınıfı (ordo equester) mensubu 
olan Lykia Birliği rahipleri grubuna dâhildir ve bir atlı birliğine, ala Thracum’a 
kumandanlık etmiştir. Roma ordusundaki görevinin sona ermesinin ardın-
dan, Lykia Birliği’nde sekreter, birlik rahibi ve birlik festivallerinde agonot-
hetes olarak kariyer yapmıştır. Böylece bu yeni buluntu, André Balland’ın4 
her dört yılda bir gerçekleşen birlik festivalinin organizasyonunun, görev-
de bulunan birlik rahibinin önemli bir yükümlülüğü olarak görüldüğü yö-
nündeki tahminini bir kez daha tasdik etmektedir. Bir diğer yeni buluntu, 
Bizans liman tahkimatı yıkıntıları arasında ele geçen, meşhur hayırsever çift 
Ti. Claudius Flavianus Eudemos ile Claudia Anassa’nın oğlu olan Ti. Cla-
udius Andronikos’un onurlandırma yazıtıdır. Söz konusu heykel kaidesi, 
Eudemos’un iki azatlısı tarafından, Eudemos tarafından bırakılan “Halias” 
isimli çiftliğin gelirleri kullanılarak dikilmiştir. Anassa için aynı tipe ait bir 
diğer kaide bu yıl Geç Antik Dönem surunda, Nero Hamamı bölgesinde bu-
lunmuştur. Bu iki yeni buluntu ile bu aileye ait olan toplam yazıt sayısı 17’ye 
ulaşmıştır. 

4 FdX VII s. 238. Ayrıca krş. A. Lepke, Ch. Schuler, K. Zimmermann, Neue Inschriften aus Patara 
III: Eliten-repräsentation und Politik in Hellenismus und Kaiserzeit, Chiron 45, 2015, 326–330.
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Hâlihazırda Kaydedilmiş Yazıtların Kontrolü: Patara’da sayısı 650’nin üzerine 
ulaşmış olan yazıtların bir Corpus şeklinde yayımlanması amaçlanmaktadır. 
Bu güne kadar metinlerin yaklaşık yarısı bir Ön-Corpus’ta (“Praecorpus”) bir 
araya getirilmiştir. Kalan kısmı ise, ki bunların arasında çok sayıda mezar 
yazıtı bulunmaktadır, hazırlık aşamasındadır. Bu çalışmalar esnasında, yeni 
soru, sorun ve saptamalar ortaya çıkmaktadır. Bu durum örneğin P. Paconius 
Hermias’a ait mezar yazıtında (TAM II 438) yaşanmıştır. S. Cormack tara-
fından Hadrianus Horrea’sının yanında bulunan tapınak mezar ile ilişkilen-
dirilen yazıt5, Batı Nekropolü’ndeki M18 numaralı mezar yapısının önünde 
durmaktadır. 

6. Jeofizik Araştırmaları6

İrfan AKCA1

Çağlayan BALKAYA

Mehmet ALİ KAYA

2017 çalışmalarında Tepecik, Liman hamamı ve agora bölgelerinde çeşitli 
ölçeklerde incelemeler yapılmıştır. Alanların büyüklükleri, ölçüm yönleri ve 
parametreleri mevcut arazi şartlarına göre yerinde belirlenerek uygulanmış-
tır. Tepecik alanında tepe üzerindeki düzlük dışında batı yamacında da dene-
me amaçlı ölçümler gerçekleştirilmiştir. Bazilika ve hamam zemininin altında 
bir yapı olup olmadığını incelemek amacıyla bu alanlarda GPR (yer radarı) 
ölçümleri yapılmıştır. Elektrik tomografi ölçümleri yere bir metal elektrot 
saplanmasını gerektirdiğinden yapı zeminlerine zarar vermemek amacı ile 
GPR yöntemi uygulanmamıştır. 

Çalışma genelinde elektrik özdirenç tomografisi ölçümleri dipol-dipol dizi-
limi ile çok elektrotlu sistem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elektrot ve profil 
aralıkları 1 m. şeklinde belirlenmiştir. Bu ayarlarla yüzeyden itibaren 2 m. de-

5 S. H. Cormack, The Space of  Death in Roman Asia Minor, 2004, s. 256 – 260.
6 1 Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Gölbaşı, 

Ankara//2Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Bölümü, 
Isparta//3Trakya Üniversitesi, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Edirne
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rinliğe kadar ayrıntılı özdirenç kesitleri elde edilebilmiştir. Kullanılan bir diğer 
jeofizik yöntem olan yer radarında ise 500MHz frekansında kapalı anten sis-
temi ile 5 cm. iz aralığı ve 50 cm. profil aralığı şeklinde tanımlanan konumsal 
çözünürlük ile ölçümler gerçekleştirilmiştir. Tüm veriler en güncel ver işlem 
yöntemleri ile değerlendirilerek kayda değer bulgular elde edilmiştir. Tepecik 
alanında 50 cm. derinlikten başlayarak yoğun yapı izleri belirlenmiştir. Buna 
ek olarak alanda yaklaşık 5 m.×5 m. boyutlarında düzgün geometrik kesitli bir 
yapı belirtisi izlenmiştir. Bu belirtinin boşluk veya masif bir kütleye karşılık 
geldiği düşünülebilir. Bir diğer önemli belirti ise agora alanında görülmüştür. 
GPR ve ERT verilerinin her ikisinin de doğruldağı belirti 4m.×4m. boyutların-
da olup orta bölümü boş bir çerçeve şeklindedir.  Hamam zemini altında ise 
yaklaşık KB-GD doğrultulu çizgisel bir yapı belirlenmiş olup arkeolojik olarak 
bir yorumlama yapılmamıştır. Bazilika zemini altında çizgisellik gösterme-
mekle birlikte bir takım belirti ayırt edilebilmiştir. Sayılan belirti bölgelerinde 
kazılar önerilmiştir. 
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Resim 2: Nero Hamamı ve Geç Antik sur, taş planı.

Resim 1: Nero Hamamı ve Geç Antik sur, havadan.



381
Resim 4: Patara Agorası doğu portik kapı blokları.

Resim 3: Patara Agorası doğu portik stylobatı.
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Resim 6: Geç Antik surun kuzeyindeki Ortaçağ fırını.

Resim 5: Geç Antik surun güneyindeki yol ve koruma duvarı.
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Resim 7: Tepecik, plan ve 2017 çalışma alanları.
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Resim 9: Tepecik, kuyu mezar.

Resim 8: Tepecik, kuyu mezar ağzı.
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Resim 12: Kent Bazilikası, 2017 son durum.

Resim 11: Tepecik, İ-19 ve J-19 açmaları, son durum.

Resim 10: Tepecik, İ-19 açması.
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Resim 15: Kısık Köprüsü, taşçı işaretleri.

Resim 14: Kısık Köprüsü.

Resim 13: Kent Bazilikası, GG ve GG0 açmaları.
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LİMAN TEPE 2017 YILI KARA KAZILARI
Hayat ERKANAL*

Ayşegül AYKURT
Kadir BÖYÜKULUSOY

Liman Tepe İzmir İli, Urla İlçesi, İskele Mahallesi’nde, Karantina Adası 
karşısında bir yarımada üzerinde yer almaktadır. Yerleşimde 2017 yılında1 
karada yapılan kazılarda kuzey kazı alanının kuzeyinde 2016 yılında kazılan 
alanın güneyinde, Y/4-5 açmalarında çalışılmıştır. Bu kısımda yapılan kazı-

* Prof. Dr. Hayat ERKANAL. Liman Tepe Kazı Başkanlığı, Denizli Mahallesi, Harbiye Cad. No: 2 
Çeşmealtı – Urla-İzmir/TÜRKİYE. e-mail: hayaterkanal@gmail.com

 Doç. Dr. Ayşegül AYKURT. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
06800,  Beytepe-Ankara/TÜRKİYE. e-mail: aysegulaykurt@gmail.com

 Öğr. Gör. Kadir BÖYÜKULUSOY. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Sivas/TÜRKİYE. e-mail: kadirbuyukulusoy@gmail.com

 İzmir Bölgesi Kazıları ve Araştırmaları Projesi (IRERP) kapsamında yapılan Liman Tepe kazıları 
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Turizm Bakanlığı yetkili temsilcisi olarak katılmışlardır.
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larda 1995-96 ve 2016 yılında açığa çıkartılan kalıntıların doğu uzantısını or-
taya çıkarmak hedeflenmiştir. Belirtilen alanda yapılan kazılarda ETÇ II, ETÇ 
IIIB, OTÇ, GTÇ, Arkaik ve Klasik Döneme ait kalıntılar açığa çıkartılmıştır 
(Resim: 1). 

M.Ö. 6-4. yy. Tabakası (LMT I.2): Y-4 açmasında yapılan çalışmalarda bir 
kuyu (K-25) açığa çıkartılmıştır. Kuyuyla bağlantılı mimari kalıntılar yerle-
şimde 1950’li yıllarda yapılan tahribat nedeniyle kazınarak yok edilmiştir. Üst 
seviyelerde kuyunun iç çapı 1,23-1,40 m., dış çapı 1,80-2,24 m.dir.  Kuyunun 
alta doğru genişlediği ve alt seviyelerde iç çapı 1,30-1,50 m., dış çapı ise 2,30-
2,34 m.ye ulaşmaktadır. Kuyunun içinde  1,64 m. derinleşilmiştir. Bu derinleş-
melerde üst seviyelerde Arkaik - Klasik dönemlere tarihlenen çatı kiremitleri 
ve kap parçaları ile birlikte çok az sayıda zeytin çekirdekleri ele geçirilmiştir. 
Küçük buluntu olarak figürine ait el parçası; başı kırık, himation giymiş hey-
kelcik ile başı kırık çıplak yaşlı bir erkek heykelciği; pişmiş toprak ağırşak ve 
üç tane disk biçiminde ağırlık ele geçirilmiştir. Kuyunun içinde yaklaşık 0,83 
m.lik dolgudan itibaren çatı kiremitlerin azaldığı belirlenmiştir. Çatı kiremit-
lerinin azaldığı seviyede parçalanmış bir amphora bulunmuştur. Krem renkte 
astarlı bu amphora Arkaik Döneme tarihlenmektedir. Bu seviyenin altında ele 
geçirilen küçük buluntuları çıplak bir erkek figürini ve üç tane bronz sikke-
den oluşmaktadır. Sikkeler üzerinde yapılan çalışmalarda bunlardan birinin 
Klazomenai sikkesi diğerlerinin ise Phokai sikkesi olduğu belirlenmiştir. 

K-25 kuyusunun güneyinde yapılan kazılarda OTÇ III’e tarihlenen duva-
rının (D-827) güney kısmını da içine alan bir taş dolgu tespit edilmiştir. Do-
ğu-batı doğrultusunda uzanan ve kırık taş, küçük ve orta boyutta toplama 
taşlardan oluşan bu dolgunun içinden Geç Dönem seramikleri karışık olarak 
ele geçmiştir. Seramik örnekleri içinde Arkaik Dönem’e tarihlenen kapalı bir 
kaba ait parça önem taşımaktadır (Resim: 2). Üzerinde Klazomenai siyah fi-
gür tekniğinde yapılmış bir kargo gemisi tasvir edilmiştir. 

Geç Tunç Çağı Tabakası (LMT II.3): Alanda Y/5 açmasının güneyinde bir ya-
pının (M-83) batı kısmı ortaya çıkartılmıştır (Resim: 3). Kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultusunda uzanan bu yapının güney (D-829) ve batı (D-828) duvarlarının 
bir bölümü korunmuştur. Bu duvarlardan batı duvarı (D-828) kuzeydoğu - 
güneybatı doğrultusunda 2,13 m. uzunluğunda, 0.62-0.67 m. genişliğindedir. 
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Duvarın doğu yüzü çok büyük boyutta volkanik taşların dizilmesiyle, batı 
yüzü ise küçük ve orta boy taşların gelişigüzel yerleştirilmesiyle oluşturul-
muştur. Güney duvarı (D-829) ise kuzeybatı - güneydoğu doğrultusunda 2,83 
m. boyutlarındaki büyük volkanik taşlarla batı duvarıyla aynı teknikte inşa 
edilmiştir. Bu duvarların sınırladığı alanda orta boyutta levha taşlardan olu-
şan bir döşeme tespit edilmiştir. Döşeme üzerinden çok az miktarda seramik 
ele geçmiştir. Bu seramik içinde pedestal bir kaide parçası, çanağa ve kapalı 
bir kaba ait yatay kulplar yer almaktadır. 

Döşemenin güneyde, D-829 duvarının kuzeyinde taban altına gömülmüş 
iki küp ortaya çıkartılmıştır. Sadece alt kısımları korunmuş olan küplerin Orta 
Tunç Çağı tabakasının içine girdiği ve tahrip ettiği saptanmıştır. Küp parçala-
rının çevresinden ele geçirilen seramik parçaları içinde dışa çekik-dışa kalın-
laştırılmış ağız kenarlı çanak, yiv bezemeli kapalı kap parçası, dışa çekik-basit 
ağız kenarlı çömlekler, dışa uzatılmış ağız kenarlı boyunlu çömlekler,  dışa 
çekik-içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı boyunlu çömlekler bulunmaktadır. Yerli 
seramik dışında iki parça Miken seramiği kalıntıların tarihlendirilmesi bakı-
mından önem taşımaktadır. Bu alanda çakmaktaşından bir bıçak ve yonga 
parçası küçük buluntuları oluşturmaktadır.

Alanın kuzeyinde, Y-4 açmasında K-25 kuyusunun kuzeydoğusunda yu-
karıda anlatılan kalıntılardan tamamen bağımsız bir duvar  (D-823) tespit 
edilmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda 1,34 m. uzunluğunda, 0,74 m. ge-
nişliğinde,  0,41 m. yüksekliğinde olan duvarın doğu yüzünün bir bölümü 
kuyu tarafından tahrip edildiği görülmüştür. Korunan kısmı itibariyle duvar 
büyük boyuttaki taşların kenar hattına konulması ve aralarının kırık taşlarla 
doldurulmasıyla örülmüştür. Duvarın doğusunda yapılan kazılarda ele geçi-
rilen seramik içinde profil parçası olarak s profilli fincan, dışa çekik-basit ağız-
lı tabak, dışa çekik-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarı yiv bezemeli çanak, içe 
çekik-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, dışa çekik-basit ağız kenarlı 
geniş ağız kenarlı çömlekler, dışa çekik-içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çöm-
lek boyunları, yonca ağızlı depolama kabına ait boyun parçası yer almaktadır. 

Orta Tunç Çağı Tabakası (LMT III): Orta Tunç Çağının üç mimari tabakasına 
ait kalıntılar bu alanda yapılan kazılarda tespit edilmiştir. 

LMT III. 1/2 Mimari Tabaka (OTÇ III): Bu mimari tabakaya ait sadece Y-4 
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açmanın güneyinde bir duvar      (D-827) bulunmaktadır (Resim: 4). Yüzeyin 
hemen altında yer alan bu duvar doğu - batı doğrultusunda uzanmakta olup 
doğu uzantısı kazılmayan alan içinde devam etmekte, batı uzantısı ise tahrip 
olmuştur. Duvarın açığa çıkartılan kısmı 3,48 m. uzunluğunda, 0,61-0,71 m. 
genişliğinde,  0,51 m. yüksekliğindedir. Duvarın kuzey yüzüne çoğunlukla 
büyük boyutta, güney yüzüne ise orta boyutta volkanik taşlar yerleştirilmiş, 
aradaki boşluklar ise küçük boyutta toplama taşlar ile doldurulmuştur. Bu 
duvarın güney kısmı geç dönemde taşlarla doldurulmuştur. Duvarın kuze-
yinde yapılan kazılarda ele geçirilen seramik örnekleri içinde dışa çekik-basit 
ağız kenarlı fincan, goblet, sığ çanak, dışa çekik dışa kalınlaştırılmış ağız ke-
narlı çanak, içe çekik dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, dışa çekik içe 
kalınlaştırılmış ağız kenarlı boyunlu çömlek, dışa çekik basit ağızlı geniş ağız 
kenarlı çömlek, yonca ağızlı depolama kaplarına ait parçalar yer almaktadır2. 

D-827 duvarının güneyinde yapılan kazılarda ele geçirilen gri Minyas 
seramik grubuna ait alabastron parçası da bu tabakanın önemli bir bulun-
tusunu oluşturmaktadır. Bu alandan küçük buluntu olarak cüruf parçası ele 
geçmiştir.  

LMT III. 3 Mimari Tabaka (OTÇ II): Alanın genelinde yapılan derinleşmeler-
de bu mimari tabakaya ait kalıntılar açığa çıkartılmıştır (Resim: 5). 

Alanın en güneybatısında kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan 
bir duvar tespit edilmiştir. 2013 yılında yapılan kazılarda güney kısmı açığa 
çıkartılan duvarın (D-710)  kuzey uzantısı ortaya çıkartılmıştır. 2017 yılında 
açığa çıkartılan kısmı ile birlikte duvar 8,00 m. uzunluğuna ulaşmıştır. 0.48-
0,52 m. genişliğinde ve 0,48 m. yüksekliğinde 2 sırası korunan duvarın ku-
zey uzantısının kalın bir levha taşla düzgün bir şekilde bittiği görülmüştür. 
Duvarın örgüsünde küçük ve orta boy levha taşlarla toplama taşlar birlikte 
kullanılmıştır.

D-710 duvarının kuzeyinde M-84 yapısı yer almaktadır (Resim: 5). Yapının 
sadece kuzeydoğu köşesi açığa çıkartılmış olup diğer kısımlarının 1950 yılın-
da tepeden toprak alınması sırasında yok olduğu düşünülmektedir. Yapının 
kuzey duvarı (D-838) kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanmakta olup, 

2 Ayrıntılı bilgi için bakınız Aykurt 2010, 45-54.
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batı uzantısı düzgün kesilmekte, doğu uzantısı ise doğu duvarına bağlanarak 
yapının kuzeydoğu köşesini oluşturmaktadır. Bu duvar 1,66 m. uzunluğun-
da, 0,56 m. genişliğinde, 0,23 m. yüksekliğinde, iki sırası korunmuştur. Duva-
rın örgüsü orta boyuttaki taşların kenar hattına konulmasıyla örülmüştür. Ya-
pının doğu duvarı (D-831) kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanmakta 
olup güney uzantısı tahrip olmuştur. Duvar 2,80 m. uzunluğunda, 0,60 m. 
genişliğinde, 0,20 m. yüksekliğinde iki sıradır. Bu duvarın örgüsünde doğu 
duvarından farklı olarak kuzey yüzünde orta boyutta toplama taşlar, iç yü-
zünde ise daha küçük boyutta taşlar kullanılmıştır. Yapının içinde yapılan ka-
zılarda ele geçen seramik örnekleri içinde içe çekik-dışa kalınlaştırılmış ağız 
kenarlı çanak, içe çekik basit ağız kenarlı çanak, küresel gövdeli-dışa çekik 
geniş ağızlı çömlek, dışa çekik-içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı kısa boyunlu 
çömlek, dışa çekilerek uzatılmış ağız kenarlı uzun boyunlu çömlekler, dışa 
çekik-içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı uzun boyunlu çömlek, dışa çekik-içe ka-
lınlaştırılmış ağız kenarlı uzun boyunlu çömlekler yer almaktadır.3 Yapının 
kuzey duvarının batı uzantısının bozulmuş kısmında çift kulplu bir amphora 
bulunmuştur (Resim: 6). Yapının içinden küçük buluntu olarak ise kap parça-
sından yapılmış bir ağırlık, iki tane kurşun halka4 ve öğütme taşı parçası ele 
geçirilmiştir. 

Bu yapının doğusunda yapılan kazılarda ise belirli bir mimari bütünlük 
vermeyen doğu-batı doğrultusunda uzanan duvar parçaları ile bu duvarları-
nın arasında ise bir bebeğe ait basit toprak mezar (G-66) bulunmuştur. Koru-
nan kısmı itibariyle bebek güney - kuzey doğrultusunda tam hocker yatırılmış 
olup, yüzü doğuya bakmaktadır. Mezardan herhangi bir buluntu ele geçme-
miştir.  

M-84 yapısının kuzeyinde K-25 kuyusu tarafından tahrip edilmiş kuzey 
güney doğrultusunda uzanan bir duvar (D-830) yer almaktadır. 3,00 m. uzun-
luğunda, 0,72-0,80 m. genişliğinde, 0,54 m. yüksekliğindeki duvarın 2 sırası 
korunmuştur. Duvarın örgüsünde kenar hatlarına büyük boy taşlar yerleş-
tirilmiş, iç kısmı ise küçük boy taşlarla doldurulmuştur. Bu duvarın doğu-

3 Ayrıntılı bilgi için bakınız Aykurt 2010, 33-45.
4 Benzer örnekler için bakınız: Erkanal ve Günel  1995, s. 267; Schmidt 1932, s. 59, 151, 155, 164-165  

fig. 66, 198, 199, 204, 206; Özgüç 1980, s. 371  lev. LXIII; 1986, s. 9-10  lev. 129; Öztan 1997, 235-236, 
lev. II, çiz. 8-9.
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sunda yapılan kazılarda az miktarda seramik bulunmuştur. Bunların içinde 
profil parçası olarak s profilli fincanlar, basit ağız kenarlı sığ çanak, s profilli 
çanaklar, içe çekik dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, dışa çekik içe 
kalınlaştırılmış ağız kenarlı çömlek boyunları, dışa çekik basit ağızlı çömlek-
ler, dışa çekik ve uzatılmış ağız kenarlı çömlek, yonca ağızlı depolama kapları 
yer almaktadır. Küçük buluntu olarak ise sadece pişmiş toprak bir ağırşak ele 
geçmiştir.

D-830 duvarının kuzeyinde de kuzeydoğu - güneybatı doğrultusunda 
uzanan bir başka duvar (D-824) ortaya çıkartılmıştır. Kuzey ve güney uzan-
tısı tahrip olan duvarın uzunluğu 1,60 m., genişliği 0,80 m., yüksekliği 0,59 
m.dir. Dört sırası korunan duvarın örgüsünde en altta büyük bir volkanik taş 
yerleştirilmiş, üst kısmının batı yüzünde orta büyüklükte levha taşlar, doğu 
yüzünde ise orta boyutta toplama taşlar kullanılmıştır. 

D-826 duvarının 1,86 m. doğusunda ise başka bir duvar yer almaktadır (D-
826). Kuzey - güney 0,62 m., doğu batı 0,74 m. ölçülerinde olan duvar 0,76 m. 
yüksekliğindedir. 4 sırası korunan duvarı çoğunluğu farklı boyutlarda kalın 
levha çok az orta boyutta toplama taştan örülmüştür. Oldukça küçük boyutta 
olan bu kalıntı, duvardan çok sütun kaidesi olarak ta kullanılmış olabilir. 

D-826 duvarının doğusunda bir silo (S-14) tespit edilmiştir. 1,01 m. çapın-
da olan silonun korunan 2 sırası 0,24 m. yüksekliğinde olup 2 sıra levha taş-
tan oluşmaktadır. Silonun içinde yapılan kazılarda herhangi bir buluntu ele 
geçirilmemiştir.  

Bu kalıntıların kuzeyinde ve kuzeybatısında küllü bir tabaka kazılmıştır. 
Külün kazılması sırasında ele geçirilen seramik örnekleri içinde profil olarak 
s profilli fincanlar, basit ağızlı sığ çanaklar, kantharos, dışa çekik-dışa kalın-
laştırılmış ağız kenarlı çanaklar, içe çekik-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı 
çanaklar, içe çekik-dışa uzatılmış ağızlı geniş ağız kenarlı çömlek, içe çekik-
basit ağız kenarlı çömlekler, içe çekik-içe ve dışa kalınlaştırılmış ağız kenar-
lı çömlekler, dışa çekik-basit ağız kenarlı boyunlu çömlekler, dışa çekik-içe 
kalınlaştırılmış ağız kenarlı boyunlu çömlekler, yonca ağızlı kaplar bulunur. 
Minos tipi ağırlık5 (Resim: 7), pişmiş toprak ağırşak, pişmiş topraktan maka-

5 Ege dünyasında Erken Tunç Çağı’ndan itibaren kullanılan bu tip ağırlıklar “Minos tipi ağırlık” 
olarak adlandırılmaktadır. Bakınız: Barber 1991, s. 104-105, fig. 3.23; Smith 1975, s. 276; Warren 
1972, s. 243, fig. 96.
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ra, kemik bız, obsidyen dilgi, taş balta ve biley taşı külün içinde ele geçirilen 
küçük buluntuları oluşturur. 

Küllü toprağın yanı sıra yukarıda anlatılan kalıntılarla bağlantılı ele ge-
çirilen seramik örnekleri içinde profil olarak s profilli fincan, gobletler, içe 
çekik-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, içe çekik-basit ağız kenarlı 
çanaklar, dışa çekik-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, dışa uzatılmış 
basit ağızlı çömlekler, dışa çekik-basit ağızlı çömlek boyunları, dışa çekik-içe 
kalınlaştırılmış ağız kenarlı boyunlu çömlekler, yonca ağızlı testi ve yonca 
ağızlı depolama kapları yer almaktadır. Kap parçasından ağırlık, pişmiş top-
rak ağırşak, pişmiş toprak boncuk, iki tane makara, ezme taşı, kemik bız ve 
çakmaktaşından dilgi küçük buluntuları oluşturur. 

Bu kalıntıların kuzeyinde kalan alanda ise belirli bir mimari bütünlük ver-
meyen taş yığınları ile kuzeydoğuda, açma profilinin yakınında bir fırının (F-
44) batı kısmı ortaya çıkarılmıştır. Ağız kısmı güneyde yer alan fırının uzun-
luğu kuzey - güney 1,40 m., açığa çıkartılan kısmının genişliği 0,70 m., kenar 
kalınlığı 0,20 m.dir. Fırının kaldırılması sırasında iki taban tespit edilmiştir. 
Altta yer alan taban küçük boyutta levha taşların üzerine küçük taş parçaları 
ile çok az miktarda seramik parçaları ile döşenmiş ve üzerine 3,5-4 cm. kalın-
lığındaki bir çamurun sıvanmasıyla; üstte yer alan taban ise seramik parçala-
rının üzerinin 5-6 cm. kalınlığındaki bir çamurun sıvanmasıyla yapılmıştır. 
Üst tabana yerleştirilmiş seramik parçaları içinde profil olarak içe çekik dışa 
kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanak, çanağa ait halka dip ve dışa çekik içe kalın-
laştırılmış ağız kenarlı çömlek boynu bulunmaktadır.  

LMT III. 4 Mimari Tabaka (OTÇ I): 4. mimari tabakanın 3. mimari tabaka-
ya ait kalıntılarla aynı karakterde olduğu anlaşılmıştır (Resim: 8). 3. mimari 
tabakada kullanılan kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan yolun er-
ken evresi saptanmıştır. Bu evrede yolun dolgusundan ele geçirilen seramik 
örnekleri içinde profil parçası olarak basit ağız kenarlı çanak, içe çekik-dışa 
kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, yonca ağızlı depolama kapları, dışa çe-
kik-içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çömlek boyunları, dışa çekik-içe kalınlaştı-
rılmış ağız kenarı üzeri yivli çömlek boynu, yonca ağızlı testiler ve gaga ağızlı 
testiler ait parçalar bulunmaktadır. Küçük buluntu olarak ise iki tane kap par-
çasından yapılmış ağırlık, Minos tipi ağırlık, çakmaktaşından çekirdek, çak-
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maktaşından bıçakların yapıldığı hammadde (Resim: 9), iki tane çakmaktaşı 
bıçak (Resim: 10), üç tane kemik bız, iki tane kurşun halka ve öğütme taşı ele 
geçirilmiştir. 

Yolun batısında yapılan kazılarda ise 3. mimari tabakada yer alan M-84 
yapısının erken safhası, bu yapının kuzeyinde, yolun batısında M-85 olarak 
numaralandırılan yapı yer almaktadır. 

M-84 yapısının 3. mimari tabakada olduğu gibi kuzeydoğu kısmı ortaya 
çıkartılmıştır (Resim: 8). Yapının kuzey duvarının (D-839) korunan uzunluğu 
1,80 m., genişliği 0,57 m., yüksekliği ise 0,21-0,27 m.dir. Orta ve küçük boy 
toplama taşlardan oluşan duvarda belirli bir örgü tekniği saptanamamıştır. 
Bu duvarın doğu uzantısına bağlanan ve yapının doğusunu oluşturan duva-
rın (D-832) ise kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 3,07 m. uzunluğundaki 
iki sırası korunmuştur. Duvarın genişliği 0,59-0,64 m., yüksekliği 0,28 m.dir. 
Duvarın örgüsünde kenarlara orta büyüklükte toplama taşlar konulmuş 
olup, arada kalan boşluklar küçük taşlarla doldurulmuştur. Yapının içinden 
ele geçirilen seramik örnekleri içinde profil parçası olarak dışa çekik-basit 
ağız kenarlı fincan, içe çekik-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, yon-
ca ağızlı depolama kabına ait boyun parçaları, dışa çekik-basit ağız kenarlı 
çömlek boynu, dışa çekik-içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çömlek boynu, dışa 
yayvan ağızlı çömlek parçaları yer almaktadır. Kap parçasından yapılmış bir 
ağırlık, obsidyen dilgi, kemik bız ve metal parçası küçük buluntular arasında 
yer almaktadır.   

M-85 yapısının ise güneybatı köşesi açığa çıkartılmıştır (Resim: 8). Ku-
zey-güney doğrultusunda uzanan yapının güney duvarı (D-834) doğu - batı 
doğrultusunda uzanmaktadır. 2 sırası korunan D-834 duvarı 2,40m. uzunlu-
ğunda, 0,70m. genişliğinde, 0,50m. yüksekliğindedir. Yapının kuzey-güney 
doğrultusunda uzanan batı duvarının (D-840) kuzey uzantısı tahrip olmuş, 
güney uzantısı ise yapıyı güneyden sınırlayan duvara (D-834) bağlanarak 
köşe yapmıştır. Batı duvarının (D-840) korunan kısmı 3,30m. uzunluğunda, 
0,80m. genişliğinde, 0,45m. yüksekliğinde ve 2 sıradır. Gerek D-840, gerek-
se D-834 duvarı farklı boyuttaki taşlarla düzensiz bir biçiminde örülmüştür. 
Yapının içinde yapılan kazılarda doğuda bir fırın tabanı (F-46), kuzeybatıda 
ise bir ocak tabanı (O-19) açığa çıkartılmıştır. Fırın tabanı kuzey-güney 0,92 
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m., doğu-batı 0,52 m.,  0,03-0,05 m. kalınlığında ölçülerinde korunmuş olup 
kuzeyden güneye doğru çok hafif eğim yapmaktadır. Fırın yapılmadan önce 
altına çok az kum serilmiş, kumun üzerine seramik parçaları döşenip üzeri-
nin çamurla sıvanarak taban oluşturulmuştur. Fırın tabanında da dışa yay-
van ve içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çömlek, basit ağız kenarlı çanak, içe 
çekik-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar ve yonca ağızlı testi parçası 
yer almaktadır.6

Ocak tabanı da kuzey-güney 1.20 m., doğu-batı 0,80 m. ölçülerinde, 0,08-
0,10 m. kalınlığında korunmuştur. Ocak tabanı ise seramik parçalarının dö-
şenip üzerinin sıvanmasıyla yapılmıştır. Ocak tabanından kaldırılan seramik 
örnekleri arasında derin bir çanağa, insan yüzlü kaba ve yonca ağızlı testiye 
ait büyük parçalar yer almaktadır. Ocağın doğusunda yapılan kazılarda kü-
çük buluntu olarak kemik bız, öğütme taşı parçası ve kap parçasından yapıl-
mış ağırlık ele geçmiştir. Bu buluntularla birlikte ele geçen seramik örnekleri 
içinde profil parçası olarak basit ağız kenarlı sığ çanaklar, içe çekik-basit ağız 
kenarlı çanak, içe çekik-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, dışa çekik-
içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çömlek boyunları, dışa çekik-içe kalınlaştırıl-
mış ağız kenarı yivli çömlek boynu yer almaktadır. 

Yapının içinden bulunan seramik örnekleri içinde basit ağız kenarlı sığ 
çanaklar, içe çekik-basit ağız kenarlı çanaklar, içe çekik-dışa kalınlaştırılmış 
ağız kenarlı çanaklar, dışa çekik-basit ağız kenarlı çanak, yonca ağızlı depo-
lama kaplarına ait boyun parçaları, dışa yayvan ağız kenarlı çömlek parçası, 
dışa çekik-içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çömlek boynu, dışa çekik-basit ağız 
kenarlı çömlek boyunları, içe çekik-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarı kabartma 
bezemeli derin çömlek ve maşrapa ağzı yer almaktadır. Küçük buluntu olarak 
çakmaktaşından bıçak ve kemik bız ele geçmiştir.

LMT III. 5. Mimari Tabaka (OTÇ I): Bu mimari tabaka alanın güneyinde yer 
alan bir yapıyla temsil edilmektedir (Resim: 1). Kuzeydoğu-güneybatı doğ-
rultusunda uzanan bu yapının (M-87) doğu kısmı ortaya çıkartılmıştır. Yapı-
nın doğu duvarı (D-845) 1,10 m. uzunluğunda doğuya doğru uzanarak yak-
laşık 135 derecelik bir açı yaparak kuzeydoğuya doğuya doğru 2,68 m devam 

6 Ayrıntılı bilgi için bakınız Aykurt  2010, 12-32.
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etmekte, 1,44 m.lik bir boşluktan sonra ise 0,80m. daha devam ederek profilin 
içine girmektedir. Duvarın bu kısmı 0,33-0,47m. genişliğinde ve 0,12-0,18m. 
yüksekliğindedir. Duvarın örgüsünde kenar hatta orta büyüklükteki toplama 
ve kalın levha taşlar dik olarak yerleştirilmiş aradaki boşluk ise küçük taşlarla 
doldurulmuştur. Kabaca oval görünüm veren bu yapının güney kısmında, 
hemen duvarın dibinde bir tane fırın tabanı (F-48) bulunmuştur. Batı kısmı 
tahrip olan fırın doğu-batı doğrultusunda 1.10 m., kuzey güney doğrultusun-
da 1.00 m., kalınlığı ise 7-10 cm. arasında değişmektedir. Yapının doğu du-
varının kuzeyde tahrip olduğu kısımda oldukça özensiz yapılmış bir çanak 
bulunmuştur. Bu çanağın dışında yapının içinden ele geçen seramik içinde 
profil parçası olarak içe çekik-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, içe 
çekik-basit ağız kenarlı derin çanak, dışa çekik-içe kalınlaştırılmış boyunlu 
çömleklere ait parçalar, dışa çekik-içe kalınlaştırılmış ağız kenarı üzeri yivli 
çömlek boynu, yonca ağızlı depolama kaplarına ait parçalar, dışa çekik-basit 
ağız kenarlı çömlekçik, dışa çekik-basit ağız kenarlı küp boynu ile küçük bu-
luntu olarak kap parçasından yapılmış iki ağırlık ve çakmaktaşından tek sırtlı 
dilgi ele geçirilmiştir.

Yapının güneyinden ve doğusundan ele geçirilen seramik örnekleri içinde 
profili parçası olarak sığ çanaklar, içe çekik-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı 
çanaklar, içe çekik-basit ağız kenarlı derin çanak, dışa çekik-içe kalınlaştırıl-
mış ağız kenarlı çömlek boyunları, içe çekik-içe kalınlaştırılmış ağız kenarı 
yivli çömlek boyunları, yonca ağızlı depolama kapları, testi boynu ve fincan 
parçası bulunmaktadır. Öğütme taşı parçası ile perdah taşı ise bu kısımda 
bulunan küçük buluntuları oluşturmaktadır. 

Erken Tunç Çağı IIIB Tabakası (LMT IV.1): K-25 kuyusunun doğusunda ve 
güneyinde yapılan kazılarda yaklaşık 9 m²’lik alanda yangın tabakası açığa 
çıkartılmıştır  (Resim: 11). Kuzeyden güneye doğru eğim yapan bu yangın 
tabakasının M-87 yapısının altına doğru kısmen devam ettiği saptanmıştır. 
Bu yangın tabakasının açılması sırasında içe çekik - dışa kalınlaştırılmış ağız 
kenarlı çanaklar, içe çekik-ağız kenarı bant şeklinde kalınlığa sahip çanaklar, 
dışa çekik-içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çömlek boyunu, dışa çekik-basit 
ağız kenarlı kapalı kap, maşrapa ya da fincanlara ait dikey kulplar, çanakla-
ra ait yatay kulplar ve kapalı kaplara ait omuz parçaları yer almaktadır. Bu 
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çalışmalar sırasında küçük buluntu olarak sadece kap parçasından yapılmış 
ağırlık parçası ele geçirilmiştir.

Erken Tunç Çağı Tabakası (LMT V): Bu kültür katına ait kalıntılar alanının 
kuzey kısmında açığa çıkartılmıştır. Belirtilen alanda yapılan kazılarda iki mi-
mari tabaka tespit edilmiştir. 

LMT V. 1 Mimari Tabaka (ETÇ II): Alanın kuzeyinde 2016 yılında yapılan 
kazılarda, Y-3 açmasının güneyinde doğu - batı doğrultusunda uzanan bir 
duvarın (D-818) kuzey kısmı ortaya çıkarılmıştı. Bu yıl yapılan kazılarda bu 
duvarın güney yüzü açığa çıkartılmış olup duvarın iki evreli olduğu ve ETÇ 
II’nin geç evresinde güneye doğru kalınlaştırıldığı saptanmıştır (Resim: 12). 
D-818 duvarı geç evrede 1,90-2,16 m. kalınlığında, 0,27-0,40m. yüksekliğinde, 
açığa çıkartılan kısmı ise 5.48 m. uzunluğundadır. 3 sırası korunan duvar ço-
ğunluğu orta ve büyük boy toplama taşlardan düzensiz biçiminde örülmüş-
tür. Bu evrede duvarın güneyine iki duvar örülerek bir mekan (M-86) oluştu-
rulmuştur. Bu duvarlardan D-818 duvarının doğu uzantısına güneyden bağ-
lanan duvar (D-842)  kuzeydoğu - güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır. 
Doğu duvarı (D-842) 0,65-0,70 m genişliğinde, 3,40 m. uzunluğunda, 0,17-0,24 
m. yüksekliğindedir ve iki sırası korunmuştur. Duvar çoğunluğu orta boyut-
taki toplama taşların düzgün kısımlarının kenar hattı oluşturacak şekilde 
yerleştirilmesiyle örülmüştür. D-842 duvarının güney uzantısına da batıdan 
bir başka duvar (D-844) bağlanmaktadır. Yapının güney duvarını oluşturan 
D-844 duvarı kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 0,60-0,78 m. genişliğinde, 
2,85 m. uzunluğunda, 0,44 m. yüksekliğindedir. Duvarın iki yüzünde büyük 
boyutta taşlar yerleştirilmiş orta kısmında ise küçük boyutta taşlarla doldu-
rulmuştur. Trapez şeklinde mekan oluşturan bu yapının içinde, kuzeydoğu-
da tahrip olmuş beyaz sıvalı bir alan tespit edilmiştir. Yapının içinden ele 
geçirilen seramik örnekleri içinde konik gövdeli basit ağız kenarlı çanaklar, 
içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı konik çanaklara, çok az miktarda A167 ve A128 
tipinde çanaklara ait parçalar, bir tane dışa yayvan ağız kenarlı testi parçası 
ile Kastri grubuna ait fincan9 parçası yer almaktadır.

7  Blegen vd. 1950, lev. 412: 17, 24; 413. 3-4
8 Blegen vd. 1950, lev. 412: 4,6, 
9 Lloyd ve Mellaart 1962, fig. P.46, no. 3-4; Hood 1982, fig. 50, no. 2584, pl. 86; Wilson 1999, s. 101-

102, 125, 135, pl. 23, no. III-1, PL. 33, no. III-314, pl. 72, no: III-1-9, pl. 86, no. III-313-315
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LMT V. 2 Mimari Tabaka (ETÇ II): M-86 yapısının içinde yapılan kazılar-
da, D-818 duvarının erken evrede daha dar olduğu görülmüştür (Resim: 12). 
Bu evrede duvar 1,70-1,80 m. genişliğinde 0,53- 0,90 m. yüksekliğinde, yedi 
sıradır. Bu duvarın güneyinde yapılan kazılarda bir kül yığını açığa çıkartıl-
mıştır. Kül yığınının alt seviyelerine doğru çoğunluğu orta boyutta volkanik 
taşlardan oluşan bir yığın yer almaktadır. Oldukça gevşek dokuya sahip bu 
taşların buraya atıldığı düşünülmektedir. Kül tabakasının ve dolgu taşların 
M-86 yapısının doğu duvarının (D-842) altına doğru girdiği saptanmıştır. Kül 
yığınının içinden çoğunluğu A16 tipinde olmak üzere az miktarda A12, çok 
az miktarda içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı konik çanaklar ve içe çekik basit 
ağız kenarlı kapalı kaplara ait parçalar ele geçirilmiştir. Küçük buluntu olarak 
ağırşak, öğütme taşı, ağırlık, cüruf parçası, aşı boyası parçası ve kap kapa-
ması (Resim: 13) ele geçirilmiştir. Kap kapaması, mat siyah renkte, mikalı bir 
hamur yapısına sahiptir. Dar ağızlı, olasılıkla şişe biçiminde bir kabın ağzını 
kapatan bu buluntu, sistemli bir ticarete işaret etmesi bakımından önem taşı-
maktadır.

Kül yığınının kuzeyinde, D-818 duvarının güneyinde yapılan kazılarda ise 
yer yer bol kumlu, yer yer az küllü bir toprak kazılmıştır. Bu alandan ele geçi-
rilen seramik örnekler içinde konik gövdeli basit ağız kenarlı ve içe kalınlaştı-
rılmış ağız kenarlı konik çanaklara ait parçaların yanı sıra ağır çarkta yapılmış 
kap parçası (Resim: 14) ve bir tane dışa yayvan ağız kenarlı testi parçası ele 
geçirilmiştir. Çanaklar içinde koyu kırmızı astarlı ve parlak perdahlı olanlara 
ait parçalar belirgindir. 

Genel Değerlendirme

Liman Tepe’de 2017 yılında yapılan çalışmalarda kazılan alan, Prehistorik-
Protohistorik yerleşimin kuzeydoğuda yer alan en yüksek kısmından güne-
ye doğru eğim yapmaya başladığı yeri oluşturmaktadır. Bu kısımda yapılan 
kazılarda farklı dönemlere ait kalıntılar tespit edilmiş ve aşağıdaki sonuçlar 
elde edilmiştir:

1. Geç Döneme tarihlenen dolgu taşlar arasında bulunan ve Arkaik Döne-
me tarihlenen kap parçası Batı Anadolu’nun nadir örneklerinden birini oluş-
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turmaktadır. Bu kap parçası üzerinde tasvir edilen gemi Arkaik Döneme ait 
bir kargo gemisi olmalıdır. 

2. Geç Tunç Çağının 3. mimari tabakasına ait kalıntılar, bu alanın güne-
yinde ki mimari kalıntıların devamı olmakla birlikte, yapının levha taşlarla 
döşenmiş olması bakımından çağdaşı diğer yapılardan farklılık göstermekte-
dir. Bu alanın güneyinde ortaya çıkartılan bu mimari tabakaya ait kalıntılar 
atölyeler alanı olarak tanımlanmıştı.10  Atölyeler alanının kuzeyinde yer alan 
yapının tabanının levha taşlarla döşenmesi ve içinde depolama küplerinin 
bulunması konut olarak kullanıldığını düşündürmektedir.

3. Orta Tunç Çağı kültür katına ait 3. ve 4. mimari tabakasında açığa çıkar-
tılan yol, 2013-2014 yıllarında açığa çıkartılan yolun devamı olup, bu yolun 
batısında açığa çıkartılan yapıların da, yolun güney kısmın da açığa çıkartı-
lanlarla aynı planda olduğu görülmektedir. Ancak bu yapılar güneybatıda 
yer alan yapılardan farklıdır. Bu alandaki yapılarda levha taş yerine inşaat 
malzemesi olarak çoğunlukla toplama taş kullanılmıştır ve işçilik açısından 
özensizdir.

4. 2017 yılında açığa çıkartılan mimari bulgular Erken Tunç Çağı II’nin 
geç evresine tarihlenmektedir. Bu kalıntılar koridorlu yapı ve merdivenli yapı 
olarak tanımlanan yapıların doğusunda yer almaktadır. Koridorlu yapının 
doğusunda yer alan yolun doğusunda yer alan bu kalıntılar topografyanın 
yüksek olduğu bir kısımdadır. Plan olarak tamamlanamayan bu kalıntılar iki 
evrelidir. Erken evreye ait kalın kül tabakası içinde bulunan üzeri baskılı kap 
kapaması/tıpa Batı Anadolu’nun en erken örneğini oluşturmaktadır. Bu eser 
söz konusu dönemde yoğunlaştığı ileri sürülen Anadolu Ticaret Ağı içinde 
Liman Tepe’nin yerini ve önemi ortaya koymaktadır. 
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DIDYMA 2015 UND 2017
Helga BUMKE*

Hüseyin CEVİZOĞLU
Elgin von GAISBERG

Aylin TANRIÖVER

Die vom Deutschen Archäologischen Institut (DAI) getragenen und von 
der Generaldirektion für Kulturgüter und Museen genehmigten Grabungs- 
und Aufarbeitungskampagnen in Didyma fanden vom 20. Juli bis zum 1. 
Oktober 2015 und vom 17. Juli bis zum 22. September 2017 statt1. Für die 
Möglichkeit, in Didyma arbeiten zu können, sind wir der Generaldirektion 
zu großem Dank verpflichtet.

Darüber hinaus gilt den Mitarbeitern des Miletmuseums und vor allem 
der derzeitigen Direktorin Hasibe Akat unser großer Dank, die auch in diesen 
Jahren die Didymagrabung in jeder Hinsicht beraten und gefördert haben. 
Dankbar sind wir ebenso den jeweiligen Vertretern der türkischen Regierung, 
Umut Alagöz von der Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü in Ankara 
(2015) und İlhami Kılınçkaya vom Museum in Kahramanmaraş (2017), dank-
bar, die unsere Arbeiten mit großem Engagement und stetiger Hilfe begleitet 
und unterstützt haben. 

Die Schwerpunkte der beiden Kampagnen lagen auf der jeweils vom DAI 
finanzierten Konsolidierung des Apollontempels sowie der Realisierung ei-

* Prof. Dr. Helga BUMKE und Dr. Aylin TANRIÖVER: Institut für Kunstgeschichte und 
Archäologien Europas, Seminar für Klassische Archäologie, Universität Halle-Wittenberg, 
Universitätsplatz 12, 06099 Halle/DEUTSCHLAND. 

 Doç. Dr. Hüseyin CEVİZOĞLU: Ege Üniversitesi, Arkeoloji, Bölümü, 35100-İzmir/TÜRKİYE.
 Prof. Dr. Elgin VON GAISBERG, Technische Universität Berlin, Fachgebiet Historische Baufors-

chung und Baudenkmalpflege/DEUTSCHLAND.
1 Die Grabungsleitung hatte Prof. Dr. Helga Bumke, die von dem Kazı Başkan Yardımcısı Doç. 

Dr. Hüseyin Cevizoğlu, Prof. Dr. Elgin von Gaisberg und Dr. Aylin Tanrıöver wesentlich unters-
tützt wurde.
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nes neuen touristischen Erschließungskonzeptes für Didyma (Site Manage-
ment). Im Rahmen der Arbeiten für die Umsetzung des neuen Site Manage-
ment-Konzeptes wurden auch einige Sondagen durchgeführt. Parallel zu 
diesen Arbeiten wurden die Funde aus den aktuellen als auch bereits abge-
schlossenen und laufenden Grabungen dokumentiert und restauriert. 

1. Konsolidierungsmaßnahmen am Apollontempel2

Insgesamt konnten 2015 und 2017 neun Säulen, das nördliche Treppen-
haus des Tempels und der östliche Abschnitt der Südwand sowie der süd-
lichen Abschnitt der Ostwand des Zweisäulensaales konsolidiert werden 
(Abb. 1). 

Bei allen Säulen wurden lose Fragmente der Originalsubstanz abgenom-
men, gereinigt und mit Epoxidharz wieder befestigt und Risse mit Kalkmör-
tel geschlossen (Abb. 2). Bei fünf Säulen wurden außerdem Edelstahldübel 
eingesetzt, um größere lose Fragmente durch Vernadelung zu sichern, wobei 
die Bohrkanäle mit Kalkmilch verfüllt wurden.

Die Reste des nördlichen Treppenhauses und die Ost- als auch Südwand 
des Zweisäulensaales wurden wie die Säulen konsolidiert. Überdies wurden 
lose Zementmörtelergänzungen aus der Zeit der ersten Sicherungsmaßnah-
men zu Beginn des 20. Jahrhunderts entfernt.

Schließlich konnten auch in diesem Jahr mehrere anpassende Fragmen-
te von Bauteilen des Tempels im Gelände identifiziert und wieder angefügt 
werden. Dazu gehören auch zwei Fragmente des berühmten Medusa-Ran-
kenfrieses (Abb. 3). Überdies wurden auch einige Abschnitte der archaischen 
Stützmauer der Weihgeschenkterrasse östlich des Tempelvorplatzes konsoli-
diert. Um einer weiteren Verkippung des östlichen Abschnittes der Mauer in 
den Tempelbereich entgegenzuwirken und den Erddruck hinter der Mauer 
zu verringern, wurden zudem die auf dem dahinter anstehenden Gelände 
gelagerten Werksteine mit Hilfe eines Portalkrans umgelagert.

2 Die Konsolidierungsarbeiten am Apollontempel wurden auch in diesem Jahr unter der Leitung 
des Steinrestaurators und Steinmetzmeisters Christoph Kronewirth gemeinsam mit dem Stein-
restaurator İsmail Çelimli sowie drei weiteren Fachkräften und drei Lehrlingen durchgeführt, 
die im Rahmen ihrer Tätigkeit im Steinmetzhandwerk ausgebildet wurden.
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2.  Arbeiten im Rahmen der Umsetzung eines neuen Site Management Konzeptes 
für Didyma3

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeiten lag auch 2015 und 2017 auf 
der weiteren Umsetzung des neuen Site Management-Konzeptes für Didy-
ma (Abb. 4). Im Vordergrund steht hierbei die Verbesserung der touristi-
schen Erschließung der antiken Stätte durch die Verbindung von den zwei 
scheinbar unzusammenhängenden Kernbereichen, die von der modernen 
Durchgangsstraße getrennt sind: das Tempelgebiet und den letzten, gepflas-
terten Abschnitt der von Milet kommenden „Heiligen Straße“ mit ihrer teil-
weise ausgegrabenen Randbebauung. Ziel ist es, den bisher für Besucher un-
zugänglichen Bereich der Heiligen Straße künftig öffnen zu können und in 
den touristischen Besichtigungsrundgang zu integrieren. Zu diesem Zweck 
wurden auch 2015 und 2017 im Areal der Heiligen Straße für die Anlage von 
Wegen durch Kiesaufschüttungen Flächen geebnet und noch offen liegende 
Sondagen aus den 1990er Jahren, die keine signifikanten Baubefunde enthiel-
ten, verfüllt. Nach der Sicherung und Reinigung der antiken Baureste wurde 
der gesamte zukünftige Eingangsbereich geebnet und von hier bis zur Hei-
ligen Straße ein 2 m breiter Besucherweg angelegt und mit einer Kiesschicht 
abgedeckt (Abb. 5). 

In dieser Weise wurde auch der antike, gepflasterte Weg, der von der Hei-
ligen Straße zur römischen Therme führt, gesichert und mit einer Kiesschicht 
versiegelt, um einen Besucherweg zum Thermengebäude zu schaffen.

Weiterhin wurden fünf Informationstafeln aufgestellt, die in drei Sprachen 
(Türkisch, Deutsch, Englisch) anhand von Plänen und Photos die wichtigsten 
Baubefunde und die Funktion der Heiligen Straße erklären. Eine Tafel mit al-
lgemeinen Informationen wurde außerhalb der Heiligen Straße an dem 2014 
realisierten ‘archäologischen Fenster’ an der modernen Durchgangsstraße4, 
die anderen vier entlang der Heiligen Straße aufgestellt.

3 Das Konzept wurde von Prof. Dr. E. von Gaisberg entwickelt, in deren Händen auch die Leitung 
von dessen Umsetzung liegt. Zu den Mitarbeitern gehörten 2015 und 2017 die Architekten Dipl.-
Ing. Mada Saleh M.Sc., Dipl.-Ing. Konstantin Wächter M.Sc. sowie Olga Zenker–Jägemann M.Sc.
von der TU Berlin.

4 Das archäologische Fenster, eine vergitterte, fast 9 m breite Sichtöffnung wurde in der Kampag-
ne 2014 in die moderne Schutzmauer eingebrochenen, um den Besuchern auf ihrem Weg zum 
Tempelareal einen Einblick in das Areal der Heiligen Straße zu gewähren.
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Ein weiterer Arbeitsbereich des Site Management-Projektes war 2015 und 
2017 das sog. Tempelgebiet. Hier wurde 2015 als Vorarbeit für die Anlage 
eines neuen Besucherweges, der durch das bereits 1906-1913 angelegte Bau-
teillager führen soll, die Nordterrasse gereinigt und begonnen, großformatige 
Werksteine zu verlagern. Daneben konzentrierten sich die Arbeiten in beiden 
Jahren auf die moderne Umfassungsmauer des Tempelgebietes.

Sicherung der Umfassungsmauer des Tempelareals

Die auch Mandramauer genannte Umfassungsmauer wurde während der 
Freilegung des Tempels in den Jahren 1906 bis 1913 sukzessive errichtet, um 
die anstehende Böschung zu stützen und den Tempel zu schützen. Im Laufe 
der Zeit ist sie vor allem durch die vielen Lastwagen und Busse, die bis vor 
kurzem unmittelbar an ihrem Ostabschnitt entlangfuhren, teilweise geschä-
digt worden und auch eingestürzt. Um für Reparaturmaßnahmen und Reini-
gungsarbeiten einen Zugang in das Tempelareal zu ermöglichen, wurde 2015 
in dessen südöstlicher Ecke eine ehemalige Rampe aus älterer Zeit wieder 
freigelegt und gesichert (Abb. 6). Dort, wo die Rampe auf die moderne Straße 
trifft, wurde der das Areal einfassende moderne Zaun durch ein verschließ-
bares Tor ersetzt. Schließlich wurden größere, in der Südostecke liegende 
Werkstücke mit einem Autokran umgelagert und größere Betonblöcke, die in 
den letzten Jahren unsachgemäß in das Tempelareal entsorgt worden waren, 
entfernt. 

Nach diesen Vorarbeiten gelang es dann 2017, den eingestürzten südöstli-
chen Abschnitt 6 dieser Mauer wiederaufzubauen (Abb. 7. 8). Zuerst wurden 
die insgesamt 160 verstürzten Steine der Mauer mit dem Autokran auf einem 
Platz außerhalb der Mauer gelagert und dort nach Größe und Form sortiert. 

Dann galt es, die Maueranschlußstellen zu sichern und die noch stehenden 
Mauerreste im Bereich der Einsturzstelle bis auf die noch intakten unteren La-
gen abzubauen. Nach einer gründlichen Reinigung der hinteren Mauerschale 
wurde die Mauer mit dem Autokran wieder aufgerichtet. Hierbei wurden an 
allen geeigneten Stellen durchbindende Eisenstäbe als zusätzliche Veranke-
rung der Mauerschalen eingebracht. Nach Wiederherstellung dieses Absch-
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nittes der Mandramauer wurde der neue Umfassungszaun des Tempelareals 
nach dem Entwurf von 2015 ergänzt (Abb. 9). 

3. Sondagen für die Rekonstruktion der Kulttopographie von Didyma5

Die Grabungen konzentrierten sich im Wesentlichen auf drei Bereiche und 
ihr Umfeld (Abb. 10). So galt es vor allem, den Grundriss der 2013 und 2014 
unmittelbar nördlich der Moschee freigelegten Reste eines antiken Funda-
mentes, bei dem es sich um den Unterbau eines Tempels handelt, weiter zu 
klären (Grabungsareal A in Abb. 10. 11). 

Zunächst konnte in SS 15-06 die Fortsetzung des 2014 freigelegten westli-
chen Fundamentstreifens nach Norden erfasst werden, dessen unterste Lage 
hier noch auf ganzer Breite erhalten war (Abb. 12 a). In der Sondage SS15-
05 traten dann 2015 auch die untersten beiden Steinlagen der Nordwestecke 
zutage (Abb. 12 b), so dass sich jetzt für die Breite des Baues ein Maß von etwa 
11,50 m ergibt. Erstaunlich war, dass hier das Fundament nicht nur breiter ist, 
sondern mit insgesamt fünf Lagen, die eine Höhe von 3 m erreichen, wesent-
lich tiefer gründet als im Süden, wo der südliche Fundamentschenkel drei 
Lagen hatte. Dieser Befund resultiert aus dem Abfall des antiken Geländes in 
nördlicher Richtung und ist für die Rekonstruktion der antiken Topographie 
sehr aufschlußreich. Mit dem Suchschnitt SS17-02 sollte dann 2017 von der 
bereits freigelegten Nordwestecke des Fundamentes ausgehend das Funda-
ment der nördlichen Langseite des Kultbaues untersucht werden. Es konnten 
hier über die gesamte Schnittlänge von 4 m die vierte Lage des Fundamentes 
verfolgt werden. Direkt nördlich des Fundaments trat schließlich auf Höhe 
seiner untersten Lage ein Brunnen zutage (Abb. 13), der nach vorläufiger Da-
tierung seiner Verfüllung wahrscheinlich während der Bauarbeiten am Fun-
dament aufgegeben wurde. Weitere Untersuchungen müssen nun zeigen, 
welche Bedeutung der Brunnen für das Gebäude und das Heiligtum hatte.

5 Die Untersuchungen sind Bestandteil des von H. Bumke geleiteten Projektes „Kulte im Kult“ der 
Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste. Die Schnittleitungen 
hatten Dr. Jan Breder und Jan Köster MA (Archäologen, Universität Halle u. DAI Istanbul) sowie 
die Studenten Lisa Hegewald BA (2015), Julius Roch BA, Anne Hiller BA (2017), Leonhard Brey 
BA (2017) und Markus Schulze BA (2015) von der Universität Halle. Die Vermessungen wurden 
von den Geodätinnen Jana Falkenberg B.Sc. und Dipl.-Ing. Gesa Fellner und die Bauaufnahmen 
von den Architekten Mada Saleh und Konstantin Wächter der TU Berlin durchgeführt
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Die 2017 durchgeführten Grabungen konzentrierten sich darüber hinaus 
auf die Frage, wie der östliche Abschluss des Fundamentes zu bewerten ist, 
da nach wie vor strittig war, welche Funktion das östlichste Querfundament 
(F3) erfüllte (Abb. 11). Da es mit dem südlichen Längsfundament (F1) des 
Baues keine Ecke ausbildet und über dessen Flucht Richtung Süden hinaus-
geht, sollte überprüft werden, ob das Fundament F3 zu einer Peristasis gehört 
haben könnte. Zu diesem Zweck wurden die Sondagen SS17-01, SS17-05 und 
SS17-06 durchgeführt, in denen jedoch keine eindeutigen Befunde auftraten. 
In den Schnitten SS17-01 und SS17-05 traten künstlich geglättete Felsflächen 
und teilweise aus ihrer ursprünglichen Position verschobene Quaderblöcke 
zutage, die Bestandteile eines solchen Fundamentes gewesen sein könnten. 
Aber in SS 17-06 wurden in situ überhaupt keine potentiellen Fundamentreste 
angetroffen. Allerdings ist in diesem Bereich nicht ausgeschlossen, das ur-
sprünglich vorhandene Fundamente vollständig ausgeraubt wurden.

Weitere Grabungen wurden im Südosten des Heiligtums durchgeführt 
(Grabungsareal B), wo sich noch bis in die 1920er Jahre eine christliche Ka-
pelle befand (Abb. 10). In diesem Grabungsareal waren 2013 unter den Res-
ten der zerstörten christlichen Kapelle Teile eines byzantinischen Vorgänger-
baues und darunter Reste eines antiken Fundamentes zutage gekommen. 2015 
wurde das konkrete Ziel verfolgt, den Grundriss des antiken Baues zu klären 
und weitere Informationen zu dessen Datierung und Funktion zu erhalten. 
Als wichtigstes Ergebnis der Grabungen kann festgehalten werden, dass der 
Grundriss des antiken Fundamentes vollständig erschlossen werden konn-
te (Abb. 14 a. b). Es handelt sich um ein qualitätvolles Kalksteinfundament 
mit einer fast quadratischen Ausdehnung von 11 x 12 m, von dem sich zwei 
Quaderlagen erhalten haben. Dübel- und Stemmlöcher auf ihren Oberseiten 
weisen darauf hin, dass ursprünglich darüber mindestens noch eine weite-
re Steinlage folgte. Die Beschaffenheit dieses Fundamentes berechtigt zu der 
Annahme, dass in diesem bislang noch weitgehend unbekannten Gebiet des 
antiken Didyma ein repräsentativer Bau stand. Seine Datierung und Rekonst-
ruktion konnten zwar noch nicht geklärt werden. Einen terminus ante quem 
für die Zerstörung des antiken Bauwerkes wird man aber aus der sekundären 
Nutzung des Fundamentes für die Errichtung einer ersten, etwa 5,50 x 11 m 
großen Kapelle gewinnen, zu der auch einige Gräber gehören, die teilweise 
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direkt auf den antiken Fundamenten angelegt wurden. Die Auswertung der 
Funde ist noch nicht abgeschlossen. In diesem Zusammenhang ist auch von 
Bedeutung, dass in die zweite Kapelle aus dem 12. Jh. Reste von älteren litur-
gischen Ausstattungselementen und signifikante Architekturglieder verbaut 
waren. Zu ihnen gehören auch Bestandteile eines christlichen Kultbaus aus 
dem 5. bis 7. Jahrhundert, wobei noch ungeklärt ist, ob sie zur Ausstattung 
der ältesten Kapelle an diesem Platz gehört haben könnten.

Schließlich  wurden 2015 auch die 2013 begonnenen Untersuchungen zur 
Lokalisation der Heiligen Straße im Bereich des Tempels fortgeführt (Abb. 10: 
Grabungsareal C)6. Ziel war es, die Fortsetzung der Heiligen Straße zu klären, 
die nordwestlich des Tempels abbricht. So wurde zwischen der nördlichen 
Mauer eines Hauses aus dem 19 Jh. und der südlichen Begrenzung der mo-
dernen Durchgangsstraße eine Sondage durchgeführt. Da weder Reste einer 
antiken Straßenpflasterung noch antike Straßenhorizonte zutage gekommen 
sind (Abb. 15), muss die Verbindung der Heiligen Straße mit dem Tempelare-
al zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin ungeklärt bleiben.

Parallel zu den Arbeiten im Gelände wurde während der gesamten Kam-
pagne in den Depots Fundmaterial inventarisiert, dokumentiert und restau-
riert7. Es handelte sich hierbei nicht nur um Funde aus den aktuellen Grabun-
gen8, sondern auch um das Material aus einem archaischen Fundkomplex, 
der zwischen 2000 und 2009 auf dem sog. Taxiarchishügel9 ausgegraben wur-
de, sowie um die Keramik und Kleinfunde aus den von 2006 bis 2014 unter 
der Leitung von Prof. Dr. Bertemes durchgeführten Grabungen auf Tavşan 

6 Es handelt sich um das von Doç. Dr. H. Cevizoğlu geleitete DAI-Projekt „Forschungen zur Heili-
gen Straße“, das unter Mitarbeit von Başak Löklüoğlu BA und Arzu Özkan BA (Archäologinnen, 
Ege Üniversitesi İzmir) durchgeführt wird.

7 Die Restaurierung des Fundmaterials führten Dr. Iliya Iliev (Archäologe und Restaurator), Ge-
orgi Iliev und und Petra Hofmann (Restauratoren) durch.

8 Die Bearbeitung des Fundmaterials aus den aktuellen Grabungen wurde von Georg Pantelidis 
M.A. (Archäologe, Technische Universität Darmstadt) und den Studenten Marie Sophie Mu-
nack BA (Studentin, Freie Universität Berlin), Franziska Lehmann sowie Guido Teltsch (Hum-
boldt Universität Berlin) vorgenommen. Daneben nahm 2015 Dr. Ulf Weber (Archäologe) die 
möglicherweise zum Fundament gehörenden Bauglieder in den Depots auf; Photographische 
Dokumentation: Dieter Morche.

9 Fundkeramik: Dr. Ivonne Kaiser, Dr. Alexandra von Miller (Archäologinnen, Universität Halle), 
G. Pantelidis und Christina Leekolb (Zeichnerin).
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Adası, die vor allem von der frühen Bronzezeit bis zur frühen Spätbronzezeit 
reichen, aber auch Material aus der Spätantike und frühbyzantinischen Zeit 
umfassen10. 

Darüber hinaus wurden die Fundmünzen und die archaischen Waffen aus 
Eisen untersucht11 und die Architekturglieder des archaischen Tempels für 
eine separate Publikation aufgearbeitet12.

DİDYMA 2015 VE 2017
Helga BUMKE

Hüseyin CEVİZOĞLU

Elgin von GAISBERG

Aylin TANRIÖVER

Bu rapor ile Didyma örenyerinde 2015 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen 
kazı, belgeleme ve koruma çalışmalarının sonuçları sunulmaktadır. Alman 
Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi tarafından üstlenilen, Türkiye Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni 
ile gerçekleştirilen sondaj kazıları, koruma, kazı depolarında belgeleme ve 
yayın çalışmaları 2015 yılında 20 Temmuz–1 Ekim, 2017 yılına ait bilimsel 
çalışmalar ise 17 Temmuz–22 Eylül tarihleri arasında yürütülmüştür. Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne Didyma’da çalışma konusunda 
sağlamış oldukları izinden dolayı teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz.  

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Didyma’da yürütülen çalışmala-
ra vermiş olduğu destek, sağladıkları işbirliği ortamı ve değerli görüşlerin-

10 Prof. Dr. François Bertemes (Leitung, Archäologe, Universität Halle), Dr. Karin Hornung-Ber-
temes (Archäologin) sowie Konstanze Eckert, MA, Katja Focke, MA, Tobias Neuser, MA, Dr. 
Kristina Rauh-Nedkova, Jonathan Schulz BA, Lea McLaughlin BA, Leonhard Brey BA, Timo 
Feike und Jessica Schellig (Studenten der Universität Halle) und Andreas Kamrath (Student, 
Geologische Wissenschaften Universität Halle); Photographische Dokumentation: D. Morche 
(Photograph).

11 Die Fundmünzen aus den aktuellen und älteren Grabungen wurden von Dr. Aylin Tanrıöver, 
die Waffen aus Eisen von Dr. Marek Verčik (Archäologe, Universität Prag) bearbeitet.

12 Der archaische Tempel wird von Dr. Uta Dirschedl (Archäologin, DAI Berlin) bearbeitet. 
Schließlich wurden 2015 unter der Leitung von Prof. Dr. Gerd Lampe (Medienwissenschaftler 
Universität Halle) auch noch eine professionelle Filmdokumentation  durchgeführt.
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den dolayı özellikle Milet Müzesi Müdürü Sayın Hasibe Akat İslam ile tüm 
müze personeline çok teşekkür ederiz. Yardım ve desteklerini esirgemeyen 
bakanlık temsilcilerimiz sırasıyla Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’n-
den Sayın Umut Alagöz (2015) ve Kahramanmaraş Müzesi’nden Sayın İlhami 
Kılınçkaya’ya (2017) çok minnettarız. 

Finansal desteği Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi tarafından 
sağlanan 2015 ve 2017 yılı faaliyetlerimiz sürecinde Apollon Tapınağı’nda 
koruma ve sağlamlaştırma çalışmalarının yanı sıra yeniden hazırlanan Didy-
ma ören yeri alan yönetimi projesine ağırlık verilmiştir. Proje kapsamında 
alanda bazı sondaj kazıları gerçekleştirilmiş, sonlanan ve devam eden son-
daj kazılarından ele geçen buluntuların belgeleme ve koruma çalışmaları 
yapılmıştır.

1. Apollon Tapınağı’nda Sağlamlaştırma Çalışmaları

Apollon Tapınağı’nda koruma ve sağlamlaştırma çalışmaları süresince 
tapınağın on iki sütunlu pronaos bölümünde 2015 yılında 6 sütun (A6, B1, B2, 
B7, C1, D1), 2017 yılında ise 3 adet sütun (A9, C2, J2), tapınağın kuzey merdiven 
bölümü ile iki sütunlu salonun doğu ve güney duvarları sağlamlaştırılmıştır 
(Resim: 1). İki sütunlu salonda koruma önlemlerine 20. yüzyılın başlarında 
ilk koruma tedbirleri alınırken kullanılan çimento harcının sökülmesi ile 
başlanmıştır. Bütün sütunlarda ayrılmış, boşta duran kırık parçalar tamamen 
temizlendikten sonra reçine içeren araldit ile tekrar yerlerine yapıştırılmış, 
aralarda oluşan boşluklar kireç harçlı dolgu maddesi ile kapatılmıştır (Resim: 
2). Bazı sütunda gevşek parçalar çelik çiviler yardımı ile sabitlendikten sonra 
delik kanalları kireç harcı ile doldurulmuştur. Kireç harcı kullanılarak taşta-
ki çatlaklar kapatılmıştır. Kuzey merdiven bölümü ile iki sütunlu salona ait 
doğu ve güney duvarlarda sütunlara benzer bir uygulama ile sağlamlaştırma 
gerçekleştirilmiştir.

Tapınağın yapı elemanlarına ait birbirine uyan kırık parçalar önceki yıllar-
da olduğu gibi tespit edilerek tekrar birbirine yapıştırılmıştır. Bunlar arasında 
‚Beyaz Medusa‘ olarak tanınan kabartma figürlü frize ait parçalar da mevcut-
tur (Resim: 3). Tapınağın önünde sunu hediyelerine ait Arkaik teras duvarın-
da dışa doğru yıkılma tehlikesi gösteren bazı bölümlerde üstte teşhir için yer 
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alan çok ağır mimari elemanlar daha geriye taşınarak duvar üzerindeki aşırı 
yük azaltılmıştır.

2. Didyma Alan Yönetimi Projesini Uygulama Çalışmaları
Yeniden hazırlanan Didyma Alan Yönetimi Projesi’ni (çevre düzenleme 

projesi) hayata geçirmek üzere 2015 ve 2017 yıllarında çalışmalara devam 
edilmiştir (Resim: 4). Örenyerinin tam ortasından geçen modern işlek cadde 
ile birbirinden ayrı gibi duran merkezi konumdaki iki ayrı alanda yürütülen 
düzenleme çalışmalarına geçen süre zarfında kesintisiz devam edilmiştir. 
Söz konusu merkezi alanlardan biri ‚tapınak alanı‘ diğeri ise bir bölümü kıs-
men taş bloklarla kaplı olan ‘Kutsal Yol’dur. İlgili projenin amaçlarından biri 
bugüne değin ziyarete kapalı tutulan Kutsal Yol ve çevresini ziyarete açmak 
ve hazırlanan yeni proje ile yolu gezi güzergâhına dâhil etmektir.

2017 yılı çalışmalarında 1990’lı yıllarda kazısı yapılan ve ciddi bir bulun-
tu içermeyen sondajlar kapatılmaya başlanmış, alana giriş kısmında Kutsal 
Yol’a geçişi sağlayan 2 m. genişliğinde ince çakıl taşıyla örtülen bir ziyaretçi 
yolu hazırlanmıştır (Resim: 5). 

Kutsal Yol’dan Roma Dönemi hamam yapısına uzanan taş kaplı yolun 
mevcut durumunda ziyaretçiler için iyileştirmeye gidilmiştir. Yolda mevcut 
boşluklar doldurularak, hamam yapısını tanıtım amacıyla üç dilde hazırlan-
mış bir bilgilendirme panosu yolun sonuna yerleştirilmiştir. Proje kapsamın-
da üç farklı dilde (Türkçe, Almanca ve İngilizce) hazırlanan, fotoğraf ve plan 
çizimleri ile içeriği zenginleştirilmiş bilgilendirme levhalarından üçü Kutsal 
Yol’a, biri 2014 yılında gerçekleştirilen seyir terasına dikilmiştir.

Apollon Tapınağı’nı gün yüzüne çıkarmak için 1906–1913 yılları arasın-
da sürdürülen çalışmalar sırasında, ilk kazıcıları tarafından tapınağın kuzey 
terasına sistemli bir şekilde yerleştirilen tapınağa ait işlenmiş yapı öğelerinin 
bulunduğu alanda 2015 yılında bir ön çalışma yapılmıştır. ‘Taş bahçe’ olarak 
tanımlanan bu alanın içinden geçen gezi güzergâhı için arazi temizlenmiş, 
güzergâh üzerindeki bazı mimari elemanların yeri değiştirilmiştir.

Tapınak Alanını Kuşatan Çevre Duvarının Emniyet Altına Alınması 
Mandra duvarı olarak adlandırılan çevre duvarı 1906’dan 1913 yılı-

na değin süren Apollon Tapınağı’nı ortaya çıkarma çalışmaları sırasında 
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tapınağı koruma altında tutmak ve oluşan şeve ait toprağın içeriye kaymasını 
önlemek amacıyla kazıcıları tarafından kademeli olarak o dönemde inşa edil-
miştir. Bu süre zarfında duvarın hemen doğusundan devam eden işlek yolun 
çok sayıda kamyon ve otobüs gibi ağır tonajlı araçlar tarafından kullanılması 
ile oluşan basınç duvara zarar vermiş ve mandra duvarının bazı bölümleri 
kısmen yıkılmıştır. Tapınak alanında gerekli onarım ve temizlik çalışmaların-
da alana girişi sağlamak amacıyla güney doğu köşede ilk kazıcıları tarafın-
dan oluşturulan eski rampanın üstü 2015 yılında açılarak tekrar kullanılabilir 
duruma getirilmiştir (Resim: 6). Rampaya modern cadde tarafından bir giriş 
verilerek buraya yeni bir demir kapı yerleştirilmiş ve kapının çevresi demir 
çit ile örtülmüştür. Bunun yanı sıra o alanda mandra duvarına ait yerinden 
oynayan ve tehlike oluşturan taş blokların emniyeti sağlanmıştır.

2017 yılı yaz döneminde Mandra duvarının yıkık olan 6. bölümünde tekrar 
ayağa kaldırma ve onarım çalışmaları başlamıştır (Resim: 7-8). Çalışmaların 
başında duvara ait yıkılmış durumda yaklaşık 160 adet taş blok kaldırılarak 
başka bir alanda toplanmış, böylece hala sağlam duran duvar temellerine 
ulaşılmıştır. Duvarın tekrar örülmesi sırasında gerekli yerlerde demir çubuk 
kullanılarak duvar blokları birbirine kenetlenmiştir. Duvarın bu bölümünde 
ayağa kaldırma çalışması tamamlandıktan sonra alanı çevreleyen demir çit 
alanı kapsayacak şekilde uzatılmıştır (Resim: 9).

 

3. ‘Didyma Alan Yönetimi Projesi’ Kapsamında Yürütülen Sondaj Çalışmaları

Ören yerinde yürütülen sondaj kazıları alanın batı kısmında yoğun-
laşmıştır (Kazı Alanı A. Resim: 10). Hisar Camii’nin hemen kuzeyinde 2013–
2014 yıllarında açığa çıkarılan ve olasılıkla bir tapınakla ilişkili Antik yapı 
temellerinin araştırılmasına devam edilmiştir (Resim: 10-11). Açılan sondajlar 
ile olası tapınakla ilişkili temellerin rekonstrüksiyonu ve tarihlemesine yöne-
lik sorulara cevap aranmıştır. Sondajlarda tapınağın planı ve temellerinin 
niteliği hakkında yeni verilere ulaşılmıştır. Öyle ki, SS 15-05 numaralı son-
dajda burada yer alan yapının kuzey-batı köşesine ait en alttaki temel bloğu 
sıralarına ulaşılmıştır (Resim: 12 b). Burada ilginç olan durum temelin geniş 
olması değil, aynı zamanda yaklaşık 3 metre yüksekliğe ulaşan toplam 5 kat-
tan oluşmasıdır. Buluntu durumu arazinin Antik dönemde kuzeye doğru 
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alçaldığını göstermektedir. Ayrıca SS 15-06 numaralı sondajda 2014 yılında 
açığa çıkarılan batıdaki temelin kuzeye doğru devam ettiği tespit edilmiştir 
(Resim: 12 a). Söz konusu temelin en alt sırası bütünüyle ele geçirilmiştir. 
2015 yılında açığa çıkarılan temel kalıntıları ile birlikte yapının genişliğinin 
yaklaşık 11,50 m. olduğu anlaşılmaktadır. Olası tapınak yapısının anteli ve 
peristasisten oluşan bir plan tipi gösterip göstermediği sorusu ile ilişkili ola-
rak 2017 yılında alanda yeni sondajlar açılmıştır. SS 17-02 numaralı sondaj 
yardımıyla kült yapısıyla ilişkili temelin dördüncü katına ait yaklaşık 4 me-
trelik bölüm yapının kuzey kenarı boyunca takip edilmiştir. Temelin hemen 
kuzeyinde en alt seviyede bir su kuyusuna rastlanmıştır (Resim: 13). Burada 
yürütülecek çalışmalar su kuyusunun antik yapı ve kutsal alan için ne tür bir 
anlam taşıdığını anlamaya yardımcı olacaktır. 

2017 yılı çalışmaları temelin doğuda son bulduğu kısımda açığa çıkarılan 
taş temel bloklarının (F3) değerlendirilmesini de kapsamaktadır (Resim: 11). 
F1 numaralı taş temel sırası bir köşe yapmadan düz şekilde güneye devam 
etmektedir. F3 numaralı taş temel sırasının ise peristasis ile ilişkili bir temel 
olup olmadığı üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda 2017 yılında SS 17-01, SS 
17-05 ve SS 17-06 numaralı sondaj kazıları yapılmış olmakla birlikte dikkat 
çekici bir buluntu ile karşılaşılmamıştır. SS 17-01 ve SS 17-05 numaralı sondaj-
larda ana kayanın sonradan düzeltildiğini gösteren izler bu alanın temel için 
hazırlandığına işaret edebilir. SS 17-06 numaralı sondajda ise in-situ durumda 
hiçbir temel kalıntısına rastlanmamıştır. Şüphesiz mevcut olan bozulmamış 
yapı temelleri tüm alanda bütünüyle bir taş çalma faaliyetinin yaşanmadığını 
göstermektedir.

Apollon Tapınağı’nın güney-doğusunda (Kazı Alanı B), 1920’lerde me-
vcut olan ama günümüze sadece yıkıntıları gelmiş bir Ortodoks şapelinin 
(Aziz Georgios) temelleri altında 2013 yılında Bizans Dönemine ait bir öncü 
yapı ve onun da altında antik temel kalıntıları bulunmuştur (Resim: 10). Bu 
antik yapı temellerinin ait olduğu yapının planı, ait olduğu dönem ve işlevi-
ni araştırmak üzere 2015 yılında sondaj kazıları gerçekleştirilmiştir. Kazıların 
en önemli sonucu yapının temeline ait planın elde edilebilmesidir (Resim: 14 
a-b). Burada açığa çıkarılan mimari 11x12 m. ölçülerinde yaklaşık kare planlı 
iki sırası korunabilmiş çok kaliteli kireç taşı bloklardan inşa edilmiş temellerle 
ilişkilidir. Didyma ören yerinde bugüne değin araştırılmayan bu alanda açığa 
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çıkarılan temeller daha önce varlığından haberdar olmadığımız, anlaşıldığı 
üzere önemli bir yapıya işaret ediyor olmalıdır. Yapının tarihi ve mimarisi 
maalesef açıklanamamıştır. Daha sonraki kullanıma ait yaklaşık 5,50x11m. 
ölçülerinde direk antik yapının üzerine inşa edilen büyük bir şapel ve şapele 
ait birkaç mezar antik yapının tahribi için ilk elden bir terminus ante quem ver-
mektedir. Buluntuların değerlendirilmesi henüz sonuçlanmamıştır. Şapelin 
birkaç evresi vardır ve bu kapsamda 12. yüzyıla ait şapelde daha eskiye giden 
mimari bezeme elemanı ve yapı öğeleri gibi liturjik eserlerin tekrar kullanıl-
ması önemlidir. Bu eserlere 5. ve 7. yüzyıla ait bir Hristiyan kült yapısının mi-
mari öğeleri de dâhildir. Fakat bu mimari öğelerin daha da eskiye giden öncü 
bir şapel yapısının neresinde durduğu henüz açıklanamamıştır. 2017 yılında 
ise antik temelin tarihlenebilmesi için küçük ölçekli sondajlar açılmıştır. 

Apollon Tapınağı’nın kuzey batısında 2015 açılan sondaj 2013 yılında 
başlayan Kutsal Yol’un tapınak alanı içindeki uzantısını araştıran proje ile 
ilişkilidir (Resim: 10. Kazı Alanı C). Alanda 19. yüzyıla ait ‘hastane’ olarak 
anılan evin kuzeyinde, evin bahçe duvarı ile modern cadde arasında dar bir 
alanda yürütülen SS 15-08 numaralı sondaja ait buluntular Kutsal Yol’un 
tapınağa doğru devam etmediğini, yolun tapınağa belli bir mesafede birden 
son bulduğunu göstermektedir (Resim: 15). Sondaj kazısı sırasında ne antik 
caddeye ait taş yol kaplamasına ne de olası yolun kullanımdan kaynaklanan 
evrelerine ait izlere rastlanmıştır. Bu durumda, eldeki verileri dikkate alarak 
bugüne değin yolun uzantısı ile ilişkili öngörüleri tekrar gözden geçirmek 
gerekmektedir.  

Arazi çalışmalarına paralel olarak bütün kampanya süresince depolarda 
bulunan kazı buluntularının envanteri, belgelenmesi, koruma ve restorasyon-
una devam edilmiştir. Söz konusu belgeleme faaliyetleri kapsamında 2000 ile 
2009 yıllarında kazılan ‘Taksiarkhis Tepesi’ buluntularının yanı sıra, Prof. Dr. 
François Bertemes başkanlığında 2006–2014 yılları arasında Tavşan Adası’nda 
yürütülen kazılarda ele geçirilen Erken Bronz Çağından Geç Bronz Çağının 
başlarına ve ayrıca Geç Antik Çağ ile Erken Bizans Dönemine ait buluntular 
belgelenmiştir. Bundan başka sikke buluntuları, Arkaik Döneme ait demir 
silahlar incelenmiş ve Arkaik Dönem tapınağının yayını üzerine buluntular 
değerlendirilmiştir. 
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Resim 2: Onarım sonrasında A6 sütununun durumu. 

Resim 1: Didyma, Apollon Tapınağı zemin planı 
ve onarım koruma çalışmalarına ait işaretli 
alanlar.
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Resim 4:  Didyma Çevre Düzenlemesi Projesi: Kutsal Yol 
ve tapınak alanı (2017).

Resim 3: Beyaz Medusa olarak adlandırılan friz bloğu. 
Yeniden bulunan kırık parçalar frizde uygun 
yerlerine yapıştırıldıktan sonraki durum.
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Resim 7:  Mandra duvarının planı ve kırmızı okla işaretli yıkılan 
duvar bölümü 6.

Resim 6:  Tapınak alanın güney batı köşesinde yer alan rampanın 
tekrar kullanılır hale getirilmesi.

Resim 5: Kutsal Yol’a geçişi sağlayan ziyaretçi yolunun inşası.
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Resim 9:  Mandra duvarı, 6. bölüm. Demir korkuluk yerleştirildikten sonra du-
rum.

Resim 8:  Mandra duvarı, 6. bölüm. Ayağa kaldırma çalışmaları öncesi mevcut 
durum ve sonrası.
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Resim 10: Kazı alanlarını gösteren Didyma Örenyeri genel vaziyet planı.



425

Resim 12 a: SS 15-06 sondajında açığa çıkarılan temel blokları.
Resim 12 b: SS 15-05 sondajında açığa çıkarılan temelin kuzey batı köşesi.

Resim 11: 2013 ile 2017 yılları arasında açığa çıkarılan temellere ait taş plan.
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Resim 15: Modern cadde üzerinde açılan SS 15-08 numaralı 
sondaj içinde anakaya düzlemi.

Resim 14 a: Sondajlarda açığa çıkarılan antik kalıntılar ve Aziz 
Georgios Şapeli’ne ait taş plan.

Resim 14 b: Şapel ve daha alttaki antik kalıntılara ait hava fo-
toğrafı (2015).

Resim 13: SS 17-02 sondajında uzunlamasına açığa çıkarılan 
temel blokları ve kuzey kenarda su kuyusu.
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SİDE 2017 YILI ÇALIŞMALARI

Hüseyin Sabri ALANYALI*
Serap ERKOÇ

Side antik kentinde kazı ve belgeleme çalışmaları 04.07.2017 - 14.12.2017 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı çalışmalarımızda Antalya Ar-
keoloji Müzesi’nden Jülide Kayahan ve Samsun Arkeoloji Müzesi’nden Uğur 
Akyüz, Bakanlık temsilciliğimizi yapmışlardır. 

1. SİDE M YAPISI 

1.1. Arkeolojik Çalışmalar 

F. ALANYALI 

V. ÖZTEKİN

K. G. Lanckoroński tarafından “M harfi” ile işaretlenen, daha sonra A. M. 
Mansel tarafından yürütülen kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılan “M Yapısı”, 
son yıllarda Side araştırmalarının da merkezinde yer almaktadır. 2017 yılı ça-
lışmaları, yapının şimdiye kadar neredeyse hiç el sürülmemiş güney stoasın-
da (batı ve doğu ucu dışında) gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). 

M Yapısı, M.S. 2. yüzyılda (II. çeyreği içinde) planlanırken, güney stoa da 
yapıyı çevreleyen diğer stoalar gibi aynı plan ve düzende tasarlanmış olup 
tümü tek bir yapı programı çerçevesinde inşa edilmiştir. Ancak, güney stoa 
inşa edilirken hemen güneyinde yer alan hamam yapısı burada mevcut bu-

* Prof. Dr. Hüseyin Sabri ALANYALI, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Eskişehir/TÜRKİYE

 Dr. Öğr. Üyesi Serap ERKOÇ, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Eski-
şehir/TÜRKİYE
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lunuyor olmalıydı. Kent planı üzerinde, M Yapısı ve etrafını çeviren stoala-
rın, güney stoanın arkasında yer alan hamam yapısı ile aynı yapı programı-
nın parçası olmadıkları açıkça görülmektedir. Güney stoa kazılarında tespit 
edilen arkeolojik katmanlar ile ele geçirilen yapı yazıtı1, güney stoanın M.S. 
erken 5. yüzyılda, yeni bir yapı programı ile yeniden düzenlendiğine işaret 
etmektedir. Bu yeni düzenleme ile, güney stoanın güney kenar duvarının niş-
lerle bezendiği, söz konusu nişlerin içine heykellerin yerleştirildiği, cephesi-
nin mermer levhalarla kaplandığı, hamamın I numaralı mekanına geçiş veren 
basamaklı girişin, ortasına yerleştirilen bir paye ile iki kemerli küçük bir girişe 
dönüştürüldüğü tespit edilmiştir (Resim: 2a-c).

1.2. Heykeltraşlık Eserler 

H. S. ALANYALI

S. ERKOÇ 

Bu yılki kazılarda, M Yapısının güney stoasının arka duvarları üzerindeki 
duvar içi nişlerinin (on bir adet niş) içerisinin heykeller ile süslenmiş olduğu 
tespit edilmiştir (Resim: 2a-c). Toplamda ele geçirilen sekiz adet heykelden 
(beş erkek – üç kadın) ikisi (Resim: 3/8. ve 9. Niş) nişlerinin içerisinde in-situ, 
diğerleri ise ait oldukları nişlerin hemen önüne düşmüş şekilde bulunmuştur. 

Heykellerin giyim tarzları toplum içinde yüksek bir seviyede olduklarını 
gösterir. Özellikle yazıtlı olan heykelin (Resim: 3/6. Niş) Kutsal Gerusia’nın 
Başkanı Arkhon Sophron’a ait olduğu anlaşılmıştır2. Heykellerin hepsinin 
vücut kısımlarının stilistik özellikleri M.S. 3. yüzyılın ilk yarısına işaret eder. 
Başları ile günümüze ulaşmış iki heykelin ise (Resim: 3/4. ve 7. Niş) başları-
nın vücutlarına göre küçük olmaları portre başların yeniden işlenerek portre 
değişikliğine gidildiğini göstermektedir. Heykellerde tespit edilen bu du-
rum, M Yapısı güney stoasının yapısal olarak değiştirilmesi sırasında nişlerin 
içerisine yerleştirilmek için daha önceki yüzyılda yapılmış olan heykellerin 

1 Bu metinde bakınız: I.3. Epigrafi Çalışmaları (J. Nollé): Mermer bir plakanın üzerinden ele geçen 
yazıt.

2 Bu metinde bakınız: I.3. Epigrafi Çalışmaları (J. Nollé): Mantolu Herme Erkek Heykeli Yazıtı. 
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başlarının yeniden yontularak yeni portre betimlemeleri yaratıldığını ortaya 
koymuştur. Alandan ele geçirilen mermer levha üzerindeki yazıt3 da bu du-
rumu doğrular şekildedir. Zira, yazıttan şehrin Belediye Reisi olan Heraklios 
tarafından stoanın yeniden yenilerek yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 

1.3. Epigrafi Çalışmaları 

J. NOLLé

Mantolu Herme Erkek Heykeli Yazıtı (Resim: 3 / 6. Niş)

Kutsal Gerusia Arkhon Sophron’u onurlandırır.

Yazıt harflerinin hepsi aynı yükseklikte ve dar şekillendirilirken alışıla 
gelmiş formdan deforme olmuşlardır. Bu yazı karakterini aynen tekrar eden 
yazıta Gerusia yapısına ait kapı lentosunda da görmekteyiz (IvSide Nr. 472). 
Her iki yazıt arasındaki benzerliğe rağmen heykel yazıtında “phi (Θ)” harfi 
farklı yazılmıştır. Kapı lentosundaki yazıtta phi harfinin iç kesimi yuvarlak, 
burada ise köşelidir. Dikkat çeken nokta ise ikinci satırda yer alan “ny” kı-
saltması yazımındadır. Satırda yer kalmamasından dolayı değişik bir uygula-
maya gidilmiştir. Yazılan şekle bakılınca kısaltma yapılmak istenildiğini üst 
satırda yer alan omikronun öne doğru çıkması açıklamaktadır. 

Gerusia yapısına ait kapı lentosunda adı geçen Proklos’un, heykel yazı-
tındaki Sophron ile aynı kişi olduğu kesindir. Büyük bir olasılıkla heykel ya-
zıtındaki Sophron’un  ifadesi ile Auxanon ve aynı za-
manda Pancharios ismine de kullanan, ölmüş olan oğlu için anıt yaptırmıştır 
(IvSide Nr. 224).

3 Bu metinde bakınız: I.3. Epigrafi Çalışmaları (J. Nollé): Mermer bir plakanın üzerinden ele geçen 
yazıt.
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Heykel yazıtında Sophron adlı kişinin  (arkhon) olduğu kesin bir şe-
kilde belirtilmektedir. Bu daha önceki yazıtlarda çok belirsizdi. Bu makam 
unvanı Sophron’un Side kentindeki önemli memurlarından birisi olduğuna 
işaret etmektedir.  unvanları ile karşılaştırıldı-
ğında Demiurgosların Vekili olduğunu kanıtlar (IvSide Nr. 70 und Nr. 254). 
Fakat Side’de 2015 yılında ele geçirilmiş olan Gallienus yazıtında da4 yük-
sek dereceli memurların selamlamasında adı geçer. Bu kanıtlar, Sophron’un 
Gerusia’nın yasal temsilcisi olduğu, aynı zamanda Side Kentindeki birçok 
memuriyetle görevlendirilmiş olduğunu göstermektedir. Bu yasal görevle-
rinin bir kanıtı olarak Sophron sol elinde rotulus (kitap rulosu) tutmaktadır.

İhtiyaçtan dolayı hızlı bir şekilde yazılmış olan heykel yazıtında önemli 
memur olan bu kişinin sophron sıfatı ile anılması dikkat çekmektedir. Bura-
da sophron sıfatı ile anılması rastgele yapılmış bir hata olmamalıdır. Büyük 
bir olasılıkla sıfat, ismine onu onurlandırmak için eklendiğinden burada bu 
onurlandırılmanın vurgulanması için kısa yazıtta sıfatı kullanılmıştır. 

Aynı amaca hizmet için yazılmış olan Gerusia Kapı Lentosunun yazıtı (Iv-
Side Nr. 153) MS 2. yüzyıla, Erken Severuslar Dönemine tarihlendirilmekte-
dir5. 

Proklos, aynı zamanda Sophron olarak da isimlendirilen kişi, Gerusia için 
önemli bir kişi olmalıdır. Çünkü bu kişi aynı zamanda Gerusia’nın yemek 
salonunu yeniden inşa organizasyonunu yaptırmış ve bir fiil dâhil olmuş-
tur. Diğer bir deyişle gerekli fonları elde etmiştir. Yaşadığı dönem içerisinde 
Sophron’u Side kentinin önemli politikacılarından birisi olarak kabul etme-
miz gerekmektedir. Böylece Gerusia Sophron adlı yüksek memuru mantolu 
bir heykel ile onurlandırmak istemiştir. Ne yazık ki heykelin başı ele geçme-
miştir. Eğer heykele ait porte başı ele geçmiş olsa idi, Pamphylia Metropolü-
nün önemli şahıslarından birisini yakından tanımış olacaktık.

4 J. Nollé, “Ein Brief des Kaisers Gallienus an Side. Herrscherliche Hilfe bei einer Versorgunskrise”, Chi-
ron 47 (2017) 303-337.

5 E. Bauer, Gerusien in den Poleis Kleinasiens in hellenistischer Zeit und der römischen Kaiserzeit. Die 
Beispiele Ephesos, Pamphylien und Pisidien, Aphrodisias und Iasos, München 2014, 252-259.
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Mermer bir plakanın üzerinden ele geçen yazıt

Tüm Stoa (Pamphylia’nın) en gösterişli (şehir) Side’nin Comes ve Pater (Belediye 
Reisi) Heraklios tarafından tümüyle mermer ile donatılmıştır.

Yazıt, M.S. 4./5. yüzyıla tarihlenmektedir. Geç Antik Dönemde Side antik 
kentinin bu dönem içerisindeki zenginliğini anlatmaktadır. Bir stoanın mer-
merden yeniden donatılması (mermer döşeme ve kaplama) için oldukça yük-
sek bir bütçe harcanmış olması gerekmektedir. Geç Antik Dönemde Side’nin 
“deniz ticareti” (mermer ithali) ile zengin bir dönem yaşadığı da anlaşılmak-
tadır.

1.4. Seramik Çalışmaları 

D. ŞEN

Side 2017 yılı seramik çalışmaları M Yapısı güney stoa kazı çalışmaların-
dan ele geçirilen buluntulardan oluşmaktadır. Güney stoanın anıtsal niteliğine 
karşın, alandan gelen seramikler büyük oranda harç kaplı olup kaba kaplara 
ait olabilecek amorf parçalardan oluşmaktadır. Alan, az sayıda form veren ve 
tanımlanabilir nitelikte seramik sunmuştur. Tespit edilen form veren parçalar 
belirgin iki döneme işaret eder. İlki, M.S. 2.-4. yüzyıl arasına tarihlendirilen 
Kilikya kökenli “pinched handle” (Agora G199 = Zemer 41) tipi ile Kilikya 
Tip 66 amphorasına ait muhtelif dip, kulp ve ağız parçalarından oluşmaktadır. 
Söz konusu parçaların oldukça yıpranmış ve harçla kaplı olmaları dikkat çek-
miştir (Resim 4: 1-6).

Tespit edilen ikinci dönem aralığı, M.S. 6. yüzyıl ortası- 7. yüzyıl başına 
işaret etmektedir. LRD grubu form 9C ile form 5 parçalarından oluşan az sa-
yıdaki parçaların yanı sıra, cam kandil fitil tutamağı ile Perge’de benzerlerine 

6 C. Autret - A. Arslanoğlu - N. Rauh, Batı Kilikia Amphora Araştırmalarında Yeni Gelişmeler, AN-
MED 2016-14, 333 - 337, figs. 3-4.
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sıklıkla rastlanan7 ve “Pamphylia tipi” olarak adlandırabileceğimiz kandil alt 
gövde parçası, Geç Antik - Erken Bizans Dönemine tarihlendirilebilecek diğer 
buluntular arasındadır (Resim 4: 7-11).

Seramik buluntularına ek olarak 2017 yılı güney stoanın kazı çalışmaların-
da tuğla ve kiremit (tegulae ve imbrex) gibi, çatı konstrüksiyonuna ait mimari 
seramik parçaları kırık olarak ele geçmişlerdir8 (Resim: 5). Bu parçaların ara-
sında, aynı kalıptan çıktıkları anlaşılan, figürlü (Medusa başı) ve üzeri kırmızı 
astar boyalı antefiks parçaları 2017 yılının en nitelikli seramik buluntularını 
oluşturmuştur (Resim: 6).

1.5- Mimari Belgeleme ve Çevre Düzenleme Çalışmaları

A. YURTSEVER 

Mimari Belgeleme Çalışmaları: Mimari belgeleme çalışmaları hem yapı pla-
nının yenilenmesi hem de yapıya ait blokların 1/10 ölçüde el çizimlerinin 
yapılması ile sürdürülmüştür. İmparator onurlandırma salonu, stoa ve M ya-
pısı güneyindeki yapı grubunun planı yenilenmiştir. Güney stoanın batısında 
tespit edilen praefurnium M Yapısı güneyindeki yapı grubunun hamam oldu-
ğuna büyük ölçüde destek verecek önemli bir tespit olmuştur. Buna göre M 
Yapısı güneyindeki yapı grubunun (hamamın), M Yapısı yapılmadan önce 
var olduğu, daha sonra M Yapısının söz konusu hamam yapısına eklendiği 
anlaşılmıştır. Yapı planı ve Anadolu’daki diğer örnekler göz önüne alındığın-
da, M Yapısının önceki çalışmalarda belirtildiği gibi bir Devlet Agorası ya da 
sadece hamama bağlı bir palaestra olmadığı, büyük olasılıkla hamam yapısı-
na eklenen hamam-gymnasium yapı kompleksi olduğu anlaşılmıştır. Dolayısı 
ile M Yapısının güneyindeki yapı grubundan bağımsız düşünülemeyeceği 
de ortaya çıkmıştır. Yapı, bu özelliği ile, Pamphylia Bölgesi’nde hamamdan 
hamam-gymnasium kompleksine dönüştürülen şimdilik tek örnektir. Io-
nia Bölgesi’ndeki (Ephesos-Miletos) benzer örnekler Side’nin Batı Anadolu 

7 S. Çokay, Die Tonlampe, in H. Abbasoğlu - W. Martini (ed.) Die Akropolis von Perge I. Mainz 
am Rhein 2003, 139-142. 

8 R. Ginouves, Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine, volume II. École Française de 
Rome 84. Rome 1992, 183-184. 
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kentleri ile yakın mimari etkileşimine de ışık tutar. Güney stoa ve batı stoada 
gerçekleştirilen kazı çalışmaları da yapının geçirdiği yapısal evreleri anlama 
açısından oldukça önemli sonuçlar doğurmuştur. Güney stoa kazılarında ele 
geçirilen bir yapı yazıtı sayesinde M Yapısının güney stoasının M.S. 4. yüzyıl 
sonu, 5. yüzyıl başında yeni bir yapı programı planı çerçevesinde yeniden dü-
zenlendiği anlaşılmıştır (Resim: 2b). Bu yapı programına göre, güney stoanın 
arka duvarları üzerinde duvar içi nişlerinin yer aldığı bir ana duvar bedeni 
yükseltilmiş, söz konusu nişlerin içerisi heykeller ile süslenmiş ve hamama 
geçiş veren oldukça büyük bir giriş, ortasına bir paye yerleştirilerek iki ke-
merli küçük girişe dönüştürülmüştür (Resim: 2c). 

Çevre Düzenleme Çalışmaları: İlk olarak 2015 yılında başlayan çevre düzen-
leme çalışmaları 2017 yılında büyük ölçüde tamamlanmış, 2018 yılı içerisinde 
gerçekleştirilecek birkaç küçük düzenleme ile bu çalışma tamamlanmış ola-
caktır (Resim: 1). 2017 yılında yapıya ait bloklar ile beraber Attius Philippus 
suru üzerinden batı stoanın arkasına düşen blokların alan içerisinde sınıflan-
dırılması yapılmış, bir kısmı düştüğü şekliyle yerinde bırakılmış, ayrıca daha 
önce düşmüş bu blokların Tykhe Tapınağı’na ait cella duvarı ve pilaster baş-
lıkları ve M Yapısının stylobat blokları olduğu tespit edilmiştir. Sur bedeni 
üzerinde M Yapısına ait başka stylobat blokları ve Tykhe Tapınağı’na ait mi-
mari elemanlar da tespit edilmiştir (Resim: 2a). 

2-  M YAPISININ KUZAYBATISINA UZANAN CADDEDEKİ KAZI VE 
DÜZENLEME ÇALIŞMALARI 

F. ALANYALI

 A. YURTSEVER

 K. ÖNSOY

 V. ÖZTEKİN 

Side Kazı Başkanlığı tarafından Side’de planlı bir gezi güzergâhı oluş-
turulması planlanmaktadır. Söz konusu gezi güzergâhı üzerinde en önemli 
noktalardan birisi de M yapısının kuzeybatısına uzanan caddedir. Caddenin 
ilk 80 m.lik kısmı muhtemelen 90’lı yıllarda Side Müze Müdürlüğü’nce açığa 
çıkarılmış olmalıdır. 2017 yılında bu kısımda dağınık halde bulunan mimari 
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parçalar numaralanarak buluntu yerlerine göre toplanmış ve envanter çalış-
maları yapılarak güvenlik altına alınmışlardır. 

Yolun ilk 80 m.lik kısmından sonrası ise, M Yapısına ve plaja ulaşmak is-
teyen ziyaretçiler tarafından bin bir güçlük içinde aşılmaktadır. Bu caddeyi, 
planlanan güzergâhın bir parçası haline getirebilmek için acil kazı çalışma-
larına ihtiyaç bulunmaktaydı. Bu amaçla, 15.08-06.11.2017 tarihleri arasında 
caddenin ilk 135 m.lik etabında çalışmalar tamamlanmıştır. Caddeye açılan 
kapı ve sokak açıklıkları, toprağın akmasını önlemek amacı ile kuru duvar 
örülerek kapatılmıştır (Resim: 7).

3- DOĞU KAPISI ÇALIŞMALARI9 

P. SCHERRER 

U. LOHNER-URBAN 

2017 yılında10 doğu kapısında fotografik dokümantasyon yapılarak duvar 
izleri ve yapım aşamaları belgelenmiştir. Ayrıca kazılarda bulunan küçük bu-
luntular değerlendirilmiştir.

Doğu kapısı Side savunma sistemini oluşturan kara surları, deniz surla-
rı ve “ana kapı” denilen sistemin çevresinde yer almaktadır. Kapı şimdiye 
kadar yapılan yayınlarda Geç Hellenistik Dönemde inşa edilmiş ve Roma 
Döneminde değiştirilip geliştirilerek kullanılmaya devam etmiş olarak kabul 
edilmektedir. Geçen kazı yılları sürecinde özellikle kapı geçişleri içerisinde 
yapılan kazılardan elde edilmiş sonuçlarda daha önceden belirtilmiş olan Geç 
Hellenistik Dönem izlerine rastlanılmamıştır. Kapı eldeki verilere göre en er-
ken Augustus Döneminde inşa edilmiş olmalıdır.

2015 yılına ait F ve G sondajlarından elde edilen bilgiler sayesinde kapının 
tarihçesi hakkında oldukça önemli bilgilere ulaşılmıştır. Böylece kapıya ait 
yapı evreleri ve kullanımı hakkında daha kesin sonuçlara ulaşılmıştır. 

9 Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı (Kazı Başkanı) ve 
Prof. Dr. Feriştah Alanyalı’nın daveti üzerine Dr. Ute Lohner-Urban başkanlığında (Proje Başka-
nı: Univ. Prof. Dr. Peter Scherrer) Side Doğu kapısında kazı çalışmaları başlamıştır. 

10 2017 yılı çalışmaları 11 Temmuz 2017 – 26 Ağustos 2017 ve 6 Eylül 2017 – 16 Eylül 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. 
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Doğu Kapısına ait F Sondajının buluntuları ilk taban seviyesinin M.Ö. 1. 
yüzyılın sonlarına tarih vermesi ilk kullanım evresinin bu dönem olduğunu 
kanıtlamıştır. Aynı şekilde güney taraftaki G Sondajının en alt seviyesinin de 
aynı tarihi vermesi kapının inşa edildiği dönemi kesin saptamamızı sağlamış-
tır. Ancak 2. ve 3. yüzyıl tabakaları ne yazık ki açık bir şekilde karşılıklı sapta-
namamıştır. Bu nedenle buluntuları tekrar gözden geçirmek gerekmektedir. 
4. yüzyıldan 5. yüzyıla geçiş sürecini simgeleyen ve 4. yüzyıla ait kapının ge-
nişletme ve yenileme çalışmalarına ait kalın bir yıkıntı tabakası ile karşılaşıl-
maktadır. Bu genişletme ve yenileme çalışmaları kapının kuzey batısında yer 
alan ve bu dönem içerisinde inşa edilmiş olan Piskoposluk sarayının inşası ile 
birlikte planlanarak yapılmış olabileceğini akla getirmektedir. Bu konu üze-
rinde her iki yapıya ait buluntuların şehir ölçeğinde karşılaştırılması gerekir. 
Önemli bir değişimde 6. yüzyılda görülmektedir. Kapının geçişleri duvarlarla 
örülmüş bazı kısımlarında giriş engellenmiştir. Kapı daraltmalarında eklenen 
duvarlar gelişi güzel özensiz duvar işçiliğine sahiptirler.

En önemli verilerden birisini de yanlardan şehre doğru açılan kemerli ka-
pılar oluşturmaktadır. Kuzeydeki kemerli geçiş iyi durumda koruna gelmiş 
ve bir terasla 11 No.lu kuleye girişi sağlamaktadır. Güneydeki kemerli geçiş 
çok iyi korunmamış olsa da kuzey örneği ile karşılaştırıldığında kalan strük-
türünden tamamlanabilmektedir. Dikkat çeken nokta ise kapı, kara surlarına 
kemerli oluşumla birleşmektedir. Bu oluşumun daha iyi irdelenmesi için 2018 
yılında şehir tarafındaki kemerin kara surları ile birleşme noktasında sondaj 
çalışması yapılacaktır. 

4- PİSKOPOSLUK ALANI ÇALIŞMALARI11 

A. PÜLZ

2017 yılında Side piskoposluk sarayının in-situ yapılarının detaylı kontro-
lü ve yapı dokümantasyonu yapılmıştır. Yapının önemi Erken Bizans Dönemi 
dünyasında en büyük ve en önemli yapılarından birisi olmasıdır. Kontroller 
büyük trinkonç (triklinium: Piskoposun yemek salonu), küçük hamam aynı za-
manda da kompleksin güneydeki ana girişi üzerinde yoğunlaşmıştır. 

11 2017 yılı çalışmaları 10 Eylül 2017 – 15 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
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Dokümantasyon çalışmaları yanında 2018 yılı çalışmaları için hazırlık ya-
pılmıştır. Bu kapsamda Eylül/Ekim aylarında belirlenen alanlarda bitki te-
mizliği gerçekleştirilmiş, 50x11m. genişliğinde bir alan temizlenmiştir. Böyle-
ce sarayın güney girişinin güneyindeki kısım, bazilika ee’nin güney kesimi (= 
trinkonçun güneyi ve sarayın palaestrası denilen alan) açılmıştır. Ekim ayında 
bu alanda jeofizik çalışmaları yapılmıştır. İrfan Akca’nın raporundan da izle-
nebileceği gibi ilginç veriler elde edilmiş olsa da 60x60m. ölçülerindeki alanda 
katedralin kuzeyindeki üç apsisli yapı ve duvar kalıntıları detaylı bir radar 
ölçümü yapılmasına olanak vermemiştir. Özellikle yapılar tekrar gözden ge-
çirilecek ve fotoğrafları çekilecektir. 

4.1- Jeofizik İnceleme Raporu 

İ. AKCA

Side antik kenti piskoposluk sarayının doğusunda bulunan bahçede (hor-
tus) 2016 yılında yürütülen jeofizik incelemeler bu alanda gömülü önemli ya-
pılara işaret etmiştir. 2017 yılında ise bu yapıların güneybatı ucunda kalan ta-
ranmamış alan (P) ile piskoposluk merkezinin batısında temizlenen iki alan-
da (A ve B) yeni jeofizik incelemeler yürütülmüştür. Çalışmalarda elektrik 
yöntemlerden ERT ve yer radarı (GPR) yöntemleri kullanılmıştır. Piskopos-
luk sarayı bahçesindeki çalışmalar 2016 yılının devamı olarak düşünülebilir. 
Yeni çalışmaların yapıldığı alanlarda bitki örtüsü altından çeşitli yapılara ait 
kalıntılar ortaya çıktığından kapsamlı ölçümler yürütülememiştir. Bu alanlar-
da yüzey koşullarının olanak verdiği ölçüde GPR ve ERT ölçümleri gerçek-
leştirilmiştir.

P alanı oldukça ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Alanda ERT ve GPR yön-
temlerinin birlikte kullanılması dışında hem DB hem de KG yönlü ölçümler 
gerçekleştirilmiştir. 48x11m. boyutlarındaki inceleme alanında 1x1 grid aralı-
ğı ile toplam 30 ERT profilinde, 0.5m. profil aralığı ile 100 profil üzerinde GPR 
verisi ölçülmüştür. Bu alandaki jeofizik verilerin işlenmesi ile üretilen 40cm. 
derinliğe ait belirti haritası Resim 8’de verilmiştir. Haritada DB yönünde 15m. 
devam ederek, güneye dönen ve bu yönde de 5m. devamlılığı takip edilebilen 
bir belirti dikkat çekmektedir. Bunlara ek olarak 2017 yılında belirlenen KG 
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yönlü paralel duvar yapılarının incelenen alan içerisinde devam ettiği de göz-
lenmektedir. A ve B alanı olarak isimlendirilen alanlar boyutları da göz önüne 
alındığında süreklilik gösteren belirtiler sunmamaktadır. Yalnızca B alanın-
da DB yönlü ve oldukça geniş bir duvar bloğu ile açıklanabilecek bir belirti 
gözlenmiştir. Jeofizik haritalarda belirlenen tüm anomalilerin kazı sezonunda 
yapılacak açma ve sondajlar ile denenmesi beklenmektedir.

5- SİDE’NİN ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ HEYKELLERİ: İDEAL 
HEYKELLER12 

A. LANDSKRON 

Araştırmanın temelini Side heykeltıraşlığının (ideal ve portre heykelleri) 
bağlam, zaman ve çevre ile ilişkilendirilerek araştırılması oluşturmaktadır. 
Bağlamsal sorunlar Prof. Dr. Hüseyin S. Alanyalı ve Dr. Öğr. Üyesi Serap 
Erkoç ile yapılan iş birliği çerçevesinde birlikte incelenmektedir.

Yayın aşamasında en önemli çalışma, eserlerin resimlerinin çekilmesidir. 
Bu nedenle 2017 çalışmasının büyük bir kısmını fotoğraf çekimi oluşturmuş-
tur. Bunun yanısıra heykeller üzerinde üretim aşamaları, yüzey işçiliği ve gü-
nümüzdeki durumları incelenmiştir. 

6-  SİDE MÜZESİNDEKİ MERMER TANRI VE TANRIÇA HEYKELCİKLERİ13 

Y. ÖZTUNÇ 

Side Müzesi’nde korunagelen ve çeşitli yollarla (kent kazısı, satın alma/
müsadere/hibe) müzeye kazandırılmış olan 48 adet mermer tanrı ve tanrı-

12 Avusturya Bilimsel Araştırma Fonu (Proje No: P28981-G25) tarafından desteklenen “Römisc-
he Skulptur in Side im Kontext” (Side’nin Roma Dönemi Heykellerinin Birliktelik Kapsamında 
İncelemesi) başlıklı araştırma çalışmaları 2016 yılında Avusturya Graz Üniversitesi ile Anadolu 
Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin S. Alanyalı’nın işbirliği ile 
başlatılmıştır. Proje Yürütücüsü: Alice Landskron (Avusturya Graz Üniversitesi); Side Müze-
si Heykellerinin Kataloğunun Hazırlanması: Manuel Reimann (Avusturya Graz Üniversitesi); 
Side Müzesi Heykellerinin Fotoğraf Çekimi Gordian Landskron (Avusturya Graz Üniversitesi) 
tarafından yapılmaktadır. 2017 yılı çalışmaları 12.10.-30.10.2017 tarihleri arasında gerçekleştiril-
miştir.

13 Bu çalışma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Dr. Öğr. Üyesi Serap Erkoç’un 
danışmanlığında, Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışma, Anadolu Üniversitesi Bi-
limsel Araştırma Projeleri Fonu (Proje No.: 1610E654) ve Koç Üniversitesi-Akdeniz Medeniyet-
leri Araştırma Enstitüsü (AKMED) tarafından desteklenmiştir. 



438

ça heykelciği mevcuttur. Bu heykelciklerden 25 adedi bugüne kadar birden 
fazla araştırmacının çalışmasına konu olmuş14, geriye kalan 23 heykelcik ise 
ilk kez tarafımızca bilim dünyasına tanıtılmıştır. Çalışmada her bir heykelcik 
tipolojik, ikonografik, stilistik acıdan değerlendirilmiş; teknik ve üslup analizi 
yapılmıştır. Eserlerin sunmuş olduğu tipolojik çeşitlilik daha öncesinde Side 
kenti ve çevresinde varlığını henüz bilmediğimiz ve büyük heykeltraşlık eser-
lerde de takip edemediğimiz yeni tiplerin tespit edilmesine olanak sağlamış-
tır. Hatta bazı heykel tiplerinin revaçta olduğunu ve birkaç yüzyıl boyunca 
kullanıldığını göstermiştir. Örneğin; Aphrodite’nin Louvre-Neapel tipindeki 
eserlerinin sayıca fazla oluşu bu tipin özellikle Side ve çevresinde özel bir yeri 
ve önemi olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca bu tipin sadece bir dönemde 
değil Orta-Geç Antoninler Döneminden, M.S. 3. yüzyılın başına kadar geniş 
bir tarih aralığı boyunca sevilerek kullanıldığı anlaşılmıştır. 

Heykelciklerin büyük çoğunluğu, stilistik acıdan M.S. 2. veya 3. yüzyıla 
tarihlenmektedir. M.S. 3. yüzyılın başından itibaren ise çok fazla örnek söz 
konusu değildir. Eserler üzerinde yapılan üslup analizi ise yakın coğrafyada-
ki eserlerin arasında ortak öğelerin varlığını ortaya koymuştur. Böylesine bir 
tespit, eserlerin bir noktada üretildiği ve dağıtıldığı ya da gezici usta/ustala-
rın olduğu önerisinde bulunulmasına imkân tanımıştır. 

7- NÜMİZMATİK BULUNTULAR 

A. T. TEK 

H. KÖKER

2017 kazı sezonunda önceki sezonlara göre oldukça az sayıda sikke bulun-
tusu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 23 örneğin tamamı bronz ve kondisyonları 
oldukça kötüdür. Bu örneklerin neredeyse tamamının Geç Roma Dönemine 
ait olduklarını düşünmekteyiz. Buluntuların tamamı M binası kazılarında ele 
geçirilmiştir. 9 örnek M Binasının güney stoası kazısından, 14 örnek ise M 
Binasının kuzey batısına uzanan cadde üzerinden bulunmuştur. Bu örnekler 

14 J. İnan, Side’nin Roma Devri Heykeltraşlığı. Ankara 1975; A. Filges, Marmorstatuetten aus Klei-
nasien Zu Ikonographie, Funktion und Produktion antoninischer, severischer und späterer Idealplastik. 
İstMitt 49 (1999) 377 – 430.
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dışında Side’de Side Müzesi tarafından sürdürülen kurtarma kazıları ve ar-
keolojik kazılarda eski yıllarda bulunan örneklerin kataloglanmasına devam 
edilmiştir. Aynı zamanda Side Müzesi’nde bulunan sikke koleksiyonunun ça-
lışılmasına da devam edilmektedir. 2015 yılına kadar ele geçmiş ve çalışılmış 
kazı buluntusu sikkelerin genel bir değerlendirmesi aşağıdaki çalışmada ele 
alınmıştır15:

15 A Tolga Tek, “Coin finds from Side in Pamphylia: A preliminary assesment of finds made between 1947-
2015”, Annali Dell’Istituto Italiano di Numismatica 2016/62 (2017),  231-250.
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Resim 1: M Yapısı 2017 yılı çalış-
maları sonrasında ya-
pının genel durumunu 
gösterir hava fotoğrafı. 
Kırmızı: Kazı çalışma-
larının gerçekleştiği gü-
ney stoa, Siyah: Batı stoa 
çalışmaları, Mavi: Çevre 
düzenlemesinin yoğun 
olarak gerçekleştirildiği 
palaestra (Side kazı arşi-
vi).

Resim 2a-c: a) Attius Philippus 
suru üzerinden batı 
stoa arkasına düşen 
M Yapısı ve Tykhe 
Tapınağı’na ait mi-
mari elemanlar. b) 
Güney stoanın kazı ça-
lışmaları sonrasındaki 
durumu c) Güney stoa 
kazıları sonucu elde 
edilen ilk verilere da-
yanarak Antik Çağda-
ki görünümüne dair 
ilk çizim (Çizim: A. 
Yurtsever). 
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Resim 3: Güney stoa-heykeller.

Resim 4: M.S. 2.-4. yy. arasında tarih-
lenen formlar; (1-4) Kilikya 
“pinched handle” amphora 
(Agora 199=Zemer 41); (5) Ki-
likya amphora tip 6; (6) Kesik 
piramit biçimli ağırşak (Agora 
M21). M.S. 6. yy. ortası-7. yy. 
başı arasında tarihlendirilen 
formlar; (7) LRD form 9C; (8-9) 
LRD form 5; M.S. 4-7. yy. ara-
sında tarihlenen formlar; (10) 
cam kandil fitil tutamağı; (11) 
Perge veya “Pamphylia” tipi 
kandil.

Resim 5:  (12-13) tüm veya tüme yakın 
mahya kiremidi ve kesit çi-
zimleri; (14-15) dere kiremidi 
parçaları.
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Resim 6:  Figürlü (Medusa başı) 
antefixler.

Resim 7: M Yapısının kuzeybatı-
sına uzanan cadde.

Resim 8:  Piskoposluk sarayı bah-
çesinin güneybatı ucun-
da yürütülen jeofizik 
çalışmalardan ERT (üst-
te) ve GPR (altta) elde 
edilen bulgular.
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KEMAH KALESİ KAZISI 2017 YILI ÇALIŞMALARI 

Hüseyin YURTTAŞ*
Haldun ÖZKAN 
Zerrin KÖŞKLÜ 

Muhammet Lütfü KINDIĞILI 
Yasin TOPALOĞLU 

Kemah Kalesi 2017 yılı çalışmaları, Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş başkanlığın-
da; Prof. Dr. Haldun Özkan, Dr. Öğretim Üyesi Zerrin Köşklü, Dr. Öğretim 
Üyesi Muhammet Lütfü Kındığılı, Dr. Öğretim Üyesi Yasin Topaloğlu ve Arş. 
Gör. Hüseyin İlhan’ın, Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Güzel 
Sanatlar fakültelerinden 15 lisans/yüksek lisans öğrencisinin ve 21 işçinin ka-
tılımıyla 03.07.2017-31.07.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bakanlık 
Temsilcisi olarak Erzincan Müzesi uzmanlarından Sanat Tarihçi Harun Bas-
tem kazıya iştirak etmiştir.

2017 yılı kazı sezonunda K5-9, K5-10, K5-11, K4-11, K3-11 ve K2-10 (So-
ğukluk) karolajları çalışma alanı olarak belirlenmiştir (Çizim: 1). Fiili kazı ça-
lışmaları öncesinde kale yolu, muhafız odaları ve kalenin kuzeybatısındaki 
9600 m2’lik alanın yüzey temizliği ile iç kalenin kuzeyinde ve güneyindeki 
yaklaşık 1.5 km. uzunluğundaki yürüme yollarının temizliği gerçekleştiril-

* Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Er-
zurum/TÜRKİYE. 

 Prof. Dr. Haldun ÖZKAN, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Erzu-
rum/TÜRKİYE.  

 Dr. Öğretim Üyesi Zerrin KÖŞKLÜ,  Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölü-
mü, Erzurum/TÜRKİYE.  

 Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Lütfü KINDIĞILI,  Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Temel Eğitim Bölümü, Erzurum/TÜRKİYE.  

 Dr. Öğretim Üyesi Yasin TOPALOĞLU, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 
Erzurum/TÜRKİYE.
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miştir. Kazı bitimiyle beraber Erzincan Valiliği, Tapu Kadastro Müdürlüğü 
tarafından Kemah Kalesi’nin plan karesi jeodezik gps yardımıyla koordinat 
noktaları alınarak yeniden çıkarılmıştır. Kemah Kalesi’ndeki kazı çalışmaları 
bir sonraki sezondan itibaren son teknolojik cihazların kullanılarak yapıldığı 
bu plan kareye göre devam edilecektir (Resim: 1-3).

K5-9 Plankaresindeki Çalışmalar 

2017 yılı kazı çalışmaları ilk olarak bu karolajda başlatılmıştır (Resim: 4). 
2014 yılı kazılarında bu karolajın doğu sınırı, çıkarılan mutfak mekânının 
doğu duvarı kabul edilmiş ve açma sınırı bu sebeple doğuda tamamlanmıştır. 
Bu nedenle doğuda kazılmamış olan kuzey-güney istikametindeki 3.77x10.00 
m. ölçülerindeki alanda kazı başlatılmıştır. 

Mutfak mekânının doğu yüzü kireç sıvalı olarak tespit edilmiş ve kazı ça-
lışmalarına bu duvarın devamını bulma amacıyla devam edilmiştir. Bu du-
var, kuzey-güney istikametinde 7.16 m. boyunca devam etmektedir. Duvar 
kuzeyde 0.27 m. sıvalı olarak ortaya çıkarılmış ve 1.12 m. genişliğinde toprak 
dolgulu olarak devam ettiği anlaşılmıştır. Duvar 4.47 m. boyunca moloz taş 
örgülü ve kireç sıralı olarak güney yönde devam etmiştir. Bu noktadan sonra 
1.11 m. genişliğinde bir açıklığa yer verilmiş, bu açıklık sonraki dönemler-
de moloz taş malzemeyle örülerek kapatılmıştır. Böylece mekânın iki farklı 
dönemde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kapatılan bu açıklıktan sonra mutfak 
duvarı doğu yüzü 0.47 m. daha güney istikametinde kireç sıvalı olarak devam 
etmektedir. Tam bu noktada doğu-batı istikametinde 2.92 m. uzunluğunda ve 
en yüksek noktası 1.38 m. olan bir duvarla karşılaşılmıştır. Toprak harçlı bu 
duvarın yüzeyinde, açma zemininden 0.37 m. yüksekliğinde, duvar boyunca 
devam eden ahşap hatıl tespit edilmiştir. Bu duvar, güneydoğuda köşe yapa-
rak kuzey yönde devam etmektedir. Mutfak mekânının doğu duvarının kar-
şılığı olan bu duvar, kuzey-güney istikametinde 3.91 m. devam etmektedir. 
En yüksek noktası 1.00 m. olan bu duvarın varlığı ile açmanın 8.40 m. uzun-
luğunda ve 2.64 m. genişliğindeki “U” planlı bir mekân ortaya çıkarılmıştır.

Daha sonra bu mekânın güneyinde, 1.60 m. uzunluğunda ve 3.77 m. ge-
nişliğindeki alanın açılmasına geçilmiştir. Bu alan ile kuzeyindeki “U” planlı 
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mekân arasında 1.38 m.lik bir kot farkı vardır. Açmanın kuzeyindeki bu alan-
da kireç zemin düzensiz olarak tespit edilmiştir. Alan içerisinde, doğuda K6-9 
karolajına taşan bir duvar örgü ortaya çıkarılmıştır.

K5-10 Plankaresindeki Çalışmalar
K5-10 açmasının kuzeybatısında doğu-batı istikametinde 5.39 m., kuzey-

güney istikametinde 2.74 m. ölçülerindeki yaklaşık 10 m2’lik alan, mimarinin 
takip edilmesi sebebiyle 2015 yılı kazı çalışmalarında ortaya çıkarılmıştır. Aç-
manın bu alan dışında kalan bölümleri 2017 yılı çalışmalarına aittir (Resim: 
5). K5-10 açmasının kuzeydoğu köşesinde, K5-9 açmasının güneyindeki dü-
zensiz kireç zemini olan alan 3.19 m. daha güneye doğru devam etmektedir. 
Daha sonrasında ise kuzey-güney istikametinde 6.78 m., doğu- batı istika-
metinde 9.04 m. ölçüsünde kireç zemini olan bir alan belirlenmiştir. Bu alan 
ile açmanın kuzey doğu köşesi arasında 0.59 m. kot farkı vardır. Yaklaşık 54 
m2’lik alanın kuzeybatısında zeminden 0.51 m. yüksekliğinde kuzey-güney 
istikametinde 1.67 m., doğu-batı istikametinde 2.87 m. uzunluğunda seki olu-
ğu düşünülen bir alan ortaya çıkarılmıştır. Bu sekiye kuzey doğu köşesindeki 
iki basamaklı merdivenle ulaşılır. Basamakların ölçüleri şu şekildedir. Birinci 
basamak; yükseklik: 0.21 m., derinlik: 0.33 m., genişlik: 1.00 m. ikinci basa-
mak; yükseklik: 0.24 m., derinlik: 0.43 m., genişlik: 1.06 m. Sekinin hemen 
önünde 0.58 m. genişliğinde ve 0.30 m. çapında bir loğ taşı in-situ olarak bu-
lunmuştur. Alanın kuzeyinde ise, güneydoğu-kuzeybatı istikametinde açma-
nın doğu sınırından batıya doğru 7.90 m. uzunluğunda ve en yüksek noktası 
1.81 m. olan bir duvarla karşılaşılmıştır. Moloz taş malzemeli ve toprak harçlı 
bu duvarın kuzey yüzü alçı sıvalı olarak ortaya çıkarılmıştır. Duvarın batı kö-
şesinden 4.35 m. doğu yününde ilerlendiğinde 1.03 m. genişliğinde bir ocak 
nişi belirlenmiştir. Ocağın derinliği 0.40 m., korunabilen yüksekliği ise 1.30 
m.dir. Nişin zemininde taşlar ile ocak meydana getirilmiş ve bir kül tabakası 
tespit edilmiştir. Duvar yüzeyinde kireç zeminden 0.76 m. yükseklikte yuvası 
içerisinde sağlam olarak ele geçirilen bir hatıl bulunmuştur.

K5-11 Plankaresindeki Çalışmalar

K5-10 açmasının güneybatı köşesindeki mimari takip edilerek açmanın 
batısında 2.58 m. genişliğinde bir koridor açılmıştır. K5-9/10 açmasının gü-
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neybatı köşesindeki duvar güneye doğru köşe yaparak 4.84 m. devam etmek-
tedir. Bu duvarın kuzeybatı köşesinde 2.67 m. uzaklıkta 1.24 m. genişlikte 
bir açıklık ortaya çıkarılmıştır. Açıklığın derinliği ise, 0.64 m.dir. Açıklığın da 
olduğu bu duvarda, zeminden 0.55 m. yükseklikte ahşap hatıl yer almakta-
dır. Açıklık içerisindeki hafriyatın tahliyesiyle doğu-batı istikametinde 7.46 
m., güney-kuzey istikametinde 5.27 m. ölçülerinde olan mekân açılmıştır. Bu 
mekânın batı, kuzey ve güney yüzünde 0.34 m. yükseklikte dış yüzde olduğu 
gibi ahşap hatıla yer verilmiştir. Mekânın içerisinde dikdörtgen planlı dört 
adet kaide ele geçirilmiştir. Bu buluntulardan mekânın üzerinin ahşap direk-
lerle taşınan ahşap bir örtüyle kapatıldığı anlaşılmaktadır. Kaidelerin ölçüleri 
şu şekildedir. Güneybatı kaide, batı duvara 3.67 m., güney duvara 1.43 m., 
doğu duvara 3.44 m. ve kuzey duvara 3.42 m. mesafede, kuzeybatı kaide batı 
duvara 3.70 m., güney duvara 4.58 m., doğu duvara 3.38 m. ve kuzey duvara 
0.26 m. mesafede, güneydoğu kaide batı duvara 7.15 m., güney duvara 1.41 
m., kuzey duvara 3.42 m. mesafede, kuzeydoğu kaide ise, batı duvara 6.97 
m., güney duvara 4.65 m. mesafede yer alır. Mekânın kuzeydoğu köşesinde 
zemin seviyesinde kil ve is tabakası görülmüş ve aynı yerde bir de ocak (?) 
nişine ait olduğu düşünülen mimari parçayla karşılaşılmıştır. Mekânın güney 
duvarı önüne sonraki dönemlerde 0.45 m. kalınlığında istinat amaçlı bir duvar 
örülmüştür. Bu duvarın doğudaki 4.86 m.lik bölümü sağlam ele geçirilmiştir. 
Batıdaki 2.49 m.lik bölümü ise, ancak temel seviyesinde görülebilmektedir. 
Bu alanda her iki duvar açıkça görülebilmektedir. Mekânın doğusunda 1.05 
m. yüksekliğinde, güneyde 2.79 m., kuzeyde 0.97 m. genişliğinde batı yüzü 
moloz taş örgülü bir yükselti yer alır. Bu bölümün fonksiyonu doğu yönde 
sonraki yıllarda yapılacak olan kazılarla anlaşılacaktır (Resim: 6). 

Mekânın batısındaki girişin dış yüzeyinde güney köşesine 0.83 m. mesa-
fede doğu-batı istikametinde 0.84 m. uzanan ve yüzeyi sıvalı bir duvar gö-
rülmektedir. Bu duvarın güney yüzü ve batı yöndeki uzantısı sağlam olarak 
çıkarılamamıştır. Bu duvarın varlığı ile mekânın dışında güneydoğu köşesin-
de doğu-batı istikametinde 2.15 m., kuzey-güney istikametinde 1.55 m. ölçü-
lerinde bir mekân meydana getirilmiştir.

K5-11 açmasının güneyindeki kazılarda kuzeyde açılan mekânın güney 
duvarının dış yüzü tespit edilmiştir. Açmanın güneyinde kesit alınarak ça-
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lışmalar sonlandırılmıştır. Açmanın güneyindeki bu alanda kazı derinleşti-
rilmemiş K5-/12 açmasının sonraki yıllarda kazılmasıyla alanın tam olarak 
ortaya çıkarılabileceği anlaşılmıştır.  Bu alanda güneyde 0.85 m., kuzeyde 0.60 
m. derinleşilmiştir. 

12.07.2017 tarihinde bu açmanın güneydoğusunda ahşap malzemeli ve sac 
kaplamalı bir sandık içerisinde mühimmat olduğu anlaşılan buluntu tespit 
edilmiştir. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasından hemen sonra kolluk 
kuvvetlerine haber verilmiş ve İliç’ten gelen olay yeri inceleme ekipleri tara-
fından buluntu çıkarılarak Kemah İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüş-
tür. Adı geçen görevliler heyetimizin de iştiraki ile toplam 854 adet olduğu 
tespit edilen ve 20. yüzyılın başlarına ait olan mavzer mermileri, tutulan tu-
tanakla Kemah Savcılığı’na sevk edilmiştir. Kazı bitimi itibariyle süreç halen 
devam etmektedir.

K4-11 Plankaresindeki Çalışmalar

K5-11 açmasındaki çalışmalar batıya doğru devam ettirilerek K4-11 açma-
sının çalışmaları başlatılmıştır (Resim: 7). K5-11 açmasının güneyinde olan ve 
7.46x5.27 m. ölçülerinde olan mekânın hemen batısında yer alan koridorun 
güneybatı köşesine 1.68 m. mesafede, koridoru meydana getiren kuzey-gü-
ney doğrultusundaki duvar yüzeyinde 2.24 m. genişliğinde 0.63 m. derin-
liğinde bir açıklık ortaya çıkarılmıştır. Bu açıklıktan mevcut haliyle 1.86 m. 
genişliğinde ve kuzey-güney istikametinde 13.20 m. uzunluğunda moloz taş 
döşeli, basamaklarla çıkılan bir sokak tespit edilmiştir.

Açmanın güneydoğu köşesinde 0.70 m. kalınlığında ve kuzey-güney doğ-
rultusunda korunabilen uzunluğu 5.92 m. uzunluğunda bir duvar açılmış-
tır. Bu duvarın doğu yüzeyinde sıva görülürken, batı yüzü sıvasız moloz taş 
örgülü olarak belirlenmiştir. Bu duvarın batı yüzünden duvar yüzeyinde ve 
duvarın batısındaki yaklaşık 25 m2’lik alanda yoğun bir tuğla buluntusuy-
la karşılaşılmıştır. Toplamda 95 adet ele geçirilen tuğla plakadan 32 adedi 
sağlam olup 0.19x0.10 m. ölçülerine ve 0.04 m. ile 0.05 m. arasında değişen 
kalınlığa sahiptirler.  Ayrıca açmanın doğusundaki bu duvarın batı ucunda 
yaklaşık 0.25x0.62 m. ölçülerinde düzensiz bir tuğla yığını da çıkarılmıştır. 
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Yaklaşık 0.41 m. yüksekliğindeki bu yığının hemen batısındaki kuzey-güney 
istikametinde 1.41 m. uzunluğunda, 0.36 m. genişliğinde ve yaklaşık 0.47 m. 
derinliğinde bir ark zeminin altında ortaya çıkarılmıştır. Arkın zeminin al-
tından güneye doğru devam ettiği görülmektedir. Arkın üzeri plaka taşlarla 
kapatılarak koruma altına alınmıştır.

Açmanın batısında kalan alanda herhangi bir mimariyle karşılaşılmamış-
tır. Bu alanın zemini kireç zemin olarak tespit edilmiştir. Bu alanın kuzeyinde 
7.86 m. doğu-batı istikametinde uzanan ve zeminden yaklaşık -0.72 m. kotta 
moloz taş örgülü bir duvar açılmıştır.

K3-11 Plankaresindeki Çalışmalar 

K4-11 açmasındaki çalışmalar batıya doğru devam ettirilerek bu açmanın 
kazısına başlanmıştır (Resim: 8). Açmanın güneydoğu köşesinde –0.72 m. 
derinlikte bir üçayak ve bunun yaklaşık 2.00 m. batısında 13. yüzyıl Bizans 
taklidi tavşan figürlü bir seramik ortaya çıkarılmıştır. Açmanın güneybatı kö-
şesinde ise içten 0.59 m., dıştan 0.84 m. çapında olan bir tandır1 çıkarılmıştır. 
Açmanın güneyinde en geniş yerinde 1.23 m. genişliğinde olan ve doğu-batı 
istikametinde 4.88 m. uzunluğunda kireç katkılı zemin görülmüştür.

K2-10 Plankaresindeki Çalışmalar

2012 ve 2014 yılı çalışmalarında hamam yapısının soğukluk bölümünde 
hafriyat tahliyesi için derinleşilmemiştir. Bu sezon bu amaçla soğuklukta kazı 
çalışmaları başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar sonrasında soğuklukta ortada 
taş döşeli ve havuzlu bir alan ile bu alanın dört yönünde sekiler ortaya çıka-
rılmıştır. Soğukluğa doğu kenar ortasındaki açıklıkla ulaşılır ve kuzey kenar 
ortasındaki açıklıkla da ılıklığa geçilir. 

1 Benzer tandır örnekleri kalenin daha önceki çalışma alanlarında da tespit edilmiştir. Bkz. Yurrtaş, 
H., Özkan, H., Köşklü, Z., Kındığılı, M., “Kemah Kalesinde Evler” Atatürk Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Enstitüsü Dergisi (Prof. Dr. Fahri Işık Özel Sayısı), S. 35, Erzurum, 2015, s.16–35; Yurt-
taş, H., Özkan, H., Köşklü, Z., Ozkul Fındık, N., Çiğdem,S., Kındığılı, M.,Halıcı,E., Doğan, M.E., 
Yuka, A., “2015 Kemah Kalesi Kazı Çalışmaları” 38. Kazı Sonuçları Toplantısı (23-27 Mayıs- 2016 
Edirne), Ankara 2017,s.247-264;Tandırın Yapımı ve Doğu Anadoluda’ki Yeri Üzerine Bkz.Zerrin 
Köşklü, “ Eski Erzurum Mutfağında Tandır: Yapılışı, Kullanımı Ve Doğu Anadolu’da ki Yeri 
Üzerine” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, S.2, Eskişehir, 2005, s.155–177.
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Doğu-batı istikametinde 8.55 m., kuzey-güney istikametinde 7.68 m. ölçü-
lerinde olan soğukluğun ortasında kuzey- güney istikametinde 3.57 m., doğu-
batı istikametinde 4.29 m. ölçülerinde kesme taş döşeli bir orta alan bulunur. 
Bu alanın ortasında 1.95 m. çapında bir havuz bulunur. Havuz sağlam olarak 
ele geçirilememiştir. Havuzun ancak altındaki künkler ortaya çıkarılabilmiş-
tir. Havuza ait 3 parça ise, bütünü hakkında bir fikir vermemektedir. Orta 
alanın dört yanında 0.23 m. yükseklikte ve 0.42 m. derinlikteki basamaklarla 
sekilere çıkılır. Sekiler taş döşeli basamaklardan ortalama 0.44 m. yükseklikte-
dir. Sekilere çıkışı sağlayan basamakların dört köşesinde 0.36 m. çapında dört 
kaide çıkarılmıştır. Buradan soğukluğun üzerinin ahşap direklerle taşınan, 
ahşap örtülü olduğu anlaşılmaktadır.

Soğukluğa girişi kuzeydoğu köşeye 3.25 m. mesafedeki, 1.49 m. genişliğin-
deki açıklıkla girilir. Bu girişten üç basamakla orta alana inilir. Giriş ile sekiler 
aynı yüksekliktedir.

Soğukluğun kuzeydoğu köşesine 4.38 m. mesafede olan 0.64 m. genişliğin-
deki girişle ılıklığa geçilir. Bu giriş güneyinde iki yandaki sekilerin varlığıyla 
1.69 m. derinliğinde bir giriş dehlizi meydana getirilmiştir. 
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Resim 1: Kale yolu temizlik çalışmaları öncesi ve sonrası. 

Çizim 1: Kemah Kalesi Kazısı 2017 çalışma alanları. 
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Resim 2: Muhafız odaları temizlik çalışmaları öncesi ve sonrası. 
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Resim 4: K5-9 Açması. 

Resim 3: Kemah Kalesi yeni plankaresi. 
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Resim 6: K5-11 Açması. 

Resim 5: K5-10 Açması. 
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Resim 8: K3-11 Açması. 

Resim 7: K4-11 Açması. 
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ELBİSTAN KEÇE MAĞARASI KAZILARI
(2015-2017)

İrfan Deniz YAMAN*
Cevdet Merih EREK

GİRİŞ      

Türkiye, arkeolojik değerler açısından “açık hava müzesi” olarak nitele-
nebilecek düzeyde tarihi esere sahip bir ülkedir. Bu anlamda da ülkemizde 
Cumhuriyet Döneminden itibaren yürütülen arkeolojik çalışmalar her geçen 
gün artış göstermektedir. Arkeoloji genel anlamda “kazı” ve “yüzey araştır-
ması” başlıkları altında toplanabilecek iki temel saha çalışmasıyla yürütülür. 
Teorik kısım bir tarafa bırakılacak olursa bu saha çalışmaları yeni bulgula-
rın ortaya çıkarılmasına ve mevcut bilgilerin test edilmesine olanak sağlar. 
Türkiye’de yürütülen arkeolojik kazılara uzmanlık alanı açısından bakıldı-
ğında, en az sayıdaki kazıların mağara kazıları olduğu rahatlıkla görülür.    

Ülkemizdeki mağara kazıları Karain Mağarası1, Üçağızlı Mağarası2, Di-
rekli Mağarası ve Keçe Mağarası’nda yapılmaktadır. Toplam dört mağara 
kazısından ikisi Kahramanmaraş İli’ndedir. Bu kazılardan ilki olan Direkli 
Mağarası, Kahramanmaraş il merkezinin kuzey batısında bulunan Döngel 
Köyü’nde yer almaktadır. İlk defa Prof. Dr. İsmail Kılıç Kökten tarafından 
1958-1959 yıllarında bu çevrede yürütülen yüzey araştırmaları sırasında tes-
pit edilmiştir. Kökten 1959 yılında mağaranın ağız kısmına yakın bir alanda 
küçük bir sondaj çalışması gerçekleştirmiştir3. Bu mağara, 2006-2012 yılları 

* Dr. Öğr. Üyesi İrfan Deniz YAMAN, Aksaray Üniversitesi, Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7.Km Merkez Kampüs 68100 Aksaray/
TÜRKİYE.  

 Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Merih EREK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Teknikokullar Kam-
püsü, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, Beşevler-
Ankara/TÜRKİYE.  

1 Kökten, 1947: 232; Kökten, 1948; 1949; 1955a; 1955b; 1964; Yalçınkaya, 1987: 22. 
2 Minzoni-Déroche, 1992:71-83, Güleç ve Dinçer, 2000:43; Güleç ve Açıkkol, 2002:65.
3 Kökten, 1960:42-52.
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arasında Kahramanmaraş İli’nde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında 
Cevdet Merih Erek tarafından ziyaret edilmiş ve mağaranın Paleolitik potan-
siyelinin ortaya konulabilmesi için 2007 yılında kazı çalışmalarına başlanmış-
tır4 ve halen sürdürülmektedir.  

Keçe Mağarası ise Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi’ne bağlı Keçemağara 
Mahallesi’nde bulunmaktadır (Resim: 1). Elbistan İlçesi’nin yaklaşık 40 km. 
kuzeyinde olup Sivas il sınırına oldukça yakın bir konumdadır. Mağara 2012 
yılında Afşin-Elbistan yüzey araştırmalarında tespit edilmiştir5 (Resim: 2). Sa-
dece mağara içinde değil aynı zamanda çevresinde bulunan oldukça nitelikli 
yontmataş malzemeler nedeniyle yerleşim yeri olarak kullanılan bir mağara 
olduğu görüşüne varılmıştır. Erek, mağarayı tespit etmesinin ardından 2015 
yılında bu alanda kazı çalışmalarını başlatmıştır. İlk kazı sezonu, ağırlıklı 
olarak çevre düzenlemesi ve mağara içinin temizliğine ayrılmıştır. Uzun yıl-
lar boyunca hayvan barınağı olarak kullanılan mağaranın içerisinde yarım 
metreye yaklaşan gübre katmanının temizliği oldukça zorlu bir aşama olarak 
tanımlanabilir (Resim: 3). Bu temizliği zorlu kılan etmenlerden en önemlisi, 
gübre katmanının tam olarak nerede bittiği ve kültür dolgusunun nerede baş-
ladığının saptanmasıdır. Çünkü özensiz bir çalışma bu tip mağara dolgularına 
zarar verebilmektedir. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen temizliğin ardından 
hem mağara içerisinde hem de mağaranın giriş bölümünde “plankarelerin” 
oluşturulması çalışması yapılmıştır. Mağara kazılarında uygulanan planka-
relere ayırma işlemi tamamlandıktan sonra kazı çalışmalarına başlanmıştır. 
Mağara içi ve mağara önündeki “teras” olarak adlandırılan alanlardaki plan 
karelerde yürütülen kazı çalışmaları sonucunda önemli arkeolojik materyal-
ler tespit edilmiştir. 

 KAZI YÖNTEMİ    

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz diğer üç mağara kazısında olduğu gibi, 
Keçe Mağarası kazılarında da plan kare kazı yöntemi uygulanmaktadır. Bu 

4  Erek, 2009:323-346 
5 “Kahramanmaraş İli ve İlçeleri Prehistorik Dönem Yüzey Araştırmaları” projesi 2006-2012 yıl-

ları arasında Cevdet Merih Erek tarafından gerçekleştirilmiştir ve Keçe Mağara bu araştırmalar 
sırasında bulunmuştur.
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yöntem karelaj sistemi, grid sistemi gibi başka isimlerle de anılmaktadır. Yön-
temin uygulanmasında temel mantık, kazı yapılacak olan alanın içerisinde 
planlanan birer metrekarelik alanlar oluşturmaktır. Kazı alanında öncelikli 
olarak gerçek kuzey tespit edilir ve bunun ardından mağaranın her tarafın-
dan görünebilecek “sıfır noktası” belirlenerek kuzey-güney doğrultusunda 
birbirine birer metre uzaklıkta olan noktalar belirlenir. Bu ölçümün oldukça 
hassas ve dikkat gerektiren bir iş olduğunu vurgulamakta yarar vardır. Ar-
dından aynı uygulama doğu-batı yönünde de gerçekleştirilir. Kuzey-güney/
doğu-batı aksları üzerinde alınan ve birer metre arayla belirlenen noktalar, 
birbiriyle kesiştirildiğinde “plankare” denilen bir metrekarelik alanlar oluş-
turulur. Kuzey-güney yönündeki her bir metre aralığı rakamlarla, doğu-batı 
yönündeki her bir metre aralığı ise harflerle adlandırılır. Böylece oluşturul-
muş her bir plan kareye bir kod vermek mümkün olmaktadır. Örneğin “L6” 
plan karesi gibi. Sözü edilen her plan karede her bir 10 cm. bir arkeolojik 
seviye kabul edilir. Kazı başlangıcında dolgunun en üst yükselti değeri bi-
rinci arkeolojik seviye kabul edilerek, aşağı doğru inildikçe arkeolojik seviye 
değeri arttırılır. Dolayısıyla mağara kazılarında kullanılan arkeolojik seviye 
değeri, bizlere dolgunun en üst seviyesinden ne kadar aşağıda olduğumuz 
konusunda bilgi sağlar. 

Arkeolojik seviye takibinin yanında, bir de jeolojik seviye takibi mevcut-
tur. Arkeologlar ağırlıklı olarak makroskobik gözlemler ve kültürel değişimi 
göz önünde bulundurarak jeolojik seviyeleri ayırt ederler. Renk değişimi, se-
diman yapısındaki farklılık, sediman sertliğindeki değişimler gibi nedenler 
de bu ayrıma etki eden faktörlerdir. Keçe Mağarası kazılarında, jeolojik taba-
kaların takibi dikkatli bir biçimde yapılmaktadır. İlerleyen yıllarda kültürel 
tabakaların net olarak ayırt edilmesinin ardından, bu tabakaların jeolojik ana-
liz çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu sayede kültürel stratigrafi ve jeolojik 
stratigrafi karşılaştırması mümkün olacaktır.

Keçe Mağarası kazılarında plan karelerde gerçekleştirilen kazılarda, her 
arkeolojik seviyenin sedimanı farklı boydaki (5 mm. ve 3 mm. genişlikte) 
eleklerden geçirilerek incelenmektedir (Resim: 4). Bu sayede kazı sırasında 
gözden kaçabilecek arkeolojik malzemenin tespit edilememe ihtimali ortadan 
kaldırılmaktadır. İlerleyen yıllarda kültürel stratigrafi ve buluntu dağılımına 
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göre bu çalışma yöntemi daha detaylı hale getirilecektir. Yüzdürme (flotati-
on) yönteminin kullanımı başlatılacak ve bu sayede arkeolojik malzemeler 
daha kapsamlı bir biçimde tespit edilebilecektir. Şimdilik arkeolojik buluntu-
lar plan kare, arkeolojik seviye ve jeolojik seviye ayrımı yapılarak kayıt altına 
alınmaktadır. Bu ayrım sırasında buluntuların üç boyutlu olarak ölçüm de-
ğerleri de belirlenmektedir. 

2016 yılı çalışmaları, Ekim-Kasım aylarında yapılmıştır. Bu aylarda mağa-
ranın bulunduğu coğrafyada şiddetli soğuklar başlamış ve kazı ekibinin ça-
lışmaları zor hale gelmiştir. Keçe Mağarası ve çevresi yazın en sıcak aylarında 
bile, gece sıcaklığı oldukça düşük olan bir yerdir. 2016 sezonunda yürütülen 
çalışmalarda sadece mağara içindeki alanda kazı yapılmıştır. 

ARKEOLOJİK MATERYALLER

2017 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sadece “teras” üzerinde ger-
çekleştirilmiştir. 2015 yılında karelajı oluşturulan alanın genişletilmesi ve 
derinleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda 6 metrekarelik kazı alanı 23 
metrekarelik bir alana dönüşmüştür. Mağaranın girişinde yer alan kazı alanı 
eğimli bir yamaç üzerinde bulunduğu için, stratigrafiyi daha rahat takip ede-
bilmek adına basamaklı bir kazı sistemi (step trench) uygulanmıştır. Yedişer 
metrekarelik kuzey-güney yönündeki plankareler, doğu-batı yönünde derin-
leşecek şekilde kazılmışlardır. 

Keçe Mağarası, Anadolu’da ilk kez bir mağaranın teras kısmında kazıların 
gerçekleştirildiği bir kazı alanıdır (Resim: 5). Bu anlamda Keçe Mağarası ka-
zıları hem teras kazıları hem de basamaklı kazı sisteminin gerçekleştirilmesi 
açısından bazı ilklere ev sahipliği yapmaktadır.

2017 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında oldukça fazla sayıda ve 
değişik türde arkeolojik materyaller tespit edilmiştir. Yüzey toprağının he-
men altından itibaren ele geçen buluntular, arkeolojik malzeme olarak ta-
nımlanmasına karşın bazıları hakkında net olarak dönemsel yorumlar henüz 
yapılamamaktadır. Örneğin Roma Dönemine ait olduğu söylenebilecek cam 
objeleri, seramik parçaları, sikke gibi buluntu grupları mevcuttur. Fakat yont-
mataş ve işlenmiş kemik parçalar için bu tarz dönemsel ayrımı yapmak henüz 
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mümkün değildir. Kazı süresince takip edilen sediman yapısı, yüzey topra-
ğından aşağıya inildikçe hem yapısal hem de arkeolojik malzeme anlamında 
farklılaşmıştır. Başlangıçta koyu kahverengi renkte görülen sediman içerisin-
den dönemsel olarak karışık malzeme gelirken, açık kahverengi ve daha kuru 
yapıdaki sediman içerisinden birbirine daha yakın dönem malzemeleri bu-
lunmuştur. Seramik sayısındaki azalmayla birlikte önümüzdeki kazı sezonla-
rında daha homojen seviyelere gelineceği tahmin edilmektedir.

Bugüne kadar gerçekleştirilen kazı çalışmaları neticesinde tespiti yapılan 
arkeolojik buluntuları; 1. Yontmataş buluntular (Resim: 6), 2. Seramik par-
çaları (Resim: 7), 3. Cam materyaller (Resim: 8),  4. İşlenmiş kemik parçaları, 
hayvan kemikleri (Resim: 9), 5. Metal objeler (Resim: 10) ve sikkeler olarak 
sınıflamak mümkündür. 

Kazılar sırasında ele geçirilen yontmataş materyallerinin yapımında ge-
nel olarak yakın çevredeki hammadde kaynaklarının kullanılması bir sürp-
riz değildir. Mağara ve çevresinden ele geçirilen yontmataş materyallerinin 
hammaddesi, yerel kaynaklar kullanılarak üretilmiştir.  Bu duruma istisna 
olabilecek tek örnek obsidiyen buluntulardır. Bölgede volkanik herhangi bir 
oluşumun bulunmamasından dolayı, obsidiyenin bu bölgeye dışarıdan geti-
rildiğini göstermektedir. Bu kayacın işlenmiş mi yoksa ham halde mi bölgeye 
getirildiği ise şu andaki verilerle cevaplanabilecek bir soru değildir. Bilinen ve 
net olan veri, kazı alanından obsidiyenden yapılmış yontmataş materyallerin 
ele geçirilmiş olduğudur. Bunun yanı sıra çakmaktaşı ve kalsedonun ağırlıklı 
olarak kullanıldığı görülmüştür. Yontmataş unsurlar arasında yonga, dilgi ve 
dilgicik gibi taşımalıklar bulunmaktadır. Bunların bazıları üzerlerinde düzelti 
taşıyan, alet olarak tanımlanabilecek nitelikte parçalardır. Sözü edilen taşıma-
lıkların yanı sıra bazı çekirdek parçaları, ele geçen diğer buluntu grubu olarak 
tanımlanabilir.  Yontmataş parçalar nitelikli denilebilecek örneklerle kendini 
göstermesine karşın, henüz dönemsel açıdan yorum yapılabilecek düzeyde 
değildirler. Erek başkanlığında yürütülen yüzey araştırmalarında, bu alanın 
yakın çevresinde Paleolitik Çağ kökenli yontmataş malzemenin tespit edilmiş 
olması, ilerleyen kazı sezonlarında ortaya çıkarılabilecek materyaller hakkın-
da ipucu sayılabilir. Ancak henüz Pleistosen tabakalanmaya ilişkin bir “fosil 
direktör” saptanmamıştır.
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Seramik, cam, sikke ve metal buluntular, mağaranın önündeki teras ka-
zısından yoğun olarak ele geçirilmektedir. Bu durum zaten bölgedeki Roma 
Döneminin varlığının birer kanıtı olarak görülmelidir. Ayrıca ele geçirilmiş 
olan bir yazıt parçasından da burada bir Roma askeri alayının olduğu bilin-
mektedir. Söz konusu bu buluntuların da bu askeri alayla ilişkili olabileceğini 
söylemek mümkündür. Ayrıca Erken Tunç Dönemi seramik unsurlarının çok 
tipik olan örnekleri de çevrede bulunmuş olduğundan, bazı seramik parçala-
rının da Erken Tunç Dönemi ile ilişkilendirilmesi mümkündür.

Kemik buluntular kendi içerisinde iki grup halinde incelenebilir. Bunlar-
dan ilki tanımlanabilecek nitelikte olan hayvan kemikleridir. Ağırlıklı olarak 
benzer türlere ait çeşitli kemik parçaları ele geçirilmiştir. Çene kemikleri, 
dişler gibi parçalardan yola çıkılarak bir zooarkeolog tarafından rahatlıkla 
tanımlanabilirler. Kemik bulgular içerisinde bir de işlenmiş kemik parçalar 
diyebileceğimiz bir diğer grup mevcuttur. Bu grup içerisindeki eserlere ba-
kıldığında oldukça nitelikli işçilik gösteren parçaların varlığı dikkat çekicidir. 
2017 yılında tespit edilen kemikten yapılmış ok ucu bildiğimiz kadarıyla şu 
anda Türkiye’deki tek örnektir (Resim: 11).

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Keçe Mağarası kazıları henüz başlangıç aşamasındadır ancak üç sezon-
dur yürütülen kazı çalışmaları sonucunda mağara yerleşimine dair oldukça 
önemli arkeolojik verilere ulaşılmıştır. Daha önce sözünü ettiğimiz şekilde 
Türkiye’de kazısı devam eden toplamda dört mağara kazısından birisi olma-
sının yanı sıra, mağaranın giriş kısmı olarak tanımlanabilecek teras bölümün-
de yürütülen çalışmalarla diğerlerinden ayrılır. Bu anlamda mağara içinde ve 
mağara terasında planlanan kazı çalışmalarıyla, aynı kazı alanında iki farklı 
çalışma alanının korelasyonunu kurma imkanını yaratacaktır. Mağaranın gi-
rişinin tavanında yer alan kayaçların yıkılmış olması, alanı olduğundan biraz 
daha küçük göstermektedir. Kazı yapılan teras bölümü de esasında mağara-
nın yıkılmadan önceki durumundan çok uzakta değil, tam anlamıyla mağa-
ranın giriş kısmında yer almaktadır. 

2017 yılı sezonunda yürütülen çalışmalar arasında havadan görüntüle-
me sistemlerinin yardımıyla gerçekleştirilen bir proje de mevcuttur. Bu proje 
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kapsamında Keçe Mağarası’nın üç boyutlu topografik bir modeli oluşturul-
muş ve alanın daha detaylı görünümü her an ulaşılabilir hale getirilmiştir. 
Bunun yanı sıra insansız hava aracından alınan görüntüler yardımıyla hem 
kazı alanı ve çevresi hem de normal şartlarda tespit edilemeyecek ayrıntılar 
kayıt altına alınmıştır. 

Keçe Mağarası kazılarında önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan 
kazı planı oluşturulmuş durumdadır. Öncelikle kazı alanlarında daha derin 
seviyelere inilerek stratigrafinin takibi ve tanımı yapılacaktır. Aynı zamanda 
buluntular açısından kültürel bir tanımlama yapılabilmesi için dönemsel bul-
guların bir arada ele geçirildiği seviyeler tespit edilmeye çalışılacaktır. Rad-
yoaktif yöntemlerle yapılacak tarihlendirme çalışmaları, materyal kültür bu-
luntularının bölgeler arası ilişki ve iletişimleri konusunda dönemsel bağlantı 
kurmaya olanak sağlayacaktır. Arkeolojik materyal ne kadar güvenilir olursa 
olsun, arkeometrik çalışmalarla bu tür buluntuların desteklenerek sonuca 
ulaşılması tercih edilmektedir. 

Keçe Mağarası buluntuları arasında yer alan hayvan kemiklerinin zooar-
keolojik değerlendirmelerinin yapılması gerekmektedir. Ancak stratigrafik 
olarak daha açık bir duruma gelecek tabakalanmanın ortaya konulması son-
rasında bu tip çalışmalara başlanabilecektir. 

İlerleyen kazılarda Keçe Mağarası sadece Kahramanmaraş İli için değil 
aynı zamanda Anadolu coğrafyası için belirleyici çok önemli bir arkeolojik 
kazı alanı olacağı düşünülmektedir. Sadece üç sezon çalışılan alanda bile ele 
geçen buluntular, bu düşünceyi destekler niteliktedir. Anadolu coğrafyasının 
çağlar boyunca insanlık tarihine ev sahipliğinin bir noktasını oluşturan Keçe 
Mağarası arkeolojik siti, içinde barındırdığı kültür dolgularıyla Yakındoğu ve 
Kafkas coğrafyalarıyla kültürel etkileşimlerin kanıtlarını sunabilecek kapasi-
teye sahiptir. 
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tırmaları sonucunda 010 numaralı buluntu alanında tespit edilen yontmataş 
kalıntılarından yola çıkarak, buranın Geç Acheul Döneme ait bir kamp alanı 
olduğunu tespit edilmiştir (Baykara vd., 2017). Bu nedenle oldukça yüksek 
potansiyele sahip olan bu alanda, Acheul kültürüne ait tabakaların ortaya çı-
karılması ve yaşlandırma çalışmaları yapılabilmesi için 2017 yılında kazı ça-
lışması gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma alanını içeren Doğu Anadolu bölgesi aktif bir kıtasal çarpışma ku-
şağında yer alır ve günümüzde de yükselmeye devam eden bir morfolojiye 
sahiptir. Arap levhası ve Anadolu levhasının çarpışması sonrasında başla-
yan bu yükselme beraberinde birçok volkanik alanın oluşmasını sağlamıştır 
(Şengör ve Kidd 1979; Şengör 1979; Şengör-Yılmaz 1981). Kıtasal çarpışma 
sonucu sıkışmayla gelişen tektonik rejime bağlı olarak Van Gölü’nün kuze-
yinde volkanik dağlar (Nemrut, Süphan, Meydan, Tendürek, Ağrı) oluşmuş-
tur (Şaroğlu - Yılmaz 1991; Yılmaz et al. 1987). Bu volkanik dağ oluşumlarına 
bağlı olarak da Doğu Anadolu’da birçok alanda önemli obsidiyen yatakları 
(Nemrut Dağı, Süphan Dağı, Meydan Dağı ve Sarıkamış çevresi) meydana 
gelmiştir (Bigazzi 1997). Gürgürbaba Tepesi Paleolitik buluntu alanını içine 
alan ve Kuvaterner yaşlı olan Meydan Dağı’nda da zengin obsidyen yatakları 
yer almaktadır. Çalışma alanımıza ait obsidyenler ise Meydan dağına ait bir 
parazit koni olan Gürgürbaba Tepesi’nin lavlarından meydana gelmektedir 
(Arslan, 1996).

Gürgürbaba Tepesi Paleolitik buluntu alanı yaklaşık 2200 metre yüksek-
liktedir. Tepenin doğu ve güney eteklerinde yer alan riyolit kayalıklar, tepe-
nin üst kısımlarının aşınmasını önlemiş ve bu sayede Paleolitik dolguların 
günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Gürgürbaba Tepesi’nin güneyinde Ulupa-
mir Köyü, batısında Meydan Dağı’nın etekleri, kuzeydoğusunda ise Mağara 
Deresi yer almaktadır. Jeolojik açıdan Miyosen döneme tarihlendirilen tepe-
nin en alt katmanı havayitten  oluşmuş bir ana kayadır. Çeşitli zamanlarda 
gerçekleşen volkanik faaliyetler sonucunda ana kayanın üzerine bazalt ve 
riyolit kayaçlar binmiş; bu kayaçların üzerine ise Meydan Dağı volkanizma-
sıyla ilişkili bir lav akıntısı gelmiştir. Bu lavın hızlı bir şekilde soğumasıyla 
oluşan obsidiyenler Paleolitik Çağ insanları tarafından işlenmiş ve kullanıl-
mıştır. Sonrasında ise dış etmenler yardımıyla yaklaşık 2 metrelik toprak bir 
dolgu, bahsi geçen obsidyenlerin üzerini örtmüştür. (Baykara vd., 2016; 2017).
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KAZI ALANI VE TABAKALARIN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Kazı yapılan açmalar 010 numaralı buluntu alanında yer alır ve kareleme 
sisteminde açmalar 2014-2016 yıllarında yüzey araştırmasında oluşturulan 
coğrafik bilgi sistemlerine göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıda tüm aç-
maların isimleri, jeolojik özellikleri belirtilmiş ve Paleolitik Dönem yontmataş 
aletleri tanımlanmıştır. 

I. Açma: I. Açma 4x4 metre boyutlarındadır ve AR94, AR96, AS94 ve AS96 
isimli karelerde 2x2 boyutlarında alt kareler oluşturularak kazı çalışmaları 
yapılmıştır. Bu Açmada (Resim: 1 ve 8) iki jeolojik birim tespit edilmiştir. Üst-
te kahverengi toprağı içeren bir dolgu vardır ve tüm arkeolojik birimler bu 
tabakayla ilişkilidir. Bu birim A olarak isimlendirilmiştir ve A1, A2 ve A3 
olarak alt birimlere ayrılmıştır, ancak bu jeolojik birimler içerisinde belirgin 
bir tabaka farklılığı bulunmamaktadır. A1 seviyesi toprak dolgunun en üst 
kısmını oluşturur ve içerisinde bitki kökleri de yer alır. Bu bitki kökleri top-
rağın havalanmasını sağlamış ve  göreceli olarak daha yumuşak olmasına 
neden olmuştur. Bu katmanda açığa çıkan Orta Paleolitik buluntuların bir 
çoğu dikey açılı olarak ele geçirilmiştir, bu durum ele geçirilen buluntuların 
in-situ olmadıkları anlamına gelmektedir. A2 seviyesi diğer seviyelere göre 
ortada yer almaktadır. A2 tabakasında yontmataş buluntuları çok seyrektir ve 
bunların Orta Paleolitik Döneme ait olduğu düşünülmektedir. Buluntuların 
birçoğu dikey açılı parçaları içermektedir ve olasılıkla sürüklenmeyle bura-
ya taşınmışlardır. Toprak sert ve killi yapıdadır ve balçık/çamur bir forma 
sahiptir. Bu tabakayla birlikte bitki kalıntıları seyrekleşmeye başlamıştır. A2 
seviyesi içerisinde herhangi bir kaya parçası bulunmamaktadır. A3 seviyesi 
ise korunmuş asıl Paleolitik seviyedir. İçerisinde Alt Paleolitik Döneme ait 
yontmataş kalıntıları ele geçirilmiştir. Bu seviyede bitki kalıntısı azdır. Toprak 
dolgu içerisinde traki-bazalt parçalar, obsidyenler, riyolitler ve dasitler yer 
almaktadır. Traki-bazalt parçalar iridir ve yaklaşık 5-15 cm. çapındadırlar. Bu 
seviyede 1x2 metre karelik bir alanda toplam 5-10 parça çıkmaktadır. Bunun 
yanı sıra küçük boyutlarda riyolit parçacıkları da yer almaktadır. Doğal ob-
sidiyen parçalar ise diğer volkanik kalıntılara göre daha fazladır ve boyutları 
değişkendir (2-10 çaplı). Alt kısma doğru dasit parçacıklar ve ham obsidiyen 
parçaların sayıları artmaktadır. I. Açmanın ikinci jeolojik birimini B tabakası 
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oluşturur ve B1 ve B2 olarak iki alt birime ayrılmıştır. B1 seviyesinde ince 
taneli mil boyunda volkanik dolgu içermektedir. Bu dolgu sarı ve açık sarı 
renktedir. İçerisinde az miktarda, boyutları1-3 mm. arasında değişen dasit, 
obsidiyen ve traki-bazalt kayaçlar yer almaktadır. Bunlar köşeli yapıdadı ve 
yuvarlanması fazla değildir. Tabanı düz görünen bu dolgunun hangi yöne 
aktığı belli değildir. B2 seviyesi ise, B1 seviyesinin devamı şeklinde ancak 
daha yoğun küçük boyuttaki kaya parçalarıyla karakterizedir. Tanecik boyu-
tu daha da küçülmektedir ve çok ince taneli haldedir. İçinde turuncu renkli 
(turuncu renkli ve oksitlenmiş,) ve üstteki tabakaların dolgusuna benzer di-
key, olasılıkla bitki kökü boşlukları tespit edilmiştir.

II. Açma: 2. Açma kamp alanı olarak kullanıldığı düşünülen çadır açma-
sı olarak belirlenmiştir ve Alt Paleolitik yontmataş aletleri içerir. Çadır alanı 
yaklaşık 2,5 m. çapında daire şeklindedir. Bu açmada çadır alanının güney 
kısmı kazılmıştır ve açma 4x2 m. boyutlarındadır. Çadır alanındaki çalışma-
larda yontmataş buluntular yerlerinden hareket ettirilmeden, eski topografik 
düzlemde belgelenmelerini sağlayan decapage yöntemi uygulanmıştır. Bu sa-
yede buluntuların sadece etraflarındaki toprak tahliye edilerek hiç hareket et-
tirilmeden Paleolitik Dönemde bırakıldıkları haliyle yerlerinde tespit edilmiş-
tir. Bu açma çadır kalıntılarını oluşturan (iri riyolit ve traki-bazalt) kayaların, 
hem güneyindeki açık alanını hem de çadır iç alanının yaklaşık dörtte birini 
kapsamaktadır. Çadırı oluşturan söz konusu kayaların içindeki ve dışında-
ki alanlar iki ayrı arkeolojik birim olduğundan bunlardan çadırın dışındaki 
kısım 1 numaralı birim, çadırın iç kısmı ise 2 numaralı birim olarak ayrı ayrı 
toplanmıştır. Şimdilik kazılmış olduğu kadarıyla çadırın hem içinde hem de 
dışında arkeolojik buluntular yoğun olarak ele geçmiştir. Kazılan alanda şu 
ana kadar sadece tek bir jeolojik katman ve arkeolojik tabaka tespit edilmiştir. 
Bu tabakaya A ismi verilmiştir ve I. Açmadaki A3 tabakasıyla aynı düzlemde 
yer almaktadır. Çadır alanının A tabakası çadırın jeolojik toprağıdır. Bu taba-
ka içinde veya üzerinde otsu bitkiler bulunmaktadır. Açmanın tamamında 
homojen olarak bulunan bu tabaka kahverengi/boz renklidir. Bitki köklerin-
den dolayı zaman zaman küçük cepler halinde yumuşak yüzey toprağı yer 
alsa da, çoğunlukla volkanik içerikli bir dolgudan oluşmaktadır. Bu dolgu-
nun içinde çoğunlukla 1cm’den küçük çaplı riyolit, obsidiyen ve traki-bazalt 
parçacıkları bulunmaktadır. Bu tabakada gözlemlenen iri boyutlu taşlar ise 
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yaklaşık 20-40 cm. boyutlarında, arazide genel olarak gözlemlenen türlerde-
dir ve dağınık haldedir. 

III. Açma: III. Açma BD96 isimli karede yer almaktadır. Bu açma özellikle 1. 
ve 4. açmalar arasında stratigrafik korelasyonun yapılması amaçlı 2x2 metre 
boyutlarında açılmıştır. BD96 açmasıyla birlikte, Alt Paleolitik kültür tabaka-
sını içeren kalıntılara ulaşılmıştır. Buluntular içerisinde in-situ halde vurgaç, 
yonga ve çekirdek kalıntıları ele geçirilmiştir. III. Açmanın jeoloji kesitinde 
iki jeolojik birim belirlenmiştir. A1 seviyesi yüzeyde yer alan ince bir tabaka-
dır. Üzerinde seyrek miktarda arkeolojik buluntu vardır. Toprak gevşek ve 
yumuşak yapıdadır. Bitkiler ve küçük kaya parçacıkları (0.1-0.5 cm.) küçük 
boyutlardadır. Tabakanın kalınlığı değişkendir (5-10 cm.). Bunun yanı sıra 
dikey fissürler (delikler; olasılıkla bitkilerle ilişkili) mevcuttur. Toprak kah-
verengi/kızılımsı renktedir. A2 seviyesi A1 ile kıyaslandığında daha serttir, 
ayrıca içindeki dasit, taraki-bazalt ve obsidiyen taneleri biraz daha iridir (0.5-
2 cm.). Tabaka halinde değil ancak dağınık olarak dasit parçaları mevcuttur. 
Alttaki tabakaya (B) ait iri, köşeli tüf blokları (yaklaşık 20 cm.) bu tabakanın 
içinde kalmıştır. Benzer şekilde bu tabakanın toprağı da tüf bloklarının ara-
sına girmiştir. İçerisinde bulunan dasit, traki-bazalt ve obsidiyen parçaları 
alttaki tabakadan gelmektedir. Üstteki tabakaya göre daha açık renklidir. Bu 
tabaka esas arkeolojik dolguyu içerir ve arkeolojik malzeme Alt Paleolitik Dö-
neme aittir. A2 tabakası olasılıkla I. Açmanın A3 katmanıyla çağdaş olduğu 
düşünülmektedir. İkinci jeolojik birimi oluşturan B tabakasının tamamı vol-
kanik karakterlidir ve belirgin bir şekilde A biriminden ayrılmaktadır. Üst se-
viyelerinde yatay konumlanmış, yassı (tabular) obsidiyen blokları mevcuttur. 
Bunlar 20x5 cm. boyutlu ve köşeli yapıdaki yassı parçalardır. Bunlarla aynı 
yüksekliklerde tüfler yer almaktadır. Tüf ve obsidiyen bloklarının çoğunluğu 
yatay ve 10-15 derece açılı konumlanmıştır. Bu tabakanın alt seviyelerinde 
obsidiyen akıntıları mevcuttur. Bu akıntılar çoğunlukla devitrifiye halde ve 
bantlıdır. Kuzey kesimde yer düzlemine 45-70 derece açılı bir akış mevcut-
tur. Akış, yönü açmanın batısı ve güneyine (bugünkü topografik eğimle aynı) 
doğrultudadır. Dolgu rengi üst seviyelerle (A2) aynıdır. Volkanik kayaçlar 
açık, gri-beyaz (tüf) ve siyah (obsidiyen) renk tonlarındadır. 

IV Açma: 4. Açmadaki kazı çalışması 2x2 boyutlarında ve AI102 isimli ka-
rede gerçekleştirilmiştir. Bu açmada dolgu toprağının hemen altında dökün-
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tü halde Paleolitik Dönem kalıntıları ele geçirilmiştir. Buluntular içerisinde el 
baltası ve çeşitli boyutlarda yongalar bulunmuştur. IV. Açmanın jeoloji kesi-
tinde iki farklı jeolojik birim tespit edilmiştir. Birinci tabakayı oluşturan A ta-
bakası yaklaşık 50 cm. kalınlığındadır. Toprak yapısı I. Açmanın A1 birimiyle 
aynı niteliktedir. Bitki kökü kalıntılı, ham obsidiyen ve traki-bazalt taşlar ve 
çok seyrek oranda 1 cm.den küçük dasit parçalar gözlenmiştir. Bu taşlar yaklaşık 
5 cm. çaplı, köşeli ve dikey konumlanmıştır. Dikey küçük fissürler mevcut-
tur. B tabakası ise kahverengi/boz renkli ve ince yapılı bir toprağa  sahip-
tir. Aynı zamanda killi yapıda olmasından dolayı çok sertleşmiş ve sıkışmış 
bir katmandır. Bu tabakanın içerisinde gözenekli, damarlar halinde, turuncu 
renkli, olasılıkla demir oksit içerikli mineral kalıntıları yer almaktadır. İnce 
taneli obsidiyen 0.01 mm. boyutludur. 1 cm.ye yakın obsidiyen ve traki-bazalt 
kalıntıları yer almaktadır. Dasit yoktur. 7-8 cm. boyutlarında, köşeli yapıda 
obsidiyen blokları tespit edilmiştir. Arkeolojik buluntuların hepsi yatay ko-
numlanmış, aşınmamış, sürüklenmemiş, patinasız ve taze kırıklıdır. Arkeolo-
jik malzeme az sayıdadır ve Alt Paleolitik Döneme aittir.

 YONTMATAŞ BULUNTULARININ TEKNOLOJİK VE TİPOLOJİK 
ÖZELLİKLERİ

010 numaralı buluntu alanında 4 açmada çalışılmış ve toplam 442 adet taş 
alet tespit edilmiştir. Bu kalıntılar içerisinde 408 adet taşımalık, 15 adet çekir-
dek, 16 adet el baltası, 1 tane iri kesici alet ve 1 tane vurgaç bulunmuştur. Taş 
aletler, genel özellikleri açısından incelenmiş ve Orta ve Alt Paleolitik dönem-
lere ait oldukları anlaşılmıştır. Orta Paleolitik Döneme ait kalıntılar I. Açmanın 
A1 ve A2 tabakalarında bulunmuştur. Ancak bu buluntuların tamamının in-
situ olmadığı ve farklı bir alandan taşınarak geldiği tespit edilmiştir. İn-situ 
buluntular ise tamamen Alt Paleolitik Döneme aittir ve 4 açmanın alt seviyele-
rinden ele geçirilmiştir.

Grafik 1’de Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanındaki açmala-
rından ele geçirilen taşımalık tiplerinin dağılımı verilmiştir. Taşımalıklar içe-
risinde en fazla oranı düz yonga parçaları almaktadır. Bunun dışında birçok 
taşımalık düşük oranlarda yer almaktadır. Bu taşımalıklar içerisinde dilgiler, 
Levallois yonga ve dilgiler, kortikal yonga ve dilgi, iri yongalar, clacton yon-



475

galar yer alır. Üretim mekanizmasını oluşturan yongalar, önceki yıllarda ger-
çekleştirilen yüzey araştırmasında tespit edilen buluntularla örtüşmektedir 
(Baykara vd., 2016; 2017).

Grafik 2’de Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanındaki açmalar-
dan ele geçirilen düzeltili aletlerinin dağılımı verilmiştir. Düzeltili aletlerin 
çoğunluğunu kenar kazıyıcılar oluşturmaktadır. Kenar kazıyıcı aletler içeri-
sinde tek düz/dışbükey/içbükey kenar kazıyıcılar sıklıkla ele geçirilmiştir. 
Bunların yanı sıra çift tarafı düzeltili kenar kazıyıcılar, alternate düzeltili ke-
nar kazıyıcılar, ventral yüzeyi düzeltili kenar kazıyıcılar, iki yüzey düzeltili 
kenar kazıyıcılar da ele geçirilmiştir. Kenar kazıyıcı aletler dışında en belirgin 
alet grubunu çentikli ve dişlemeli aletler oluşturmaktadır, kazı alanından ti-
pik ve atipik ön kazıyıcı aletler de tespit edilmiştir.

Grafik 3’te Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanındaki açmalar-
dan ele geçirilen çekirdeklerin dağılımı verilmiştir. Çekirdek kalıntılarının 
dağılımı birbirine eşit oranlardadır. Buluntular arasında levallois tek kutuplu 
ve dairesel levallois çekirdekler yer almaktadır. Bunun yanı sıra tek vurma 
düzlemli çekirdekler ve denenmiş çekirdek kalıntıları ele geçmiştir.

Grafik 4 ve 5’de ise  Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanındaki 
açmalardan ele geçirilen el baltalarının tiplerinin ve şekillerinin dağılımı ve-
rilmiştir. El baltalarının büyük çoğunluğunu iki yüzeyliler oluşturmaktadır. 
Kazı esnasında bir tane tek yüzeyli ve bir tane ön form ele geçirilmiştir. El bal-
talarının büyük çoğunluğunu üçgen biçimli olanlar oluşturmaktadır. Bunun 
yanı sıra oval ve bir tane badem biçimli el baltası ele geçirilmiştir. 

BD96 açmasından ise in-situ halde bir adet vurgaç saptanmıştır. Bu vurga-
cın ön yüzü geniştir ve düzleşmiştir (ön yüzün kenarlarından ortaya gelecek 
şekilde yoğun olarak kullanılmış). Bunun tam karşısındaki kenarda ise daire 
şeklinde iki ayrı yerde darbe izleri saptanmıştır. Bu çay taşının (volkanik kö-
kenli) darbelenmiş kenarları toplam 20 mm. genişliğinde ve 141 mm. uzun-
luğundadır.

Diğer bir buluntu ise iri yonga üzerine yapılmış olan iri kesici alettir. 10 
cm. uzunluğunda 12 cm. genişliğinde ve 4 cm. kalınlığında olan bu aletin 
yan kenarları basamak biçimli iri çıkarımlarla düzeltilmiştir. Dairesel dorsal 
yüzeylere sahip olan bu aletin, hazırlanmış çekirdekten çıkarıldığı gözlenmiştir.
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SONUÇ 

010 numaraları alanda gerçekleştirilen kazı çalışması sonrasında toplanan 
veriler coğrafi bilgi sistemleri ile işlenerek analiz edilmiştir. 010 numaralı bu-
luntu alanında tespit ettiğimiz in-situ yontmataş aletler, bu alanın geniş an-
lamıyla Alt Paleolitik’in Geç Acheul Dönemine ait olduğunu göstermektedir. 
Gürgürbaba Tepesi Geç Acheul Dönemi, Kafkas ve Levant bölgelerine ben-
zerdir. Her iki bölgenin de Geç Acheul dönemleri el baltalarının ve levallois 
tekniğinin bir arada barındırmasıyla karakterizedir (Gilead 1970, Doronichev 
ve Golovanova 2010, Baykara vd., 2017). Orta Paleolitik Döneme ait kalıntı-
lar ise in-situ olmamaları ve teknolojilerini yansıtacak materyalin az olması 
nedeniyle tam olarak Orta Paleolitik’in hangi dönemlerini yansıttığı belirle-
nememiştir.

2017 yılı kazı çalışmaları sonucunda, Gürgürbaba Tepesi’nin genel ola-
rak jeolojik ve Paleolitik kültür katmanları detaylı olarak çıkarılmıştır. Bu 
katmanlardan alınan jeoloji örneklerinin yaş tahminlerinde optik uyarlamalı 
lüminesans (OSL) tarihlendirmesi yapılmıştır (Ankara Üniversitesi, Lümine-
sans Tarihlendirme Araştırma Laboratuvarı). Bu tarihlendirme çalışmasında 
karotlar yardımı ile gün ışığı görmeden alınmış olan örnekler laboratuvarda 
zayıflatılmış ışık altında açılmış ve 90-140μ boyutlarına indirgenmiştir. Ku-
vars numune hazırlama protokollerine göre uygun kimyasallardan geçirilen 
örneklere tek tek IR-check ve test dozu kontrol ölçümü yapılarak hazırlanan 
örneklerdeki minerallerin sinyal katkısı kontrol edilmiştir (kuvars-feldspat 
oranı). Elde edilen sonuçlara göre sinyallerde herhangi bir feldspat katkısı 
gözlenmemiştir. Buna göre Tablo1’de tüm örneklere uygulanmış ve eşdeğer 
dozlar hızlı bileşen kuvars tarihlendirme prensiplerine uygun olarak hesap-
lanmıştır. Eşdeğer doz hesapları tüm örnekler için en az 16 diskten saçılma 
oranının kabul edilebilir (<%20) olması durumunda ölçümlerin tutarlı sonuç 
verdiği kabul edilerek örneğin yaşı (CAM, Central Age Model) ile Murray ve 
Wintle çalışmasına göre belirlenmiştir. İstatiksel oranın yeterli olmadığı du-
rumlarda ise bu oran sağlana kadar ek diskler hazırlanıp analizlere eklenmiş-
tir. Tablo 1’de analiz edilen tüm örneklerin lüminesans tarihlendirme sonuç-
ları verilmiştir. Ancak ne yazık ki, Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu 
alanı için yapılan OSL tarihlendirmeleri Holosen Dönem gibi oldukça genç 
bir yaş sunmuştur. 
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OSL tarihlendirmesine göre yaş tahminleri yapılamamasına rağmen, ob-
sidyenlerin 500 bin yaşında olması (Baykara vd., 2017), geç Pleistosen homi-
ninlerinin bu tarihten sonra bu bölgeye yerleştiklerini ve bu alanı kullandık-
larını göstermektedir. Bu nedenle Geç Acheul Döneme ilişkin yaşlandırmalar 
yontmataş aletlerin teknolojik özelliklerine göre belirlenmiştir. 
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No Örnek Derin 
(m)

Tanecik 
boyutu (μm)

Eşdeğer doz 
(Gy)

Toplam Yıllık 
doz hızı (Gy/

binyıl)
Yaş (bin yıl)

1 OSL-1 2.25 90-140 56.2 ± 1.7 4.78 ± 0.16 11.8 ± 0.5
2 OSL-3 1.93 90-140 42.9 ± 1.6 4.17 ± 0.14 10.3 ± 0.6
3 OSL-5 0.75 90-140 9.7 ± 1.2 3.67 ± 0.13 2.7 ± 0.4
4 OSL-7 0.53 90-140 42 ± 1.5 3.48 ± 0.12 12.1 ± 0.5
5 OSL-9 0 90-140 16.2 ± 1.8 3.39 ± 0.12 4.8 ± 0.3

Tablo 1: Örneklerin OSL tarihlendirme analiz sonuçları.

Grafik 1: Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanındaki açmalardan ele geçen taşımalık 
tiplerinin dağılımı.
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Grafik 4: Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanındaki açmalardan ele geçen el baltaları-
nın tiplerinin dağılımı.

Grafik 3:  Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanındaki açmalardan ele geçen çekirdekle-
rin dağılımı.

Grafik 2: Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanındaki açmalardan ele geçen düzeltili 
aletlerin dağılımı.
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Resim 1: Gürgürbaba Tepesi paleolitik buluntu alanları.

Grafik 5: Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanındaki açmalardan ele geçen el baltaları-
nın şekillerinin dağılımı.
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Resim 3: III. açmanın genel görünümü.

Resim 2: I. Açmanın kesiti.
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Resim 5: Badem biçimli el baltası.

Resim 4: IV. açmanın genel görünümü.
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Resim 7: I. açmanın jeolojik kesiti ve arke-
olojik seviyeleri.

Resim 6: Üçgen biçimli el baltası.
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1. GİRİŞ

Sagalassos antik kentinde 2017’de yürütülen disiplinler arası çalışma 
programı, kazı, konservasyon, restorasyon, mimari çalışmalar ve buluntu 
etütlerini kapsamıştır (Resim: 1). Çalışmalar, önceki yıllarda başlanmış kazı-
ların tamamlanması, Sagalassos’un kökenlerinin ve kentsel gelişiminin ince-
lenmesi ve kentin sosyal yapısının araştırılması olmak üzere, üç genel başlık 
altında yürütülmektedir. 

* Jeroen POBLOME, Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi, Blijde Inkomststraat 21/3314, 3000 
Leuven/BELÇİKA.

 Bu araştırma projesi, Interuniversity Poles of Attraction’daki the Belgian Programme, the Rese-
arch Fund of the University of Leuven ve the Research Foundation Flanders tarafından destek-
lenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne ve bakanlık temsilcisi olarak 2017 yılında ekibimize katılmış olan Sayın 
Yılmaz Yeşilyurt’a (Fethiye Müzesi), saha çalışmalarında ve tüm süreçte projemize verdikleri 
destek, yardım ve katkılar için şükranlarımızı sunarız.
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2. 2017 YILI SAGALASSOS KAZILARI (Resim: 1)

A. ‘Prytaneion’ Kazıları 

Inge UYTTERHOEVEN

2017 sezonunda, Yukarı Agora’nın güneybatı köşesinde yer alan ve kent 
merkezindeki konumu, boyutları, mimari ve iç dekorasyon özellikleriyle ge-
çici olarak prytaneion (kentin belediye binası) olarak tanımlanmış olan büyük 
binada kazılara devam edilmiştir. Bu binada, Hestia’nın sonsuz ateşinin sak-
landığı, kent yönetiminin günlük işlerinin yürütüldüğü ve yerli ve yabancı 
konukların ağırlandığı düşünülmektedir. 2017’deki araştırmalar, yapının ana 
mekânının batı kısmına yoğunlaşmıştır. Roma İmparatorluk Dönemi ve Geç 
Antik Döneme tarihlenen inşaat evrelerine ait yeni bilgiler edinilmiştir. Bi-
nanın özellikle ilk yapım evresine dair verilere ulaşılmış; ayrıca önemli bir 
Geç Antik Dönem yapım evresi tespit edilmiştir. Bunların sonucunda binanın 
Julio-Claudius Döneminin sonunda inşa edildiği ve M.S. 7. yy.ın başında terk 
edildiği sonucuna varılmıştır. Her ne kadar mimari ve dekorasyon özellikleri 
ile malzeme kültürü binanın Geç Antik Dönemde kamusal bir toplanma ve 
yemek yeme yeri olduğuna işaret etse de, mevcut arkeolojik ve epigrafik bul-
gular, yapının özgün işlevini kesin bir şekilde prytaneion olarak tanımlamak 
için yeterli değildir. 

Prytaneionun yapımı, kentin önde gelen hayırseverlerinden, Tiberius Cla-
udius Quirina Darius ve Tiberius Claudius Quirina Neôn kardeşlerin girişimi 
üzerine, M.S. 1. yy.ın ikinci yarısının ilk yıllarında başlar. Dış duvarlarının 

 Tüm ekip üyeleri bulundukları faaliyetlere göre aşağıda sıralanmıştır: 
 Kazılar: Jeroen Poblome, Piraye Hacıgüzeller, Peter Talloen, Inge Uytterhoeven, Aymesey Al-

bay, Irina Vandersmissen, Sam Cleymans, Bas Beaujean, Mücella Albayrak, Johan Claeys, Robin 
Arnauts ve Ece Alper. Malzeme çalışmaları: Marc Waelkens, Dries Daems, Hendrik Uleners, 
William Van Hemelryck, Philip Bes, Frank Carpentier, Katrien Vandevijver, Bea De Cupere, 
Sofie Thys ve Elena Marinova. Depo Yönetimi: Merel Van Eynde, Julie Van Roy, Linse Haenen, 
Kaat Van Leemputte ve Toon Bongers. Mimari dokümantasyon ve konservasyon: Göze Üner, 
Özge Mutlu, Özge Başağaç, Semih Ercan, Tarık Başağaç, Süreyya Toplaoğlu, Emine Çiğdem As-
rav, Ferah Pırlanta Köksaş, Merve Gökcu, Merve Öztürk, Elif Özuğur, Sıla Keskin, Ceren Yücel, 
Aslıhan Çoban ve Evrim Kafa. Arkeolojik konservasyon: Nerina Da Silva, Gizem Uygun ve Gül 
Başak Kıroğlu. Miras yönetimi: Mustafa Gönen. Çizim: Layla Mesotten, Jimmy Boogaerts, Chris 
Kneepkens ve Nina Troosters. Fotoğraf: Bruno Vandermeulen ve Danny Veys. Bilişim teknolo-
jisi: Bert Van de Poel, Lorenz Nelesen ve Lukas Dobihal. Sağlık ve iş güvenliği: Nelly Robeet ve 
Luc Karremans. Rehberler: Luc Beeckmans, Dirk Menten ve Ilse De Smedt.
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örgüsünde bosajlı kesme taş bloklar kullanılmış olan yapı, 15x15m.lik bir 
mekân ve bu kare salonun kuzeybatısında bulunan (en az) bir odadan mey-
dana gelir. Üç kapılı anıtsal doğu cephesi, ana mekâna açılır. Bu anıtsal cep-
henin düzeni, Korint üsluplu yarım sütun ve payelerden oluşur. İç mekânın 
merkezinde yaklaşık 7x7m.lik bir mozaik yer alır. Bu çok renkli, (figüratif?) 
pano, opus vermiculatum tekniği ile düzenlenmiştir ve siyah-beyaz geometrik 
motifli opus tessellatum ile çerçevelidir. Bu mozaik, ilk yapıldığında muhte-
melen bir peristil avlunun merkezinde yer almıştır. Girişin karşısındaki arka 
duvarda, binayı inşa ettirmiş iki hayırseverin anısına, 9m. uzunluğunda bir 
yazıt bulunur.

Binaya Geç Antik Dönemde yapılmış birden fazla müdahale saptanmıştır. 
M.S. 5. yy.da yapı tamamen yeniden düzenlenir. Dış duvarlar, yeni ve devşir-
me yapı taşları ile yeniden örülür, içeride ise moloz taş ve tuğla almaşık örgü 
bazı duvarlar inşa edilir. Yıkım tabakalarından elde edilen mimari parçalar, 
binada bir üst katın bulunduğuna ve duvarlarında pencere açıklıklarının yer 
almış olduğuna işaret eder. Aynı evrede, ana mekânın arka duvarı uzatılır ve 
böylelikle esas salonun (yaklaşık 203m2), bitişikteki mekânlarla ilişkisi kesi-
lir. Arka duvar uzatılırken örülen yeni kısımda, devşirme malzeme olarak, 
M.S. 2. yy.ın başında görev yapmış Likya-Pamfilya Valisi Mettius Modestus’a 
adanmış onursal bir anıtın parçalarının kullanılmış olduğu görülür. Ayrıca 
bu evrede, 20 adet almaşık örgü kesme tüf taşı ve tuğla paye yardımıyla, ana 
salon üç nefli bir mekâna dönüştürülür ve tabanda, svastika motifi içeren yeni 
bir mozaik, önceki döşemeye eklenir. M.S. 5. yy.ın başı veya ortalarında ger-
çekleşen bir yangında tahrip olan bina, birtakım uyarlamalar yapılarak ye-
niden inşa edilir (Resim: 2). Bu evrede eski payelerin alt kısımları korunup; 
üzerlerine, daha dar ve biraz farklı bir açıda yeni payeler inşa edilir. Yeni 
payeler de benzer almaşık örgüdür. Çok renkli duvar resimleri, mermer du-
var kaplamaları ve mozaik tabanı ile bu yapının gösterişli bir iç dekorasyona 
sahip olmuş olduğu anlaşılmaktadır. 2015 kazılarında keşfedilmiş olan, sekiz 
adet sigma masaya ait çok sayıda mermer parça, binanın ana salonunda toplu 
yemeklerin verilmiş olduğuna işaret eder. M.S. 6. yy.ın ortalarında mekânın 
mozaik döşemesi sıkıştırılmış topraktan yapılmış yeni bir tabanla kaplanır. 
Bu dönemde kuzey nef, diğer iki neften ayrılıp, içine toplu yemeklerin ha-
zırlanması için bir ocak yapılır. Ele geçirilen bazı Michaelitai tabak parçaları 
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(Başmelek Mikhail’in destekçilerini ifade eden metinlerin bulunduğu tabak-
lar; büyük SRSW 1B230) bu toplu yemeklerin dini bir bağlamda sürdürüldü-
ğüne işaret eder. Son olarak M.S. 7. yy.ın ilk yarısında prytaneionun çatısı çök-
meye başlar (Resim: 3) ve Erken Bizans Döneminde, yapı malzemeleri farklı 
yıkım evreleri oluşturarak üst üste yığılır. 

B. PQ4 Kazıları 

Sam CLEYMANS

Doğu dış mahallenin doğusundaki bir tepenin hemen ardında, dikdörtgen 
bir yapının bulunduğu alanda, tarihleme ve işlev belirleme amacıyla 2012’de 
kazılara başlanmıştır. Yapım tarihi M.S. 2. yy.ın başı olarak belirlenen bu yer-
leşkede 20 adet mezar ortaya çıkarılmıştır. 2016’da devam edilen kazılarda 
alanın kuzey kısmına ve ek bir odaya odaklanılmış ve yedi mezara daha rast-
lanmıştır. 2017’de ise, mezarlıklara ayrılmış bu arazinin geri kalanı gün yüzü-
ne çıkarılmıştır (Resim: 4). 

Kireçtaşı yamaçlar yontulup düzlenerek oluşturulmuş yaklaşık 370m²’lik 
mezar alanını, harçsız örgü çokgen kesme taş duvarlar çevreler. Girişi gü-
neybatı köşesinde yer alır. Kuzeyde, daha üst kotta bir terasta, ek bir oda 
(5.8x4.4m.) bulunur. Bu odaya erişim, mezar alanının doğu duvarı boyunca 
uzanan bir merdivenle sağlanmıştır. Yürüme seviyesinin alt katmanında gö-
rülen koyu kahverengi tabaka, burada bir mezar bahçesi yer almış olabilece-
ğini düşündürür. Bu yürüme seviyesi, aralarında 50 ila 70cm. kot farkı bu-
lunan iki farklı terasta devam eder. Stratigrafik bulgular, bu mezar alanında 
bulunan mimari mezarların M.S. 1. yy.ın ilk yarısından itibaren planlanmış 
olduğunu gösterir. 2017’de keşfedilen en erken mezar, kuzey-güney doğrul-
tusundadır (Uzunluk:1.82m., Genişlik:0.37m., Derinlik:0.58-0.66m.). Mezar, 
bu alanı tanımlayan batı duvar boyunca ofiyolit kil katmanı içine kazılıdır. 
Mezarın kuzey ve güney duvarları, tek sıra kesme taş subasman üzerine, üç 
sıra harçlı tuğla örgüdür. Doğu ve batı duvarları ise harçlı moloz taş subas-
man üzerine, harçlı tuğla örgü gösterir. Mezarın zemini düzlenmiş ofiyolittir. 
Mezarda yana yatmış iki adet büyük mermer levha bulunmuştur. Bu mer-
merlerin üzerinde, bir bireyin daha çok üst bedenine ait iskelet kalıntılarına 
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rastlanmıştır. Ancak kafatası, leğen kemiğinin yakınında bulunmuştur. Bu 
bireyle ilişkili herhangi bir mezar eşyasına rastlanmamıştır. Tuğla örgü bir to-
nozla kapatılmış bu mezar, PQ4’te yer alan en eski gömütlerden biri olabilir. 
Diğer mezarlarda ve bu mezarın kesme taş duvarlarının altında bol kireçli bir 
harç tabakası kullanılmıştır. Bu mezarın harç yatağı doğuya devam eder ve 
ileride iki adet kireç karma haznesinin temellerini oluşturur (Resim: 5). Haz-
nelerin içinde bir tabaka kireç kaymağı korunmuş durumda bulunmuştur. Bu 
kireç haznelerinin mezar alanının inşasında kullanılmış olması muhtemeldir. 
Kesme taş subasman altındaki harç yatağının bu kireç hazneleri ile ilişkisi, 
bahsedilen mezarın bu alandaki en eski gömütlerden birisi olduğuna işaret 
eder. 

M.S. 3. yy.ın ortasında mezar alanındaki ölü gömme uygulamaları deği-
şir. Mimari mezarlar yerine, ölüleri basit çukurlara gömme geleneği görülür. 
2017 yılında Geç Roma Dönemine (M.S. 3. yy.ın sonu - 5. yy.ın başı) ait 12 
gömüt bulunmuştur. Bunlardan üçü güney terasında, dokuzu ise üst kotta 
bulunan kuzey terasında yer alır. Kuzeydekiler, genelde anakayanın kısmen 
yontulmasıyla açılan derin çukur mezarlar (0.70-1.20m. derinliğinde) şeklin-
dedir. Güneydeki mezarlar ise oldukça sığdır. Geç Roma Dönemindeki me-
zarların birçoğu, yerleşkenin doğu-batı yönelimi ile uyumludur. Kümelen-
miş gömülerin, akrabalık bağlarıyla ilişkili olduğu varsayılmaktadır. Mezar 
eşyası olarak, işlenmiş kemikten saç iğneleri, bakır alaşımı mücevherler, cam 
boncuktan yapılmış kolyeler ve seramik kaplar gibi basit objeler bulunmuş-
tur. Eşyaların birçoğunun kalitesi ve üzerlerindeki kullanım izleri, bunların 
cenaze ritüeli olarak özellikle üretilmiş olmayıp, günlük hayatta kullanılmış 
eşyalar olduğunu gösterir. Bu durumun tek istisnası, Kharon’a yol ücreti ola-
rak ölünün ağzına yerleştirilmiş olan sikkelerdir. M.S. 5. yy.ın başında, muh-
temelen Hıristiyan cenaze uygulamalarına geçilmesinin sonucunda, PQ4’te 
ölü gömme uygulamaları sona erer. Yürüme seviyesi Erken Bizans Dönemine 
kadar kullanılmaya devam eder; mezar mimarisi kısmen yağmalanıp sökü-
lür. Ardından, bu mezar alanı, çömlekçilerin atık malzemelerini boşalttıkları 
bir yer olarak kullanılagelir. MS 6. yy.a gelindiğinde tüm alan, civardaki taş 
ocaklarının atığı kireçtaşı parçalarla kaplanır. 



490

C. Yukarı Agora Kontrol Kazıları 
Peter TALLOEN

Yukarı agorada devam eden konservasyon çalışmaları sırasında meyda-
nın kuzey kısmını korumak amacıyla yıllardır serili duran kum tabakaları 
2017 sezonunda tamamen kaldırılmıştır. Yeniden açıldığında, Antoninler 
Çeşmesi’nin 3.5m. güneyinde yer alan bir yapıya ait temel blokları ortaya çık-
mıştır. Agora zemininde belgelenen bu in-situ bloklar, uzunluğu 14m. (doğu-
batı) ve genişliği 2.70m. (kuzey-güney) olan iki basamaklı bir yapıya aittir. 
Merkezde bir dolu savak ve doğusunda bir çöktürme haznesinin bulunması, 
bu yapının muhtemelen Antoninler Çeşmesi’nin öncülü bir çeşme olduğunu 
gösterir. Ebatlarını ve kronolojik olarak hangi evrelerden geçtiğini saptamak 
üzere, yapı ve çevresinde yedi adet açma gerçekleştirilmiştir (Resim: 6). Dö-
nemin agorasının kuzey sınırını oluşturan bu çeşme yapısı, M.S. 10 ile M.S. 
20 yılları arasında inşa edilmiştir. Çeşmenin üst yapısı, sonraları sökülmüş 
olduğu  için bilinmemekle beraber geriye kalan altyapı, anıtsal bir binaya 
işaret eder. Güneyde toplam 16.30m. boyunca takip edilebilen bina, kuzey-
de Antoninler Çeşmesi’nin altında devam ettiği için yapının gerçek genişliği 
tespit edilememiştir. M.S. 1. yy.ın ikinci çeyreğinde agora, kireçtaşı döşeme 
ile kaplanır. Bu kaplama, öncül çeşmenin basamaklarına yaslanmıştır. Çeş-
menin doğu yarısında, meydanın altından geçen künke bağlanan su kanalı ve 
çöktürme havuzunda, bu evrede bazı değişiklikler yapıldığı gözlenir. M.S. 2. 
yy.ın ortasından sonra bu çeşmenin yerini Antoninler Çeşmesi’nin almasıyla, 
yapı sökülür ve batı ucuna bir su kanalı yerleştirilir. Bu eski çeşmeden geriye 
kalan in-situ taban blokları ise meydanın döşemesine dahil edilir. M.S. 6. yy.ın 
ortasında, agoranın bu kısmında yürüme seviyesi birikmiş katmanların düz-
lenmesiyle yükseltilir ve üzerine doğu kısmı boyunca yeni bir atık su kanalı 
inşa edilir. Öncül çeşmenin in-situ blokları bu dolgunun altında kalır. 

D. Akra Kazıları 
Peter TALLOEN

Sagalassos’un çevresinde yürütülen yüzey araştırmalarında, Ağlasun 
Dağı üzerindeki Tekne Tepe’de bir sur yapısı keşfedilmiştir. Bu sur kalıntıları 
Sagalassos’un kuzey savunma sisteminin merkezini oluşturur ve yukarıdan 
tüm kenti görür. Dikdörtgene yakın bir planı (41x58m.) olan yapının duvar-
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ları emplekton tekniği ile yapılmıştır. Duvarlar, harçsız çokgen kesme taş örgü 
iki dış yüz arası moloz taş dolgudur. Biri doğuda, biri batıda olmak üzere 
1.25m. genişliğinde iki giriş açıklığı mevcuttur. Doğusunda beş adet mekân 
ve kuzeybatısında kayaya yontulmuş bir sarnıç olmak üzere, çevresinde bir-
takım yapılar tespit edilmiştir. Son zamanlarda burada yapılmış kaçak kazılar 
dikkate alınarak, 2017’de sur yapısındaki alanın kronolojisini belgelemek he-
deflenmiştir. Hellenistik Dönemde inşa edildiği varsayımı, yalnızca duvarla-
rın örgü tekniğine ve Hellenistik Döneme ait bir yazıtta adı akra veya ‘tahkim 
edilmiş yerleşke’ şeklinde geçen yer ile bu alanın özdeşleştirilmesine dayanır. 
Bu yüzden bu varsayımın teyit edilmesi gerekmiştir. Bu amaçla, yerleşkede 
iki adet açma yapılmıştır (Resim: 7). Alanın kuzeybatı kısımda bulunan sar-
nıcın çevresine açılan L-şeklindeki açma, (K-G) 8.50m. uzunluğundadır; en 
geniş yeri (D-B) 4.50m.ye ulaşmıştır. İkinci açmanın uzunluğu (D-B) 12.40m. 
ve genişliği (K-G) 2.50m.dir. Bu açma surun güneydoğu köşesinde yer alır; 
doğu duvarına bitişik inşa edilmiş bir odaya ait kalıntıları kapsar (Resim: 7). 
Bu açmalarla, Tekne Tepe’nin üzerinde yer alan bu sur yapısının kullanım 
tarihine dair ön sonuçlar elde edilmiştir. Yapım tarihinin Geç Hellenistik Dö-
nem (M.Ö. 2.-1. yy.) olduğu söylenebilir. Daha erken bir kullanım evresi tespit 
edilememiştir. Kullanım, Roma İmparatorluk Döneminin ilk yıllarında (M.S. 
1. yy.) devam etmiş; bu dönemde, sur yapısının içinde zemin seviyeleri ve 
duvarlar ile ilgili birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bir aradan sonra, M.S. 4. 
yy.ın sonu-5. yy.ın başında sur yapısı yeniden kullanılmıştır. Aynı dönemde, 
muhtemelen bölgedeki huzursuzluğun bir sonucu olarak Sagalassos’un etra-
fına yeni sur duvarları inşa edilmiştir. Bu sur yapısı, Orta Bizans Döneminde 
(9.-10. yy.) yeni duvarlar inşa edilerek ve zemin seviyeleri oluşturularak ye-
niden kullanılmıştır. Seramik buluntular, bu dönemde kalenin yoğun şekilde 
kullanılmış olduğunu gösterir. Sur yapısının son kullanım evresinde yangınla 
ilişkili izlere rastlanmıştır. Bu evreden sonra da yapının terk edilmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. 

E. Kaya Mabedi Kazıları 
Peter TALLOEN

Sagalassos’un dışında bulunan ve Kaya Mabedi olarak adlandırılan kutsal 
alanda son zamanlarda kaçak kazılar görülmüş ve bu nedenle bu alanda arke-
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olojik incelemeler başlatılmıştır. 2017 kazıları, mabedin kuzey kısmına odak-
lanmıştır. Kazılar üç ayrı kısımda yürütülmüştür. Seçilen ilk kısım, mağaraya 
benzeyen doğal bir mekândır (Oda 2). 2014 ve 2015 kazılarından anlaşıldığı 
üzere, kaçak kazılarla çıkarılmış buluntuların büyük bir kısmı bu mekândan 
gelmektedir. İkincisi, Oda 2’nin hemen kuzeyinde yer alan, kaçak kazı atığı-
nın boşaltıldığı açık bir alandır. Bu malzemenin bir kısmı sonradan, kuzeybatı 
yönünde yamaç aşağı kaymıştır. Malzemenin kayarak biriktiği kuzeybatıdaki 
bu yer, araştırılacak üçüncü kısım olarak seçilmiştir (Resim: 8). 2017 kazıları-
nın amacı, kaçak kazı toprağını temizlemek ve geriye kalan buluntuları top-
lamaktır. Geçmişteki kaçak kazıların boyutları göz önüne alındığında, in-situ 
bir tabaka ile karşılaşılması beklenmemiştir. 2017 sezonunda, çoğu kaçak kazı 
katmanlarından olmak üzere, yine çok sayıda buluntu elde edilmiştir. Ancak 
Oda 2’deki M.S. 1.-2. yy.ın başına tarihlenen in-situ katmanlarda da çok sa-
yıda buluntuya rastlanmıştır. Bulunan çömlekler, Kaya Mabedi’nin M.Ö. 2. 
yy.ın başından M.S. 3. yy.ın başına kadar kullanıldığını doğrulamıştır. Yine 
binlerce yerli üretim pişmiş toprak heykelcik parçası toplanmıştır. Bunların 
arasında görülen yeni tipler, Sagalassos pişmiş toprak heykelcik tipolojisini 
genişletmiştir. Bu mabette Afrodit heykelciklerinin çoğunluğu oluşturduğu 
doğrulanmıştır. İn-situ katmanların kazılması, yerli üretim heykelciklerin ti-
polojisinin ve kronolojisinin oluşturulmasını sağlamıştır. Böylece farklı tip-
lerin kronolojileri de tespit edilmiştir. Dahası, kazılan katmanlarda birtakım 
yeni tip adak objeleri bulunmuştur. Bu objeler, tunç kent sikkeleri, deniz ka-
bukları, taş kaplar ve kurşundan minyatür kaplar ile heykelcikler şeklinde sı-
ralanabilir. Bir adet ağırşak, bir adet cam ve bir adet işlenmiş kemikten öreke 
gibi daha çok tekstil üretimiyle ilişkili unsurlar bulunmuştur. Aralarında en 
şaşırtıcısı, bu alanda insan kalıntılarına ve Kalkolitik Dönem seramiklerine 
rastlanmasıdır. İlerideki araştırmalar, tüm bunların aynı kullanım evresine 
ait olup olmadığını saptamaya ve bu izlerin Sagalassos’un yakın çevresinde 
görülen en erken insan faaliyetlerine ilişkin olup olmadığını anlamaya yo-
ğunlaşacaktır. 

F. Yukarı Agora’nın Doğusu, ‘Pazar Binası’ Kazıları 
Johan CLAEYS

Yukarı Agora’nın doğusunda 2017 sezonunda kazılara devam edilmiştir. 
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Geçici olarak, Sagalassos’un Orta Hellenistik Dönem ‘pazar binası’ olarak ta-
nımladığımız binanın mimari özelliklerinin ve tarihinin daha iyi anlaşılması 
amaçlanmış ve binanın içinde ve dışında büyük bir alanın açılması hedeflen-
miştir. Kazılarda, Geç Roma Dönemi zemin seviyeleri üstünde erozyon ile 
karışık katmanlar ve bunların üzerine birikmiş yıkıntı tabakalarından oluşan 
görece basit bir stratigrafiyle karşılaşılmıştır. Binanın yapım tarihi ise, bu ta-
bakaların stratigrafisi ile açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Bu Hellenistik 
bina, M.Ö. 2. yy.ın ilk yarısında Yukarı Agora’nın doğusuna inşa edilir. Ya-
pının özgün işlevini kesin bir şekilde söylemek henüz mümkün olmasa da, 
dağlık Pisidya ve Pamfilya coğrafyasında bulunan kentler ile Ege kıyılarında-
ki örneklerle görülen paralellikler, yapının bir ‘pazar binası’ olduğuna işaret 
eder. (Resim: 9)

Roma İmparatorluk Döneminde, bodrum seviyesinde, binanın batı kori-
doruna bir latrina inşa edilir. 2017’de, yapının üst zemin katında (birinci kat-
ta), doğu koridorda bir praefurniuma ait kalıntılara rastlanmıştır. Aynı dönem-
de binanın doğusunda büyük bir avlu oluşturulur ve komplekse kanatlar ek-
lenir. Binaya eklenen Dorik stili portikolu bu büyük avlu ile bahsi geçen latrina 
ve praefurnium (yıkanma ile ilişkili), pazar binasının bu evrede bir gymnasiuma 
dönüştürüldüğüne işaret eder. Ancak avlu oluşturulurken, binanın doğusu 
boyunca, alt zemin katta dar bir geçidin üstü açık bırakılır. Olasılıkla, avlu 
kotunda bu geçidin üzeri bir platform (ahşap) ile kapatılmış olmalıdır. Bu 
geçidin içinde, dönemin yürüme seviyesiyle aynı hizada moloz taş örgü ge-
niş bir su kanalı açığa çıkmıştır. Latrina, Roma İmparatorluk Döneminde terk 
edilir. M.S. 4. yy.da binanın üst katı yanar ve kısmen alt zemin kat (bodrum) 
seviyesine çöker. Bunun sonucunda alt zemin kat seviyesi tamamen terk edi-
lir ve burası yapı malzemesi, toprak ve atık ile doldurulur. Daha sonra üst 
kat seviyesi tamamen yeniden inşa edilir. Doğu koridoru, iki geniş mekâna 
bölünür. Bu iki mekân arasında dar bir koridor bırakılır. Kuzeydeki mekânın 
zemini pişmiş toprak karo (tuğla) kaplıdır. Kazılar, mekânın duvarlarında re-
simli stucco ve içinde muhtemelen heykel bulunduğunu da göstermiştir. Du-
varları, tuğla ve yer yer devşirme blokların kullanıldığı harçlı kireçtaşı moloz 
örgüdür. Anıtsal kapı açıklıkları ve sütun aralarının, daha sonra sağlam olma-
yan duvarlarla daraltılmış olduğu görülür. M.S. 6.yy.da yukarıda bahsi geçen 
binanın doğusundaki geçide yeni bir pişmiş toprak künk su kanalı inşa edilir. 
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Dik bir eğime sahip olan bu kanalın inşası için sıkıştırılmış topraktan yeni bir 
yürüme seviyesi oluşturulmuştur. Zamanla bina, bu yürüme seviyesinin ve 
binanın içindeki Geç Roma Dönemi zemin tabakalarının üzerine yıkılır. 

3. MİMARI KORUMA ÇALIŞMALARI

A. İmparatorluk Hamamı 2017 yılı Konservasyon Planlama ve Uygulamaları 

Ebru TORUN

İmparatorluk Hamamı kompleksinde, koruma ve yönetim sorunları fark-
lı disiplinlerden uzmanların işbirliğiyle bütünsel olarak ele alınmaktadır. Bu 
amaçla, Leuven, Yale, ODTÜ, TED, MAKU ve Ghent Üniversiteleri uzman-
ları ve IBAM işbirliği içindedir. Sagalassos Roma hamamı koruma plan ve 
uygulamaları Küresel Miras Fonu (GHF) ve Lamberts-Van Assche Ailesi ta-
rafından desteklenmektedir. 2015-2016 boyunca yapının belgelemesine odak-
lanılmış; bozulma süreçlerini daha iyi saptamak üzere, iklim verileri takibi 
ve jeofizik incelemeler yapılmıştır. 2017’de, anıtın batı kısmı için üç boyutlu 
nokta bulutundan ortografik plan, kesit ve görünüşler elde edilmiş ve bunlar 
üzerinden mimari çizimler ve bozulma analizleri hazırlanmıştır. 

Arazide, anıtın güneybatısında yer alan, komplekse sonradan eklenmiş 
yapının onarımına odaklanılmıştır. Tonoz üst örtülü ve batı cephesinde ke-
merli açıklıklar olan yapının güney mekânında (Oda 1) çalışılmıştır. Oda 1’de, 
yapısal onarımlar tamamlandığında güney ucu kısmen yıkık durumdaki to-
nozun 1990’larda yapılmış ahşap desteklerini tamamen kaldırılmak müm-
kün olmuştur. Öncelikle malzeme ve yapısal bozulma durumu, Sagalassos’ta 
kullanılan sisteme uygun şekilde belgelemiştir. Ardından, yapısal bütünlüğü 
yeniden sağlayacak şekilde, özgün malzeme, örgü ve geometriye sadık kalı-
narak tonoz kısmen tamamlanmıştır. Müdahale hassas şekilde belgelenmiş 
aynı zamanda, tamamlama ile özgün kısımlar arasında ayraç olarak, sente-
tik sıva teli kullanılmıştır. Oda 1’in kemerli açıklıklarının malzeme kaybına 
bağlı yapısal sorunları belgelenmiş ve sağlamlaştırma ve derz onarımları 
gerçekleştirilmiştir. Üst yapının izolasyonu için özgün taban üzerine ayırıcı 
geotekstil, bitümlü membran ve kuru tuğla ile geçici şapkalama yapılmıştır. 
Son olarak, batı cephesindeki açıklıklar, yoğuşmayı engellemek ve kuruma-
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yı hızlandırmak amacıyla, görsel olarak öne çıkmayacak ve kolay sökülebilir 
şekilde tasarlanmış metal tel çerçeveler takılarak havalanmaya açık bırakıl-
mıştır (Resim: 10). 

B. Sagalassos Konservasyon Planı 

Göze ÜNER

Ebru TORUN

2017 kazı sezonunda, arkeolojik alan genelinde koruma gereklilikleri de-
ğerlendirmesi için 2016 yılında toplanan arazi verileri dijital haritalara iş-
lenmiştir. Ayrıca 2017’de Kent Konağı, Kütüphane bölgesi, Aşağı Agora ve 
çevresi, Apollo Klarios Tapınağı ve Heroon çevresiyle ilgili veri toplanmış 
ve dijital olarak haritalandırılmıştır. Süreç sonunda GIS ortamına aktarılacak 
tespitler ve sayısal veri, konservasyon planlaması ve alan yönetimi için önem-
li bir araç haline gelecektir.

4. MALZEME ETÜTLERİ

A. Arkeozoolojik çalışma sonuçları 

Bea De CUPERE 

Sofie THYS

2017’de arkeozoolojik çalışmalar Akra (2017), RS (2014, 2015, 2017), UAE, 
(2017), UA (2014, 2015) ve PQ2 (2016) kazılarından gelen hayvan kalıntılarına 
odaklanmıştır.

 Akra’dan çoğu Orta Bizans Dönemine tarihlenen küçük bir buluntu gru-
bu gelmiştir. Parçalı ve iyi korunmamış durumdaki malzemeden tanımlana-
bilen parçalar, keçi, koyun, domuz, sığır ve tavuk gibi evcil türlere aittir. 

Pazar binası UAE kazılarında, çok miktarda hayvan kalıntısı ele geçmiştir. 
Üç farklı locustan gelen (29, 47 ve 56), ve M.S. 6. yy.a ait hayvan kalıntıları 
incelenmiştir. Üç buluntu grubu da tipik evcil türlere ait kalıntılardan olu-
şur, ancak payları farklıdır (Resim: 11). Locus 29’daki kalıntılarda koyun/
keçi (%50 civarında) çoğunluktadır; locus 47 yüksek oranda domuz kemiği 
(%40’tan fazla) içermekteyken, locus 56’nın göreceli olarak daha çok sığır ke-
miği barındırdığı saptanmıştır. Dahası, bu türlerin iskeletlerindeki unsurların 
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dağılımı da bu üç locus arasında farklılık gösterir. Bu kalıntıların tafonomik 
yapıları ikiye ayrılmaktadır. Sığır kemikleri, olasılıkla hayvan kesme ve ka-
saplık faaliyetlerinin artıklarıdır. Locus 56’da koyun/keçilere ait metapodial 
kemiklerin yüksek oranda bulunması, bunların da hayvan kesiminden kalan 
artıklar olduğuna işaret eder. Ancak, koyun/keçilere ait diğer unsurlar ve 
domuzlara dair buluntular, büyük ihtimalle yemek hazırlama faaliyetlerinin 
sonucu (mutfak artığı) oluşmuştur. 

2014, 2015 ve 2017’de kaya mabedindeki (RS) kazılarda alanın çeşitli kı-
sımlarından hayvan kalıntıları elde edilmiştir. Buluntular tafonomik özellik-
lerine dayanarak iki temel grupta toplanabilir. İlki, alanın terk edilmesi sıra-
sında ve sonrasında burada yaşamış karındanbacaklılar, sürüngenler, küçük 
kemirgenler, böcekçiller ve etçiller gibi tabakalar arasında dolaşan hayvanlar-
dan oluşur. İkinci grup balık, çeşitli kuşlar, yabani tavşan ve evciller gibi be-
sin kaynağı olarak kullanılan hayvanlardan oluşmaktadır. Ayrıca, alanın dini 
niteliği ile ilişkili olabilecek, hediye yahut süsleme olması muhtemel birtakım 
deniz salyangozları bulunmuştur. 

Geçtiğimiz yıllarda PQ2’de kazılan bağlantı koridorunda, çok sayıda hay-
vansal kalıntı (S=3493) bulunmuş; bunların yaklaşık %50’sinin hangi sınıfa 
ait olduğu tespit edilebilmiştir. Yine, tanımlanabilen türlerin birçoğu sığır, 
koyun/keçi ve domuz olmak üzere çiftlik hayvanıdır ve kalıntılarının tüke-
tim artığı olduğu düşünülebilir. Malzemenin küçük bir kısmı M.Ö. 25–M.S. 
150’ye tarihlenmiştir. M.Ö. 175-250’ye tarihlenen ikinci bir bölümün yüksek 
oranda domuz kalıntısı (%74) içerdiği görülmüştür. M.S. 3. yy.ın ikinci yarısı-
na ait olan üçüncü grup ise daha az belirgin olmakla beraber yine de yüksek 
oranda domuz kemiğine (%47) sahiptir. 

B. Arkeobotanik Çalışma Sonuçları 

Elena MARİNOVA

2017 sezonunda mikroskopla ‘az büyütme’ altında, toplam 17 adet yüz-
dürme (flotasyon) ve 47 adet doğrudan toplanmış kömür örneği çalışılmıştır. 
Makrobotanik örnekler genellikle besin, hayvan yemi, yakıt veya diğer evsel 
ve endüstriyel amaçlar için yaygın olarak kullanılan bitkilerin yanmış kalın-
tılarından oluşmaktadır. 
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PQ2 (2014) alanına ait çalışılan örneklerin hepsi, toplu yemek yeme faa-
liyetleriyle ilişkili, M.S. 3. yy.a ait bir katmandan gelmektedir. Örnekler bu 
alanda çok çeşitli meyvenin tüketildiğini göstermiştir. Arazi laboratuvarında 
yapılan incelemeler, bu locusların tümünde incir, üzüm, erik, kiraz ve cevi-
zin varlığını tespit etmiştir. Aralarında en çok üzüm ve incir tüketilmiştir. En 
ilginç buluntulardan biri (Mekân 4, batı) şeftalidir çünkü mevcut arkeobota-
nik bulgulara bakıldığında bu Sagalassos’ta az rastlanan bir durumdur. Bu 
meyvenin korunagelmesi kolay olmadığından, elimizdeki bulgu Sagalassos 
bölgesinde bu bitkinin yetiştiğine işaret etmektedir. 

2014’te, Neon Kütüphanesi’nin doğusunda yer alan ve içerisinde bir mut-
fağın bulunduğu Oda 8’de yürütülen kazılarda locus 41’den elde edilen bu-
luntular, arkeobotanik malzeme koleksiyonu açısından en zenginidir. Yapı-
lan inceleme, yaklaşık 1:2 oranında mercimek ve arpa konsantrasyonu tespit 
etmiştir. Buluntular, o dönemlerde popüler olan ve günlük beslenmenin te-
melini oluşturan kavrulmuş, dövülmüş ve haşlanmış arpa bulamacının mal-
zemeleri olabilir. 

PQ4 alanında tuğlalarla çevrilmiş küçük bir kutu gibi bir yerde bütün hal-
de birkaç badem tanesi bulunmuştur (Resim: 12). Bu tuğla kutunun dışındaki 
bitki kalıntıları yanmış ve muhtemelen bir çeşit ritüel sonucu bu alanda birik-
miş gibi görünmektedir. 

C. Fiziksel Antropoloji Çalışma Sonuçları

Katrien VAN DE VIJVER 

2017 yılı fiziksel antropoloji çalışmaları, 1990’larda Aşağı Agora ve agora 
kapısındaki (M.S. 11-13. yy.) kazılarda elde edilen insan kalıntılarını; 1996-
2004’de keşfedilen üç ayrı insan gömüsünü; 2008’de Düzen Tepe’de elde edi-
len kremasyon kalıntılarını; Kaya Mabedi’ndeki 2014-2017 kazılarında bulu-
nan insan kemiği parçalarını ve PQ4 (M.S. 3-5. yy.) gömülerini kapsamıştır. 
Çalışma, yaş ve cinsiyet tahmini, metrik veri ve paleopatolojik değişimleri 
içermektedir. 

Kaya Mabedi kazılarında orijinal pozisyonu bozulmuş çok sayıda insan 
kalıntısı, 156 yanmamış ve 28 yanmış kemik kalıntısı ile 20 adet diş bulun-
muştur. Her ne kadar tüm anatomik bölümlerden kalıntılar mevcutsa da bir-
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çoğu tanımlanamayan parçalardır. Minimum birey sayısı, ikisi yetişkin, biri 
yetişkin olmayan insan olmak üzere, toplam üçtür. İncelemelerde eklemlerde 
değişim, diş minesinde hipoplazi, diş çürüğü ve dental enfeksiyon görülmüş-
tür. 

PQ4 kazılarında,13 adet insan gömüsü kazılmıştır. Ciddi seviyede aşın-
ma ve parçalanma mevcut olup, kemiklerin korunma durumu kötüdür. Gö-
müler, iki yetişkin olmayan birey (0-12y.) ile üç genç yetişkin (18-25y.), bir 
orta yaşlı yetişkin (25-50y.), bir 40 yaş üstü yetişkin ve altı 18 yaş üstü birey-
den oluşmaktadır. Bireylerin ikisinin kadın ve dördünün erkek olduğu tah-
min edilmektedir; beş bireyin cinsiyeti tespit edilememiştir. Erkeklerin boyu 
171.1-175.9 cm. arasında değişmekte olup tek bir kadın bireyin boyu 154.9 
cm. olarak saptanmıştır. Paleopatolojik lejyonlar arasında diş çürüğü, dental 
enfeksiyon, faaliyete bağlı diş aşınması, travma, doğuştan kaynaklanan deği-
şim, nonspesifik stres ve eklemlerde değişim bulunmaktadır. 

Agora kapısı kazılarından gelen 21 adet insan gömüsü de çalışılmıştır. 
Kalıntılarda orta derecede aşınma ve sınırlı derecede parçalanma mevcuttur. 
0-12 yaş arasında on bir birey, üç ergen (12-18y.), iki genç yetişkin ve beş orta 
yaşlı yetişkin birey tespit edilmiştir. Tahminlere göre, dördü erkek ve üçü ka-
dındır. Boy erkeklerde 171.2 - 179.4 cm. arasında; kadınlarda 150.7 - 155.9 cm. 
arasında değişmektedir. Paleopatolojik lejyonlar arasında diş çürüğü, dental 
enfeksiyon, diş minesinde hipoplazi, cribra orbitalia, doğuştan kaynaklanan 
değişim, entezopati, eklemlerde değişim, nonspesifik stres ve enfeksiyon yer 
almaktadır. 

Aşağı Agora’da bulunmuş 25 insan gömüsü incelenmiştir. Orta derecede 
aşınma, değişen derecelerde parçalanma mevcuttur. Bireylerin on beşi 0-12 
yaş aralığındadır (Resim: 15); ikisi ergen, üçü genç yetişkin, dördü orta yaşlı 
yetişkin olup 18 yaş üstü bir birey mevcuttur. Dört kadın ve üç erkek tespit 
edilmiştir; bir bireyin cinsiyeti saptanamamıştır. Erkek bireyin boyu 174.6cm.
dir; kadınlarda boy 150.9 - 165.1cm. arasında değişmektedir. Paleopatolojik 
lezyonlar arasında diş çürüğü, diş minesinde hipoplazi, faaliyete bağlı diş 
aşınması, cribra orbitalia, doğuştan kaynaklanan anomali, belirsiz stres, eklem-
lerde değişim, entezopati ve travma bulunmaktadır. 

Ayrıca tek bulunan gömüler incelenmiştir: 2003’te Aşağı Agora’nın doğu 
portikosunda (M.S. 6. yy.) muhtemelen ölü doğmuş bir bebeğe ait fetüs kalın-
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tıları bulunmuştur. 2004’te Aşağı Agora Kuzey 2’deki (M.S. 11-13. yy.) kazı-
da 18 yaşını geçmiş bir bireyin bütün olmayan kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. 
1995’te Yukarı Agora’daki kazılarda diş çürüğü, eklem değişimi ve entezopati 
sorunları bulunan orta yaşlı bir erkeğe ait kalıntılar elde edilmiştir. Düzen 
Tepe’de (M.Ö. 5-2. yy.) 2008’te yapılan kazılarda bir kremasyon kabı bulun-
muştur. 328g. ağırlığındaki kap, anatomik olarak en belirgin kısımlara ait par-
çaları içermektedir. Yüksek sıcaklığa işaret eden, genelde beyazlama şeklinde 
bir renk değişimi gözlemlenmiştir. Minimum birey sayısı birdir; cinsiyeti be-
lirlenememiş fakat kalıntıların bir yetişkine ait olduğu saptanmıştır. 
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Resim 1: Sagalassos’ta 2017 yılında yapılmış olan kazı ve koruma çalışmalarının konumlarını 
gösteren kent planı.

Resim 2: ‘Prytaneion’ binasının ana 
mekânının, tüf taşı-tuğla 
örgü payeleri ve mozaik 
tabanı ile kuzeybatıdan gö-
rünümü. 
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Resim 3:  Çatı enkazı tabakası ve arkada, yazıtlı blokların kullanılmış olduğu duvarın kuzeydo-
ğudan görünümü. 

Resim 4: PQ4 mezar alanının ortografik fo-
toğraf ve planı üzerinde tonozlu 
mezarlarının (Roma rakamları) 
ve Geç Roma Dönemi mezar çu-
kurlarının yerleri. 2017 yılında IV 
numaralı tonozlu mezar ve 16-18, 
20-24, 26 ve 28-30 sayılı mezar çu-
kurları kazılmıştır.



502

Resim 5: Mezar tonozunun (gri) yanındaki kireç kaymağı hazneleri (beyaz). 

Resim 6:  Yukarı Agora’daki öncül çeşmenin ortografik fotoğraf planı üzerinde 2017 açmalarının 
yerleri. 
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Resim 8: Hava fotoğrafı üzerinde Kaya Mabedi alanında 
2017 açmalarının yerleri. 

Resim 7: Ortografik fotoğraf planı üzerinde, Akra alanın-
daki 2017 açmalarının yerleri. 
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Resim 10:  Roma Hamamı’nın güneybatısında yer alan to-
nozlu yapının mimari onarımlar öncesi (üstte) 
ve sonrası (altta) durumu.

Resim 9: Ortografik fotoğraf planı üzerinde, ‘Pazar Binası’ 
alanındaki 2017 açmalarının yerleri. 
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Resim 11:  Kaya Mabedi alanından gelen bir tilki kafatası (2017 RS locus 10) ve bir porsuğa ait 
kemikler (2014 RS locus 3).

Resim 13: Geç Roma Dönemi ürünlerinden bir set. 

Resim 12:  PQ4’te, tuğla ‘kutu’içinde bulunmuş badem (öl-
çek 1 cm.).
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Resim 14:  İyi korunmuş durumda, Roma İmparatorluk Dönemi ila Erken Bizans Dönemine ait 
yerel üretim bazı testi ve kaplar. 

Resim 15: Aşağı Agora 2’de bulunmuş fetüs. 
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BEÇİN KALESİ 2017 YILI 
KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Kadir PEKTAŞ*
Saim CİRTİL

Banu BÜYÜKGÜN

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izni doğrultusunda 10.05.2017 ile 08.12.2017 tarihleri arasın-
da, toplam olarak 213 gün devam etmiştir. 

Bu süreç içerisinde çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlığın adına Mi-
las Müze Müdürlüğü›nden Oğuzhan Kaçar, Batman Müzesi Müdürlüğü’nden 
Şeyhmus Genç ve Elazığ Müze Müdürlüğü’nden Mustafa Bayram tarafından 
takip edilmiş, yapılan çalışmalar hakkında gerekli raporlar periyodik olarak 
hazırlanarak Bakanlığa sunulmuştur.

Alan yoğun olarak bitki örtüsüyle kaplandığından kazı çalışmaları önce-
sinde kapsamlı bir yüzey temizliği yapılmıştır. 

KAZI ÇALIŞMALARI

Seymenlik Kapısı Civarı

2017 yılı kazı programı doğrultusunda, önceki yıllarda başlanılan şehir 
surlarının kuzeybatı yönünde yer alan konut bölgesinin kazı çalışmalarına 
bu yıl da devam edilmiştir. Mevcut duvar izleri takip edilerek kısmen ortaya 
çıkarılan yapı gurubunun tam olarak anlaşılabilmesi ve tanımlanabilmesine 

* Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ,  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bö-
lümü, D100 Karayolu Yanyol 34700 Üsküdar-İstanbul/TÜRKİYE. pektaskadir@hotmail.com

 Yrd. Doç. Dr. Saim CİRTİL, Pamukkale Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 
D/1 Kampüs-Denizli/TÜRKİYE. scirtil@pau.edu.tr

 Öğr. Gör. Banu BÜYÜKGÜN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas Sıtkı Koçman Mimarlık 
ve Şehir Planlama Bölümü, MYO. Muğla/TÜRKİYE. banubuyukgun@mu.edu.tr
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yönelik kazılar için öncelikle BG-58, BG-59, BG-60 ve BF59 plan karelerinde 
temizlik ve rölöve çalışması yapılmıştır (Resim:1). 

Geçen yıllarda çalışılan alanların batı tarafa doğru devam eden kazılar, 
2011 yılından itibaren mahalle veya sokak yapısını ortaya çıkarmayı amaçla-
yan çalışmaların devamı niteliğindedir.

Kazılar sırasında ilk başta alanın kuzeybatı tarafında moloz taş duvar be-
lirlenmiştir. Bunun doğu yönünde seviye indirildiğinde önce karşımıza çıkan 
moloz yığını temizlenmiş daha sonra -10 cm. kotta duvar kalıntısına ulaşıl-
mıştır. Ortaya çıkarılan kuzey-güney yönlü uzanan duvarın, bir önceki yıl 
kazısı yapılan yapının devamı niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

Bu duvarın içten -35 cm. seviyesinde sıvalı bir yüzey ortaya çıkarılmıştır. 
Mekânın iç kısmı hakkında bilgi edinmemizi sağlayan sıvalı bu yüzey koru-
ma altına alınmıştır.

Kuzeybatı köşeye denk gelen BF-BG 59 karelerindeki kazılar sırasında 
dikdörtgen planlı bir mekân ortaya çıkarılmıştır. Mekânın zemininde dağınık 
durumda ele geçen düzgün kesme taşların, tavanı taşıyan ahşap direklerin 
kaideleri mi yoksa zemindeki ahşap tabanın altlığı mı olduğunu bilemiyoruz. 
Bu mekânı batıdan sınırlayan duvar, kuzey yönde sokak başlangıcına kadar 
devam etmektedir.

Mekânın ortasında 17x20 cm. genişliğinde açılan sondajda -30 cm.de ana-
kayaya ulaşılmıştır.

Bu birimlerin niteliğinin tam olarak anlaşılabilmesi için, kuzeydoğu yö-
nünde kazılara devam edilmiştir, BF59 ve BG60 plan karelerinde çalışmalar 
yoğunlaştırılmıştır. 2016 yılı kazılarında buradaki mekânın bir kısmı ortaya 
çıkarılmıştı. Bu yıl yapılan çalışmalar ile doğu ve kuzey duvarları ile birlikte 
3,5x4 m. ölçülerindeki kareye yakın mekân tümüyle belgelenmiştir. Mekânın 
kuzeydoğusunda 1 m. genişliliğinde bir kapı açıklığı bulunmuştur. 

Toplam dört plan karede yapılan çalışmalar sonucunda, sokağın kuzey 
tarafındaki komplekslere benzeyen büyük yapıların bu yönde de varlığı anla-
şılmıştır (Çizim: 1, Resim: 2).

İçkale
Beçin içkalesinde 2016 ve 2017 yıllarında bazı alanların kamulaştırılmıştır. 

İçkale Hamamı ve bayrak direği dikmek için sondajların dışında herhangi bir 
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çalışma yapılmayan içkaledeki yerleşimin mahiyetini anlamak amacıyla kazı 
yapılmasına karar verilmiştir. 1960’lı yıllara kadar kullanılmaya devam eden 
buradaki evlerin bir kısmı sağlam durumda varlığını devam ettirdiğinden 
geniş çalışma alanlarının bulunmadığı içkalede kazı, hamamın kuzeydoğu-
sundaki düz alanda yürütülmüştür. CV-53 karesine denk gelen alanın temiz-
lik, fotoğraflama ve rölöve işlemlerinden sonra seviye indirme çalışmalarına 
başlanmıştır.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra başlanan seviye indirme çalışmaların-
da üst katmandan farklı dönemlerden moloz taşlar ile oluşturulmuş duvar 
parçaları ile amorf seramik parçaları ele geçirilmiştir. Açmanın güneydoğu 
köşesinde -25 cm. derinlikte 4 adet Cumhuriyet Döneminden delikli paralar 
ele geçirilirken güneydoğu köşede -55 cm. seviyesinde amorf seramik parça-
lar ele geçirilmiştir. Seviye 1 metreye indiğinde ise seramik malzemede fark-
lılık gözlenmeye başlamıştır (Resim: 3). Buradan -160 cm. kotuna kadar olan 
aralıkta, Beçin’de önceki yıllarda ele geçirilen Orta Kalkolitik Dönemine ait 
seramiklerin benzerleri ortaya çıkarılmıştır. 

Bu alanda mimari olarak üst seviyede moloz taşlarla yapılmış duvar izleri-
nin, son zamanlara kadar kullanıldığı anlaşılan bir eve ait olduğu anlaşılmış-
tır (Çizim: 2, Resim: 4).

Çalışmalar sırasında güneybatı köşede -1.30 cm. seviyesinde yontularak 
sivrileştirilmiş kesici ve delici olarak kullanılmış obsidyen alet bulunmuştur. 
Açmanın -1.40 cm. seviyelerinden tüme yakın seramik kap ele geçirilmiştir.  

KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI 

Koruma ve onarım çalışmaları kazılarda ortaya çıkarılan kalıntılar 2017 
yılında ve geçen yıllarda ortaya çıkarılan kalıntılardaki konservasyonlar, Yelli 
Camii’nde (Resim: 5) yapılan geçici sağlamlaştırmalar ve karşılama merkezi-
nin yanındaki surlar1 ile Kaleönü Çeşmesi2 projelerinin tamamlanarak Muğla 

2 Surların projelendirilmesinde destek sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
ile Pamukkale Üniversitesi BAP Birimine teşekkür ederim.

3 Kaleönü Çeşmesinin projelendirilmesinde destek sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu’na teşekkür ederim. 
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Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere, Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü’ne gönderilmesi olarak özetleyebiliriz. Kurula gönderilen karşı-
lama merkezi surları ve Kaleönü Çeşmesi projelerinin onaylanmasından son-
ra uygulamaya geçilecektir.

2017 yılında kazısı yapılan aşağı şehirdeki alanlarda çıkan kalıntılar ile 
önceki yıllarda tespit edilen 2 ve 3 No.lu alanlar arasındaki duvar kalıntıları 
(Resim: 6), karşılama merkezinde kazılarla ortaya çıkarılan hamam (Resim: 
7), 2009 ve öncesi yıllarda kazıları yapılan Lokman Zaviyesi ile örenyeri gezi 
güzergâhı üzerinde yer alan Menteşe Mezarlığı ve Mezarlık Zaviyesi’nde mo-
loz taş bazlı konservasyonlar yapılmıştır.    

Seramikler

İçkalede kazılarda Orta Kalkolitik dönem, aşağı şehirde Bizans, Beylikler 
ve İznik dönemlerine ait seramiklere ele geçirilmiştir.

2017 yılı seramiklerinden en yoğun grubu sırsız seramikler oluşturmak-
tadır. Bunlar pişirme kabı, tava, maşrapa, testi, ibrik, sürahi, küp, pithos gibi 
farklı kap türlerine ait parçalardır (Çizim: 3, Resim: 8).

Milet işi seramikler tabak ve kâselerden oluşturmaktadır. Milet işi seramik 
örneklerinin çoğunda manganez moru ve kobalt mavisi kullanılmıştır. Göze-
nekli ve az gözenekli kırmızı hamur orta ve seyrek dokuludur. İç yüzey bütün 
kaplarda tamamen, dış yüzey değişik seviyelere kadar krem rengi astarlıdır. 
Astar düzenli olarak sürülmemiştir.

Bu grup içindeki bir örnekte kırmızı hamurlu, beyaz astarlı zemin üzerine 
şeffaf ve renksiz sıraltında desen kobalt mavi renktedir (Resim: 9).

Kazıdaki Milet İşi seramiklerin kap tipleri, tabak ve kâselerden oluşmak-
tadır. Kaidelerden itibaren, yarı küresel derin ve yayvan şekilde gelişen göv-
deler daha küçük formdaki kâseleri içermektedir.

Kazıda ele geçirilen sgrafitto (ince kazıma) tekniğinde bezemeli seramik-
ler; sırsız, tek renk sırlı, astar kazıma ya da astar üzerine boyalı kazıma olarak 
gruplandırılmıştır. Kırmızı hamurlu seramiklerin bu grubunda ise, kazıma 
ve boyama tekniklerinin bir arada kullanıldığı bezemeler de görülmektedir. 
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Genel olarak gözeneksiz hamur siyah ve beyaz renkli irili ufaklı taşçıklar ile 
gümüş mika katkılıdır.

CV-53 plan karesinde yapılan çalışmalar sırasında bir adet tüteklikli lüle 
de ele geçirilen buluntular arasındadır.

2017 yılında, içkalede yapılan kazıda Orta Kalkolitik Döneme tarihlenen 
mantar tutamaklar ele geçirilmiştir (Resim: 10). Bunun yanında yonca ağızlı 
seramik kap (Resim: 11), taş balta (Resim: 12), kemik dilgi ve obsidyenler bu-
rada ortaya çıkarılan diğer buluntular arasındadır. Benzer örneklerine 2007 
yılında  yine içkalede yapılan bayrak direği kazısında rastlanmıştı.

Diğer

2017 yılı kazılarında sekiz adet sikke bulunmuştur. Bunlardan iki yüzü ge-
ometrik nakışlı bir anonim sikkenin geçen yıllarda da benzerleri  ele geçmişti.

Beçin Kalesi 2017 yılı kazı sezonunda bulunan metal objeler günlük kul-
lanım eşyaları, mimari aksamlar, kapı aksamları, süs eşyaları ile tarım savaş 
aletleri olarak gruplandırılabilirler.



512
Çizim 2: İçkalede kazılan alan.

Çizim 1: Seymenlik Kapısı civarındaki kazı alanları.
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Resim 1: Çalışma öncesi kazı alanının görünüşü.

Çizim 3: Sırsız seramik kap.
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Resim 4: İçkale, kazı sonrası.

Resim 3: Beçin İçkale açma alanındaki seramikler.

Resim 2: 2017 yılında ortaya çıkarılan alanlar.
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Resim 6: Konservasyon yapılan kalıntılardan bir bölümü. 

Resim 5: Yelli Camii’de yapılan geçici onarım uygulamalarından bir örnek.
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Resim 8: Sırsız seramik kaplardan biri.

Resim 7: Karşılama merkezi, hamamda yapılan konservasyon.
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Resim 9: Milet işi seramik tabak parçası.

Resim 10: Mantar tutamaklardan bazıları.
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Resim 12: Taş balta.

Resim 11: Yonca ağızlı kap. 
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DENİZLİ İLBADI MEZARLIĞI 2017 YILI 
KAZI VE ENVANTER ÇALIŞMALARI

Kadir PEKTAŞ*
Selda Özgün CİRTİL

Erbil Cömertler AKTUĞ
H. Hüseyin BAYSAL

GENEL ALAN TEMİZLİĞİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 
Çalışmalar 20.06.2017 tarihinde genel alan temizliği ve mezar taşlarının 

düzenlemesi ile başlamıştır. 5. paftadaki çalışmalarda temizlik yanında, taşı 
hala yerinde olan fakat sınır duvarları kısmen toprak altında kalmış mezar-
ların sınırları açılmış, konservasyona hazır hale getirilmiştir. Sınır duvarı 
olan fakat şahidesi olmayan mezarlar içinde ve çevresinde küçük çaplı kazı 
yapılarak bazılarının şahidesine mezar içinde ya da çevresinde ulaşılmıştır. 
Osmanlı ve Beylikler Dönemi şahideleri ve sandukalar dışında Roma Döne-
mi devşirme bloklara da rastlanılmıştır. 5. paftada temizlik ve kazı işleminin 
tamamlanmasının ardından pafta içinde mevcut bulunan fakat yatık yada ye-
rinden tamamen kopmuş mezar taşları ve 2017 yılı çalışmaları sırasında bulu-
nan mezar taşlarının yerlerine dikilmesi işlemine başlanılmıştır. 2017 yılında 
yapılan çalışmalarda 5. paftada 515 adet mezar taşı yerine dikilmiştir.  

KAZI ÇALIŞMALARI
5. Paftada genel temizlik ve çevre düzenlemesi bitirilmiş, çalışmalar sıra-

sında duvar olduğu tespit edilen üç farklı alanda detaylı kazı yapılmış, bu 

* Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölü-
mü, D100 Karayolu Yanyol 34700 Üsküdar-İstanbul/TÜRKİYE. pektaskadir@hotmail.com

 Öğr. Gör. Dr. Saim CİRTİL, Pamukkale Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 
D/1 Kampüs-Denizli/TÜRKİYE. scirtil@pau.edu.tr

 Arş. Gör. Dr. Erbil Cömertler AKTUĞ Pamukkale Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü, D/1 Kampüs-Denizli/TÜRKİYE. erbil_comertler@hotmail.com

 H. Hüseyin BAYSAL, Denizli Arkeoloji Müzesi Müdürü, Pamukkale Kuzey Kapısı İdari Bina 
Pamukkale-Denizli/TÜRKİYE. h.huseyinbaysal@gmail.com
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alanlar 1, 2 ve 3 No.lu açma olarak adlandırılmıştır. 6. paftada iki alanda kazı 
yapılmış, bunlar 4 No.lu ve 5 No.lu açma olarak adlandırılmıştır. 4. paftada 
bir kısmı görünen künkleri açığa çıkarmak amacıyla kazı çalışması yapılmış-
tır. Bu çalışmalar yanında daha önceki yıllarda kazısı yapılmış olan Selçuklu 
Dönemine ait havuzda da temizlik ve iç kısmında seviye indirme çalışması 
yapılmıştır. Mehmet Gazi Medresesi’nde bulunan yeni mezarlar taşınmış, ta-
şıma işleminin ardından temizlik yapılmıştır.

1 No.lu Açma

5. Paftanın kuzey yönünde, çevre düzenlemesi ve temizlik sırasında bir 
duvar sırası tespit edilmiş, bu alanda kazı yapılmasına karar verilmiştir. Do-
ğuda bulunan duvar takip edilerek kazı yapılmıştır. Birbirini takip eden du-
varlar tamamen açığa çıkarıldıktan sonra biri daha uzun ve geniş tutulmuş, 
kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı iki mekân ortaya çıkarılmıştır. Bazı 
mekan duvarlarında ve sonradan yapılan mezarlarda yer yer sıva kalıntıları 
görülmüştür. Duvarların içinden alınan harç örneklerinin analizinde yoğun 
kireç harç, az miktarda kum, küçük parçacıklar halinde tuğla katkısı görül-
müştür. 

Alandan yoğun miktarda sırlı, sırsız seramik parçaları ve 4 adet sikke bu-
lunmuştur. Tüm duvarlar açığa çıkarıldıktan sonra fotoğrafla belgelenmiştir. 
ortaya çıkarılan bu yapıdaki konservasyon çalışmaları devam etmektedir.

2 No.lu Açma

5. Paftanın doğusunda yol kenarında bulunan 5-1446 numaralı mezarda, 
kısmen toprak altında kalmış 3.30 cm. uzunluğunda 1.35 cm. genişliğindeki 
çevre duvarını ortaya çıkarmak amacıyla kazı çalışmasına başlanmıştır (Re-
sim: 1). Mezarın doğusunda bulunan ayak taşı üzerinde H .973 yılı Recep ayı 
(M.1566 Ocak-Şubat) kaydı okunmaktadır.

Mezar içinde yapılan seviye indirme çalışmaları sırasında mezarın batısın-
da yanları pahlanmış dikdörtgen formda baş taşına ulaşılmış, çevresi açılıp 
fotoğraflandıktan sonra taş alınmıştır. Eksik olan sarık kısmına ulaşılamamış-
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tır. İM05.17.16 buluntu numarası verilen taş üzerinde; “El-merhum Mehmed bek 
bin, İsâ bek, Emîru’l-ey, Livâ-i kûtâ, hiyye” yazısı okunmaktadır.

Mezar içinde ve çevresinde devam eden çalışmalar sırasında mezarın dı-
şında kuzeyde sütun parçası bulunmuş, fotoğraflanarak belgelenmiştir. Me-
zar içinde çevre duvarlarının temeli bulununca sadece orta kısımda iskelete 
ulaşmak amacıyla seviye inilmiştir. Kuzey duvarından 0.90 cm. derinlikte is-
keletin tamamına ulaşılmıştır. İslami koşullarda yan yatırılmış, yüzü güneye 
dönük vaziyette yatırılmış gömü sağlam durumdadır. Ölçüleri alınıp fotoğ-
raflanmış daha sonra üzeri elenmiş toprakla kapatılmıştır.

Mezarın güneyine doğru devam eden kazı çalışması sırasında yan yana 
iki mezar daha tespit edilmiştir. Şahideleri yerinde olan bu iki mezarın 5-1449 
ve 5-1450 numaralı şahideleri Koyunlu Köylü Ahmed oğlu Mehmed Onbaşı 
(ölümü: 1340/M.11921-1922) ve Hacı Osman oğlu Mustafa kızı Fatma (ölü-
mü: 1216/M.1801-1802)’ya aittir.

Toplamda kuzey-güney doğrultusunda 6.77 cm., doğu-batı doğrultusun-
da ise 4.05 cm.lik bir alanda seviye indirme çalışması yapılmıştır. Bu alanda 
toplamda 3 adet dikdörtgen formlu mezar tespit edilmiştir. Kütahya sancak 
emiri İsa Bey oğlu Mehmed Bey’e ait olduğu anlaşılan 5-1446 No.lu şahidenin 
bulunduğu mezar diğerlerinden daha erkendir. Alan temizliği ve belgeleme-
nin ardından mezarların konservasyonu yapılmıştır.

3 No.lu Açma

5. Paftada alan temizliği sırasında duvar olduğu anlaşılan taş sırası tespit 
edilmiş ve alan temizliği sonrasında kazı işlemine başlanmıştır.

Doğu-batı doğrultulu uzanan duvarın her iki yanından 50’şer cm. genişli-
ğinde temel seviyesine kadar inilmiştir. Ortaya çıkan duvarın ortada içbükey 
olduğu görülmüş ve bu kısımda Beylikler Dönemine ait bir mezar taşı olduğu 
belgelenmiştir. Kazının devamında duvarın güney yöne döndüğü görülmüş 
ve temel seviyesine inilmiştir. Duvarın devamında bir açıklık tespit edilmiş, 
bu açıklığın devamında yine aynı duvarın devamı olduğu düşünülen bir par-
ça duvar daha tespit edilmiştir. 
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Kazı sonucu elde edilen verilere dayanarak diğer yönlerde de (güney-
doğu) duvar olduğu düşünülmüş, öncelikle güney yönünde yapılan seviye 
indirme çalışması sırasında, özellikle mezarların tahribatından dolayı yok 
olmak üzere olan duvarın kalıntılarına rastlanmıştır. Doğu yönde yapılan se-
viye indirme çalışması sırasında ise diğer duvar seviyelerinden daha aşağıda 
duvar sırası tespit edilmiş ve açma işlemi sonlandırılmıştır (Resim: 11).

Gerek alan temizleme çalışması gerek seviye indirme çalışmaları sırasında 
özellikle batı duvarının iç tarafında sarı, yeşil, mavi renkli sırlı seramikler ya-
nında sırsız seramiklere de rastlanmış, açmadan çıkan toprağın elenmesi ile 
daha çok 14 ve 15. yüzyıllara ait sikkeler ele geçirilmiştir.

4 No.lu Açma

6. Paftanın güneyinde yol kenarında bulunan, erken dönem olduğu düşü-
nülen büyük blok taşların bulunduğu alanın mahiyetini anlamak amacıyla bu 
alanda kazı yapılmasına karar verilmiştir. Seviye inme çalışmaları sırasında, 
büyük blokların mezarları sınırlamak için kullanıldığı görülmüştür. Bu çalış-
malar sırasında  kayaya oyulmuş mezarlar bulunmuştur (Resim: 12). Doğu-
batı yönünde açılmış mezar çukurlarının bazıları, hafif kaymış olarak tespit 
edilmiştir. Mezarlardan ikisi açılmış, iskelete inilmiş ancak herhangi bir bu-
luntuyla karşılaşılmamıştır. İskelet İslami usulde, yüzü kıbleye dönük olarak 
belgelenmiştir. 

5 No.lu Açma

6. Paftanın kuzeyinde yol kenarında bulunan alanda saptanan duvar ka-
lıntısının bir yapıya ait olabileceği düşünülerek kazı yapılmasına karar ve-
rilmiştir (Resim: 1). Duvar izleri takip edilerek yapılan kazı sonucunda iki 
dikdörtgen mekan ve bu mekanların güneyinde yeni yapılan mezarlar nede-
niyle kısmen tahrip olmuş bir duvar tespit edilmiştir. Yapının zeminine kadar 
seviye inilmiş ancak herhangi bir kapı açıklığı ya da üst örtüyle ilgili veriye 
rastlanmamıştır. 

Bu alanda yapılan çalışmalar sırasında alandan bir adet Alman jetonu ile 3 
mezar taşı ve 1 adet devşirme blok parçası bulunmuştur. 
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Kazılar sonrasında 1 No.lu açmadaki gibi kuzey-güney yönünde, biri daha 
uzun ve geniş dikdörtgen planlı iki mekândan meydana gelen bir yapı oldu-
ğu anlaşılmıştır (Resim: 13). 1 ve 5 No.lu açma alanlarında ortaya çıkarılan bu 
yapılar, zaviye olmalıdır. Plan düzenlemesiyle benzer bir örnek Beçin kazıla-
rında bulunmuştur1.

6 No.lu Açma

4. Paftanın güneyinde mezarlık çevre duvarından çıkan, çevredeki esnafın 
günlük su ihtiyacı için kullandıkları su kaynağının bir künk içinden geldiği 
anlaşılmış ve bu kazı yapılmasına karar verilmiştir.

Künkün akış yönü dikkate alınarak alanda kuzeye doğru kazı yapılmış, 
üst seviyeden 80 cm. derinlikte, üzeri kayrak taşlarla kapatılmış su yolu tespit 
edilmiştir. Etrafında yapılan taramada bu sisteme bağlı bir gider bulunmuş-
tur. Pişmiş topraktan yapılmış ve üzeri sıvanmış giderin üst kotundan 15 cm. 
derinliğe inince buraya  bağlı künk sistemi ortaya çıkarılmıştır. Bu sistemin 
tahrip olmasını önlemek için üzeri toprakla kapatılmış, daha sonra detaylı 
kazısı yapılmak üzere koruma altına alınmıştır. 

Sistemin tespit edildiği orta noktadan doğu-batı yönünde kazıya devam 
edilmiş, her iki yönde de yeni dönem mezar bulunması nedeniyle kazı çalış-
ması sonlandırılmıştır.

Açmanın kuzeyinde yüzeyde bulunan taşların bir yapıyla bağlantısı olup 
olmadığını belirlemek amacıyla önce temizlik çalışması yapılmış, daha sonra 
kazıya başlanmıştır. Taşlar tamamen açığa çıkınca boşta kalmış yıkıntı taşlar 
olduğu anlaşılmıştır (Resim: 14).

 

 MEHMED GAZİ MEDRESESİ ÇEVRESİNDEKİ MEZARLARIN 
TAŞINMASI

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı doğrultusun-
da, İlbadı Mezarlığı 2. paftada bulunan Mehmed Gazi Medresesi’nin avlu 
yönünde bulunan mezarların, daha önceden belirlenen alana taşınma işlemi 

1 Rahmi Hüseyin Ünal, Beçin Kazılarının 15 Yılı (1995-2009), Muğla Büyükşehir Belediyesi Yayın-
ları, Muğla, 2018, s.132-137. 



524

gerçekleştirilmiştir. Taşınma işleminin ardından yapının içi tamamen temiz-
lenmiş, hücreler içinde duvar temel seviyesine kadar kazı çalışması yapılmış-
tır. Burada ortaya çıkarılan bir mezar çukurunun içinde sağlam bir seramik 
kap ele geçirilmiştir. Önceki yıllarda da bu medresenin hemen alt kısmındaki 
başka bir mezarın içinden yine aynı seviyede sağlam bir sırsız seramik kap 
ele geçmişti.

TAŞ RESTORASYONU

Alandaki mezar taşları kontrol edilip, bozulmaya uğramış olanlar belirle-
nerek, restorasyon ve konservasyon uygulama alanına getirilmiştir. Önceki 
yıllarda restorasyon çadırında tasniflenmiş mezar taşı parçalarının içinden, 
birbiri ile birleştiği belirlenen mezar taşı parçaları, tespit edilip uygulama ala-
nına taşınmış ve restorasyonları yapılmıştır.

MEZAR KONSERVASYONLARI 

5. Paftanın batısında yol kenarında bulunan, geçen yıl kazısı yapılmış 
5-1234 numaralı mezarda koruma çalışması yapılmıştır. Çevre temizliğinin 
ardından yıkılmış, kaymış durumdaki taşlar tasnif edilmiş, harç örnekleri 
alınmıştır. Laodikeia kazısı laboratuvarına gönderilen harçların analiz sonu-
cuna göre; mezarlarda kullanılan harcın yoğun kireç katkılı olduğu az mik-
tarda kum taşçık bulunduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda birkaç örnek 
hazırlanmış, kuruma sonrası renk farkında göz önüne alınarak uygun oranda 
harç hazırlanıp işleme başlanmıştır.

Mezarın batı ve güney duvarında sağlamlaştırma yapılmış, güneydo-
ğu köşe özgün durumuna uygun olarak hafif dışa taşkın bırakılmıştır. Aynı 
işlemler doğu ve kuzey cepheye de uygulanmış, çalışma tamamlanmıştır. 
Dikdörtgen planlı olan mezar hafif çapraz durmaktadır. Doğu-batı yönünde 
401x409 cm., kuzey-güney yönünde 189x194 cm. ölçülerindeki mezarda kon-
servasyon sonrası üst kot merkez alınmış, doğuda üst kottan 80 cm., batıda 60 
cm. yükseltilmiştir. Batı kenarın ortasında, üzeri sarıkla sona eren şahidenin 
üzerindeki yedi satırlık kitabeden mezarın, H.1185/M. 1771-1772 yılında bir 
Cuma günü öldüğü anlaşılan Ahmed Ağa zâde Muhammed Ali Ağa’ya ait 
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olduğu öğrenilmektedir: “El-merhûm ve’l-mağfûr, Ahmed Ağa zâde, Muhammed 
‘Ali Ağa, rûhî icûn, el-fâtiha, yevm-i cum’a, sene 1185”.

Daha önceki yıllarda çevresi kazılan mezarın diğerlerine göre daha büyük 
oluşu dikkatimizi çekmiş, mezar içinde kazı yapılmıştır. Duvar temelinden 
60 cm. aşağıda tek iskeletle karşılaşılmıştır. Mezarın içinde kuzey kenarda 
60 cm.lik bir alan kayaya oyulmuş, gömü bu boşluğa yerleştirilmiştir. İslami 
pozisyonda yüzü kıbleye dönük olarak toprağa yatırılmıştır. İskeletin ölçüle-
bilen boyu 1,80 cm., kapladığı alanın genişliği 50 cm.dir. Temizlenip ölçüleri 
alınan iskelet fotoğraflanmış, üzeri elenmiş toprakla kapatılmıştır.

5-1234 numaralı mezarın kuzeyinde bulunan mezarda konservasyon uy-
gulamasına başlanmıştır. Yıkıntı taşlar kaldırılarak aralarda kalan harç temiz-
lenmiş uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Batıdan asfalt yolun bir kısmını 
kestiği duvarlarla dıştan çevrelenen alanın ortasına alınan mezar doğu-batı 
yönünde dikdörtgen bir alana oturmuştur. Bu mezarda konservasyon çalış-
ması sonlandırılmış duvarlar düzeltilmiş, içi elenmiş toprakla doldurulup 
düzenlenmiştir. Batı kenarın ortasına yerleştirilmiş sarıklı mezar taşında 
H.1166/M.1752-1753 tarihi ile Hacı Osman oğlu Osman’ın adı okunmakta-
dır: “Sene 1166, el-mağfûrun lehû, ve’l-merhûm, el-hacı ‘Osman,  oğlu ‘Osman, 
rûhicûn fâtiha”.

BULUNTULAR

3 No.lu açmada kazılar sırasında yoğun olarak sırlı ve sırsız seramik kap 
parçaları ele geçirilmiştir. Bunlar arasında parlak yeşil sırlı seramik parçalar 
Selçuklu Dönemine aittir (Resim: 5). Mehmed Gazi Medresesi çevresindeki 
toprağın elenmesi sırasında yoğun oranda sırlı sırsız seramik parçaları bulun-
muştur. Zemine yakın kottan İM02.17.PT04 envanter numaralı tabak bulun-
muştur (Resim: 6). Yine bu alanda taşıma işlemi sırasında müdahale edilen 
mezarlardan birinin içinden alçı üzerine palmet vb. bitkisel bezemeler olan 
duvar kaplaması parçaları bulunmuştur. Burada devam eden çalışmalar sıra-
sında bir adet küçük testicik ve bir adet çömlek bulunmuştur. 

Çıkan seramikler incelendiğinde yoğun olarak Beylikler dönemi yeşil sırlı 
kâse parçaları, bunun yanında sarı ve kahverengi sırlı kase parçaları, sırsız 
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testi ve küp parçaları, Erken Osmanlı Dönemine ait mavi beyaz örnekler, bit-
kisel bezemeli kase parçalarının yoğun olduğu görülmektedir (Resim: 7-8). 

Başlangıçtan bugüne yapılan çalışmalarda XVI. yüzyılın ilk yarısı (Resim: 
9) ile XVIII. yüzyıl sonu ile XIX. yy. başlarına ait iki adet anonim Nuremberg 
jetonu2 ile birlikte Geç Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı 
dönemlerine ait 134 adet sikke bulunmuştur. Bunlardan bazıları;

Geç Roma Sikkesi: I. Theodosius (M.S. 383-392)’un Heraclea darphanesin-
de basılan sikkesinin (Resim: 10) ön yüzünde İnci diademli, drapeli ve zırhlı 
büst, sağa bakmaktadır. Büstün çevresindeki yazılar tümüyle anlaşılamasa 
da benzerlerinden hareketle şöyle olmalıdır: DN THEODO-SIVS P[F AVG]. 
Arka yüzde ayakta imparator sağa yönelmiş, sol elinde muhtemelen globus 
tutar, sol ayağını esirin üzerine basmış durumda verilmiştir. Bunun çevresin-
deki yazı:  VIRTVS E-[XE]RCITI.3 

Anadolu Selçuklu Sikkeleri: Bu gruptan iki sikke tanıtılacaktır.

II. İzzeddin Keykâvus (1246-1260)’a ait bakır sikkenin ön ve arka yüzün-
deki yazılar noktalarla belirlenmiş kare alanlar içine alınmıştır (Resim: 11).

Ön Yüz: Es-Sultânu’l-, ‘azam, ‘Izzu’d-dün, yâ ve’d-din 

Arka Yüz: El-imâm, el-musta’sım, (emiru’l-mü’minin)

IV. Rükneddin Kılıçaslan’a ait gümüş sikke kitabesine göre 
H.663/M.1264-1265 yılında Konya’da darb edilmiştir (Resim: 12) . Ön yüz-
deki yazılar dört satır halinde düzenlenmiştir. Arka yüzün düzenlemesi, or-
tadaki altı dilimli yuvarlak içine alınan yazıyı dıştan kuşatan daire içindeki 
yazılardan oluşur. Her iki yüzde de basit kıvrımlarla verilmiş bitki süsleme-
leri görülür.

Ön yüz: Es-sultânu’l-mu’azzam, Rüknü’d-dünyâ ve’d-din, Kılıcaslan bin, Key-
hüsrev 

Arka yüz: Ortada; El-minnetü li’llâh. Etrafında; Duribe bi-medinet-i Konya fî 
sene selâse ve sittîne ve sitte mi’e

2 Benzer örnekleri için bkz.: Michael Mitchiner, Jetons, Medalets and Tokens The Medieval Period 
and Nuremberg, Vol. One, London 1988, s.377-386 ve 549.

3 LRBC II, No: 1980. Sikkenin tanımlaması için Arkeolog Emin Sarıiz’e teşekkür ederim.
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Beylikler Sikkeleri: Bu grupta biri Ladik (İnançoğulları) diğeri Karamano-
ğullarına ait iki sikke tanıtılacaktır.

Ladik Beyliğine ait bu anonim sikkenin (Resim: 13) bir yüzünde kuyruğu 
kıvrılarak baş kısmına doğru uzanmış muhtemelen bir aslan; diğer yüzünde, 
dıştan düz çizgiyle daire içine alınmış alanda, araları noktalarla dolgulanmış 
Mühr-ü Süleyman kompozisyonu yerleştirilmiştir.

Karamanoğullarından II. Mehmed Bey’in M.811/M.1408-1409 tarihli bu 
sikkesi her iki yüzdeki yazı düzenlemesiyle dikkati çekmektedir (Resim: 14).  

Ön yüz: 811, Es-sultânu’l-‘azam, Mehmed bin ‘Alâeddin, halleda’llâhu mülkehû

Arka yüz: Kelime-i Tevhid, etrafında dört halife isimleri okunmaktadır. 
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Çizim 1: 5-1234 No.lu mezarın plan ve kesitleri.
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Resim 2: 3 No.lu açma.

Resim 1: 2 No.lu açma.
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Resim 5: Parlak yeşil sırlı seramik kap parçaları.

Resim 3: 4 No.lu açma.

Resim 4: 6 No.lu açma.
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Resim 7: Kazı sırasında ortaya çıkarılan seramik kap.

Resim 6: Sırlı seramik tabaktan ele geçenler.
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Resim 9: Nüremberg jetonu.

Resim 8: Seramik kaptan kalanlar.
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Resim 12: IV. Rükneddin Kılıçaslan’ın sikkesi.

Resim11: II. İzzeddin Keykâvus’un sikkesi.

Resim 10: I. Theodosius sikkesi.
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Resim 13: Ladik Beyliği’ne ait anonim sikkesi.

Resim 14: Karamanoğlu II. Mehmed Bey’in sikkesi.
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BÜKLÜKALE KAZISI 2017

Kimiyoshi MATSUMURA*
Elif BAŞTÜRK

Büklükale, Kırıkkale İli, Karakeçili İlçesi’ne bağlı Karakeçili Beldesi’nde, 
Ankara’dan Kaman’a giden otoyolun Kızılırmak’ı geçmeden hemen sol ta-
rafında yer almaktadır. Ankara’nın yaklaşık 100 km. güney doğusunda kal-
maktadır.

2017 yılı Büklükale kazı çalışmaları, 01 Haziran – 15 Temmuz 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. Bakanlık temsilcisi olarak T.C. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kırşehir Müzesi’nden 
Arkeolog Sadullah Alimahmutoğulları görevlendirilmiştir. Büklükale’de bu 
yıl yapılan arkeolojik çalışmaları 2009 yılından bu yana devam eden kayalık 
tepe üzerinde yapılmıştır1 (Resim: 1).

I. KAYALIK TEPE ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

2009 yılından bu yana tepe üzerindeki açmalarda kazı çalışmaları sürdü-
rülmektedir ve Osmanlı döneminden ETÇ’ye kadar kültür tabakaları tespit 
edilmiştir. Bu seneki çalışmalar aşağıda sıralandığı üzere beş ayrı konuda ger-
çekleştirilmiştir. 

1-  Tespit edilen Karum Dönemi saray mimarisinin devamını takip etmek 
amacıyla yeni N2W1 ve N2W2 açmaları açılarak çalışmalar yapıldı. 

* Doç. Dr. Kimiyoshi MATSUMURA, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Çağırkan, Kaman, Kır-
şehir/TÜRKİYE. k.matsumura@jiaa-kaman.org

 Yrd. Doç. Dr. Elif BAŞTÜRK, Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Kırşehir/TÜRKİYE. elif.basturk@gmail.com

1 Bu çalışma Chiba Institute of Technology, Planetary Exploration Reserach Center (Director: Prof. 
Dr. Takafumi Matsui) ile ortak proje olarak gerçekleştirilmiştir.
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Ancak bu sene 1. tabakası (Osmanlı Dönemi) ile 2. Tabakası (Geç De-
mir Çağı) mimarileri üzerinde çalışıldı (Resim: 2). Çalışmalar sırasında 
açmada bu döneme ait değişik süs eşyaları ve bir sikke bulunmuştur2 
(Resim: 3). 

2-  N5W4, N6W4 ve N6W3 açmalarında, N4W2 ve N5W3 açmalarında 
tespit edilen Geç Tunç Dönemine ait olan Hitit İmparatorluk Çağı mi-
mari kalıntılarının (R151, W300, W367) devamını bu açmalarda tespit 
etmek amacıyla çalışıldı. 2016 yılında kaldırılan GDÇ’na ait W129 ve 
W368 duvarlarından oluşan büyük taş döşemenin altında yine GDÇ’na 
ait tabaka ve yapıları tespit edildi (Resim: 4). Çalışmalarda GDÇ’na ait 
seramik parçaları ile bir tane okucu ve değişik formlarda fibulalar bu-
lunmuştur (Resim: 5).

3- N4E0, N4W1 ve N5W2 açmasında tespit edilen GDÇ’na ait, W11 sur 
duvarı ve bu duvara destek amacı ile dış tarafına yapılan tek sıralı du-
varlar incelendi (Resim: 6).

4- N4E0, N4W1 ve N5W1 açmalarında Karum dönemi W3 sur duvarının 
devamı araştırıldı. Burada GDÇ’na ait W11 sur duvarının altından de-
vam eden GDÇ’na ait Hitit İmparatorluk Çağı sıvalı mimarileri araştı-
rıldı ve bu mimarinin Karum dönemi W3 sur duvarının devamını kes-
tiği tespit edildi (Resim: 7). 

5- Şimdiye kadar yapılan jeofizik araştırmalarında tespit edilen 3 çeşit 
şehir surunun derinliğini anlamak için jeoradar yöntemi ile araştırma 
yapıldı (Resim: 8). 

II. II. BİN DÖNEMİNE AİT ARAŞTIRMALAR
II-1: GTÇ
Bu döneme ait çalışmalar N5W3 açmasında yapıldı. Hitit İmparatorluk 

Çağına ait olan R151 oda içerisinde önceki sezonda odaya ait beyaz taban 
tespit edilmişti. Bu sezon oda içerisinde yapılan incelemede odanın ikinci bir 
tabanı olduğu anlaşılmıştır. Bu ikinci tabanı açığa çıkartmak amacıyla oda 
içerisinde çalışmalar yapıldı. Beyaz taban kaldırıldığında altından çok yoğun 

2 Sikke (BK170020), Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarından  Sanat Tarihçi 
Dr. Adil Özme tarafından incelendi ve M.S. 1237-1246 tarihleri arasında hüküm süren Anadolu 
Selçuklu Sultanı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev’e ait olduğu tespit edildi.
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olmayan siyah bir yangın tabakası ve bu tabakanın altında da ikinci taban ola-
rak düşündüğümüz sert taban tespit edildi. Bu sert tabanın üzerinde 5 grup 
halinde farklı seramik parçaları bulundu. Oda içerisinde tespit edilen siyah 
yangın tabakasından tarihlendirme yapmak için üç farklı noktadan karbon 
örnekleri alındı. Odanın devamını N5W4 açmasında da tespit etmek amacıy-
la kazı çalışmaları yapıldı ancak yoğun DÇ tabakaları üzerindeki çalışmalar 
tamamlanamadığından R151 odasının devamı bu açmada tespit edilemedi. 
Önümüzdeki sezonda bu döneme ait tabakaların devamını tespit etmek ama-
cıyla kazı çalışmalarına devam edilecektir (Resim: 4, 9).  

R151’in altında mevcut olan Hitit İmparatorluk Çağı mimariler üzerinde-
ki çalışmalar ise, N4W1 açmasında yapıldı (Resim: 7). N4W2 açmasında, bu 
yapı katına ait sıvalı odalar R130 ve R133 odaları tespit edilmişti. R133’ün üst 
kısmı N4W1 açmasında W11 sur duvarı tarafından bozulmuş ve bozulmayan 
kısmında da odaya ait taban tespit edilmişti. Bu odaların Karum dönemi geç 
safhası yangın geçirmiş mimariyi bozduğu ve W11 sur duvarının altından 
geçerek kuzeydoğuya doğru devam ettiği önceki çalışmaların sonucunda 
bilinmekteydi. Bu nedenle W11 sur duvarı N4W1 açmasında tamamen kal-
dırıldıktan sonra bu dönem mimarilerinin devamı takip edilmiştir. Çalışma-
larda R133 odasına ait W296 duvarının W11 sur duvarının altından geçerek 
W3 duvarını bozarak devam ettiği görüldü. W296 duvarının W429 duvarı ile 
bölünerek duvarın R133 tarafının düzgün yüzlü olduğu diğer tarafının dü-
zensiz ve yüzü olmadığı anlaşıldı. W429 duvarı ile bölünen diğer kısma R175 
oda numarası verildi. R175 oda içerisinde taban tespit edildi. Odanın W296 
duvarının tamamında sıvalı olduğu görüldü. W429 duvarının kuzeydoğu ta-
rafında yüz olmadığından, W313‘e kadar uzanan R175 kullanıldıktan sonra 
W429 ile bölünerek duvarın arka kısmı doldurularak oda küçültülüp R133 
oluşturulmuş olduğu anlaşıldı. Bu mimarilerin diğer açmalardaki devamı 
önümüzdeki sezonlarda W11 Sur duvarı üzerindeki çalışmaları tamamladık-
tan sonra araştırmayı planlanmaktayız.

II-2: OTÇ Geç Dönem
Geç Safhası 
Bu döneme ait araştırmalar ve çalışmalar N2W2 ve N4W1 açmalarında 

yapıldı. N2W2 açmasında Osmanlı Dönemi mimarileri kaldırıldıktan sonra 
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açmanın güney doğusunda bu döneme ait W422 ve W421 numaralı yangın 
geçirmiş mimari yapı tespit edildi. Bu yapıların önceki yıllarda N2W1 açma-
sında tespit edilen R13 odasının kuzey duvarının devamı olduğu anlaşıldı 
(W421). Yine R13 No.lu odanın kuzeyinde W422, W421 ve W40 duvarlarıyla 
yeni bir oda oluşturduğu anlaşıldı. Gelecek sezon bu tespit edilen odalar üze-
rinde araştırmalar yapılacaktır (Resim: 10).

N4W1’de W11 DÇ sur duvarı kaldırıldıktan sonra bu döneme ait olan 
W293 duvarının devamını tespit etmek amacıyla çalışmalar yapıldı (Resim: 
11). Önceki yıllarda yapılan çalışmalarda R121 içerisinde siyah yangın taba-
kası tespit edilmişti. Bu siyah yangın tabakasının sur duvarının altından da 
meyilli bir şekilde dışarıya doğru aktığı tespit edildi ve R130 ve R133 odaları 
tarafından kesildiği anlaşıldı. W293 duvarının da yine W11 sur duvarının al-
tından geçerek eski dönemde kullanılan W3 sur duvarına birleştiği görüldü. 
Bu çalışmalar sonucunda bu dönemde W293 ve W329 duvarları ile kademe 
yapılıp, W325 duvarıyla kuzeye dönerek R150 ve R121 oda numarası verilen 
dış alanın oluşturulduğu ve bu alan üzerinde siyah yanmış bir tabanın oldu-
ğu daha önceki çalışmalarda tespit edilmiştir. Bu siyah taban ile W325 duva-
rının da W359 ve W361 duvarlarından oluşan R149 ve R152 odaları tarafından 
bozulduğu N3W2 açmasının batı kesitinde açıkça görülmektedir (Resim: 12). 

R149 ve R152 odalarının da R166 ve R155 odasının W379 duvarıyla bo-
zulduğu anlaşılmıştır. Büyük bir ihtimalle, R55, R121 ve R150 odalarındaki 
yangın ile R155 ve R166 odalarındaki yangın izleri farklı iki yangına aittir.

II-3: OTÇ ERKEN DÖNEM

Bu döneme ait çalışmalar N3E0, N4E0 ve N4W1 açmalarında yapıldı. GDÇ 
W11 sur duvarının dış kısmındaki destek duvarlarının ve büyük sur duvarı-
nın kaldırılmasıyla bu döneme ait tabakalar ve yapılar üzerinde çalışmalar 
yapıldı. N3E0 açmasındaki W3 duvarı kuzeye doğru takip edilerek duvarın 
batıya doğru dönerek çıkıntı yaptığı ve tekrar W3’ün kuzeye doğru devam 
ettiği (Resim: 7), daha sonra da Hitit İmparatorluk Çağı mimarisi R133 ve 
R175 odasının W293 duvarı tarafından bozulduğu anlaşılmıştır. W293 duvarı 
altında tespit edilen bu döneme ait W384 duvarının da W3 ile bağlandığı dü-
şünülmektedir. 
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Sonuç olarak bu sezon yapılan kazı çalışmalarında tepe üzerinde tespit 
edilen büyük idari binanın durumunu daha iyi anlamak için N2W1 ve N2W2 
açmaları açılarak kazı alanını genişletilerek kazı çalışmalarına devam edil-
miştir. N4W0, N4W1 açmalarında DÇ Dönemine ait olan W11 sur duvarı üze-
rindeki çalışmalar tamamlanarak kaldırılmış ve alttaki M.Ö. II. binyıl döne-
mine ait yapıların devamı açığa çıkartıldı ve mimariler aralarındaki ilişkiler 
daha da netlik kazanmaya başladı. 

2018 sezonunda da W11 Sur duvarını batıya doğru kaldırmaya devam 
ederek M.Ö. II. binyıl mimarilerini açığa çıkartarak tepe üzerindeki çalışma-
ları genişletmeyi planlamaktayız.

III. JEOFİZİK ARAŞTIRMALARI

Bu seneki jeofizik araştırmalarında, 

1)  Daha önceki yıllarda yapılan manyetik araştırmalarda kalenin batısın-
da bir aşağı şehir ve bu şehre ait bir de şehir suru tespit edilmişti. Tespit 
edilen üç farklı şehir surunun durumunu daha iyi anlamak amacıyla 
radar araştırması yapıldı.

2)  Tepenin batı yamacında ikinci binyıla ait şehir suru tespit edilmeye ça-
lışıldı. 

3)  Şehrin güney kısmında bir Selçuklu Dönemine ait bir kervansarayın 
varlığını tespit etmek için jeomanyetik araştırma yapıldı, ama bu böl-
gede kesin bir bulguya rastlanmadı. 

4)  Tepenin güney terasında da jeomanyetik araştırma yapılarak, GDÇ’na 
ait olduğu tahmin edilen sur duvarının devamı tespit edildi. 

5)  Tepede saray mimarisinin devamını bulmak için batı kısmında da ra-
dar araştırmaları yapıldı (Resim: 8).
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Resim: 1
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Resim: 2
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Resim: 3
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Resim: 5

Resim: 4
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Resim: 7

Resim: 6
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KELENDERİS 2017 
KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI

K. Levent ZOROĞLU*
Ramazan BOZKURTTAN

Batuhan ÖZDEMİR

Kelenderis 2017 yılı çalışmaları 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirdiğimiz 
çalışmaların devamı şeklinde yürütülmüş olup, batı nekropolünün KI 108 ana 
plankaresi içindeki alanda ve agora bazilikasının kuzeyindeki alanda çalış-
malarını sürdürüldü1 (Plan: 1).

1- AGORA ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR (Plan: 2)

Kelenderis agorasının en önemli yapılardan biri olan Geç Antik Çağ bazi-
likasının kuzeybatısındaki alanda, önceki yıllarda büyük oranda ortaya çıkar-
dığımız teras duvarının (Ü.3435) kuzeydoğu yöndeki uzantısındaki dolgunun 
kaldırılmasına devam edildi. Hatırlanacağı gibi, 2016 kazı sezonunda burada 
+2.90 m. seviyesinde, zemini kayrak taşı plakalarla kaplı olası bir sokak zemi-
ni (Ü.3607) bulmuştuk2. Bu zeminin devamındaki, yoğun yangın izleri olan 
ve moloz taşlarla kaplı olan dolguyu agora alanının girişine doğru uzayan 
bu dolgu Ü.4000 olarak kodlanarak çalışmalara başlandı. 2016 yılındaki ça-

* Prof. Dr. K. Levent ZOROĞLU, Batman Üniversitesi, Batman/TÜRKİYE,  l.zoroglu@gmail.com
 Arş. Gör. Ramazan BOZKURTTAN, Batman Üniversitesi, Batman/TÜRKİYE, ramazanbozkurt-

tan@gmail.com
 Arş. Gör. Batuhan ÖZDEMİR, Batman Üniversitesi, Batman/TÜRKİYE, batuhanozdemir@ya-

hoo.com.tr
1 Maddi ve ayni destekleriyle kazılarımızın sürmesini sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kül-

tür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne, Akdeniz Me-
deniyetleri Araştırma Merkezine şükranlarımızı sunarız.  

2 Bak. Zoroğlu ve diğ. 2016.



548

lışmalar sırasında, +2.90 seviyesinde bulunan taş zeminin hemen üzerindeki 
seviyede, zemindeki yoğun koyu gri/siyah renkteki toprağın devam ettiği 
tespit edildi. Bu seviyede Ü.3607 No.lu kayrak taşı kaplama zemin seviyesi-
ne ulaşıldı. Aslında bu seviye Ü.3435 No.lu duvarın çıkıntısıyla ve bazilika 
stylobatı ile (ayrıca kuzey salonun zeminiyle) aynı seviyedir. Bu seviye ayrıca 
geçen yıllardaki raporlarımızda sözünü ettiğimiz ve bazilika kuzey duvarının 
dışından geçen caddenin alt yapısını oluşturan ana kanalın seviyesinden or-
talama 0.50 m. kadar yüksektir. Bu da bizim burada bir cadde olduğuyla ilgili 
önerimizi desteklemektedir (Plan: 2).

2.1. 4000 Ünit Numaralı Alandaki Çalışmalar

Hemen hemen kare şeklindeki bu alan güneybatı kesitte 7.30 m., kuzey-
doğu kesitte 8.65 m., güneydoğu kesitte 6.44 m., kuzeybatı kesitte ise 7.90 
m. ölçülerindedir. Buradaki çalışmalarımız +3.60 m. seviyesinde başlatılmış 
olup, dolguyu oluşturan toprak yangın kalıntıları ve kül ihtiva etmektedir. 
Bu alanın girişine yakın yerde 2015 kazı sezonunda +3.30 m. seviyesinde 
bulduğumuz ve Ü.3523 olarak kodladığımız mermer bloklarla yapılmış ba-
samakların ikincisi ortaya çıktı3. Uzunca bir süre kullanıldığı için yüzeyleri 
aşınmış olan bu basamaklardan alttaki sıranın 3 bloktan oluştuğu ve açığa 
çıkarılan iki bloğun 0.80x0.40 m. ölçülerinde olduğu tespit edilmiştir (Resim: 
1). Açmanın kuzeybatı kesitinden içeri doğru devam eden üçüncü blok ise 
ölçülebildiği kadarıyla 1.00x0.40 m. ölçülerindedir. Bu bloğun Kuzeybatı ucu 
açma kesitine girdiğinden ne kadar devam ettiği konusunda bir şey söylemek 
zordur. Bazilika seviyesinden 0.40 m. yükseklikte olan basamakları oluşturan 
bu bloklar yer yer kırılmış olsa da niteliğini korumaktadır ve olasılıkla alana 
girişte yer alan bir propylona ait oldukları düşünülebilir (Resim: 1).

Bu alanda yürütülen bir haftalık çalışma sonunda taş kaplama zemin sevi-
yesinde çalışmalarımızı durdurduk. Bu seviyeye kadar yürütülen çalışmalar 
sırasında, çoğu kaba olmak üzere çeşitli seramik parçaları, şekil vermeyen 
cam parçaları, demir objelere ait parçalar ve mermerden birkaç mimari parça 
bulduk. Alana giriş kapısına yaklaştığımızdan ve bu kalan alanı kapı dışın-

3 Bak. Zoroğlu 2015.
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daki seviye ile birlikte tesviye etmeyi planladığımdan alanda bir haftalık ça-
lışama sonunda alanın belgelenmesiyle birlikte çalışmalarımız da son buldu.

3- BATI NEKROPOLÜNDEKİ ÇALIŞMALAR (Plan: 1)

Geçen yıllara ait raporlarımızdan hatırlanacağı gibi, 2011 yılında Kelende-
ris antik kentinin bir parçasını oluşturan batı nekropolünün KI 108 ana plan-
karesine giren kısmında kazılar başlatılmış, bu çalışmalarda söz konusu ala-
nın Roma İmparatorluk Dönemine ait bir mezarlık olduğu, olasılıkla 3. yüzyıl 
ortalarından sonra bu mezarların tahrip olmasıyla uzunca bir süre kullanıl-
madığı, daha sonra buradaki mezarlara ait kalıntılar arasında kullanılabilecek 
yapıların temizlenip eklentiler yapılmasıyla işliklere dönüştürüldüğü anla-
şılmıştı. Çalışmalarımızın bu yılki programı 2016 yılında ön odasında zemin 
mozaiği kalıntısı bulunan K.16 BN TM I kodlu mezarın içinde ve doğusunda-
ki diğer alanda ve mekânlardaki dolgunun temizlenmesi şeklinde yürütüldü. 

3.1. 1500/2000/3500 Ünit Numaralı Alanlarda Yapılan Kazılar

Mezar yapısının kuzeyinde kalan ve önce Ü.1500 ve 2000 olarak kodlanan 
bu alanlardaki çalışmalarımız ortalama +8 m. seviyesinde 8x4 m. boyutların-
da ve üzeri sacla kaplı mozaikli yapıdan 0.50 m. kadar bir pay (Ünit 1528) 
bırakıldıktan sonra başlatıldı (Resim: 2). Yaklaşık +7.75 m. seviyesine kadar 
devam eden ham toprak buradan itibaren değişerek koyu kahve renkte ve 
içerisinde moloz taşlar da içeren tabakaya ulaşıldı. +7.55 m. seviyelerine 
ulaşıldığında ise açmanın güneybatı bölümünde, yıkıntı taşlarla birlikte ku-
zeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan olası bir duvarın üst kısmına ait 
taşlar belirdi. Uzunluğu 4 m., genişliği ise döküntü taşlarla birlikte 0.70– 1.10 
m. ölçülerinde olan bu kalıntı (Ü.1518) temizlendiğinde duvarın bir bölümü 
ortaya çıktı ve bu duvar Ü.1519 olarak kodlandı. +7.40 m. seviyesine ulaşıldı-
ğında ortaya çıkan bu duvarın mezar yapısının 877 ünit numaralı güneybatı 
duvarının devamı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine 1500 ünit numaralı açma-
nın kuzeydoğusunda 6x4 m. ölçülerinde arada bir araba yolu (Ü.1523) bırakı-
larak açılan Ü.2000 No.lu alanda da toprak seviyesi 1500 ünit numaralı alanın 
seviyesine indirildi. Dolgusunda herhangi bir kalıntı çıkmayan bu açmanın 
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diğeriyle arasındaki araba yolu da kaldırılarak toplamda 14.50x4 m. ölçüleri-
ne oluşan bir açma haline geldi.  Bu alan Ünit 3500 olarak yeniden kodlanarak 
çalışmalar sürdürüldü. 

Bu seviyeye kadar olan dolguda genellikle döküntü halde modern ve eski 
olmak üzere karışık malzeme gelmiştir.

3.2. 3500 Ünit Numaralı Alandaki Çalışmalar 

1500 ve 2000 açmalarının birleştirilmesinden sonra ortalama +7.45 m. se-
viyesinde başlatılan çalışmalarında Ü.1518 olarak kodlanan olası duvarın ör-
güsünde devşirme olarak kullanılan bir mortarium parçası (Ü.3506- K.17 BN 
LMN AL 001) bulduk. Bundan başka çeşitli p.t. vazo, cam parçaları bakır sik-
keler (Ü.3507 ve Ü.3508, Ü.3518, Ü.3519-3520) bir adet bronz çivi (Ü.3503), bir 
bronz iğne (Ü.3521) bulundu. 

Açmanın, güneybatısında, Ü.1518 numaralı duvarın kuzeydoğusundaki 
döküntü taşların arasında, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda 4 m, güney-
batı-kuzey doğrultusunda ise 2.90 m. boyutlarındaki alanda +7.30 m. seviye-
sinden itibaren kırmızı-kahverengi toprak yüzünden bu alan Ünit 3523 ola-
rak yeniden kodlandı.  Açmanın güneydoğusunda, ise +7.30 m. seviyesinde 
yaklaşık 2.10x2.20 m. ölçülerindeki yoğun açık kırmızı renk topraklı alan ise 
(Ü.3532) olarak kodlandı. Bu arada 1519 ünit numaralı döküntü taşlar askıda 
kaldığından burasının temizliği yapıldı ve açmanın güneybatı ve kuzeydoğu 
kesitlerine yakın yerde bu yönlerde uzanan ve birbirine bağlanan iki duvar 
ve bunların sınırladığı bir mekân ortaya çıktı. Bu mekân Ü.3569 olarak kod-
landı. K.16 BN TM I numaralı mezar yapısının güneybatı duvarına sonradan 
eklendiği anlaşılan hemen hemen kare planlı bu mekânın içindeki dolunun 
temizlenmesine başlandı. 

3.3. 3569 Ünit Numaralı Mekândaki Çalışmalar (Resim: 3)

 K.16 BN TM I numaralı mezar yapısının güneybatı köşesine yakın yerde 
ortaya çıkan bu mekân hemen hemen kare planlı olup, güneybatısını Ü.3566, 
kuzeybatısını Ü.3567, kuzeydoğusunu Ü.3574 ve güneydoğusunu Ü.3569 ola-



551

rak kodlanan duvarlar çevrelemektedir. Bu duvarlardan ilki (Ü.3566) 2.90 m. 
uzunlukta, 0.55 m. genişlikte olup, çoğu kaba yontulmuş taşlarla ve kireç kum 
harcıyla örülmüştür. Bu duvara bağlanan güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu 
duvar (Ü.3566) ile kuzeybatı-güneybatı doğrultusundaki duvarın (Ü.3567) 
uzunluğu 2.10 m., genişliği ise, 0.40 m. kadardır. Mekânın içindeki dolgu-
nun kaldırılmasına başlamadan önce Ü.3567 numaralı kuzeybatı sırt duvarı 
ile açmanın kuzeybatı sınırı arasında kalan en fazla 1.20 m. genişliğe ve 2.70 
m. uzunluğa sahip üçgen formlu alandaki dolgu seviyesi elden geldiğince tes-
viye edildi. 3614 ünit numarası verilen ve +7.15 m. seviyesinde başlatılan bu 
çalışmanın amacı aşağıda ele alacağımız Ü.3582 numaralı alandaki genişleme 
sayesinde yapının bu bölümünün daha iyi görülmesini sağlamaktı. Burada 
yaklaşık 0.80 m. kadar kazılarak duvarın bu yüzü anlaşılır duruma getiril-
dikten sonra çalışmalar durduruldu. Asıl çalışmaların yürütüldüğü mekânın 
içindeki kazılar kabaca +7.20 seviyesinde başlatıldı. Dolgunun ilk seviyelerin-
de çeşitli pişmiş toprak vazo ve cam parçaları, çok sayıda bakır sikke ile kum-
taşından yapılmış içi hemen hemen kare şeklinde oyulmuş 0.33x0.30x0.15 m. 
ölçülerinde bir mortarium ve kandil parçaları bulundu. Buluntulardan en il-
ginci yaklaşık 0.8 cm. uzunlukta, oval şekilli, gümüşten yapıldığı anlaşılan ve 
üzerinde Aziz Sisinnios’un ejderi öldürme sahnesi betimlenen olası bir yüzük 
kaşı veya tılsım objesidir4. 

Yukarıda sıraladığımız duvarların farklı yükseklikleri dikkate alınarak 
yaklaşık 1.10-0.80 m. kadar derinliğe ulaşılan bu mekândaki çalışmalarda 
elde edilen sonuca göre mekânın içinde 3566 ve 3568 ünit numaralı duvarla-
rın köşe yaptığı yerden başlayarak 3566 ünit numaralı duvar boyunca uzanan 
0.50 m. genişlikte, 1 m. uzunlukta, kaba yontulmuş taşlar ve toprak harcıyla 
örülmüş olasılıkla mekâna girişi sağlayan 3 basamak (Ü.3683) ile mekânın 
3574 ve 3567 ünit numaralı duvarların buluştuğu yerde ve Ü.3567 boyunca 
0.50 m. uzunlukta, 0.30 m. genişlikte tek sıra taş ile oluşturulmuş olası bir 
ocak yeri (Ü.3682) ortaya çıktı. 

Diğer taraftan mekânın kuzeybatı ve güneydoğu karşılıklı duvarlarının 
inşaat özelliği ve ölçülerinin 3566 ve 3574 ünit numaralı duvarlardan farklı 

4 Bu konudaki makalesi hakkında bizi bilgilendiren Sayın Prof. Dr. G. Köröğlu’na şükranlarımı 
sunarım. Bak. G. Köroğlu, “Silifke Müzesi’nden Erken Bizans Dönemine ait bir Tılsım”, Seleucia 
ad Calycadnum 3, 2013, 81-99.
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olması dikkat çekicidir. Bu yüzden bu mekânda yürüttüğümüz çalışmalar-
da henüz tespitini yapamadığımız durum, mekânın aşağıda ele alacağımız 
ve aslında K.16 BN TM I kodlu mezar yapısının devamı olan 3572 ünit nu-
maralı asıl yapıya sonradan yapılmış bir eklenti mi, yoksa onun bir parçası 
mı olduğu konusudur ki, ne yazık ki bu konuda yeterli veri elde edilemedi. 
Bu mekânda ortalama +6.50 m. seviyesinde olası zemine ulaşıldıktan sonra 
mekândaki çalışmalar tamamlandı (Plan: 3).

3.4. 3572 Ünit Numaralı Mekândaki Çalışmalar (Resim: 3, 4) 
Burası bu alanda planladığımız çalışmanın odak noktasını oluşturan K.16 

BN TM I numaralı mezar odasının henüz kazılmamış dolgusu için verdiğimiz 
koddur. Burada önce 3573 ünit numaralı duvar, ortaya çıkmıştı. Dıştan dışa 
uzunluğu 4.50 m., genişliği ise 0.55 m. olan bu duvar moloz taş ve kireç kum 
harcıyla örülmüştür. +7.25 m. seviyelerinde bu yapının Ü.3574 numaralı du-
var ile Ü.3575 No.lu güneybatı duvarı da belli oldu ve bu şekilde söz konusu 
mezar yapısının planı tamamlanmış oldu (Resim: 3, 4). 3575 ünit numaralı 
duvar Ü.3573 numaralı duvarın güneybatı ucu ile köşe yaparak, kuzeydo-
ğu-güneybatı doğrultusunda uzamaktadır; genişliği önceki duvara göre biraz 
daha az olup, 0.45 m. ölçülmüştür. 3575 ünit numaralı duvarın genişliği ise 
0.50 m. olup her ikisi de moloz taş ve kireç-kum harcıyla örülmüştür. Bu şe-
kilde her iki yan duvarı ve sırt duvarı ortaya çıkmış olan 3572 ünit numaralı 
mekân 2015 ve 2016 yılları kazı sezonlarında ön odasının zemini mozaik kaplı 
K.16 BN TM I no.lu mezar yapısının son bölümü olarak tamamen belirlenmiş 
oldu. Dolgunun +6.80-6.70 m seviyelerinde dolguda çok sayıda ve özellikle 
ticari amphoralara ait çeşitli p.t. vazo parçaları gelmeye başladı. Bunlardan en 
ilginci, bir vazonun dip kısmı olduğu anlaşılan bir parça üzerine tutturul-
muş kurşun tel parçasıdır ki, bunun vazonun kırılmış iki parçasının onarımı 
için kullanıldığı anlaşılmaktadır. +6.70-6.50 m. seviyelerinde yoğun miktar-
da moloz taş ve çatı kiremidi parçalarından oluşan bir tabaka ile karşılaşıldı. 
Bu seviyede dikkati çeken en önemli buluntu tamamen kaliteli, ince taneli 
mermerden yapılmış sığ bir tabağın kaide ve gövde parçasıdır ve bu belki de 
buradaki mezarlardan birine armağan olarak bırakılmıştı.

Mekânda seviye inildikçe dolgu toprağının yumuşadığı ve kahverengi bir 
renk aldığı gözlendi. Bu yüzden toprağı elemeye başladık ve çok sayıda sikke 
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topladık. Dolgu seviyesi +6.35 m.ye, yani hemen hemen mozaik seviyesine 
indirildiğinde, kuzeydoğu köşede basit bir şekilde örülmüş duvarlara sahip 
1.60x1.90 m. ölçülerinde küçük bir bölme belirdi (Ünit 3843). Moloz taş ve 
toprak harcıyla örülmüş olan bu duvarlardan biri 0.40 m. genişlikte, en fazla 
0.20 m yüksekliktedir. Burası Ü. 3842 olarak kodlandı. Ortalama 3 metreka-
relik bir alana sahip olan bu bölmenin içinde ve dışındaki seviyeyi yaklaşık 
0.20 m. kadar indirdik, fakat bu bölmenin işlevi konusunda herhangi bir veri 
elde edemedik. Mezar odasının içerisine sonradan eklendiği anlaşılan bu böl-
menin seviyesi ön odadaki mozaiğin seviyesinin biraz altında kaldığından 
buradaki çalışmalar bu seviyede tamamlandı.

3572 ünit numaralı mekândaki çalışmalar sırasında 2016 yılı kazı sezonun-
da üzerini açtığımız platformun yan yüzlerindeki dolgu da kaldırıldı ve şekli 
belirlendi.  Yüksekliği 0.65 m, uzunluğu 1.30 m. ve genişliği 1.20 m. olan bu 
blokların bir basamak gibi şekillendirildiği görüldü ki, belki de bu mekân ile 
3569 ünit numaralı oda arasındaki bağlantıyı sağladığı söylenebilir (Plan: 3).

Önce Ü.1500 ve Ü.2000 olarak başlayıp, daha sonra birleştirilen ve Ü.3500 
olarak kodlanan alanda yürüttüğümüz kazılar sonunda, hem önceden var-
lığını bildiğimiz 876 ve 878 ünit numaralı duvarların devamı olan Ü.3574, 
Ü.3575 numaralı duvarları, hem de bu iki yan duvarı birbirine bağlayan 3573 
ünit numaralı duvarı açığa çıkarılmış oldu (Resim 4, Plan 3). Daha önce de 
belirttiğimiz gibi, K.16 BN TM I kodlu bu mezar tonozlu mezar tipinin birkaç 
odadan oluşan kompleksleriyle benzer olup, yakın benzerleri Anemurium’da 
görülmektedir5. 3572 ünit numaralı oda bu kompleksin batı bölümünü, aşağı-
da ele alacağımız 319 ünit numaralı oda ise doğu bölümünü oluşturmaktadır.

3572 ünit numaralı odadaki çalışmaların tamamlanmasının ardından bu-
nun doğusunda, 2000 ünit numaralı alanın devamında, 319 ünit numaralı 
odanın uzantısı olduğunu düşündüğümüz alanda çalışmalara başlamadan 
önce ortaya çıkmış kalıntıların daha iyi anlaşılması için açma kuzeybatı yönde 
genişletildi. Ü.3582 olarak kodlanan bu alanda dolgu seviyesi yaklaşık 0.80 m 
kadar tesviye edildi (Plan: 3). Bu çalışmalar sonucu hem asıl mezar yapısının 
hem de komşu mekânların kuzeybatı duvarlarının bu yöne bakan yüzleri de 
açılmış oldu.

5 A VII. 15 kodlu mezar olup Belleten XXIX 113-116, Fig. 5’de, Anemurium s. 162 Fig. 6’da yayın-
lanmıştır Bunların da mozaik kaplı olduğu konusu.
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3.5. 3500/ 3610 Numaralı Alan ve ü.3836 Mekândaki Çalışmalar 

2016 yılı kazılarında K.16 BN TM I numaralı mezar yapısının doğusun-
da kalan ve Ü.1260 olarak kodladığımız alanda yaptığımız kısa süreli kazıda 
caddenin güney batı sınırını oluşturan duvarla (Ü.291) buna bağlanan baş-
ka duvarların oluşturduğu bir mekân bulmuştuk6. Bu açmada ortaya çıkan 
Ü.1320 ve Ü.1330 numaralı duvarların oluşturduğu mekân Ü.1322 olarak 
kodlanmıştı. Bu tanıttığımız duvarlar aslında bu yıl tamamını açtığımız ve 
başlangıçta Ü.319, bu yıl Ü.1370 ve Ü.1387 ve zemine yakın seviyelerde va-
zolar bulduğumuzda Ü.1444 olarak kodlanan ve aslında K.16 BN TM I kodlu 
kompleks mezar yapısının asıl odasıdır. Dolayısıyla 2016 yılı kazılarında kü-
çük bir ölümünü bulduğumuz bu mekâna komşu 1323 ünit numaralı mekân 
ise yüzey toprağı kaldırılmadan kodladığımız 3500 ünit numaralı alanda kal-
makta olduğundan, Ü.3572 numaralı mekân gibi, bunun da tamamının ortaya 
çıkarılması 2017 yılında tamamlandı.  

3500 ünit numaralı alanda (Resim: 2) yüzey toprağının kaldırılmasından 
sonra gelen ilk kültür tabakasıyla birlikte Ü.3610 olarak kodladığımız bu ala-
nın güney batısında 2016 yılında açtığımız 3572 ünit numaralı mekân, kuzey-
doğusunda 350 ünit numaralı cadde ve bunu sınırlandıran 291 ünit numa-
ralı duvar, güneydoğusunda da 1309/1320 ünit numaralı duvarla sınırlanan 
1387/1444 ünit numaralı odalar bulunmaktadır. Kabaca +6.90 m. seviyesinde 
yanık-gri renkteki toprağın belirmesiyle önceki alanlarda bulunan döküntü 
malzemenin örnekleri gelmeye başladı. Bu derinleşme sonunda alanın sınır-
larını belirleyen tüm duvarlar ortaya çıktı ve ardından Ü.3610 kodu kaldırıla-
rak sınırları belirlenmiş olan oda/ mekân Ü.3836 olarak kodlandı. 

3.6. 3836 Ünit Numaralı Mekândaki Çalışmalar 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, 3836 ünit numaralı mekânın güneydoğu-
sunda 2016 yılında ortaya çıkardığımız 1309/1320 ünit numaralı duvar ve 
319/1370/1387 ünit numaralı mekân, kuzeydoğusunda 1325/1336 ünit nu-
maralı duvar; kuzeybatısında bu yıl ortaya çıkan 3526 ünit numaralı duvar, 

6 Kelenderis 2015 kazı raporu.
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kuzeybatısında 3573 ünit numaralı duvarın devamı olduğu anlaşılan 3526 ünit 
numaralı duvar ve güneybatısında 3575 ünit numaralı duvar bulunmaktadır. 
Odanın bu saydığımız duvarları farklı zaman ve seviyelerde ortaya çıkmış 
olup, özelikle 3575 ünit numaralı duvarın kuzeydoğusunda yer alan ve 319 
ünit numaralı, K.16 BN TM I kodlu mezar kompleksinin ikinci odasının deva-
mını oluşturan 3. mekândan/odadan sonuncusu olarak kabul ettiğimiz 3836 
ünit numaralı odadaki çalışmalarımızı sürdürdük. Burada ortalama +6.70 m. 
seviyelerinde başlayan kazılarda üst seviyelerden itibaren yine karışık malze-
me gelmeye başladı. Mekânın özellikle Ü.3526 numaralı kuzeybatı duvarı ile 
Ü.1325/1336 numaralı kuzeydoğu duvarının birleştiği kuzey köşesinde tek 
başına duran ve 0.48x0.29 m. boyutlarında p.t. çatı kiremidi dikkat çekicidir. 
Aynı şekilde bu kez +6.86 m. seviyesinde beliren ve odanın 3526 ünit numara-
lı kuzeybatı duvarına üst üste dayanmış şekilde ortaya çıkan iki adet p.t. çatı 
kiremidi de gün ışığına çıktı. +6.30 m. seviyelerinde odanın Ü.1325/1336 nu-
maralı kuzeydoğu duvarına yakın konumda boyun kısmı kırılmış, geri kalanı 
oldukça sağlam tek kulplu, süzgeçli bir testi (Ü.3861) bulundu.  

+6.60-6.50 m. seviyelerinden itibaren sürdürülen tesviye çalışmalar-
da karışık halde p.t. vazo parçaları gelmeye devam etti. +6.65 seviyesinde 
1325/1336 ünit numaralı kuzeydoğu duvarının güneydoğusundaki bölümün 
ön yüzünde kabaca yontulmuş kireçtaşından bir sütun parçasına rastladık. 
Bu sırada dolgu toprağının giderek yanık, küllü ve kırmızı renk almasıyla ve 
yer yer kömürleşmiş ahşap parçaları gelmesiyle zemine yaklaştığımız anla-
şıldı ve mekân Ü.3882 olarak yeniden kodlandı ve çalışmalar bu kod altında 
sürdürüldü.

3.7. 3882 Ünit Numaralı Odadaki Çalışmalar

Buradaki derinleşme çalışmaları +.6.50 m. dolaylarında başladı. İnilen bu 
seviyede odanın Ü.1309/1320 numaralı güneydoğu duvarıyla Ü.879 kodlu 
duvarın buluştuğu yerdeki köşede olduğu yerde kırılmış, aynı zamanda yan-
mış halde bir ticari amforaya ait boyun ve gövde parçaları ortaya çıktı (Re-
sim: 5). Benzer şekilde, odanın kuzeydoğu köşesine yakın yerde toplu halde 
Geç Roma A 1 tipi amfora parçalarıyla birlikte bir adet ayaklı kâse (Ü.3892) 
ve p.t. bir kandil, yukarıda sözünü ettiğimiz p.t. levhaların hemen önünde 
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dağılmış halde depo küpü, p.t. kapak, p.t. tabaklar, amphora altlığı (Ü.3882) 
bulundu (Resim: 6). Bunlardan tabaklar Kıbrıs kırmızı astarlı (Geç Roma D) 
gurubundan olup, şimdiye kadar bu alanda parçalar halinde gelen örnekleri 
mevcuttu. Bu vazolardan başka +6.36 m. seviyesinde fazlasıyla aşınmış birkaç 
bronz sikke bulundu. +6.30 m. seviyesine indiğimizde bir adet p.t. kâse daha 
bulduk.

Bu seviyede odadaki çalışmalarımız söz konusu malzemenin kaldırılması 
ve zemin temizliği sonrasında tamamlandı (Plan: 3). Özellikle buradaki dol-
gu, malzemenin bulunuş biçimi ve diğer veriler dikkate alındığında söz ko-
nusu odanın etkili bir yangın geçirdiği, sahibi tarafından herhangi bir malze-
me alınmasına fırsat kalmadan burasının terk edildiği anlaşılmaktadır. Ben-
zer yangın izlerini önceki yıllarda bu alanda yaptığımız kazılar sırasında da 
tespit etmiştik. Bu yüzden bulduğumuz vazo ve diğer malzeme söz konusu 
yangına neden olan felaketten arta kalanlardır. Bu buluntu gurubunun içinde 
tarihlemeye en çok katkı yapan malzeme Kıbrıs Kırmızı Astarlı (Geç Roma 
D) gurubuna ait tabaklardır. Bunlar kabaca 7. yy’den olup, bulduğumuz ör-
nekler bu gurubun 2. formunun geç tipine aittirler7. Bu durum dikkate alındı-
ğında söz konusu yangının da M.S. 7. yüzyılda vuku bulduğunu önerebiliriz.

3.8. 319 Ünit Numaralı Odanın İçindeki Dolgunun Kaldırılması Çalışmaları

319, 2015 yılı kazılarında burada bulduğumuz bir odaya verdiğimiz bir 
kod olup, o zaman küçük bir bölümü açılan bu odanın tamamı 2017 yılında 
ortaya çıkarıldı8. Buradaki çalışmalarımızın ilk aşamasını 1260 ünit numaralı 
alan ile 877 ünit numaralı yapıyı açarken kullandığımız ilk kod olan 1200 ünit 
numaralı açmayı birbirinden ayıran +7.50 m. seviyesindeki Ü.1340 ve Ü.1341 

7 P. Reynolds, “A note on the development of Cypriot Late Roman D forms 2 and 9”, LRFW 1, Late 
Roman Fine Wares. Solving problems of typology and chronology. A review of the evidence, debate and 
new contexts, Ed. M. Á Cau, P. Reynolds, M. Bonifay, 2011, 60-61, Fig.2, No. 25. 

8 Bu odanın bulunuşu ve diğer çalışmalar için bak. K.L. Zoroğlu, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı 
(2015), C.3, s. 262-263, Çizim 2, Resim 12, 13 ve K.L. Zoroğlu, R. Bozkurttan, B. Özdemir, “Kelen-
deris 2016 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, 39. Kazı Sonuçları Toplantısı (2017), C.3, s. 84-85, 
Resim 15. 
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numaralı araba yollarının kaldırılması oluşturmuştur9.  Böylece mekânın ham 
toprak altında kalan kültür dolgusuna ulaşılmıştır. Ardından mekânın için-
de ulaşılan bu asıl kültür dolgusu +6.67 m. seviyesinde, açmanın kuzeybatı 
kısmında, Ü.1309/1320 numaralı duvar ile Ü.291/1330 numaralı duvarların 
köşe yaptığı kısımda temizlik başlatıldı. 1370 ünit numarası verilen ve güney-
batı – kuzeydoğu doğrultusunda 2.20 m., kuzeybatı-güneydoğu doğrultu-
sunda ise 2.40 m.lik en üst seviyedeki ilk alanda yine karışık seramik ve cam 
ve metal parçaları ile birkaç bakır sikke geldi. +6.40 m. ile +6.20 m. seviyeleri 
arasında sürdürülen seviye indirme çalışmaları sırasında Ü.1309/1320 nu-
maralı kuzeybatı duvarının güneydoğuya bakan yüzünde bünyesinde küçük 
moloz taşlar ve yoğun kireç içeren bir bölüm açığa çıktı. +6.37 m. seviyesinde, 
mekânın güneybatı kısmını oluşturan Ü.879 numaralı duvardan başlayarak 
kuzeydoğuya doğru 1.80 m. kadar uzayan, 0.95 m. genişlikteki bu bölümün 
olduğu yerlerde 1309/1320 numaralı duvarın güneydoğu ön yüzünün çok 
düzgün bir şekilde derz yapıldığı görüldü ki, bu uygulama ancak asıl mezar 
yapılarında rastladığımız bir durumdur. Bu nedenle söz konusu duvarın son-
radan değil, asıl mezar yapısına ait olduğu anlaşıldı (Plan: 3).

Kaldırdığımız dolgu +6.20 m. seviyesine geldiğinde 319 ünit numaralı 
odanın kuzeybatısında Ü.1370 olarak kodladığımız alanda, 2.20x3.0 m. ça-
pındaki bölümde, açık kahverengi bir toprak katmanına ulaşıldı. Bu durum 
dikkate alarak alanı Ü.1387 olarak yeniden kodladık. Bu seviyede ayrıca yu-
karıda sözünü ettiğimiz 1389 ünit numaralı duvarın üst yüzeyi daha belirgin 
duruma geldi. Örgüsünde moloz taş ve toprak harcı kullanılan bu duvarın 
319 numaralı odayı birbirine geçilen iki mekâna ayırdığı anlaşıldı (Resim: 7). 
Bunun üzerine söz konusu bölme duvarının kuzeybatısındaki bölüm Ü.1387, 
güneydoğusunda kalan ve başlangıçta 319 olarak kodladığımız bölüm Ü.1391 
(daha sonra da Ü.1424) olarak kodlandı.

9 Burada, 2016 yılı kazıları sırasında başlangıç kodu olarak 1200 ünit numarasını vermiştik. 2017 
yılı kazılarında Ü.1260 numaralı açmada bulunan araba yolları kaldırılırken bu numaradan de-
vam edildi. Kazı sezonunun başında 1500 numarası verdiğimiz yeni bir açmada seviye derin-
leştirme çalışmalarına başlandı. İlerleyen günlerde Ü.1500 numarası verdiğimiz açmanın sınır-
ları değişerek Ü.3500 numarasına dahil edildi. 319 numaralı odanın içinden gelen malzeme de 
Ü.1500 kodunun devamı şeklinde uygulandı.
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3.9. 319/1387 Ünit Numaralı Odadaki Çalışmalar

+6.20 m. seviyelerinde yeniden kodladığımız bu mekândaki toprak hafif 
yanık, kahverengi olup, aynı zamanda oldukça yumuşaktı. Burada da sevi-
yenin tesviyesi sırasında yine p.t. vazolara ait parçalar ile p.t. kandil parçası, 
metal eşyalara ait çok bozuk parçalar, mermer plaka parçaları bulundu. Bu-
luntular arasında kabaca işlenmiş bir sütun başlığı veya ahşap direk kaidesi, 
benzerini 2016 yılı kazısında da bulduğumuz bir öğütme taşı/ağırlık taşı dik-
kati çeken diğer buluntular arasındadır10. 

Yaklaşık +5.70-5.65 m. seviyelerinden itibaren yer yer yanık olmak üzere 
yüksek ısıdan dolayı kırmızılaşmış toprak dolgu gelmeye başlayınca zemin 
seviyesine yaklaşıldığı anlaşıldı ve bu yeni katman Ü.1444 olarak yeniden 
kodlanarak çalışmalar bu başlık altında sürdürüldü.

3.10. 319/1387/1444 Ünit Numaralı Odadaki Çalışmalar 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, 1387 ünit numaralı odanın içindeki dolgunun 
renginin değişmeye ve malzemenin gelmeye başlaması üzerine yeniden kod-
ladığımız bu alanda yaklaşık 0.05-0.10 m. yine çeşitli seramik ve cam parça-
ları ve küçük topaklar halinde kömürleşmiş durumda mercimek ve buğday 
taneleriyle karşılaştık. Alanın güneybatısından başlayarak yürütülen seviye 
indirme çalışmalarında odanın içine düzensiz şekilde dağılmış olarak yerinde 
kırıldığı için fazla hasar görmemiş çeşitli vazolar ve seramik parçaları, demir 
çiviler ve bir başka testi daha açığa çıkarıldı (Resim: 8). Diğer taraftan dolgu 
kaldırıldıkça daha önce Ü.1309/1320 numaralı kuzeybatı duvarının güney-
doğuya bakan yüzüne bitişik olarak tespit ettiğimiz ve kum-kireç harcı ve 
küçük molozlardan oluşan 1384 ünit numaralı zeminin fazla derine inmediği, 
bunun altında altındaki dolgunun da vazoları bulduğumuz dolguyla benzer 
olduğu, hatta bu dolguda vazoların da olduğu görüldü. Bunun üzerine söz 
konusu kalıntı belgelendikten sonra kaldırıldı ve beklendiği gibi, bu platfor-
mun altından oldukça sağlam vazolar çıkarıldı. Bu malzemenin toplanması 
sırasında da yine karbonlaşmış tahıl taneleri topladık. Zemine çok yaklaştığı-

10 bak. Zoroğlu ve diğ. 2017
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mız bu seviyede elediğimiz toprağın içinden aşırı korozyona uğramış 16 adet 
bakır sikke bulundu.

Odada +5.65-5.50 m. seviyelerine gelindiğinde kırılmış ve dağılmış bazı 
p.t. vazo parçalarıyla birlikte birkaç testi, iyice paslanmış demir çiviler dağıl-
mış durumda LRA 1 gurubuna ait amphora parçaları ile odanın batı köşesinde 
depo küpüne yakın yerde, Ü.1309/1320 numaralı duvara bitişik vaziyette p.t. 
bir levha/çatı kiremidi bulundu. Bu plakaların depo vazolarının ağızlarını 
kapatmak için kullanıldığını düşünüyoruz. Çalışmaların son seviyesi olan 
+5.50 m.ye ulaşıldığında bir ucu 3 kanattan, diğer ucu halka şeklinde olası-
lıkla tıp aleti veya ağ örmede kullanılmış bronz bir obje ve sikkeler bulundu. 
Ayrıca bu açmanın üst seviyelerinde bulduğumuz ağırlık/öğütme taşının 3 
parçaya bölünmüş bir benzeri de bu seviyede ortaya çıktı. Son tesviye çalış-
malarında ise dağılmış durumda bronz parçaları, metal bir çengel, p.t. vazo 
ve +5.55 m. seviyesinde bulunan dağılmış durumda ticari amphora parçaları, 
içerisinde kendine ve başka vazolara ait parçalar olan bir depo kabı, bakır 
sikkeler ele geçirildi (Resim: 9).

Dikkat edilecek olursa, K.16 BN TM I numaralı mezarın bu ikinci mekânı 
olarak düşündüğümüz odasında da mezarla ilgili olabilecek herhangi bir ölü 
armağanı bulunmadı; buna karşılık daha geç dönemden vazolar, sikkeler ve 
hububat taneleri bulduk. 

3.11. 319/1391 Ünit Numaralı Odadaki Çalışmalar 

Ü.319 olarak kodladığımız odanın içindeki 1389 ünit numaralı bölme du-
varının güney doğusunda kalan bu bölüm aynı zamanda 2014 yılı kazıları 
sırasında ilk sağlam vazoların geldiği yerdi11. İçten içe 2.75x2 m. ölçülerindeki 
bu odada yaklaşık +6.10 m. seviyelerinde tesviye çalışmaları başlatıldı. Dol-
gunun üst seviyelerinde yine karışık malzeme, özellikle künk ve çatı kiremidi 
parçaları, çok sayıda demir çivi ile demirden objeler bulduk. +6.00 m. sevi-
yesinden itibaren beklediğimiz malzeme gelmeye başladı. Bunlar arasında 
testiler, Geç Roma A1 (LRA1) tipi amphora ve parçaları dikkat çekmektedir. 
+6.00-5.90 m. seviyelerinde de komşu 1444 ünit numaralı odada gördüğümüz 

11 2014 kazı raporunda bu malzeme
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yoğun yangının izleri burada da belirdi ve aynı seviyede yine çatı kiremitle-
riyle vazo kapak parçaları bulundu. Odanın güneydoğusunda kaba işlenmiş 
Korinth tipi bir mermer sütun başlığı ve sağlam durumda bir tane Geç Roma 
A1 tipi ticari amphora, benzeri komşu 1444 ünit numaralı alanda da bulunan 
bazalt bir öğütme taşına ait 3 parça ele geçirildi. Bu sırada söz konusu malze-
menin bulunduğu dolgu giderek siyahlaştı, aynı zamanda yer yer de kırmı-
zı yanık bölgeler oluştu. Bunun üzerine zeminine yaklaşmış olduğumuz bu 
odanın kodu değiştirilerek Ü.1424 olarak yeniden kodlandı. 

3.12. 1424 Ünit Numaralı Mekândaki Çalışmalar 
Yaklaşık 5.75-5.60 m. seviyelerinde başlatılan çalışmalar sırasında yangına 

bağlı olduğu anlaşılan ve benzerini komşu 1444 ünit numaralı mekânda da 
tespit ettiğimiz durum burada da açıkça belli oldu. Bu cümleden olmak üzere 
odanın çeşitli yerlerin dağılmış şekilde çoğunlukla Geç Roma A1 tipi ticari 
amforalar ve bunlara ait parçalar, testiler ve birkaç bakır sikke bulduk (Resim: 
10). Bu malzemeyle birlikte yine bozuk ve şekil vermeyen demir ve bronz 
parçalarıyla birlikte bazı döküntü taşlar da kaldırıldı ve seviye tesviye edildi. 
Bu sırada 291/1330 ünit numaralı kuzeydoğu dış duvarıyla 1389 ünit numa-
ralı bölme duvarının arasında bir destek duvarı gibi duran bir duvar parçası 
ortaya çıktı. Ü.1441 ve Ü.1442 olarak kodlanan bu duvar parçasının uzunluğu 
1.50 m., genişliği 0.40 m. kadardır. Şu andaki görüntüsünden bunun ne amaç-
la yapıldığı anlaşılamamış olsa da ilk akla gelen 350 ünit numaralı caddenin 
hemen kıyısında ve ona göre zemini daha alçak seviyede olan bu odaya ikinci 
kullanım sırasında eklenmiş basit bir merdiven olduğunu söyleyebiliriz. Ben-
zer uygulamalar yukarıda ele aldığımız örneğin Ü.3569 kodlu odada da tespit 
edilmişti.  

Çalışmalarımız sonunda buluntular yerinde belgelendikten sonra oda ze-
mininde son bir tesviye yapılarak ve buradaki çalışmalara da son verildi.

4. ONARIM VE KORUMA ÇALIŞMALARI
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, K.16 BN TM I kodlu mezar yapısının ta-

mamı ortaya çıkarıldıktan sonra üzeri yeniden ve bu kez yapının tamamını 
kaplayan basit bir çatıyla kapatıldı. Bu yıl oldukça sağlam bir şekilde bulunan 
vazoların onarımları yapıldı, temizlenebilir sikkeler seçilerek temizlendi.
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5- 2017 KAZILARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

2017 Agora alanı kazılarında bu alanın ziyarete açılması konusunda ön 
gördüğümüz çalışmaların bir bölümü daha tamamlandı. 2018 yılında artık bu 
alanı sınırlayan tel çitin dışına çıkılarak buradaki toprak seviyesinin bazilika 
zemin seviyesine indirilmesine çalışılacaktır. 

Batı nekropolü çalışmalarının bu yılki verileri geçen yıllarda bu alanda 
yürüttüğümüz çalışmaların bir teyidi niteliğinde olmuştur. Kısaca yinelemek 
gerekirse Roma İmparatorluk Döneminde anıtsal mezar yapılarının inşa edil-
diği ve içerisinden bir caddenin geçtiği bu alan M.S. 3. yüzyılın ortalarından 
biraz sonra tahrip olmuştur. Bir süre bir bu şekilde kaldıktan sonra olasılık-
la M.S. 5. yüzyıldan itibaren kalıntıların temizlendiği ve bazılarının odala-
rının kalıntıların molozlarıyla doldurulduğu anlaşılmaktadır. Sonrasında bu 
mekânlar ve eklenen yeni mekânlarla bir işlik alanı haline gelmiş olan bu böl-
gede ne tür iş kollarının faaliyette bulunduğu konusu henüz açık değildir. Fa-
kat; özellikle bu yıl bulduğumuz çok sayıda ticari amphora ve depo küplerine 
ait parçalar, daha küçük ölçekli vazolar, kırılmış el değirmeni taşları, pişmiş 
toprak plakalar ve olta ucu gibi bazı küçük buluntular bir araya getirildiğin-
de, önceki yıllarda önerdiğimiz gibi cam veya metal işliklerinin yerine farklı 
bir iş kolunun faaliyette olduğunu düşünmeye başladık.

Hangi iş kolu olursa olsun burasının, Kelenderis’in kazılan diğer alanla-
rında gördüğümüz bir yangın son bulma sonucu değişmeyecektir. Oldukça 
büyük olan ve Kelenderis Antik Çağının da sonlanmasına neden olan bu fe-
laket sonrasında burada çok zayıf yerleşimler söz konusu olsa da artık Roma 
ve daha erken çağları görkemiyle kıyaslanamayacak bir döneme girilmiştir.   
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Plan 2: Agora alanı.

Plan 1: Kelenderis 2017 kazı alanları. 
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Resim 1: Agora alanı kazısının son hali.

Plan 3: Batı nekropolü Roma Çağı mezar yapıları/Geç Antik Çağ işlikler.
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Resim 3: Ü.3569 ve Ü.3572 numaralı mekânlar.

Resim 2: Batı nekropolü 2017 kazı alanları.
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Resim 5:  3836/3882 ünit numaralı odanın temizlik çalışmaları. Ü.3923 No.lu Geç Roma amphora 
parçaları ve profil çizimi.

Resim 4: Ü.3569 ve Ü.3572 numaralı odaların son durumu.
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Resim 7: 319/1387 ve 1389 ünit numaralı mekânlar.

Resim 6: 3882 ünit numaralı oda buluntularından bir kısmı.
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Resim 9: 319 ünit No.lu odada bulunanların bir kısmı.

Resim 8: 1444 ünit numaralı oda ve buluntuların dağılımı.
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Resim 10: 1391/1424 ünit numaralı oda buluntuları toplu halde.
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ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS (TR) 
AT NİĞDE-KINIK HÖYÜK: EXCAVATION REPORT 2017

L. D’ALFONSO, H. ERGÜRER
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The seventh excavation campaign at Niğde-Kınık Höyük began on 
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international collaborative project between the University of Pavia and 
the New York University. For 2017 the director was Lorenzo d’Alfonso, 
the vice-director was Hatice Ergürer (University of Karaman), and the 
commissar for the Ministry was Ismail Sarıpınar. The team of the proj-
ect consisted of 24 participants from the University of Pavia (1 professor, 
1 doctoral student and 3 university students), from New York Univer-
sity (1 professor, 1 researcher, 4 doctoral students, 1 university student), 
from the University of Milan (1 adv. Master student), from the University 
of Karaman (1 assistant-professor), from Bilkent University (1 student), 
from the Nevşehir Restoration Institute (3 students) and from the French 
CNRS (1 research director); 3 independent specialists (an illustrator, a to-
pographer, and a professional restorer) also participated in the team.

EXCAVATION ACTIVITIES

The excavations carried out during the 2017 campaign took place in 
Operation A (sectors A1, A2, and A-walls), Operation B, Operation C (sec-
tor C3) and Operation E (Fig.1). In this paper, we will shortly present the 
results of the excavations in each trench and the most significant findings.

 

Operation A, sector A1 
A. TRAMERI

K. JUSTEMENT

Work in sector A1 was meant to complete the excavation of the stratig-
raphy of deposits and floors of room Ar3, in the NW building of the Ach-
aemenid and Hellenistic periods, interpreted as a sanctuary; at the same 
time, the extension of the trench towards the east had the goal to connect 
the stratigraphy of sector A1 with that of sector A2 (S17.8-9).

In room Ar3 we completed the excavation of the Late Hellenistic levels 
(Level A1.1). In the last phase of Hellenistic occupation (e), a mud-brick 
bench emerged along the west wall. A number of special finds have been 
uncovered here, clustered inside of the structure of the bench, as well as 
under floor A1555, in the south-western corner of the room, and along 
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the western and northern walls. They consist of metal objects, both com-
plete and fragmentary, a censer, and several bronze coins: one of them 
(KIN17A1754.F3) is a mint of Antioch and dates to the kingdom of the 
Seleucid Demetrios I Soter, (162-150 BCE), providing the second half of 
the 2nd century BCE as a hard post quem date for the earliest phase of Level 
1 of the sanctuary.

An important find from these deposits is a gold pendant, decorated in 
hammered technique with the representation of a female winged figure 
(Fig. 2). This is the earliest representation of a goddess in the stratigraphy 
of the NW building, since no anthropomorphic representations have been 
excavated from Level A1.2 deposits, so far. Since other fragments of ter-
racotta figurines of goddesses had been found in the deposits of Level 
A1.1 in previous years, an attribution of the sanctuary to the cult of a god-
dess is reinforced. The pendant is by itself extremely interesting. While 
the context and some details (such as the polos and the chiton) stand for a 
Hellenistic date, the type of pendant is not Hellenistic and rather recalls 
archaic models from Late Bronze Age and Iron Age northern Mesopota-
mia and Iran. The same can be said also for the frontal symmetric repre-
sentation of the winged goddess lifting the garment, probably deriving 
from an iconographic synthesis of the Mesopotamian astral goddesses 
and the Syrian mistress of beasts of 2nd mill. BCE, attested in Anatolia 
on the IMAMKULU relief, not far away from our site. In the meanwhile, 
the iconography is reminiscent of the representations of the mistress of 
animals; later on, then Artemis blossoming in the eastern Aegean during 
the 7th-6th c. BCE.

The goddess seems not to bear any symbols indicative of the cult of a 
specific deity; the iconography of the pendant seems to have been con-
ceived as inclusive of different possible interpretations by the worship-
pers of this sanctuary of a borderland. It was also possibly respectful of 
the diachronic change of the female cult worshipped at the sanctuary. 
The most fitting local parallel is on a coin from the neighbouring centre 
of Tyana, a mint of Ariararthes III, dating to the mid-3rd c. BCE (d’Alfonso 
et al. in press).
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These votive objects were deposited into the made-up accumulation 
dividing the occupation of Level A1.1 (Late Hellenistic), from the occupa-
tion of Level A1.2.i.

Four phases of Level 2 can be documented, thanks to the good preser-
vation of the original clay floors (SUs A1755, A1776, A1780, and A1885). 
Apart from A1755, the most recent floor of Level 2 was found completely 
void of finds. Underneath the floor along the eastern wall of the room we 
found a group of three terracotta figurines and the statue of a hawk in vol-
canic rock (rhyolite). Position and absence of other finds hint once again 
at a ritual deposition. The preparation technique of floor A1755 is also 
noteworthy: the entire space of the room was covered by a layer of frag-
ments of pithoi, with the walls having the function of preparing the beaten 
earth floor but also of isolating it from humidity. Sherds coming from 
pithoi of previous phase 2b were interred in floor A1776, as evidenced by 
different circular pits brought to light; some of them still contain the cut 
base of the large vase. It is particularly interesting that the function of 
room Ar3 changed radically, from storage (phase b) to place of worship 
(phase a); a similar change was also observed in the Late Hellenistic level 
of the same room (1d to 1c). The ongoing study of ceramic materials and 
the C14 dates support a dating of Level A1.2 at Achaemenid and Early 
Hellenistic periods.

A new trench (5 x 9 m) was opened beyond the eastern limit of the sanctu-
ary area (Fig. 3); ca. 1 m E of the perimeter wall of the sanctuary, a stone wall 
built on top of an earlier mud-brick wall (parallel to the sanctuary wall) forms 
a corner with a less structured wall, oriented W-E, with more phases of recon-
struction (SUs A1751 and A1834). South to the Hellenistic walls, we exposed a 
very limited portion of a stone pavement lined with large stones (SU A1860). 
The deposits above this pavement were particularly rich in materials: the base 
of a stone statue of bird, several ceramic fragments of elaborate terracotta 
vessels (probably zoomorphic), a marble tiled fragment, and several bronze 
coins. Even more interesting are a stucco fragment of applique/vessel with a 
figure crowned with rays of the sun (probably depicting Helios), a fragment 
of a terracotta female figurine, and a human face applique of a terracotta ves-
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sel. An inscribed ceramic sherd yields the first Greek inscription found on 
the site; two lines are partially readable: the well written epigraph probably 
contains the name of an individual (AΛXEIΣK- / -HNAIOΣ) dedicating (?) a 
large terracotta object which is locally made, indicating that regional work-
shops were able to produce such artefacts (Fig. 4). 

    

Operation A, Sector A2 

N. LOVEJOY

L. D’ALFONSO

The excavations in sector A2, interrupted in 2014, were resumed by ex-
tending the excavation area to the S and to the E (S17.13, 18, 19 and 23). The 
SE portion of the new sector preserved more recent deposits than the area 
excavated until 2014, where these deposits had been washed away by erosion. 
Level A2.0 was primarily defined by temporary occupations from modern 
uses to the Late Roman Period, and was only clearly defined in 2017. It lacks 
architectural components and traces of permanent occupation in the entire 
area except, perhaps, the earliest phase (e). The external surfaces of Level 
A2.0 are composed of packed earth and clay, and dotted with pits of various 
functions in each phase. Five different phases of this level were recognized, 
namely Level A2.0a-e.

Level A2.1 corresponds to the latest permanent settlement on the N side 
of the mound, which is dated to the Late Hellenistic period. It is composed 
of a series of structured stone-paved surfaces and stone structures, as well as 
reuses of the external spaces associated with these surfaces and structures.

Level A2.1 is defined by the expansive cobblestone floor SU A1299 gently 
slanting south towards the center of the site at altitudes between  1215.32 m 
(north) and 1214.80 m a.s.l. (south: Fig. 5).  In its earlier phase (Level A2.1b), 
the stone paving covers an area of approximately 40 m2 W and N of a squared 
base or plinth SU 1310 filled by a tightly packed rubble deposit SU A1340; the 
structure, perhaps serving as a base to a statue or some sort of altar, measures 
2.85 x 3.00 m with a maximum height of 0.58 m, and is composed of large, 
worked stones with flat external surfaces, varying in rectangular shape and 
size (Fig. 6). 
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The stratigraphy below the pebble floor (Level A2.1b) was explored only in 
the southern sector of the operation. Here, an alternating sequence of coarse-
grained sand deposits and silt indicates the presence of stagnant water, prob-
ably deposited after the rains in a more marked depression of circular shape 
brought to light in square S17.13. The reason for this depression – whether it 
is the result of an ancient excavation to control rainwater inside the citadel, a 
breach due to erosion, or a pit for waste material – is not yet possible to know. 
However, it is from this context that come KIN17A1345.F21 and KIN17A1345.
F24 – two fragments of stone raptor statues, and KIN17A1345.F46 – a frag-
ment of marble bearing a Greek inscription. All the remarkable finds are here 
in secondary context and must have come from a previous phase of the Hel-
lenistic settlement.

Level 2 of sector A2 was investigated only partly in this campaign. On the 
other hand, Level 3 of A2, which corresponds to Late Iron Age occupation 
(7th-6th c. BCE), was excavated in the NE and SE quadrants of square S17.19. 
In particular, we excavated E of the wall A1244, which defines the vast court-
yard of the Middle Iron Age, uncovered in 2014. The sounding revealed a 
space of reduced dimensions and a modest architecture. Despite the poor ar-
chitecture, a thick layer of mud-brick  and stones debris was brought to light; 
under it, a great quantity of often polished and painted fragmentary vessels 
was uncovered (Fig. 7). Many of the vessels collected in a fragmentary state 
of preservation turned out to have a complete shape. In the accumulations 
internal to the small space, there were also pyrotechnical installations and, 
moreover, 8 loom-weights of various shapes and sizes, which hint to the pres-
ence of weaving. The room likely belonged to a household, and the finds in-
dicate typical proto-historical domestic activities (production and storage of 
food and weaving). 

Operation A, sector A-walls  

A. MANTOVAN

As in sector A2, activities in sector A-walls, were resumed after a two year 
suspension. The goal of the excavation was to expose the stratigraphy prior 
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to the construction of the rampart of the Iron Age, identified in the campaigns 
of 2011-2014, N of the citadel walls. Already in 2011, a sounding had exposed 
the remains of a stone tower or bastion (SU A165) hidden under the Early Iron 
Age citadel walls and the outer surface associated to them; the Middle Iron 
Age rampart covered that surface and abutted the walls.

The first part of the excavation was devoted to the investigation of the 
masonry utilized for the construction of the rampart. It was possible to un-
derstand that the rampart was constructed by digging a foundation trench cut 
into the Early Iron Age surface A1412, which was filled with a medium-sized 
stones (SU A1822). These stones secured the earth accumulations that formed 
the rampart (Fig. 8). 

After removing the surface 1412 in the sounding, the northern face of the 
tower/bastion 165 was uncovered. In order to expose it, we removed a soil 
accumulation (SU A1414). The accumulation covered another accumulation 
of light brown, particularly soft soil, only found along the wall of 165. Later 
on, it was possible to understand that this soil was composed of decomposed 
remains of the wooden beams placed in ancient times inside the northern face 
of the walls, just below the aforementioned three rows of stones (SU A1418). 
Similar wooden beams were also exposed within the masonry and were de-
tectable thanks to the presence of huge voids between the stones of the struc-
ture. The stratigraphy and the materials confirm that the tower very probably 
dates to the Late Bronze Age (Fig. 9). 

Operation B 

M. DE PIETRI 

A. MATESSI

The 2017 activities in Operation B focused on the southern sector, covering 
squares S15.20, 15.15 and 15.19. During this campaign, we continued the work 
begun in 2016, with the goal of uncovering the Late Hellenistic and Early Hel-
lenistic levels of the citadel (Levels B.3-5), preparing the ground for further in-
vestigations on the previous phases of the Achaemenid period (Levels B.6-7).
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In 2016, we realized that the stone wall 487 marked the limit of the Late 
Hellenistic settlement of the citadel of Kınık (Level B.3: Fig. 10); in order to 
achieve an extensive investigation of the underlying architecture of Level B.4, 
we decided to remove 487.

Below the wall 487, we therefore entirely exposed the single-room build-
ings Br8 and Br12, belonging to Level B.4, already partially excavated last 
year (Fig. 10). Both rooms seem to have been in use during two phases of oc-
cupation: in the earlier phase (B.4b), Br12 presented a stone floor (SU B2276) 
and an access from the W. Later on, during phase B.4a, a portion of the stone 
floor was removed to allow the installation of hearths and drains (SUs B2906, 
B2927 and B2903). The major innovations involved the structures of room Br8: 
in fact, at the transition between phases B.4b and B.4a, the southern wall (SU 
B2182) was cut by a large pit (SU B2908) that moved all the western portion 
of the building (both the inner and outer parts). The building was then rebuilt 
by adding a new stone foundation, a new mud-brick elevation (SU B2936), 
and filling the rest of the pit with an accumulation of mud-brick debris. It is 
likely that this restoration of the brickwork of Br8 is the consequence of a col-
lapse of the previous walls, which had been built on extremely soft deposits 
of clay, mixed with ashes coming from a furnace (SU B2916). As already seen 
last year, the space between Br12 and Br8 was occupied by a stone paved lane, 
1 m in width, sloping to the centre of the settlement to the N, thanks to steps 
also composed of medium-sized stones. The threshold of Br12 opened on this 
path, while the entrance to room Br8 was probably located to the N. The por-
tion of Level B.4 to the S of the two single-room buildings is completely lost 
due to water-flow. However, it is interesting to note that wall B2267 is located 
directly on the upper part and follows the same orientation as a mud-brick 
wall of Level B.5.

In conclusion, the transition to phase B.4a can be understood as a process 
of reorganization of the structures of phase B.4b. On the other hand, the setup 
of Level B.4b marks a complete transformation in comparison to Level B.4c: 
during this last phase, in fact, the areas of the settlement uncovered in squares 
S15.20 and 15.19 were completely devoid of housing facilities, presenting just 
scattered installations, organized in one case as a sort of outdoor workshop 
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(SUs B840, B845 and B2027). As in the later phases of the same level, the sur-
faces of the settlement are characterized by a slope towards N/NE, with a 
difference in height of ca. 2 m over 15m of length N-S.

Even more intense, however, is the transformation that occurred in the 
transition between the terracing of Level 4c and the underlying Level 5. The 
deposits between the lower surfaces of Level B.4 and those of Level B.5 are 
rich in organic residues, ashes, bones, slags and ceramic materials (mostly 
cooking ware): this could be possible evidence of an intense food production 
or workshop activity. The presence of this production (already noted in previ-
ous excavations) is confirmed by a cluster of installations of Level B.5, found 
against section E (SUs B2932, B2958 and B2964); in fact, these installations 
have produced a thick layer of white and black ash. Within these deposits, 
several remarkable finds have been discovered, mostly lamps, loom-weights 
and other working tools. Among these find the fragments of an imported 
black ceramic kantharos (Fig. 11), which might offer an ante quem dating for 
these deposits to the 5th-4th  c. BCE.

Operation C, sector C3 

L. CASTELLANO

E. DALKILIÇ

The excavation schedule for sector C3, located along the southern slope 
of the höyük, envisaged the exploration of the Early Iron Age levels inside 
and outside the stone walls. The presence of the citadel walls (SU C613 = SU 
C659) marks an evident spatial and stratigraphic division of the sector; in this 
respect, the portion inside the citadel walls is referred to as the “eastern area”, 
while the stratigraphy outside the walls as the “western area”. The entire area 
is characterized by a steep slope (from 1215.60 m a.s.l. to 1211.60 m a.s.l.), de-
termined by a strong erosive activity; this erosion led to the total absence of 
the layers of the most recent levels of occupation of the site, preserved only on 
a narrow strip along the north-eastern portion of the sector.

Eastern area (Fig. 12). At the end of the 2016 campaign, we had reached in 
the eastern area the structures of Level C3.2c: these consist of two small mud-
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brick walls (SUs C2675 and C2676), aligned along the slope of the site and 
associated with the earthen floor (SU C2694 = SU C2691). Both the two walls 
belonged to a wall running NW to SE, preserved only for 1 or 2 rows of bricks 
and set on a stone foundation (SU C2669). No structures of this level have 
been preserved in the north-western corner of the excavation area belonging 
to phase C3.2c.

Below SU C2699 = C2700, which can be interpreted as a preparatory layer 
for the structures of phase C3.2c, we found the surfaces SU C2801 and SU 
C2802; no architectural structure is associated with this phase, otherwise 
poorly preserved, called phase C3.2d.

These surfaces cover the accumulation SU C2803, below which we have 
partially exposed the excavation area to the earth surface SU C2822. No archi-
tectural element is associated with this phase. We called this phase of employ-
ment as phase C3.2e.

The NW corner of the excavation area is characterized by a continuity of 
cuts of pits, often dug in ancient times, one inside another, and generally rec-
ognized as phase C3.2b, though some cuts could also belong to earlier phases. 
One of the earliest phases held inside a storage jar still kept in a horizontal 
position (SU C2818), next to the remains of a hearth (SU C2832). All these 
features suggest that at least in some phases the pit cuts had the function of 
creating small underground or lower places, perhaps linked to productive 
activities, or to a particularly poor settlement phase.

In the second period of excavation, we partially exposed the remains of 
Level C3.3. In the northern sector of the excavation area, this level is charac-
terized by a large underground structure for the storage of grains, dug into 
the höyük (silo), already recognized in 2015. Based on the available data, we 
assume that the silo was only partially buried, with an underground portion 
cut into the underlying stratigraphy (cut SU C2522) and a raised part in stone 
(SU C2839). Traces of vegetal plaster were found along the walls of the struc-
ture throughout their extension. This structure continues beyond the limits of 
the excavation area, under the north-western and the north-eastern sections, 
but it can be envisaged that its diameter was between 8-10 m, with a maxi-
mum depth of ca. 3 m.
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Western area (Fig. 13). In the area outside the Iron Age walls of the citadel, 
the primary goal was to excavate the sequence of accumulations that covered 
the surface of the rampart C2673 (identified at the end of 2017 campaign), 
and to date this sequence. In an area of   5 x 15 m, three layers of accumulation 
were dug in sequence: the first (C2666), covers a thick layer, often full of bone 
remains and ceramic fragments (SU C2683);   among these, it is noteworthy 
the presence of several fragments of Alişar-IV ware, a ceramic class that dates 
back to the transition period between the Early Iron and the Middle Iron Age 
in Central Anatolia. Below accumulation C2683, two layers (SUs C2811 and 
C2812), particularly dark and rich in charcoals, emerged, separated by a de-
posit of mud-brick fragments (SU C2804).

After exposing the surface of the rampart, probably dating back to the be-
ginning of the 1st mill. BCE, we opened a deep sounding of 2 x 5m, with the 
purpose of uncovering the structures of the previous period that lie beneath 
the surface of the rampart. Once the two accumulations C2851 and C2864 
were removed, the remains of the masonry of a stone structure (SU C2862 = 
SU C2863) were partially uncovered: for many reasons (stratigraphic position, 
size of the stones, lack of mortar), it seems similar to that exposed in Operation 
A, sector A-walls (see above). As with A-walls, the structure is interpreted as 
part of the fortifications of the settlement of Kınık Höyük during the 2nd mill. 
BCE. In conclusion, the rampart defined by surface C2673 will be assigned to 
phases of Levels C3.4 and C3.3, while the accumulations that covered it will 
be interpreted as part of the deposits that formed a previous rampart dating 
back to the Late Iron Age (Level C3.2), now lost due to washout and erosion.

Operation E 

R. CASAGRANDE

Excavations in Operation E were aimed at exploring a flat area in   the 
north-western portion of the top of the höyük, and highlighting the Helle-
nistic architecture connected to the sanctuary (sector A1, see above). Three 
linked soundings were opened to the S and W of the area already excavated 
in 2016, in order to investigate the possible continuation of the big wall E2710 
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to the S and its surrounding architectural contexts. The three soundings mea-
sure, respectively, 2 x 6.5 m, 3 x 3.20 m, and 2 x 5 m, for a total of about 33 m2; 
they are all in squares S17.02 and S08.22.

After removing the top soil, all three trenches were characterized by a se-
ries of very thick deposits, consisting of a soil rich in clay, mixed with some 
ceramic fragments, mainly, but not exclusively, from the Hellenistic period. 
In one of these layers, SU E2736, the presence of several iron nails and small 
bronze objects, mostly fragmentary plates, is remarkable. No relevant struc-
tures seem to be associated with this late phase.

About one meter below the top soil, the excavation revealed a series of 
architectural structures and installations that belong to different phases of the 
Hellenistic occupation. The first phase (E.1a) brought to light a beaten-earth 
surface associated with an E-W orientated wall with a thickness of approx. 70 
cm, of which only the stone foundations are still preserved (SU E2747).

The stone foundations cut off the northern portion of a group of four pithoi 
(SUs E2748, E2751, E2754, and E2758) also aligned on an E-W orientation and 
half-buried as installations pertaining to a series of two well-structured deck-
ing floors (SUs E2763 and E2753), hinting to the presence of a grain storage 
area (Level E.1b: Fig. 14).

To the S-E of the pithoi, a room of an underground building emerged; only 
the western portion of it has been explored (Er1). Stone steps offered access 
to the building from the aforementioned western area (Fig. 14). The building 
shows different construction phases: the stone floor of the room (SU E2768) 
with a circular installation (SU E2770), and the lower section of a part of the 
southern perimeter wall (SU E2768), are probably in phase with the pithoi 
(Level E.1b); the southern wall of the room has been modified and rebuilt at 
least twice (SU E2742), as shown by two different construction phases of the 
western and northern walls (SUs E2745 and E2746). Inside the room, a new 
earthen floor laid above the stone floor (SU E2760), and a banquet was added 
along the western wall (SU E2761). During the construction of wall E2746, 
the pithoi were partially broken down. All of these features suggest that this 
recent construction phase of building Er1 belongs to the E.1a level.
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Moreover, a stone wall running E-W emerged in the NE corner of the 
sounding, below the northern section (SU E2762); unfortunately, its strati-
graphic relationships are still fairly unclear. It is possible that this wall was 
associated with the big wall E2710, excavated during the E2016 season, and 
constituted the southern corner of a room or a large courtyard of level E.2. 
Nonetheless, further investigations are required to confirm this hypothesis. 
The excavation also briefly investigated the 2016 sounding, in order to iden-
tify the eastern limits of the cobble floor E2730, belonging to this phase.

The most relevant fins of the season are a small zoomorphic terracotta 
figurine, a red jasper bead, a handle of an amphora with a three-letter impres-
sion, a terracotta floral motif possibly applied on a large vessel, and an archi-
tectural frame of rough earthenware, decorated with a row of lotus flowers.

RESTORATION

The restoration activities concerned the conservation of the architectur-
al structures still in situ, and the consolidation and cleaning of the relevant 
finds. In this report only the advancement of the sheltering of the architectural 
remains will be presented.

Conservation of the architecture of the site 

E. ZAMPERINI

 V. CINIERI

 M. MORANDOTTI

The Kınık Höyük mission has been committed since 2012 to develop a type 
of semi-permanent roofing system to cover the excavation areas, in order to 
achieve the conservation of monumental architectural remains of historical 
importance found in situ. In 2017, in addition to covering areas with semi-
permanent roofs already tested on the site in previous years, we proceeded to 
build a second semi-permanent covering on the site. The first one was built to 
cover Operation D in the lower city in 2014, intended to last 5-10 years, and it 
is still fully available.
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The second set of semi-permanent roofs is intended to cover for the next 
5-10 years the top of the citadel walls in Operation A, for a length of approx. 
40 m. The walls had been covered with removable roofs every year, from 
2012 to 2017; unfortunately, due to exposure to strong winds, the roofs had 
been blown away three times. We have studied the reasons of the uncovering 
of the roofs (Morandotti et al. 2016), and have finally realized a new semi-
permanent roofing project for this area, including variations on weight on the 
ground, trabeation, and connection between the beams. Particularly relevant 
modifications were:

1) Large wooden boxes were built to house stones and earth forming a 
base for the roofs (Fig. 15);

2) 12 cm long screws were used instead of nails to connect the beams to-
gether, as well as the beams to the roof;

3) A higher number of beams (also larger in thickness) were used at inter-
vals of 0.5 m instead of 1 m.

The walls are now completely covered and the excavations in the area will 
continue without removing the roofs. The covering uses local and natural 
materials, all convertible and disposable, and are emplaced by local labour-
ers. After a year from their constructions, the semi-permanent roofs show ex-
cellent results in terms of stability and protection of the EIA structures they 
cover (Fig. 15).
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Resim 3: Ü.3569 ve Ü.3572 numaralı mekânlar.
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THE 2017 EXCAVATION CAMPAIGN 
AT ARSLANTEPE-MALATYA

Marcella FRANGIPANE*
 Yılmaz Selim ERDAL

 Francesca BALOSSI RESTELLI

The 2017 excavation campaign took place in the period 7 August to 8 Oc-
tober, and involved archaeologists, restorers, draughtsmen, a photographer, 
students and specialists in various disciplines, to whom I address my warm-
est thanks. Many thanks also to the Kültür ve Turizm Bakanlığı representa-
tive, Bulent Demir.

INTRODUCTION

The excavation season was dedicated to the occupation phases prior to 
the first construction of the 4th millennium BC Palace, that is to say the Late 
Chalcolithic 3 and 4, corresponding to Arslantepe Period VII and dating from 
between 3900 and 3400 BC. 

The excavations focused on a very broad area of some 400 m2, near the 
western edge of the mound (Fig. 1), immediately to the west of the courtyard 
and the ‘audience’ building belonging to the later period VIA Palace (Late 
Chalcolithic 5, 3400-3100 BC). Damaged remains have been found in the past 
of two temple buildings (Temple C and Temple D), belonging to the final 
phase of period VII, which were linked northwards to a series of long rooms, 
possibly connected with activities performed in the temples. 

* Marcella FRANGIPANE, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma/ITALY.
 Yılmaz Selim ERDAL, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Beytepe-

Ankara/TÜRKİYE.
 Francesca BALOSSI RESTELLI, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma/ITALY.
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Temple C was a monumental tripartite building, although the remains 
have been seriously damaged by more recent holes and interventions, and 
comprised a broad central hall, used for ceremonial food distributions, as evi-
denced from roughly one thousand mass produced bowls found there (Fig. 
2a); these were made using different techniques, including an early use of the 
fast-wheel. Food redistributions must have been regulated by some form of 
administrative control, evidenced by the dozens of cretulae (sealings) bearing 
seal impressions, found in one of the small side rooms. 

Only a very small portion of the second temple, Temple D, is preserved, 
because its eastern half had been demolished by the building operations of 
the first core of the Palace during the later Period VIA, while large pits de-
stroyed its southern part, immediately after the final destruction of the palace 
by fire (Fig. 2a). Nevertheless, the extant part of the building, brought to light 
in the previous (2015-2016) campaigns, has yielded significant archaeologi-
cal findings. The north-western corner of the main hall had been decorated 
with multiple recessed niches, and adorned by a fine wall decoration that we 
unfortunately found already collapsed on the floor of the temple, bearing geo-
metric impressed motifs coloured in red and black, whose pattern has been 
reconstructed in 2017. 

In the stairwell in the northern corner, hundreds of cretulae bearing seal 
impressions had been dumped, together with hundreds of bowls, in a succes-
sion of discarded layers, completely filling it. This meaningful find showed 
that even in this early phase, around 3500 BC, a control and accounting sys-
tem already existed, based on the checking and recording of clay sealings and 
their subsequent discard in a secure site. This procedure is identical, even 
in the details, to the one that would later be developed and improved in the 
Palace period.

THE 2017 CAMPAIGN

In 2017, the stairwell room of Temple D was fully excavated and the nu-
merous cretulae found there are currently under study. The fact that three seal 
impressions found in Temple D were identical to those found on the cretulae 
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in Temple C, and the fact that these two temples were built adjacent to each 
other, had suggested in 2016 that they might have been contemporary. 

The 2017 excavations, however, have revealed at least a short gap between 
their construction times, and that Temple D must have been initially used in 
a phase prior to the existence of Temple C.

Once the work proceeded with the systematic and total stratigraphic re-
moval of what remained of Temple C, unearthing and analysing the founda-
tion structures, after removing the eastern wall of the building, adjacent to 
Temple D, we found that the external walls of Temple D still bore traces of 
white plaster, which pointed to the fact that the wall had been exposed and 
self standing before Temple C had been built against it. 

We can therefore recognise two building phases in the period of the tem-
ples. Temple D was perhaps no longer in use, and the cretulae which had filled 
its stairwell, may have been dumped in an abandoned building, after being 
used, perhaps, in the adjacent Temple C.

The systematic removal of the construction layers of Temple C during the 
2017 campaign has not only clarified their detailed stratigraphic relations, but 
has also enabled us to analyse the complex construction techniques used to 
build the temple, which have proven to be unique at Arslantepe and indeed 
in other contemporary sites, as far as we know. 

The Temple, whose stout walls more than 1.50 m thick indicated its monu-
mental character and a likely considerable height, had been built atop a mas-
sive 430 m2 stone platform made of over 800 semi-worked stone slabs (Fig. 2b). 
During removal, each stone slab was numbered and recorded on a ground-
plan, and then kept aside. 

Underneath the stone platform, emerged an extraordinary structure, prob-
ably put in place to prepare the ground for the platform itself, made of a thick 
layer of mud into which dozens of wooden poles had been disposed horizon-
tally and parallel to each other, in slightly displaced positions to be able to 
cover the huge surface area (Fig. 2c). This created a solid wooden foundation 
on which the stone slabs were laid, occupying virtually the whole surface 
area except for the central part – corresponding to the main hall. This is the 
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only place over which no walls were standing. The wooden foundation thus 
occupies the area that will have to sustain the thick and heavy walls. This 
was a unique construction technique of its kind, of which I know of nothing 
comparable, and which must have been designed to provide stability to such 
an imposing building standing on the hillside. The rear northern part of the 
temple had been built against a containing wall of a terrace excavated from 
the earlier levels, while the southern part of the platform was raised above the 
surrounding floor level, thus also enhancing a better visibility of the building 
from the plain.

During the removal of the remains of the building, we also found signs of 
repairs and restoration work performed in ancient times, perhaps as a result 
of earthquakes. This may also have been one of the reasons for the use of such 
a complex and sophisticated construction technique.

Underneath Temple C we unearthed an external open area, paved with 
pebbles and sherds, the function of which was to improve the drainage of 
the ground (Fig. 3a). Judging from the archaeological findings, this area must 
have been used mostly for handling and preparing food, evidenced from 
the many grindstones, mullers and pestles, fragments of cooking pots and 
hearths. There were also many other types of objects, mostly scattered on the 
floor, such as numerous and very finely-made bone pins and various spindle-
whorls, mostly made of bone but also of clay and stone, all typical local items 
of Period VII, as well as a peculiar fine decorated red stone pendant. 

Despite the fact that a direct stratigraphic linkage had been interrupted by 
the construction of Temple C, it is likely that this external surface area exhibit-
ing signs of different types of activities was connected to Temple D.

One very interesting discovery in this external pebbled area were a series 
of burials positioned at some distance one from the other, composed of three 
infant and one adult interments (Fig. 3b). 

The burial of the adult in a simple pit and flexed position on its left side, 
belonged to a 38-47 year-old adult female (Fig. 3c). The corps of this individu-
al was covered with a reed mat. Grooves and notches on the anterior dentition 
of this adult female are thought to be related to habitual usage of these teeth 
during the yarn and textile production process. 
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Two of the infants had been buried in jars in a flexed position and were 
aged two months and two years, respectively (Figs. 3e and 4b). The elder 
of the two had a small stone under its head and had undergone deliberate 
headshaping of circular type (Fig. 4a). This treatment of the skull was a com-
mon tradition in Northern Mesopotamia during the late Neolithic, Ubaid 
and Uruk periods, and examples of this practice were also observed among 
the sub-adult individuals found in the Ubaid layers of neighbouring site of 
Değirmentepe. This practice is however rather uncommon in the other cranial 
remains from Arslantepe period VII burials, and may therefore have been 
part of some special practice reserved to special individuals.

The third burial was one of its kind and unique to Arslantepe. It contained 
a perinatal individual lying in a small stone cist with two large jars partially 
buried nearby, one of which also contained a small jar and a beaker inside it, 
which may have been a kind of burial gifts for the dead baby (Fig. 3d).

Other small ash-filled pits found to the north of this area may have been 
used for some other ritual or cultic practice in connection with these. 

Lastly, on the fringes of this area, a large 5 m diameter pit was found, 
whose features and contents suggest that it may have had some ceremonial 
function (Fig. 3b). In the centre of the pit there was an irregular-shaped mud-
brick platform with a plastered surface, and the pit contained a large number 
of pottery fragments and animal bones, with a relatively high percentage of 
wild animals and meat-rich parts, that had been dumped there in successive 
layers alternating with ash and clay, possibly indicating local combustion. 
They may have been the remains of ritual/ceremonial activities connected 
with burial practices. But it will only be after carefully recomposing and 
restoring of the pottery fragments, which we envisage doing in next year’s 
campaign, that we shall know whether whole vases had been deliberately 
smashed and dumped in this pit following some ritual practices, or whether 
they were merely items of discarded rubbish. 

Another particular feature of this pit was a second long cavity, lined with 
stone slabs and covered by a massive monolithic stone, which initially ap-
peared to be a burial-like structure (Fig. 3f). But once the stone slab was re-
moved, it was found to be empty and filled with round stones. It would seem 
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to be almost a kind of symbolic burial and may have formed part of some of 
the rituals performed in this very particular context. 

This wide external area, which was used as a working area and was pos-
sibly connected to Temple D, at least in its final phase of use appears to have 
been also the place for special burials and related ritual events; all this, before 
the construction of Temple C.

The sacred or somehow ceremonial characterization of this area led to the 
assumption that it must have traditionally been used for this purpose; and 
the emergence of huge mud-brick walls underlying the cobbled pavement 
further suggested that another, and older, temple building might have been 
built below it. But, as often happens at Arslantepe, the excavations have pro-
duced surprising results. The underlying level indeed turned out to have been 
monumental, but its features were totally different from what we might have 
expected: they were decidedly secular in character, displaying no ceremonial, 
let alone sacred, features. What has emerged is a huge mudbrick architectural 
complex, comprising at least seven or eight rooms in its second construction 
phase (Fig. 4c). The building has revealed at least two rebuilding phases, with 
successive modifications and additional walls to create new rooms, reducing 
the size of existing rooms, and reinforcing the long walls, particularly on the 
southern side, towards the slope, perhaps also partly diminishing the original 
magnificent appearance of the rooms. Our investigations in these levels have 
only just began and the higher construction phases have been identified but 
only partially removed, therefore for the time being, all we can do is to offer 
a few general observations. The dimensions of this complex, the thickness of 
its walls, the presence of traces of red and black paint on some of the white-
plastered walls, and the discovery of the remains of two small plastered clay 
circular columns or pillars, are indications of the importance of this architec-
tural complex. Most of the rooms have been found empty (in other words, 
with no in situ materials), but the fact that virtually all the rooms were fitted 
with hearths, some of which had typical andirons on each side, and an oven, 
coupled with the total lack of evidence of any cultic features, suggest that they 
might have been residential buildings, standing out in stark contrast with the 
small common dwellings found on the northern edge of the mound, and were 
probably reserved to the use by high-ranking individuals. 
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In terms of its general floor-plan and orientation, and the particular con-
struction technique applied to the mudbrick walls, this new architectural 
complex very closely resembles the so-called “Column building” excavated 
in the 1990s, further to the north. The discovery there of decorative plastered 
clay ‘columns’ further reinforces the similarities. The two complexes are in the 
same stratigraphic position, and constitute phase 3 of the period VII sequence 
in this zone. 

 The building complex brought to light last year seems to have been made 
up of several parallel sectors, each comprising, at least in the final phase, one 
large long rectangular room and 2 smaller rooms, on only one side. Interest-
ingly, the general ground plan is reminiscent of the later period VIA ‘bipar-
tite’ élite residences, in substantial continuity not only in respect of the fact 
that these residences were always built in the same zone, but also in terms of 
their architectural arrangement. 

The fact that the élite residential area was so extensive and the coincidence 
of its position where, in the final phase of period VII, two huge temple build-
ings would be built, clearly suggests that power at Arslantepe was strongly 
secular in origin and character. Despite the intermediate stage in which the 
community leaders enhanced their role in the ritual/ceremonial sphere (evi-
denced from the temple phase), these newly discovered period VII buildings 
provides an interesting reading of the precocious development of the palatial 
system at Arslantepe and its radical structural distance from the rest of the 
Mesopotamian world. 

Finally, we would like to recall the intense restoration work carried out in 
2017 on the material finds, with the reconstruction of numerous Late Chalco-
lithic and Early Bronze I vessels, some of huge dimensions, and architectural 
interventions for protection and conservation as well (Fig. 5a and b). These 
latter actions included the cleaning and conservation of the Early Bronze III 
perimeter wall at the entrance to the Open Air Museum and a further explor-
atory and conservative examination of the Palace plasterwork, which has led 
to the discovery of yet more Temple A wall decorations that had previously 
been concealed under later coats of whitewash and which are now visible to 
the public visiting the Palace (Fig. 5c).
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Figür 2: Arslantepe period VII: a) 
Plan of Temples C and D 
and long rooms to the north; 
b) stone platform under 
Temple C; c) wooden pole 
and mud preparation under 
stone platform of Temple C.

Figür 1: Plan of the Arslantepe 
mound and position of 2017 
excavation area.
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Figür 3: Open cobbled area of Arslantepe period VII and related burials: a) open area; b) 
position of the burials and ritual pits; c) adult burial; d) cist burial; e) pot burial; 
f) stone cenotaph.
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Figür 4: Arslantepe period VII: a) Cranial deformation on infant; b) pot burial; c) Plan of 
monumentale lite buildings found below burial area.
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Figür 5: Restored pithoi of the Early Bronze Age Ib (a) and Late Chalcolithic 5 (b) and 
newly exposed wall plaster decorations.
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VAN AYANİS KALESİ 2017 YILI
KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Mehmet IŞIKLI*
 Şüheda ZOR

İbrahim ARSLAN

Urartu Krallığı’nın son kalesi olarak bilinen Ayanis Kalesi, Van İli’nin 38 
km. Kuzeyinde Ağartı Köyü sınırları içerisinde, araziye hakim bir tepe üze-
rinde yer almaktadır1. Urartu Krallığına ait olan Ayanis Kalesi’nde 1989 yı-
lından bu yana 29 yıldır kesintisiz olarak kazı çalışmaları devam etmekte-
dir2. 2017 sezonu çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün ön gördüğü şekilde kazı dışında büyük 
oranda “restorasyon, konservasyon, çevre düzenlemeleri ve yayına dönük 
çalışmalardan” oluşmuştur. Ayanis Kalesi’nin 2016 yılı arazi çalışmalarının 
büyük bir kısmını “pasif korumaya yönelik acil müdahale” gerektiren alan-
larda yürütülen çalışmalar oluşturmuştur3. 2017 yılında da Ayanis Kalesi kazı 
ve onarım çalışmalarına başlamadan önce “doğu sur duvarları, kuzeydoğu 
sur duvarları, güney sur duvarları, kuzey yamaç sur çalışma alanı ve tapınak 

* Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI, Atatürk Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Ön Asya 
Arkeolojisi A.B.D. Öğretim Üyesi, Erzurum/TÜRKİYE, mehmet.isikli@gmail.com

 MA. Şüheda ZOR, Atatürk Üniversitesi, Heykel Bölümü, Erzurum/ TÜRKİYE, suhedazor@
gmail.com

 Arş. Gör. İbrahim ARSLAN, Ordu Üniversitesi Heykel Bölümü, Ordu/ TÜRKİYE, ibrahimars-
lan@odu.edu.tr.

1 A. Çilingiroğlu, M. Salvini, Ayanis I: Ten Years’ Excavations at RusahiniliEiduru-Kai 1989-1998, 
Roma: CNR, IstitutopergliStudiMiceneiedEgeo-Anatolici, Roma, 2001.; A. Çilingiroğlu, “Ayanis Ka-
lesi” (Ed. Kemalettin Köroğlu- Erkan Konyar), Urartu’da Değişim, İstanbul, 2011, 338-365.
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alanında detaylı çevre temizliği gerçekleştirilmiş; ardından Tapınak Alanı’nın 
da ki çalışmalara devam edilmiştir4.

KAZI ÇALIŞMALARI

2016 yılı kazı sezonu sonrası yapılan proje dâhilinde Ayanis Kalesi tapı-
nak cellası çatı ile kapatılmıştır ve VI No.lu alanın içerisinde yer alan tapınak 
cellasında 2017 yılı kazı sezonunda koruma ve onarım çalışmaları yapılmıştır. 
2015 yılında yürütülen çalışmalar kapsamında Tapınak alanının doğusunda, 
cellanın tam arkasında tespit edilen büyük mekânın bir kısmı ile bu mekânı 
tapınak alanına bağlayan anıtsal girişin bulunduğu alanda 2016 yılında baş-
latılan kazı çalışmaları devam etmiş, 2017 yılı kazı çalışmaları kapsamında 
ilgili mekanın tam olarak işlevinin ve planlarının anlaşılması amacıyla Tapı-
nak Alanındaki (VI No.lu Alan) çalışmalar E-28, C27, C28 gritlerinde sürdü-
rülmüştür. Bahsi geçen alan 10x25 m. boyutlara sahip olup kendi içerisinde 
‘A’, ‘B’ ,’C’ ve ‘D’ açmalarına bölünmüş ve çalışmalar 2017 kazı sezonunda A 
ve D alanlarında gerçekleştirilmiştir.

A.1. A Çalışma Alanı (E-28Gridi) 

Tapınak cellasının doğusunda E- 28 gridi olarak belirlenen alan, podyumlu 
salon olarak adlandırılan yapının güney kısmında yer almaktadır.  2016 yılı 
kazı sezonunda kısmen açığa çıkarılan bu odada çalışmalar ilk olarak alanı 
sınırlayan duvarların tespitine yönelik olmuştur5. 2017 yılı çalışmaları kapsa-
mında kuzey-güney doğrultusunda 6.5x1.35m., doğu-batı doğrultusunda ise,   
10x1.80m.lik bir alanda kazı çalışması yapılmıştır. Çalışma yapılan alanda 
toplamda 4.35 m.lik derinliğe ulaşılmıştır. Yapılan seviye inme çalışmaların-

4 Erzurum Atatürk üniversitesinden,Arş. Gör. Oğuz Aras, Mehmet Ali Özdemir, Gülşah Öztürk, 
Buket Beşikçi, Vedat Sezer, Yusuf Güler,Cumhur Keser, İlhan Özgür, Muhammet Emin Solak, 
Muhammet Akdoğan, Yunus Emre Codur, Arif Aslan, , Bahadır Gökmen, Zeliha Nil Durdu, Van 
Yüzüncü yıl Üniversitesinden  Hazal Ocak, Kafkas Üniversitesinden Yunus Emre Saydemir, Ege 
Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu Restorasyon ve Konservasyon Bölümü’nden Seydi 
Özten, Batman Üniversitesi’nden Selman Kartal, Batman Üniversitesi’nden Ümmü Gülsüm Tat-
lı Anadolu Üniversitesi’nden Selen Taşkın.

5 M. Işıklı, - Oğuz Aras, Ayşegül Akın Aras, 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2016 Yılı Ayanis Kalesi 
Kazı ve Onarım Çalışmaları, 2017, Ankara, 263-280.
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da alanın doğu duvarının kuzey kesiminde yoğun yangın izlerine rastlan-
mıştır. Bu yanık tabakası zemine kadar devam etmiştir. Alanda yapılan çalış-
malarda bulla parçaları, altın rozetler, bezemeli ve bezemesiz altın parçaları, 
altın başlı çiviler, mozaik parçaları, kireçtaşı objeler, bronz çiviler, tanımlana-
mayan bronz parçaları, kemik parçaları, seramik parçaları, taş kap parçaları 
ve bezemeli su mermeri parçaları ele geçirilmiştir. Çalışmaların devamında 
mimari yapının sınırlarını belirlemeye yönelik olarak yapılan seviye inme ça-
lışmaları sırasında alanın doğusunda 1.35 m.lik derinlikte duvar olduğu dü-
şünülen kerpiç kalıntılarına ulaşılmıştır. Güney kısımda alanın zemininden 
65 cm. yükseklikte büyük oranda tahrip olmuş bir duvar bulunmuştur. Ala-
nın batı duvarını bulmaya yönelik çalışmalar batı bölümün kuzey köşesinde 
bir sondaj şeklinde gerçekleştirilmiş; bu sondaj sırasında 55 cm. derinlikte 
duvar tespit edilmiştir. Batı bölümde tespit edilen kerpiç hat takip edilerek 
batı duvar açığa çıkarılmıştır. Alanın batı duvarında kuzey duvardan dönüş 
yapan bölümde kerpiç bloklara rastlanılmıştır ve 1.90x2.10m.lik bir alanda 
kesintiye uğramaktadır. 2016 yılı kazı sezonunda tespit edilen alanın kuzey 
duvarı tabana değin temizlenerek tümüyle ortaya çıkarılmıştır6. Sonuç ola-
rak E-28 gridinde podyumlu salonun güney tarafında bulunan odada yapılan 
çalışmalar sonucunda doğu bölümde 4.40 m. uzunluğunda, güney bölümde 
6.05 m. uzunluğunda, kuzey bölümünde 5.55 cm. uzunluğunda ve batı bölü-
münde 5.26 m. uzunluğunda duvarları bulunan bir mimari yapı ortaya çıka-
rılmıştır. Alanın güney duvarının batı köşesinde başka bir yapı ile bağlantılı 
olduğu düşünülen ve güneye doğru devam eden bir geçiş tespit edilmiştir 
ancak bu alandaki çalışmalar ilerleyen kazı sezonlarında devam ettirilmek 
üzere sonlandırılmıştır. Alanda duvar temizleme çalışmaları sırasında oda 
duvarları üzerinde işlevini bilemediğimiz duvara girinti yapan ve belli bir hat 
boyunca takip edilebilen izlere rastlanmıştır. Tespit edilen bu alana rizalitli 
bir bölümden giriş yapılmaktadır. Bu girişin zemini kısmen korunmuş 6 blok 
mermer plaka ile döşenmiştir. Tespit edilen odanın zemini kısmen mermer 
plakalardan oluşmaktadır. Bu mermer plakalar girişi takip ederek odanın 
orta bölümünü kaplamaktadır. Mermer plakalar ile duvarlar arasında kalan 
bu bölümler kerpiç zeminden oluşmaktadır. Oda zeminine döşeli olarak bu-
lunan mermer plakalar 57x52cm., 51x47 cm. ve 47x35 cm. boyutlarındadır. Bu 

6 M. Işıklı,- O. Aras- A. Akın Aras, 2016, 263-280.
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alandaki çalışmalara 2017 kazı sezonu için son verilmiş, bütün alan temizlen-
dikten sonra jeotekstillerle kapatılarak koruma altına alınmıştır (Resim: 1). 
2017 kazı sezonunun kalan kısmında ortaya çıkarılan alanın koruma altına 
alınması için restorasyon çalışmaları ve alanın üzerinin geçici bir çatıyla ka-
patılması için çalışmalara başlanmıştır. 

A.2. D Çalışma Alanı (C27-b, C28-a Gridi )
2016 kazı sezonunda tapınak cellasının doğusunda ortaya çıkarılan pod-

yumlu salonun işlevini anlayabilmek ve doğu magazinler, doğu depo odaları 
ile olan bağlantısını ortaya koyabilmek adına A,B ve C açmaları oluşturul-
muştur7. 2017 yılı çalışmalarında ise yine aynı amaç doğrultusunda çalışmalar 
başlatılmıştır. Ek olarak podyumlu salonun, doğu magazinleri ve doğu depo 
odaları ile olan bağlantısının geçiş noktası olduğu düşünülen B açması geniş-
letilerek D açması oluşturulmuştur. 2017 yılı çalışmalarında, 2016 yılında C 
açmasının kuzeyinde tespit edilen duvarın bir noktada güneye doğru dönebi-
leceği düşünülerek D Açması C27-b, C28-a giritlerinde, C açmasının güney-
doğusunda, B açmasının kuzeyini de kapsayacak şekilde B açmasının kuze-
yinde yer almaktadır. Öngörülen iş planlaması doğrultusunda öncelikle ala-
nın kuzeyinde çalışılmalar yapılmıştır. Yapının niteliği ve devamını anlamak 
amacıyla doğu magazin alanında 4 No.lu payenin batısında temizlik ve kazı 
çalışmaları yapılmıştır. Açmanın kuzeyinde yürütülen çalışmalarda alandan 
gelen buluntular Urartu dönemine ait eserlerdir. Ancak hem toprak yapısın-
dan dolayı hem de buluntu seviyelerinin güneye doğru uzanan orta çağ yapı-
sının üzerinde bulunması nedeniyle çalışma alanındaki asıl konteksti yansıt-
madığı anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmalar sırasında alan içerisinde kuzey-
den güneye doğru uzanan farklı bir toprak yapısı tespit edilmiştir. Toprak 
yapısının güneydoğu ucunda ise lokal olarak tespit edilen yanık bir alan mev-
cuttur. Ortaya çıkarılan bu toprak yapının döküntü kerpiç olduğu tespit edil-
miştir. Seviye inildikçe döküntü kerpiç yerini sağlam kerpiç bir yapıya bırak-
mıştır. Kerpiç yapının 2016 yılı C açmasının güneyinden uzanan orta çağ ya-
pısına ait mühre duvar olduğu saptanmıştır. Duvar yapısı belgelenerek açma 
içerisinden kaldırılmıştır. Açmanın kuzeyi, doğu ve batı olarak iki çalışma 

7 M. Işıklı,- O. Aras- A. Akın Aras, 2016, 263-280.
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alanına bölünmüştür. Bu ayrıma gidilmesindeki amaç C açmasından güneye 
doğru yönelecek olan duvar yapısına yaklaşmaktır. Kuzey batı çalışma alanı, 
doğu batı yönünde 2 metre, kuzey güney yönünde ise 5 metre olarak tanım-
lanmıştı. Çalışmalar -2.30 m. derinliğine gelindiğinde ise, löyfer taşları, kırık 
bazalt taşları kerpiç döküntüleri kesintisiz olarak gelmeye devam etmiştir. 
-2.70 m.de açma içerisinde kuzey batıdan güney doğuya uzanan yıkıntı kerpi-
ce ait sıva hattı, yanmış ahşaba ait parçalar ve işlenmiş ancak bezemesiz bir su 
mermeri ele geçmiştir.  Bu durum 2016 yılında oluşturulan B açmasının kuze-
yinde başka bir deyişle D açmasının ortasında yıkık bir duvara ait yapı parça-
larını kaldırdığımıza delil teşkil eder. Öte yandan açmanın kuzey batısında 
toprak yapısı içerisinde sağlam kerpiç bloklar ile karşılaşılmaktadır. Bu hat-
lardan üst tarafta olanı birinci hat olarak adlandırılmış ve güney derinliği 
-2.66 m.,  kuzey derinliği -2.32 m. ve boyu 1.17 m. olarak tespit edilmiştir. Alt 
taraftaki ikinci hat ise daha yoğun yanık izlerine sahiptir. Bu yanık hatların 
yıkıntı kerpiç duvara ait olduğu anlaşılmıştır. Kuzeybatı çalışma alanının do-
ğusunda ise 2016 yılı C açmasından gelen duvarın batı yüzü tespit edilmiş ve 
önünde 10 cm. koruma toprağı bırakılmıştır8. Bu sezonki çalışmalarda tespit 
edilen duvar doğu magazinlerin kuzey batısına ve podyumlu salonun kuzey 
doğusuna ait ortak bir duvar tespit edilmiştir. Duvarın podyumlu salonun 
kuzey batısında yer alan duvar ile arasındaki mesafe 7.60 m. olarak ölçülmüş-
tür. Bu ölçü podyumlu salonun güney doğu ve güney batısında yer alan du-
varlar ile arasındaki mesafeye eşittir. Podyumlu salonun kuzey doğusunda 
yer alan bu duvarın löyfer taşlarının bulunduğu noktadan kuzey batıya doğ-
ru yıkıldığını ve löyferlerin üzerinde kalan kerpiç bloklarının sağlam bir şe-
kilde devrilmesinden sonra zaman ile artan toprak baskısı ve yağmur gibi 
etkenler ile iç bükey bir yay şeklini aldığını düşünmekteyiz. Bu kırılma nok-
tasının seviyesinden yani D açması zemin yüksekliğinden 20- 40 cm. aralığın-
dan farklı form, cidar ve hamur renklerine sahip çok sayıda amorf ve form 
veren seramik ele geçmiştir. Sonuç olarak podyumlu salonun kuzey doğu-
sunda yer alan duvarın tamamı açılmıştır. Duvar yapısı; kerpiç bloklar, kerpiç 
bloklarının üzerine uygulanan kerpiç sıva ve sıva üzerindeki mavi boyadan 
oluşmaktadır. Bu mavi boya podyumlu salonun tamamında kullanılan renk 

8 M. Işıklı,- O. Aras- A. Akın Aras, 2016, 263-280.
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ile aynıdır. Ortaya çıkarılan kerpiç sıvalı kerpiç zeminin tamamı açılmıştır. 
Ortaya çıkarılan zemin sıvasının bir yangından sonra tadilat evresi geçirdiği 
tespit edilmiştir. Ancak tadilat sıvası alanın çok az bir kısmında korunmuştur. 
Yanık kerpiçlerin tespit edildiği alanda yürütülen çalışmalar sırasında, alanı-
nın üst seviyelerinde düzgün bir dizilime sahip yanık kerpiç blokları tespit 
edilmiştir. Bu kerpiç bloklarının üzerindeki dolgu toprağından ise buluntular 
ele geçirilmektedir. Düzenli bir dizilim gösteren bu kerpiç bloklarının 
52x34cm., 36x32cm., 55x25cm. ölçülerinde ve üç ayrı kalıptan çıktığı gözlem-
lenmiştir. Bu blokların mimari bir unsur teşkil ettiği aşikardır ancak belirgin 
yangın izinin ve yanık kerpiçlerin sağında ve solunda yer alan duvar yapısı 
ile arasındaki yapısal farklılığın anlaşılması üzerine yanık kerpiç bulunan ala-
nın doğusunda sondaj oluşturulmasına karar verilmiştir. Yapılan sondaj ça-
lışmasında yanık kerpiçli duvar yapısının zemin seviyesinde iki adet 52x34 
cm. ölçülerine sahip sağlam yanmamış kerpiç bloğu tespit edilmiştir. Ancak 
bu yanmamış kerpiç blokları yapının güney batısında yer almaktadır. Bu ker-
piç bloklarının doğusunda kireç taşları, löyfer taşları, düzenli ve düzensiz 
kerpiç blokları ele geçirilmiştir. Yanık kerpiç yapısının ise bu sağlam bloklar 
üzerine bindiği tespit edilmiştir. Yanık kerpiçli yapının 2016 yılı A açmasın-
dan kuzeye doğru; 2016 yılı C açmasından güneye doğru yönelen duvar yapı-
sının ortasında yer aldığı tespit edilmiştir. A ve C açmalarından gelen duvarın 
doğuya dönüşleri belgelenmiş ve bu mesafe 3.08 m. olarak tespit edilmiştir. 
Edinilen bu gözlemler doğrultusunda sondaj alanının genişletilmesi ve yanık 
kerpiçli yapının belgelenerek kaldırılmasına karar verilmiştir. Seviye inme ça-
lışmaları sırasında yanık kerpiç yapının üst katmanında yalnızca kerpiç blok-
lar ve derzler (kerpiç bağlama sıvaları) tespit edilirken alt katmanında ise löy-
fer taşları ve kireç taşları ele geçirilmiştir. Zeminde sağlam olan kerpiç blokla-
rına yaklaştıkça löyfer taşlarının sıklığı yerini kireç taşlarına bırakmaktadır. 
Bu ufak boyutlu kireç taşlarının altında ise yanık kerpiçler devam etmektedir. 
Zeminden güneyde -34 cm., kuzeyde -20 cm. derinlikte, 1-2 cm. kalınlığında 
beyaz bir katman halinde alanın geneline eğim boyunca yayılmış gri/beyaz 
çakıllardan oluşan bir katman karşımıza çıkmıştır. Çalışmaları sürdürülen 
alanın kuzeyinde yer alan duvar yüzünün altında temel niteliğinde kullanıl-
mış 4 adet bazalt taşı ve yine temel niteliğinde kullanılmış büyük boyutlu ki-
reç taşları tespit edilmiştir. Hemen karşısında yer alan yani A açmasından 
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kuzeye doğru gelen duvarın kuzey yüzünde ise durum farklıdır. Bu duvar 
yapısında bazalt taşı kullanılmamış, kireç taşları üzerine löyfer taşları zemin 
olarak yapılandırılmış ve kerpiç bedene destek sağlanmıştır. Bu iki duvar ya-
pısı arasında zemin seviyesinden -21/-34 cm’ler arasında gelen beyaz çakıllı 
katmandan itibaren ufak boyutlu kireç taşları yoğunlaşmaya başlamıştır. Ki-
reç taşları ile beraber az miktarda da olsa düşük kalitede su mermeri ele geç-
miştir. Seviye inildikçe kireç taşlarının boyutu büyümeye başlamıştır. Alanın 
güney yüzünden 70 cm. kuzeyde, aynı doğu batı aksı üzerinde 4 adet lokal 
yanık gözlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda bu lokal yanıkların yanmış ve 
yarı yanmış ahşap parçaları olduğu görülmüş ve belgelenmiştir. Kireç taşları-
nın ortasında yer alan, doğu batı yönlü uzanan toprak alanda çalışmalara de-
vam edilmiş, bu alanda yürütülen çalışmalarda yapının bir kanala ait olduğu 
tespit edilmiştir. Kanal ana kaya üzerinde 30-40 cm. farklılık gösteren derin-
likte oyulmuş ve 50-70 cm. aralığında değişen genişlikte kuzey güney yönlü 
genişletilmiştir. Kanal yapısının büyük kireç taşları ile yükseltilmiş olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu kireçtaşları arasında zeminden yukarı doğru hatıl-ker-
piç-hatıl-kerpiç-hatıl dizisi takip edilerek düz bir zemin elde edilmiştir. Bo-
yutları giderek küçülen kireç taşları ile doldurulmuş beyaz çakıl üzerine löy-
fer taşları döşenerek ikinci bir tesviye alanı yapılmıştır. Löfyer taşları üzerin-
de 1.5 metre kadar kerpiç beden yükseltilmiş ve kireç taşı üzerine löyfer ko-
nularak löyferlerin üzerinde kerpiç beden yükselmeye devam etmiştir. Son 
olarak yanık kerpiç duvarın devamını gözlemek adına kerpiç duvarın doğu-
sunda başka bir deyiş ile doğu magazin alanında (IX No.lu Alan) 4 No.lu pa-
yenin doğu karşısında derinliğe dayalı temizlik çalışması yapılmıştır. Yanık 
ahşap parçaları ve yanık hatlarının gözlemlendiği bu çalışmada döküntü ker-
piçlere ait sıva parçaları ele geçirilmiştir. Ele geçirilen sıva parçaları kızıl-kah-
verengi ve mavi olmak üzere iki renklidir. Bu alanın daha önceden çalışılmış 
olması ve 2006 yılından beri doğal tahribata uğraması nedeniyle neredeyse 
doğu magazinlerin batısına dair hiçbir sağlam duvar yapısı ele geçirileme-
miştir. Ancak alanın zemininde yıkıntı kerpiçlere ait sıva derzleri gözlenmiş-
tir. Her ne kadar sıva derzleri göz ile tespit edilse de doğal tahribat nedeniyle 
kerpiç yıkıntıları kum gibi dağılmaktadır. Bu nedenle alanın daha fazla tahri-
bata maruz kalmaması adına çalışmalar durdurulmuş ve belgelenerek çalış-
malara son verilmiştir (Resim: 2).
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RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Ayanis Kalesinde 2016 yılında gerçekleştirilmiş olan tapınak alanın içe-
risinde yer alan Cellanın üzerinin mevcut halinin yetersiz olması itibariyle 
yapılmış olan yeni çatı projesi ile cellanın üzeri görsel ve mimariye uygun 
bir şekilde kapatılmıştır9. Kapatılan bu alanın içerisinde bulunan bazaltlar 
üzerinde yapılmış olan intaglio şeklindeki iki sıra duvar ve yazıtın, zamanla 
tahrip olmuş parçalarının yerlerini tespit edip yapıştırmaya yönelik bir ça-
lışma hedeflenmiştir. Bir diğer çalışma ise bazaltlar üzerinde bulunan dolgu 
toprağın alınması bunun sonucunda ise hem mimarinin ortaya çıkarılması 
hem de bazaltlar üzerinde bulunan yükün azalması hedeflenmiştir. Genel bir 
temizlik çalışmasından sonra ön görülen bu çalışma alanları içerinde öncelik-
le kuzeybatı köşe duvarının üzerinde bulunan yığma dolgu toprak yan yü-
zeylerden tıraşlanarak, çalışmalara başlanılmıştır. Toplam uzunluğu 3.60 m. 
olan alanda dört farklı yüzeyde çalışılmıştır. Aynı zamanda seviye inme çalış-
maları sırasında bir adet mozaik parçası, bir adet bezemeli taş obje ve intagli-
olara ait bezemeli bir bazalt intaglio parçası ele geçmiştir. Yandan yüzeyden 
yapılan tıraşlama çalışmaları sonucunda kuzeybatı köşe duvarda toplamda 
55 cm içeri girilmiş ve bazalt sıraları üzerinde yatay olarak konumlandırılmış 
yanmış bir hatıl tespit edilmiştir. Bu hatıl üzerinde de 4 sıra halinde 45 cm. 
yüksekliğinde kerpiç mimari tespit edilmiş olup hemen üzerinde bu kez di-
key olarak konumlandırılmış yanmış ahşap hatıllara rastlanmıştır. Temizlik 
çalışmaları sonucunda mimari net bir şekilde ortaya çıkmış olup kuzey du-
var ile köşe bağlantısı saptanarak, korunmuş halde ele geçen sıva izleri tespit 
edilmiştir. Aynı zamanda bu alanda kuzey batı ve kuzey duvarın birleştiği 
köşede üst sırada yer alan bazalt üzerinde 1 cm. içerde 1 cm. genişliğinde bir 
kanal oluşturulduğu gözlemlenmiş olup aynı blok üzerinde bronz cüruflar 
tespit edilmiştir. Çalışılan alanın diğer bir tıraşlama yapılan alanı olan kuzey 
duvarının intagliolar üzerinde bulunan kısmında 6 cm. içeri girildiğinde sı-
ralı halde löyfer taşları ve üst kısmında yanmış bir hatıla rastlanılmıştır.  De-
vam eden çalışmalar sonrasında toplamda 35 cm. içeri girilmiş ve bu çalışma 
esnasında bazaltlar üzerinde sıralı halde ele geçen löyfer taş dizimi ve arka 
kısmında daha ufak taşlarla doldurulmuş bir alan tespit edilmiştir. Yine aynı 

9 M. Işıklı,- O. Aras- A. Akın Aras, 2016, 263-280.
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doğu batı doğrultuda devam eden duvarın bu kez yazıtlar üzerindeki yüzeyi 
tıraşlanmaya başlanmıştır. Bu alanda toplamda 25 cm. içeri girilmiştir her-
hangi bir mimari yapı ile karşılaşılmamakla birlikte bazaltlar üzerinde küçük 
boyutlarda bir taş sırası tespit edilmiştir. Diğer bir yüzey olan rizalitli köşe ile 
bağlantılı olan duvarda tıraşlama çalışmaları yapılmıştır ve toplamda 37 cm. 
içeri girilmiştir. Bu derinlikte karşımıza çıkan sadece sıralı bir löyfer dizimi 
ve arka kısmında da yine daha küçük boyutlarda sıralanmış olan taş parçala-
rıdır. Üzerinde ise dolgu toprak bulunmaktadır. Bu mimari düzenin korun-
ması ve aslına uygun bir şekilde dış cephelerin tekrardan onarılması adına 
orijinaline bağlı kalınarak yapılmış olan kerpiçlerle dış yüzeyler örülmüştür. 
Aynı zamanda kuzey batı köşede mimari yapının teşhiri acısından kapatılma-
mış ve üzerinde bırakılan 10 cm. kalınlığındaki koruma duvarı üzerine kerpiç 
bloklar dizilmiş ve daha sonrasında sıvama işlemi yapılarak duvarlarda yapı-
lan çalışmalar sonlandırılmıştır. 

 İkinci bir çalışma alanımız olan intaglioların kopan kırılan ve geçmiş yıl-
larda kasalanarak muhafaza edilen parçalarının denenerek yerlerine yapıştı-
rılması ve bütünlüğü sağlamaya yönelik çalışma kısmı oluşturmaktadır. 31 
kasaya bölünmüş olan bazalt parçaları denenerek yeniden kasa numarala-
rı verilmiş ve 2 kasa daha eklenmiştir. Bu aşamadan sonra tek tek denenen 
ve yerlerinden emin olunan bezemeli parçalar kodlanarak tasnif edilmiştir. 
Toplamda 80 parça taşın yeri tespit edilerek yerlerine yapıştırmak amacıyla 
önceden taşlar üzerinde denemiş olduğumuz epoksi esaslı reçine yapıştırıcı 
kullanılarak yapıştırma işlemine geçilmiştir. Mevcut bulunan taşların biti-
minden sonra ortaya çıkan bloklar üzerindeki bezemelerde yeniden deneme-
ler yapılarak 24 adet parçanın daha yeri tespit edilmiştir ve toplamda 104 adet 
parça yapıştırılmıştır.  Ayrıca sabit halde bulunan bazaltların durumunu iyi-
leştirmek adına çatlak kısımları göz önüne alınarak iç kısımlara dolan toprak 
temizlenerek taşlar sökülüp yeniden yapıştırılmıştır. Ayrıca yüzeysel olarak 
çatlak kısımları bulunan bloklar üzerinde %20 oranında hazırlanan paraloid 
B72 enjekte edilerek sağlamlaştırma yapılmıştır. Bu çalışmaların yapıldığı es-
nada kuzey batı köşede yer alan intaglioların alt sıralarında 1. ve 2. blok ara-
sında intaglio bezemelerinin iç kısmını oluşturan dolgu malzemeyi tutması 
amacıyla belirli kanallardan eritilerek akıtılan ve bir nevi kenet işlevi gören 
kurşun izlerine rastlanmıştır. (Resim: 3) Tespit ettiğimiz taşların yapıştırma 
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işlemi bittikten sonra farklı bir yöntemle tümleme çalışması yapılmaya karar 
verilmiştir. Bu bağlamda güney duvarda yarım halde bulunan sadece beze-
meli kısımın yer aldığı blok ile var olan bloğun üst kısmından itibaren kil ile 
modelleme çalışması yapılmıştır. Birebir aynı ölçülere bağlı kalınarak yapılan 
bu modelleme çalışması daha sonra negatif alçı kalıba alınmış, kuruduktan 
sonra pozitif döküm yapılmak üzere yerinden çıkarılmıştır. Pozitif döküm 
için bazaltlara yakın bir renge sahip olan fakat orijinali ile ayrımı kolaylıkla 
sağlanan epoksi bazlı bir malzeme tercih edilmiştir. Epoksi bazlı döküm mal-
zemesinin kürleşmesinin ardından negatif alçı kalıp sökülerek istenilen parça 
elde edilmiştir. Bahsi geçen yarım bazalt bloğunu tümleyen parça yerine yer-
leştirildikten sonra aslına uygun görüntüyü yakalayabilmek adına yaptığımız 
parçanın intaglio kısmı alçı ve tutkal karışımı bir malzeme ile doldurularak 
üzerine bezemeler çizilmiştir (Resim: 4) Tapınak alanında bulunan bir diğer 
Konservasyon çalışması ise 2. No.lu payede gerçekleştirilmiştir. Bu payede 
meydana gelen kaymalar ve taşların kırılmış çatlamış olanlarını onarmaya 
yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda üzerindeki toprak alınmış ve 
kelepçelerle tutturulan payenin iç kısmında da çalışma alanı oluşturabilmek 
adına yaklaşık 10 cm. alan açılmıştır. Daha sonra ise kelepçelerin sıkıştırıl-
masıyla taşların yerlerine oturtulması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sırasın-
da kırık parçalarının çok fazla olduğu parçalar yerlerinden alınıp temizlenip 
yerlerine yapıştırılmıştır. Ayrıca tüm taş bloklarının yan kısımlarında oluşan 
dolgu toprak temizlenerek epoksi bazlı reçine ile yapıştırma çalışmaları ger-
çekleştirilmiştir (Resim: 4).

 TAPINAK ALANINDA YAPILAN PASİF KORUMAYA YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR

2017 yılı kazı sezonunda yapılmış olan restorasyon çalışmaları yukarıda 
da bahsedildiği üzere tapınak cellasından başlamıştır. Yapılan kerpiç örme 
işlemi tapınak alanı içerisinde farklı alanlarda da uygulanmıştır. Önceki yıl-
larda benzer çalışmaların uygulandığı Sur duvarlarında, anıtsal kapıda ve 
tapınak alanında yer alanın cellanın kuzey duvarında yapılan pasif koruma 
çalışmalarından alınan olumlu sonuçlar bu çalışmanın gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda 2017 yılı kazı sezonunda da daha 
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tapınak alanın kuzey duvarında, A açmasının mermerli kapısında, A açma-
sının E 28 gridindeki güney duvarda ve daha öncede bahsettiğimiz tapınak 
cellasının girişinde kuzeyde yer alan rizalitli köşe ve kuzey batı yönündeki 
duvarda konservasyon uygulamasına karar verilmiştir. İlk olarak bu konser-
vasyon çalışmaları için orijinal kerpiçlerin boyutları ölçülmüş olup boyutlar 
genel olarak 33-35x50-52x12 cm. olarak tespit edilmiştir. Birinci aşama olarak 
orijinal kerpiç boyutlarında kerpiç üretmek için 35x50x12 cm. boyutunda 2 
adet kalıp hazırlanmış ve kerpiç dökümüne başlanmıştır. Yaklaşık olarak 25 
ton toprak, 1 ton saman ve 20 ton su kullanılarak toplamda 1500 kerpiç dö-
külmüştür. Çalışmalar cella girişindeki yazıtlı duvarda başlatılmıştır. Çalışma 
genel olarak her alanda aynı yöntemle yapılmış olup şöyle sıralanmaktadır; 
Akıntı toprağın traşlanması, kerpiç yataklarının açılması, duvar örülecek 
alanların ıslatılması, kerpiç örme işlemi, orijinal kerpiç yüzeylerinin sıvan-
ması, kerpiç duvarların arka kısımlarının toprak ile doldurulması ve destek-
lenmesi, son olarak da çalışılan alanların temizliğinin yapılması ile çalışmalar 
sonlandırılmıştır. Yapılan restorasyon çalışmasının korumaya yönelik büyük 
bir önem taşıdığı gözlemlenmekle birlikte, teknik olarak deneysel arkeoloji 
açısından da çalışanlara katkı sağlamaktadır (Resim: 5).

LABORATUVAR ÇALIŞMASI

2017 yılı kazı sezonunda elde edilen tüm eserler detaylı bir şekilde ince-
lenmiştir. Metal objeler için belirlenen temizlik işlemi doğrultusunda yüzey 
uygulamalarına mekanik ve kimyasal(%50 saf su+%50 alkol solüsyonu) te-
mizlik yöntemiyle konservasyon ve temizleme çalışmaları yapılmıştır. Demir 
mızrak ucu, metal objeler, bronz objeler kapalı ve hava almayacak cam kap-
lar içinde 24 saat stabil durumda bırakılmıştır. 24 saatin sonunda solüsyon-
dan çıkarılan objelerin yumuşayan korozyon tabakaları bisturi ve dişçi aleti 
yardımıyla temizlenmiştir. Altın objenin temizliği sırasında, %50 alkol+%50 
su çözelti hazırlanılarak eserin temizlenmesi amacıyla kullanılmış, pamuklu 
çubuk yardımıyla hassas bir şekilde altın objelerin yüzey temizliği yapılmış-
tır. Taş objeler(taş kap, bulla, mühür vb.), bezemeli kireçtaşı obje ve bezemeli 
seramik objelerin, cidarlarında ve bezemelerinde bulunan toprak artıkları; 
%50 su+%50 alkol çözeltisiyle pamuk uçlu çubuklar yardımıyla lokal olarak 
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emdirilerek yumuşatılmış, yumuşayan toprak artıkları bisturi ve dişçi aleti 
yardımıyla yüzeyden ve cidar aralarından atılmıştır. Yapılan yapıştırma iş-
lemlerinde peligom (üretim tar: 2012) yapıştırıcı kullanılmıştır. 2017 yılı kazı 
sezonunda yapılan temizlik ve konservasyon çalışmaları sonrasında toplam-
da 176 adet metal ve taş obje, bezemeli taş obje, mozaik parçası temizlenmiş-
tir. VI. No.lu doğu alanın E-28 gridinden, 37 adet altın obje, 2 adet bulla, 3 
adet intaglio parçası, 70 adet mozaik ve mozaik parçaları, 29 adet bezeme-
li taş objeler, 47 adet çeşitli taş ve metal eser ele geçirilmiştir. Toplamda 89 
eserin restorasyonu ve konservasyonuna yönelik çalışmalar yapılmıştır. Yine 
VI. No.lu doğu alanın C27-b-C28-a gridinden 8 adet altın obje, 10 adet bronz 
obje,13 adet bezemeli su mermeri, 10 adet taş obje, 3 adet metal obje,1 adet ob-
sidyen, gün yüzüne çıkarılmış ve toplamda 45 adet buluntunun restorasyonu 
ve konservasyonuna yönelik çalışmalar yapılmıştır (Resim: 6). 

 AYANİS KALESİ SUALTI ARAŞTIRMALARI
Ayanis Kalesi’nin Van Gölü’nün kıyısına konumlandırılmış olmasından 

dolayı, göl ile arasında herhangi bir bağlantısının olup olmadığını araştırmak 
üzere, Ayanis kazıları bünyesinde 2017 yılında ilk kez yapılmış olan sualtı 
arkeolojik araştırmaları, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Dr. 
Serkan Gündüz ve M.A. Mustafa Uğur Ekmekçi’nin katılımıyla gerçekleşti-
rilmiştir. Yapılan araştırma Hazal Ocak tarafından 2017 yılı Kazı Sonuçları 
Toplantısında detaylı olarak ele alınmış ve sunumu yapılmıştır.
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Resim 1: A Çalışma alanı (E-28Gridi) kazı çalışmaları öncesi ve sonrası.

Resim 2: D Çalışma alanı (C27-b, C28-a Gridi ), çalışma öncesi ve sonrası.

Resim 3: Cella alanında yapılan restorasyon çalışmaları ve sonrası.
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Resim 4: Cella içerisinde yapılan tümleme çalışması ve tapınak alanında                                                   
bulunan payenin restorasyon çalışması ve sonrası.

Resim 6: A Çalışma alanından ele geçirilen buluntu grupları. 

Resim 5: a) Cella içerisinde yapılan çalışmalar, b)Tapınak alanı, kuzey duvarın-
da yapılan çalışmalar, c) A açmasında  mermerli kapı alanında yapı-
lan çalışmalar, d) A açması güney duvar çalışmaları, e) A açmasında 
yapılan çalışmalar.
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ALTINTEPE 2017 YILI
KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Mehmet KARAOSMANOĞLU*
Mehmet Ali YILMAZ

Altıntepe 2017 yılı kazı ve onarım çalışmaları, 05 Temmuz 2017 tarihinde 
Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün zemin katında bulunan eser 
deposunun Bakanlık Temsilcisi ile birlikte açılması ile başlamıştır1. Kuzey-
doğu Anadolu’da, özellikle Erzincan Ovası ön tarihi ile ilgili bilgilerimiz Al-
tıntepe kazıları dışında sadece yüzey araştırmalarının sonuçlarıyla sınırlıdır. 
İlk dönem Altıntepe kazıları ve elde edilen sonuçlar incelendiğinde genellikle 
Urartu Dönemi ile ilgili bulgular paylaşılmıştır. Urartu öncesi ile ilgili verilen 
bilgiler genellikle bir paragrafı geçmeyen yüzeysel bilgiler olmuştur2. 2017 
yılı çalışmaları Altıntepe’nin Urartu Kalesi kimliğinin yanı sıra bölge için so-
runlu bir kronoloji konusunda bilgi verici nitelikte gelişmiştir.

06 Temmuz 2017 tarihinde fiili olarak başlayan kazı çalışmaları üç aşama-
lı olarak gerçekleştirilmiştir: Temizlik çalışmaları, kazı çalışmaları ve atölye 
çalışmaları.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Erzincan/Üzümlü ilçesinden alınan 14 işçi ile her yıl olduğu gibi iç kalede-

ki yapıları ve gezi güzergâhlarını kaplayan otların temizliği gerçekleştirildi. 

* Prof. Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bö-
lümü 25240 Erzurum/TÜRKİYE, e-mail: mkaraos@atauni.edu.tr

 Dr. Mehmet Ali YILMAZ, Öğretim Üyesi, Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, 1 Eylül Kampüsü, 64200-Uşak/TÜRKİYE, e-mail: mehmetaliylmz@gmail.com

1 2017 yılı çalışmalarımızda Erzurum Müzesi Uzmanlarından Sanat Tarihçisi Selma AKGÜL Ba-
kanlık temsilcisi olarak görev yapmıştır. Kazı süresince yardımlarını esirgemeyen Temsilcimi-
ze teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Hakan 
Ocak, Hilal Köroğlu, Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğrencileri Semi Eren Demir, Semih 
Gümüşkanat, Pınar Aydoğan, Kübra Yaman, Veysel Cihan ve Cihat Yılmaz ile Kafkas Üniver-
sitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Dursun Kaygın ve Miraç Güneş 2017 yılı çalışmalarında yer 
almıştır. Emekleri ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz. 

2 Özgüç 1961: 267
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Bu çalışmalara Üzümlü Kaymakamlığı bünyesinde görevli İŞKUR işçileri de 
1 hafta süre ile destek verdi.

KAZI ÇALIŞMALARI

Kazı çalışmaları iki alanda gerçekleştirildi: Açık hava tapınağının doğusu 
ve Urartu Dönemine ait içkale güney sur duvarı önü. açık hava tapınağının 
doğusunda 2015 yılından beri devam eden çalışmalar Altıntepe’de bilinen 
baskın Urartu kültürünün dışında Tunç çağlarına uzanan yerleşim ile ilgi-
li bilgilerimizi zenginleştirdi. Urartu Dönemine ait içkale güney sur duvarı 
önünde yürütülen çalışmalardaki amaç, açık hava tapınağının doğusundaki 
alanın üzerinde izlenen küllü moloza ait tabakaların bu bölümden geldiği dü-
şüncesini kanıtlamaktı. 

Açık Hava Tapınağının Doğusu (AHTD)-Tunç Çağı Yerleşimi

Altıntepe Urartu kalesinin güney ve güneydoğu bölümünde Urartu Döne-
mine ait mezarlar ve açık hava tapınağı yer almaktadır. 2014 yılında açık hava 
tapınağının doğusunda kazılan alanda saptanan bazı yerleşim izleri burada 
kazı çalışması başlatılmasına neden olmuştur. Kazı çalışmalarının amacı teras 
üzerindeki Urartu Dönemi yapılanmasının yayılımını ve durumunu belge-
lemekti. Fakat 2014 yılında ulaşılan sonuçlar kalenin erken dönemlerine ait 
veriler sağlamıştır. 2015 ve 2016 yıllarında da alanda gerçekleştirilen kazılar 
ile Urartu Döneminin mimari kalıntılarının bulunduğu terasın daha önceden 
de kullanıldığını göstermiştir. 2015 yılında tam olarak açığa çıkarılan yakla-
şık 5.00x5.00 m. ölçülerindeki kırma taş duvarlı bir oda içinde bulunan ocak 
içinden alınan yanmış odun örneğinin C14 sonuçları buranın Tunç çağlarına 
uzandığını kanıtlamıştır. Bu nedenle teras üzerindeki erken dönem yerleşi-
minin durumunu anlamak için 2016 yılında kısa süreli bir kazı çalışması sür-
dürülmüştür. 2017 yılında ise 2016 yılında başlanan alanda kazı çalışmaları 
devam ettirilmiştir3. 

3 Daha detaylı analitik ve analojik sonuçlar Münih’te gerçekleştirilen 11. ICAANE’de Mehmet Ali 
Yılmaz tarafından bildiri olarak sunulmuştur.
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2014-2015 yıllarında açığa çıkarılan alan A alanı, 2016-2017 yıllarında açı-
lan alan ise B Alanı olarak isimlendirildi (Çizim: 1). Kazı çalışmaları ağırlıklı 
olarak B Alanında gerçekleştirildi. Bu alan yamaç yüzeyinden yaklaşık -3.00 
m seviyesine kadar moloz dolgu içermektedir (Resim: 1). Bu molozun ilk 1.00 
m.lik bölümü Urartu sur duvarlarından terasa yuvarlanmış kerpiç bloklarını 
içermektedir. Sonraki 0.50 metrelik bölüm orta boy taşlar içeren bir tabakayı 
temsil etmektedir. Bu tabaka Urartu sur duvarları için açılan temeller sıra-
sında çıkan moloz yığınıdır. Temeller kazılırken kalenin güney bölümünü 
yerleşim tutan Tunç Çağı sakinlerine ait tabakalar tahrip edilmiş ve güney 
yamaç boyunca toprağı atılmıştır. Çünkü orta boy taşları içeren tabakanın alt 
kısmında, yaklaşık 0.40-0.50 m. kalınlığında içerisinde el yapımı, koyu yüzlü 
iyi perdahlı seramiklerle birlikte küçük hayvan kemiği parçalarının da yer 
aldığı küllü bir tabaka gelmektedir. Tüm bu molozun içinde terasın asıl yerle-
şim tabakalarını açığa çıkarmak oldukça güç bir hal almaktadır. B alanındaki 
ilk mimari veriler 1.237,9 m. (deniz seviyesinden) gelmektedir. Burada açığa 
çıkarılan yapının kuzey duvarı yaklaşık 0.40x0.30 m. ölçülerindeki kırma taş-
lardan yapılmış ve üzeri kerpiç sıvalıdır (Resim: 2). A alanındaki 5.00x5.00 m. 
ölçülerindeki mekânın doğu duvarının dış yüzü ise B alanındaki mekânın batı 
duvarını oluşturmaktadır. B alanındaki mekânın doğu ve güney duvarı bu 
seviyelerde (1.237,9 m.) tespit edilememiştir. Her ne kadar bu duvarlar tespit 
edilemese de güney ve kuzey köşelerde yapılan çalışmalarda bu köşelerdeki 
duvar sıvalarının oval formlu olduğu ve dolayısıyla odanın ana formunun 
da oval olabileceği anlaşılmıştır (Resim: 3). Mekânın kırma taş duvarlarının 
yıkıntıları mekân içine düştüğünden dolayı alanın neredeyse tamamı moloz 
içermektedir. Moloz içinden basit ağız kenarına sahip çömlek ve çanak gibi 
formlara sahip el yapımı seramiklerle beraber yüzden fazla küçük Obsidiyen 
parçası ele geçirilmiştir (Resim: 4). Alandan ele geçirilen el yapımı seramikler 
üzerinde kazıma çizgi ve yuvarlak baskı motifli, iyi perdahlı seramikler ele 
geçmiştir (Resim: 5). Kuzey duvar önünde 1.235,31 m. kotta taşların üzeri-
nin sıvanması suretiyle oluşturulan 1.40 m. ölçülerinde bir alan içinde yanmış 
odun parçası tespit edilmiştir. Yanmış odun parçası C14 analizleri yapılmak 
üzere muhafaza altına alınmıştır. Kuzey duvar önünde 3.40 m. uzunluğunda 
başka bir yanmış ahşap açığa çıkarılmıştır (Yük.1,235.31 m.). Bu yanmış ah-
şap, muhtemelen, mekânın çatısını taşıyan ahşap elemanlara aittir (Resim: 6). 



620

Mekânın kuzey duvarının 1.00 m. önünde 1,236.27 m. kotta yıkıntı taşların 
altında oldukça ezilmiş ve yanmanın etkisiyle çeperleri aşınmış bir çömlek 
ile karşılaşıldı. Çömleğin boyun ve ağız bölümü ile kaidesinin farklı yerlerde 
olduğu görüldü. Çömlek sıkıştırılmış toprak zemin üzerine yerleştirilmiş ve 
kaidenin alt bölümünde yanmış saz veya samana rastlandı. Kabın kaidesinde 
bir delik olması nedeniyle urne olduğu düşünülse de içinde herhangi bir kül 
veya yanmış kemik parçası ele geçmemiştir. Dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı 
ve uzun boyunlu çömleğin hamuru küçük taşçık katkılı ve dışı iyi perdahlı-
dır. Birinci çömleğin 0.40 m. batısında 1.236,30 m. kotta ikinci bir çömlek tes-
pit edildi. Ters olarak yerleştirilen çömleğin ağız kısmı taban üzerine yerleş-
tirilmiştir. Yıkıntıların altında ezildiğinden dolayı parçalanmış olan çömlek 
mekânın geçirdiği yangından etkilenerek oldukça deforme olmuştur. İlkine 
göre daha kalın bir cidara sahip çömleğin kaidesinde de delik bulunmakta-
dır. Bu çömleğin içinde de herhangi bir kül veya yanmış kemik açığa çıkarıl-
mamıştır. Çömlek el yapımı, düz kaideli, orta kum katkılı ve iyi perdahlıdır. 
Omuz ve boyun üzerinde kazıma çizgi nokta bezekler izlenmektedir (Resim: 
7). Bu çömleğin 0.50 m. güneyinde ise başka bir çömlek parçalanmış halde 
ele geçmiştir. Taban üzerinde ezilerek parçalanmış olarak çömleğin parçaları 
arasında kırılmış bronz bir iğneye rastlanılmıştır (Resim: 8). Mekânın güney 
batı köşesine yakın bir alanda kabartma bezemeli, muhtemelen taşınabilir bir 
ocağa ait parçalar yoğun yanık bir tabakanın içinde izlenmektedir (Resim: 8). 
Küçük boyutta elde edilen parçalar ele geçse de ocağın konumu belirleneme-
miştir. Kuzey duvarın doğu bölümü önünde 1.61x0.82 m. ölçülerinde büyük 
bir taş açığa çıkarılmıştır. Taşın batı bitişiğinde, sıvalı kuzey duvarın önünde 
U formlu, oval bir külhanı bulunan ocak ile karşılaşılmıştır.  Kerpiç sıvalı ocak 
genel hatlarıyla 0.46x0.75 m. ölçülerindedir4 (Resim: 9). Ocağın derinliği 0.22 
m.dir. Önün de bulunan oval külhan 0.11 m. cidara, 0.28 m. uzunluk ve 0.49 
m. genişliğe sahiptir. İçinde bulunan yanmış ahşaplar mekânın geçirdiği yan-
gından sonra içine düşmüş olmalıdır. Mekânın güney bölümünde yan yana 
dizili olarak iki kerpiç tekne, bir pişmemiş toprak çanak ve at nalı formlu fırı-
nın kalıntıları açığa çıkarılmıştır (Resim: 10). Batıdan doğuya doğru ilk tekne 
1.236,30m. kotta, açığa çıkarılmıştır. 0.21x0.58m. ölçülerindeki teknenin içinde 

4 Ocağın benzerleri Pulur/Sakyol (Koşay 1976: Lev.13/2, Lev.15/1-2).
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kenarları dikey formlu pişmiş toprak bir tabla vardır. Bu tekneye bitişik olan 
pişmemiş toprak çanak dışa doğru konik forma ve 0.25 m. çapında, 0.20 m. 
yüksekliğindedir. Çanak içinde herhangi bir buluntu ele geçmemiştir. Çana-
ğın doğusundaki diğer kerpiç tekne 0.94x0.70 m. ölçülerinde oval formludur. 
Batı çeperi düzgün bir taşla sınırlandırılan teknenin zemini de kerpiçtir. Bu 
teknenin hemen doğu bitişiğinde ise 0.91x1.10 m. ölçülerinde at nalı formlu 
ve zemininde pişmiş toprak bir tabla yer alan fırının kalıntıları açığa çıkarıl-
mıştır (Resim:11). Tablanın batı kenarında 0.20 m. genişliğinde bir oluk bu-
lunmaktadır. Bu oluk büyük olasılıkla ateş alanı olarak kullanılmıştır. Fırının 
üst yapısı ile ilgili herhangi bir veri yoktur. Ancak etrafında yanmadan dolayı 
kırmızılaşmış yıkıntılardan dolayı kubbeli olabileceği düşünülmektedir5. 

Mekânın batı köşesinde, mekânın zemininden 0.45 m. daha yüksek bir 
kotta zemini sıkıştırılmış toprak olan 2.00x2.00x2.50 m. ölçülerinde üçgen bir 
alan açığa çıkarılmıştır. Üçgenin doğuya kalan geniş kenarı yan yana dizilen 
beş taş ile sınırlandırılmıştır. İlk bakışta oraya ait olmadığı düşünülen taşların 
ön yüzünde izlenen sıva izleri ve taşlardan birinin altına kalan şişe formu bir 
kap ile altında bulunan tabla alanın özel işlevi konusunda ipucu vermektedir. 
Tablanın üzerine yerleştirilmiş ve yangında olumsuz etkilenen bu kap üzerin-
de kazıma dalga çizgi ve yuvarlak baskı bezekler izlenmektedir (Resim: 12). 

Mekânın yaklaşık olarak ortalarına denk gelecek şekilde aralarında 1.50 
m. mesafe bulunan ahşap sütunların bastığı taşlardan oluşturulan kaideler 
açığa çıkarılmıştır. Batıda bulunan kaide beş taştan oluşmaktadır. Doğuda-
ki ise iki taşın yan yana yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Benzer kaideler 
mekânın batısındaki 5.00x5.00 m. ölçülerindeki diğer mekanda ile apadana-
nın güneyinde açığa çıkarılan mekanda da açığa çıkarılmıştır. 

Altıntepe Tunç Çağı yerleşiminde elde edilen koyu yüzlü, kazıma ve bas-
kı bezemeli çanak çömlek parçaları Anadolu ve Güney Kafkasya’da görülen 
kültür bölgeleri etki alanı içinde değerlendirilebilir. Seramiklerin benzerleri-
ne Doğu Anadolu Bölgesi’nde Sos Höyük6, Muş Ovası yüzey araştırmalarıda 

5 Fırının benzerleri Değirmentepe Höyüğü (Duru 1979: 15, Lev.3/2); Tepecik Höyük (Esin 1979: 
83); Norşuntepe (Hauptmann 1982: 20, Lev. 17/2)

6 Sagona ve diğerleri 1997: 185, Plate 6
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(Sütey Yaylası)7, Ağrı Dağı’nın batı eteklerinde Bozkurt kurganlarında8 ve 
Ardahan’da gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında9 rastlamaktayız. Anadolu 
dışında, Güney Kafkasya’da Gürcistan/Jinisi10, Didi Gora ve Tqisbolo Gora11 
yerleşimleri, Ermenistan’da Garni12 ve Sotk 213 yerleşimi ile Azerbaycan’da 
Üzerliktepe›de14 Orta Tunç Çağı sonu ve Geç Tunç Çağı başlarına tarihlendi-
rilen benzerlerini görmek mümkündür.  

Urartu Dönemine Ait İçkale Güney Sur Duvarı Önü (SDJ1) 

Geçmiş yılarda Altıntepe Kalesi’nin güneye bakan yamacında açığa çıka-
rılan ve tepenin şimdiye kadar bilinen en erken yerleşim izlerini temsil eden 
Tunç Çağı yerleşim izleri (açık hava tapınağı doğusu ve apadananın güne-
yi), tepenin güney yamacının erken dönemlerde yerleşim açısında uygun 
görüldüğünü düşündürmektedir. Açık hava tapınağının doğusunda açığa 
çıkarılan mimarinin üzerindeki moloz arasında izlenen küllü ve el yapımı 
seramikler içeren dolgu muhtemelen güney yamaçtaki diğer yerleşim taba-
kalarının Urartu ve Bizans surlarının inşası sırasında tahrip edilip yamaçtan 
aşağı atılan dolgusuydu. Bu nedenle daha önce kazılan apadananın güney ve 
açık hava tapınağı arasında, Urartu Dönemine ait güney surlarının oturduğu 
teras üzerinde bir alanda kazı yapmaya karar verildi. Burada 5.00x5.00 m. öl-
çülerinde bir açma oluşturuldu (Koordinatlar: Y 555505.9747, X 4395967,4074, 
Z 1.252,12 )

10.07.2017 tarihinde başlanan kazı çalışmalarında bitki toprağının hemen 
altından açmanın kuzey bölümünde yoğun olmak üzere Bizans dönemi ka-
lesine ait çatı kiremidi parçaları ve harçlı sur duvarı molozları gelmeye baş-
ladı (1.252,02 m.). Açmanın güney bölümünde ise Urartu dönemine ait pitos 
parçaları ele geçmiştir. 1.251,72 m. kotta Urartu sur duvarlarına ait yıkıntı 

7 Özfırat 2017: 64, figüre 10/5, 7
8 Özfırat 2012: Figure 8/1-5, 11/1-2
9 Laneri ve diğerleri 2003: 115
10 Narimanishvili-Amiranashvili 2010: 231, pl.X/4,6,8; XII
11 Kastl 2008: Fig.2/1-2; Fig.3/3-4
12 Khanzadyan 1969: Pl. XXXI/1-5; Pl. XXXII/1-5
13 Kunze ve Diğerleri 2013: Abb. 18/3-4
14 Kushnareva 1997: Figure 63; Avetisyan-Bobokyan  2008: 127
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kerpiç blokları ile farklı dönemlere ait seramik parçalarına rastlanılmıştır. Aç-
manın kuzey profili önünde, kuzey doğu köşeye yakın bir konumda yıkıntı 
kerpiç blokların içine kesilmiş 1.63x0.90 m. ölçülerinde, 0.40 m. derinliğinde 
oval formlu bir çukur tespit edilmiştir (Resim: 13). Çukurun içine düşmüş 
iki taştan başka bir şey açığa çıkarılamamıştır. Açma içinde 1.251.61 m. ile 
1.251.05 m. kotları arasında en az iki sefer yenilenen ve güneye doğru eğime 
sahip karbonize olmuş saz örtülü zemine rastlanmıştır. Zemin açmanın gene-
linde takip edilmemiş ve muhtemelen çukurla aynı dönem, yani kalenin son 
dönemindeki yerleşime ait izler gibi görünmektedir. 1.250,90 kotuna kadar 
Urartu sur duvarlarına ait yıkıntı kerpiç blokları arasında farklı ağırlıklı ola-
rak Urartu dönemine ait seramik parçalarında başka herhangi bir arkeolojik 
veriyle karşılaşılamamıştır. 

KORUMA VE PROJE ÇALIŞMALARI

2017 yılı kazı çalışmaları yukarıda anlatıldığı üzere iki farklı alanda ger-
çekleştirildi. açık hava tapınağının doğusu (AHTD)-Tunç Çağı yerleşimi kazı-
larında bir takım mimari veriler açığa çıkarılsa da Urartu Dönemine ait içkale 
güney sur duvarı önü (SDJ1) çalışmalarında korunması gerekli bir mimari 
veri elde edilememiştir. AHTD alanında açığa çıkarılan Ocak, fırın ve diğer 
işlik alanları alçak, ahşap çatı ile örtüldükten sonra jeotekstil ve brandayla 
kötü hava koşullarına karşı koruma altına alınmıştır (Resim: 14). 

Altıntepe Urartu Kalesi’nin gelecek kuşaklara aktarılması için hali hazırda 
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylı, Urartu 
mezarları restorasyon projesine ek olarak arkeopark projesi hazırlanması dü-
şünülmektedir. Bu amaçla yıl içinde bazı somut adımlar atılacaktır. 

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Altıntepe Urartu Kalesi kazı ve onarım çalışmalarında ele geçirilen çanak 
çömlek parçaları ve diğer küçük buluntular kazı ekibinde yer alan arkeoloji 
öğrencileri tarafından çizildi, fotoğraflandı ve FileMaker programında oluş-
turulan veri tabanına veri girişleri yapılarak belgelendi. 
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Resim 1: AHTD B Alanının üzerindeki moloz tabakası.

Çizim 1: A ve B alanının planı.
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Resim 3: AHTD B Alanı.

Resim 2: AHTD B Alanı.
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Resim 5: AHTD B Alanından seramikler.

Resim 4: AHTD B Alanından obsidiyen parçaları.
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Resim 8: AHTD alanından seramikler.

Resim 7: AHTD B alanından seramikler.

Resim 6: AHTD B alanındaki yanmış ahşaplar.



630
Resim 10: AHTD B Alanındaki döşemler.

Resim 9: AHTD B alanındaki ocak.
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Resim 12: AHTD B Alanının batı köşesindeki kil tabla üzerindeki seramik.

Resim 11: AHTD B Alanındaki fırın ve tekne kalıntıları.
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Resim 14: AHTD B alanındaki koruma uygulamaları.

Resim 13: Urartu Dönemi güney sur dışı.
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A. TEMİZLİK VE KARELAJ ÇALIŞMALARI

Harran örenyeri kazılarına temizlik ve karelaj çalışmalarıyla başlandı. 
Harran Ulu Cami avlusu ve çevresi, içkale ile Harran Höyük’de daha önceki 
yıllarda kazı yapılan alanlarda bitki temizliği yapıldı. Karelaj çalışması HU-
BAK (Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Koordinatörlüğü) projesi 
kapsamında yapıldı. Bu çalışmada 2016 yılı açmalarının genişletilmesi plan-
landığından karelaj çalışma kodları da bu doğrultuda hazırlanmıştır.

B. KAZI ÇALIŞMALARI

Harran Örenyeri 2017 yılı kazı izin başvurumuzda talep ettiğimiz, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tara-
fından da uygun görülen yerlerde  kazı çalışmalarımız gerçekleştirildi. Bu 
çalışmalar şunlardır:

I. ULU CAMİ’NİN DOĞUSU’NDA YAPILAN KAZI ÇALIŞMALARI

Ulu Cami’nin doğusunda, daha önceki yıllarda tamamen meydana çıkar-
dığımız podyumlu kuyu, çarşı hamamı ve doğu çarşısının etrafında,  tonozlu 
yol çarşısı, şadırvanlı avlu ile miskçi dükkanında kazı çalışmaları yapıldı (Re-
sim: 1, Çizim: 1). Tonozlu yol çarşısındaki kazı çalışmaları arkeologlar Selda 
Fırtına, Gülperi Ekinci ve Leyla Baran tarafından gerçekleştirildi.

1. MİSKÇİ DÜKKANI

Harran’da yaptığımız 2015-2017 yılı arkeolojik kazı çalışmalarında, Har-
ran Ulu Cami’nin doğu sokağına açılan miskçi dükkanının işliği, teşhir salonu 
ve depoları  meydana çıkarıldı (Plan: 1, Resim: 1-2). Bu çalışma alanındaki 
arkeolojik kazı çalışmaları, gözetimimde  arkeologlar  Doğan Güneş ve İsa 
Azak tarafından yapıldı.

İşlik

7H/d6 Açmasının 1-2 birimlerinin kazılmasıyla açığa çıkan bu oda doğu-
batı yönünde olup,  5.58x2.85 m. ebadındadır. Kuzeyinde havuz, güneyinde 
salon bulunur.   
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Kazı çalışmasında 369,20 seviyesinden itibaren küllü kahverengi toprak 
içerisinde (Birim 7H/d6.2)  tüm ve tüme yakın çok sayıda kürevi konik kaplar 
bulundu3. II. Tabakanın +368.65 kodundaki tabanı yer yer tam ve kırık tuğla 
döşelidir. Üzeri 1-2 cm. kalınlığında çamur harcı sıvalıdır. Bu zemin üstünde 
0.58 cm. kalınlığındaki killi topraklı yıkıntı katı birimde çok sayıda kürevi 
konik kapla birlikte testi parçaları, fincan parçaları, cam şişe parçası, üzeri 
Arapça harflerle yazılı lüster tekniğinde sırlı seramik parçaları, metal objeler 
ve sikkeler bulundu. Çift kulplu testi parçalarının kil çamurundan özel ha-
zırlanmış konik bir taban üstünde durduğu görüldü. Kürevi konik kapların 
çoğu güney duvarı bitişiğindeki küçük hücrelerin içinde toplu halde bulundu 
(Resim: 3-5). Bu hücrelerden birisi 1.50x0.40m. ölçüsünde, diğeri 0.74x? m.dir. 
Hücre duvarları 0.7-0.15 m. yüksekliğinde korunmuştur. Genişliği 0.25m. 
olan bu duvarlar, Horasan harçlı tuğla örülüdür. Duvarın dış yüzü 1.5 cm 
kalınlığında kireç harç sıvalıdır. Dış yüzü oldukça düzgün sıvalı bu hücre du-
varı, hücre içinde korunan kaplara ne kadar önem verildiğini göstermektedir. 
Oda içinde bulunan yanmış ahşap parçaları nedeniyle bu hücrelerde rafların 
da olabileceği düşünülmektedir.

Bu tabakadan alınan yanmış bir ahşabın radyokarbon ölçümü (GO) anali-
zinde %94,6 M.S. 1031-M.S. 1190 tarih aralığını vermiştir.  Bu tarihi değerlen-
dirdiğimizde Zengiler Dönemine denk gelmektedir. 

Kürevi konik kapların, pithos ve testi parçaları ve bazalt dibekle birlikte 
bulunduğu bu oda, bu kapların güzel kokulu sıvılarla dolumlarının yapıldığı 
işlik olmalıdır.

Havuz

İşliğin doğu bitişiğinde, maksem ile işlik arasında 1.40x2.90 m. ebadında 
dikdörtgen planlıdır (Resim: 2). +368,51 seviyesindeki tabanı, işliğin II. zemin 
seviyesinden 14cm. daha aşağıdadır. Havuzun günümüzde korunan batı ke-
narının 0.50 m. yüksekliğinde olması havuzun işliğin zemin altı seviyesinde 
olmadığını göstermektedir. Havuzun tabanı 0.40x0.40 m. ölçülerinde kare 

3 Bu kürevi konik kapların çizimleri, restorasyon, konservasyonları ve analizleri Harran Üniv. 
HUBAK projesi kapsamında yapılmıştır.
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tuğlalarla kaplıdır. Tuğla üzeri kireç harç sıvalıdır. Havuz içinde farklı ölçü-
lerde pişmiş toprak künkler, dirsekler, testi parçalarına ve pişmiş topraktan 
yapılmış taşınabilir kanallar ve çömlekler bulundu. 

Salon
İşliğin güney bitişiğinde 8.70 m. uzunluğunda ve 2.33-2.62 m. genişliğinde 

salon bulunur. 1 No.lu sokağa açılan 1.28 m. genişliğindeki kapıdan salona 
girilir. Bu salondan işliğe ve 1 No.lu depoya ulaşılır. Tek basamakla inilen 
girişinin sağ ve solunda görülen kapı söveleri, giriş kapısının çift kanatlı ol-
duğunu gösterir. Salonun sağ ve solunda 0.29 ve 0.49 m. yüksekliğinde, 0.54 
ve 0.99 m. genişliğinde sekiler yer alır. Bu sekilerin kenarı tuğla örgülü olup, 
döşemesi de tuğladır. Seki ile kapı arasındaki yerde çok sayıda, iki seki ara-
sında ise az sayıda kürevi konik kap bulunması bu sekilerde de ahşap rafla-
rın olduğu, bu kürevi konik kapların bu raflarda korunduğu ve müşteriye 
sunulduğunu, rafların yıkılması neticesinde bu kapların de salona düştüğü 
düşünülmektedir. Kapının ön kısmında güney duvarı yakınında çok sayıda 
demir çivi de bulundu.

Depo 
İşliğin salon girişinin karşısında yer alan bu depoda 7H/c6 ve 7H/d6 

No.lu açmalarda yapılan kazı çalışmasında +370.65 seviyesinden başlanarak 
sekilerin olduğu +369.66 seviyesine kadar küllü toprak biriminde derinleşil-
di. Seviyenin daha düşük olduğu eşik önünde ise sıkıştırılmış toprak zemine 
+368.47 seviyesinde ulaşıldı.

Bu depo 3,80X2,70 m. ebadındadır. Girişi kuzeyde 1.08 m. genişliğindedir. 
Giriş önü 1 metrekare genişliğinde zemin seviyesinde, etrafı ise L biçiminde 
0.55 m. yüksekliğinde sekiler bulunur. Kesme taşlarla örülerek oluşturulan 
sekiler 1.05 m. genişliğindedir. Bu sekiler çeşitli eşyaların konulması için kul-
lanılmış olmalıdır.

Depo ve İşlik

1 No.lu deponun batı bitişiğinde 7H/c6  açmasında yer alan depo ve işlik 
işlevindeki mekan 5.75x3.30 m. ebadındadır. Geniş gövdeli pithoslar, sekiler 
ve ocak bulunması nedeniyle bu mekanın hem depo, hem de işlik amaçlı kul-
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lanıldığı düşünülmektedir. Ortaçağda damıtma yoluyla güzel koku yağ ve 
sıvılar yapılmaktaydı. Bu nedenle, bu ocağın da damıtma amacıyla kullanıl-
ması muhtemeldir. 

Miskçi Dükkanında bulunan kürevi konik kaplar, iyice pişirilmiş olup, sık 
dokulu kalın ve sert  hamurludur. Ağzı silindirik küçük delikli, kısa boyunlu, 
kürevi konik gövdeli ve sivri diplidir (Resim: 5). Taş gibi sıkı hamurlu ve ka-
lın cidarlı olmasıyla oldukça sağlamdır. İçindeki sıvının sızması imkansızdır. 
Bazılarının içi de sıvıyı korumak için sırlanmış veya astarlanmıştır. 

Harran’da bulunan kürevi kapların, birlikte bulunduğu malzemelerle ve 
bulunduğu mekanın alanla ilişkisiyle birlikte değerlendirildiğinde, yüzler-
ce kürevi konik kabın tek bir odada bazalt dibekle ve pithoslarla birlikte bu-
lunması, bu odanın hamam ve çarşı yakınında olması, kazı alanındaki diğer 
odalarda da ele geçirilmesi, ayrıca tarafımızdan yaptırılan analizlerde civa ve 
yanıcı maddeye rastlanılmaması nedeniyle bu kaplar güzel koku (parfüm) 
kabı olmalıdır.

Bu kapların gövdeleri kalıp baskı, kazıma ve az sayıda yapıştırma (barbu-
tin) tekniğinde  bezelidir. Dışı bazen iyi pişen hamurunun renginde görülür-
ken,  çoğunda  ise boya mevcuttur. Genelinde dış astar, bazılarında iç astar 
da. kullanılmıştır. Birkaç adetinin iç ve dışında türkuaz sır da görülür. Sadece 
2 adedinin içi turkuaz, 4 adedinin içi ise beyaz renkte sırlanmıştır. Bu kürevi 
konik kaplarda damla, dairevi, bitkisel, geometrik v.b. olmak üzere 28 adet 
farklı motif görüldü.  Anılan kaplar bezemelerine göre 4 guruba ayrıldı4.

II. İÇKALE

Harran örenyeri içkale-sarayın güneyinde, 2. katta 12J-10B, 12J-10C ve 
12J-10D açmalarında yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında, batı-doğu yö-
nünde saray hamamı, 1 No.lu koridor ve havuzlu sekizgen yapı büyük oran-
da meydana çıkarıldı (Plan: 2, Resim: 6). Bu alanda arkeologlar İbrahim Yıl-
maz ve Mehmet Coşkun çalışmıştır.

4 Anılan kaplar hakkındaki ayrıntılı bilgilere, tarafımdan yayına hazırlanan “Harran Kazısında 
Bulunan Kürevi Konik Kaplar” Uluslararası Harran ve Çevresi Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu 2017 
Bildirileri (baskıda), adlı yayından ulaşılabilinecektir.
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SARAY HAMAMI

Kesme blok taşlardan ve tuğladan oluşan duvar kalıntıları  ve yer yer kül-
lü kahverengi toprağın kaldırılmasıyla soyunmalık, ılıklık, iki adet sıcaklık ve 
sıcak su deposunun olduğu hamam meydana çıkarıldı (Plan: 2, Resim: 6-11). 
Restoratörler tarafından duvar, sıva ve künk hattına müdahale edilerek koru-
ma tedbirleri uygulandı.

Soyunmalık

Kazı çalışmaları esnasında soyunmalık odasına düşmüş kesme blok taş ve 
tuğla parçalarının yoğun olduğu birim kaldırıldığında oda içindeki sekiden 
yaklaşık 0.80m. yüksekte 3 adet tandıra rastlanıldı. Birbirinin yakınında bu-
lunan bu kil tandırlar 30-50 cm. çapında, 20-30 cm. yüksekliğindedir. İçindeki 
külde hayvan kemiklerinin olduğu görüldü. Moğol saldırısı sonrasında yıkı-
lan bu mekanın kalıntıları üzerine yapılan bu tandırlar daha sonraki göçebe 
yerleşimciler tarafından yapılmış olmalıdır (III. Dönem). 

1 No.lu koridordan 1.90m. yüksekliğinde ve 0.80m. genişliğindeki kapıyla 
girilen bu kare planlı oda 3.70x3.90m. ebadındadır (Resim: 8). Kapıdan 2.66m. 
uzunluğunda ve 0.97m. genişliğinde küçük bir koridorla oda içindeki sekilere 
ulaşılır. Bu koridorun duvarları 1.70m. yüksekliğe kadar düzgün kesme taş, 
bunun üstü ise çift sıra tuğla ve taş, 2.05 m. yükseklikten itibaren ise tuğla 
örülüdür. Bağlayıcı olarak horasan bazlı harç kullanılmıştır. Oda duvarları 
yer yer 3.40 m. yüksekliğinde korunmuştur. Odanın üst örtüsü çapraz tonoz-
lu olmalıdır.

Odanın üç yanında duvarı çepeçevre dolaşan 0.60m. yüksekliğinde taş se-
kiler yer alır. 1.36 ve 0.76 m. genişliğindeki bu sekiler düzgün kesilmiş kireç 
taşıyla örülüdür. Taş sekilerin alınlıklarında kemerli nişler halinde papuçluk 
veya ayakkabılıklar bulunur. Bu nişler 0.30m. genişliğinde, 0.40 m. yük. ve 
0.65 m. derinliğindedir. Bu nişlerin XVI. yüzyılda hamamlarda yapılmaya 
başlandığı ifade edilir5. Ama benzer nişler XII. yüzyıla tarihlediğimiz Harran 
saray hamamında görülmektedir.

5 M.Yılmaz ÖNGE, Anadolu’da XII-XIII. yüzyıl Türk Hamamları, Ankara 1995: 24.
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Odanın kuzeyinde bir çeşme bulunur. Çeşmenin aynasında musluk deliği, 
önünde ise 0.30x0.40 m. ölçüsünde taş tekne yer alır. Oda duvarlarında sıva 
yer yer korunmuş haldedir. Sıvanın üç kat olduğu tespit edildi. Oda tabanı 
dikdörtgen ve kare biçiminde taşlarla kaplıdır. Odada sırlı testicik, seramik 
ve cam parçaları, tıp aletleri ile taban kaplama taşları arasında bakır sikke-
ler bulundu. Bakır sikkelerin giysilerin çıkarılması esnasında tabana düştüğü 
düşünülmektedir.

Ilıklık

Soyunmalığın doğusunda bulunan ılıklık dikdörtgen planlı olup, 2,80x1,90 
m. ebadındadır. Soyunmalıktan ılıklığa 0.80 m. genişliğinde kapı girişi mev-
cuttur. İçerisinde üst kattan düşmüş toprak dolu olan bu mekanın arkeolojik 
kazı çalışmasının 2018 yılında yapılması planlanmaktadır.

1 No.lu Sıcaklık

Bu mekan batısındaki ılıklığa sivri kemerli giriş eyvanındaki 0.70 m. geniş-
liğindeki kapı geçişiyle bağlanır (Resim: 9).  Kalenin yıkılan ikinci ve üçüncü 
kat duvarlarının kesme blok taşları kubbesini tahrip ederek, sıcaklığın içini 
doldurmuştur. Çalışmalar esnasında numaralanan kesme blok taşlar, vinç 
yardımıyla mekan dışına çıkarılarak zemine ulaşıldı. Bu taşlar arasında kitabe 
parçaları ile Arapça yazılı bir sanduka bulundu. 

Yıldızvari altıgen merkezi planlı olan 1 No.lu sıcaklık,  3.95x3.40 m. eba-
dındadır. Kubbesi büyük oranda tahrip olmuştur. Kubbenin korunan tuğla 
sırasından taban arası 3.34 m. dir. Bağlayıcı olarak horasan harcı kullanılmış-
tır. Kemer ayakları kesme blok taşlar, kemer ve kubbe tuğla+Horasan harcı 
örgülüdür. Yüzey kireç harcı savalıdır. Kabartma görünüşlü tromplar mala-
kari tekniğinde yapılmıştır.  

Sıcaklık odasında duvar kalınlığı içinde 3 adet sivri kemerli penetrasyon 
geçişli eyvan, bir adet de sivri kemerli niş vardır6. Bu nişte tekne şeklinde 
kurna bulunur. Bu kısım toprak dolu olduğu için 2018 yılında ayrıntılı bilgi-
ye ulaşılacaktır. Tuğla ile yapılmış eyvanlar yaklaşık 1.68x1.50 m. ölçüsünde, 

6 Mimari tanımlar için heyet üyemiz Sanat Tarihçi Ruhan Kılıç’a teşekkür ediyorum.
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2,13-2.26 m. yüksekliğindedir. Köşelerinde bazalt ve kireçtaşı kurnalar bulu-
nur. Kurnalar 0.50-0.68 m. çapında 0.42 m. yüksekliğindedir. 

Duvarda, zeminden 0.80 m. yüksekte çift sıra künk hattı yer alır. Bu künk-
ler duvar içine yerleştirilmiştir. Bunlar sıcak ve soğuk su hatlarıdır. Kurna-
ların tam hizasında, bu künklerde musluk delikleri mevcuttur. Duvarlar 
içerisine dik yerleştirilen künklerin bazısının cehennemlikteki sıcak havanın 
duvarlarda dolaştırılması için bazısı da tüteklik olmalıdır. Oda tabanı taş dö-
şelidir. Kırık bir taban döşemesi altında ızgara cehennemlik (hipokaust- hypo-
caust) görülür. 

Doğuda 2.15 m. yüksekliğindeki sivri kemerli kapıdan 2 No.lu sıcaklığa 
girilir.  Sıcaklık mekanına girişi sağlayan kemer gözü içerisinde, inşa edildiği 
tarihten sonraki bir dönemde yapıldığı düşünülen kuzeyde ve güneyde bulu-
nan perde duvarlar görülür. 

2 No.lu Sıcaklık

Daha küçük ebatlı olan bu sıcaklık odası 2.18x2.11 m. ölçüsündedir (Re-
sim:  10-11). Dört kemer üstünde pandandiflerin taşıdığı kubbesi kısmen ko-
runmuştur. 2.38m. yüksekliğinde korunmuş olan kubbesi pandantifler üstü-
ne oturur. Tuğla örülü kubbesinde bağlayıcı olarak horasan harcı görülür. 
Kubbesinin üst kısmı yıkılan duvarların kesme blok taşlarının oda içine düş-
mesiyle kısmen tahrip olmuştur. 

Oda içinde dikdörtgen sıcaklık mekanını kareye çevirmek için uzatılmış 
bakışımlı iki sivri kemer bulunur. Kemer kalınlıkları 0.88m.dir. Kuzeyinde-
kinde kurna ve oturak yer alır. Kireç taşından yapılan bu kurna 0.40m. çapın-
da, 0.36m. derinliğindedir. Doğu köşesinde üçgen şeklinde 0.31m. yüksek-
liğinde oturak yer alır. Ayrıca bu köşenin üst yarısında çöken kısma dolan 
yıkıntılar arasında duvar sıvası dönmektedir. Bu nedenle burada köşe nişi 
olması muhtemeldir. 2018 yılında yapılacak kazı çalışmasında bu kısım anla-
şılabilecektir. Diğer kurna sıcak su deposuna açılan pencere yakınındadır. Ba-
zalttan yapılan bu kurna 0.54 m. çapında, 0.46m. derinliğindedir. Zeminden 
0.81m yukarıda çift sıra yatay künk hattı duvar içinden odayı dolanır. Sıcak 
ve soğuk suya ait künk hatlarındaki künk çapı 0.10 m.,  uzunluğu 0.35 m.dir.
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Bu odanın doğu duvarında sıcak su havuzuna açılan  çökertme içinde 
pencere yer alır. Tabandan 1.28 m. yüksekte olan bu pencere 0.44x0.50 m. 
ebadındadır. Bu duvar kalınlığı 0.42 m.dir. Odanın güneyinde genişletilmiş 
sivri kemerli mekanda bir niş yer alır. Bu niş, zeminden 1.00 m. yüksekte, 0.63 
m. derinliğinde 0.90 m. yüksekliğindedir. Buraya banyo malzemeleri (sabun, 
kese, maşrapa, tarak v.b.) konulmuş olmalıdır.

Zemini düzgün kesilmiş sert kireçtaşlarıyla (0.47x0.71 m. ölçüsünde, 0.7 
m. kalınlığında) döşeli olan odanın orta kısmı kısmen çöküktür. Bu kısımlar-
da yoğun kül görüldü. Oda içine üst kattan düşen kesme blok taşların ağırlığı 
nedeniyle kaplama taşlar cehennemlik ısıtma sisteminin boşluğuna düşmüş-
tür. Bu boşlukta cehennemliğin yaklaşık 0.40 m. derinliğinde olduğu tespit 
edildi. Çalışmalarda cam parçaları, hayvan kemikleri, sırlı ve sırsız seramik 
ve ahşap buluntulara rastlanıldı. 

Bu sıcaklığın doğusunda sıcak su deposu yer alır. Bunun yanında da kül-
han ve soğuk su deposu olmalıdır. Gelecek yıl yapacağımız kazı çalışmaları-
mızda bu bölüm daha çok anlaşılacaktır.

Harran’ı gezip gören İbn Şeddat, Harran’da toplam 14 hamamın bulun-
duğunu söylemektedir7. Bunlardan biri ise Balat (Saray) hamamıdır. İçkale/
sarayda bulunan bu hamamız da saray/saray hamamı olmalıdır. 

Kazı çalışmalarında saray hamamı ile ilişkili yapılar da meydana çıkarıldı. 
Bunlar 1 No.lu koridor ve havuzlu sekizgen mekandır.

1 No.lu Koridor

Bu koridor, Harran içkale-sarayın 2. katında çokgen biçimli batı kulesinin 
yanından Hamamın kuzey doğrultusundan geçerek sarayın girişine ulaşan 
17.80 m. uzunluğunda, yer yer 1.80-2.43 m. genişliğindedir. Koridorun do-
ğusunda düzgün kesilmiş kalker blok taşlarla örülü yaklaşık 9m. yükseklikte 
saray duvarı bulunur. Koridordan hamamın soyunmalık odasına ulaşılır.

7 D. S. Rice “Medival Harran: Studies on its Topography and Moments, I”, Anatolian Studies 
2,1952: 38 (İbn Şeddat’a atıf yaparak anılan hamam adlarını sayar); R.Şeşen, Harran Tarihi, An-
kara 1996: 27.
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Koridorun tabanı sert toprak, yer yer de tuğla döşelidir. Taban üstündeki 
0.20 m. kalınlığında kül tabakasından alınan  toprak örnekleri analiz edildi-
ğinde M.S. 1215-1282 tarihini verdi. Bu tarih ise Eyyubiler Dönemindeki Mo-
gol istilasını işaret etmektedir. Küllü tabakada ok uçları, demir çiviler, sırlı ve 
sırsız seramik parçaları bulundu.

Havuzlu Sekizgen Mekan

Hamamın batısında bulunan bu mekan sekizgen planlıdır. Girişi 1 No.lu 
koridora açılır. Bazı kollarında dikdörtgen nişler yer alır. Kuzey kolunda bir 
çeşme,  oda  merkezinde bazalt havuz bulunur. Duvarları 2.65m. yüksekliğin-
de korunmuştur. Kubbesi tahrip olmuştur. Kubbenin alt kısmını oluşturan 5 
sıra tuğla sırası günümüze ulaşmıştır. Dikdörtgen nişlerden 3 adeti tamamen 
iki adeti kısmen sağlam kalmıştır. Nişler, 1.45x0.76 m. ölçüsünde, 0.40 m. ge-
nişliğindedir. 

Çeşmenin aynası 0.97x0.76 m. ölçüsünde 0.41 m. derinliğindedir. Ayna 
üstünde pişmiş toprak küre formlu su haznesi aşağısında musluk deliği bulu-
nur. Bunun 0.35m. altında ise bir havuzcuk yer alır. Havuzcuğun dışı zikzak 
desenlidir. Bu havuzcuğa bağlı 0.78m. uzunluğundaki sığ bir kanal, oda mer-
kezindeki bazalt havuza bağlanır. Bu havuz 1.10m. çapında 0.50m. derinliğin-
dedir. Altı, düz yarım daire formundadır. Odada seramik ve cam parçaları, 
sikke ve ahşap iri tespih taneleri  bulundu.

Kuzey dış duvarındaki yatay künk hattının hamamın su sistemiyle bağ-
lantılı olması ve yapı malzemesinin hamamın malzemesiyle örtüşmesi nede-
niyle bu mekan hamam ile birlikte yapılmış olmalıdır. Mekanın zemin, kuzey 
ve batısındaki arkeolojik kazı çalışmalarımız henüz tamamlanmamıştır. 2018 
yılında bu çalışmalar tamamlandığında bu mekan hakkında daha ayrıntılı bil-
gilere ulaşılacaktır.

 

C. RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Konservasyon çalışmaları Uzman Semih Mutlu gözetiminde, Harran 
örenyerinde başlayan kazı çalışmaları ile birlikte ortaya çıkarılan mimari ve 
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küçük eserlerin konservasyon ve restorasyon çalışmaları aynı doğrultuda 
sürdü. Kazı çalışmalarında açığa çıkarılan mimari öğeleri koruma işlemi de-
vam etti. Bu  çalışmalar restoratörler M. Rahim Yıldız, Özgür Çelik ve İsmail 
Aslan tarafından yapılmıştır. 

D. DİĞER ÇALIŞMALAR

a) Duvarların Korunması

 Kazı alanında meydana çıkan mimari öğelerden olan duvarların genelde 
tuğla yapılı olmasıyla mevsim şartlarından kolayca etkilendiği değerlendi-
rildiğinden, bu duvarların solid polikarbondan imal edilen bir üst örtü ile 
korunması sağlanmıştır (Resim:  12). Bu üst örtü, yağmur sularının duvarları 
tahrip etmesini önleyecek ve güneş ışınlarının zararlı etkilerini mimari öğe-
den uzak tutacaktır.

b) Kazı Alanının Hava Fotoğrafı

Kazı alanında meydana çıkan kalıntıların üsten görünümünü elde etmek 
için kazı ekibimizin dronu ile hava fotoğrafları çekilmiştir.

c) Üç Boyutlu Lazer tarama

HUBAK (Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü) 
destekli projemiz kapsamında kazı alanındaki kalıntıların üç boyutlu lazer 
taraması yapılmıştır8. 

d)  Harran Çarşı Hamamı’nın Konservasyon ve Restorasyon Projesi

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payından karşılan-
ması talebiyle Harran Çarşı Hamamı’nın konservasyon-restorasyon projesi 
hazırlanmıştır. 

8 Anılan çalışma Cevher Mimarlık tarafından yapılmıştır.
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e) Kazı Evi’nde Yapılan Çalışmalar

1. Tadilat ve Malzeme

Kazı evi kompleksindeki tek katlı yapının üst örtü, kapı ve pencerelerinde 
tadilat çalışmaları yapıldı. 

2. Küçük Buluntular

Harran kazılarında ortaya çıkarılan envanterlik, etütlük v.b. buluntuların 
temizlik, ayrılma, gruplandırma ve numaralandırma işlemi gerçekleştirildi. 
Ayrıca, söz konusu buluntuların fotoğrafları çekilerek çizimleri yapılmıştır. 

Kazı evi çalışmaları, Arş. Gör. İrem Mutlu gözetiminde arkeologlar Üm-
mügülsüm Gentir, Zeliha Onay, Orhan Kayar, Rahime Selim, Aysel Şeker, 
Muhammet Arslan, Sanat Tarihçi Sevcan Ölçer, Antropolog Remziye Taş,   
öğrenci M. Hüseyin Birden tarafından gerçekleştirildi.

Kazı Çalışmalarına katılan öğrencileri: Mahmut Kızılelma, Züleyha Şen, 
Serap Akkuş, Fatma Yağmur Tokdemir, Rabia Uygur, Ebubekir Güldal, Mu-
hittin Şahin, Abdulbekir Yüksekdağ, Deniz Uysal, Havvagül Çelik, Osman 
Basık, Makbule Süzen, Medine Tutal, Hasan Şahin, Mahmut Arıca, Bekir 
Erarkadaş, Zeynep Oba, Hikmet Naci Selçuk, M. Fatih Şahin, Zeliha Alkan, 
Gülnur Tözen, Hedle Halhallı. 

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü olarak Tarih Bölümü ile birlikte 
Şanlıurfa’da 3-5 Kasım 2017 tarihlerinde “Uluslararası Harran ve Çevresi 
Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu” gerçekleştirildi. Bu sempozyumda 89 adet 
bildiri sunulmuş olup, bunlardan 12 adet bildiri  Harran çalışmaları ve bulun-
tularını kapsamaktadır. Anılan sempozyum kitabının basım hazırlık çalışma-
larına devam edilmektedir. 

Kazı çalışmaları bitiminde 127 adet envanterlik,  58 adet etütlük eser Şan-
lıurfa Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
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Plan 1: Ulu Cami‘nin doğusundaki kalıntıların çi-
zimi. Harran 2017.

Harita 1: Harran Örenyeri karelajı.
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Plan 2: Saray Hamamı. Harran 2017.
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Resim 3: Kürevi konik kapların gün ışığına çıkış anı. Harran 2017.

Resim 2: Miskçi Dükkkanı’nın görünümü. Harran 2017.

Resim 1: Ulu Cami doğusunun havadan görünümü. Harran 2017.
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Resim 7: Havuzlu sekizgen mekan. Harran 2017.

Resim 4: Kürevi konik kaplar gün ışığına çı-
karken. Harran 2017.

Resim 5: Kürevi konik kaplardan seçmeler. 
Harran 2017.

Resim 6: Saray Hamamı’nın havadan görü-
nümü. harran 2017.
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Resim 10: Kurna ve su künk hatlarının görünümü.
Saray Hamamı. Harran 2017.

Resim 8: Soyunmalık. Saray Hamamı. Har-
ran 2017.

Resim 9: Sıcaklık 1. Saray Hamamı. Harran 
2017.
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Resim 12: Koruma Çalışmaları. Harran 2017.

Resim 11: Sıcaklık 2. Saray Hamamı. Harran 2017.
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KIZILİN KAZILARI (I) 2017 SEZONU

Mustafa DEMİREL*
Gizem KARTAL

Yavuz AYDIN 
Eşref ERBİL

Metin KARTAL

GİRİŞ

2017 yılı kazılarımız 12.07.2017 26.08.2017 tarihleri arasında yürütülmüş-
tür1. Kızılin Antalya İli’ne bağlı Döşemealtı İlçesi Yağca Mahallesi sınırları 
içindedir. Kızılin terası (Resim: 1), GPS koordinat verilerine dayanarak deniz 
seviyesinden 380 metre, hemen önündeki ova seviyesinden 40 metre ve An-
talya Tufa Ovası’ndan yaklaşık 80 metre yüksektedir. Kızılin’in GPS koordi-
natları: N: 37°03.357’ ve E: 030°32.776’ dır. Mevcut yol takibine göre yerleşi-
min Yağca Mahallesi merkezine uzaklığı 1,6 kilometre, Karain yerleşimine ise 
tam olarak 3,5 kilometredir. Kızılin 1. Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı 
içerisindedir. Bununla birlikte, Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası içine de girmektedir. Kazı alanına ulaşım Antalya Merkez Döşemeal-

* Mustafa DEMİREL, Antalya Müzesi Müdürü, Antalya Müzesi Müdürlüğü Konyaaltı Cad. 
No:88, 07050 Muratpaşa-Antalya/TÜRKİYE, mustafa.demirel@kultur.gov.tr   

 Dr. Öğretim Üyesi Gizem KARTAL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ar-
keoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye Ankara/TÜRKİYE, gkar-
tal@ankara.edu.tr

 Dr. Yavuz AYDIN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ta-
rih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye Ankara/TÜRKİYE, aydiny@ankara.edu.tr 

 Arş. Gör. Eşref ERBİL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye Ankara/TÜRKİYE, erbilesref@gmail.
com

 Prof. Dr. Metin KARTAL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye Ankara/TÜRKİYE, kartalm@ankara.
edu.tr

1 Antalya Müzesi Müdürlüğü adına yürüttüğümüz kazımızın Kazı Başkanı Mustafa Demirel, 
Kazı Bilimsel Sorumlusu Prof. Dr. Metin Kartal’dır.
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tı İlçesi Yağca Mahallesi Çakmak Mevki’ye kadar yerleşim alanı olup asfalt 
yol, buradan sonra Asmalı Mevki diye bilinen yere kadar orman içi toprak 
yol şeklindedir. Bundan sonrası Katran Dağı yamaçlarında hafif bir eğimle 
yukarı doğru 250 metre kadar mesafesi olan dar bir patika ile geçilmektedir. 

BÖLGE COĞRAFYASI

Coğrafik açıdan bu alan Antalya’nın yaklaşık 30 km. kuzeyinde Toros Dağ-
ları silsilesinin Tufa2 Ovası’na açılan dağ yamacında yer alır. Hemen önünden 
mevsimlik akışı (sonbahar ve kış aylarında) olan Kızılin Deresi geçer. Bu dere 
tüm ilkbahar ve yaz ayları boyunca kuru dere niteliğindedir. Aslında derenin 
bulunduğu yer, bir vadidir. Derenin Kızılin’e göre aksi tarafında bulunan, 
yani mahalleye doğru olan ovalık kısmında -ki bu alan Kızılin’e uzaktır- kıs-
men zeytinlik olsa da, yaban hayatına uygun çam ormanlığı ve makilik alan-
larla temsil edilir. Kazı mevsimleri olan yaz ayları boyunca yakın çevresinde 
sadece bir adet cılız akıntısı olan bir tatlı su kaynağı vardır. 

KAZI ALANI ve TARİHÇESİ

Kızılin, Profesör İsmail Kılıç Kökten’in 1950’li yıllarda Karain kazılarını 
yaptığı sırada, alan araştırmalarıyla tespit edilmiştir. Kökten küçük çaplı bir 
sondaj yapmasına karşın sonuçlarını yayınlamamıştır3. Kökten’in terasta yap-
mış olduğu sondajın kesitleri (Resim: 2) günümüzde oldukça tahrip olmasına 
karşın hala görülebilmektedir. Kökten sondajı mağara girişinin hemen yanın-
daki teras alanında yapılmıştır. Mağara girişi (Resim: 3) ise terasa göre daha 
aşağı kotlarda ve günümüzde yoğun toprak akması nedeniyle kapanmaya 
yüz tutmuş durumdadır. Çünkü mağaranın giriş kısmı çok dik bir eğimle 

2 Tufa, yeraltı soğuk sularının yeryüzüne çıktığında oluşturduğu kalsitik çökellerdir. Yeraltı sula-
rı sıcak ise yeryüzüne çıktığında travertenleri oluştururlar.

3 Kökten’in Kızılin’de küçük çaplı bir sondaj yaptığına dair bilgiyi kendisinin 1959 yılında yayın-
ladığı “Tarsus-Antalya Arası Sahil Şeriti Üzerinde ve Antalya Bölgesinde Yapılan Tarihöncesi 
Araştırmaları”, Türk Arkeoloji Dergisi, Cilt VIII, Sayı 2: 10-16, Lev. X-XV” yayınından anlıyoruz. 
Kökten bu yayının 11. sayfasında Kızılin’de bir sondaj yaptığını belirtmektedir. Buna karşın Kı-
zılin buluntuları ile ilgili herhangi bir bilgi yukarıdaki yayın dahil hiçbir yayınında verilmemiş-
tir.
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aşağı doğru inmektedir. Dolayısıyla mağaranın iç boşluğu ile mağara terası 
arasında yaklaşık 10-15 metre arasında değişen bir yükselti farkı vardır. 

Mağara girişi ve teras alanının oluşumu ilginçtir. Terasın bulunduğu kıs-
mın kuzeyinde yaklaşık 35 metre yüksekliğinde çok dik bir kaya yüzeyi yer 
alır. Bu yüzeye “fay aynası” adı verilir. Dolayısıyla Kızılin’in oluşumu daha 
karmaşık faktörler olmasına karşın basit anlatımıyla bir faylanma sonucunda 
ortaya çıkmıştır (Prof. Dr. Uğur Doğan ile kişisel görüşme). Bu konudaki ça-
lışmalar devam etmektedir. Mağara terasındaki arkeolojik katmanlaşma da 
bu jeolojik olay sonrasında avcı-toplayıcı insan yerleşimleriyle başlamış, ge-
lişmiş ve sedimanter birikim şeklinde olmuştur. 

1984 yılında Prof. Dr. Işın Yalçınkaya tarafından yapılan yüzey araştırma-
sına göre4, Kızılin terasından toplam 450 adet yontmataş malzeme toplanmış-
tır. Bunların çoğunluğu yonga ve dilgilerden ibarettir. Yayından anlaşıldığı 
kadarıyla yontmataş alet kategorileri bakımından; ön kazıyıcılar, düzeltili 
dilgiler ve yongalar mevcuttur. Yerleşimde ayrıca bol miktarda çekirdek ve 
çekirdek parçaları tespit edilmiştir. Bu buluntuların teknik ve tipolojik ka-
rakterleri Epi-paleolitik ve/veya Üst Paleolitik dönemlere ait olabileceklerini 
göstermektedir. Kızılin’e ait bir diğer önemli bilgi kaynağı, Prof. Dr. Metin 
Kartal’a ait “Konar-Göçerlikten Yerleşik Yaşama Geçiş, Epi-paleolitik Dönem: 
Türkiye’de Son Avcı-Toplayıcılar” isimli 2009 yılında yayınlanan kitapta yer 
almaktadır. Bu kitabın 73 ve 74. sayfalarında Kızılin’in önemli bir Epi-paleo-
litik Dönem merkezi olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca yine 2017 yılı içinde 
yapılan temizlik çalışmaları sırasında sistematik yüzey toplamaları ile elde 
edilen arkeolojik belgeler bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Söz konu-
su arkeolojik bulgular üzerindeki çalışmaların ilk sonuçları elde edilmiştir5.

4 Yalçınkaya 1984 yılında Batı Toroslar’da yüzey araştırması yapmış ve bunun sonuçlarını 1986 
yılında yayınlamıştır. Yalçınkaya’nın bu yayını “Batı Toroslarda Paleolitik Çağ Yüzey Araştır-
maları 1984” isimli olup, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü, III. Araştırma Sonuçları Toplantısı’nın 429-447 sayfaları arasında yer almaktadır (Bkz. 
EK-4). Yalçınkaya Kızılin’e ilişkin bilgileri söz konusu yayının 430, 431, 432, 441 ve 442. sayfa-
larında bildirmektedir. Yalçınkaya ayrıca aynı yayının 431 ve 432. sayfalarında özellikle Kızılin 
buluntularından bahsetmekte ve bu yerleşimin kazılması gerektiği yönünde bilgi sunmaktadır.

5 2017 yılı çalışmaları sonucunda elde edilen Kızılin yontmataş endüstrisinin tekno-tipolo-
jik ilk gözlemleri araştırmacı Dr.Öğr.Üy. Gizem Kartal tarafından 34. Arkeometri Sonuçları 
Toplantısı’nda yayınlanmıştır.
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2017 YILI ÇALIŞMALARI

2017 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Antalya Müzesi Müdürlüğü Baş-
kanlığında; temizlik çalışmaları, alan koruması için kazı alanlarının Nato teli 
ile çevrelenmesi, kazı alanına ulaşabilmek için ovadan Kızılin’e kadar olan 
meyilli arazide patika açma çalışması, kazı alanlarının belirlenmesi, belirlen-
miş kazı alanlarında kazı karelaj çalışmalarının tamamlanması gibi kazı ön-
cesi çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların ardından kazı alanlarında 
yüzeyden tespit edilen arkeolojik materyallerin sistematik yüzey taraması ile 
toplanması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Alanda; plan çizimi, 2 farklı kesit çi-
zimleri ve fotoğraf ile belgeleme işlemleri de tamamlanmıştır. 

Kazı alanına ulaşmak için Kızılin Deresi’nden başlayan eski patika, insan 
boyundan daha kısa dikenli çalılarla kaplıydı. Dikenli çalılar kazı alanına gü-
venle ulaşmak için yorucu ve uzun süren bir çalışmayla; bıçkı makinası, tara 
ve orakla temizlenmiştir. Patika boyunca seyrek de olsa yabani zeytin ağaçları 
bulunmakta olup (bazıları patikanın ortasında), bunların hiçbirisi kesilmemiş, 
bilakis bakımı yapılmış, budanmış ve korunmuştur. Patikanın zararlı bitkiler 
ve çalılardan temizlenmesi işlemleri yapılırken göze çarpan önemli bir bulgu 
ise bu alanda hem patikanın üst kısmında hem de alt kısmında çeşitli duvar 
yapılarının gözlemlenmiş olunmasıdır. Bu duvar sistemleri yer yer patikanın 
içinden de geçmektedir. Böylesi temel duvar sistemleri yerinde bırakılmış ve 
korunmuştur. 

Patikanın bittiği ve Kızılin kazı alanı etki bölgesine ulaşıldığı yerde ise 
kazı alanının kafes tellerle çevrelendiği kısımların temizliği yapılmıştır. Kazı 
alanının teras bölgesinin yaklaşık 800-900 metrekare olan kısmının bölgedeki 
koyun, keçi ve domuz aktiviteleri nedeniyle çevrelenmesi gerekmiştir. Bu ve-
sileyle kafes tellerinin geçeceği alanların da temizliği yapılmıştır. 

Bu işlemlerin ardından kazı alanlarını içine alan ve yaklaşık 850 metreka-
re olan teras kısmının temizliği gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, kazı alanı 
içine yüksek kaya bloğunun üzerinden yuvarlanarak düşen iri taş ve kaya 
blokları eğim boyunca aşağı doğru sürüklenmiş ve kazı alanındaki yoz taşlar 
temizlenmiştir. Bu taşlar kafes tellerinin döşenmesinden sonra tel dibine tel 
direklerini ve tel altlarını desteklemek için kullanılmıştır (Resim: 4). 
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Kızılin kazısı başlangıç açısından terasta gerçekleştirilecektir. Bu açık alan 
yöreye özgü dikenli çalıların istilasına uğramış durumdaydı. Tıpkı patika yo-
lun açılması gibi bu açık alanda da çalı temizliği gerçekleştirilmiştir. Olabil-
diğince çalıların kökleriyle çıkarılmasına dikkat edilmiştir. Zira gelecek sene-
lerde bunların yeniden yeşermesi tabakalara zarar verebilir. Kafes teli içinde 
sınırlı kalacak alanda da yabani zeytin ağaçları (toplam 7 adet) korunmuş ve 
budanmıştır. Bitkisel açıdan alanda 2 ağacı daha koruma altına aldık. Bunlar-
dan birisi Kızılin terasındaki tek top iri ve yaşlı boynuz ağacı, diğeri de terasın 
batısındaki mağara girişinde bulunan yaklaşık 20’li yaşlarındaki incir ağacı-
dır. Bu iki ağacın budama işlemleri gerçekleştirilmiş ve bakımları yapılmıştır. 
Zira bu ağaçların gölgesi kazı alanında güneşten korunmak için de önemli 
olacaktır. 

Boynuz ağacının kuzeydoğusunda yarım çember biçimli bir yapı mevcut-
tur (Resim: 5). Yapı kuru duvar şeklinde örülmüş, bir ucu boynuz ağacına 
yaslı diğer ucu ise Kızılin fay aynasının en kuzey ucuna bağlanmaktadır. Dışı 
sıvalı olup, kısmen korunmuş kısmen de sıvasının dökülmüş olduğu yüzey-
ler barındırmaktadır. Yarım çember yapının hemen her kısmında olmakla bir-
likte, kuzeydoğu kısmı çok fazla tahribat görmüştür. Yapı iç kısımdan sıvalı 
değildir. Dönemi tam olarak bilinmese de Bizans Dönemine ait olma olasılığı 
bulunan bu yapı yöre köylüleri tarafından uzun yıllar ağıl olarak da kulla-
nılmıştır. Yapının dökülmüş olan taşları bütünüyle olduğu yerde bırakılmış, 
dağılmış olanları da en yakın kısmına toparlanmıştır. Bu haliyle yapı koruma 
altına alınmıştır. Bu yapının iç kısmı çalılardan temizlenmiş taşları toplanmış-
tır. Yapının iç taban kotuyla dış taban kotu arasında yaklaşık 80-100 cm. fark 
vardır. İç kısmı daha yukarıdadır. Bu alanda yapılacak bir kazı, bu yapının 
işlevi hakkında bilgi verecektir inancındayız. 

Kızılin Kazısı’nın kazı alanının, hem definecilerden korunması hem de ya-
ban hayvanlarına bariyer olması açısından emniyet amacıyla kafes tel (Nato 
teli) ile çevrelenmesi çerçevesinde 08.08.2017 günü kurul kararı ile projesi 
onaylanmış ve tel çitin yapımına başlanmıştır. 

Tel çitin kurulması 2 alanda gerçekleştirilmiştir. Birincisi, Epi-paleolitik 
Dönem dolgularının bulunduğu ve 2018 yılı kazısının yapılacağı teras alanı, 
diğeri ise bu kazı alanının kuzey batısında yer alan ve jeolojik olarak “fay 
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aynası” diye tabir edilen yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki dik kayanın te-
pesidir. Bu kayalığın tepesinin kafes tel ile çevrelenmesinin nedeni yukarıda 
gezinen keçi gibi hayvanların aşağıya yani kazı alanına taş düşürmelerinden 
kaynaklanmaktadır. Kazı alanında çalışacak elemanların güvenliğinin sağ-
lanması için zaruri olan bu işlem, kayanın tepesinin bir hilal şeklinde kapatıl-
masıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmanın ardından kazı alanının bulunduğu teras kısmı tellerle çev-
rilmiş (Resim: 6) ve koruma altına alınmıştır. Kafes tellerin dipleri, daha ön-
ceden hazırlanmış olan temizlik taşları ile hem içten hem dıştan desteklenmiş 
ve sağlamlaştırılmıştır (Resim: 4). Kazı alanının ve kayalık alanın kafes tellerle 
çevrelenmesi sonrasında alanın uyarı levhaları tellerin üzerine bağlanmış ve 
hem terastan 35 metre yukarıdaki alanın hem de kazı alanının gerekli uyarı 
önlemleri alınmıştır. 

Kazı alanları üzerinde bulunan; taşlar, kayalar, çalı kökleri temizlenmiştir. 
Kuru duvar taş yapının hemen altındaki eğimli alanda erozyonla oluşacak 
dolgu toprak akmasını önlemek için yine alandaki taşların değerlendirilmesi 
ile bir hat boyunca taş bariyer oluşturulmuş, bu sayede arkeolojik dolgunun 
korunması sağlanmıştır (Resim: 7). 

Tüm bu temizlik ve kazı hazırlıklarına paralel olarak alanın planı çıkarıl-
mıştır. Bu bağlamda mağaranın; fay aynası duvarları, taş örgülü yapı, ma-
ğara girişi bölümü, kazı alanlarındaki iri kaya blokları ve kafes telin geçe-
ceği kısımlar plan üzerine işlenmiştir (Çizim: 1). Bu plana göre kafes tellerle 
çevrilmiş olan alan içinde 5 farklı alan oluşturulmuştur. Bu alanlardan en 
yüksek kotta ve kazının ilk olarak başlatılacağı yer “Kökten Alanı”, bundan 
daha düşük kotta bulunan ve 35 metre yüksekliğe sahip dik kayanın dibin-
de bulunan kısım “Yalçınkaya Alanı”, bunun hemen kuzeyinde bulunan ve 
yukarıda bahsi geçen yarım çember biçimli yapının içini teşkil eden kısım 
“Soylu Alanı”, Kökten Alanı olarak isimlendirilen geniş terasın doğusunda 
alt kısma doğru olan alan “Esin Alanı” ve son olarak Soylu Alanı olarak isim-
lendirilen yarım çember biçimli yapının doğusundaki eğimli alan “Çambel 
Alanı” olarak isimlendirilmiştir. Söz konusu bu kazı alanına dere kenarındaki 
patikadan gelinirken patikanın batısındaki kayalık alan ise “Arsebük Alanı” 
olarak isimlendirilmiştir. Böylelikle söz konusu bu alanlara tarafımızca, Tür-
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kiye Arkeolojisi’ne büyük emekleri geçmiş olan bu Tarih Öncesi Arkeolojisi 
araştırmacılarının isimleri ile hitap edilmesi uygun bulunmuştur. 

Mağaranın iç bölümünün plan çizimi gelecekte gerekli donanımların te-
min edilmesinden sonra gerçekleştirilecektir. Zira alanda elektrik yoktur ve 
en yakın şebeke 1300-1600 metre kadar uzaktadır. Kazı alanı planına ilave 
olarak, bu planın doğu-batı yönünde 1 ve kuzeybatı-güneydoğu yönünde 1 
kesit çizimi olmak üzere 2 kesit çizimi daha gerçekleştirilmiştir (Çizim: 2-3). 

Yukarıda adı geçen alanlardan; Kökten Alanı, Yalçınkaya Alanı ve Soylu 
Alanı kazı yapılacak kısımlar, Esin Alanı tarafımızca kazı yapılmayacak an-
cak ileride yapılabilecek rezerv alanı, Çambel Alanı ve Arsebük Alanı ise ileri-
de tematik görsellerin oluşturulacağı potansiyel alanlar olarak belirlenmiştir.

Tüm bu çalışmaların ardından, yılların tahribatını görmüş olan ve Prof. 
Dr. Kılıç Kökten’in test açmasının dibine dökülen toprak döküntü, kovalarla 
taşınmış ve 2 boy elekten (3 mm. ve 1 mm. elekler) geçirilerek elenmiştir. Ele-
nen malzeme içindeki arkeolojik unsurlar toplanmış (Resim: 8), temizlenmiş, 
markajlanmış ve çalışılmaya hazır hale getirilmiştir. Fay aynası dibindeki iç 
teras alanındaki yüzeyden sistematik toplama yapılmış (Resim: 9), temizlen-
miş ve çalışmaya hazır hale getirilmiştir. 

Tüm kazı alanını görebilen bir nokta “0” (sıfır) noktası olarak işaretlenmiş-
tir. Bu nokta Kızılin fay aynası üzerindedir. Kazı alanında “yüksekten” kare-
laj kurma çerçevesinde sadece kuzey-güney doğrultusunda “0” noktasından 
tesadüfi olarak “39” cm. aşağıda olacak şekilde ve yaklaşık 19 metre uzunlu-
ğunda birinci çelik kablo çekilmiştir. Bu kabloyla aynı yükseltide olacak şe-
kilde ikinci bir tel, önceden çekilmiş olan tele 2 metre mesafede çekilmiştir. 
Alanda kuzey-güney doğrultusunda karelaj kabloları çekmek mümkün iken, 
bu alanın doğusunda herhangi bir kaya yüzeyi bulunmadığı için doğu-batı 
yönünde ve önceden çekilen 2 kabloya dik olacak biçimde bir kablo çekile-
memiştir. Buna karşın özellikle ikinci karelaj kablosunun birincisine paralel 
ve aynı doğrultuda çekilmiş olması alanın karelere bölünebilmesine olanak 
sağlayacağından ötürü yeterli bulunmuştur. Böylelikle kazı alanında kazıya 
başlamak için karelaj tamamlanmış durumdadır (Resim: 10). 

Kazı alanında yüzeyden ele geçirilen yontmataş, sürtmetaş ve seramik 
bulgularının çalışmaları, alandaki arkeolojik potansiyelin çok yüksek oldu-
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ğunu göstermektedir. Yontmataş malzeme üzerinde yapılan çalışmanın ilk 
sonuçları 34. Arkeometri Sonuçları Toplantısı bildiri metinleri içinde görü-
lebilir6. Bu malzeme üzerinde yapılan çalışmalar henüz hiçbir karbon tarihi 
olmamasına karşın bizlere olası görece tarihlendirmeler sunmaktadır. Henüz 
sürtmetaş ve seramik buluntular üzerinde bir çalışma yapılmamıştır. Zira 
bunların sayıca artmasını bekliyoruz. Sürtmetaş ve seramik buluntular sayıca 
yontmataş unsurlara göre çok daha az sayılarda ele geçirilmiştir. 

Yontmataş elemanların geneli Paleolitik Çağın son bölümünde karşımıza 
çıkan Epi-paleolitik ve Üst Paleolitik dönemlere ait görünmektedir. Bu dö-
nemlerden biri ya da diğerine dair kesin bir şey söyleyebilmek şimdilik çok 
zordur. Çünkü tüm malzeme henüz sadece sistematik yüzey toplamaların-
dan ele geçmiştir. Ayrıca yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi henüz bir ta-
rihlendirme de yapılabilmiş değildir. Önümüzdeki sezon yapılacak en önemli 
konu da bu yerleşimden mutlak tarihlendirmelerin bir an önce yapılabilmesi 
olacaktır. 

Şimdilik kaydıyla teknolojik ve tipolojik gözlemlerimiz geniş bir tarih ara-
lığında Paleolitik sonu olarak düşündüğümüz bir malzemeyi işaret etmekte-
dir. Tabakalardan yapılacak tarihlendirmeler kesin konuşabileceğimiz bilgi-
ler verecektir. Buna karşın, ele geçirilmiş olan çekirdekler geneli direk darbe 
yöntemiyle vurularak yontulmuş prizmatik ve piramit biçimli çekirdeklerden 
ibarettir (Resim: 11). Kısmen daha düzenli yontulmuş ve daha paralel kenar-
lı negatif izlere sahip dilgiciklerin alınmış olduğu çekirdekler de vardır. Bu 
çekirdeklerin geneli 5-6 cm.yi geçmeyecek boyutlardadırlar. 2 cm. olabilen 
mikro çekirdekler de vardır. Yontmataş aletler açısından en yoğun olarak ele 
geçirilen aletler; ön kazıyıcılar (Resim: 12), taş kalemler,  mikrolitler ile düzel-
tili yonga-dilgilerdir7. Buluntular arasında bol miktarda yontma artıkları da 
ele geçirilmiştir. 

TEŞEKKÜR
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’ne izin ve ödeneklerinden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi sunu-

6 Bu çalışma, araştırmacı Dr. Öğr. Üy. Gizem Kartal tarafından gerçekleştirilmiştir.
7 Yontmataş malzemeye ilişkin detaylı teknolojik, tipolojik ve istatistiki bilgiler Dr. Öğr. Üy. G. 

Kartal tarafından yapılmış olup, 34. Arkeometri Sonuçları Toplantısı’nda görülebilir.



659

yoruz. Antalya Müzesi Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Çalışmamız sürecinde Karain Kazı Başkanlığı’nın büyük desteğini almış bu-
lunmaktayız. Hem Kazı Başkanı Sayın Prof. Dr. Harun Taşkıran ve hem de 
Kazı Başkanı Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Kadriye Özçelik’e teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Karain kazısı heyet üyelerinden Dr. Öğr. Gör. M. Beray Kösem’e 
ve Karain Kazısı Bakanlık Temsilcisi Arkeolog Şirin Ertem’e teşekkür ediyo-
ruz. Karain kazı ekibine teşekkür ediyoruz. Arkeolog Güngör Özçelik’e kazı 
karelaj çalışmasında teknik desteğinden ötürü teşekkür ediyoruz. Prof. Dr. 
Uğur Doğan’a değerli bilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 
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Çizim 2: Kızılin KB-GD kesit çizimi.

Çizim 1: Kızılin plan çizimi.
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Resim 1: Kızılin terası (Havadan).

Çizim 3: Kızılin doğu-batı kesit çizimi.
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Resim 3: Kızılin, mağara girişi.

Resim 2: Profesör Kökten kazı kesiti.
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Resim 4: Kızılin, çevre telleri.
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Resim 7: Kazı alanı içinde koruma duvarı.

Resim 6: Kazı alanını çevreleyen teller (Havadan).

Resim 5: Yarım çember biçimli yapı (Havadan).



665
Resim 10: Kızılin, yüksek karelaj sistemi.

Resim 9: Sınırlanmış alan yüzey toplaması.

Resim 8: Döküntü toprak elemesi.
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Resim 12: Ön kazıyıcı.

Resim 11: Prizmatik çekirdekler.
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Excavations at the ancient Roman-era city of Antiochia ad Cragum (Güney 
Köyü, Gazipaşa) were conducted during the 2017 season. Areas under exca-
vation included the Bouleuterion/Odeion, the Great Bath, and the Acropo-
lis (Fig. 1). In addition, study of the Northeast Temple continued, as well as 
documentation of standing architecture that was begun in 2015. 

EXCAVATION

Bouleuterion/Odeion 

In 2017 we continued revealing the Bouleuterion that was discovered in 
2015. After the completion of the two seasons we have cleared nearly the en-
tire structure. The only element of the structure left to clear is a portion of the 
perimeter wall. 

We have now determined much of the structure’s plan. The building is 
shaped like a hemicycle, oriented towards the northeast and consisting of 
an orchestra and pulpitum with seating consisting of a single row of marble 
seats. The rest of the seating was provided by wooden planks that are sup-
ported by thirteen radiating walls (Fig. 2). These walls are not uniform in 
length.  The walls closer to the scenae are approximately 3.40 m. long while 
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those near the middle measure 4.20 m.  The reasons behind this discrepancy 
are not yet understood. Each wall averages in thickness approximately 60 cm. 
and are each approximately 4.75 m. long. The walls terminate with a buttress 
flanking each of the wall termini, with a corridor or ambulatory that encircles 
between the support walls and the perimeter wall (Fig. 3).

In 2015 we determined that, other than the first row of the seating area 
which is composed of marble blocks that must have been used by the city’s 
elite, the audience sat upon wooden planks.  The radiating walls served to 
support the wooden grandstands as they gradually rose in height from the 
front towards the rear. The tops of the walls have been disturbed, thus mak-
ing it difficult to reconstruct the heights of the graduated seating. Hundreds 
of iron nails were recovered during the clearing of the sondages, but not all 
came from the wooden grandstands as many also came from the wooden roof 
and affixed the terracotta tiles resting on the roof.  As was earlier determined, 
few nails were found near the scenae of the structure, suggesting that it would 
have been without a roof at that point and open to the air.

In addition to the large number of nails recovered in the sondages, we 
also recovered two large Π-shaped, iron brackets (AF 16.20, 16.21) that would 
have been attached to the walls in order to support the wood planks. In one 
of the brackets, nails that attached the bracket to the walls and the planks 
were still preserved (Fig. 4). These brackets spanned the width of the wall 
at 67 cm., and each was about 31 cm. high. Another iron bracket discovered 
in 2017 likely served to hold the seating planks together. Within one edge of 
the preserved bracket, traces of wood were retrieved. These wood fragments 
were sent to the Tübitak Laboratories for C14 analysis, and the result provides 
a date 123 ± 24 CE.

The height of the first marble seat row measures 40.5 cm., and it is likely 
that the heights of the wooden seating can be estimated to be the same.  What 
needs to be determined is the number of rows within the cavea. Once we 
complete the excavation of the structure, we should be able to determine its 
total capacity.

We suspect that, similar to other examples in the region such as Selinus, 
Syedra, Nephelis, and Anemurium, the bouleuterion likely functioned as an 
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odeion as well.  It is also possible that a third function – that of a theater – may 
have been served in the building as well. This is owing to a lack of a theater 
in the cities of western Rough Cilicia, since only Anemurium is outfitted with 
discreet buildings for a theater and boule.

Near the end of the 2016 season we opened Sondage H to explore the area 
between the east exterior wall of the Bouleuterion/Odeion and the Great 
Bath. There we discovered a path that appears to serve as a corridor linking 
the two structures.  There is a small opening in the frigidarium that appears 
to provide access to this corridor and allows pedestrians a pathway towards 
either the rear of the Bouleuterion (not yet revealed) or towards its east para-
dos. The corridor is paved in mosaic, a small fragment of which was revealed 
on the last day of the 2016 season.  The small fragment of mosaic indicates a 
simple white background with perhaps blue geometric details. Clearing this 
corridor, its mosaic pavement, and its use as a connector for both the Great 
Bath and Bouleuterion will be a priority for the 2018 season.

Great Bath 

Excavations continued in 2017 at the Great Bath, which has been undergo-
ing excavation since  2012 (Fig. 1).  Excavations inside the rectangular room 
opening into the corridor between the natatio and frigidarium in the north 
have shown that this room underwent additions and modifications at various 
times (Fig. 5). Pilasters, which possibly supported the baths from the exterior 
in this area, were lowered at a late date and this room was created by add-
ing new walls. However, at a later date, following the cease of the original 
function of baths, this room was used for other purposes in the Late Roman 
– Early Byzantine period. Excavations in this room brought to light numerous 
potsherds with malproduction or mal-stamping traces, thus, it should have 
been the area where the production wastes of pottery and glass furnaces were 
dumped then. About the center of the room is a small circular kiln. It was 
uncovered at about 1 m depth from the doorway threshold of the room and 
its mouth faces east-northeast. Although much damaged, it is understood to 
have had a domed superstructure. Excavations in this area brought to light 
pottery and glass sherds, tesserae, nails and coins. However, these finds, es-
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pecially the glass and pottery sherds, do not have the quality to lead to any 
conclusions about this kiln installation. Potsherds at the kiln level and those 
underneath display differences in glaze and form. At the conclusion of the 
work in this area the kiln was covered with geotextile and sand for protection 
purposes.

The east-west rectangular room adjacent to the frigidarium on its south is 
thought to be the tepidarium and measures about 22x8 m. A wall separates 
this room into two in the middle and the ground level in the eastern part was 
lowered but the western part was cleaned only enough to track the walls. The 
tepidarium has a symmetrical doorway both on its north and south walls (W. 
1.20 m). The northern doorway leads into an intermediate room connected 
also to the frigidarium while the south doorway opens into caldarium di-
rection. In 2016 and 2017, work was conducted in this eastern room of tepi-
darium and about half of it was cleaned down to the bottom level (Figs. 6 
and 7). Although it is not a large room it could be exposed only partially in 
two campaigns because, as in the frigidarium, here too were pottery kilns 
built after the structure had lost its original function. A total of eight kilns in 
various sizes and layouts were uncovered in the baths to date (three in tepi-
darium, three in frigidarium, one in the south of natation and one in the north 
room). The production wastes in the north room and these kilns evince the 
high density pottery production in this area. What is understood is that more 
pottery kilns will be unearthed in the unexcavated parts of the baths in the 
future. Beside circular large kilns there are also pear-shaped smaller kilns. Al-
though circular large kilns are similar to each other with respect to their sizes 
and structures the one uncovered in the northeast corner of the tepidarium is 
noteworthy for it has survived almost intact. A rare example to have survived 
so much in good condition, this kiln has a rectangular firepan at a height of 
about 80-95 cm from the ground and its mouth faces south. The firepan of 
this kiln positioned adjacent to the corner of the tepidarium is topped with a 
pottery basin surmounted with a dome. A grill system was formed by pierc-
ing holes between the pottery basin and the firepan; these holes were then 
blocked with pottery fragments and sealed with clay. There are twenty-six 
such holes of a diameter of 7-8 cm. Potsherds uncovered in the pottery ba-
sin and firepan indicate probable production of amphora, jugs, cooking ves-



671

sels and coarse daily use wares in this kiln. As this kiln extant together with 
its grill system is an authentic example conservation work was applied and 
roofed with a lean-to roof standing on iron posts for temporary protection. 
The same strengthening work was applied on the other kilns as well. At the 
level was lowered in the tepidarium the floor resting on the hypocaust was 
reached. This floor is paved with stones at places and its in situ hypocaust 
bricks are two types. Circular bricks have a diameter of about 26 cm, thickness 
of 6 cm; square bricks are 35x35 cm. Pilae were placed at about 70 cm intervals 
measured from center to center.

The room connecting the natatio with frigidarium and tepidarium was ex-
posed entirely in the preceding campaigns. The small basin in the northwest 
corner of this room was cleaned once again. The basin is located in front of a 
niche measuring about 2.05 m wide and 0.37 m deep; the basin’s marble floor-
ing is entirely lost. However, traces in the corners indicate they were faced 
with marble plaques up to a certain height. One of the marble blocks sur-
rounding this basin was put in place; however, the fresh water line of fine 
pipes extending between tepidarium and frigidarium and laid in the floor of 
this room was also exposed.

Three pottery kilns (one big circular one and two pear-shaped smaller 
ones) in the frigidarium, which had been entirely exposed, were excavated 
and cleaned. In this part, the burnt layer coating the walls of the firepan and 
the plaster fragments of the pottery basin of the large circular kiln in the south-
east corner of the frigidarium were strengthened by the conservation team. A 
channel with a width of 40 cm and depth of about 45 cm, which extends along 
the south wall of the frigidarium, under this kiln, stretching eastward out of 
the baths via the west service doorway, is covered with slabs. In the preced-
ing campaign numerous potsherds, one Zemer-41 amphora intact below the 
neck, numerous coins were uncovered in this channel, which is understood to 
have served as the main waste channel of the baths and then remained in use 
with some interventions after the mosaic pavement on its top was damaged 
and partially repaired or rearranged during the workshop phase.

The waste water channel in the frigidarium extends out via the service 
doorway opening towards the bouleuterion to the west of the baths. In the 
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campaigns of 2016 and 2017, cleaning and excavations were continued out-
side this service doorway. Here, two parallel walls of 0.85 m width and 2.85 
m length uncovered outside the western wall of the tepidarium should be the 
support pilasters. Again in this area, an arch with a width of about 1.60 m was 
uncovered about the middle of the west wall of the tepidarium that may have 
served as an opening into the chamber.

Acropolis

Excavation continued in Building 2, identified as a church, on the Byzan-
tine-era Acropolis, with work focused on the eastern and western ends (Fig. 
8). Over the 2016 winter a part of the southern wall of the western narthex had 
collapsed and rescue work was required to stabilize the wall of the existing 
structures and to clear out debris. The focus of interest in the 2016 and 2017 
campaigns centered on the apse at the east. During the course of the season 
we discovered that the service corridor, flanking the south side of Building 2 
and known since excavations began in 2014, continued to the east to a point 
where the wall turns to join the apse. This segment of wall is echoed by the 
wall on the north side of the apse and suggests that Building 1 was not a 
freestanding structure but, in fact, an integrated part of Building 2, possibly 
serving as a pastaphorion chamber. A doorway and steps in the southern wall 
of the lowest reaches of the apse allow for entry along a service corridor. The 
width of the service corridor measures 3.41 m, while the width of the apse 
measures 3.61 m. The presence of the southern access door suggests that this 
sub-floor area served as a crypt. 

This crypt (Fig. 9) contained deposits sealed by the collapse of the build-
ing’s main floor in which were found liturgical items such as terracotta and 
glass lamps, bronze wick-holders, and glass drinking vessels. Also found 
were plaster fragments painted red, yellow, and black with linear borders, 
and likely were from the interior walls of the main floor of the apse. In the 
two seasons of excavation, all interior walls of the crypt were exposed, and 
an entry door was located and cleared on the southern side. In this space, in 
a level above the sealed deposit containing the liturgical items, was found 
the remains of a middle-age, adult male, about 80% intact, and missing his 
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cranium, lower legs and most of the left arm. The skeleton was largely unar-
ticulated, apart from the spine and right arm and found widely spread across 
the entire 4.5 m2 area of the apse. Although there was no evidence of looting, 
the wide dispersal of remains above the deposits sealed by the upper floor 
remains suggests post-depositional activity. The sealed deposits yielded eight 
lamps of the Late Roman period, as well as glass fragments and segments of 
a bronze chain. The presence of Cypriote Red Slip ware suggests a late 4th/
early 5th century CE date for this deposit. Also noteworthy was a marble col-
umn found next to a pier built out from the eastern wall of the crypt. This pier 
and column system, built into the bedrock escarpment, possibly supported 
the main floor that served as a ceiling for the crypt.

ARCHITECTURAL DOCUMENTATION

Attention continues to be paid to the Northeast Temple as progress is be-
ing made in understanding the various features of the structure.  In 2015 we 
began to document the standing architecture of structures located throughout 
the site. This documentation process has continued, and the results of one 
structure, the Small Bath, are reported below. 

Northeast Temple

The architectural team continues its study of the extant architectural mate-
rial of the imperial temple in preparation for publication and for anastylosis. 
Digital technology is now being brought to bear more often in our architec-
tural research. In 2017 we devoted much attention to the geison course, re-
cording them by photogrammetry (Fig. 10). While it is neither feasible nor 
necessary to apply this technique to all the surviving architectural material 
of the imperial temple at Antioch, the team decided to make use of it for the 
geison blocks as a case study. The architecture team had already completed 
the reconstruction of the geison course using traditional methods and is now 
using this data in coordination with photogrammetric imagery to create a 3D 
model of the geison course as an aid in visualization.
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Owing to the fragmentary nature of the remains in situ, the process of re-
constructing the dimensions of the temple has required extended effort. How-
ever, we are pleased to report that the last major dimension of the temple 
has been obtained:  the height of the column shaft is 5.085 m. The elevation 
of the total height from stylobate to peak of pediment is 8.66 m. Normally, 
one would rely on the column shafts themselves for this measurement, but in 
this case they are too fragmentary.  Even the use of photogrammetry did not 
produce a reliable result. Therefore, an indirect method had to be found. The 
anta height, of course, is equal to that of the column, but there are not enough 
anta blocks remaining to reconstruct the height of this member. Fortunately, 
however, the height of both pilasters at the rear corners of the temple can be 
calculated, though not without difficulty, owing to the special nature of the 
construction of this architectural member. As it turns out, three different types 
of block were employed to construct the pilaster: blocks with double offsets, 
blocks with single offsets along the flank of the temple, and blocks with single 
offsets along the rear of the temple. This technique was used on both the left 
and right pilasters, with each pilaster made up of alternating blocks of these 
types numbering eleven blocks in all including base and capital. 

Further work with the plan of the temple (Fig. 11) has revealed a problem: 
the width of the rear face of the temple does not match that of the front. The 
rear face measures 6.44 m. while the front face is 6.24 m, a difference of 0.20 
m. Measurement of the rear of the temple is provided by the orthostates of the 
rear wall and thus is a reliable figure. Measurement of the front of the temple 
is obtained by the combined measurements of the pediment block and the 
two flanking cornice blocks and is also reliable. The only solution therefore 
is that one of the walls canted inward. It is likely that this was the right-hand 
wall, since various pieces of evidence suggest that construction of the temple 
proceeded from the left-hand side to the right-hand side.

This measurement fills in the last remaining gap of the dimensions of the 
exterior of the temple, both in plan and in elevation. The entire structure, 
including steps and podium, originally measured approximately 13.94 m 
(length) x 10.83 m (width) x 11.90 m (height).
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Small Bath (STR 16.01) 

This well-preserved bath is located outside the main gate of the city, ap-
proximately 60 m to the east (Fig. 12). The bath was constructed apparently 
adjacent to the main approach road leading to the city. This road has largely 
washed out in post-antiquity, although remnants of it can still be traced along 
the hillside contours. The bath was previously studied by Gerhard Huber1 
and labeled Baths I.12.A. Fikret Yegül mentions this building in his study 
of ancient bathing2. Most recently this building was carefully surveyed and 
documented, adding more details than was recognized by Huber. This study 
was conducted in preparation for excavation in coming seasons. Yegül labels 
this type of bath, fairly unique to Rough Cilicia, as a “hall type”. This indicates 
that the central hall acted as a unifying feature, with cold rooms operating on 
one side and hot rooms on the other (Fig. 13). This central hall measures 19.28 
m long and 4.87 m wide. The northern side represents the cold wing in which 
there are four chambers, although only three contain access to the central hall. 
The other chamber appears to open out to the west side.  The two chambers to 
the east are the best preserved with their mortared vaults completely intact. 
One of these chambers contains five niches for statuary along its walls. The in-
terior of the long central hall also contains three statue niches. Presumably the 
south wall of the hall contained niches as well, but the wall is not preserved 
much above current ground level.  Other nearby baths that show a similar ar-
rangement around a large central hall include Baths II-7A in Anemurium and 
Baths II-1A in Syedra.

1 G. Huber, “The Sites and Their Principal Buildings,” in E. Rosenbaum, et al. eds., A Survey 
of Coastal Cities in Western Cilicia. Preliminary Report, Türk Tarih Kurumu Yayılarından 6.8 
(1968) 26-27.

2 F. Yegül, Baths and Bathing in Classical Antiquity (1992) 301-304.
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Figure 1: Aerial view of the Public Sector of Antiochia ad Cragum: Middle, Great Bath; right, 
Bouleuterion/Odeion.

Figure 2: Aerial view of Bouleuterion/Odeion.
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Figure 4: Bouleuterion/Odeion iron bracket for plank seating (AF 17.23)

Figure 3: Plan of Bouleuterion/Odeion (drawing by B. Cannon). 
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Figure 6: Great Bath, Tepidarium. Aerial view of north sector of east chamber. Ceramic 
kilns.

Figure 5: Aerial view of “Latrine.” Ceramic kiln.



679
Figure 7: Great Bath, Tepidarium. View of NE ceramic kiln.
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Figure 9: Acropolis. Apse/Crypt of Building 2.

Figure 8: Acropolis. Plan of Building 2 (drawing by B. Cannon).
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Figure 11: Plan of Northeast Temple (drawing by R. Townsend).

Figure 10: Northeast Temple. Digital reconstruction of geison course (reconstruction by G. 
Dobos).
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Figure 13: Plan of Small Bath (STR 16.01) (drawing by B. Cannon).

Figure 12: General view of Small Bath (STR 16.01), from NW.
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SİRKELİ HÖYÜK 2014-2016 YILLLARI
ÇALIŞMALARI

Mirko NOVAK*
Deniz YAŞİN 

Sirkeli Höyük, Adana’nın 40 km. doğusunda, Ceyhan İlçesi’nin 10 km. gü-
neybatısında yer almakta olup 2017 yılı çalışmaları bir önceki senelerde oldu-
ğu gibi İsviçre Bern Üniversitesi tarafından1 Türkiye-İsviçre ortak çalışması 
olarak yürütülmüştür(Resim: 1)2. 

2017 yılında Höyük üzerinde ve aşağı şehirde Kazı çalışmaları, ön şehirde 
yüzey araştırmaları ve iki farklı alanda  jeofizik tarama çalışmaları yürütül-
müştür. 

KAZI ÇALIŞMALARI
Kazı çalışmaları üç farklı alanda, höyük üzerinde D ve E alanları ile güney-

doğu aşağı şehirde bulunan F alanında sürdürülmüştür (Resim: 2). 

* Prof. Dr. Mirko NOVáK, Universität Bern, Institut für Archäologische Wissenschaften, Abtei-
lung für Vorderasiatische Archäologie-Bern/İSVİÇRE. 

 Dr. Deniz YAŞİN, Universität Bern, Institut für Archäologische Wissenschaften, Abteilung für 
Vorderasiatische Archäologie-Bern/İSVİÇRE. 

1 2017 yılındaki çalışmalara destek veren kişi ve kurumlara teşekkür ederiz: Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bakanlık temsilcisi Tülay Ünlü, Adana 
Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu ve müze yetkilileri, Adana Valisi Mustafa Büyük, Adana İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tarı, TCDD 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı, Emlak ve İnşaat 
Müdürü Hasan Mutluay, Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak, İsviçre Milli Fonu, Fritz 
Thyssen Vakfı. 

2 Kazı Başkanı: Prof. Dr. Mirko Novák (Bern), Kazı Başkan Yardımcısı: Dr. Deniz Yaşin (Bern), 
 Kazı Çalışmaları: Fabizio Batscher(Bern), Joelle Heim(Bern), Sebastian von Peschke (Bern), Sil-

vana Hunger(Bern), Nilay Talay (Çanakkale), Selin Gür(Ankara), Hasret Değer(Düzce), Yüzey 
Araştırması Çalışmaları: Simon Halama( Freiburg), Birgül Öğüt(Berlin), Zigian Zhang(Münih), 
Abdullah Gürcü, Hamdullah Yılmaz(Sivas), Tuba Songül(Düzce),Seramik, Küçük Buluntu 
ve Restorasyon Çalışmaları: Dorothee Brück (Paderborn), Hannah Monnighoff(Bern), Nicole 
Gäumann (Bern), Manuella Grunig (Bern), Dr. Natascha Kreutz (Tübingen), Dr. Sabina Kule-
mann-Ossen (Bern), Dr. Ekin Kozal(Çanakkale), Joelle Graber-Pesonen(Bern), Laura Simons 
M.A. (Tübingen), Seda Aksoy(Düzce), Merve Aletirik(Düzce),Eva Strothenke(Münster), Jeofizik 
Çalışmaları: Christian Hubner, Stefan Giese, Kaya kabartmalarının belgelenmesi ve konservas-
yonu: Alfredo Cerrato, Sergio Omarini, Marazzi Massimilliano
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F Alanı-Güneydoğu Aşağı Şehir

Höyüğün güneydoğusunda yer alan F alanında 2012 yılında yapılan je-
ofizik araştırmalar ile buradaki yerleşim yapısı hakkında fikir sahibi olun-
muştur. Yapılan  ölçümlerde birbirine paralel olarak seyreden çift sur duvarlı 
savunma sistemi, şehrin iç kısmında yer alan cadde, sokak ve yapılar tespit 
edilmiştir3. 2013 yılında yerleşimin yapısı detaylı hakkında detaylı bilgi sahi-
bi olmak ve yapıları tarihleyebilmek amacı ile kazı çalışmalarına başlanılmış 
olup buradaki kazılar 2017 yılında da devam etmiştir(Resim: 3). 

Kazı çalışmalarında Demir Çağı/Yeni Kilikya Dönemine tarihlenen dış 
ve iç sur duvarı olmak üzere iki sur duvarı tespit edilmiştir. İç ve dış sur 
duvarları birbirine yaklaşık 5 mesafede paralel şekilde inşa edilmiş olup dış 
sur duvarı küçük bir alanda iç sur duvarı ise giriş kapısı ve kule yapısı ile 
açığa çıkarılmıştır. Şimdiye kadarki çalışmalarda sur duvarının 16 yapım ev-
resi tespit edilmiştir4. Sur duvarının kuruluş evresi Kilikya Kronolojisine göre 
Yeni Kilikya 3 dönemine tarihlendirilmektedir. Birçok yapı evresi olan sur 
duvarında Demir Çağında/Yeni Kilikya son kullanımı Yeni Kilikya 4-5 oldu-
ğu düşünülmektedir5 (Tablo: 1).

Kilikya Kronolojisi Dönemler Tarih Aşağı Şehir F Alanı
Orta Kilikya Orta Tunç Çağı 2050-1560 U VIII F13-11

Hiatus
Yeni Kilikya 1

Demir Çağı I
1190-1130 U VII F10

Yeni Kilikya 2 1130-950 U VI F 9

Yeni Kilikya 3 Demir Çağı IIa 950–850 U V F 8
850–720 F 7

Yeni Kilikya 4 Demir Çağı IIb 720–608 U IV F 6
F 5

U III F 4
Yeni Kilikya 5-6 Demir Çağı III 608–50 U II F 3

Geç Kilikya 1 Helenistik 330–60 F3

Modern Modern U I F2
F1

Tablo 1: F Alanı kronolojisi.

3 Yaşin Meier, D., 2016, 109-116
4 Novák, M., Yasin Meier, D., 2017, 545-562
5 Novák, M., Yasin Meier, D., 2017, 545-549
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İç sur duvarında yapılan çalışmalarda kule kapısının güney yüzü de tespit 
edilmiştir olup kapı girişi genişliği yaklaşık 2.5 m. olduğu saptanmıştır. Buna 
ek olarak iç sur duvarının kule kapısının kuzey yarısı açığa çıkartılmış ancak 
burada kireç balçık karışımı yapı malzemesi tespit edilmiştir. 

Bir önceki senelerde sur kapısına dikey olarak iki sıra halinde konumlan-
dırılmış olan drenaj sisteminin kısmen üstünün kapalı olarak inşa edildiği 
anlaşılmıştır ve olasılıkla şehrin iç kısmından sur kapısına devam ettiği dü-
şünülmektir (Resim: 4). Kanalın güneyinde dere taşlarından yapılmış sokak 
olabilecek bir döşeme açığa çıkarılmıştır. Kanalın kuzeyinde ise sert balçıktan 
yapılmış bir taban tespit edilmiştir. 

Dış sur duvarındaki derinleşme çalışmalarında bu duvarın kireçli balçık 
karışımı ile altı sıra olarak devam eden işlenmiş blok taşlardan inşa edildiği 
tespit edilmiştir (Resim: 5). İki sur duvarı arasına açılan bir sondaj ile dış sur 
duvarının daha derin bir seviyede inşa edildiği görülmüştür. İki sur duvarı 
arasındaki seviye farkının iç sur duvarının daha önce burada bulunan bir sur 
duvarının üzerine inşa edilmesi ile oluştuğu düşünülmektedir. 

Sur duvarının iç kısmında ve güneydoğusunda yer alan F1&7 ve F8 alan-
larında sur duvarının en eski yapı evresine (Yeni Kilikya 3) tarihlendiren yapı 
birimleri açığa çıkartılmıştır. Bunlardan F6:A olarak adlandırılan mekân yan-
gın geçirmiş olup çanak çömlek envanteri ile birlikte tespit edilmiştir. Aynı 
döneme tarihlendirilen F2:A olarak adlandırılan mekanda da tespit edilmiş 
olup burada iki yapı elementi (F0407 & F0408) etrafında birçok cüruf ile bir-
likte belgelenmiştir. 

Seramiklere göre savunma surunun ilk yapım evresi birinci binin başları-
na tarihlendirilmektedir. İç sur duvarı kısmen işlenmiş blok taşlardan, kısmen 
de düzenli bir form vermeyen taşlardan farklı evrelerde yapılandırılmıştır. İç 
sur duvarının iç kısmında açılan bir sondajda çalışmalara devam edilmiştir. 
Bu alanda Demir Çağına tarihlenen sur duvarının yaklaşık 20 cm derinlik-
te yumruk büyüklüğünde taşlardan yapılmış bir duvar ve kireçtaşından bir 
taban tespit edilmiştir. Buradan ele geçen seramikler Orta Tunç Çağına ta-
rihlendirilmiştir. Geç Tunç Çağına tarihlenebilecek herhangi bir buluntunun 
tespit edilememesi burada Orta Tunç Çağı ile Demir Çağı arasında bir hiatus 
olduğuna işaret etmektedir. 
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Küçük Buluntular

Skarabe (Si17-F0194), mavi fritten yapılmış olup üzerinde hiyeroglif ya-
zısında mevcuttur. Dış sur duvarının dış kısmında bulunmuştur (Resim: 6). 
Yine bu alandan siyah boyalı pişmiş toprak bir hayvan heykelciği (Si17-F0186) 
ele geçirilmiştir. İç sur duvarının güneyinde pişmiş toprak at heykelciği 
(Si17-F0210) tüm olarak belgelenmiştir. Kulenin en eski yapı evresine ait alan-
da ise üçe bölünmüş bir demir bıçak (Si17-F0312) bulunmuştur. 

D Alanı –Sitadel (Resim: 7)

Höyüğün güneybatısında yer alan D Alanında kazılar 2012 yılından beri 
devam etmekte olup bu alanda 11 yapı evresi Yeni Kilikya 1-6 dönemleri ara-
sına tarihlendirilmiştir (Tablo: 2).

D Alanı-Dönemler Kilikya Kronolojisi Tarih
D11 – D9 Yeni Kilikya 1–2 1190 – 950
D8 – D6 Yeni Kilikya 3 950 – 720

D5 Yeni Kilikya 4 720 – 609
D4 Yeni Kilikya 5 609 – 539
D3 Yeni Kilikya 6 539 – 330

Tablo 2: D Alanı kronolojisi.

2017 yılında kazılan alan batıdan 19x3 metre genişletilmiştir. Alanın gü-
neyindeki derinleşme çalışmalarında  daha önceki senelerde açığa çıkartılan 
kerpiç duvarın (SE-D301-D4 Yapısı) taban seviyesine ulaşılmış olup bu alan-
da Orta Kilikya Dönemine tarihlenen seramik koleksiyonları belgelenmiştir. 
D4 ile D3 yapıları arasındaki derinleşme çalışmalarında buradaki döküntü 
taşlar kaldırılmak sureti ile taban seviyesine ulaşılmıştır. 

Açmanın batısındaki genişleme çalışmalarında(Areal 3023 ve 3022) Hele-
nistik Döneme tarihlendirilen bir taş sırası açığa çıkarılmıştır (SE-D-443). 

D1 yapısının batı kısmı çok iyi korunmuş bir durumda açığa çıkartılmış-
tır olup burada Yeni Kilikya dönemine tarihlendirilen iki kültür evresi (D6 
ve D7) tespit edilmiştir (Resim: 8). Küçük dere taşlarından oluşan bir taban 
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(SE-D-167/SE-D-200), buna ek olarak D1:D yapısına doğru devam eden baş-
ka bir taban ve bir çukur (SE-D-449) açığa çıkarılan mimari ögelerdir. Etrafı 
üç duvar (M484, M485, M60)  ile çevrili giriş kısmı güneyde, bazalt taşından 
bir eşiği olan yaklaşık 1 m2  boyutunda bir oda açığa çıkarılmıştır. D1:D oda-
sı D1:F odasına bağlanmaktadır ve kuzeybatı kısmı açığa çıkarılmıştır. D1:D 
odasında iki taban tespit edilmiş olup SE-D-468 No.lu tabanda Demir Çağı 
6. Tabakaya tarihlenen birleşebilen yoğun seramik parçaları ele geçirilmiştir.

D1:E odasının kuzey kısmı açığa çıkartılmış olup bu mimari ile bağlantılı 
küçük dere taşlarından oluşan bir taban (SE-D-474)  buradan gelen seramikle-
re göre D7 evresine tarihlendirilmiştir. 

Küçük Buluntular

D1:E odasından ezgi taşları, ağırlıklar ve bir adet bronz fibula (Si17-D0356) 
belgelenmiştir. Duvarın kuzeybatı kösesinde 6. Tabakaya tarihlendiri-
len çift kulplu çömlek (Si17-D0199) (Resim: 9) açığa çıkartılmıştır. Taş kase 
(Si17-D0275), ok ucu yapımında kullanılan alet (Si17-D274) (Resim: 11) yine 
bu odadan gelen buluntulardır.

E Alanı 

E Alanı, Muvatalli II ye ait kaya kabartmasının arka tarafında, plato ala-
nının kuzeydoğusunda yer alır.  E1 olarak adlandırılan taş yapı 1990’larda 
Barthel Hrouda ve Horst Ehringhaus tarafından yürütülen kazılarda kısmen 
açığa çıkarılmıştır. 

2017 yılında söz konusu yapıdaki çalışmalara, yeni kazılar ışığında mi-
marinin tarihlendirilmesi, fonksiyonunu ve kaya kabartmaları ile bağlantısını 
anlamak amacı ile tekrardan başlanılmıştır. Yapının girişinin batısında yer 
alan kazılmamış alanda ve önceki kazılarda bırakılmış olan yürüme yolla-
rında çalışmalar sürdürülmüştür (Resim: 10). Yürüme yollarında sıkıştırılmış 
topraktan iki tane taban tespit edilmiştir. Taş yapının kullanım evrelerine ait 
olan tabanlardan Orta Kilikya Dönemine tarihlenen buluntular, iki adet silin-
dir mühür baskılı seramik kap parçası, drab ware ve Kıbrıs ithal seramikleri 
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tespit edilmiştir. Bu buluntular ışığında E1 yapısı Hitit İmparatorluk Dönemi-
ne tarihlenmektedir. 

E1 yapısının kuzey dış duvarında tespit edilen başka bir taban da ise Yeni 
Kilikya Dönemine tarihlenen seramikler ele geçirilmiş olup bu tespit olasılık-
la yapının 1. binde sonra da kullanıldığını göstermektedir.  

Küçük Buluntular

Silindir mühür baskılarında Luvi hiyeroglif yazısı mevcut olup Filolog Dr. 
Annick Payne (Bern Üniversitesi) baskının ekmek mührü baskısı grubuna ait 
ve kült kontekstlerinde ritüel pay dağıtımını işaret eder nitelikte olduğunu 
belirtmiştir. Bu buluntular ışığında Hitit İmparatorluk dönemine tarihlenen 
E1 yapısının Kült amaçlı kullanılmış olabileceği düşünülmektedir (Resim: 11). 

Ön Şehir ve Aşağı Şehirde Yüzey Araştırmaları ve Jeofizik Ölçümleri (Resim: 12)

Ön Şehir

2016 yılındaki çalışmalar antik şehrin kuzeyinde nehrin diğer kıyısında 
bugünkü Küçük Burhaniye Köyü ile Yılan Kale’nin bulunduğu tepelik alanın 
yamaçlarına kadar devam ettiğine işaret etmiştir. 

2017 yılında yüzey araştırmaları sistematik olarak ön şehir olarak adlandı-
rılan Yılan Kale`nin güneyi Ceyhan Nehri’nin kıyısının kuzeyindeki iki tepe 
üzerin de yürütülmüştür. 

Bu alanda belgelenen seramikler Erken Kilikya Döneminden (Erken Tunç 
Çağı) Geç Kilikya 2-4 Dönemine (Roma Dönemi) kadar bir tarihleme vermekle 
beraber yoğunluk Orta Kilikya (Orta Tunç Çağı), Yeni Kilikya (Demir Çağı) 
ve Geç Kilikya 1 (Helenistik Dönem) seramikleridir. Bu tespit önceki senelerde 
yapılmış olan Sirkeli Höyük aşağı şehrindeki yüzey araştırmaları sonuçları ile 
paralellik göstermektedir (Resim: 13). 

Bu alandaki jeofizik (jeomanyetik, jeoelektrik)  taramalarında yaklaşık 
15x7 metre boyutlarında olasılıkla yangın görmüş bir yapıya ile kare formun-
da büyük boyutlu başka bir yapı tespit edilmiştir (Resim: 14). 
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Güney Aşağı Şehir 

Aşağı şehrin höyüğün güneyindeki yayılımını ve sınırlarını tespit ede-
bilmek amacı ile demiryolu güzergâhının güneyinde kalan alanda jeofizik 
ölçümleri (jeomanyetik, jeoelektrik) yapılmıştır. Kısıtlı bir alanda yapılan 
ölçümlerde aşağı şehrin güney sınırı net olarak belirlenememesine rağmen bu 
alanda yoğun bir yapılaşma, birbirine paralel olarak seyreden sokaklar, farklı 
boyutlarda yapılar,  tespit edilmiştir (Resim: 15). Burada gözlemen seramikler 
ise Orta Kilikya ve Yeni Kilikya dönemlerine tarihlenmektedir. 

Kaya Kabartmalarının Belgelenmesi ve Korunması

2017 yılı kazı sezonunda höyüğün doğusunda bulunan Muvatalli II’ye ait 
kaya kabartması bunun kuzeyinde aynı kaya üzerinde Antik Dönemde yapıl-
mış ve silinmiş başka bir kaya kaya kabartmasının belgelenmesi ve korunma-
sı amacı ile çalışmalar yapılmıştır. 

İlk olarak Kaya kabartmalarının üç boyutlu taramaları Prof. Dr. Massimilia-
no Marazzi (Napoli Üniversitesi) ve iki uzman tarafından yapmışlardır. Bura-
daki amaç çıplak gözle görülemeyecek her türlü kabartmanın yeni teknikler 
ışığında belgelenmesidir. Bu çalışmaların sonuçları 2018 yılında alınacaktır. 

Sonuçlar

Güneydoğu aşağı şehirde, F alanında süren çalışmalar sonucunda bura-
daki sur duvarını Yeni Kilikya Dönemine tarihlenmiştir. Sur duvarının kule 
kapılarında kullanılan iri blok taşlar, kule kapılarının yapısı, ve sur duvarının 
dış yüzeyinin basamaklı olarak inşa edilmesi gibi yapı özellikleri göstermesi 
itibari ile Zincirli yada Karatepe deki örneklerinden farklıdır  olup yakın cev-
rede hiçbir paraleli saptanamamıştır.

Ön şehirde, güneydoğu ve güney aşağı şehirdeki jeomanyetik ölçümler 
sur duvarının içinde sokaklar, caddeler ile birbirine bağlanan farklı boyutlar-
daki mimari ögeler burada yoğun bir yerleşim şemasını göstermektedir. Bu 
bulgular ışığında şehrin, aşağı şehirleri ve ön şehri ile birlikte 80 hektarlık bir 
alanı kapladığı görülmektedir. 
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D alanındaki yapının batısındaki genişleme çalışmaları ile buradaki mima-
rinin bir bütünlük içinde açığa çıkarılması, daha önceki yıllarda açığa çıka-
rılan mimarinin tabakalarının net olarak anlaşılması açısından iyi sonuçlar 
vermiştir. Yeni Kilikya Dönemine tarihlendirilen 

E alanındaki çalışmalarda taban üzerinde bulunan Orta Kilikya seramikleri ile 
yapının tarihlendirilmesine yardımcı olmuştur. 
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Resim 2: Sirkeli Höyük genel plan, Plan, A, D, F alanları.

Resim 1: Sirkeli Höyük konumu.
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Resim 4: F Alanı, iç sur duvarları drenaj sistemi.

Resim 3: F Alanı, iç ve dış sur duvarlarının görünümü.
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Resim 6: F Alanı, skarabe.

Resim 5: F Alanı, dış sur duvarı.
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Resim 8: D Alanı mimarisi.

Resim 7: D Alanı, Orta Kilikya 1-Yeni Kilikya 4  mimarisi.
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Resim 11: E Alanı, taş yapı, Orta Kilikya Dönemi, silin-
dir mühür baskılı seramik parçaları.

Resim 10: E Alanı, taş yapı, Orta Kilikya Dönemi.

Resim 9: D Alanı, D1:E Mekânı, çift kulplu 
çömlek, Yeni Kilikya 3 Dönemi. 
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Resim 12: Yüzey araştırmasının konumu.
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Resim 14: Sirkeli Höyük ön şehrinde jeofizik çalışmaları.

Resim 13: Sirkeli Höyük ön şehrinde jeofizik çalışmaları.
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Resim 15: Sirkeli Höyüğün güneyindeki jeofizik çalışmaları.



701

KUBADABAD SARAY KÜLLİYESİ
2017 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Muharrem ÇEKEN*
Alptekin YAVAŞ
Tolga BOZKURT

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. 
Muharrem Çeken başkanlığında yürütülmek üzere Konya İli, Beyşehir İlçesi 
sınırları içerisinde yer alan Kubadabad Sarayı’nda [Proje numarası- BK01420l 
(20l7)] 2017 yılında arkeolojik kazı ve sondaj çalışması yapılması için Bakanlar 
Kurulunun 01/05/2017 tarih ve 20l7/10228 sayılı kararı ile 3386 Sayılı Ka-
nun ile değişik 2863 Sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”, 
“Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak, Araştırma Sondaj ve 
Kazılar Hakkında Yönetmelik” ve “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapı-
lacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkın-
da Yönerge” hükümleri kapsamında, 3386 sayılı Kanunla değişik 2863 sayılı 
Kanun’un 6 ncı ve 23 üncü maddelerinde belirtilen taşınır ve taşınmaz kültür 
ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere izin verilmiştir. 

Konya Müze Müdürü Zeki Oral’ın 1949 yılında Kubadabad Saray Külli-
yesi kalıntılarını tespit etmesiyle başlayan süreçte ilk bilimsel kazı çalışmaları 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü kurucusu Prof. Dr. K. 
Otto-Dorn tarafından Mehmet Önder’le birlikte 1965 ve 1966 yıllarında ger-
çekleştirilmiştir. Bu ilk çalışmalarla Kubadabad Saray Külliyesi, Türk sana-
tı ve arkeolojisi açısından gerek mimarisi ve gerekse mimari dekorasyonda 
kullanılan çinileriyle dünyada tanınır hale gelmiştir. Kubadabad’da kesintisiz 

* Doç. Dr. Muharrem ÇEKEN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü, Ankara/TÜRKİYE, mceken@gmail.com

 Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat 
Tarihi Bölümü, Çanakkale/TÜRKİYE, alptekinyavas@hotmail.com

 Doç. Dr. Tolga BOZKURT, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü Öğretim Üyesi, Ankara/TÜRKİYE,  tbozkurt@gmail.com
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olarak 1980-2016 tarihlerini kapsayan Prof. Dr. Rüçhan Arık başkanlığındaki 
otuz yedi yıllık “ikinci dönem” çalışmaları kuşkusuz Selçuklu arkeolojisi açı-
sından çok önemli bir yere sahiptir. Bu projenin devam etmesi ile belirlenen 
amaçlar doğrultusunda hedefe ulaşılması bakımından 2017 yılında çalışmalar 
Doç. Dr. Muharrem Çeken başkanlığında sürdürülmüştür.

2017 yılı sezonu Kubadabad Saray Külliyesi kazı ve onarım çalışmaları 
12.07.2017 tarihinde başlamış; 25.08.2017 tarihinde envanterlik ve etütlük 
eserlerin Konya Müze Müdürlüğü’ne teslim edilip, kazı evi depolarının ka-
patılması ile sona ermiştir. Bu yılki çalışmalara kazı heyeti üyeleri Doç. Dr. 
Alptekin Yavaş (kazı başkan yardımcısı), Prof. Dr. Rüçhan Arık, Prof. Dr. M. 
Oluş Arık, Yrd. Doç. Dr. Serkan Sunay, Yrd. Doç. Dr. Tolga Bozkurt, Yrd. Doç. 
Dr. Mesut Dündar, Öğr. Gör. Serap Özdemir, Arş. Gör. Bahar Özdemir,  Arş. 
Gör. Emre Kolay, Sanat Tarihçisi Gökhan Meriç ve  Kültür Bakanlığı Temsil-
cisi olarak Isparta Müzesi’nden Murat Ak katılmıştır. Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Onsekiz Mart Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü ile Gazi Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nden lisans 
düzeyinde öğrenciler de çalışmalarımızda yer almışlardır. 

Bu sezon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Be-
lediyesi ve Ankara Üniversitesinin sağladıkları ödeneklerle yürütülmüştür. 

2017 yılı Kubadabad Saray Külliyesi Kazı Çalışmaları; 1- Kazılar, 2- Kazı 
evi ve arazide yapılan diğer çalışmalar, 3- Küçük çaplı koruma, buluntuların 
değerlendirilmesi ve çevre düzenlemeleri olmak üzere üç ana başlıkta topla-
nabilir.

1. KAZILAR

15 No.lu Yapı

Kubadabad Saray Külliyesi’nin güneybatısında, “Toprak Tol” diye anılan 
eskiçağ höyüğünün kuzeybatı eteğine oturan 15 No.lu yapıda kazı çalışmaları 
2016 yılında başlamış ve ana bina ile avlu kısımlarına ait duvar kalıntıları tes-
pit edilmişti [GPS: 37°44’27.75”K - 31°26’17.09”D] (Resim:1). Yapının 17 Tem-
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muz - 24 Ağustos 2017 tarihleri arasında yürütülen kazısı sonucunda arkeolo-
jik belgeleme ve konservasyon çalışmaları hedeflendiği şekliyle tamamlana-
rak; binanın doğu cephesine bitişik vaziyette 4. avluya cepheli duvar izlerine 
rastlanılmış ve bu ek kısmın kazısına önümüzdeki dönemde devam edilmek 
üzere 2017 yılı çalışması nihayetlendirilmiştir. 2017 yılı kazısında ele geçirilen 
küçük buluntular eşliğinde 15 No.lu yapının tarihsel niteliği, plân ve işlevsel 
özelliklerine yönelik ilk tespitler şöyledir:

Güneybatıdan kuzeydoğuya doğru alçalan hafif eğimli arazi üzerine otur-
tulmuş yapı; dıştan dışa 13.40x15.50 m. ölçülerinde dikdörtgen plânlı ana bina 
ile bunun kuzeyinde, yaklaşık 13.50x19.90 m. ölçülerinde bir alanı çevreleyen 
yamuk biçimli bir ön avludan ibarettir. Alanda -6.00 m. kotunda başlayan 
kazı, avluda -9.37 m. kotundaki giriş sekisi seviyesinde tesviye çalışması ya-
pılarak sonuçlandırılmıştır.

15 No.lu yapının tamamen moloz taş örgülü duvar kalıntıları, Saray Kül-
liyesi’ndeki diğer Selçuklu Çağı köşk ve servis binalarında izlediğimiz inşa 
tekniğini tekrarlamaktadır. Yığma tekniğinde duvarlar iç bölmelerde 0.70, 
0.90, 1.30 m. ve cephelerde sürekli 1.30 m. kalınlığındadır. 1.30 m. kalınlığın-
daki iç bölme ve cephe duvarları, döşeme seviyesinde, içten ve dıştan iki sıra 
ahşap hatılla bağlanmış ve boydan boya uzanan bu hatılların altında, yer yer 
saplama tarzında, dik konulmuş ahşap yastıklar kullanılmıştır. 15 No.lu yapı-
nın kuzey cephesinde, girişin doğu kanadında söz konusu ahşap yastıkların 
kalıntıları görülebilmektedir. Ne var ki yapının tüm ahşap hatılları doğal tah-
ribat sonucu eriyerek yok olmuş; kazı esnasında, yalnız hatıl yuvalarındaki 
mıhlara rastlanılmıştır. Yapıda iç duvarların kıtıklı sıvayla kaplı olduğu görü-
lürken, dış cephelerin bugün mevcut olmayan ancak özgün haliyle yine sıvalı 
olduğu söylenebilir.

15 No.lu yapının avlusu kuzey yönde, külliyeyi güney yönde sınırlandı-
ran surla birleşir. Günümüze yalnız temel ve doğu cephesindeki yaklaşık 1.00 
- 1.50 m. yüksekliğinde duvar kalıntıları kalabilen avluya, eşik ve söve izleri-
ne göre kuzeydoğu köşesinden, külliyenin 1. avlusuna doğru uzanan yoldan 
geçilmektedir. Avludaki toprak dolgunun hafriyatında çıkan çok sayıda çini, 
sırlı - sırsız seramik parçaları, cam, mıh ve sikkeler Selçuklu Çağındandır. Ya-
pının avlusunda az sayıda Prehistorik seramik parçalarına da rastlanılmıştır.
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Arazi eğimine bağlı oluşan kot farkı, bina su basman seviyesinin kuzey 
cephede yaklaşık 1.30 m. kadar yükseltilmesiyle eşitlenmiştir. Buna bağlı 
olarak kapalı bölümün girişine özgün haliyle dört basamaklı bir merdiven-
le çıkılmaktadır. Kazıda, binanın kuzey cephesinin batı köşesine yakın ko-
numlanan söz konusu merdiven kütlesine ait 2.04x3.82 m. ölçülerinde kesme 
taştan bir platform ile bunun üzerinde muhdes iki küçük basamak ortaya çı-
karılmıştır (Resim: 2). Merdiven platformunun uzun kenarı ortasında zemine 
oyulmuş 0.10 m. çapında bir delik bulunur.

Merdiven sahınlığından 1.75 m. genişliğinde bir kapı açıklığıyla girilen 
hol (A) doğu yönde uzanan dar bir koridorla, 2.50x3.72 m. ölçülerinde küçük 
bir odaya (D) bağlanmıştır (Resim: 3). “D” mekânının batı duvarı eteğinde, 
küçük bir ocak altlığı şeklinde zemine döşeli tuğlalar tespit edilmiştir. “D” 
mekânının içinde, yüksek ısıya maruz kalmış ve pota çeliği üretiminde kulla-
nıldığı düşünülen pişmiş toprak pota parçaları ile birlikte bol sayıda sırsız se-
ramik, küp, çini ve cam parçaları, mıh ve kenet türü madeni objeler ile toprak 
dolguya karışmış boya kalıntıları bulunmuştur. “D” mekânının iyi durumda-
ki duvar sıvalarında konservasyon amacıyla dondurma çalışması yapılmıştır 
(Resim: 3).

“A” mekânında girişin hemen karşısında, duvara bir dilatasyonla birleşik 
kütlenin, yapının muhtemel ikinci katına veya damına ait çıkış merdiveni ol-
duğu düşünülmektedir. Ancak bunun basamak ve rıht izleri hemen hemen 
tamamıyla yok olmuştur (Resim: 3).

Merdivenin batısından genişçe bir kapıyla girilen mekân (B); 4.60x10.00 m. 
ölçülerinde, kuzey-güney doğrultusunda uzunlamasına dikdörtgen biçimli 
bir salondur (Resim: 3). Salonun güneydoğu köşesinde, Külliyenin güneyine 
yani avlak tarafına doğru açılan bir kapısı daha vardır. Salonun zemini bü-
yük ölçüde tuğla döşemeli olup, yalnız güneydoğu köşedeki 3.60x4.00 m.lik 
kısımda tuğla döşemeye rastlanmamıştır. Bu veri ve mekânın batı duvarı üze-
rindeki izler bu bölümde muhtemel ahşaptan bir oturma sekisinin varlığını 
düşündürmüştür (Çizim: 2). Bu muhtemel ahşap sekinin olduğu bölümde, 
güney duvarına bitişik muhdes bir ocak kalıntısına rastlanmıştır.

Salonun kuzeydoğusunda, altında foseptiği ile birlikte bir helâ (E) bu-
lunmaktadır. Helânın kuzeybatı köşesinde, küçük bir parça halinde döşeme 
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kalıntısına rastlanılmıştır. Helânın zemin döşemesine kadar yıkık vaziyetteki 
güney duvarının altında temiz su künk çıkışı tespit edilmiştir. 0.10’luk künk, 
döşeme altında uzanan su tesisatına bir dirsekle bağlı olup, üstte muhtemelen 
bir çeşmeye bağlanmaktaydı (Resim: 4). 

Salonun doğu kenarından bir kapıyla geçilen 4.60x8.45 m. ölçülerindeki 
bitişik dikdörtgen mekân (C) içerisinde muhdes seki ve tuğla örgülü bir ku-
ruluşun kalıntıları tespit edilmiştir (Resim: 5). Döşeme izlerinden anlaşıldığı 
üzere mekânın özgün tuğla kaplı zemini sonradan 0.26 m. kadar yükseltile-
rek, doğu duvarına bitişik bir seki üzerine, yan yana iki tekne ile güneydoğu 
köşede kireç harçlı zemininde üç dairesel boşluğun yer aldığı hacimler teşkil 
edilmiştir (Çizim: 2, Resim: 5). Bu bölümlerin zemini şap harcıyla kaplıdır. 
Kuzeyinde, aralarında 0.28 m. kot farkı bulunan bitişik iki tekneye ait harçlı 
zemin kalıntıları tespit edilmiştir. Bu sekinin kuzeyinde ayrıca, tuğla örgülü 
bir kuruluşla karşılaşılır. Zemin seviyesi altındaki bu tuğla kuruluşun ağzı, 
doğu cephe duvarı yıkılarak dışarı açılmıştır. Mekânın doğu yarısındaki bu 
kuruluşlar, “C” mekânının yapının ikinci kullanım evresinde işlevi henüz net 
olarak tespit edilemeyen bir işlik gibi kullanıldığını düşündürmüştür.

Kazı sonucunda görüldüğü gibi, “C” mekânının doğu duvarına bitişik; 
saklama-muhafaza, yıkama vb. işlevlerin yürütülebileceği yan yana dört üni-
te sıralanmıştır. Bununla birlikte “C” mekânında ele geçirilen seramik, cam ve 
madeni parçalar bu bölümün kesin işlevinin belirlenmesine yetecek nitelikte 
değildir.

15 No.lu yapıda tespit edilen bir diğer plân elamanı da ana binanın kuzey-
batı köşesindeki 2.60x2.75 m. ölçülerindeki kütledir. Kazısı henüz sonuçlan-
mayan bu kütlenin bir köşe kulesi ya da bir çıkmanın kaidesi olması kuvvetle 
muhtemeldir.

Sonuç olarak; 2017 yılı kazısında 15 No.lu yapının ana bina ve önünde-
ki geniş avlusuyla birlikte Selçuklu Çağından kalma muhkem bir mimariye 
sahip olduğu, ancak yapının henüz kesin tarihlerini belirleyemediğimiz son-
raki dönemlerde, farklı işlevlerle yeniden kullanıldığı düşünülmektedir. Bu 
bağlamda yapıda, ilk inşa, ikinci ve hatta üçüncü bir kullanım döneminden 
bahsetmek mümkündür. 
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Her ne kadar binanın ikinci katına dair elimizde çok kesin veriler bulun-
masa da plân düzeni, zemin kat seviyesinde oldukça kalın duvar kesitlerine 
sahip oluşu ve giriş holündeki merdiven bakiyesi yapının ikinci katı olma ih-
timalini arttıran verilerdir. Yapının enine bir vestibüle açılan birbirine paralel 
iki uzun dikdörtgen mekândan oluşan planı, bir çevre duvarı ile ihata edile-
rek, su kenarında konumlanışı ve muhtemel üst kat gibi veriler, XIII. yüzyı-
lın ilk yarısında inşa edilmiş Selçuklu köşklerini hatırlatmaktadır. Bu verilere 
yapının Saray Külliyesi’nin “avlak” diye anılan bölümüne olan yakınlığı da 
eklendiğinde, 15 No.lu yapının bir Selçuklu av köşkü olma ihtimalinden söz 
edebiliriz.

Yapının tarihini net olarak tespit edemediğimiz ikinci kullanım dönemin-
de ise aslî işlevinin değiştirilerek, içerisine depolama ve üretim amaçlı ilave-
ler yapıldığı anlaşılmaktadır. Kubadabad’ın terk edildiği ve saray yapılarının 
çevredeki yeni imar faaliyetlerine yönelik malzeme ocağı olarak değerlen-
dirildiği XIX.-XX. yüzyıllardaki yıkım sürecinden 15 No.lu yapı da nasibini 
almış olmalıdır. Yapı içinde rastlanılan niteliksiz ocak kalıntılarının yine bu 
yüzyıllardaki geçici kullanımlar esnasında yapıldıkları düşünülmektedir.

15 No.lu yapının dönem ve işlev tespitlerinin önümüzdeki dönemde ya-
pılması plânlanan kazı çalışmalarıyla, daha sağlıklı kurgulanması mümkün 
olabilecektir.

Saray Külliyesinin Batı Kanadında Batı Köşkünün Kuzeyindeki Alan

Önceki yıllarda Saray külliyesinin batı kanadı boyunca kuzey-güney doğ-
rultusunda uzanan surun I. Avlu tarafında yapılan kazılarda “VIII No.lu 
yapı” ve “Batı Köşkü ve Hamamı (IX No.lu bina)” ortaya çıkarılmıştı. Surun 
Büyük Saray’a kadarki bölümünün kazılmasıyla batı surunun bütünüyle ay-
dınlatılması mümkün olacaktır. Saray Külliyesi’nin göl cephesinde yoğunla-
şan yapı gruplarının aksine bu kanatta toprak üstünde çok az mimari kalın-
tıya rastlanılmaktaydı. Bu alandaki çalışmalara 2016 yılı sezonu sonrasında 
ağırlık verilmeye başlanılmış olup, 2017 sezonunda 5.00x5.00 m. ölçülerinde 
toplam 27 açmada çalışılmıştır (Çizim:1, Resim: 6).

Kazılarla kuzeye doğru kırılmalar yaparak uzayan surun bir kısmı açığa 
çıkarılarak, çeşitli boyutlarda bir grup mekânın varlığı tespit edilmiştir (Çi-
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zim:3, Resim:6). Bu mekânlardan bazıları Batı Köşkü’ne yakın kısımda yer 
almakta olup, bu binayla ilişkilendirilebilir. Bazı duvar yapılarının özellik-
leri burada geç dönemde inşa edilmiş büyük mekân topluluklarının olduğu-
nu düşündürmektedir. Nitekim geçtiğimiz yıllarda açığa çıkartılan ve Batı 
Köşkü’nün kuzeyinde, bu yapıya daha sonradan eklendiği anlaşılan moloz 
taşlı, çamur harçlı duvarların 2017 yılında devamı bulunmuştur. Bu basit 
duvarların gelişi güzel biçimde sura yaslandıkları anlaşılmaktadır. Bunların 
geç dönemde köşke eklendikleri açık olup, burada bir tür avlu ya da açık 
mekânlar oluşturdukları düşünülebilir.

Batı Köşkü’nün kuzeyine doğru devam eden alanlarda yapılan kazılarla 
ortaya çıkarılan büyük boyutlu mekânların da moloz taşlı ve çamur harçlı 
olduğu görülmüştür. Özellikle bu alanın doğusunda yer alan yapı üç büyük 
dikdörtgen mekândan oluşmaktadır.

Çamur harç ve moloz taş duvarlı mekânların kuzeybatısında yer alan ve 
doğu-batı doğrultusunda uzanan, kireç harç katkılı ve hatıllı, Selçuklu Çağına 
ait olduğu anlaşılan duvar ise tüm bu geç dönem duvarlarından farklı tarzda 
inşa edilmiştir. Sura bitişik, büyük ve bölümlenmiş bu yapıya ait duvarların 
bir kısmı 2016 kazı sezonunda ortaya çıkarılmıştı. Bu yıl yapılan kazı çalışma-
larıyla yapının kuzeye doğru uzadığı ve doğu-batı doğrultusunda bölümlere 
ayrıldığı anlaşılmaktadır. Bu alanda yine geç dönem kullanımlarına ait oldu-
ğu anlaşılan, toprağa gömülü biçimde depolama için kullanılan iki küp ele 
geçmiştir. 

 Geç dönem eklentileriyle asli planı değiştirilmiş bu yapının kazısı tamam-
lanmadığı için işlevi konusunda şimdilik fikir yürütmek zordur.

I. Avlu’da, külliyenin batı cephesinde Batı Köşkü’nün kuzeyindeki bu böl-
gede yapılan çalışmalar sonunda, genellikle kırık ve parçalanmış durumda 
çok sayıda sırlı ve sırsız seramik parçaları ile çini parçaları ok uçları, mıhlar 
ve İslami sikkeler ele geçmiştir. 

2- KAZI EVİNDE VE ARAZİDE YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR

Bu yılki çalışmalar arasında kazı ve geçici onarım çalışmaları, havadan 
ve yakın plân fotoğraf çekimleri vardır. Kazı çalışmaları sırasında ele geçen 
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farklı durumlardaki eserler konservatör tarafından kazı evi atölyelerinde te-
mizlenmiştir. 

Yayın ve arşiv amaçlı olarak gerçekleştirilen fotoğraflama, çizim, günlük 
rapor ve notlarla elde edilen verilerin kayıt altına alınması gibi belgeleme ça-
lışmaları kazı evi çalışmalarının esasını oluşturmuştur. Bunların yanı sıra, ele 
geçirilen çini buluntuların temizliği, seramiklerin tümlenmesi gibi çalışmalar 
Konservatör ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Kazı evi deposunda 
bulunan diğer etütlük eserler üzerinde çizim, fotoğraflama ve tasnif çalışma-
larına devam edilmiştir.

2017 yılı kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği alanlarda ortaya çıkan mi-
mari kalıntılar ile külliyenin topografik ve coğrafi koordinatlarına uygun 
planlarını çıkarmaya yönelik olarak, arazide detaylı ölçümler yapılmış, mev-
cut binaların rölöveleri çıkarılmıştır. Elde edilen ölçümlere dayanan rölöveler 
ile birlikte kazı evinde Auto-CAD ortamında çizim çalışmaları yapılmıştır.

 3- KÜÇÜK ÇAPLI KORUMA, BULKUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ 

Kubadabad kazısı 2017 yılı çalışmaları kapsamında bir yandan kazılar de-
vam ederken, diğer yandan ören yeri içerisinde basit bazı onarım ve çevre dü-
zenlemeleri de gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, geçmiş kazı dönemlerinde 
ören yerinin farklı noktalarında kümelenen moloz taş yığınlarının bir kısmı 
kaldırılmıştır.

15 No.lu yapıda ortaya çıkarılan duvarların sıva iyileştirme ve konservas-
yon çalışmaları koruma uzmanı Öğr. Gör. Serap Özdemir yönetiminde Kültür 
Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştiril-
miştir. Duvar ve zeminlerin nem ve rutubetten zarar görmemesi için üzerleri 
jeotekstil ile kapatılarak, taş-kum karışımı koruma patinaları yapılmıştır.

Bu yılki buluntular arasında; biri hazine mührü olmak üzere 12 adet Ana-
dolu Selçuklu Dönemine tarihlenen envanterlik değerde sikke ile 54 adet 
üzeri okunamayan etütlük mahiyette sikke ele geçirilmiştir. Bunlar konserva-
törler tarafından temizlenerek kazı sezonu sonunda Konya Müzesi’ne teslim 
edilmişlerdir (Resim: 7).
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Çinilerin en yoğun bulunduğu alan 15 No.lu yapı olmuştur. Turkuaz renk-
li çini mozaik parçalarının yanı sıra (Resim: 8), 15 No.lu yapıda bulunan tur-
kuaz şeffaf sırlı ve siyah boyalı sıraltı teknikli sekiz köşeli yıldız ve dört köşeli 
yıldız çini parçaları; şeffaf renksiz ve boyalı sıraltı tekniğinde yapılmış sekiz 
köşeli yıldız ve dört köşeli yıldız çini parçaları dikkat çekici örneklerdir (Re-
sim: 9). Daha az olmakla birlikte külliyenin batı kanadında lacivert ve patlı-
can moru sırlı, lüster teknikli çini parçalarının ele geçirilmiş olması önemlidir.

Kazı çalışmaları sırasında çok sayıda kırık, form vermeyen sırlı ve sırsız 
seramik parçalarına da rastlanılmıştır. Bu seramiklerin içerisinde birkaç parça 
lüster ile şeffaf türkuaz ve lacivert sırlı siyah boyalı sıraltı tekniğinde örnekler 
bulunmaktadır (Resim:10). Kazı yapılan alanlarda çok sayıda prehistorik se-
ramik de ele geçirilmiştir. 

Kırık vaziyetteki cam buluntular bardak, bilezik, pencere camı ve boncuk 
gibi farklı tür ve işlevlerde karşımıza çıkmaktadır (Resim:11). 

Metal buluntular arasında en yoğun grubu mıhlar (çiviler) ve temrenler 
oluşturmaktadır. 15 No.lu yapıda, çıkan üç orak bu binanın geç dönem kulla-
nımından kalmış örneklerdir. 

Kemik buluntuların en yoğun grubunu farklı boyutlarda ele geçirilen ağır-
şaklar oluşturmaktadır (Resim: 12).

Kazı çalışmaları sonrasında ortaya çıkarın mimari kalıntılar, rölöveleri ve 
fotoğrafları alınarak belgelendikten sonra geçici koruma altına alınarak, ge-
rekli görülen yerler kapatılmıştır. Elde edilen buluntular da gerekli temizlik 
ve restorasyon işlemleri yapıldıktan sonra tasniflenerek listelenmiştir. Bun-
lardan envanterlik değer taşıyanları Konya Müzesi’ne teslim edilmiştir.
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Çizim 2: Kubadabad Saray Külliyesi, 15 No.lu Yapı rölöve plânı.

Çizim 1: Kubadabad Saray Külliyesi vaziyet plânı, 2017 yılı kazı alanları.
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Resim 2: Kubadabad Saray Külliyesi 15 No.lu yapı, bina giriş merdiveni.

Resim 1: Kubadabad Saray Külliyesi 15 No.lu yapı, 2017 kazısı öncesi havadan 
görünüş.

Çizim 3: Kubadabad Saray Külliyesi, batı kanadı rölöve plânı.
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Resim 4: Kubadabad Saray Külliyesi 15 No.lu yapı, helâ (“E” mekânı), foseptik çukuru ve 
temiz su künkü.

Resim 3: Kubadabad Saray Külliyesi 15 No.lu yapı, “A”, “B” ve “D” mekânları.
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Resim 6: Kubadabad Saray Külliyesi batı kanadı, kazı sonrası hava fotoğrafı. 

Resim 5: Kubadabad Saray Külliyesi 15 No.lu yapı, “C” mekânı.
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Resim 8:  Kubadabad Saray Külliyesi batı kanadı, turkuaz renkli 
çini mozaik parçaları.

Resim 7: Kubadabad Saray Külliyesi, hazine mührü ile Keyku-
bad Dönemi sikkesi, ön ve arka yüzler.



715

Resim 10: Kubadabad Saray Külliyesi, seramik par-
çalar.

Resim 9:  Kubadabad Saray Külliyesi, sıraltı tekniğin-
de çiniler.
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Resim 12: Kubadabad Saray Külliyesi, ağırşaklar.

Resim 11: Kubadabad Saray Külliyesi, cam buluntular.
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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 gerçekleş-
tirilmiştir. Yanı sıra, “Arkeometrik Yöntemler Işığında M.Ö. İkinci 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 ili sınırları içerisinde, Amik Ovası’nda Asi Nehri’nin kenarında 
yer alan ve 1930’lu yıllarda İngiliz arkeolog Sör Leonard Woolley tarafından 
gerçekleştirilen kazılarla Mukiş Krallığı’nın başkenti eski Alalah olduğu sap-

* 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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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-
rayın duvarlarının tamamen eridiği ve yapısal bütünlüğünün bozulduğu bu 

2 Açma Başkanı Metin Dora, Açma Asistanı Gül Çiğdem Sağaltacı (Mustafa Kemal Üniversitesi).
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kısımda, betonumsu kireç tabanın kaldırılmasıyla birlikte VII. Tabaka saray 
yapısının erken evreleri incelenmeye başlanmış ve dolgu toprak içerisinde ele 
geçirilen 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 (Resim 2; 
ayrıca bkz. Woolley 1955: 93, fig. 35) Ancak bu duvarın derin kotlarda tespit 
edilen bir alt evreye ait kerpiç duvarlarla ilişkili olabileceği de gözlenmiştir. 
Plankare stratigrafisine göre 2. evre olarak tanımladığımız erken evreye ait 
duvarlar ve VII. Tabaka sarayının duvarı arasındaki ilişki VII. Tabaka sara-
yının erken evreleri olabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda Woolley ya-
yınlarında verilen mevcut mimari plana ait kalıntılar 33.53 plankaresi içinde 
1. evre olarak değerlendirilirken bir alt kotta bulunan yapı kalıntıları 2. evre 
olarak tanımlanmıştır (Resim: 3). 

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: 4) ile Aççana Höyük’te ilk kez karşımıza çıkan ve Girit’ten ithal edil-
miş olması muhtemel Kamares malı bardak parçası ise ele geçirilen önemli 
buluntular 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: 5). 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 bibrunun kafa kısmı bulunmuştur.

33.21 Plankaresi3

Geç Tunç I Dönemine tarihlenen IV. Tabaka sarayının kuzeydoğu kanadı, 
Orta Tunç II Dönemine tarihlenen VII. Tabaka sarayının kuzeybatı kanadın-

3 Açma başkanı Yılmaz Yeniler (Koç Üniversitesi).
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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 ilişki-
yi belgelemek üzere VII. Tabaka sarayının 4 No.lu odasında temizlik çalışma-
sı yapılmasına karar verilmiştir. Kazı sistemimize göre 33.21 No.lu plankare 
içinde kalan bu oda içerisinde 2016 yılında sadece bir hafta sürdürülebilen 
çalışmalara 2017 yılında devam edilmiştir. Bu plankare içerisine giren VII. 
Tabaka sarayının 4 No.lu odasının (Woolley 1955: 100) kuzey ve güney kerpiç 
duvarlarının çökmesiyle birlikte oluşan dolgu toprağın kaldırılması çalışma-
sı 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: 6).

32.19 Plankaresi4

33.21 No.lu plankarede 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 
sanılanın aksine birden fazla taban seviyesine sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Bu sonuçlara dayanarak yapının iki farklı kullanım evresi, plankare stratigra-
fisine 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-

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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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: 7). 

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 plan karesinin 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 
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.  
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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 tabaka-
laşma 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 plankaresinden elde edilen bilginin sınırlı olması 
nedeniyle batıya doğru 10x10 metrelik bir alana uzanan 32.53 plankaresinde 
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 plan-karenin 
batı kanadında IV. Tabaka sarayıyla çağdaş olan ve açma stratigrafisine göre 
2d olarak tanımladığımız yapı katına ulaşılabilmiş ancak sınırlı bir alan içe-
risinde incelenebilmişti. 2017 kazı sezonunda, 2d evresine ait mimari plan-
karenin tamamında açığa çıkarılmıştır (Resim: 8).

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 plankaresinde 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-

6 Açma Başkanı Tara Ingman, Koç Üniversitesi, Açma Asistanları Oğuz Omuzubozlu (Mustafa 
Kemal Üniversitesi), Berk Süleyman (New York Üniversitesi).
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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 plankare içinde kalması ve 2c evresine tarihlediğimiz çok sayıda çöp 
çukuru tarafından tahrip olmasından ötürü işlevi hakkında bilgi edinileme-
miştir. Kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan güney duvarı da bahsi 
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-
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 gömül-
düğü tespit edilmiştir (Resim: 9). Mezar hediyesi olarak boncuktan kolye ve 
bilezikler, boynunun altında ise bakır alaşım bir iğne bulunmuştur. Boyalı 
testi (Resim: 10) 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 plankaresine yapılan çalışmalarla birlikte bu 
döneme ait seramik verisi aydınlatıcı bilgiler sunmaya başlamıştır. 2d evre-
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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 Çağı’nın 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 tapınakla-
rının kazılıp kaldırıldığı alanın güneyine yerleştirilen bu plankarede sorunlu 
Alalah tapınak tabakalarını incelemek hedeflenmiştir. Araştırmalara 2012 yı-
lından başlanan 42.10 plankaresinde Demir Çağı ve Geç Tunç II Dönemine ta-
rihlenen toplamda dört mimari evre açığa çıkarılmış, 2014 kazı sezonunda ise 
M.Ö. 14. yüzyılın sonu ve M.Ö. 13. yüzyılın başına tarihlenen 4. evre yapısının 
batı odasında Prens Tudhaliya ve eşi Aşnuhepa’nın tasvir edildiği bir mühür 
baskısı ele geçirilmişti. 2015 yılı çalışmaları, 4. evre yapısının erken taban se-
viyesi, 5. evre mimarisi ve 5-4. evreleri arası geçiş dönemine tarihlediğimiz iki 
adet adak çukurunun açığa çıkarılmasıyla tamamlanmıştı. 2016 yılı çalışmala-
rında 4. evreye tarihlenen adak çukurlarının kazımı tamamlanırken, M.Ö. 14. 
yüzyıla tarihlediğimiz 6. evre mimarisi açığa çıkarılmaya başlanmıştır. 2017 
yılı çalışmalarında ise 6. evre tamamıyla açığa çıkarılmış, belgelendikten son-
ra kaldırılmıştır.

7 Açma Başkanı Onur Hasan Kırman, Açma Asistanı Güler Temizkan (Mustafa Kemal Üniversi-
tesi).
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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: 11). 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) plankarenin 
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.

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. Plankarenin 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.
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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, plankarenin 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 Plankaresinin 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 
tanımlamak hedeflenmiştir. Toplamda altı adet 10x10 metrelik plan karenin 
yer aldığı bölgede bu yılki araştırmalar sadece tek bir plankarede gerçekleş-
tirilmiştir. 

64.73 Plankaresi8

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

4. Evre

8 Açma Başkanı Michael Johnson (Chicago Üniversitesi), Açma Asistanı Aziz Cüzdanoğlu (Anka-
ra Üniversitesi).
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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: 12). 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-
çen 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 (Resim: 14). 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 do-
layı 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.

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 3: 33.53 plankaresi (VII. Tabaka sarayı güney kanadı 16 ve 17 No.lu odalar) 
havadan genel görünümü (Fotoğraf: M. Akar, Alalah Kazı Arşivi).

Resim 2:  VII. Tabaka sarayı ve 33. 53 plankaresi (Hazırlayan: M. Akar, Alalah Kazı 
Arşivi).
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Resim 5:  33.53 plankaresi ve Woolley tapınak çukuru arasında ilişkiyi gösteren üç-
boyutlu tarama görüntüsü (Hazırlayan M. Akar, Alalah Kazı Arşivi).

Resim 4:  33.53 plankaresi altın aplike parçası (AT25436; Fotoğraf: M. Akar, Alalah 
Kazı Arşivi).
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Resim 7:  32.19 plankaresi, 1b evresinin güneybatıdan görünümü (Fotoğraf: M. Akar, 
Alalah Kazı Arşivi).

Resim 6:  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 8: 33.53/54 plankareleri 2d evresi hava fotoğrafı (M. Akar, Alalah Kazı Arşivi).

Resim 9: 33.53 plankaresi, 136 No.lu yetişkin mezarı (Fotoğraf: M. Akar, Alalah Kazı Arşivi).
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Resim 11: 42.10 plankaresi, 6a Evresi güneyden görünümü (Fotoğraf: M. Akar, Alalah Kazı 
Arşivi).

Resim 10: 136 No.lu mezara ait boyalı testi (AT25929; Fotoğraf: M. Akar, Alalah Kazı Arşivi).
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Resim 12: 64.73 plan-karesi, 4. Evresi güneybatıdan görünümü (Fotoğraf: M. Akar, Alalah 
Kazı Arşivi).
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