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HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ 
ALTINÖZÜ TOPRAKHİSAR HÖYÜK

KURTARMA KAZISI 2017 YILI ÇALIŞMALARI
Demet KARA*

 Murat AKAR 

Hatay Arkeoloji Müzesi başkanlığı altında yürütülen 2017 yılı Altınözü, 
Toprakhisar Höyük kurtarma kazısı arazi çalışmaları iki aşamalı olarak 4-19 
Mayıs ve 7 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Toplamda 
45 gün süren çalışmalar kapsamında arkeolojik kurtarma kazısı, jeo-arkeolo-
jik araştırma ve coğrafi bilgi sistemleriyle entegre seramik, küçük buluntu, 
fauna-flora belgeleme/analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

2017 yılı Toprakhisar Höyük kurtarma kazısı, Hatay Arkeoloji Müzesi V. 
Müdür Demet Kara’nın başkanlığında ve Mustafa Kemal Üniversitesi, Arke-
oloji Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi Murat Akar’ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 
Projenin jeo-arkeolojik araştırma etabı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Avşar, seramik çalışmaları da Koç 
Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, doktora öğrencisi Müge Bulu 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmalarında arkeolog Onur Hasan 
Kırman, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Ayça Deniz 
Çınar ve Mustafa Kemal Üniversitesi lisans öğrencisi Oğuz Omuzubozlu gö-
rev almışlardır. Yıl boyunca süren envanter çalışmaları kapsamında Arkeolog 
İrem Görmüş ve Miray Mimaroğlu ile Mustafa Kemal Üniversitesi lisans öğ-
rencileri Güler Temizkan ve Gamze Alkan görev almışlardır. Sürdürülen bu 
çalışmalar kapsamında tümlenebilir çömleklerin ve küçük buluntuların kon-
servasyon çalışmaları Hatay Arkeoloji Müzesi restorasyon laboratuvarında 
Esra Akarca tarafından tamamlanmıştır. 

* Demet KARA, Arkeolog, Hatay Arkeoloji Müzesi, Müdür Yardımcısı, Hatay/TÜRKİYE.
 Dr. Öğr. Üyesi Murat AKAR, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 

Bölümü, Hatay/TÜRKİYE.
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Kurtarma kazıları kapsamında bölgenin M.Ö. 2. binyıl sosyo-politik, kül-
türel ve ekonomik ilişkilerini tanımlamaya yönelik yeni arkeolojik verilere 
ulaşılırken, jeo-arkeolojik araştırmalar etabı kapsamında ise höyük çevresin-
de paleo-coğrafya/paleo-iklim çalışmalarına yönelik örselenmemiş sediman 
karotları alınmıştır1. 2017 çalışmaları sonuçları Kurtarma Kazısı ve Jeo-arkeo-
lojik Araştırmalar başlıkları altında sunulmuştur. 

 

GİRİŞ

Toprakhisar Höyük, Asi Nehri’nin bir kolu olan Beyaz Çay üzerine inşa 
edilen Yarseli Barajı’nın2  güneybatı ucunda, derenin barajla birleşip geniş-
lediği noktada yer almaktadır. Höyüğün güneye doğru olan uzantısı, Beyaz 
Çay’ın uzun yıllara yayılan dere erozyonu ve 1985’ten sonra bölgenin tarım-
sal faaliyetlerine sulama suyu sağlamak üzere inşa edilen Yarseli Barajı’yla 
birlikte tamamen tahrip olmuştur. Batıya doğru olan uzantısı, üzerinde bulu-
nan Toprakhisar Köyü’nün yarattığı yoğun tahribat altındadır. Yerleşimin ol-
madığı alanlarda ise derin teraslamalar yapılarak bahçe alanları açıldığı tespit 
edilmiştir. Höyüğün güneyinde dere erozyonu ve barajın yarattığı tahribat 
sonucu oluşan kesit baraj suyunun yıllık yükselmesi ve çekilmesiyle tekrar 
eden bir aşınmaya maruz kalmaktadır. Sürekli olarak devam eden bu aşınma 
nedeniyle her geçen gün höyüğün güney yamacı biraz daha erimektedir. Kal-
kolitikten Demir Çağına kadar iskan edilen höyükte3 arkeolojik tabakaların 
görüldüğü kesitten tüm/tümlenebilir çanak çömlekler, taş aletler, silindir ve 
damga mühürler vb. çok sayıda arkeolojik eser baraj suyunun çekilmesiyle 
birlikte dökülmektedir. Toprakhisar Höyük civarında baraj hareketliliğiyle 
ortaya çıkan bu eserler bölge halkı tarafından toplanmaktadır. Bu eserlerin 
bir kısmı satın alma yoluyla Hatay Arkeolojisi Müzesi envanterine alınmış 

1 Kültür ve Turizm Bakanlığı Toprakhisar Höyük Kurtarma Kazısı, Mustafa Kemal Üniversitesi, 
Bilimsel Araştırma Projeleri (#16481) kapsamınca desteklenmektedir.

2 Korkmaz – Karataş 2009.
3 Toprakhisar Höyük’ün Geç Tunç Çağı dışında Kalkolitik’ten Demir Çağı’na kadar kesintisiz 

iskan edildiği yüzey araştırma sonuçlarına göre bilinmektedir. Kara ve Akar 2018 yayınında bu 
tabakalaşma seramik verisine göre değerlendirilmiştir. Kara ve Akar 2018: 551, resim 6’da Amik 
G dönemi altında verilen seramiklerin karşılaştırmalı çalışmalar sonucunda Amik E dönemine 
tarihlenmesi gerektiği tespit edilmiştir.
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olsa da, höyükte arkeolojik kazı çalışmaları yapılmasının gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. 

KAZI ÇALIŞMLARI

135/10 ve 135/9 Ada Parsellerinde Kurtarma Kazısı

Kurtarma kazısı kapsamında iki plan-karede arkeolojik kazı çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında 135/10 ve 135/9 ada parsellerde yer alan 
51.37 plankaresinde açığa çıkardığımız ve Orta Tunç Çağına tarihlediğimiz 
anıtsal nitelikli yapının daha kapsamlı olarak incelenmesi adına kazı çalışma-
larının kuzeye doğru genişletilmesine karar verilmiş, arazinin mevcut koşul-
larına bağlı kalarak 8.5x7 m. boyutlarında 52.37 plankaresi açılmıştır4.  Bir ay 
süren arazi çalışmaları kapsamında hem yapının kuzeye doğru olan uzantısı 
hem de erken taban seviyeleri incelenebilmiştir (Resim: 1). 

51.37 ve 52.37 Plankareleri

3. Evre, Orta Tunç Çağı Yapısı

2016 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmada üç farklı yapı evresine ait izler 
51.37 plankaresinde tanımlanmıştı. 20. yüzyılın ikinci yarısına ait bir ahırın 
taş temelleri ortaya çıkarılmış, kaldırılan bu modern yapının hemen altında 2. 
evre olarak tanımladığımız Orta Tunç Çağı çöp çukurları ve 3. evreyi tanımla-
yan Orta Tunç Çağı yapısı açığa çıkarılmıştı5. 2017 yılı çalışmaları kapsamın-
da 3. evre yapısının en erken evresini temsil eden 3c taban seviyesine yapının 
güney kanadının bulunduğu 51.37 plankaresinde ulaşılmış, yeni açılan 52.37 
plankaresinde ise yapıya ait iki avlu açığa çıkarılmıştır.

51.37 plankaresinde ince uzun bir koridor hattında yer alan odaların ak-
sine 52.37 plankaresinde doğu-batı ekseninde bölme duvarlarla birbirinden 

4 Akar ve Kara 2018; Kara ve Akar 2018.
5 Kara ve Akar 2018 yayınında 3. Evre yapısı ve 2. Evre çöp çukurlarının Orta Tunç II dönemine 

tarihlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ancak bölgenin Orta Tunç Çağı seramiğinin hem OTÇ 
I hem de OTÇ II dönemlerinde ortak özellikler göstermesi nedeniyle yapının dendrokronoloji 
ve C14 tarihlendirmesi çalışmaları sonuçlanana kadar Orta Tunç Çağı olarak tanımlanmasının 
daha doğru olacağına karar verilmiştir. Bkz. Akar ve Kara 2018.



4

ayrılan iki avlu açığa çıkarılmıştır. Bu avlularda 51.37 plankaresinde rastla-
madığımız ama yapının neden kullanımdan kalktığını gösteren şiddetli bir 
yangının izlerine rastlanmıştır. Her iki avluda da birçok alana saçılmış karbo-
nize ahşap hatıl parçaları ve çok sayıda in-situ çömlekler, yapının kullanımı-
nın bir yangınla sona erdiğini göstermektedir (Resim: 2, 3).

17 No.lu Avlu Alanı

19 No.lu kalın payandalı kerpiç duvarın kuzeyinde yer alan bu avlu ve 
doğuda yer alan 25 No.lu mekan arasında geçişi sağlayan bir kapı mevcuttur. 
Plankare sınırları içerisinde avluya girişi sağlayabilecek başka kapı girişine 
rastlanmamıştır. Bu nedenle avluya giriş ve çıkışın sadece doğu kanattan ya-
pıldığı anlaşılmaktadır.

51.37 plankaresinde tespit ettiğimiz taban seviyelerinde batıdan doğuya 
doğru yükselen eğim burada da gözükmektedir. Sıkıştırılmış toprak tabana 
sahip olan avlunun güneybatı köşesinde ise taban altında dere taşlarının ze-
mini sağlamlaştırma ve yükseltme amacıyla kullanıldığı gözükmektedir. 

 Avluyu güneyden çevreleyen 19 No.lu payandalı duvara bitişik, boylu 
boyunca devam eden, iki tuğla sırası genişliğinde ve üç-dört tuğla yüksekli-
ğinde bir çalışma tezgahı açığa çıkarılmıştır. Bu tezgahın yan yüzeyinde du-
varlarda uygulandığı gibi beyaz sıva mevcuttur. Bu sıva çoğu yerde yangın 
nedeniyle siyahlaşmış ya da kızarmıştır. Tezgahın orta kısmına denk gelen 
bölümünde ise elle şekillendirilmiş ince duvarlı, oval formlu, sıvalı duvarlara 
ve tabana sahip bir tahıl saklama çukuru yer almaktadır. 

Avluyu batıdan çevreleyen duvar kazı alanı sınırları içerisinde olmasa 
dahi, 19 No.lu duvarın önünde yer alan tezgahın kesintisiz olarak batı ka-
natta da devam ettiği belirlenmiştir. Güneyde olduğu gibi batıdaki tezgahın 
da yan yüzü sıvalıdır ve ortasında bir çukur bulunmaktadır. Diğeri gibi ince 
duvarlara ya da sıvalı taban ve yüzeylere sahip olmayan bu çukur, bir çömlek 
yerleştirilmek için açılmış olmalıdır.

Avluyu güney ve batıdan çevreleyen tezgah, kuzeydeki duvarın önüne 
uzanmamaktadır. Burada gördüğümüz buluntu grupları, tamamıyla yiyecek 
hazırlık ve pişirme amaçları içermesi nedeniyle farklılık göstermektedir. Ku-
zey duvarının önünden batıdan doğuya doğru uzanan hat üzerinde büyük 
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bir saklama kabı, pişirme kapları, kaseler, testiler, somun biçimli öğütme taş-
ları, ocak altlığı ve son olarak da iki at nalı ocağın bulunmuş olması, bu meka-
nın pişirmeyle ilişkili aktiveler için kullanıldığı göstermektedir. Bu dağılımla 
birlikte avlunun güney kanadının depolama ve hazırlık, kuzey kanadının ise  
pişirme faaliyetlerinde kullanıldığı gözükmektedir. 

15 No.lu Avlu

17 No.lu avlunun kuzeyinde yer alan 15 No.lu avlu, 16 No.lu kerpiç bölme 
duvarıyla ayrılmaktadır. Plankarenin kuzeybatı ve kuzeydoğu kenarlarında 
yapının batı ve doğu duvarları tespit edilirken, kuzey kesitin içine giren ve 
sınırlı bir alan içinde, kapı olarak tanımlanabilecek boşluklar açığa çıkarılmış-
tır. Bu anlamda 15 No.lu avlu birden çok giriş imkanı sağlayan kapı sistemle-
riyle, tek girişe sahip 17 No.lu avludan farklılık göstermektedir. 

Avluyu çevreleyen 16 ve 20 No.lu güney ve batı duvarlarının önünde, 15 
No.lu avluya benzer bir organizasyonla yan yüzleri sıvalı çalışma tezgahları 
yer almaktadır. Avlunun batısında, güneyi 16 No.lu duvar ve kuzeyi tek sıra 
kerpiç tuğlayla çevrelenmiş bir platform bulunmaktadır. Duvarlarda beyaz 
sıvanın tespit edildiği bu platform üzerinde iki adet at nalı biçimli ocak bu-
lunmuştur. Ocakların yerleştirildiği platformun hemen önünde ise dağılmış 
olarak bir saklama kabı ve bir pişirme kabı bulunmuştur. Diğer iki pişirme 
kabı ise dağınık halde avlunun merkezinde tespit edilmiştir . 

28 ve 26 No.lu Mekanlar

17 No.lu avludan açılan bir kapıyla, sınırlı bir alanda tanımlanan 28 No.lu 
mekana geçilmektedir. Burada taban seviyesi tespit edilememiştir ancak  26 
No.lu odada daha yüksek kotta taban seviyesine ulaşılmıştır. Bu durum yapı-
nın taban seviyelerinin batıya doğru yükseldiğini göstermekte ve 51.37 plan-
karesinin verileriyle uyum sağlamaktadır. 

At Nalı Biçimli Ocaklar 

2016 yılında 51.37 plankaresindeki 45 No.lu mekanda ve 2017 yılında 
52.37 plan-karesindeki 15 ve 17 No.lu avlularda bulunan toplam beş at nalı 
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biçimli ocak, yapı içerisinde yoğun pişirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini 
göstermektedir. Avlularda çift halinde bulunan ocakların biri diğerine göre 
daha küçüktür. Çapları ortalama 40-50 cm. ve boyları 60 cm.ye kadar çıkan bu 
ocaklar işlevselliklerinin yanı sıra, aynı zamanda dönemin estetik anlayışına 
dair fikir vermektedirler (Resim: 4, 5).

Bir kısmında iki, diğer kısmında üç sıra olmak üzere ön yüzlerine pişiril-
me öncesi parmakla baskı yapılarak derin kanallar oluşturulduğu görülmek-
tedir. Bu tip bir dekorasyon özellikle Orta Tunç Çağı başkenti olan Aççana 
Höyük’ün at nalı ocaklarında görülmemektedir. Başkentten bilinmeyen bu 
estetik anlayışın Toprakhisar’da kabul görmüş olması, dönem içerisinde mer-
kez ile kırsal arasındaki estetik anlayışlarında farklılıkların olduğunu vurgu-
lamaktadır. 

Bu ocakların yemek pişirme dışında madencilikte de kullanılıp kullanıl-
madığını anlamak üzere ocaklar, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Ge-
liştirme Laboratuvarı tarafından projenin kullanımına sunulan bir taşınabilir 
XRF cihazıyla element analizine tabi tutulmuştur. Kullanılması durumda ba-
kır, kalay gibi madenler ocak içi yüzeylerde iz bırakmaktadır. Ancak yapılan 
analizlerde herhangi bir metal elementine rastlanmamıştır. Bu da ocakların 
sadece pişirme amaçlı kullanıldığını göstermektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME

Ebla (Tell Mardikh)6, Alalah (Aççana Höyük)7 ve Kinet Höyük8 kazıların-
da açığa çıkarılan geniş ölçekli Orta Tunç Çağı saray ya da idari yapılarında 
depolama odaları genellikle yapının dış duvar hizasında, payandalı koridor 
sistemleriyle birbirine bağlanmaktadır. Bu oda gruplarının arkasında yer alan  
ortak avlular ve duvar hizalarına yerleştirilen çalışma tezgahları9 ise mekan-
sal kullanımda ortak yaklaşımlara işaret etmektedir10. Toprakhisar Höyük bi-

6 Ebla Batı Sarayı için Bkz. Matthiae 1984; 1997; 2002, 193; Marchetti 2006, 281- 282. 
7 Alalah VII. Tabaka Sarayı için Bkz. Woolley 1955, 91-105.
8 Kinet Höyük Orta Tunç II dönemi binası için bkz. Gates 2000.
9 Bkz. Matthiae 1985, Pl. 68.
10 Akar 2009.
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nasında açığa çıkardığımız mekanların tamamının depolama, pişirme ve ser-
vis amaçlı buluntu grupları barındırması ise yapının kendi içerisinde  işlevsel 
düzene sahip olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda Kuzey Suriye, Amik 
Ovası ve Kilikya Bölgesi’ne yayılan geniş bir coğrafyada M.Ö. 2. binyılın ilk 
yarısına tarihlenen saray ve idari yapı mimarisinde ortak bir algının oluştu-
ğundan bahsedebilmekteyiz (Resim: 6). 

Literatür taramalarında benzerlerine Kuzey Suriye’de rastlamadığımız 
M.Ö. 2. binyıl dekorasyonlu ocakların Orta ve Güneydoğu Anadolu’da kul-
lanımı yaygındır. Kinet Höyük Orta Tunç yapısıyla olan benzerliklerin deko-
rasyonlu ocaklarda da kendini göstermesi, bu estetik üslubun geniş bir coğ-
rafyaya yayıldığına işaret etmekle beraber, Aççana Höyük Orta Tunç Çağı 
tabakalarında benzer ocakların yer almaması şaşırtıcı bir durumdur.

JEO-ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Toprakhisar Höyük’te çevresel etkenlere bağlı olarak gelişen ve 1989’dan 
beri bölgenin tarım amaçlı su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen Yarseli 
Barajı’yla ivmelenen bir tahribat söz konusudur. Höyüğün güney yamacının 
tamamen yok olduğunu ve barajın yükselmesi ve kurumasıyla birlikte yıllık 
olarak erozyona maruz kaldığını önceki yayınlarımızda vurgulamıştık. 2016 
yılı kurtarma kazılarına hazırlık kapsamında yaptığımız ilk çalışmalar doğ-
rultusunda Amerikan askeri uydusu Corona’nın 1969 yılı yüksek çözünür-
lüklü fotoğrafları incelenmiş, Toprakhisar Höyük’ün güney yamacının baraj 
inşasından çok daha önceki bir dönemde yok olduğu tespit edilmiştir. Bu 
görüntülerde barajın inşa edildiği Beyaz Çay’ın eski dere yatakları ve şu an 
höyüğün güney yamacından yaklaşık 200 metre uzaklıkta olan mevcut dere 
yatağının baraj öncesi hareketi tespit edilmiştir.

Dere yatağının bu 200 metrelik alan içerisinde belirli dönemlerde höyüğe 
yaklaştığı ve yüksek debisinin yarattığı etkiyle höyüğü dibinden kazıyıp sü-
pürerek büyük ölçekli çökme ve kopmalar yarattığı görüşümüzü ifade etmiş-
tik (Akar ve Kara 2018). Buna bağlı kalarak höyüğün güneydoğu burnunda 
ve baraj sahasında 10x10 m.lik karelajlarda gerçekleştirdiğimiz sistematik yü-
zey araştırmasında, baraj sahasında hiçbir arkeolojik malzemeye rastlanma-
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masından dolayı arkeolojik dolgunun ya tamamen dereyle başka bir noktaya 
taşındığı ya da derenin getirdiği alüvyon dolgusu altında kaldığı görüşümü-
zü ortaya koymuştuk. 2017 yılında başlattığımız jeo-arkeolojik araştırmalar 
kapsamında höyüğün binyıllara yayılan dere erozyonuna bağlı eriyişini ta-
nımlamak ve paleo-coğrafya/paleo-iklim konularına yönelik veri toplamak 
adına örselenmemiş sediman karotları alınmıştır.

Örselenmemiş sediman karotu olarak tanımlanan ve numunenin bozul-
madan bir boru içerisinde alınmasını sağlayan yöntemin, teknik zorluklar ne-
deniyle karasal coğrafyada kullanımı yaygın değildir. Bunun aksine gerekli 
ekipman ve araştırmacının teknik bilgi birikimiyle deniz ve göl ortamların-
dan örselenmemiş sediman karotu almak görece daha kolaydır. Toprakhisar 
Höyük karasal bir coğrafya içerisinde olmasına rağmen Mayıs ayında tama-
men dolan Yarseli Barajı’yla birlikte yüzen bir sondaj platformunun çalışma-
sına olanak sağlayacak koşullara sahip olmaktadır. Suya doymuş toprağın, 
deniz ve göl ortamlarında kullanılan yöntemlerin uygulanmasına imkan sağ-
layacağı görüşünden yola çıkarak, baraj sahasında derinlikleri beş metreye 
varan 14 adet örselenmemiş sediman karotu alınmıştır. Veri toplama aşaması 
olarak tanımladığımız bu etabın tamamlanmasıyla birlikte karotların analiz 
çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 7-8).

SONUÇ
Kırsal uydu yerleşimleri ile merkezler arasındaki bağımlı ilişkiyi arkeo-

lojik olarak tanımlayabilecek kazı çalışmaları yaygın değildir. Toprakhisar 
Höyük’te gerçekleştirilen kurtarma kazısı ve jeo-arkeolojik araştırmalarda, 
bir  bölgeyi başkentten uzak kırsalı üzerinden değerlendirme fırsatı yaka-
lanmıştır. Bu da ele geçen verinin niteliğini arttırmakta ve kuramsal olarak 
sıklıkla tartışılan merkez-periferi ekonomik, politik ve kültürel ilişkilerinin 
arkeolojik veri üzerinden değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. 
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AKAR 2009, M. Akar, “The Role of Harbour Towns in the Re-Urbanization 

of the Levant in the Middle Bronze Age (1800-1600 BC): Perspectives from 
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shop09/akar/Akar_ArchAtlas_Workshop_2009.pdf
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Resim 1: Toprakhisar Höyük 2017 yılı kazı alanları 
(Hazırlayan: M. Akar).

Resim 2: Toprakhisar Höyük Orta Tunç Çağı yapısı-
nın mimari planı (Çizim: O. H. Kırman, O. 
Omuzubozlu).
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Resim 4: Toprakhisar Höyük 52.37 plankaresi 29 ve 30 
No.lu at nalı ocaklar (Fotoğraf: M. Akar).

Resim 3:  Toprakhisar Höyük Orta Tunç Çağı yapısı hava 
fotoğrafı (Fotoğraf: M. Akar).
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Resim 5: Toprakhisar Höyük 52.37 plan-
karesi 29 No.lu dekorasyonlu at 
nalı ocak (Çizim: O. H. Kırman)

Resim 7: Örselenmemiş sediman karotu çalışma-
ları kapsamında Yarseli Barajı’nda kul-
lanılan sondaj platformu.

Resim 6: Aççana Höyük VII. tabaka sarayı 
(Woolley 1955, 93, fig. 35), Kinet 
Höyük Orta Tunç II binası (Gates 
2010, 314, fig. 3) ve Toprakhisar 
Höyük Orta Tunç Çağı yapısının 
ölçekli karşılaştırması.

Resim 8: Örselenmemiş sediman karotu çalışma-
ları.
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2017 YILI PHASELIS 
KAZI ÇALIŞMALARI

Murat ARSLAN*
Nihal TÜNER ÖNEN

Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle Antalya Arkeolo-
ji Müzesi başkanlığında, Antalya Müzesi Müdürlüğü Uzmanı Melih Kılınç’ın 
temsilciliğinde ve Prof. Dr. Murat Arslan’ın bilimsel danışmanlığında başlatı-
lan Phaselis kazı çalışmaları 21 Ağustos– 27 Aralık tarihleri arasında gerçek-
leştirilmiştir1. 2017 yılı çalışmaları Hadrianus Kapısı başta olmak üzere kent 
içinde –tetragonal agora, hamamlar ve latrina-, akropolis ve nekropoliste sür-
dürülmüştür.

İmparator Hadrianus hem status quoyu korumak hem de eyaletlerdeki po-
litikasının devamlılığını kontrol etmek amaçlarıyla ilki 121-125, diğeri 128-132 
yıllarında olmak üzere imparatorluğa bağlı eyaletlere iki büyük seyahat ger-
çekleştirmiştir. Kentten ele geçen yazıtlar aracılığıyla İmparator’un ikinci se-
yahati sırasında Phaselis’i de ziyaret ettiği öğrenilmektedir2. Güney limandan 
kente devam eden ana caddenin başlangıcında yer alan tek kemerli onursal 
kapı imparatorun söz konusu ziyaretine ithafen inşa edilmiştir.  Phaselis ken-
tinin demos (halk) ve boule (danışma) meclisleri tarafından “vatanın babası”, 
“tüm evrenin kurtarıcısı ve hayırhahı” olarak betimlenen imparator 15. kez 
halk gücünü (tribunica potestas) elde ettiği 10 Aralık 130 – 9 Aralık 131 tarih-

* Prof. Dr. Murat ARSLAN, Akdeniz Üniversitesi, Tarih Bölümü, Antalya/TÜRKİYE, marslan@
akdeniz.edu.tr

 Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN, Akdeniz Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, An-
talya/TÜRKİYE, nihaltuner@akdeniz.edu.tr

1 Phaselis kazı çalışmalarına katılan tüm araştırmacılarla birlikte öğrencilerimize ve Bakanlık 
Temsilcimize değerli katılımları için teşekkür ederiz. 

2 Hadrianus’un Phaselis ziyareti hakkında ayrıntılı bilgi için bk. N. Tüner Önen, “Hadrians Reisen 
im östlichen Mittelmeer anhand neuer Inschriften aus Phaselis”, Adalya XVI (2013) 93-106.
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leri arasında kente gelmiş görünmektedir. Phaselis dışında Perge ve Attaleia 
kentleri de imparatorun gelişi onuruna benzer karşılama yapıları inşa etmiş-
lerdir. 

Phaselis Hadrianus Kapısı hem tarihsel önemi hem de kentin en reprezan-
tatif yapıları arasında bulunması dolayısıyla 2017 kazı sezonu çalışmalarının 
odağını oluşturmuştur. Esasen Hadrianus Kapısı’na ve arşitrav yazıtına iliş-
kin ilgi ve çalışmaların tarihçesi oldukça uzun bir geçmişe sahiptir. Öyle ki ilk 
olarak, 14 Nisan 1838 yılında Phaselis’i ziyaret eden Charles Fellows arşitrav 
yazıtının bir kısmını görmüş ve bunun imparator Hadrianus’a ithaf edilmiş 
bir kapı olduğunu tespit ederek ithaf yazıtının 4. bloğun çizimini yapmıştır 
(Resim: 1)3. Söz konusu çizimde ilk satırda 3, ikinci satırda ise 4 harf daha faz-
la olduğu gözlemlenebilmektedir. O tarihten günümüze yaşanan tahribatın 
boyutlarını göstermesi açısından çarpıcı bir örnek olarak karşımızda duran 
bu gerçek söz konusu yapının bir an evvel konserve edilmesi gerekliliğini 
göstermektedir. Fellows’tan on bir yıl sonra kenti ziyaret eden H. Barth, yazı-
ta ait ikinci bloğu tespit etmiş olsa da bunu Hadrianus Kapısı ile ilişkilendire-
memiş ve Traianus’a ait bir tapınağa ait olabileceğini belirtmiştir (Resim: 2)4. 
Yazıtın 4. bloğuna ait parça ise 1853 yılında A. Böckh yayınlanmıştır5. 1892 yı-
lında kentte sürdürdükleri araştırmalar sırasında O. Benndorf ve  E. Kalinka 
3. bloğun sol yarısını tespit etmişlerdir. 1944 yılında E. Kalinka yeni bulunan 
söz konusu parça ile birlikte bilinen tüm parçaların çizimini yaparak yayınla-
mıştır (Resim: 3)6. J. Blackman, 1968 yılında H. Schläger tarafından başlatılan, 
1969 yılındaki ölümünden sonra J. Schäfer’ın idaresi altında devam eden ça-
lışmalara epigraf olarak katılarak 1, 5 ve 6. blokları tespit etmiş ve yazıtı as-
lına en uygun şekilde tamamlamıştır (Resim: 4)7. Kapı yazıtına ilişkin en son 
çalışmalar ise 2012 yılı Phaselis antik kenti ve territoriumu yüzey araştırması 
sırasında yürütülmüştür (Resim: 5)8. 

3 C. Fellows, Journal Written during an Excursion in Asia Minor 1838. London 1839, 211 vd.
4 H. Barth, “Aus Reisen durch die Küstenlandschaften des Mittelmeeres gesammelte Inschriften”. 

Rhein. Mus. VII (1850) 252 nr. 25.
5 CIG III 4334.
6 TAM II/3 1187.
7 D. J. Blackman, “The Inscriptions”. Ed. J. Schäfer, Phaselis. Beiträge zur Topographie und Geschichte 

der Stadt und ihrer Häfen. Tübingen (1981) 152. 
8 Tüner Önen 2013, 99 vd.
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Hadrianus Kapısı’na ilişkin ilk kazı ve bilimsel çalışmalar 1982-1984 yılları 
arasında Cevdet Bayburtluoğlu başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Fakat bu 
alanda yapılan kazılar sonrası ortaya çıkarılan yapı elemanları aynı alanda 
düzensiz bir şekilde ve bir bölümü yığın halinde gerekli belgelemeler yapıl-
madan bırakılmıştır (Resim: 6). 2011 yılında ise Kültür Bakanlığı tarafından 
kapının restorasyonuna yönelik ihale yolu “Phaselis (Kemer, Antalya) Had-
rianus Kapısı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Proje-
si” başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda kapıya ait yapı 
elemanları belgelenmiş ve yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon analiz 
raporu hazırlanmıştır (Resim: 7). Söz konusu çalışma kapsamında kapıya ait 
yapı elemanları kaba bir sınıflamayla yapının güneyinde kalan patika ile ku-
zeyinde kalan ana yol aksının her iki yönünde tekrar yerleştirilmiştir. 

2017 yılı kazı sezonunda Hadrianus Kapısı’nda yürütülen çalışmalar bağ-
lamında ise ilk olarak alanda bulunan yapı elemanlarının son güncel durum-
ları, tahribat dereceleri, nedenleri ve sağlamlıkları gözden geçirilmiş, yapı 
taşlarının projedeki yerleri tekrar sorgulanmıştır (Resim: 8). Buna istinaden 
drone yardımı ile alanın havadan orta-fotosu çıkartılarak taş envanterleri kar-
şılaştırılmış ve böylelikle eksik ve yer değiştirmiş yapı taşları tespit edilerek 
belgelenmiştir (Resim: 9). Yapılan tespitin ardından entablatür bölümünü 
bütünsel olarak algılamak ve mevcut fiziki durumlarını ortaya koymak için 
mevcut bulunan geison, friz ve arşitrav blokları fotoğraflanarak ve verilerinin 
restorasyon önerisi baz alınarak kapının bu kısmı görselleştirilmiştir (Resim: 
10). Alanda sergilenmesi planlanan ve yaklaşık 60 parçadan oluşan geison, 
friz ve arşitrav bloklarının structure from motion (SfM) teknolojisiyle fotogra-
metrik üç boyutlu sayısal modelleri oluşturulmuştur (Resim: 11). Buna göre 
oldukça tahribe açık halde bulunan yapı elemanları güney liman ile kapı ara-
sında temizlenip sağlamlaştırılan alanda toprak zeminden gelen tahribat ve 
neme karşı emprenye edilmiş ahşap takozların üzerine yerleştirilmiştir. Tüm 
tespit ve belgeleme çalışmalarının yapılmasının ardından son olarak yapı sa-
nal ortamda 3B olarak modellenmiş ve rekonstrüksiyonu çalışmaları yapıl-
mıştır (Resim: 12).

Hadrianus Kapısı ile güney liman arasındaki alanda yürütülen temizlik 
çalışmaları sırasında, olasılıkla büyük bir mimari yapının relief süslemesin-
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de kullanılmış olan boğa başı kabartması bulunmuştur. Kabartma yalnızca 
boyun kısmından yapıya bağlı; başa ilişkin diğer kısımlar ise yüksek kabart-
ma olarak işlenmiştir. Stilistik olarak oldukça vurgulu betimlenmiş olan baş 
uzuvları uzaktan algılamaya yönelik olarak özellikle belirtilmiş olmalıdır. 
Lüle lüle verilmiş olan alın kısmında, ortadan bir bant geçirilmiştir, bu da 
bir kurban sahnesine işaret eder. Boynuzlarından teki korunmuş; kulakları-
nın ise ikisi de sağlamdır. Fakat bir yangına maruz kaldığı tespit edilen baş 
çok kırılgan bir yapıdadır ve acilen konserve edilmelidir. Bu bakımdan ba-
şın envanter fişi yapılıp müzeye teslim edilmesine karar verilmiştir. Bununla 
birlikte müzeye teslim edilmeden önce milimetrik olarak sayısal belgelemesi 
yapılması açısından fotogrametrik olarak 3 boyutlu belgelenmesi gerçekleşti-
rilmiştir (Resim: 13).

2017 yılı kazıları kapsamında akropoliste EXIV, FXIII, FXIV sektör sınırla-
rında yer alan, 3 No.lu kilise ve çevresinde arkeolojik kazı çalışmalarına baş-
langıç ve zemin oluşturması amacıyla yüzeysel bitki temizliği yapılmıştır. Bu 
çalışmalar sırasında neredeyse in-situ konumda tespit edilen mimari ve mi-
mari plastik parçalar yerlerinde ölçülerek yapının önceki yıllarda çizilen pla-
nı üzerine süperimpose edilmiştir. Söz konusu çalışmalar sırasında kilisenin 
taşıyıcı sistemine ait ve olasılıkla devşirme olarak kullanılmış 14 adet sütun 
parçası belgelenmiştir. Sütunlar yapının özgün yıkıntı evresini yansıtır biçim-
de orijinal konumlarında bulunmaktadırlar. Bu malzemeyle ilişkili olarak, ya-
pının güney stylobatına ilişkin bloklar ve bir adet devşirme sütun kaidesi in-
situ olarak belgelenmiştir (Resim: 14). Kilisenin naosunun doğusunda, apsisin 
hemen batısında ve bemanın olması gerektiği bölümde, ambon platformuna 
ait iki adet büyük boyutlu parça bulunmuştur. Söz konusu iki parça sanal or-
tamda RTI tekniği kullanılarak birleştirilebilmiştir (Res. 15). Buna bağlı olarak 
ambon platformunun içbükey alt yüzünün istiridye motifi ile doldurulduğu 
ve alt yüzün merkezinde kademeli ve konsantrik düzenlenmiş bir madalyon 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Madalyonun üzerine iç bükey kollu bir latin ha-
çının alçak kabartma tekniği ile düzenlenmiş olduğu görülebilmektedir.

Kent içinde Hadrianus Kapısı dışında, yine İmparator Hadrianus’a ithaf 
edilmiş olan tetragonal agorada da temizlik çalışması yürütülmüştür. 1982 ve 
1990 yıllarında Cevdet Bayburtluoğlu ve ekibi ile Antalya Müze Müdürlüğü 



17

tarafından kazısı gerçekleştirilen agora yapısında özellikle arka bölümde yer 
alan bazilikanın ve yapının güney-kuzey yönlerindeki duvarların ortaya çı-
kartılması için bitki temizliği yapılması gerekti. Yapılan bu temizlikten sonra, 
taş planı, plan ve kesit çizimleri için gerekli olan ölçülerin alınmasına uygun 
ortam sağlanmış ve plan çizimleri yapılmıştır.

2017 yılı kazı çalışmaları kapsamında yürütülen epigrafi çalışmalarında 
ise alanda yapılan temizlik ve düzenleme çalışmaları sırasında yeniden de-
ğerlendirilen Hadrianus Kapısı’na ait yayınlı yayınsız parçalar ile yeni bulu-
nan epigrafik buluntular üzerinde çalışılmıştır. Hadrianus Kapısı’nda yürü-
tülen temizlik çalışmaları sırasında, üzerinde 4 satırlık bir imparator onurlan-
dırması bulunan bir heykel kaidesi parçası ile 5 satırlık yazıtı korunmuş bir 
onurlandırma yazıtı taşıyan kaide parçası bulunmuştur. 



18

Resim1:  Fellows’un Hadrianus Kapısı arşitrav yazıtına ilişkin çizimi (Fellows 1839, 
212).

Resim 2: Barth’ın Hadrianus Kapısı arşitrav yazıtına ilişkin  çizimi (Barth 1850, 252).

Resim 3: TAM II/3 1187.
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Resim 6: Kapının 1990’lı yıllardaki durumu. 

Resim 4: Blackman 1981, 152.

Resim: 5: Tüner Önen 2013, 106.
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Resim 9: Hadrianus Kapısı’nın doğu cephesine ait orthophoto görüntüsü.  

Resim 8: Blokların tahribat durumları. 

Resim 7: Üç boyutlu sayısal haritaların ekran görüntülerinden bir örnek. 
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Resim 10: Bloklarının fotoğraf kayıtları üzerinden bir araya getirilmesi ve mevcut fiziksel du-
rumları. 

Resim 11: Geison kısmının fotogrametrik model verileri üzerinden 
üretilen görüntüleri

Resim 12:  Hadrianus Kapısı’nın öngörülen özgün konumu üzerin-
de insan ölçeği ile birlikte gösterimi.
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Resim 15:  Ambon platformu, birleştirilmiş 1 ve 
2 No.lu parçalar, alt yüz. fotogramet-
rik birleşim gösterimi.

Resim 13: Boğa başı kabartmasına ait fotogra-
metrik görüntü.

Resim 14: 3 No.lu Kilise sütun planı, noktasal 
veriler.
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ADRAMYTTEION (ÖREN) 2017 YILI
KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Hüseyin Murat ÖZGEN*

Balıkesir Kuva-yı Milliye Müzesi Müdürlüğü tarafından 2012 yılında bi-
limsel danışmanlığımızda başlatılan kazı ve onarım çalışmaları, Burhaniye 
Belediyesi’nin desteğiyle, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü başta olmak üzere, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ve ül-
kemizin farklı üniversitelerinin ilgili branşlarından öğretim üye ve öğrencile-
rinin disiplinler arası işbirliğinde 2017 yılında 12 öğretim üyesi, 25 lisans ve 
lisansüstü programı öğrencisinin katılımında devam ettirilmiştir1.

2017 yılı Adramytteion arazi çalışmalarına geçmeden önce, geçtiğimiz yıl 
içerisinde önemli hususlardaki bazı gelişmeleri özlü olarak sizlerle paylaşa-
cağım.

Bunlardan ilki, son yılların sunumlarında gelişmelerine değindiğim, 
Adramytteion’un korunarak yerele değer katması, yerelce sahiplenilmesi için 

* Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat ÖzGEN, Mimar Sinan G.S. Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü,  Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 şişli-İstanbul/TÜRKİYE, murat.oz-
gen@msgsu.edu.tr

1 Mimar Sinan G. S. Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Araş. Görevlileri Burak Bünyat Aykanat 
(M.A.) ve Araş. Gör. Ali Öztürk’e, Öğretim Görevlisi Nilay Ediz Okur’a, Uzm. Restoratör Güneş 
Acur’a, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgü Çömezoğlu’na, 
Mimar Sinan G. S. Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Rıfat 
Akbulut’a, Bilecik şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Levent Uncu ve 
Araştırma Görevlisi Ebubekir Karakoca’ya, Dr. Sercan Sağlam’a ve tüm özverileriyle bir ekip 
ruhunu hissettiren ülkemizin farklı üniversitelerinin ilgili branşlarından kampanyamıza dahil 
olan lisansüstü öğrencileri Bahar Emin, Furkan Odabaşi, Yeşim Tanriverdi, zuhal Eylül İçli, 
Deniz Ergün, Mustafa Akçaöz, Sinem Mutlu ve tüm lisans öğrencilerine, çalışmaya tüm birim-
leriyle lojistik destek sağlayan ve tüm ihtiyaçlarımızda yanımızda olan Burhaniye Belediyesi 
ve Arkeolog Esin Çimen’e teşekkürleri borç bilirim. Balıkesir Kuva-yı Milliye Müzesi Müdürü 
Sayın Funda Ünal’a, birlikte çalıştığımız Müze Araştırmacısı Sayın Elife Gümüş’e, ve bizden 
yardımlarını esirgemeyen Müze Müdürlüğü çalışanlarına da içtenlikle teşekkür ederim.
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büyük önem taşıyan ve çalışmalarına 2012’de bölgedeki ilk yılımızın ardından 
başladığımız “Koruma Amaçlı İmar Planı” hakkında. Mimar Sinan G. S. Üni-
versitesi şehir ve Bölge Planlama Bölümü danışmanlığında sürdürülüp zorlu 
bir süreçte tamamlanan plan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgi-
li kültür varlıklarını koruma bölge kuruluna iletilmiştir. Bu çalışma Ören’in 
kendine has dokusuyla bir model olarak ileriki nesillere aktarılmasının miras 
belgesi niteliğinde olup, kurul onay süreci ve planın onanma sürecinin de bu 
hassasiyetle ivedilikle tamamlanmasını beklemekteyiz. Diğer taraftan, kazısı 
tamamlanan iki ayrı alanımız, “A ve D” bölgeleri için tasarladığımız koru-
ma çatı ve çevre düzeni projeleri ise çalışmaları yeni tamamlanan arkeopark 
tasarımı ile birlikte yine ilgili koruma bölge kurulunda onay aşamasındadır. 
Değindiğim bu iki alan, “A ve D” bölgeleri, kentin farklı katmanlarına dair 
veriler sunmuş olmasının yanı sıra, günümüz öreninin gündelik çevresi içeri-
sinde konumlanmaları nedeniyle, sahip olunan bu kültürel değerlerin uygun 
temsilde halka açık teşhiri ve böylelikle farkındalık algısının yaratılması için 
oldukça elverişli konumdadır (Bkz. Resim: 1).

Sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer husus ise, önceki seneler Bursa 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararları doğrultusunda prog-
ramımıza aldığımız, iş yoğunluğumuzun da önemli bir kısmını teşkil eden, 
Ören’de sit alanı dahilinde özel mülkiyetteki belirli parsellerde gerçekleştir-
diğimiz sondaj kazılarıyla alakalıdır. Geçtiğimiz yıllarda sizlerle paylaştığım 
benzer statüdeki sondaj tespitlerimiz neticesinde verilen kararlardan sonra, 
sit alanı içerisinde yapılaşmadan soyut alanların önemli bir kısmını oluşturan 
özel mülkiyetteki parsellerin kamulaştırılması, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü tarafından karara bağlanmıştır. Bu durum Ören’in mevcut 
dokusuyla devamı için oldukça önemli bir aşamadır. 

Bu noktada, Ören yerleşiminin modern tahribatına maruz kalmamış Ber-
gaz Tepe’nin, özel mülkiyetteki statüsünü öngörerek, gerekli kamulaştırma 
işlerinin, mülkiyet sahiplerinin de beklentisinin aynı yönde olması dolayı-
sıyla mümkün olduğu kadar çabuk tamamlanmasını beklediğimizi de hatır-
latmak isterim. zira, bölge prehistoryası için ayrı bir önemde gördüğümüz 
Adramytteion sınırlarında yer alan Bergaz Tepe’nin özellikle doğu yamaçları 
ve doğusundaki düzlük, 2012 yılında sondajlarla belgelediğimiz sürekli taba-
kalarıyla öne çıkmıştı. 
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Çevre bölgede, ayrı bildirilerini araştırma sonuçları ciltlerinden takip ede-
bileceğiniz yüzey araştırmamız kapsamındaki odaklarımızda, kıyı hattı ile 
doğrudan ilişkili prehistorik buluntu veren yerleşimler bulunmaktadır (Bkz. 
Resim: 2). Bunlar arasında, taş alet endüstrisi ile birlikte tespit ettiğimiz ve ya-
kın zaman içerisinde ilgili dönem uzmanlarımız tarafından net bir çerçevede 
Neolitik Dönem gibi erken bir tarihte yerleşim gördüğü tespit edilmiş olan 
Sülüklü Çeşme öne çıkmaktadır. Ayrıca Kız Çiftliği ve Havran Çayı’nın alüv-
yal birikintisini göz ardı edersek Höyücek ve Mandıra Tepe, düzlüğün yerini 
eğimlere terk etmeye başladığı alanlardaki tespitlerimiz arasında Boyalık, İlk 
Tunç Çağı malzemesi sunan yüzey tespitlerimiz arasındadır. Bergaz Tepe’de 
de kazı vasıtasıyla Antik Çağ katmanlarının altında ulaştığımız İlk Tunç ta-
bakasının da evvelinde, bize somut izlerini sunan Kalkolitik Dönem kültür 
ürünleri, bölgenin deniz ile doğrudan ilişkili erken tarihi için önemli veriler 
sunan potansiyeldedir (Bkz. Resim: 3). Nitekim, geçtiğimiz yıllar içerisinde 
gerçekleştirmekte olduğumuz paleocoğrafya çalışmalarındaki tespitlerimiz-
le, zamanla önce lagün daha sonra tatlı su gölüne dönüşen denizel ortam, 
Bergaz Tepe’nin doğusunda dalga etkisinden yoksun sakin bir ortamın (bir 
koyun) varlığına işaret etmiştir. zira, Bergaz Tepe’nin batı bölümüne açılan 
delgi sondajlarının da verileriyle birlikte, tepenin, antik çağın bir evresine dek 
Ören ana yükseltisine bağlı, denize uzanan bir burun olduğunun kesin yoru-
muna ulaşılmıştır (Bkz. Resim: 4).

2017 arazi çalışmalarının yoğunluğu, Adramytteion’un Bizans Dönemi 
odağındaki C Bölgesi’nde olmuştur. Ancak bu bölgedeki çalışmalara geçme-
den önce, sizleri, bu dönem ilgisinde, C Bölgesi’ndeki saptamalarımızla da 
alakalı olarak, kısmi kazısını önceki yıllarda yaptığımız E Bölgesi’ne kısaca 
götürmek istiyorum. Bu bölge, günümüz Belediye lojmanlarının arkasında 
kalan ve 2013 yılında gerçekleştirilen sondaj verileriyle Roma Döneminin ni-
telikli bir kamu yapısının varlığına dair somut veriler sunan alan durumun-
dadır. Bölgede, yüzeye yakın kullanım evrelerinin altında, aşamalı olarak alt 
kotlarda belirmeye başlayan yapı kompleksiyle yer yer ilişkili olarak kendini 
belli eden mimari düzenlemeler açığa çıkarılmıştı. Buna göre, kuzey-güney 
doğrultusunda uzanan ve dikdörtgen plan sunan bir mekan kendini göster-
miş, mekanın alt kottaki yapı bütününün planını anlamaya dönük çalışma-
larda süreklilik göstermeyen duvarlarının alınması esnasında, temellerinin 
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altından, tarihsel ilgi için önemli bir buluntu ele geçirilmişti. Söz konusu bu-
luntu, kurşun bir mühür olup arka ve ön yüzü tanımlı vaziyette bütün olarak 
korunagelmişti (Bkz. Resim: 5).

Mühürün ön yüzünde, Meryem arkalıksız bir taht üzerinde oturmakta ve 
dizlerinin üzerinde İsa’yı tutmaktadır. Sol ve sağında “M-P-ΘV” kısaltma-
sında Μήτηρ Θεοῦ (tanrının anası) yazıtı yer almaktadır. Noktalı bordür içeri-
sinde ve boyunca dairesel olarak  ise Θ(εοτό)κε βοήθει τῷ [σῷ δούλῳ] (tanrım 
bu hizmetkarına yardım et), yazıtı bulunmaktadır. Arka tarafta, yine noktalı 
bordür içerisinde, altı satır halinde “Ἰωάννῃ ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως 
Νέας Ῥώμης καὶ οἰκουμενικῷ πατριάρχῃ” yazıtı bulunmaktadır. Buna göre yazıt 
içeriği “Tanrının anası, hizmetkarın Ioannes’e, Konstantinopolis Başpiskopo-
su, yardım et, Yeni Roma ve Ekumenik Patrikliği” anlamındadır. Adı geçen, 
Konstantinopolis Başpiskoposu Ioannes Xiphilinos, Trabzon, 1010 dolayları 
doğumlu olup, Konstantinopolis’teki eğitimlerinin ardından, son olarak 1059-
67 yılları arasında İmparator X. Konstantin tarafından bu göreve atanmıştır. 
Dönemi ve yaptığı uygulamalara dair detaylı bilgiler bulunmaktadır. 

Mühür, askıya alınan üst evrelerin duvarlarının oturduğu temel altından 
gelmesi ilgisinde, M.S. 11 yy. tarihiyle, kendisi için terminus post quem niteli-
ğindeki M.S. 12 yy. ve sonrası üst kot mimari düzenlemelerini de daha net bir 
çerçeveye oturtur kanıt niteliğindedir. Yapı bütününden bağımsız kullanım 
arz eden mekanların bulunduğu kotların altında, mühürün geldiği yapı evre-
sinin karakteri hakkında daha belirgin ipuçları kendini göstermeye başlamış-
tır. Alt kotlarda, kuzey-güney aksında uzanan üç açıklıklı ve limana yönlenen 
bir yapı girişinin konumlanmakta olduğu anlaşılmıştır. Bahsi geçen üç açık-
lığın, güney ve orta geçişi, ayakları vasıtasıyla tespit edilmiştir. Bu ayakların, 
yapının orijinal evresinin bileşenleri olduğu, ancak orta geçişin daha sonra 
devşirilen malzemelerle kapatıldığı anlaşılmıştır.

Buna göre, açık bırakılıp kullanımda kalan güney geçiş, arkada yaratılan 
mekanın kapısı olarak kullanım görmüştür. Anlaşıldığı üzere, yapı Bizans 
Dönemi kullanımında devşirilerek yüzyıllar içerisinde farklı işleve bağlı dü-
zenlemelerle kullanılmıştır. Mühürün de tarihlendiği evre dahil olmak üze-
re, oldukça korumalı bir kapı niteliğinde kullanım gören güney geçiş, limana 
uzanan caddeye bakan yüzündeki sıva üzerine kazıma olarak kısmen koru-
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nagelen yazıtının da çözümlemesinin tamamlanmasının ardından, yeni yo-
rumlara elverebilecektir. 

Yapının ilk fonksiyonuyla ilişkili sürdürülen çalışmaların devamında, 
üzerinin ince bir kireç tabakasıyla düzgünce kaplandığı anlaşılan mozaik ta-
ban da açığa çıkarılmıştır (Bkz. Resim: 6). Söz konusu taban siyah ve beyaz 
teserralarla işlenmiştir. Birbiriyle ilişkili dairesel motifler ve merkezde bitki-
sel motifli bordür içerisinde geometrik düzenlemelerin benzerlerine M.S. 2-3. 
yy.larda rastlanıldığı bilinmektedir. 

Yapının limana bakan cephesinin hemen önünde, batısında dikkat çeken 
bir diğer önemli tespit, tuğla ve harç örgüden şekillenen tonoz formlu üst 
örtünün, liman yönüne ilerleyen cadde tabanı üzerine yıkılmış vaziyette bel-
gelenmesi olmuştur. Yıkılan bu üst örtünün yapının güney geçişini de bloke 
etmiş vaziyetinden, bu yıkımın, M.S. 11 yy.a kadar güneydeki açıklığın gi-
riş olarak kullanıldığı evreye de son verdiği anlaşılmıştır. Bir başka deyişle, 
tonozun korunagelen vaziyette yıkılmış durumu,  büyük olasılıkla M.S. 11. 
yy.daki bir tahribi veya yapının mevcut durumda kullanımını sonlandıran bir 
hasarı yansıtmaktadır. 

Öz olarak, M.S. 2 ila 3. yy.lardan M.S. 11 yy.a kadar birden fazla evreye 
sahip vaziyette devşirilerek ve fonksiyonu değiştirilerek kullanılan E Yapısı, 
11. yy.daki bir yıkımın devamında kısmen dolgu altında kalmıştır. M.S. 12. 
yy.dan M.S. 14 yy.a kadar yapının olduğu alanın kullanımına, farklı düzenle-
melerle devam edilmiştir.

Bahsi geçen mühürün de ait olduğu dönemin hemen ardına denk gelen 
söz konusu yıkımın, bir anlamda M.S. 11. yy.a kadar devşirilerek kullanımı 
devam eden yapının sonlanmasının, Adramytteion için ne anlam ifade ettiği-
ni anlamlandıracak belirli hususlar, çalışmalarını 2017 yılında da sürdürdü-
ğümüz Örentepe C Bölgesi’ndeki kazılarla şekil bulmuştur.

2000-2006 yılları arasında Geç Antik Çağ ve Bizans Dönemi odağında sür-
dürülen önceki kazı çalışmalarının ana hedefinde bulunan ve son evresi M.S. 
12-13. yy.a tarihlenen bir kilise, Erken Bizans Döneminde kullanılmış bir sera-
mik fırını ve Geç Antik Dönem mezarlarının tespit edildiği alan, yeni dönem 
kazılarında çalışmalar kapsamında “C Bölgesi” olarak adlandırılmıştı. Alan 
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Adramytteion antik kentinin başlıca yükseltilerinden biri üzerinde konum-
lanmaktadır.

2015 ve 2016 yılında, bu alanda sürdürdüğümüz yeni dönem kazılarında 
açılan sondajlarda, apsisli bir yapının temelleri tespit edilmiş ve alt kotlarda, 
daha erken ve üstteki mimarinin kendini dayandırdığı bir düzenleme kendini 
göstermeye başlamıştı (Bkz. Resim: 7). Bir önceki evrede tespit edildiği gibi, 
yeni seviyede de apsisli bir duvar ile karşılaşılmış, apsisin ebatı göz önüne 
alındığında, bir üst kotta yer alan daha geç evredeki ikincil mimariden daha 
büyük bir yapıya rastlanıldığı anlaşılmıştı. Ayrıca yeni tespit edilen büyük 
apsis duvarının iç yüzeyinin freskle kaplı olması, bu yapının daha nitelikli bir 
işçiliğe sahip olduğunu da destekleyen diğer bir kanıttı.

Böylelikle, kontekst buluntularının tarihlemesiyle Erken ila Orta Bizans 
Dönemine ait yeni bir kilise yapısı tespit edilmiş, büyük apsisin M.S. 8. yy.da 
inşa edildiği zemin altı ve üstü küçük buluntularla netleşmiş, M.S. 11. yy.da 
revize edilerek tadilat geçirdiği görülmüştü. Bu durum, daraltılmış apsisle ve 
de doğu-batı doğrultulu duvarın mezar şapel niteliği kazandırılarak yeniden 
düzenlenmesiyle de açıklık kazanmıştı.

Yapının tuğla tabanının altına konumlandırılmış ve henüz bir kısmının ça-
lışması tamamlanan mezarlarına, kimi yerde 5 bireye kadar gömü yapıldığı 
görülmüştü. Aynı zamanda bu kot aralığında, 3 adet bronz Bizans sikkesi 
tespit edilmişti. Tespit edilen sikkelerden biri 11. yy., diğerleri ise 13. yy. sonu 
ve 14. yy. başına tarihlenmekteydi. 

Bu bağlamda alan geneliyle birlikte düşünüldüğünde, tespiti yeni yapılan 
erken kilisenin, bir tahrip veya yıkım nedeniyle M.S. 11. yy.da mezar şapeli 
olarak daraltılıp düzenlendiği, aynı yüzyılda da kazısı 2000’li yıllarda yapılan 
Güney kilisenin kullanıma girdiği anlaşılmaktadır (Bkz. Resim: 8).

O halde E Yapısında olduğu üzere, C Bölgesi’ndeki yeni tespit edilen kili-
senin yıkım veya tahribi de tarihsel süreçte örtüşmekte ve M.S. 11. yy.a sabit 
olmaktadır. M.S. 11 yy.ın, Bizans Dönemi Adramytteion’un kaderinde hayati 
önem arz ettiği kaynaklardan da bilinmektedir.

Bizans İmparatoru Aleksios I. Komnenos’un kızı ve tarihçi Anna 
Komnene’nin (1083-1153) aktarımlarına göre, önceden oldukça kalabalık bir 
nüfusa sahip olan Adramytteion, 11. yy. sonuna doğru Ege’de kurduğu do-
nanmayla mevcut dengeler üzerinde tehditler oluşturan Çahas (Çaka Bey) 
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tarafından 1092 yılında yağmalanır ve sakinleri kovulur. I. Aleksios Komne-
nos (hük. 1081-1118) Döneminde üst düzey komutanlık ve yöneticilik yapan 
Eumathios Philokales, Hellespontos’u (Çanakkale Boğazı) geçip Abidos üze-
rinden geldiği Adramytteion’un terk edilmiş halinden dolayı, burada sanki o 
güne dek hiç kimsenin yaşamadığı izlenimine kapılır. Daha sonra kenti aynı 
yerde baştan aşağı restore eder. Kovulan eski sakinlerini yöreden toplayıp 
bazı yabancılarla birlikte Adramytteion’a yerleştirir ve sonuç olarak kent eski 
ihtişamına kavuşur2. Dönemin Kıbrıs Valisi Eumathios Philokales’in, İmpa-
rator tarafından Ege kıyılarındaki Türk akınlarına karşı görevlendirildiği ve 
1112’de tekrardan Kıbrıs’a döndüğü göz önüne alınırsa bu anekdot kendisi-
nin sefere çıktığı 1109 civarı yaşanmış olmalıdır. 

M.S. 11. yy.da Çaka Bey’in bu yıkımının hangi ölçüde alanlarda tespit edi-
len ve bahsi geçen yapıların yıkımı ve dönüşümüyle ilişkilendirilebileceği, 
ileriki çalışmalarda netleşecektir. Ancak 12 ve 13. yy.larda, kentin farklı alan-
larında tespit ettiğimiz yoğun yerleşimin, yine Komnene’nin anlatımında yer 
verdiği restorasyon ve yeniden nüfuslandırma girişimlerinin bir yansıması 
olsa gerektir. Ayrıca 12. yy.ın ikinci yarısında Körfez Bölgesi’nin verimini art-
tıran bir diğer husus olan Neokastra Theması’nın oluşturulması da Adramy-
tteion için son bir nefes olan ve M.S. 12 ila 13. yy.lardaki yoğun iskanının bir 
diğer nedeni olmalıdır.

2017 yılı kampanyası dahilinde, 2015 yılında tespit edip kazısını başlattı-
ğımız C Bölgesi’ndeki kilise çalışmaları ve diğer çalışmalar aşağıda özetlen-
mektedir. 

C Bölgesi Kuzey Kilise Çalışmaları 
Bünyat Burak AYKANAT

Mustafa AKÇAÖz
Burhaniye İlçesi, Ören Mahallesi, Ören Tepe Mevkii’nde, günlük kulla-

nım amaçlı kazıevinin de konumlandığı “C Bölgesi’’ olarak adlandırdığımız 
belediye mülkiyetindeki, 249 ada/9 No.lu parselde, 2015 yılında kısmen açı-
ğa çıkarılan ve 2016 yılında kazı çalışmaları devam ettirilen alanda, 2017 yılı 
kampanyası dahilinde de çalışmalar sürdürülmüştür. 

2 Anna Comnena, The Alexiad, (çev. Elizabeth A.S. Dawes), Cambridge, Ontario, s. 254
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2016 yılı çalışmalarında kesin olarak tanımı ortaya konabilmiş kiliseden 
dönüştürülen mezar/şapele dair, iki evreli zemin altı gömüleri için oluştu-
rulan mezarlarda, mezar açma çalışmaları devam ettirilmişti. Bu anlamda 
yapının orijinal dokusunun korunması hassasiyetinde, mümkün olduğunca 
zeminin tahrip olduğu bölümlerdeki mezarlarda çalışmalar yürütülmüş olup 
mezarlardan bazıları bahsedilen hassasiyet özelinde gerekli koruma işlemleri 
yapıldıktan sonra açılmadan bırakılmıştı. 

2017 yılı çalışmalarında ilk olarak, mezar/şapelin en son evresine dair en 
üst kotta yer alan pişmiş toprak plaka zemin döşemeleri içine, aynı malzeme 
kullanılarak gömülmüş 80x40 cm. ölçülerindeki ‘Mezar 11’ açılmıştır. Ölçüle-
rinden de anlaşılacağı üzere çocuk gömüleri için hazırlanmış olan mezarda, 
bunu destekler nitelikte çocuk iskelet ve kafataslarına ait kemikler belgelen-
miştir. İskeletlerin çok parçalı korunagelmiş olması nedeniyle tahrip edilmiş 
olduğu ve çoklu gömü yapıldığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda mezarda dört ayrı 
kafatası, çene kemiği parçası ve gövdeye ait tanımsız iskelet parçaları tespit 
edilmiştir. En az dört gömünün yapılmış olduğu mezarda, kafataslarından üç 
tanesi batı, bir tanesi doğu yönünde yerleştirilmiş şekilde bulunmuştur. Bu 
durum en son gömü sırasında yapılmış olan bilinçli tahriple ilgili olmalıdır.

Mezarla ilgili bu ön çalışmadan sonra kilise ve mezar/şapel evreli yapı 
üzerine sürdürdüğümüz çalışmalara devam edilmiştir. Önceki tespitlerde 
kuzey ve doğu duvarları ile bağlantılı iç mekanı kısmen açığa çıkarılan, M.S. 
8. yy.da inşa edildiği anlaşılan kilise yapısı ile sonraki evresinde (M.S. 11. yy.) 
mezar/şapel niteliği kazandırılan mimarinin güneydeki plan-simetrisini an-
lamak amacıyla,  Sondaj 51’e komşu vaziyette 2x4 m. ölçülerinde yeni bir son-
daj çalışmasına başlanılmıştır.

Yüzey kotundan itibaren mezar/şapel yapısının üst örtüsüyle ilişkili ol-
ması muhtemel taş, tuğla ve fresk harcı kalıntılarından oluşan yoğun moloz 
tabakası gözlemlenmiştir. İlgili kottan ele geçen çok az sayıdaki buluntular, 
Ören genelindeki karışık tabaka özelliklerini yansıtmaktadır. Basit gövde par-
çalarından oluşan keramiklerle birlikte Orta Bizans Dönemine ait sırlı tabak 
parçaları bu seviyede tespit edilen buluntulardandır.

Devam eden seviyelerde, yapının mezar/şapel evresiyle ilişkili güney 
sınırını oluşturan doğu-batı doğrultulu duvar sırası, sınırları gözetilerek ta-
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mamen ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu duvar, temel seviyesinde çift sıra 
halinde korunmuş, yer yer moloz harç ve tuğla kullanımlı, herhangi bir stan-
dart sunmayan taşların dahil edildiği örgüde inşa edilmiştir. Mezar/şapelin 
güney duvarı ile güney kesit arasında kalan bölümde, önceki yıl tespitlerinde 
yakın seviyelerde rastlanan kalıntılarla benzer halde, yoğun harçlı taş ve tuğ-
la kalıntıları içerir moloz tabakası gözlemlenmiştir.

Moloz tabakasının alt kotlarında devam eden çalışmalarda, alanın güney-
batısında, doğu-batı doğrultulu duvarın temel seviyesinin altında, yaklaşık 
60x50 cm. ölçülerinde kayrak taşı ve kireçtaşı dörtgen plakalarla kapatıldığı 
anlaşılan bir mezar tespit edilmiştir. Mezar 13 olarak adlandırılan tespitin ar-
dından alandaki tesviye çalışmalarına ara verilmiş ve mezarın uzman antro-
pologlar gözetiminde açılma işlemine başlanılmıştır (Bkz. Resim: 9). 136x34 
cm. ölçülerindeki mezar, dörtgen form veren kireç taşı, kayrak taşı ve tuğla 
plakalar kullanılarak sınırlandırılmıştır. Mezarda çocuk ve yetişkinlerin bir 
arada olduğu çoklu gömü uygulanmıştır. İskeletler dağınık ve çok parçalı 
halde korunmuştur. Mezarda üçü tama yakın sekiz kafatası, çocuk kemikleri 
ve yetişkinlere ait uzun kemikler ortaya çıkarılmıştır. Femur gibi uzun kemik-
ler daha yoğun olarak saptanmıştır. En az sekiz gömünün yapıldığı mezarda 
kafataslarının iki tanesi batı bölümde, üçü mezarın orta bölümünde, üçü ise 
doğu bölümde korunagelmiştir. İki kafatasının batı yönünde, üçünün meza-
rın ortasında bulunması, en geç evreli gömü sırasında yapılmış olan bilinçli 
tahriple ilişkili olmalıdır. 

Mezardan elde edilen buluntular arasında bir adet bronz yüzükle birlikte 
keramik parçaları bulunmaktadır. Keramik parçaları içerisinde Geç Antik Dö-
nem buluntuları (red slip ware) dikkat çekmekte olsa da mezar içinden gelen 
en geç buluntu M.S. 12. yy. başına ait Orta Bizans Dönemi sırlı keramik par-
çasıdır. Dolayısıyla mezar, mezar/şapelinin güney duvarı dış sınırında yer 
almış olsa da mezar/şapeli ile ilişkilendirmek yanlış olmayacaktır. Geç Antik 
Dönem buluntularının dikkat çekici nitelikte olması, ilgili kot seviyesinden 
bildiğimiz üzere mezarın bu tabakanın tahrip edilerek yerleştirilmiş olmasıy-
la bağlantılı bir durum olmalıdır. 

Çalışmalara mezarın doğusundaki alanda devam edilmiştir. Bu alanda 
mezar/şapel yapısının yıkılan çatısıyla ilişkili olduğu düşünülen kiremit 
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parçaları ve bu yıkıntının üzerine biriktiği taban seviyesiyle ilişkili tuğla ve 
pişmiş toprak zemin döşemesi parçaları belgelenmiştir. Alt kotlarda mezar/
şapel yapısının zemin altı seviyelerinde de devam ettiği gözlemlenen yoğun 
fresk parçaları saptanmıştır. Bu kalıntılar 2015 ve 2016 yılında tespiti yapılan 
kilise içi fresk kalıntılarıyla yaklaşık olarak aynı kot seviyesinde saptanmış 
olup kullanım evresi konusunda benzer ipuçları sunmaktadır.  Bu seviyeden 
itibaren malzeme yoğunluğu azalarak sonlanmış ve ana kayaya yakın kayaç 
tabakaya geçilmiştir. + 18.29 m. kotta ana kayaya inilerek bu alandaki çalış-
malar tamamlanmıştır.

Söz konusu taban altı tabakadan elde edilen buluntular arasında az mik-
tarda yalın coarse ware keramik parçalarıyla birlikte tanımlanabilir, M.S. 5.- 6. 
yy.a tarihlenen red slip ware parçaları, M.S. 2. yy.a tarihlenen sigillata ve thin 
wall parçaları ve tekil halde Roma Dönemi kandili yer almaktadır.  Geç evreli 
mezar/şapel yapısının güney duvarı dışında (dış mekan), erken evreli kili-
se yapısının içinde (iç mekan) kalan alanda, zemin altı seviyelerde saptanan 
seramik buluntuların, mimarinin kronolojisinden bağımsız, erken evreye ta-
rihlenen parçalar olarak belgelenmesi, kilise ve mezar/şapel yapısı öncesinde 
alanda mimariyle ilişkilendirilmeyen bir kullanıma işaret ediyor olmalıdır.

Sondaj 57’de başlangıç sınırlarıyla çerçevelendirilen alanın tabaka kazısı 
tamamlandıktan sonra açığa çıkarılan duvarın, mezar/şapeliyle ilişkisini or-
taya koymak ve mezar/şapelin planını anlamak amacıyla bolt duvarlarının 
kaldırılmasına karar verilmiştir. Öncelikle mezar şapelin kuzeybatı köşesin-
den bildiğimiz ve büyük oranda kilisenin orijinal planını yansıtan bölümün, 
simetrik bir plan sunup sunmadığını kesinleştirmek için bolt duvarları kaldı-
rılarak seviye ana kayaya kadar indirilmiştir.

Mezar/şapel güney duvarının güneydoğuda bir açıklığa sahip olduğu 
görülmüştür. Bununla birlikte duvarın askıya çıktığı seviyelerde mermer 
plakalardan oluşturulmuş bir zemin göze çarpmıştır. Tespit edilen mermer 
plakaların; kilise apsisinde yer alan, mavi renkte, stilize Lesbos kymalı duvar 
resminin pervaz bölümüyle aynı seviyelerde olması ve açıklığın güneyindeki 
dış mekanda devamlılık göstermesi, daha bütüncül bir açıklamayı mümkün 
kılmıştır. Buradan yola çıkarak, söz konusu mermer plakalarla döşeli zemi-
nin, mezar/şapelin zemini olarak kullanıldığı ve yapıya giriş niteliği taşıyan 
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güneydoğu açıklığın dışında bütüncül bir kullanım gördüğü düşünülmelidir 
(Bkz. Resim: 10). 

Mermer plakalarla döşeli zeminin alt kotlarında, daha erken evreli bir ze-
min kullanımıyla ilişkili olması muhtemel, kireç harçlı dolgu tabakası tespit 
edilmiştir. Sondaj 57’nin kesitleri boyunca takip edilebilen tabakayı, 2015 yılı 
çalışmalarında açığa çıkarılan kilise apsisinin yer aldığı sondajda da görmek 
mümkündür. Söz konusu tabakadan elde edilen keramiklerin Geç Antik Dö-
neme ait örnekler halinde olması ve tabakanın mermer zemin altı başka bir 
düzenlemeye ait izler sunması erken evreli kilise uyarlamasıyla ilişkili oldu-
ğunu düşündürmektedir.

Bir diğer önemli husus, bahsi geçen kireç harçlı dolgu tabakasının, mezar/
şapelin ana bölümünde yer alan ve 2016 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan 
zemin altı gömülerin üst örtüsü olarak da kullanılan tuğla plakalardan oluş-
turulan zeminle yaklaşık olarak aynı kotta olmasıdır. Tuğla zemin döşeme-
sinin bir üst kottaki mermer tabanlar altında, kilise apsisine doğru kısmen 
devam etmesi ve kireç dolgu tabakası üzerinde pişmiş toprak zemin döşeme-
leri gözlemlenmesi, M.S. 8. yy. kilisesinden kalmış orijinal zeminin yeniden 
uyarlanmasıyla oluşturulduğunu düşündürmektedir. Önümüzdeki yıllarda 
yapılacak çalışmalarla bu varsayımın farklı kanıtları sonuçlandırılabilecektir. 

Bolt duvarı kaldırma çalışmaları sırasındaki bir diğer tespit, mezar/şapel 
güney duvarının batı ucundaki başka bir açıklığın (kesinti) varlığı olmuştur. 
Bu açıklığın, doğu uçtakiyle benzer bir giriş niteliğine sahip olup olmadığı, 
2018 planlaması dahilinde, sondajın batı yönde genişletilmesiyle anlaşılabi-
lecektir.

Bir diğer tespit, güney sınır duvarının mezar şapeli içine bakan ve duvarı 
altında kalan bölümünün açığa çıkarılması sonrasında saptanan, duvar ör-
güsünde devşirme olarak kullanım görmüş mermer arşitrav parçasıdır. Söz 
konusu tespitle mezar/şapele ait güney duvarın,  iç mekandaki tuğla zemin 
üstüne oturduğu ve üst kotta yer alan apsis içi mermer plakalı döşemenin de 
devşirme kullanımdaki arşitrava dayandığı kesin olarak anlaşılmıştır. Bu tes-
pit, kilise – mezar/şapel dönüşümüne dair mimari evreleri gösteren en açık 
kanıttır. Devşirme kullanımda yerleştirilmiş olan arşitrav, güney duvarından 
aksiyel olarak bağımsız konumlanmaktadır. Ayrıca kot olarak mermer zemin 
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döşemesinin de üstüne taşan bu bloğun (arşitrav) konumlandırılışı zemin 
kullanımı açısından da fonksiyonel bir işlev sunmamaktadır. Bu sebeple söz 
konusu düzenlemeyi farklı bir kurgu içerisinde değerlendirmek gerekmek-
tedir. Devşirme bloğun mezar/şapel kuzey duvarında yer alan apsisin doğu 
sonunun sunduğu aksla örtüşmesi ve zemin üzerinde aynı doğrultuda harç 
kalıntılarının bulunması oldukça önemlidir. Dolayısıyla mezar/şapel kurgu-
lanırken bu bölümde, apsis içindeki platforma da anlam kazandırır biçimde 
bir ikonastasis yaratılmış olabileceği düşünülebilir. Bu bağlamda, güneydoğu 
bölümde yaratılmış olan açıklığın da, ana girişin aksine, doğrudan mezar/
şapelin ikonastasis bölümüne hizmet etmek için tasarlanmış bir giriş düzenle-
mesi olabileceği düşünülmektedir.

Mezar/şapelin güney duvarının doğrudan kiliseye ait tuğla zemin döşe-
mesi üzerine oturtulması ve devşirme arşitrava dayandırılan mermer zemin 
döşemesinin eklenerek bu yönde bir giriş oluşturulması, mezar/şapel evresi-
ne ait dönüşümün belirgin unsurları arasındadır. Mermer döşemenin altında 
tespit edilen en geç buluntunun yeşil sırlı Orta Bizans Dönemine ait keramik 
parçası olması da bu dönüşümün kronolojisini sunmaktadır. 2017 çalışmaları 
neticesinde, Sondaj 57’den elde edilen bulgular doğrultusunda M.S. 8. yy.da 
inşa edilip M.S. 11. yy.da mezar/şapele dönüştürülen kilisenin mimari evre-
lerine ait kanıtlar da yapısal olarak ortaya konmuştur. 

2017 yılı çalışmalarında ayrıca, yukarıda iki evreli olarak belirttiğimiz 
yapıyla organik ilişkisi net bir biçimde okunabilen, ancak kot farkı itiba-
riyle mezar/şapel, kilise ya da yakın çevresinden benzerlerini bildiğimiz 
Geç Antik Dönem gömüleriyle ilişkili olma ihtimali bulunan ‘Mezar 12’ 
olarak adlandırdığımız mezarda da çalışmalara başlanmıştır (Bkz. Resim: 
11). 

Söz konusu mezar, mezar/şapel güney duvarına yaklaşık olarak 140 cm. 
mesafede, duvara paralel, doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmıştır. 
Anakaya oyularak yerleştirilmiş olan mezar 186x63 cm. ölçülerinde olup yak-
laşık 46 cm.lik derinliğe sahiptir. Mezar, dörtgen form veren kireçtaşı plaka-
larla sınırlandırılmış ve 53x80 cm. ölçülerindeki aynı malzemeden yapılmış 
üç adet taş plaka ile kapatılmıştır. Üst üste iki yetişkin gömünün yer aldığı 
mezarda geç evreli gömü olduğu anlaşılan üstteki bireye ait kemikler büyük 
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oranda tahrip olmuşken alttaki bireye ait kemikler nispeten daha iyi korun-
muştur. Batı yönünde yerleştirildiği anlaşılan gömülerin cinsiyetleri belirle-
nememiş olsa da yaşları 19-34 aralığında olmalıdır.

Mezardan elde edilen buluntular arasında yer alan yalın coarse ware kera-
mik parçaları yoğun olarak ele geçirilmiştir. Tanımlanabilir en geç tarih veren 
buluntular ise yivli, kapalı kap formlarına ait parçalar olmakla birlikte red 
slip ware grubuna dahil keramik parçaları da buluntular arasındadır. Dolayı-
sıyla ‘Mezar 12’ Mezar/şapel kontekstinden ayrı olarak değerlendirilmelidir.

C Bölgesi Güney Kilise Çalışmaları 

H. Sercan SAĞLAM

Burhaniye İlçesi, Ören Mahallesi, Ören Tepe Mevkii’nde, 249 ada/9 par-
selde yer alan, çalışması geçmiş dönem kazı ekiplerince gerçekleştirilen,  C 
Bölgesi Güney Kilise olarak adlandırılan ve önceki araştırmacılarca M.S. 11. 
yy. kilisesi olarak yorumlanan kilise planını netleştirmek amacıyla basit nite-
likli bir kazı-temizlik çalışması yürütülmüştür. 

Kilisenin açığa çıkarılan planı, önceki araştırmacılara göre doğu ve batı 
cephelerine en yakın ayaklar üzerinde yükselen bir kubbenin vurguladığı ka-
palı Yunan haçı formu üzerinden değerlendirilmiş, arada kalan tek ayak da 
iç mimari öğenin bir temeli olarak yorumlanmıştır3. Bu plan kurgusunu de-
taylandıracak olan tekil haldeki ayağın muhtemel simetrisini saptayabilmek 
ve bütününde kare formu vermesi gereken kubbe ayaklarından kayıp olanın 
tespiti için kilise yapısı içerisindeki tescilli meşe ağaçlarından güneybatıdaki-
nin tam altında temizlik çalışması yapılmıştır. 

Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde öngörülen ayağın temeli 
gözlemlenmiştir. Mevcut tespitle birlikte dört adet kubbe, iki adet bema ke-
mer ayağı ile kapalı yunan haçı formu daha düzgün bir geometride yeniden 
oluşturulmuştur.

3 Çoruhlu, T.,  “2004 Yılı Ören (Adramytteion Antik Kenti) Kazı Çalışmaları”, 27. Kazı Sonuçları 
Toplantısı, Cilt I, s. 237-238, Ankara, 2006.
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Kilise planındaki simetri/asimetri teyidi için güneydoğu bema kemer aya-
ğı temel pabucu ile hemen batısında henüz açığa çıkarılmış olan dördüncü 
kubbe ayağı temelinin güneyinde kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. Kilisenin 
zemin kat tabanının alt kotlarına kadar seviye inilmiş ve kuzeydeki yan nef 
ile yan apsis arasını kapatan bölüm benzeri bir yapı izine rastlanmamıştır. 
Bunun yanı sıra temel pabuçları ve beden duvarlarının iç kısmında gözlem-
lenen harç izleri ile kilisenin bütünüyle ortadan kaldırılmış nitelikli zemin 
döşemesinin hemen altına denk gelen bölümde kayrak taşı ve yassı formdaki 
tuğla parçalarının tespiti, zemin altı düzlemenin varlığına işaret etmektedir. 
Böylece güney kısımda, kuzey kısımdan farklı olarak mekansal bir devamlılık 
var olduğu görülmüştür. 

C Bölgesi Diğer Çalışmalar

Ören Mahallesi, Ören Tepe Mevkii’ndeki 249 ada/9 parselde, Beksaç - Ço-
ruhlu dönemlerinde kazısı gerçekleştirilmiş ve Geç Antik Dönem mezar alanı 
ilgisinde belgelemelerde bulunulmuş açmada, alt kotlarda bazı ek çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Alanın anakaya seviyesine kadar devam eden stratigrafi-
sini anlamak amacıyla açma içerisinde en düşük kotta 1.40 m.x1.40 m. ölçüle-
rinde bir sondaj açılmasına (S56) karar verilmiştir.

İlk seviyelerde herhangi bir mimariye rastlanılmamış olsa da mekânsal 
düzenlemeye işaret eder nitelikte harç kalıntıları, belirli bir standart sunma-
yan taşlardan oluşan moloz yıkıntıları, çatı kiremiti, tuğla ve oldukça yoğun 
fresk parçaları tespit edilmiştir. İlgili kotta, mekansal kullanımı destekler nite-
likte tekil M.S. 2.-3. yy. kandili, kontekst gereği aynı yüzyıla tarihlenebilecek, 
üzerinde kullanımla ilişkili kararmaların görüldüğü coarse ware pişirme kabı 
parçaları, thin wall grubu testi parçaları ve nispeten daha yoğun DSB-DSC 
grubu sigillatalar saptanmıştır. Söz konusu bulgular doğrultusunda mevcut 
kontekstin M.S. 2. - erken 3. yy. Roma Dönemi tabakası olduğu anlaşılmıştır.

Devam eden seviyelerde, kuzey-güney doğrultuda, belirli bir standart 
sunmayan taşların, çift sıra halinde ve kuru örgüde sıralandığı bir duvar ve 
bunu güneybatı köşede kesen, kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu nispeten 
daha küçük ebatlı taş kullanımında, aynı örgüde ve güney kesit içinde de-
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vam ettiği anlaşılan başka bir duvar sırası açığa çıkarılmıştır. Batı ve kuzey 
kesitlerde devam eden ana duvarın kalınlığı 53 cm. olup açığa çıkarılan bölü-
münün uzunluğu 140 cm.dir. Söz konusu duvarı güney kesitte kesen duvarın 
kalınlığı ise sondaj sınırları itibariyle anlaşılamamakta olup açığa çıkan bölü-
mün uzunluğu 95 cm.dir. 

Sadece güneybatı köşedeki bağlantılı duvarları açığa çıkarılmış olsa da 
dörtgen plan sunan bir mimari düzenleme ile karşı karşıya olduğumuz açık-
tır. Bununla birlikte yukarıda belirttiğimiz fresk parçalarının bu mekânsal 
düzenlemenin sınırladığı alan içerisinde ele geçirilmiş olması, mekân içinin 
doğu kesite bakan bölümde olduğunu göstermektedir. Açığa çıkarılan du-
varların örgüsünde kullanılan taşların boyutlarında gözlemlenebilen belirgin 
fark ise kuzey-güney doğrultulu duvarın mekânın dış-sınır duvarı, kuzeyba-
tı-güneydoğu doğrultulu duvarın ise mekân içi bölme duvarı olduğuna işa-
ret etmektedir. Dolayısıyla birden fazla odası olan kompleks bir mimari söz 
konusu olmalıdır. 

Mekan içinde tespit edilen freskler genel olarak monokrom ve bikrom bo-
yama özellikleri göstermektedir. Daha az sayıdaki monokrom örneklerin ta-
mamında koyu kırmızı boya kullanılmıştır. Bikrom boyamalarda ise kırmızı 
ve beyaz renk tercih edilmiş, motif olarak beyaz ya da kırmızı zemin üzerine 
farklı ölçülerdeki şerit bordür kullanılmıştır.

Yükseklikleri yaklaşık olarak 30 cm. olan duvar sıralarının başlangıç kotla-
rı ile askıya çıktıkları kot aralığında saptanan az sayıdaki buluntular arasında 
Hellenisik Dönem siyah firnisli keramik parçalarıyla birlikte M.S. 1. yy.a ta-
rihlenen Roma Dönemi gri hamurlu keramik parçaları ve bir üst seviyedeki 
buluntularla kronolojik olarak uyumlu olan tekil  M.S. 2. - erken 3. yy. Roma 
Dönemi kırmızı astarlısı yer almaktadır. Temel seviyesinde açığa çıkarılan 
mimarinin doğrudan ana kaya üzerine oturtulduğunun anlaşılması ve temel 
altı seviyeden gelen oldukça az sayıdaki malzemeler arasında en geç bulun-
tunun yukarıda bahsi geçen M.S. 2. yy. sigillatası olması, ilişkili mimarinin 
inşasını bu döneme tarihlemektedir (Bkz. Resim: 12).

Sonuç olarak fresk buluntuları, kandil parçası ve günlük kullanımla ilişki-
li keramik parçalarıyla birlikte düşünüldüğünde, açığa çıkarılan mimarinin 
M.S. 2. yy. – erken 3. yy.a tarihlenen bir konut yapısına ait olduğu sonucuna 
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varılabilir. Bununla birlikte 2016 çalışmalarında C Bögesi Kuzey Kilise apsi-
sinin dışında açılan sondajda, aynı kotlarda, gerek mimari gerekse keramik 
ve fresk buluntularıyla benzerlik gösteren çağdaş kullanımdaki bir konuta ait 
temellerin açığa çıkarılmış olması, bu görüşümüzü desteklemektedir. 

A Bölgesi Restorasyon Uygulamaları
2012 yılı çalışmalarında açığa çıkarılmış olan ve A Bölgesi olarak adlandı-

rılan, M.S. 12-13. yy.a tarihlenen depolama amaçlı mimarinin ve pithosların 
saptandığı alanda, temel seviyelerinde korunagelmiş yapı duvarlarındaki ön 
incelemeler neticesinde bozulmalar gözlemlenmiştir. Bu bozulmaların yapı 
genelindeki lokasyonları saptanarak uygulama süreçleri belirlenmiş ve oriji-
nal doku gözetilerek en uygun malzeme seçimiyle birlikte restorasyon - kon-
servasyon uygulamalarına başlanmıştır.

Gözlenen genel - ana bozulma özellikleri rüzgâr ve yağış gibi iklimsel ko-
şulların getirdiği durum ve alanın denize yakınlığından kaynaklı, birleştirici 
harç öğesi ve yapı elemanlarındaki dökülmeyle beraber kopmalardır. 

İnceleme sonucundaki uygulama sürecinde, döneminde kullanılan harç 
türü saptanmış (Horasan harcı), aynı yöntem uygulanarak dökülen parçalar 
ve direnci düşmüş yapı parçaları orijinal yerine koyularak sağlamlaştırma 
yöntemine gidilmiştir. Söz konusu işlem ardından temizlik çalışması yapıl-
mış ve sağlamlaştırma-koruma işlemi tamamlanmıştır.

Bir diğer uygulama ise yapının güneyinde bulunan pithoslar üzerindedir. 
Duvarlardaki tahribatla benzer şekilde, parça kopmaları ve yer yer dökül-
melerin tespiti müdahale ihtiyacını doğurmuştur. Eserlerde acil ilk yardım 
uygulamasına gidilerek destek görevi gören toprak yataklar ve pithosların 
sağlamlaştırması % 20’lik primal AC 33 kullanılarak püskürtme yöntemiy-
le sağlanmıştır. Devamında orijinal yerinden koparak ayrılan parçalar kuru 
temizlik yapıldıktan sonra geriye dönüşümlü malzeme ile yerine yapıştırıl-
mıştır. 

Paleocoğrafya Çalışmaları
Adramytteion antik kenti çevresinde 2014 yılından beri yürütülmekte olan 

jeoarkeolojik çalışmalara, Dr. Öğr. Üyesi Levent Uncu başkanlığında Araş. 
Gör. Ebubekir Karakoca ve Yüksek Lisans öğrencisi Sefa Ak’ın katılımıyla 
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devam edilmiştir. 2017 kampanyası dahilindeki çalışmalar, ‘Fidanlık’ olarak 
adlandırılan tepenin Karınca Dere’ye bakan kesimindeki alüvyal dolgu alan-
larında ve kentin olası ikinci limanının araştırılmasına yönelik olarak yapıl-
mıştır. Bu sahadaki yürütülen 4 adet delgi-sondajla birlikte antik kent çevre-
sindeki delgi-sondajların sayısı 20 ye ulaşmıştır. 

2017 kampanyası dahilinde gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında genel 
sediman stratigrafisi şu şekildedir: En altta değişen derinliklerde (ADR 17: 
657 cm., ADR 18: 347 cm., ADR 19: 473 cm. ve ADR 20: 288 cm.) başlayan 
anakaya, onun hemen üzerinde yine değişen kalınlıklarda bir yapı katı (özel-
likle harç kalıntıları), bunu takip eden bol miktarda denizel fosil, bitki kalın-
tısı (Posidonia sp.) ile köşeli taş parçaları içeren bir sığ deniz fasiyesi ve onun 
üzerinde ise bugünkü yüzeye kadar gözlenebilen taşkın ovası sedimanları. 
Sedimanların içerisinde birkaç küçük parça dışında diagnostik keramik bu-
luntusuna rastlanılmamıştır. Sığ deniz sedimanlarının hemen yapı kalıntıla-
rının üzerine gelmesi ise tarihi dönemlerdeki bir tektonik harekete (deprem) 
bağlı bir çökme olayı ile ilişkilendirilebilir.
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Resim 2: Adramyttene ve çevre alanı prehistorik tespitleri.

Resim 1: A Bölgesi üst örtü ve çevre düzeni projesi görünümü.
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Resim 4: Bergaz Tepe çevresi paleocoğrafya çalışmalarından örnekler.

Resim 3: Bergaz Tepe konumu ve buluntu örnekleri.
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Resim 5:  E Bölgesi, kurşun mühür buluntusu ve pa-
ralel örneği.

Resim 6: E Bölgesi, hava fotoğrafı ve ölçekli çizimi.

Resim 7: C Bölgesi Kuzey Kilise hava fotoğrafı.
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Resim 10: C Bölgesi Kuzey Kilise / Mezar şapel, 
zemin plakaları.

Resim 9:  C Bölgesi Kuzey Kilise / Mezar şapel, 
Mezar 13.

Resim 8:  C Bölgesi Kuzey Kilise ve Güney Kilise 
hava fotoğrafı.
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Resim 12: C Bölgesi, Sondaj 56.

Resim 11: C Bölgesi Kuzey Kilise / Mezar şapel, Mezar 12.
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2017 YILI TEOS KAZI ÇALIŞMALARI (8. SEZON)

Musa KADIOĞLU*
C. ÖZBİL
M. ADAK

Ö. VAPUR
Ç. GENÇLER GÜRAY

Y. KILIÇ
İ. KOPÇUK

2017 yılı Teos kazı, belgeleme, koruma, onarım ve düzenleme çalış-
maları 24 Mart – 15 Aralık 2017 tarihlerinde toplam 9 ay boyunca sürdü-
rülmüştür. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün sağlamış olduğu ödenekle 1 Temmuz – 31 Eylül ta-
rihlerinde 3 ay süreyle yapılan kazı çalışmalarının yanı sıra İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin sponsorluğu ile 24 Mart – 30 Haziran 2017 ve 02 Ekim – 15 
Aralık 2017 tarihlerinde Dionysos Tapınağı mimari blok düzenleme, koruma 
ve onarım çalışmaları şeklinde sürdürülmüştür1.

* Prof. Dr. M. KADIOĞLU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji 
Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE, musakadioglu@gmail.com; www.teosarkeolo-
ji.com

1 2017 yılı Teos çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün (KVMG Yatırım Bütçesi) yanı sıra Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın 
E. Feyhan Yaşar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı finansal olarak desteklenmiştir. Anka-
ra Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Seferihisar Belediyesi de çalışmalara ayni ve 
maddi destek vermişlerdir. 2017 yılı çalışmalarına, T.C. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. S. H. Öztaner, Dr. Öğr. Üyesi Ç. 
Gençler Güray, doktora öğrencileri G. Yenice, Y. Kılıç, İ. Kopçuk, yüksek lisans öğrencisi D. Ko-
lenoğlu, Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. A. Can; Bülent Ecevit Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nden 
araştırma görevlileri Dr. C. Özbil ve C. Eroğlu; arkeologlar A. Atmaca, G. Pektaş, A. Kılınç; farklı 
üniversitelerin Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı lisans öğrencileri E. Bağdatlı-
oğlu, K. Ateş, H. Uslu, C. Doğançay, A. Sever, A. Turgut, B. Kılıç, ş. Dosti, E. Utlu, R. Payzin, T. 
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2017 yılı kazı sezonunda, 2010 yılında başlanan antik kentin jeofizik hari-
tasının çıkarılmasına yönelik belgeleme çalışmaları, Dionysos Tapınağı teme-
nosu ve altarı ile tiyatronun batı analemma duvarı önündeki kazı çalışmalarına 
devam edilmiş; güney liman, kentteki su sistemleri ve antik mermer ocakları-
na ilişkin belgeleme çalışmaları ile epigrafik araştırmalar gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca, Dionysos Kutsal Alanı’ndaki blokların tasnif ve düzenleme çalışma-
ları ile mimari blok ve küçük eserlere yönelik koruma-onarım çalışmaları ya-
pılmıştır.

ÇEVRE DÜZENLEME VE JEOFİZİK ÇALIŞMALARI
Musa KADIOĞLU

1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Teos antik kenti ücretli giriş yapılan 
örenyeri olarak düzenlenmiştir. Teos antik kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Ala-
nının toplamı 288,68 hektar olup bu alanın sadece 26,92 hektarı (% 9,32’si) ha-
zine adına kayıtlı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsislidir2 (Harita: 
1).

2012-2016 yıllarında Hellenistik Dönem kent surunun çevrelediği alan içe-
risinde ve dışarısında kalan parsellerde toplam 34,5 hektarlık alan jeo-man-
yetik ve 2,8 hektarlık alan jeo-radar yöntemiyle ölçülmüştür. Bu çalışmalar 

Uluger, U. Çelebi, Y. Yıldız, Y. Yücedağ, D. Kabaosman, O. Aktaş, M. Masat ve E. Saykal; Gazi 
Üniversitesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü yüksek lisans öğrencisi Arkeolog-
Restoratör-Konservatör E. Eser ve lisans öğrencileri S. Aslan, G. Aydın; TED Üniversitesi, Mi-
marlık Fakültesi’nden Prof. Dr. A. Cengizkan; Restorayon Uzmanı, Y. Mimar Ç. H. Bora ve F. E. 
Köşgeroğlu; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi yüksek lisans öğrencisi Mimar V. 
Topal; Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Bölümü lisans öğrencisi N. Yılmazarslan; İzmir Eko-
nomi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi G. Varinlioğlu; Dokuz Eylül Üniver-
sitesi, şehir ve Bölge Planlama Bölümü yüksek lisans öğrencisi S. Örnek; Akdeniz Üniversitesi, 
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nden Prof. Dr. M. Adak ve Araş. Gör. E. Taşdelen; Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ö. Vapur; Bordeaux Ausoni-
us Enstitüsü’nden nümismat Dr. K. Konuk katılmışlardır. Ayrıca, yabancı ekip üyeleri olarak 
Christian Hübner (Almanya-Freiburg) jeofizik çalışmalarını; T. Ismaelli ve S. Bozza (İtalya-Lec-
ce, CNR-IBAM) Dionysos Tapınağı’nda inşa tekniklerine yönelik çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 
2017 yılı Teos çalışmalarında Çanakkale Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog M. Tombul Bakanlık 
Temsilcisi olarak görev almış, yıl içindeki diğer düzenleme ve konservasyon çalışmaları İzmir 
Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog S. Acarsoy denetiminde gerçekleştirilmiştir. Adı geçen kurum, 
kuruluş ve kişilere destekleri için teşekkür ederim.

2 Antik kentin güvenliğinin arttırılması ve örenyeri olarak düzenlenen antik kentte ziyaretçi 
memnuniyeti için özel-likle 82 ada 8, 9 ve 11 parseller (Güney Liman yakınları), 83 ada 3, 25 
(örenyeri girişi yol ve otopark alanı) ve 34 parseller (otopark alanı), 85 ada 32 parsel (Hellenistik 
Sur) ve 89 ada 38 parsellerin (bazilikal planlı yapı) kamu-laştırılması gerekmektedir.
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antik kentte özellikle cadde-sokak sistemi ile mimari yapılaşma hakkında çok 
önemli veriler sunmuştur. 2017 çalışmaları kapsamında Hellenistik Dönem 
kent surunun dışında, kuzeyde akropolis ile kuzey liman arasında ve doğuda 
kenti sınırlayan Kocaçay kenarındaki 5,4 hektarlık alan mimari yapılaşmaları 
anlayabilmek için jeo-manyetik yöntemle ölçülmüştür. Özellikle Geç Arkaik 
Dönem Tapınağı’na3 dair temel izlerinin bulunmasına yönelik bu çalışmalar-
da ne yazık ki güçlü anomaliye rastlanmamıştır (Harita: 2).

1. Derece Arkeolojik Sit Alanının doğu sınırında yer alan 100 ada 26, 27 
ve 28 parsellerde gerçekleştirilen jeo-manyetik ölçümlerde sadece 27 parse-
lin güneydoğu kısmında çok zayıf anomaliye rastlanmıştır. Diğer kısımlarda 
herhangi bir anomaliye rastlanmamış oluşu, söz konusu alanın Kocaçay’ın 
getirmiş olduğu alüvyonla dolmuş olduğuna işaret etmektedir.  28 parselin 
kuzeyinde görülen yoğun manyetik alanlar modern sulama boru ve aksama-
larına ilişkindir. Akropolisin kuzeyinde, kent dokusunun kuzey limana doğru 
yayılımını araştırmak amacıyla 88 ada, 7, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 24 ve 37 parsel-
lerde sürdürülen jeo-manyetik ölçümler gerçekleştirilmiştir. Kent çevresinde 
ele geçirilen mimari elamanlarından bilinen Geç Arkaik Dönem Tapınağı’nın 
temellerini bulmaya yönelik olarak da sürdürülen bu çalışmalarda anomaliye 
rastlanmamıştır. Akropolisin kuzeyindeki nispeten daha yakın olan 20 parsel-
de kuzeydoğu-güneybatı yönlü bir cadde ve etrafında yoğun anomali ile kar-
şılaşılmıştır (Harita: 2).

KAZI ÇALIŞMALARI
Dionysos Kutsal Alanı 

Musa KADIOĞLU
Canan ÖzBİL4

Hellenistik Dönemin ünlü mimarı Hermogenes tarafından inşa edildiği 
bilinen Dionysos Tapınağı ve Kutsal Alanı’ndaki çalışmalar 2010 yılından iti-

3 M. Kadıoğlu – C. Özbil – M. Kerschner – H. Mommsen, “Teos im Licht der neuen Forschungen/
Yeni Araştırmalar Işığında Teos”, içinde: Ü. Yalçın – H.-D. Bienert (Ed.) Der Anschnitt. zeitsc-
hrift für Kunst und Kultur im Bergbau Beiheft 27. Anatolien – Brücke der Kulturen. Aktuelle 
Forschungen und Perspektiven in den deutsch-türkischen Altertumswissenschaften-Tagung-
sband des Internationalen Symposiums “Anatolien – Brücke der Kulturen” in Bonn vom 7. bis 
9. Juli 2014, Bonn (2015), 353-364.

4 Dr. Canan Özbil, zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, 67100 İnci-vez/zonguldak; ozbilcanan@gmail.com
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baren devam etmektedir. Öncelikle 3B tarama yöntemi ile rölövesi çıkarılan 
kutsal alanın mimari blok envanteri çalışmaları ile toplam 1806 adet bloğa 
numara verilmiş ve bunlar rölöve planına işlenerek büyük oranda fotogra-
fik olarak belgelenmiştir (Plan: 1). Belgelemesi tamamlanan blokların kutsal 
alan dışına çıkarılmasına yönelik çalışmalar ise 2013 yılında başlanmış ve ilk 
olarak kuzeybatı köşede, temenos duvarı ile tapınak arasında kalan in-situ 
olmayan tüm bloklar taşınarak bu bölümde tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
2016 kazı sezonu sonundan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği 
ile kazı sezonu ve yıl içinde devam eden çalışmalarla, kutsal alan içinde yıkıl-
mış durumda yüzeyde görülen tüm mimari bloklar alanın dışına taşınarak, 
yapıdaki yerlerine göre çevredeki boş parsellerde sınıflandırılmıştır (Resim: 
1-2; Plan: 2). Blokların taşınması ve düzenlenmesi ile paralel olarak 2017 kazı 
çalışmalarının ağırlık noktasını, Dionysos Tapınağı’nın batı, güney ve doğu 
bölümünde taşınan blokların kaldırıldıkları alanlar oluşturmuştur. Bu çalış-
malar, batıda batı temenos duvarı, güneyde güney stoanın stylobatı sınır olacak 
şekilde, doğuda ise tapınağın ön krepidoması ile yaklaşık 15 m. doğusunda yer 
alan altar arasındaki alanda gerçekleştirilmiştir. Altar ile propylon arasındaki 
alanda, temenosun güneybatı köşesinde ve tapınak ile kuzey ve batı stoalar 
arasında ise daha yoğun dolgu ve dolgu içerisinde mimari blokların bulun-
ması sebebiyle herhangi bir kazı çalışması planlanmamış, yüzeyde görünen 
bloklar alındıktan sonra sadece yüzey tesviyesi yapılmıştır.

Kutsal Alan’ın batı bölümündeki çalışmalar, 2013 yılında boşaltılmış olan 
kuzeybatı köşenin güneyinden yaklaşık 33 m. güneye doğru sürdürülmüştür. 
Yaklaşık 33,20x13,30 m.lik alandaki yüzey toprağı 5-10 cm. kazılarak dolgu 
toprak düzlenmiş ve önümüzdeki yıllarda tapınak ve batı stoa arasındaki ze-
minin ve batı stoanın araştırılması için hazır hale getirilmiştir (Resim: 3).

Temenosun güneybatı köşesinde, batı ve güney stoaların köşe yaptığı alan-
da nispeten yoğun bir dolgunun bulunması sebebiyle sadece yüzey temizliği 
yapılmıştır. Güneye doğru devam eden çalışmalar, tapınağın güney krepido-
masından başlayarak hemen hemen Güneys stoa stylobatının önüne kadar, 
doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 70 m.lik alanda gerçekleştirilmiştir. Kutsal 
Alan’ın doğu ön kısmı ile batı arka kısmı arasında topografyadan kaynakla-
nan yaklaşık 3 m.lik bir kot farkı bulunmaktadır. Bu kot farkından kaynak-
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lanan eğim, yapının güneydoğu ön köşesi ile güney stoa arasında basamaklı 
bir platform yapılarak giderilmiştir. Güney stoanın bu bölümü de eğime uy-
gun olarak batıdan doğuya doğru yükselen bir duvar üzerine inşa edilmiştir. 
Alandaki blokların kaldırılması sonucunda 4 basamağa ait moloz taş temeller 
kısmen görünür hale getirilmiştir. Bu basamakların olduğu bölümde, güney 
stoanın sütunlarının bir duvar üzerine yerleştirilmiş olduğu duvar üzerindeki 
izlerden anlaşılmaktadır. Batıya doğru devam eden güney stoanın iç duvarı, 
tapınağın güneybatı köşesi hizasında tek basamaklı bir stylobat şekline dö-
nüşmektedir ve kısmen anakaya tıraşlanarak inşa edilmiştir. Ayrıca hem ta-
pınağın hem de stoaların oturduğu zeminde yer alan anakayanın, güneybatı 
bölümde daha yoğun olması sebebiyle, güney stoanın arka kısmı, ön kısma 
göre daha geniş (derin) yapılmış ve böylece temenos alanı alışılmışın dışındaki 
trapez biçimini almıştır (Plan: 2). 

2017 yılında güney stoanın araştırılmasına yönelik olarak stoanın çeşitli bö-
lümlerinde sondajlar açılmıştır. Güney stoanın stylobatını, stoanın arka (dış) 
duvarını ve stoa ile anakaya ilişkisini anlamaya yönelik bu çalışmalar tapı-
nağın güneybatı köşesinin güneyinde güney stoa-GS, GS1-3 sondajlarında ve 
tapınağın önündeki platformun yaklaşık 10 m. güneyindeki z7-z8 plankare-
lerinde gerçekleştirilmiştir. Güney stoanın, tahmini olarak yeri bilinen güney-
batı köşesinin yaklaşık 17 m. doğusunda, yüzeyde ön kısımları görünen in-
situ stylobat bloklarının etrafını açmak amacıyla doğu-batı doğrultusunda 9,50 
m., kuzey-güney doğrultusunda 1,20 m. ölçülerindeki alandaki çalışmalar, 
+9,049 m./+8,039 m. arasında gerçekleştirilmiştir5. Bu alanda stoanın stylobatı-
na ait 9 adet blok in-situ olarak açığa çıkarılmıştır. Doğudan 4. ve 8. blokların 
üzerinde yaklaşık 78 cm. alt çapında birer sütunun oturabileceği anathyrosisli 
yüzey ve bunun her iki yanında kare formlu ve akıtma kanallı iki adet dübel 
yuvası bulunmaktadır. Bu iki blok üzerindeki izlere göre bu alanda sütunla-
rın interaksiali 2,24 m.dir. Çalışmalar sırasında, anathyrosisli ve dübel yuvalı 
bloklara benzer ancak yerinden kaymış olan bir diğer stylobat bloğu da yerine 
yerleştirilmiştir. Bu stylobat bloklarının hemen önünde yani kuzeyinde anaka-
ya tıraşlanarak düzleştirilmiştir. Bu tıraşlama işlemi sırasında, kaya yüzeyini 
koparmak için açılmış kanırtma yuvaları bulunmaktadır. Söz konusu stylo-

5 Metin içindeki tüm kotlar deniz seviyesine göre alınmıştır.
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bat blokları doğuya doğru 3,25 m. kesintiden sonra tekrar başlamaktadır. Bu 
alanda, stylobatın 9-9,5 m. güneyinde, yaklaşık 3 m. yüksekte büyük bir ana-
kaya kütlesi bulunmaktadır. Güney stoanın ve güney temenos duvarının ana-
kaya ile bağlantısını araştırmak için GS1 açmasında yapılan kazı çalışmaları 
yaklaşık 2,5 m.lik dolgu toprak alındıktan sonra +8,269 m.de tabana ulaşılma-
sı ile tamamlanmıştır (Resim: 4-5). +8,46 m.deki stylobat bloklarının önünden 
itibaren 8,55 m. güneyde, +9,929 m. seviyesinde, anakaya tıraşlanarak buraya 
yerleştirilmiş bir duvar kalıntısına rastlanmıştır (Duvar 1). Doğu-batı doğrul-
tulu duvarın batı kısmı anakayaya yaslanmaktayken, açma içerisinde 3,10 m. 
uzunluğunda doğuya doğru devam etmektedir. Tek sıra halinde korunan, 
düzgün kesilmiş dikdörtgen bloklardan inşa edilen duvar, güney stoanın arka 
duvarıdır. Buna göre, stylobat bloklarının önünden itibaren stoa derinliği 9,52 
m.dir. Duvarın batıdan 2. ve 4. blokları üzerinde yağmur suyunun birikme-
sini önlemek amacıyla açılmış oluklar bulunmaktadır (Resim: 4). Duvar-1’in 
0,82 m. kuzeyinde, +9,464 m.de yoğun kireç tabakasının olduğu bir alanda, 
Duvar-1’e paralel olarak, açmanın doğu ve batı kesitine doğru devam eden 
bir başka duvar kalıntısının arka kısmı açığa çıkarılmıştır (Duvar 2). Muhte-
melen daha geç bir dönemde inşa edilmiş, orta büyüklükte moloz taşlardan 
harçlı bir şekilde örülmüş olan duvar ve stoanın arka duvarının (Duvar 1) 
arası moloz taşlarla harçlı bir şekilde doldurulmuştur. Buna ek olarak Duvar-
2’nin önünde (kuzeyinde) ikisi in-situ olarak korunmuş bir blok sırasının var-
lığı daha tespit edilmiştir. Bu blokların üzerinde de akıtma kanallı dübel yu-
vaları bulunması üzerlerine gelen en azından bir blok sırası ile bir duvar hattı 
oluşturduklarını göstermektedir. Duvar-2’nin alt kotundaki bu blok sırası, 
güney stoa stylobatının arka bölümünde muhtemelen seki şeklinde bir yüksel-
tinin olduğunu düşündürmektedir. Bu blok sırasının hemen altında, +8,354 
m.de anakaya yer almaktadır. Bununla birlikte söz konusu duvarın Duvar 2 
olarak adlandırılan harçlı moloz taş duvarın ön kısmı olması da muhtemel-
dir. Bu durumda, stoanın arka duvarının önüne muhtemelen daha geç bir dö-
nemde bir duvar daha yapılmış ve bu duvarın iç kısmında, yine harçlı bir 
moloz taş dolgu ile yağmur suyunun tahliyesi için bir kanal oluşturulmuş 
olabilir. zemindeki anakaya ise doğu ve batıda açma sınırlarının altında de-
vam etmektedir. Anakayanın özellikle güney kenarında bol miktarda mermer 
yonga parçalarına rastlanmıştır. Güney stoanın inşası sırasında tıraşlanarak 
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düzleştirildiği anlaşılan anakaya üzerinde 10-25 cm. uzunluğunda ve 4-5 cm. 
derinliğinde koparma yuvaları da bulunmaktadır. Açığa çıkan duvarların do-
ğuya doğru nasıl devam ettiğini ve bunların yapısını anlayabilmek için açma 
doğuya doğru genişletilmiş ve 5x2,5 m. ölçülerinde birbirini takip eden GS2 
ve GS3’te çalışmalar sürdürülmüştür. Buna göre Duvar-1’in yani güney stoa 
arka duvarının doğuya doğru 2,25 m. daha devam ettikten sonra, tıpkı batı 
kesimde olduğu gibi anakayaya yaslandığı görülmüştür. Böylece iki tarafta 
anakaya ile sınırlanan duvarın toplam uzunluğunun 5,35 m. olduğu anlaşıl-
mıştır. Burada tespit edilen 3 adet duvar bloğundan en doğudakinin üzerin-
de de su tahliye oluğu yer almaktadır. GS1’de tespit edilen Duvar-2’nin de 
doğuya doğru devam ettiği görülmüştür. Ancak GS2 açmasındaki çalışma-
lar kazı sezonunun sonuna yaklaşılması sebebiyle daha fazla derinleşmeden 
+9,974 m.de sonlandırılmıştır. Bununla birlikte, özellikle Duvar-1’in anakaya 
ile kesintiye uğradıktan sonra doğuya doğru nasıl devam ettiğini görebilmek 
amacıyla, GS2’nin doğusuna bitişik olarak, 5x2,5 m. ölçülerinde GS3 açmasın-
da kazı çalışmaları yapılmıştır. +10,399 m.den başlayan çalışmalarda yüzey 
toprağının alınmasının ardından üst yüzleri görülen duvar bloklarının var-
lığı görülmüştür. Ancak kazı sezonunun sonuna yaklaşılması ve bu bölüm-
de bulunan çok sayıda amorf ve moloz taş yığınlarının bulunması sebebiyle 
+10,044 m.de sonlandırılmıştır. 

Güney stoanın araştırılmasına yönelik GS1-3 açmalarında yoğun miktarda 
mimari blok parçaları ile özellikle GS1’in alt kotlarında kırmızı ve beyaz renk-
li, çok kırıklı fresk parçaları ele geçmiştir. 2016 ve 2017 yıllarında batı stoadaki 
DT4 açmasında benzerleri yoğun miktarda çıkan freskler, Pompeii 1. Duvar 
Stili’ne6 (M.Ö. 2. yy.-M.Ö. 80) aittir. Buna göre, kutsal alanın en azından batı 
ve güneydeki bu bölümlerinde fresklerle kaplı bir duvar dekorasyonu uygu-
landığı anlaşılmaktadır.

6 A. Mau, Geschichte der decorativen Wandmalerei in Pompei (1882); A. Mau, Pompeii: Its Life 
and Art. Translated by Francis W. Kelsey. New York: The MacMillan Company (1902); H. Mi-
elsch, Römische Wandmalerei (Darmstadt 2001) 21-27; T. Hölscher, Klassische Archaeologie. 
Grundwissen (Damstadt 2002) 284-286; J. R. Clarke, The Houses of Roman Italy, 100 B.C.-A.D. 
250: Ritual, Space, and Decoration (Los Angeles 1991); R. Ling, Roman Painting (New York 
1991); N. zimmermann – S. Ladstaetter, Ephesos Duvar Resimleri – Hellenistik Dönemden Bi-
zans Dönemine Kadar (İstanbul, 2011) 31-32.
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2017 çalışmaları kapsamında Kutsal Alan içerisinde yıkılmış ve dağılmış 
bir şekilde bulunan tüm ex-situ blokların kaldırılmasının ardından yüzey 
düzleme çalışmaları özellikle güney ve doğu kısımda gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmalardan güney yarıda yapılanlar sonucunda tapınağın güney krepido-
ması tamamen açığa çıkarılmıştır (Resim: 6). 3 basamaklı krepidomanın uzun-
luğu en alt basamaktan itibaren 42,16 m., stylobat yüzeyinden ise 32,74 m.dir. 
Kutsal Alan’ın doğu ve batı kesimindeki kot farkı sebebiyle doğuya doğru 
yükselerek devam eden en alt basamak güneydoğu köşeye doğru podyum 
görünümü kazanmaktadır. Yapılan çalışmalarla krepidoma ve stylobatın yer 
yer anakaya tıraşlanarak yapıldığı görülmüştür (Plan: 2). Güney krepidomanın 
batıdan yaklaşık 16,2 m. doğudaki krepis temel bloklarından biri tapınağın 
inşa evreleri konusunda önemli bilgiler sunmaktadır. Söz konusu blok, ters 
çevrilerek basamaklara temel oluşturmak amacıyla devşirme olarak kulla-
nılmış yazıtlı bir steldir. Üst bölümü kırık olan stelin korunan yüksekliği 69 
cm., genişliği ise 38 cm.dir. İçerik ve harf karakterinden dolayı olasılıkla M.Ö. 
3. yüzyılın son çeyreğine tarihlenmektedir7. Tapınak ile güney stoa arasında 
kalan alanda farklı doğrultularda pişmiş toprak su künk hatları tespit edil-
miştir. Dış çapları 19-20 cm., iç çapları 10-13 cm. olan ve 65 cm. uzunluğunda-
ki pişmiş toprak künklerin birbirine geçirilip kireç harcıyla birleştirilmesiyle 
oluşturulan söz konusu boru hatları, tapınağın üzerine yapıldığı toprak sevi-
yesinde, batıdan doğuya doğru eğimli olarak ve birbirlerine kısmen paralel 
bir şekilde devam etmektedir. Bunlardan ikisi, tapınağın güneydoğu kenarı 
ile güney stoa arasında kalan basamaklı platform üzerinde, kireçtaşından ya-
pılmış kanallardan geçirilmiştir. Tapınağın kuzeybatı ve güneybatı kesimle-
rinde de benzer nitelikte boru hatları, Kutsal Alan içerisinde bir su sisteminin 
varlığını açıkça göstermektedir8.

Tapınak ile altar arasında kalan alandaki mimari blokların alan dışına çı-
karılmasının ardından yapılan yüzey temizliği sonucunda bu alandaki tören 
alanının temeli ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7). Dikdörtgen gri mermer blok-
larla kaplanmış olan tören alanının döşemesi büyük oranda sökülüp başka 
amaçlar için kullanılmış olmalıdır. Ancak altarın güneybatı köşesinde orijinal 

7 Bkz. Epigrafik Araştırmalar.
8 Bkz. D. M. Uz, Teos’taki Dionysos Tapınağı (2013), 51-53.
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döşemeye ait birkaç dikdörtgen blok korunagelmiştir (+6,05 m.). Gri mermer 
kaplamaların oturduğu temel ise oldukça iyi korunmuştur. (Plan: 2). Temel 
blokları üzerinde tespit edilen dörtgenimsi yuvalar (16-20 cm.) ve bunların 
içine oturan aynı formdaki taşlar, olasılıkla platform bloklarını eşit düzleme 
getirmek için kullanılmış denge taşları olmalıdır.

Batı stoanın kuzey yarısını ortaya çıkarmaya yönelik 2013 yılında başlanan 
kazı çalışmaları ile stoanın euthynteriası kısmen açığa çıkarılmış ve temenosun 
kuzeybatı köşesinden 10 ila 12 m. güneyde düzgün kesme mermer bloklar-
dan yapılmış duvar kalıntıları ve bunların oluşturduğu dikdörtgen planlı bir 
mekânın varlığı tespit edilmiştir9. Mekânın duvarlarının Batı stoanın euthynte-
ria seviyesine kadar korunmuş olması sebebiyle, bu alanda batı stoanın inşa-
sından önceki yapılaşmayı ve söz konusu yapının işlevini, kullanım sürecini 
ve batı stoanın inşa tarihini tespit etmek amacıyla 2015 ve 2016 yıllarında kazı 
çalışmaları yapılmıştır10. Kareye yakın dikdörtgen planlı mekân, güneydoğu, 
kuzeydoğu ve güneybatı duvarlarının hemen hemen ortasında yer alan ve in-
şasından daha geç bir dönemde moloz taşlarla örülerek kapatılmış olan kapı 
açıklıkları nedeniyle merkezi mekân olarak adlandırılmıştır. Bu mekânın için-
den çok kırıklı parçalar halinde, kırmızı, sarı, siyah ve beyaz renkli Pompeii 1. 
duvar stilinde fresk parçaları ele geçirilmiştir. 2016 kazı sezonunda mekânın 
batı yarısında tamamlanamayan kazı çalışmalarına 2017 yılında devam edil-
miştir. DT4’teki çalışmalar batı temenos duvarı ile mekânın bu duvara doğru 
takip edilen güneybatı ve kuzeydoğu duvarları sınır olarak belirlenen trapez 
biçimli alanda gerçekleştirilmiştir. +7,745 m.den başlamış ve +7,14 m. seviye-
sinde sona ermiştir (Resim: 8a-b, Plan: 2). Söz konusu çalışmalar sonucunda, 
mekânın kuzeydoğu duvarındaki 156 cm.lik kapı açıklığından itibaren duvar 
kuzeybatıya doğru 140 cm. daha devam ettikten sonra güneybatıya döndüğü 
anlaşılmıştır. Buna göre kuzeydoğu duvarın toplam uzunluğu içten 4,40 m., 
dıştan uzunluğu ise geçen sene tespit edildiği gibi 4,48 m.dir. Söz konusu 
duvarın hem kuzeydoğu hem de kuzeybatı dış köşesindeki duvar köşe blok-

9 M. Kadıoğlu ve diğ., “2012-2013 Teos Kazı Çalışmaları (3.- 4. sezon)”, KST 36.3, 2015, 452-453.
10 M. Kadıoğlu – C. Özbil – M. Adak – Ç. Gençler Güray – Y. Polat – H. Ergin – R. Tamsü Polat 

– G. Yenice – C. Pala, “2015 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (6. Sezon)”, KST 38.2, 2017, 485-508; M. 
Kadıoğlu – C. Özbil – M. Adak – Ç. Gençler Güray – Ö. Vapur – G. Yenice, “2016 Yılı Teos Kazı 
Çalışmaları (6. Sezon)”, KST 39.3, 2018, 231-234.
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ları korunmamış olup bunun yerine her iki alanda da yoğun moloz taş dolgu 
bulunmaktadır. Kuzeydoğu duvarın kuzeybatı yarısında iki sıra halinde ko-
runmuş duvar bloklarının hemen altında bunlara temel oluşturan yan yana 
3 bloğun varlığı (+7,22 m.) tespit edilmiştir. Kuzeybatı köşeden dönerek gü-
neybatıya doğru 1,62 m. devam eden kuzeybatı duvarın ise sadece temel üze-
rindeki sırasına ait iki bloğu (yük: 39 cm.) korunmuştur. Diğer duvarlardaki 
gibi içe bakan yüzleri düzgün tıraşlanmış, rektagonal mermer bloklardan inşa 
edilen söz konusu duvarın batı temenos duvarı altına doğru devam etmesi 
nedeniyle, bu duvarda da bir kapı açıklığı bulunup bulunmadığı belirlene-
memiştir. Benzer olarak güneybatı duvarın kuzeybatıya doğru nasıl devam 
ettiğini anlamak da batı temenos duvar temellerinin altında kalması nedeniyle 
mümkün değildir.

DT4 açmasında, mekânın batı yarısında yapılan kazı çalışmaları ile kuzey-
doğu duvara dik olarak, kuzeybatı duvardan 2,18 m., güneydoğu duvardan 
1,79 m. mesafede ve her iki duvara paralel olarak, küçük moloz taşlarla ya-
pılmış bir duvar sırasının varlığı tespit edilmiştir. Kuzeydoğu kapı açıklığının 
25 cm. önünden itibaren güneybatı duvara doğru 2,75 m. düzgün bir şekilde 
devam eden yaklaşık 47 cm. genişliğinde ve tek sıra halinde 10-12 cm. yük-
seklikte korunmuş olan duvar, merkezi mekânı ikiye böler görünümdedir. 
Ancak bu duvarı mekânın ilk kullanım evresi ile ilişkilendirmek mümkün 
değildir. Olasılıkla merkezi mekânın kapı açıklıklarının moloz taşlarla kapa-
tıldığı dönemde mekân kuzey-güney aksında ikiye bölünmüş olmalıdır.

DT4’ün batı yarısında sürdürülen kazı çalışmalarında, 3 farklı seviyede, 
tıpkı 2016’da kazılan doğu yarıda olduğu gibi çok kırıklı fresk parçaları ele 
geçmiştir. Bununla birlikte, batı yarıda ele geçirilen fresk parçaları doğu yarı-
da ele geçenlere oranla sayısal olarak daha fazla ve kısmen tümlenebilen daha 
büyük parçalar halinde korunmuştur. Kırmızı, sarı, siyah ve beyaz renklerde, 
düz ya da düz pervaz profilli parçalardan oluşan fresk parçaları önceki sene 
tespit edildiği gibi Pompeii 1. duvar stiline (M.Ö. 2. yy.-M.Ö. 80) aittir. Batı 
temenos duvarının hemen önündeki mekânda ele geçirilen fresklerin merkezi 
mekâna mı, yoksa batı temenos duvarına mı ait olduğu sorunu, 2017 yılında 
hem DT4’te hem de kutsal alanının diğer bölümlerinde elde edilen veriler 
sayesinde kısmen aydınlığa kavuşmuştur. Merkezi mekânın kuzeybatı dış 
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köşesinde, duvarlarla batı temenosun temelleri arasında, açmanın güneydo-
ğusunda batı stoa stylobat seviyesinde ve güney stoadaki GS1 açmasında da 
benzer fresk parçalarının ele geçirilmiş olması, söz konusu fresklerin kutsal 
alanı çevreleyen temenos duvarının iç yüzünde kullanılmış olabileceğini dü-
şündürmektedir. Buna göre taş temel üzerine yaklaşık 1 m. yüksekliğe kadar 
gri mermerden rektagonal bloklarla inşa edilen temenos duvarının üst kısmı 
kerpiçten ya da moloz taş ile örülmüş ve içe bakan yüzünün freskle kaplan-
mış olması muhtemel görünmektedir. Ancak DT4 açması içerinde ve taban 
seviyesinde de yoğun miktarda ele geçirilen söz konusu fresk parçalarının 
yapı evreleri içerisinde anlamlandırılması problemlidir. 

Dionysos Tapınağı Altarı Kazı Çalışmaları

Yusuf KILIÇ11 

İnan KOPÇUK12

Dionysos Tapınağı’nın doğusunda bulunan altardaki çalışmalar 2015 sene-
sinde başlatılmıştır13. İlk etapta altarın temel planının tespitine yönelik; temiz-
lik, kazı ve belgeleme çalışmaları yapılarak, mevcut in-situ kalıntıların açığa 
çıkarılması amaçlanmıştır. Devam eden sezonda ise buna ek olarak, Dionysos 
Kutsal Alanı’na doğu yönünden ana girişi sağlayan propylon ile altar arasın-
da kalan alanın zemin özelliklerini anlayabilmek için kazılar sürdürülmüştür. 
Burada yapılan sondaj çalışmaları ile tespit edilen stratigrafik buluntuların 
değerlendirmesi altarın inşa tarihine ilişkin birtakım veriler sunmaktadır14.

2017 çalışmaları kapsamında, bir önceki yıl +4,65 m. kotunda açılan DA1a 
sondajının hemen güneyinde, kuzey-güney doğrultusunda 3,70 m., doğu-batı 
doğrultusunda ise 1,65 m. ölçülerindeki DA1b sondajında çalışılmıştır (Re-

11 Arkeolog Y. Kılıç (M.A.), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji Bilim 
Dalı Doktora Öğrencisi; yusuffkilicc@gmail.com

12 Araş. Gör. İ. Kopçuk, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji 
Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye/Ankara; i.kopcuk@gmail.com

13 M. Kadıoğlu ve diğ., “2015 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (6. Sezon)”, KST 38.2, 2017, 491 vd., Res 7.
14 Y. Bequignon – A. Laumonier, “Fouilles de Teos (1924)”, BCH 49, 1925, 295, Lev. VIII; C. G. Ya-

vis, Greek Altars: Origins and Typology, including the Minoan-Mycenaean Offertory Apparatus 
(1949) 191; A. Linfert, “Prunkaltäre,” içinde: M. Wörrle – P. zanker (ed.), Stadtbild und Bürger-
bild im Hellenismus (Münih 1995) 131-146; D. M. Uz, Teos’taki Dionysos Tapınağı (2013) Lev. 
25.
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sim: 9). Bu çalışmadan elde edilen veriler bir önceki yıl açılan sondaj ile karşı-
laştırılarak stratigrafinin devamlılığı anlaşılmak istenmiştir. Bu sondaj +4,867 
m. kota kadar sürdürülmüş, ardından bir önceki yıl 7. seviyede karşılaşılan 
mermer yonga tabakasının sağlıklı bir şekilde tespiti amacıyla sondaj alanı 
kuzey kısımda 1,76x1,65 m. boyutlarında daraltılarak kazıya devam edilmiş 
ve +4.167 m. kotta sonlandırılmıştır15. Çalışmanın devamı olarak güneyde 
+4,867 m. kotta ara verilen, 1,19x1,65 m. ölçülerindeki DA1c’de kazıya devam 
edilmiştir. DA1b ve DA1c sondajlarında +5,740/4,167 m. kotları arasında sür-
dürülen çalışmalarda 10 tabaka tespit edilmiştir (Resim: 9)

DA1b sondajı çalışmaları ile altarın doğu hattı boyunca euthynteria, stere-
obat ve üzerindeki krepidomanın kısmen görülmesine imkân sağlamıştır. 2016 
kazı sezonunda16 altarın doğu sınırında ortaya çıkartılan +5,10 m. kottaki 1. 
krepis sırasının in-situ olarak devam ettiği görülmüştür. Bu seviyede ele geçiri-
len seramikler arasında günlük kullanım kapları ve siyah astarlı kap parçaları 
bulunmaktadır. DA1c sondaj kazılarında mermer yonga tabakasına (Resim: 
10) ulaşılmasıyla sonlanan 6. tabakada yoğun seramik parçaları ve kemik par-
çaları bulunmuştur. Ayrıca boyalı fresk parçaları, bir adet bronz aplik parçası, 
harç parçası, metal cürufu ve açmanın kuzeydoğu köşesinde kömür kalıntıla-
rına rastlanılmıştır.

Bu alanda sürdürülen sondaj çalışmalarının üçünde de aynı kotta mer-
mer yonga tabakasının takip edildiği görülmektedir. DA1c sondajındaki bu 
tabakanın batı sınırı oluşturan altarın temelinden 30 cm. uzaklıkta başlayarak 
devam ettiği ve batıda bu yongaların daha büyük boyutlu olduğu tespit edil-
miştir (Resim: 10). Mevcut seviyede yaklaşık 8 cm. ile 12 cm. arasında deği-
şen kalınlıkta takip edilebilen yonga tabakasına ait; mermer parçaları, çeşitli 
seramik malzeme, kemik parçaları, deniz kabuklularına ait kalıntılar ve iki 
parça kadar harç toplanmıştır. Altarın inşa evresine ait olabileceği düşünülen 
bu tabakada Geç Klasik Döneme (M.Ö. 375-330)17 tarihlenen bir adet sikkeye 

15 Yatay kesilmiş irili ufaklı mermer yongalar, Tegea Athena Alea Kutsal Alanı’nda yer alan ta-
pınağın kuzey sektöründe, Geç Klâsik-Erken Hellenistik Dönemi’ne tarihlenen başka bir taba-
kada açığa çıkartılmıştır: C. Tarditi, “The Excavation in the Northern Sector: Classical and Pre-
Classical Layers”, içinde: E. Østby (ed.), TEGEA II: Investigations in the Sanctuary of Athena 
Alea 1990-94 and 2004, The Norwegian Institute at Athens (Atina 2014) 55-86, fig. 7-13.

16 M. Kadıoğlu ve diğ., “2016 Teos Kazı Çalışmaları (7. sezon)”, KST 39.3, 2018, 234-236.
17 P. Kinns, Studies in the coinage of Ionia: Erythrae, Teos, Lebedus, Colophon, 400-30 B.C. (docto-

ral thesis, univer-sity of Cambridge, 1980) AE 6, Gruppe Size A (375–330 v. Chr.).
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rastlanılmıştır. 7. tabakada mermer yonga parçalarına ek olarak yoğun sera-
mik parçaları mevcuttur.

Yonga tabakasının tespiti ve belgeleme çalışmaları sonrasında, 8., 9. ve 10. 
tabakaların her birinde yoğun korozyona uğramış küçük birimli birer bronz 
sikke bulunmuştur. Söz konusu sikkelerin de 7. tabakada ele geçirilen Teos 
darbı sikke gibi M.Ö. 375-330 yıllarına ait olduğu tespit edilmiştir. Bu tabaka-
larda seramik yoğunluğunun arttığı, özellikle 8. tabakada kömür parçalarının 
yoğunlaştığı, 9. tabakada seramik parçalarının boyut olarak büyüdüğü, 7. ta-
bakadaki kadar yoğun olmasa da mermer yonga parçalarının mevcut olduğu 
görülmektedir.

DIONYSOS ALTARI SERAMİKLERİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ

Özlem VAPUR18

Çiğdem GENÇLER GÜRAY19

Dionysos Tapınağı Altarı’nın ilk inşa ve onarım evrelerini tespit etmek 
amacıyla 2016 yılı sezonunda başlayan ve temel seviyelerinde gerçekleştirilen 
kazı çalışmaları 2017 yılında da sürdürülmüştür. 

Ön değerlendirmemizde, altarın inşası hakkında sağlıklı bilgiler vereceği 
düşünüldüğünden DA1C sondajındaki 006-010 No.lu seviyelerden toplanan 
seramiklere odaklanılmıştır. Buradaki seramiklerin bir kısmı tarihlendirme 
açısından ciddi katkılar sunan kaliteli masa kaplarından, çoğunluğu ise farklı 
işlevlere yönelik farklı formlarda üretilen günlük kullanım kaplarından olu-
şur. Euthynteria altındaki (006) seviyeden çok sayıda seramik ele geçirilmiş-
tir. M.Ö 5.-4. yy.a tarihlenen siyah astarlı kapların çoğunlukta olduğu kaliteli 
seramikler arasındaki en geç örnekleri, M.Ö. 2. yy.ın ilk yarısına tarihlenen 
kalıp yapımı kaseler oluşturur. Günlük kullanım kapları da Hellenistik Dö-
nemde sıklıkla karşılaştığımız formlarla temsil edilir ki, çoğunluğu Ege ve 
çevresindeki merkezlerde M.Ö. 2. yy.da yoğun olarak kullanılan kaplardır. 

18 Dr. Öğr. Üyesi Özlem Vapur, Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, 48000 Kötekli/Muğla/TÜRKİYE.; ovapur@yahoo.com.

19 Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Gençler Güray, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 06100 Sıhhiye/Ankara/TÜRKİYE; cigdemgencler@gmail.com.
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Yonga tabakasıdan (007) tarihlendirmeye katkı sağlayacak seramik azdır ve 
buradaki en geç örnekler M.Ö. 2. yy.ın ilk yarısına işaret eder. Yonga tabaka-
sının altında bulunan seramikler üç seviyeden (008-009-010) toplanmıştır. Bu 
seviyelerdeki en yoğun kaliteli seramik grubu Bergama üretimi batı yamacı 
seramikleri ile kalıp yapımı kâselerdir. M.Ö. 2. yy.ın ilk yarısına işaret eden 
ve çoğunluğunun Kyme ile Pergamon üretimi olduğu anlaşılan kalıp yapımı 
kâseler aynı zamanda kaliteli seramikler arasındaki en geç örnekleri oluştu-
rur, günlük kullanım kapları da bu tarihlendirmeyi destekler. 010 No.lu sevi-
yedeki buluntuların geneli ise M.Ö. 3. yy.ın son çeyreği ile 2. yy.ın başlarına 
ait olmakla birlikte, günlük kullanım kapları arasındaki parçaların birkaçı 
M.Ö. 2. ilk yarısı ile ortaları arasına tarihlenir. Bu veriler dikkate alındığında 
euthynteria altı, yonga tabakası ve altındaki seviyeler arasında belirgin bir kro-
nolojik farklılığın olmadığı söylenebilir.

Krepidoma ile euthynteria arası seramik buluntular incelendiğinde 
(DA1B/001-003) Hellenistik Dönem malzemesinin alt tabakalarda olduğu 
gibi çok yoğun olduğu dikkat çeker. Az sayıda örnek mevcut olsa da Erken 
ve Orta Roma İmparatorluk Döneminin kaliteli seramik grupları Doğu sigil-
lata A, B ve C ile Geç Roma-Erken Bizans Dönemi Phokaia kırmızı astarlı 
seramiklerinin varlığı bu tabakaların dolgu olduğunun kanıtıdır. Buradaki en 
geç örnekler M.S. 5.-6. yy. özellikleri gösterir.

BELGELEME, DÜZENLEME VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Musa KADIOĞLU

2017 yılı çalışmaları kapsamında hem Dionysos Tapınağı hem antik tiyat-
ronun scaenae fronsuna ait mimari blokların fotoğraf tabanlı 3 boyutlu bel-
geleme çalışmalarına başlanmış ve yüksek hassasiyetli rölöve ve restitüsyon 
çizimleri için altlıklar oluşturulmuştur. 2018 yılı çalışmalarında söz konusu 3 
boyutlu belgeleme çalışmaları antik kentteki tüm yapıların mimari blokları 
için yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 

2016 ve 2017 yılı Dionysos Tapınağı mimari blok düzenleme çalışmala-
rı kapsamında tapınak ve tapınağı çevreleyen temenos stoalarına ait toplam 
1806 mimari blok, ait oldukları yönlere göre kutsal alanın dışına çıkarılmış 
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ve mimari blok türüne göre tasnif edilmişlerdir. 2017 çalışmaları çerçevesin-
de mimari belgeleme işleri tamamlanmış olan Dionysos Tapınağı’nın doğu 
kısa kenarındaki in-situ olmayan ancak düşme pozisyonunda bulunan mi-
mari bloklar, yapının doğusuna taşınmış ve kısmen yapı bölümlerine göre 
tasnif edilmişlerdir. Bu çalışma kapsamında tapınağın doğusuna ait toplam 
239 adet mimari blok tasnif edilmiştir.

Dionysos Tapınağı’nın mimari bloklarının tasnifinden sonra tapınağın gü-
ney krepidoması ortaya çıkarılmış ve krepidomanın batısındaki birçok parçaya 
ayrılmış olan bir basamak bloğu birleştirilerek yapıştırılmıştır. Ayrıca güney 
krepidomanın doğu ucunda depremin etkisi ile yerlerinden kaymış olan ba-
samak blokları orijinal yerlerine yerleştirilmişledir. Ayrıca temenosun güney 
stoasında sürdürülen kazılarda (GS1), yerlerinden oynamış ve düzlemi bo-
zulmuş olarak açığa çıkan stylobat blokları orijinal konumuna getirilmiştir. 
Ayrıca yine birçok parçaya ayrılmış olan bir stylobat bloğunun tüm parçaları 
bulunarak yapıştırılmış ve tümlenmiştir.

Tiyatroda, önceki yıllarda kazısı ve belgelemesi tamamlanarak yapının 
güneyine taşınmış olan sahne binasının scaenae fronsuna mimari bloklar kendi 
aralarında düzenlenmişlerdir.

Restorasyon ve konservasyon çalışmaları ağırlıklı olarak pişmiş toprak 
Klazomanei tipi lahitler, Dionysos Tapınağı mimari blok onarımı, metal, sera-
mik ve pişmiş toprak kandillerden oluşan küçük buluntular üzerine yoğun-
laşmıştır.

Teos 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan ve İzmir Arkeoloji 
Müzesi uzmanları tarafından gerçekleştirilen Hiddenbay Tatil Köyü şanti-
yesi kurtarma kazısında ortaya çıkan ve depo-müze binasına getirilen M139 
numaralı Klazomenai tipi pişmiş toprak lahit (Resim: 11a-b) ve M73 ve M5 
numaralı lahit kapaklarının parça temizlik, birleştirme ve koruma çalışması 
yapılmıştır.

Ayrıca, kırık parçaları bulunan mimari blokların bulunmuş olan parçaları 
için konservasyon işlemi yapılmış, parçalar koptuğu tespit edilen blok üze-
rindeki yerlerine yapıştırılmak suretiyle birleştirme işlemleri tamamlanmış-
tır. Bu kapsamda içlerinde tapınağın güney stoasına ait stylobat blokları olmak 
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üzere AB1 numaralı anta başlığı, T164, T302, T176, T184, T293+T294 numaralı 
sütun tamburları, B286+B287, B408+B420, B243+B226, B330+B319, B297, B326 
numaralı duvar blokları ile 4 adet mimari blok, DG22 numaralı Dor geisonu, 
G16+G17 numaralı geison, TM10 numaralı triglyph-metop frizi, DK5 numaralı 
diş-sırası korniş bloğu, S5 numaralı köşe sima bloğu ile A89 ve A2 numaralı 
arşitrav blokları olmak üzere toplam 25 adet mimari bloğun parça restorasyo-
nu tamamlanmıştır. İlaveten, Teos depo-müze yazıtlar galerisinde sergilenen 
ve önceki yıllarda iki parçadan tümlenerek birleştirilen Abdera Yazıtı’nın, 
birleşme yüzeyindeki derz dolgusu yenilenmiştir. Bunların dışında, seramik 
ve küçük buluntuların onarım ve konservasyon çalışmaları devam etmiştir.

EPİGRAFİK ARAŞTIRMALARI

Mustafa ADAK20 

 Erkan TAşDELEN21

2017 yılı Teos epigrafik araştırmalarında aşağıda listelenen yazıtlar üze-
rinde çalışmıştır:

1.  Dionysos kutsal alanında bulunan ve 93 satırdan oluşan Abdera Ka-
rarnamesi: Bu önemli belgede M.Ö. 171’de Romalılar tarafından tahrip 
edilen Abdera kenti tekrar kuruluşundan sonra, Abderalılar yaşadık-
ları zor dönemde maddi ve manevi yardımda bulunduğu için Teos 
halkına şükranlarını sunmaktadır. Bu yeni buluntu çerçevesinde daha 
önce aynı yerde ele geçirilen ve Teos depo-müzede korunan Abdera 
Kararnamesi’nin 26 satırdan oluşan, ancak çok aşınmış üst kısmı da 
gözden geçirilmiştir.

2.   Dionysos Tapınağı’nın güney krepisinde devşirme malzeme olarak kul-
lanılan bir stel: Üst kısmı kırık olan stelde Teos’ta ikamet eden Diony-
sos Sanatçılar Birliği yıllık agonotheteslik görevini üstlenen ve Dionysos 
Bayramı’nın başarılı geçmesinde önemli katkıları bulunan Timogenes’i 

20 Prof. Dr. M. Adak, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü 
Kampüs - 07058 Antalya/TÜRKİYE.

21 Araş. Gör. E. Taşdelen, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri 
Bölümü Kampüs - 07058 Antalya/TÜRKİYE.
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onurlandırmaktadır. Üst kısmının aşınmasından ötürü bazı kısımları 
zor okunan yazıt, içerik ve harf karakterinden dolayı olasılıkla M.Ö. 3. 
yüzyılın son çeyreğine aittir.

3.  Dionysos Kutsal Alanı’nda ele geçirilen bir stel: Stelin üzerinde 24 sa-
tırdan oluşan, Temnos kentinin Teos halkı için aldığı bir isopoliteia (eşit 
vatandaşlık) kararnamesi yer almaktadır.

4.  Bouleuterionun kuzeydoğusunda ele geçirilen naiskos tipinde bir mezar 
steli: Hellenistik Döneme ait stelin üzerinde zor okunan üç satır yazıt 
mevcuttur.

5.  Seferihisar’da Ulu Cami’nin bahçesinde bulunan bir sütun üzerindeki 
yazıt: Geç Roma Dönemine ait Yunanca ve Latince kaleme alınmış olan 
yazıt belgelenmiştir.

6.  Teos taş ocakları ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde Karagöl 
taş ocağı tekrar ziyaret edilmiş, orada bırakılan yarı işli bloklar üzerin-
de yer alan Latince yazıtlar tekrar kontrol edilmiş ve gölün kenarında 
daha önce görülmeyen M.S. 166 yılının konsüllerinin isimleri yazılı ol-
duğu bir blok bulunmuştur22.

22 M. Adak – M. Kadıoğlu, “Die Steinbrüche von Teos und «Marmor Luculleum”, Philia 3, 2017, 
1-43; M. Kadıoğlu, “Der Gebrauch von Moarmorsorten in der Architektur von Nysa und Teos”, 
T. Ismaelli – G. Scardozzi (Ed.), Ancient Quarries and Building Sites in Asia Minor. Research on 
Hierapolis in Phrygia and other cities in south-western Anatolia: archaeology, archaeometry, 
conservation, Bibliotheca Archaeologica 45 (Bari 2016) 711-723.



62

Harita 1: Teos antik kenti sit sınırları, jeomanyetik ve jeoradar çalışmaları (2017).
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Harita 2: Teos antik kenti jeofizik haritası (2012-2017).
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Plan 2: Dionysos Tapınağı in-situ rölöve planı (2017). 

Plan 1: Dionysos Tapınağı rölöve planı (2017).
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Resim 2: Dionysos Kutsal Alanı (2017).

Resim 1: Dionysos Kutsal Alanı (2015).
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Resim 4-5: Dionysos Kutsal Alanı güney stoa, GS1(kazı sonrası).

Resim 3: Dionysos Tapınağı’nın arkası ile batı stoa arası (güneyden hava fotoğrafı).
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Resim 7: Dionysos Tapınağı ile altar arasındaki platform.

Resim 6: Dionysos Tapınağı güney krepidoma temelleri ve devşirme stel.
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Resim 9: Dionysos Altarı, DA1b ve DA1c sondajları.

Resim 8a-b: Dionysos Kutsala Alanı’nın kuzeybatısındaki merkezi mekân (DT4).
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Resim 11a-b: Batı Nekropolis, M139 No.lu Mezar (restorasyon öncesi ve sonrası)
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KALE-İ TAVAS (TABAE ANTİK KENTİ)
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MEZARLIĞI KAZILARI 2017
Mustafa BEYAZIT*

Yasemin BEYAZIT
Başaran Doğu GİTAL
Şuayip ÇELEMOĞLU

Alper ATICI
Hasan Hüseyin BAYSAL
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ki Kale-i Tavas Mezarlığı Kazıları, Denizli Müze Müdürlüğü Başkanlığı ve 
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1. KALE-İ TAVAS (TABAE ANTİK KENTİ) ÖREN YERİ’NDE 
YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

2017 yılı faaliyetlerimiz kazı alanı içerisindeki gezi yolları ve yapıların et-
rafındaki yabani ot temizliği ve çevre düzenlemesiyle başlamıştır. Bu kap-
samda, Pazaryeri (Çarşı) Camii, Cevher Paşa Camii haziresi, Cevher Paşa Ha-
mamı, Tekke Önü Mescidi, Roma hamamı, çeşmeler ve sarnıçlar yabani ottan 
arındırılmıştır (Resim: 1). 

Kale-i Tavas (Tabae antik kenti) ören yerinde yapılan çalışmalar, Roma 
hamamı DVII-h8-h9, i8-i9- karelajlarında yapılan sondaj çalışması ve sözlü 
tarih araştırması şeklinde gerçekleştirilmiştir.

1.1. Roma Hamamı DVII-h8-h9,i8-i9- Karelajlarında Yürütülen Çalışmalar

Roma hamamı olarak adlandırılan mekânın bugüne kadar hangi amaçla 
kullanıldığına yönelik elimizde kesin bir veri bulunmamaktaydı. 2013 yılın-
dan beri aralıklarla sürdürülen çalışmalardan da net bir sonuç elde edilme-
miştir (Resim: 2). Söz konusu mekânın hangi amaçla kullanıldığına yönelik 
çalışmalar, yapının güneybatısında bulunan ana kayaya oyulmuş kapı açık-
lığının, kuzeydoğu istikametindeki duvardaki nişi de içine alacak genişlikte, 
6x6m.lik dört farklı karelajın kesiştiği noktada (h8-h9, i8-i9) seviye inme ile 
yürütülmüştür (Resim: 3). Kazıya, 1105,53 m. kotundan başlanmış, nişi oluş-
turan ayak diplerindeki muhdes duvar kalıntıları çizimleri yapılarak kaldırıl-
mıştır (Bkz. Resim: 3). 

Aynı kot seviyesinde açmanın güneydoğusundan kuzeybatısına niş aya-
ğındaki muhdes duvara doğru yönelen uzunluğu 289 cm., genişliği 65 cm., 
yüksekliği 20 cm. olan duvar sırasıyla karşılaşılmıştır (Bkz. Resim: 3). Harç 
kullanılmadığı gözlemlenen bu bölüm yapının doğusunda ve güneyinde 
daha önceki yıllarda açığa çıkarılan muhdes duvarlardaki kalınlık ölçüleriyle 
ve yapım tekniğiyle örtüşmektedir2. Muhdes duvarın ölçüleri alınarak cephe 
çizimleri yapılıp kaldırılmıştır. 1105,20 m. kotunda muhdes duvarın güneyin-

2 Mustafa, BEYAzIT, Kasım İNCE, Hasan Hüseyin BAYSAL, ‘’2014-2015 Yılları Kale-i Tavas (Ta-
bae Antik Kenti) Ören Yeri Kazı Çalışmaları’’, 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sem-
pozyumu, Edirne 2016, s. 161-178 (163).
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deki açma sınırlarıyla duvar arasında kalan bölümde, su sistemine ait olabi-
lecek kırık künk parçası bulunmuş, ancak bu alanda su siteminin devamını 
gösteren herhangi bir bulgu elde edilememiştir. 

Açmada yapılan çalışmalarda 1105,21 m. kotunda, nişin ağzını kapatacak 
biçimde yatırılan, kuzey-güney yönlü 235x33 cm. ölçülerinde sütun parçasına 
rastlanmıştır ( Resim: 4). Sütunun parçalanma riski bulunması sebebiyle açma 
dışına çıkarılmamış, böylece niş içerisinden değil, sütunun batısından seviye 
inmeye devam edilmiştir. 1105.37 m. kotunda yanık tabakası bulunmuş, aynı 
tabakanın tabana kadar devam eden ve açmanın diğer kısımlarına da yayılan 
biçimde kesit verdiği görülmüştür. Yine bu alandan kaldırılan toprak taba-
kası içerisinde erimiş harç parçaları da gözlenmiştir. Aynı seviyeden itibaren 
düzensiz biçimde yerleşmiş kırık veya tam tuğlalar in-situ veya konumunu 
kaybetmiş şekilde açığa çıkarılmıştır (Bkz. Resim: 4 ). Ayrıca açmanın kuzey-
doğu köşesinde, niş ayağına yakın kısımda, arasında harç kullanılmış tuğla 
sırası dikkat çekmektedir (Resim: 5). Tuğlalar belirli bir düzen göstermemek-
tedir. şekil olarak kareye yakın örneklerin yanı sıra, farklı boyut ve şekillileri 
de bulunur. Tuğlalar 38x37x9 cm., 37x18x9 cm., 23x17x8 cm. gibi değişen öl-
çülere sahiptir. zeminde rastlanan tuğlaların tek tek ölçüleri alınarak, alanın 
ölçekli çizimleri yapılmıştır. Bu tuğlaların ardından seviye inme çalışmaları 
devam ettirilmiş, 1103,01 m. kotunda ana kayayla karşılaşılarak kazı çalış-
maları 26.09.2017 tarihinde sonlandırılmıştır. Tuğlalardan müteşekkil zemin 
kısmının üzeri bir metre yüksekliğe kadar elenmiş ince toprak tabakasıyla, 
kalan kısım ise, ziyaret edenlerin açma içerisine düşmemesi için bu alandan 
çıkarılan toprakla doldurularak kapatılmıştır (Bkz. Resim: 4-5).

Yapılan açma çalışması sırasında değişik kotlarda, farklı dönemlere ait çok 
sayıda sırlı-sırsız seramik parçaları, hamamın iç duvarlarında ve yer kapla-
masında kullanılmış olabilecek düzgün kesilmiş farklı boyutlarda mermer 
parçaları, pişmiş topraktan ağız kısmı kırık küçük bir kap ve küme halinde 
deniz kabuklarına rastlanmıştır. Küçük deniz kabuklarının yüzeyine son-
radan açılmış olan deliklerin görülmesi, bunların takı olarak kullanıldığını 
düşündürmektedir (Resim: 6). Yine çeşitli dönemlere ait sikkeler bulunmuş 
(Resim: 7), ayrıca üzerindeki eyerden ve fiziksel özelliklerinden at olduğu an-
laşılan pişmiş topraktan figürin ele geçmiştir (Bkz. Resim: 6). 
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Açmanın geneline yayılan yanık tabakası, bazı noktalarda harçlı ve farklı 
ölçülere sahip tuğlaların zeminden yukarıya doğru yükselmesi, bu bölümün 
hamamlardaki hypocaust sistemine ait olduğunu düşündürmektedir (Resim: 
8). Ancak, hypocaust sisteminin sağlam biçimde kaplama parçaları veya ta-
şıyıcı tuğla sistemiyle birlikte günümüze ulaşamaması, kaldırılan toprak ta-
bakası içerisinden elde edilen eserlerin katmanlara göre sıralı bir kronoloji 
izlememesi, hypocaust sisteminin sonraki dönemlerde tahribata uğradığına 
işaret etmesi bakımından mühimdir. İznik seramiği olması muhtemel kâse 
dibiyle Roma Dönemine tarihlendirebileceğimiz sikkeye aynı kot seviyesin-
de (1103,52) rastlanması buna örnektir. Yapılan sondaj çalışması neticesinde 
mekânın Roma Döneminden kalma bir hamam olduğu anlaşılmaktadır.

F-VII.h8-h9, i8-i9 açmasından ve alan temizliği sırasında yüzey buluntusu 
olarak ele geçirilen eserler envanter numarası verilerek temizlik öncesi fotoğ-
rafları çekilmiştir. Sonrasında buluntular restorasyon/konservasyon uzmanı 
tarafından uygulanan mekanik ve kimyasal temizleme işlemlerine tabi tu-
tulmuştur. Bu işler sırasıyla raporlanarak, tekrar temizlik öncesi ve sonrası 
fotoğraflanmıştır. Temizliği tamamlanan sikkeler Paraloid B72 ve Silika jel 
kullanılarak koruma altına alınmıştır.

2017 kazı sezonu sonunda 16 (onaltı) arkeolojik envanterlik sikke, 16 (onal-
tı) arkeolojik envanterlik eser (mavi-beyaz İznik seramiği parçası, lüle parça-
ları, yüzük, bronz bileklik vd.), 1 (bir) adet etnografik etütlük sikkeyle birlikte, 
2016 yılında müzeye teslim edilen ancak temizlik işlemleri yapılamamış 18 
(on sekiz) adet etütlük sikke, 81 (seksen bir) adet boş mermi kovanı, 1 (bir) 
adet bronz ok ucu, 1 (bir) adet bronz düğme temizlik işlemlerinin ardından 
ortaya çıkan yeni bilgi ve bulgular ışığında tekrar tasnif edilerek 16 (on altı) 
arkeolojik-envanterlik sikke, 1 (bir) arkeolojik-envanterlik demir ok ucu, 81 
(seksen bir) adet etnografik-envanterlik boş mermi kovanı, 1 (bir) adet etnog-
rafik-envanterlik bronz düğme, 2 (iki) adet etnografik-etütlük sikke olacak 
şekilde Denizli Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir (Resim: 9).

1.2. Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri İçin Sözlü Tarih Çalışması

1960’lı yıllara kadar iskâna açık olan Kale-i Tavas (Eski Kale), bu yıllarda 
terk edilmeye başlanmıştır. Yeni yerleşim yerindeki evlerinin yanına müşte-
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milat yapmak için eski konutların kalıntılarını kullanmışlar, bir kısmı da eski 
evlerin enkazını satmıştır. Bu yüzden ören yerinde, bir cami, birkaç çeşme 
kalıntısı dışında bir şey kalmamıştır. Bununla birlikte, yapılan kazılarla da 
ortaya çıkan bir cami, bir mescit, Roma hamamı ve birkaç sarnıç da bulun-
maktadır. Ancak, ören yerinde henüz kapsamlı kazılar yapılmamış, kazı ala-
nının çok küçük bir kısmı ortaya çıkarılabilmiştir. Bu sebeple, 1950-60 yılları 
arasında Kale-i Tavas ören yerinden bugünkü Kale ilçe merkezine zorunlu 
göçten önce, hayatlarının bir bölümünü burada geçirmiş kişilerle görüşülme-
si, ileride yapılacak kazı çalışmalarına ışık tutacağı düşünülmektedir. Bu çer-
çevede, 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen sözlü tarih araştırması, 2017 
kazı sezonunda da röportajlarla devam ettirilmiştir (Resim: 10). Bireylere, 
daha önceden hazırlanmış sorular yöneltilerek bireylerin yaşadıkları muhitle 
ilgili veriler elde edilmesi hedeflenmiştir. Bu röportajlar, eş zamanlı olarak 
kamerayla kayıt altına da alınmıştır3. Buradan hareketle, Kale-i Tavas’ın sos-
yal ve kültürel yapısı, gündelik hayatı, mekânların tanımı, mahalle sayıları ve 
isimleri, günümüze gelen veya gelmeyen mimari eserlerin sayıları, isimleri 
ve konumları, günümüze gelmeyen sivil mimariye ait yapılar hakkında bilgi 
edinilerek, gelecek kazı sezonlarında çalışılması plânlanan alanlar hakkında 
bir öngörü oluşturulmaya devam edilmiştir. Aynı zamanda kazı bilim heyeti 
üyesi olan Fatih Yağlıca tarafından drone/uçangöz ile kazı alanının hava fotoğ-
rafı çekimleri gerçekleştirilerek, alanın belgeleme amaçlı yüksek çözünürlük-
lü fotoğrafları ortaya konmuştur (Resim: 11).

2. KALE-İ TAVAS MEZARLIĞI ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Kavaklıpınar Mevkii’nde konumlanan tapuda 81. pafta 2582 parselinde 
kayıtlı 7160 m2’lik yukarı mezarlık alanında, Kale Belediyesi tarafından oluş-
turulmuş yürüyüş yollarına göre ayrılan paftalarda araştırmalar devam et-
mektedir4. Kavaklıpınar Mevkii Kale-i Tavas yukarı mezarlığının hâlihazırda 

3 Röportaj yapılan kişiler ve tarihleri şöyledir; Ali ONAT (12.07.2017), Abdullah TAşAĞ 
(12.07.2017), Mustafa Kemal ONAT (14.09.2017), Mustafa MERPEz (15.09.2017).

4 Kale-i Tavas mezarlığı hakkında genel bir değerlendirme çalışması için bkz., Sedat BAYRAKAL, 
“Kale-i Tavas Mezarlığı Hakkında Ön Araştırma”, Kaledavaz Sempozyum Bildirileri, Ed. Turgut 
Tok, Özgür Kasım Aydemir, Denizli 2013, s. 100-112.
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herhangi bir vaziyet plânı bulunmamaktaydı. Buna yönelik olarak 2017 sezo-
nunda topcon GPS cihazıyla mezarlık alanında yer alan birçok taşın uyduy-
la konumları tespit edilmiş, arazinin çevre duvarlarıyla birlikte içerisinden 
geçen yolları da dâhil olmak üzere şu anki plânı ilk kez ortaya çıkarılmıştır 
(Resim: 12). Devamında ise I. ve II. paftada yer alan mezar taşlarının GPS ile 
konumlarının belirlenmesine yönelik faaliyetler de yürütülmüştür. Bununla 
birlikte çalışmalara her yıl olduğu gibi Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve 
Bahçeler Dairesi’nden altı kişilik bir ekiple yabani ot temizliğiyle başlanmış, 
I. ve II. paftaların yüzey temizlikleri yapılarak önceki ve sonraki halleri fotoğ-
raflanmıştır (Resim: 13- 14 ). 

Önceki yıllarda şahide düzenlemelerinin gerçekleştirildiği I. ve II. pafta-
larda yüzey temizliğine de gidilmiştir. I. ve II. paftalarda bir önceki sezon-
dan kalan fotoğraf çekimleri tamamlanmıştır (Bkz, Resim: 11-12). Özellikle 
I. paftanın güneyindeki tepelik arazide, yatık durumdaki taşlar düzeltilerek 
oldukları yerde ayağa kaldırılmışlardır. Yine II. paftanın batısındaki beton 
duvarın ön kısmındaki sahipsiz durumdaki mezar taşları ayağa kaldırılarak 
bu kısımdaki taş dikme işlemleri de sonlandırılmıştır (Bkz. Resim:14). I. ve 
II. paftalarda önceki sezondan kalan kırık taşların restorasyon işlemleri de 
tamamlanarak taşlar bulundukları noktalarda ayağa kaldırılmış, toplam on 
altı baş taşı restorasyon işlemi görmüştür. Böylece I. ve II. paftalarda mezar 
taşlarının ayağa kaldırma, restorasyon ve konservasyonu işlemleri 2017 yılı 
itibariyle tamamlanmıştır. Toplamda I. paftada 487, II. paftada 308 mezar taşı 
ayağa kaldırılmıştır. Bunlar içerisinde I. paftada 407 Osmanlı, 80 Cumhuri-
yet, II. paftadaysa 252 Osmanlı, 57 Cumhuriyet Dönemine ait mezar taşı bu-
lunur. Önceki sezonlarda yapılan kitabe çözümleme çalışmaları sonrasında 
Eski Kale halkının sülalelerine yönelik bilgiler paylaşılmıştır5. Yürütülen yeni 
incelemelerle II: paftadaki mezar taşlarından sülale isimlerine yönelik veriler 
de elde edilmiştir.

Bununla birlikte daha önce herhangi bir faaliyet yürütülmeyen III., IV., V. 
ve VI. paftalarda da yüzey temizliği için girişim başlatılmış ve bu çerçevede 

5 Mustafa, BEYAzIT, Yasemin BEYAzIT, Başaran Doğu GİTAL, şuayip ÇELEMOĞLU, Müge 
şEN, Alper ATICI, Hasan Hüseyin BAYSAL, “Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri ve 
Kale-i Tavas Mezarlığı Kazıları 2016”, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 
Bursa 2017, s. 329-346 (337).
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III. pafta tamamen temizlenmiştir. Ancak on dokuz kez kene ısırma vakasıyla 
karşılaşılması, mezarlık alanındaki çalışmaları aksatmıştır. Arazide belli ara-
lıklarla iki ilaçlama çalışması olmuş, mezar taşlarının etrafına da kireç dökü-
lerek kenelerin taşlara yapışmasını engellemek amacıyla önlem alınmıştır. Bu 
nedenle IV. paftanın %50’lik bir bölümü temizlenebilmiş, V. ve VI. paftalarda 
ise herhangi bir yüzey temizliği yapılamamıştır. Devamında, mezar taşlarını 
ayağa kaldırma işlemleri yerine, halihazırda yüzeyde görünen mezar taşı sa-
yısını belirlemeye yönelik III., IV., V. ve VI. paftalarda envanter numarası ver-
me, ayrıca III. ve IV. paftalarda in-situ fotoğraflarla belgelenmiştir. Böylelikle, 
yukarı/doğu mezarlıkta hâlihazırda yüzeyde görünen toplam 2908 baş taşı 
belirlenmiştir. Ancak yüzey temizliğinin ardından yapılacak incelemelerde 
yeni taşlarla karşılaşılacağı için bu sayının artması muhtemeldir.

III. paftadaki fotoğraflama işlemleri ise, taşların yüzeyindeki alg ve liken-
ler temizlenmeden önceki in-situ halleri ve ardından alg-liken tabakalarının 
temizliği sonrasında olmak üzere iki kez gerçekleştirilmiştir. Paftadaki yüzey 
temizliği sırasında birçok çerçeveli mezarın bu alanda olduğu görülmüştür. 
Bu nedenle bu mezarların öncelik verilerek düzeltilmesi plânlanmıştır. Aya-
ğa kaldırma işlemlerine başlamadan önce mezarların fotoğrafları çekilip çi-
zimleri yapılarak in-situ halleri kayıt altına alınmıştır (Resim: 15). Ardından 
mezarlar düzeltilerek ayağa kaldırılmış ve yine fotoğraflama-çizim işlemleri 
tekrarlanıp belgelenmiştir. Böylece III. paftada bir çift mezarlı, dört tek me-
zarlı olmak üzere toplam beş çerçeveli mezar, düzenlenmiştir. 

İlerleyen dönemlerde, diğer paftalarda dağınık halde bulunan mezar taş-
larının temizlenmesi, fotoğraflanması, konservasyon ve restorasyon işlemle-
rinin ardından şahidelerin düzenlenmesinin yanı sıra katalog, transkripsiyon 
ve çizim çalışmalarının da devam ettirilmesi düşünülmektedir.

Kazı evinde ise hem arazideki kayıtların dijital ortama aktarılması sağlan-
mış hem de yapılan arazi çizimleri kazı evinde Autocad programı kullanıla-
rak kayda geçirilmiştir. Bununla birlikte mezar taşlarının transkripsiyonları 
çekilen fotoğraflar üzerinden yine bilgisayar ortamında okunarak belgelen-
miştir. Bu çalışmalarımızın ilerleyen kazı dönemlerinde de sürdürülecektir. 
Ayrıca kazı evinde bazı tadilatlar da sezon içerisinde gerçekleştirilmiştir. 
Evin mutfak kısmında yer alan tezgâh bölümü tamamen değiştirilerek dolap-
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lar eklenmiş, zeminin tümü, duvarların ise bir bölümü fayansla kaplanmıştır. 
Erkek öğrencilerin duş aldığı bölümler fayans döşenerek yenilenmiştir6.

KAYNAKÇA

A. Kaynak Kişiler

ALİ ONAT (Görüşme Tarihi 12.07.2017, 1946 doğumlu, 1966 yılına kadar Eski 
Kale’de yaşamış).

ABDULLAH TAşAĞ (Görüşme Tarihi 12.07.2017, 1948 doğumlu).

MUSTAFA KEMAL ONAT (Görüşme Tarihi 14.09.2017, 1944 doğumlu, 1964 
yılına kadar Eski Kale’de yaşamış).

MUSTAFA MERPEz ( Görüşme Tarihi 15.09.2017, 1945 doğumlu, 1964 yılına 
kadar Eski Kale’de yaşamış).

B. Kaynak Eserler

BEYAzIT, Mustafa; İNCE, Kasım; BAYSAL, Hasan Hüseyin, “2014-2015 Yıl-
ları Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri Kazı Çalışmaları”, 38. Ulus-
lararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne 2016, s. 161-178.

BEYAzIT Mustafa; BEYAzIT, Yasemin; GİTAL, Başaran Doğu; ÇELEMOĞ-
LU, şuayip; şEN, Müge; ATICI, Alper; BAYSAL, Hasan Hüseyin, “Kale-i 
Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri ve Kale-i Tavas Mezarlığı Kazıları 
2016”, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa 
2017, s. 329-346.

BAYRAKAL, Sedat, “Kale-i Tavas Mezarlığı Hakkında Ön Araştırma”, Ka-
ledavaz Sempozyum Bildirileri(2-3 Nisan 2012), Ed. Turgut Tok, Özgür 
Kasım Aydemir, Denizli 2013, s. 100-112.

6 Kazı evinde gerçekleştirilen tadilatlar için sponsor olan Hasan Karaayvaz’a teşekkür ederiz.



79
Resim 2: Roma hamamının genel görünümleri (2013-2017).

Resim 1: Pazaryeri (Çarşı) Camii ve Roma hamamı temizlik öncesi-sonrası.
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Resim 4:  DVII-h8-h9, i8-i9- karelajları, sütun parçası ve hypocaust sistemi-
ne ait tuğlalar.

Resim 3: DVII-H8-H9, İ8-İ9- karelajlarından görünüm.
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Resim 6: DVII-H8-H9, İ8-İ9- karelajlarında bulunan eserlerden bazıları.

Resim 5: Açma kesitleri.
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Resim 9: Boş mermi kovanı, bronz düğme ve ok ucu.

Resim 8: Açma zemininde yer alan tuğlalar.

Resim 7: 2017 Sezonunda ortaya çıkarılan çeşitli dönemlerden kalma para 
örnekleri.
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Resim 12: Yukarı mezarlık alanı hava fotoğrafı ve vaziyet plânı.

Resim 11: Ören yerinin hava fotoğraflarından örnekler.

Resim 10: Sözlü tarih çalışmalarından kesitler.
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Resim 15: i-38 No.lu çerçeveli mezar düzenleme öncesi ve sonrası.

Resim 14: II. Paftadan genel görünümler.

Resim 13: I. Paftadan genel görünümler.



85

AYASULUK TEPESİ VE AZİZ YUHANNA KİLİSESİ 
2017 KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Mustafa BÜYÜKKOLANCI*
Gülgün YILMAZ

Fuat YILMAZ
Sinan MİMAROĞLU

Ayasuluk Tepesi ve Aziz Yuhanna Kilisesi 2017 yılı kazı çalışmaları iki 
ayrı alanda gerçekleştirilmiştir1:

Güneydoğu (GD) alanda 2016 yılında kazısı yapılan AU1 ve AU2 mekan-
larının tamamının ortaya çıkarılması ve buradaki Türk Dönemi yerleşim do-
kusunun aydınlatılması amacıyla 50S, 49R, 50R, 51S ve 48T plan karelerinde 
05-25.07.2017 tarihleri arasında çalışılmıştır. 

Kuzeydoğu (KD) alanda ise 30P ve 30R plan karelerinde yapılan çalışma-
lar 01-25.08.2017 tarihleri arasında gerçekleşmiş, 1980’li yıllarda kısmen kazı-
lan Türk Dönemi mekanlarının tam olarak açığa çıkarılması amaçlanmıştır.

1. KAZI ÇALIŞMALARI
1.1. GD ALAN 50S, 51S, 49R ve 50R Plankareleri

50S Plankaresinin batı yarısında 5.00x10.00 m.lik bölümdeki AV1, AV2, 
AV3 odalarında yapılan kazılarda ortalama 1.00 m. derinleşilmiş ve odala-

* Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BÜYÜKKOLANCI, Pamukkale Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, 
TÜRKİYE.

 Doç. Dr. Gülgün YILMAz, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğre-
tim Üyesi, TÜRKİYE.

 Dr. Öğr. Üyesi Fuat YILMAz, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğre-
tim Üyesi, TÜRKİYE.

 Dr. Öğr. Üyesi Sinan MİMAROĞLU, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat 
Tarihi Bölümü Öğretin Üyesi, TÜRKİYE.

1 Bakanlığımıza, kazı iznini veren Genel Müdürlüğümüze, Kazılar Daire Başkanlığına ve Kazılar 
şubesi yetkililerine, ayrıca destek veren Selçuk Kaymakamlığı ve Selçuk Ticaret Odasına teşek-
kür ederiz.
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rın tabanlarına ulaşılmıştır (Resim: 1-2). Sikke ve seramiklere dayanarak pis-
koposluk sarayının ve sarnıcın 1200 yıllarında yıkılmasından sonra 1304 yılı 
sonrası, önce Aydınoğulları ve sonra Erken Dönem Osmanlı yerleşmesine 
ilişkin konut odaları belirlenmiş durumdadır (Resim: 3).

Çalışmalar kapsamında 49R ve 50R plankarelerinin içerisinde yer alan AU 
ve AV odalarının kuzeyindeki doğu-batı yönlü sokağın ve bunun zemininin 
ortaya çıkarılmıştır (Plan: 2), ayrıca 2016 yılında güney yarısı kazılmamış olan 
AU2 odasının kuzey yarısındaki toprak dolgu temizlenmiştir. 49R plan ka-
resinde iki adet mezar bulunmuştur (Resim: 5-6). Doğu-batı doğrultulu iki 
mezar içinde biri cenin olmak üzere toplam 4 ayrı birey iskeleti yer almakta-
dır. Mezarlar açmanın başlangıç kodundan yaklaşık olarak 0.30 m. derinlikte 
ve çevresindeki taşlar ile korunmuş haldedir. Mezar 2-birey 1 in bulunduğu 
alanda düğmeler, biri kurşun iki ağırşak, elbise aksamı ve çiviler bulunmuş-
tur. Mezarlarda ele geçirilen giysi parçaları ve saç toplama tarağı 19. yy. son-
larına ait Rum mezarları olabileceğini düşündürmüştür. 

50R plan karesinde batı yarısı daha önce kazılan kuzey sokağın doğu ya-
rısında devam eden çalışmalar esnasında yol döşemesi olarak aşınmış du-
rumda küçük boyutta taşlar izlenmiştir. Genişliği ortalama 1,80 m. olan doğu 
– batı uzantılı kuzey sokak, ortada oluşturulan setten sonra doğuya doğru 
rampa yaparak yükselmektedir (Resim: 4). Sokakla AV3 odasını ayıran güney 
duvarın bitişiğinde destekleme amacıyla konulmuş olan mermer su künkle-
rine rastlanmıştır.

İlk kazıları 1960’lı yıllarda yapılan 51S plan karesinin güneyine konumla-
nan 4,70x2,74 m. iç ölçülerindeki AY1 odası çalışmaları sırasında batı kesitin-
de 41,53 m. seviyesinde 0.93x0.19 m. ölçülerindeki duvara ait in situ mermer 
blok üzerinde, başında haç sembolü bulunan tek satır yazıt parçası ele geç-
miştir (Resim: 7). 

AV1, 2, 3 odaları ve bu odaların kuzeyindeki kuzey sokak ve 48T planka-
resindeki Az odasında toplam 200 metre karelik alanda yaklaşık olarak 1.00 
m. derinliğe ulaşılmıştır (Resim: 8). 2017 GD alan kazılarında bulunan sera-
mikler için Bizans Dönemi yaklaşık 41.40-41.10 m. seviyesinde; Türk Dönemi 
ise yaklaşık 41.60-41.40 m. seviyesinde yoğunluk göstermektedir.
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Ayasuluk GD alanı 50S, 49R, 50R, 51S ve 48T plankarelerinde Bizans Dö-
nemine ait çok miktarda sırsız günlük kullanım seramiği parçalar halinde 
ele geçirilmiştir. zeuksippos tipi sgraffito bezemeli Ayasuluk örnekleri İzmir 
agorası2 ve Anaia3 buluntularıyla yakın benzerlik gösterir. Bizans Dönemi 
sgraffito bezeme tabak ve kase parçalarının 12. yüzyıl sonlarına ait Ayasuluk 
örnekleri Atina agorası grup A period I ve II ile uyumludur.4 Orta Bizans 
ve 13. yüzyılın sonlarında üretilmeye devam eden bu teknikteki seramiklerin 
benzerlerini Alanya kazılarında5 ve Kıbrıs’ta görmekteyiz.6

Güneydoğu alan Türk Dönemi seramikler arasında yer alan kabartma be-
zemeli sırsız testi parçaları az sayıda ve küçük parçalar halinde ele geçirilmiş-
tir. Anadolu’da çeşitli merkezlerde rastlanan astar boya bezemeli, tek renk 
sırlı ve sgraffito teknikli seramikler 14. yüzyıla tarihlenmektedir.7 Erken Os-
manlı Dönemine ait (II. Murad - Fatih Sultan Mehmed) sikkeler ve yukarıda 
belirtilen seramikler alanın 14-15. yüzyıllarda yoğun olarak yapılaştığını ve 
kullanıldığını göstermiştir.

1.2. KD Alan, 30P VE 30R Plan Kareleri (D Kompleksi)

Ayasuluk dış kale doğu sur duvarları ve doğu sur girişi yakınındaki KD 
Alan 30P-30R plankarelerindeki alanda 1982 ve 2007 yıllarında 30R ve 28P 
plan karelerinde çalışılmıştır. 2007 raporlarından da anlaşılacağı üzere Aya-

2 L. Doğer, “Byzantine Ceramics: Excavations at Smyrna Agora”, BYzAS 7 (2007), s. 119.
3 z. Mercangöz, “Kuşadası, Kadıkalesi’nde Geç Bizans Çağı Ticari Üretimlerine ilişkin Arkeolojik 

Bulgular”, Bizanslı Ustalar – Latin Patronlar, İstanbul 2013, s. 35.
4 A. Frantz, “Middle Byzantine in Athens”, Hesperia 7 (1938), 439-440 ve 442-443.
5 S. Bilici, “Alanya Selçuklu Sarayı Seramikleri”, Uluslar Arası Sanat Tarihi Sempozyumu Prof. Dr. 

Gönül Öney’e Armağan, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 2002, s. 139-154; 
6 Bkz. A. Lane, “The Early Sgraffito Ware of the Near East”, Trancastion of the Oriental Ceramic 

Society, XV, 1983, s. 52-53; D. Papanikola-Bakırtzi, F. N. Mavrikiou, Ch. Bakırzis, Byzantine Glazed 
Pottery in the Benaki Museum, Atina1999, s. 160; A. H. S. Megaw ve J. Du. Plat Taylor, “Cypriot 
Medieval Glazed Pottery”, Report of the Department of Antiquities, Cyprus Nicosie 1951, s. 1-13.

7 Benzer örnekler için bkz. S. Bilici, Akdeniz Bölgesi Örneklerine Göre Ortaçağ Anadolu Sgraffito Sera-
miklerine Materyal, Biçim, Teknik ve Stilistik Açıdan Bir Yaklaşım: Tarihleme ve Bir Tipoloji Denemesi, 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1992, s. 
360-364; L. Bulut, “Samsat Ortaçağ Sgraffito ve Champleve Seramikleri”, Prof. Dr. Şerare Yetkin 
Anısına Çini Yazıları, İstanbul 1996, s. 31-46; S. Gök-Gürhan, “Beylikler Dönemine Ait Sgraffito 
Teknikli ve Tek Renk Sırlı Kaplar (Manisa Gülgün Hatun Hamamı Buluntuları)”, Sanat Tarihi 
Dergisi, Sayı:17/2, İzmir 2010, s. 58-83.
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suluk iç kalesi ile St. Jean Kilisesi arasında kalan bu alanda Bizans, Aydınoğul-
ları ve Erken Osmanlı dönemlerine ait konut bölümleri ortaya çıkarılmıştır.8 

30P plan karesinin doğu yarısında başladığımız kazılara 1982 yılında kıs-
men kazılan kuzey-güney yönlü odalara sahip 30R plan karesinde tabana 
ulaşmak üzere devam edilmiştir. Sur duvarına paralel uzanan ve kuzeyin-
de bir apsis, güneyde sarnıç bulunan konuta “D Kompleksi” adı verilmiştir 
(Plan: 4). Önce kompleksin batı odaları, daha sonra doğu odaları taban sevi-
yesine kadar kazılarak kullanım evreleri anlaşılmaya çalışılmıştır.

30P plan karenin doğu yarısında çalışmalar 42.90 m. seviyesinde başla-
tılmış, kompleksin doğusundan bulunan kuzey-güney doğrultulu odaya DE 
ismi verilmiştir. DE odasında sürdürülen çalışmalar sonucunda dört yerle-
şim evresi tespit edilmiş; Bizans, Beylikler Dönemi ve Osmanlı’ya ait seramik, 
cam ve metal objeler ele geçirilmiştir. Buluntular genel olarak 14. yy.ı işaret 
etmektedir. DE Odasındaki çalışmalar 42.60 m. seviyesinde sonlandırılmıştır 
(Resim: 9). 

Plankarenin kuzey batı köşesinde devam eden çalışmalar esnasında 42.79 
m. kodunda 2.40x 2.17 m. iç ölçülerinde, kare formlu bir oda bulunmuştur. 
DE1 olarak isimlendirilen bu odanın doğu ve batı duvarları ile DE odasının 
doğu ve batı duvarları arasında ortalama 65 cm.lik bir koridor mevcuttur ve 
bu koridor DE1 odası için izolasyon niteliğindedir. Bu sebeple odanın depo 
olabileceği öngörülmektedir. Sonraki dönemlerde odaya giriş kapatılmıştır. 
DE1 odasında 42.20 m. seviyesinde çalışmalar sonlandırılmıştır. 

Odanın kuzeyinde DE - DF arasındaki duvara 60 cm. aralıkla paralel de-
vam eden ve daha sonra DE1’in batısındaki harçlı ana duvara birleşen 43.87 
m. üst seviyesinde çamur harçlı L formlu 3.70x1.32 m. ölçülerinde bir duvar 
ve ortasında giriş bulunmuştur. Çamur harçlı; taş ve tuğla ile örülmüş duva-
rın taş zemin üstüne oturduğu görülmektedir. Bu durum L şeklindeki duva-
rın ve girişin Erken Osmanlı Dönemine (3. evre) ait olduğunu göstermektedir. 
Duvarın güneyinde ters dönük vaziyette normal boyutlu 40 cm. yükseklikte-
ki bir küpün dip kısmı toprak dolu vaziyette bulunmuştur. Bu küp parçası 

8 M. Büyükkolancı, “Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı 2007 Kazıları”, 30. Kazı Sonuçları Toplantısı, 
Ankara 2009, s. 219,232
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kaldırılmış ve altında DF odasının büyük olasılıkla Aydınoğulları Dönemine 
tarihlendirilebilecek taş taban döşemesine ulaşılmıştır. DF odasında 43.25 m. 
kodunda çalışmalar sonlandırılmıştır (Resim: 10). 

30R plan karesinde, 3.70x6.00 m. iç ölçülerinde olan DC odasında 43.16 m. 
başlangıç koduyla seviye indirme çalışmalarına başlanmıştır. Odada bol mik-
tarda hayvan kemiği, metal obje ve Beylikler Dönemi’ne ait seramik parçala-
rı ele geçirilmiştir. DC Odasında 42.66 m. seviyesinde gelen bozuk düzende 
taş zemin döşemesi ortalama 50 cm. inilen çalışma sonucunda ele geçmiş ve 
kazı çalışmaları bu odada sonlandırılmıştır. Üst kısmı 1982 yılında kazılan 
30R Plan karesinin doğusundaki 2.00x9.50 m. iç ölçülerine sahip apsisli DB 
odasında 42.97 m. kodunda kazıya başlanmıştır. Seviye indirme çalışmaları 
esnasında odanın orta alanında, 42.86 m. seviyesinde, odanın çatısına destek 
amacıyla dikilmiş ahşap sütuna destek olarak yerleştirilmiş Korinth düzen-
li bir sütun başlığı (Bergama tipi) yer alır. DB odasında çalışmalar kuzeyde 
42.68 m., güneyde 42.47 m. kodunda sonlandırılmıştır (Resim: 11).

1982 yılında kısmen kazılıp 2017 kazı sezonunda kazısı tamamlanan 30R 
plankaresinin batısındaki odanın iç ölçüleri 2.95x6.10 m.dir.  DD odasında 
çalışmalar 42.95 m. seviyesinde başlatılmış, 42.30 m. seviyesinde sonlandırıl-
mıştır (Resim: 12). 

KD alan 30R plankaresi DB mekanı 42.86-42.80 seviyesinde Türk Dönemi 
sırsız ve bezemesiz günlük kullanım ve pişirme kaplarına ait çok sayıda parça 
ele geçirilmiştir. Tek renk sırlı ve sgraffito bezemeli Türk Dönemi seramikleri 
bol miktarda hayvan kemikleri ile birlikte gelmekte ve yoğun olarak 13. yüz-
yıl sonu ile 14. yüzyıl başlarını işaret etmektedir.

2. RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Restorasyon ve konservasyon çalışmaları 2017 ve geçmiş yıllarda bulun-
muş pişmiş toprak eserlerin temizliklerini yapıp tamamlanabilecek olanları 
tamamlamak, metal eserlerde görülen korozyonları yüzeyden uzaklaştırıp 
stabil hale getirmek, taş eserlerin yüzey temizliklerini yapmak, Ayasuluk Te-
pesi dış surlarını oluşturan mermer ve taş bloklar üzerine sprey boyayla ya-
zılan yazıları çıkarmak amaçlanmış; 145 adet metal, 6 adet seramik ve 3 adet 
kemik eser restorasyon ve konservasyon işleminden geçmiştir.
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Bu yılki çalışmalarını önemli bir bölümünü mimari restorasyonlar oluş-
turmuştur. Takip kapısı, kuleleri ve kuzeyde bulunan iç avlusunda İzmir 1 
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.07.2015 tarih 3465 
sayı ile onayladığı restorasyon projesine göre; bitki oluşumlarını uzaklaştır-
mak, boşalan derz aralarını (önerilen hidrolik kireçli karışım ile) doldurarak 
sağlamlaştırmak, zamanla kopmuş yada kırılmış olan duvar bloklarını (ar-
keolojik taş malzemeleri birleştirmek için kullanılan araldit ile) birleştirmek, 
duvar yüzeyinde izlenen çatlaklar ve hareketleri (fiber çubuk – uygun taş 
malzeme ve krom kenetler ile dikiş işleminin yapılması ardından duvar içeri-
sinde oluşan malzeme kayıplarını enjeksiyon ile tamamlayarak) kısa vadede 
azaltmak ya da durdurarak güçlendirme amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda,
-  Güney doğu alan AU1 batısı payelerinde,
-  Takip kapısı en üst kot moloz dolgulu alanda ,
-  İç cephe devşirme mermer bloklu duvar örgüsü üstündeki moloz taş 

duvar örgülü kısımda , 
-  Doğu kule dış cephede, 
-  Batı kule içinde,
-  Takip kapısı iç avlu doğu ve batı duvarlarda, 
-  Takip kapısı kuzeyi 3 gözlü anıtsal girişindeki korumaya yönelik ona-

rım çalışmaları 06.09-31.10.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

3. YAYIN ÇALIŞMALARI
Kazılarda ele geçirilen hayvan kemikleri Prof. Dr. Vedat Onar, insan ke-

mikleri Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Görgülü, Türk Dönemi seramikleri Doç. Dr. 
Gülgün Yılmaz, Antik Dönem seramikleri Dr. Öğr. Üyesi Fuat Yılmaz, Bizans 
Dönemi sırsız seramikleri Dr. Öğr. Üyesi Sinan Mimaroğlu, Bizans sırlı se-
ramikleri ve cam buluntular Dr. Öğr. Üyesi Ebru Fındık tarafından yayına 
hazırlanmaktadır. Ayrıca tek renk sırlı Türk Dönemi kandillerini konu alan 
yüksek lisans tez çalışması tamamlanmış, Bizans Dönemi mimari plastik eser-
leri konulu doktora ve heykeltıraşlık eserleri konulu yüksek lisans tez çalış-
maları sürmektedir.
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Plan 1: Ayasuluk Tepesi genel durumu.
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Plan 2: AU, AV odaları ve kuzey sokak planı.
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Plan 3: KD alan – D kompleks.

Resim 1:  Aziz Yuhanna Kilisesi GD alanda 2017 kazıları sonundaki görünüm.
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Resim 3:  50S Açması AV odaları kazı sonunda gü-
neyden genel görünümü.

Resim 4: Kuzey sokak kazı kapanış batıdan.

Resim 2:  50S açması AV3 Odası son durum – ku-
zeyden görünüm.
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Resim 5: 1 No.lu Mezar.                                               Resim 6: 2 No.lu Mezar.

Resim 7: 51S Plankaresi AY1 Odası doğu du-
varı üzerindeki Bizans yazıtlı blok.

Resim 8: Az Odası kapanış – batıdan görü-
nüm.
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Resim 9: DE Odası kapanış – güneyden görü-
nüm.

Resim 11:  DC - DB Odası kapanış – güneyden 
görünüm. 

Resim 10: DF Odası kapanış – güneyden gö-
rünüm.

Resim 12:  DD Odası kapanış – güneyden gö-
rünüm.
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SARDİS, 2017

Nicholas CAHILL*

Sardis’teki arkeolojik araştırmalarımız, kazı, yapı ve eser konservasyo-
nu ile bilimsel araştırma ve yayın çalışmalarını kapsamıştır. Her zaman ol-
duğu gibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne ve özellikle Kazılar Dairesi Başkanı Melik Ayaz’a, Köksal 
Özköklü’ye, Kazılar şubesi Müdürü Umut Görgülü’ye ve arkeolog Nihal 
Metin’e müteşekkiriz. Efes Müzesi’nden Veysel Dağ Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı temsilcimizdi. Kendisinin yardımseverliği, iyi niyeti, arkeolojik uz-
manlığı, espri anlayışı ve engin kültürü kazı sezonumuzu verimli, neşeli ve 
hatırlanır kılmıştır.

KAZILAR: ALAN 49

Kazılar antik kentin üç farklı noktasında gerçekleştirilmiştir. Bunların ilki, 
Alan 49, Lidya krallarının saray bölgesi olduğunu düşündüğümüz tepedir 
(şekil: 1). Burada son 9 yıldaki çalışmalarımızın öncelikli amaçlarından biri 
Lidya tabakalarını anlamaktır. Ancak Lidya tabakaları daha sonraki Helenis-
tik, Roma ve Bizans katmanları altında oldukça derinde gömülü durumdadır. 
Kazı esnasında, Lidya yapılarının, devşirme malzeme için kapsamlı olarak ta-
lan edildiği keşfedilmiştir. Alan 49’un seçkinlerce iskan edildiğine dair güçlü 
deliller vardır ve bunlar arasında kaliteli seramikler, tunç eşyalar, fildişinden 
bir mobilya kakması, savaş aletleri ve zırhlar ile mermer yapı blokları ve piş-
miş toprak mimari levhalar yer alır. Ancak Lidya yapılarının kendileri, sis-
temli bir şekilde yerlerinden sökülerek daha sonraki binalarda kullanılmıştır. 
Bazı yerlerde, Antik Dönem duvar soygununun derinliği taban seviyesinin 2 
metre altına kadar erişmektedir.

*  Nicholas CAHILL, University of Wisconsin-Madison ABD, ndcahill@wisc.edu
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Bu nedenle, 2017 sezonunun heyecan verici keşiflerinden birisi, kaliteli 
kesme kireçtaşı bloklardan inşa edilmiş Lidya duvarının kısa bir bölümü ol-
muştur (şekil: 2). Bu duvarın yapı taşları, Lidya terasları, Lidya sur kapısı ve 
soylu mezarlarındaki kesme taşlara benzemektedir1. Taşlardan biri üzerinde, 
bir taşçı işareti bulunmuştur. Bu duvara bitişen yanık taban, yalnızca M.Ö. 
6. yüzyılın ortasına tarihlenen seramikler içerir. Yine bu tabanda bulunan üç 
ok ucu Büyük Kiros ve Kroisos arasındaki savaştan kalmış olabilir (şekil: 3)2. 
Daha kuzeyde bu taban, şist bloklardan, daha kabaca inşa edilmiş başka bir 
duvara daha bitişmektedir. Çok farklı yapı tekniklerine sahip olmalarına rağ-
men, bu iki duvar aynı yapı kompleksine ve evresine aittir.

Bu alandaki Lidya mimarisi henüz tam olarak anlaşılamamaktadır. 30 
metre daha güneyde açığa çıkarılan, tepeyi batısından çevreleyen teras duva-
rının devamının merkez açmada bulunması beklenmiştir ancak burada keş-
fedilen ise güneydeki batı teras duvarının hattını takip eden, devşirme Lidya 
bloklarından inşa edilmiş bir Helenistik temeldir (şekil: 2). Öte yandan, açığa 
çıkarılan Lidya duvarları bu batı teras duvarına dik uzanmaktadır. Görünüşe 
bakılırsa Lidya terası bu noktada genişlemektedir, dolayısıyla batı teras duva-
rının devamını daha batıda keşfetmemiz olasıdır. Lidya duvarının sadece bir 
yüzünün kısa bir uzantısı bulunduğu için tam kalınlığı henüz bilinmemekte-
dir, ancak duvar en az 1.7 metre olmalıdır, ki bu kalınlık 4.7 metreye kadar çı-
kabilir. Bu Lidya duvarı, Helenistik temellerin doğusunda, taban seviyesinin 
2 m. altına kadar yerinden sökülmüş olarak bulunmuştur. Bu yapının, Pers 
tahribatını takip eden talanından sonra sadece birkaç taşı yerinde kalmıştır. 
Bu doğu-batı yönündeki duvar, kuzey-güney uzantısında yine taşları sökül-
müş başka bir duvarla birleşmektedir.

Bu alanda, büyük ölçüde Lidya bloklarını devşiren yapılardan oluşan en 
az üç Helenistik evre korunagelmiştir. Bu evrelerin en erkeni M.Ö. erken 3. 
yüzyıla tarihlenmektedir. Burada dikkat çeken ögelerden biri, her biri 1 ton-
dan fazla ağırlığa sahip büyük kireçtaşı blokların kabaca yerleştirilerek inşa 
edildiği 2 metre yüksekliğindeki temeldir (şekil: 4). Bu temelin altında yine 

1 Bu tip kesme taş mimari için bakınız Ratté 2011.
2 Bu tepede bunlardan başka en az 40 adet daha tunç ve demir okucu ve bir araya yapışmış, en 

azından 20 adet yaprak biçimli ok ucundan oluşan bir öbek bulunmuştur. (Cahill 2015, 420).
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devşirme Lidya bloklarından inşa edilmiş daha erken bir evre yer alır ki bu 
bloklar üzerinde anathyrosis ile kenet ve zıvana yuvaları da bulunur. Temel 
çukurlarına ve taş işçiliğinin kabalığına bakılırsa, her iki dönemde de bu ya-
pıların yer altı ögeleri olduğu söylenebilir fakat bu temeller acaba hangi üst 
yapıları desteklemekteydi?

Alan 49 tepesinin kuzey yamacına hakim yapı, büyük kayalardan örül-
müş, 3 metre genişliğinde ve en az 41 metre uzunluğunda, olasılıkla M.Ö. 7. 
veya 8. yüzyıllara tarihlenen anıtsal Lidya terasıdır. 2017’de bu teras duvarın-
dan daha geniş, 5 metre kalınlıkta, yine büyük kayalardan inşa edilmiş ancak 
biraz daha farklı doğrultuda uzanan bir teras duvarı daha keşfedilmiştir (şe-
kil: 1, 5).3 Bu duvarın yüzü küçük kireçtaşı bloklardan örülmüştür ve M.Ö. 
geç 7. yada erken 6. yüzyıla tarihlenmesi mümkündür. Bu yapıya yeni bir ek 
ise 9.3 metre uzunluğunda, yine daha değişik doğrultudaki başka bir duvar-
dır. Bu yeni iki teras duvarı, Alan 49 terasının yeniden hizalandırılarak büyük 
ölçüde genişletilmesinin temsili olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaya terasın iç 
kısmındaki kazılar ise, her iki teras evresinden de daha erken tarihli bir ker-
piç duvar ile küp kırıkları içinde korunmuş, eklemli inek veya at kemiklerini 
açığa çıkarmıştır.

Bu tepedeki kazıların amaçlarından bir diğeri ise, tarihleme için daha fazla 
malzeme elde etmek üzere Lidya teras dolgusunu kazmak ve 2016’da keşfe-
dilen Lidya öncesine ait tabakaları incelemekti. Tepenin merkezinde Lidya 
teras dolgusunun 6 metresi kazılmıştır ve dolgunun büyük kısmının M.Ö. 6. 
yüzyıla tarihlendiğini öğrenilmiştir. Yine de dolgunun en alt katmanı daha 
erken tarihli olabilir. Ancak teras dolgusunun altındaki tabakalar, görünüşe 
göre, büyük sayıda Tunç Çağı seramikleri ile birlikte Erken Demir Çağına 
tarihlenebilecek birkaç adet çok küçük seramik parçası içermektedir. Tunç 
Çağı formlarının arasında, Beycesultan ve diğer yerleşimlerden bilinen konik 
çıkıntıları bulunan en azından üç adet kap (şekil: 6), kaburgalı kaseler, gümüş 
ve altın boya astarlı mallar ve diğer kap formları yer alır4. Bu Tunç tabakala-

3 Bu duvar ilk olarak 1982 yılında kısmen açılmış ancak bir teras duvarı olarak tanılanmamıştır: 
Greenewalt et al. 1985, 64.

4 Beycesultan: Lloyd and Mellaart 1965, 93 no. 33; Mellaart and Murray 1995, pl. 23 nos. 14-15 ve 
diğer örnekler. 2018 yılında bunu ve diğer Tunç Çağ seramiklerini inceleyen Fulya Dedeoğlu’na 
müteşekkirim.
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rının 3 metresi modern yüzeyden 10 metre derinliğe kadar kazılmış ancak 
henüz anakayaya erişilememiştir.

KAZILAR: ALAN 55

İkinci kazı bölgemiz Alan 55, Roma ve Geç Roma kalıntılarını barındır-
maktadır. Erken Roma Döneminde bu yapay teras imparatorluk kültüne ait 
mabet tarafından kullanılmış, Geç Roma Döneminde ise bu alan refah düzeyi 
yüksek mesken bölgesi haline getirilmiştir. 2017’deki kazılar Geç Roma mes-
kenlerini incelemeyi amaçlamıştır. Bu alanda şekilsiz bir odanın tamamı açığa 
çıkarılmıştır (şekil: 7). Odanın tabanı, muhtemelen M.S. 7. yüzyılda alanı tah-
rip eden depremlerden birinin yıkım tabakasına ait eserlerle kaplıdır. Eserler 
arasında, ucunda camdan yağ kandilleri tutan tunç zincirleri bulunan en az 
üç adet asma kandil (şekil: 8), bir adet seramik matara, kızartma tavası, demir 
at gemi (?) ve kilitler ile demir, tunç, cam, seramik, kemik ve fildişinden diğer 
objeler yer almaktadır. Kurşundan Bizans mührü ise bu alan için olağan dışı 
derecede geç bir buluntudur. 

Daha sonra devasa bir akaç, bu ve bitişiğindeki odalar ile teras duvarını 
kesip geçerek, terasın dışındaki caddeye uzanmıştır. Akacın yarattığı kesikte, 
evin erken evresine ait fırınlı bir taban da keşfedilmiştir. Bu evlerin zamandi-
zimi ve evreleri en geç tabanlara sondajlar açılarak netleştirilmiştir. 

KAZİLAR: CADDE AÇMASİ VE ANİTSAL ROMA TAKI

Üçüncü kazı alanımız ise kentin kuzeybatısında, sütunlu caddenin Sardis 
antik kentine girerken üç açıklıklı kemer ile karşılandığı yerdedir. Bu sütunlu 
cadde genellikle M.S. 4. ve 5. yüzyıllara tarihlenmiş olsa da takın tarihi henüz 
kesin değildir, ancak Roma İmparatorluğu Yükseliş Dönemine ait olabilir. Bu 
kazıların önemli sonuçlarından bir tanesi, sütunlu caddenin tak ile çağdaş, 
erken bir evresinin olduğunun ortaya konmasıdır.

İki katlı kolonadlı bir yapı gibi gözüken güney portiko alanının kazı-
sı tamamlanmıştır. Modern kara yolunun altında güneye açılan kapılar ve 
merdivenin, yolun diğer yakasında Bizans dükkanlarına benzeyen bir dizi 
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dükkana ait olması olasıdır. Portiko mozaik döşeli olsa da, muhtemelen Geç 
Antik Dönemdeki endüstriyel faaliyetlere bağlı olarak bu alanda tamamen 
yok olmuştur. 

Kemerin hemen batısında caddenin üzerine iki adet küçük yapı inşa edil-
miştir. Bu simetrik yapılar, 4 metre genişliğindedir ve kısa birkaç mermer ba-
samakla doğudan giriş almaktadır, ancak binaların tabanları ve üst yapıları 
korunmamıştır; dolayısıyla tarih ve işlevleri henüz belirsizdir. 

Caddenin kuzeyinden, sütunlu caddenin kuzey portikosunu karşılayan 
geniş bir akaç geçmektedir. Bu alan 1960’larda kazılmış olsa da, portikonun 
mozaikli zemini ilk defa geçen sene açığa çıkarılmıştır. Burada, portikonun 
doğu ucundaki mozaikler bir ithaf yazıtı içerir. Yazıt “Portiko, konsül rütbesine 
sahip muhteşem kont Flavius Maionios’un himayeleri sayesinde mozaiklerle döşen-
miştir” demektedir (şekil: 9). Bu bölgenin Homer kaynaklarındaki ismini ta-
şıyan ve muhtemelen yerel bir yurttaş olan Flavius Maionios, bu mozaikleri 
kesen daha geç tarihli akaçta devrişilerek kullanılmış bir taşın üstündeki be-
yitten de bilinmekteydi. Bu yazıt da şöyle der: “[- - -] Maion[ios] büyük [- - -] 
ile [- - -]. Fakat kendisi sadakat göstermiş ve [ - - - den daha] güçlü, muazzam temeli 
ustalıkla icra etmiştir.” Bu “muazzam temel” anıtsal kemerde yapılmış büyük 
ölçekli bir onarımı temsil edebilir. Bu onarım esnasında, yekpare sütun tam-
burları (“kaplanmış sütun alanı” olarak bilinen alanda) kemerin kuzey temel-
lerini destekleyecek şekilde yeniden inşa edilmiştir5. Kemerin temelindeki 
onarım da, mozaikler de büyük bir ihtimalle M.S. 6. yüzyılın ikinci yarısına 
tarihlenmektedir.

ÖRENYERİ KONSERVASYONU 

Yapı konservasyonu sezonumuzun temel odaklarından olmuştur. Arte-
mis Tapınağı’ndaki biyofilmin ortadan kaldırılması için başlatılan beş yıllık 
projemiz, tapınağın doğu ucundaki sütunların temizliği ile sürdürülmüştür. 
Kadınlardan oluşan ekibimiz doğu cephedeki sekiz sütundan, ayakta duran 
iki büyük sütundan birisi de içeren toplam yedi tanesini temizleyerek, yapı-

5 Hanfmann 1964, 45.
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nın bu yakasının görüntüsünü tamamen dönüştürmüştür (şekil: 10). Konser-
vatörlerimiz hem tapınağın bakımından önceki durumunu, hem de projemi-
zin getirdiği büyük değişimi belgelemek için kırık sütunlardan bir tanesinin 
üstteki iki tamburunu kasten temizlemeden bırakmışlardır (şekil: 11).

Geliştirdiğimiz yeni temizleme tekniğinin başarısı, yakın zamanda diğer 
tekniklerle temizlenen alanların üzerinde biyofilm hızla yeniden büyüyüp 
onları karartırken, beş yıl önce yeni teknikle temizlenilen alanların hala eski 
beyazlığında kalması sonucu tatmin eder şekilde gözler önüne serilmiştir. 
Mikroorganizmalar, bir hafta gibi uzun süre boyunca biyosit kullanılarak, 
taşlara zarar vermeden tamamen ortadan kaldırılmıştır. Her birkaç sezonda 
bir tapınağın biyofilmin durumunun yeniden ele alınması hedeflenmektedir 
ancak bu büyük ölçekli bir girişim gerektirmeyecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine, tapınağın yerlerinden edil-
miş dört sütun başlığı, Howard Crosby Butler’ın 1910-1914 yılları arasındaki 
kazıları esnasında onları yerleştirdiği yerden kaldırılarak, korunmaları için 
yeni inşa ettiğimiz sundurmanın altına taşınmıştır (şekil: 12). Bu süreçte baş-
lıkların daha önce belgelenmemiş alt ve üst yüzeyleri temizlenerek belge-
lenmiştir. Başlıkların hepsi Helenistik Dönemdendir ve celladaki sütunlara 
aittir. Başlıkların ikisi, Başlık E ve F, tapınağın doğu yakasındaki sütunlar-
dan düşmüş olarak bulunmuştur. Bu başlıkların alt yüzeylerinde, hem özgün 
Helenistik kullanımlarına ait hem de Roma peristilinde devşirildikleri halle-
rine ait zıvana yuvaları bulunmaktadır. Roma Dönemindeki tahribat sonra-
sında bu sütun başlıkları yoğun bir onarıma tabi tutulmuştur. Metropoliten 
Müzesi’ndeki sütun başlığı (Başlık C) ile taşınan diğer iki başlık (Başlık D ve 
G), ayakta duran hiçbir sütuna yakın bulunmamıştır ve Roma Dönemine ait 
kenet ve zıvanalardan yoksundur, ancak bunlar yağmurdan aşınmamış ve 
çok daha az zarar görmüştür. İç revaktan taşınmalarını takiben bu üç başlık 
devşirme olarak kullanılmak yerine mabedin uzun tarihini yansıtmaları için 
alanda teşhir edilmiş olabilirler. Bu başlıklar, Butler’ın kutsal alanın kuzeyba-
tı köşesinde keşfettiği, görünüşe göre Roma Dönemi’nde buraya yerleştiril-
miş antik heykel ve yazıt koleksiyonuna benzetilebilir6.

6 Cahill ve Greenewalt 2016, 502-503. Heykel: Butler 1922, 125-126.
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ARAŞTIRMA VE YAYIN

Yayın ve bilimsel araştırma çalışmalarımız Lidya, Helenistik ve Roma sik-
kelerini, Artemis Tapınağı, Wadi B Tapınağı ile antik kentin diğer binalarının 
mimarisini, figürlü kil eserleri, Roma heykellerini, arkeobotanik çalışmaları, 
metal eserlerin konservasyonunu, bölge jeolojisini, Geç Roma kemer tokaları-
nı, Helenistik seramikleri ve diğer projeleri içermiştir.7

SARDIS, 2017
Nicholas CAHILL

Archaeological work at Sardis in 2017 included excavation, conservation 
of buildings and artifacts, research and publication projects. As always, we 
are grateful to the Cultural Heritage and Museums Directorate of the Ministry 
of Culture and Tourism, and especially to Assistant General Director Melik 
Ayaz, Excavation Department Director Köksal Özköklü, Excavations Section 
Director Umut Görgülü, and Archaeologist Nihal Metin. The representative 
of the Ministry of Culture and Tourism was Veysel Dağ of the Ephesus Muse-
um, whose helpful good will, archaeological expertise, humor and deep cul-
ture made the excavation season productive, joyful, and memorable.

ExCAVATION: FIELD 49 

Excavation took place in three areas of the ancient city. The first, Field 49, 
is a hill belonging to what we believe was the palace quarter of the Lydian 
kings (fig. 1). One goal of our work here over the past 9 years has been to un-
derstand the Lydian levels. These are deeply buried under later Hellenistic, 
Roman, and Byzantine levels, however, and in addition we have found that 
in most parts of the hill, Lydian buildings have been extensively robbed for 
spolia. We have recovered evidence for elite occupation on this hill, including 
pottery, bronze vessels, an ivory furniture inlay, weapons and armor, and 
fragments of marble building blocks and terracotta revetments; but the buil-

7 Evans 2018.
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dings themselves were systematically dismantled and reused in later struc-
tures, robbing out the walls to a depth of more than 2 meters below ground 
level.

One of the exciting discoveries of the season, therefore, was a short stretch 
of a wall built of finely cut limestone ashlars, similar to Lydian terraces, gates, 
and royal tombs (fig. 2).1 One ashlar bears a mason’s mark. A burned floor 
running up to the wall contained only Lydian pottery of the mid-sixth cen-
tury BC, and also three arrowheads, perhaps from the battle between Cyrus 
the Great and Croesus in 547 BC (fig. 3).2 On the north, this floor runs up to a 
much more roughly built wall of schist; despite their very different construc-
tion, these two walls belong to the same complex and phase. 

We do not fully understand the Lydian architecture here. We had expected 
to find the continuation of the western Lydian terrace wall, which is preserved 
about 30 m further south, and whose line is continued in a Hellenistic founda-
tion built of Lydian spolia (fig. 2). However, the Lydian walls we discovered 
are oriented perpendicular to the terrace. Apparently the Lydian terrace was 
wider here, and the terrace wall must be located further west. We have only 
uncovered a short stretch of one face, and do not know the thickness of this 
wall; it is at least 1.7 m thick and may be 4.7 m thick. On the east side of the 
Hellenistic foundation, the Lydian wall was completely robbed to about 2 m 
below ground level, shortly after the Persian destruction, and only a few sto-
nes are preserved. This east-west wall seems to join a north-south wall, which 
has also been mostly robbed out.

At least three major Hellenistic phases are preserved here, largely compo-
sed of reused Lydian blocks. The earliest phase dates to the early third century 
BC. A peculiar feature is a foundation almost 2 m high, built of very roughly 
stacked, large limestone blocks, each of which weighs more than 1,000 kg (fig. 
4). Beneath this is an earlier phase, also made from reused limestone blocks 
with anathyrosis and clamp and dowel cuttings. Foundation trenches and the 
very coarse masonry of both phases show that in both periods this was a sub-
terranean foundation; but what did this foundation support? 

1 For this type of architecture see Ratté 2011.
2 At least 40 other bronze and iron arrowheads have been found on this hill, and also a clump of 

at least 20 bronze leaf-shaped arrowheads (Cahill 2015, 420).
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The north slope of the hill is dominated by a monumental Lydian terrace 
wall built of large boulders, 3 meters wide and at least 41 m long, and dating 
perhaps to the 7th or 8th century BC. In 2017 we uncovered a second, even 
wider terrace wall, also built of massive boulders, more than 5 meters thick, 
at a slightly different orientation (figs. 1, 5).3 This seems to date to the late 7th 
or 6th century BC, and has a face of rather small limestone blocks. A further 
addition to this structure was exposed to a length of 9.3 m; it bears yet a third 
orientation. The two walls represent significant expansions and reorientation 
of the terrace. Excavation within the terrace uncovered more of a mudbrick 
wall that apparently predates both terrace phases, and articulated bones of a 
cow or horse within pithos sherds. 

Another goal of excavation on this hill was to excavate the Lydian terrace 
fill to recover dating evidence, and to explore pre-Lydian levels first disco-
vered in 2016. In the center of the hill we excavated through about 6 meters 
of Lydian terrace fill and learned that much of it dates to the 6th century BC, 
although the lower strata may be earlier. Beneath this terrace fill, however, 
were apparently stratified deposits containing large quantities of Bronze Age 
pottery together with a few small pieces that may belong to the Early Iron 
Age. Among the Bronze Age forms were at least three bowls with conical 
“noses,” familiar from Beycesultan and other sites, as well as carinated bowls, 
grayware and gold-washed wares, and other shapes (fig. 6).4 Three meters of 
these deposits were excavated, to a total depth of about 10 meters below mo-
dern ground level, without reaching bedrock.

ExCAVATION: FIELD 55 

The second excavation area is known as Field 55, and preserves Roman 
and Late Roman remains. In the early Roman period this artificial terrace be-
longed to a sanctuary of the Imperial cult; subsequently in the late Roman 

3 This wall was partly exposed in 1982 but not recognized as a lower terrace wall: Greenewalt et 
al. 1985, 64.

4 Beycesultan: Lloyd and Mellaart 1965, 93 no. 33; Mellaart and Murray 1995, l. 23 nos. 14-15; and 
further examples. I am grateful to Fulya Dedeoğlu who examined this and other Bronze Age 
ceramics in 2018.
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period it became a relatively prosperous area of housing. Excavation in 2017 
was intended to explore late Roman domestic remains. We uncovered one ir-
regular room completely (fig. 7). Its floor was littered with artifacts, probably 
destruction debris from one of the earthquakes that destroyed this area in the 
seventh century. Among the artifacts were three hanging lamps, consisting 
of bronze chains that originally held glass oil lamps (fig. 8); a ceramic flask, a 
frying pan, an iron horse bit (?), locks, and other objects of iron, bronze, glass, 
ceramic, bone, and ivory. A Byzantine lead seal is an unusually late object 
from this area.

A massive drain had later been cut through this room and the neighboring 
room, and led through the terrace wall out to a street beyond. A floor with a 
round oven, belonging to an earlier phase of this house, was exposed in the 
cut made by this drain. The chronology and phasing of these houses was cla-
rified through probes below its latest floors.

ExCAVATION: ROAD TRENCH AND MONUMENTAL ARCH

The third excavation sector is in the northwest part of the city, where a 
colonnaded avenue entered Sardis and was spanned by a monumental three-
bayed arch. The colonnaded avenue has usually been dated to the fourth or 
fifth century AD, while the date of the arch is still uncertain but probably in 
the high imperial period. One important result of these excavations is to show 
that there is an early phase of the colonnaded avenue contemporary with the 
arch.

We completed the excavation of the south portico, which seems to have 
had a two-storied colonnade. Doors and a staircase opening to the south un-
der the modern road probably belong to a row of shops similar to the “Byzan-
tine Shops” on the other side of the road. The portico was paved with mosaic, 
but this was almost entirely missing, probably the result of industrial activity 
here in late antiquity.

Two small buildings are built on the avenue just west of the arch. They 
seem to be symmetrical, 4 m wide, and entered by a short run of marble stairs 
on the east. The floors and superstructures were not preserved, however, and 
the date and nature of these buildings remains uncertain.
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A large drain runs along the north side of the street, flanking the north por-
tico of the colonnaded avenue. Although this area had been excavated in the 
1960s the mosaic floor of the portico was uncovered for the first time last sea-
son. Here at the eastern terminus of the portico, the mosaic bore a dedicatory 
inscription declaring that “The portico was laid with mosaics under the most 
magnificent count of consular rank, Flavius Maionios” (fig. 9). Flavius Maio-
nius, probably a local Lydian citizen bearing the Homeric name of the region, 
is known from a verse inscription inscribed on a stone found reused in a later 
drain that cut this mosaic. This inscription records that “[- - -] Maion[ios] with 
great [- - -]. But he obeyed and executed skillfully [- - -] a mighty foundation, 
which is stronger [than  - - -].” The “mighty foundation” might be identified 
as a major repair to the monumental arch, in which monolithic column drums 
were packed against its northern foundations (the so-called “Packed Columns 
Area”).5 Both the repair to the foundations of the arch and the mosaic pro-
bably date to the second half of the sixth century. 

SITE CONSERVATION
Site conservation continued to be a major focus of the season. The five-year 

project to remove biofilm from the temple of Artemis continued, focusing on 
the columns of the east end. The team of women cleaned seven of the eight 
columns of the east façade, including one of the two standing columns, trans-
forming this side of the building (fig. 10). The conservators deliberately left 
the top two drums of one broken column uncleaned, to document the state of 
the temple before treatment, and the dramatic change wrought by the project 
(fig. 11).

A gratifying demonstration of the success of this new technique is that 
the areas cleaned five years ago have remained white, while areas cleaned 
recently with other techniques have turned dark again as the biofilm quickly 
grows back. By using a biocide for an extended period of time - up to a week 
- we have killed the microorganisms thoroughly without damaging the sto-
ne. We expect to re-treat the temple every few years, but this should not be a 
major undertaking.

5 Hanfmann 1964, 45.
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At the request of the Ministry of Culture, the four displaced capitals from 
the temple were moved from the locations where Howard Crosby Butler set 
them up during the excavation of 1910-1914, to a new stoa for protection (fig. 
12). In the process we exposed top and bottom surfaces of the capitals which 
had not been recorded before. All of the capitals are Hellenistic, from the in-
terior colonnade of the building. Two of the capitals (capitals E and F) were 
found fallen from columns at the east end of the temple. These bear cuttings 
for their original, Hellenistic dowels and also for Roman dowels from their re-
use in the Roman peristyle. They have been extensively repaired after damage 
during the Roman period. The other two capitals (capitals D and G), however, 
as well as the capital in the Metropolitan Museum (capital C), were found far 
from any standing column, and do not have cuttings for Roman clamps or 
dowels; they are also far less damaged and do not show wear from rain. After 
they were removed from the interior colonnade in the Roman period, these 
three capitals were therefore probably not reused, but were perhaps displa-
yed as antiquities from the sanctuary, like the collection of ancient sculptures 
and inscriptions that Butler found set up, apparently in the Roman period, in 
the northeast corner of the sanctuary.6

PUBLICATION AND RESEARCH

Research, study, and publication projects included Lydian, Hellenistic, 
and Roman coins, architecture of the temple of Artemis, the Wadi B temple, 
and other buildings of the city, figural terracottas, Roman sculpture, archa-
eobotany, conservation of metal artifacts, geology of the region, late Roman 
buckles, Hellenistic ceramics, and other projects.7
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şekil 1: Alan 49: Seçilmiş Lidya, Helenistik ve Roma kalıntılarını gösteren plan. Field 49: 
Plan showing select Lydian, Hellenistic, and Roman remains.
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şekil 2:  Alan 49: Lidya kireçtaşı duvarı (sağda), Lidya bloklarından inşa edilmiş daha 
geç Helenistik duvar (solda) tarafından kesilmiş durumda. Field 49: Lydian li-
mestone wall in central trench (on right), cut by a later Hellenistic wall built from 
reused Lydian blocks (on left).
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şekil 4: Alan 49: Lidya teras dolgusunun içine oturtulan iki evreli Helenistik temel. Field 49: Hel-
lenistic foundation with two phases, cut into Lydian terrace fill.

şekil 3: Kireçtaşı duvarın önündeki yanık Lidya tabanından üç adet ok ucu. Three arrowheads 
from burned Lydian floor in front of limestone wall.
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şekil 6: Alan 49: Konik çıkıntılı Tunç Çağ kabı. Field 49: Bronze Age vessel with conical projecti-
ons.

şekil 5: Alan 49: Tepenin kuzey yamacındaki Lidya teraslarının üç evresini gösteren hava görün-
tüsü. Field 49: Aerial view of north slope of hill with three phases of Lydian terrace walls.
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şekil 8: Alan 55: Tunç ve camdan asma kandil. Fi-
eld 55: Bronze and glass hanging lamps.

şekil 7: Alan 55: Geç Roma evinin planı. Field 55: Plan of Late Roman house.



115

şekil 10: Artemis Tapınağı, temizlik çalışmalarından sonra doğu yüz. Temple of Artemis, east 
façade after cleaning.

şekil 9:  Cadde Açması: Maionios’un sponsorluğunu beyan eden mozaik yazıt. Road Trench: Mo-
saic inscription proclaiming Maionios’ sponsorship.
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şekil 12:  Artemis Tapınağı: Helenistik sütun başlıklar için inşa edilen sundurma. Temple of Ar-
temis: stoa for Hellenistic column capitals.

şekil 11:  Artemis Tapınağı: doğu yüzde kısmen 
temizlenen sütun tapınağın temizlik 
çalışmalarından önceki durumu gös-
termekte. Temple of Artemis: partly 
cleaned column of east façade showing 
the state before cleaning.
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BURGAZ (PALAIA KNIDOS) 2017 YILI ÇALIŞMALARI

Numan TUNA*
Nadire ATICI

 İlham SAKARYA

Burgaz (Palaia Knidos) kazıları 2014 yılı faaliyetleri kapsamında arazi ça-
lışmaları, örenyeri düzenlemesi ve depo düzenleme-yayın çalışmaları eşgü-
dümlü olarak  Prof. Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyeti tarafından 
gerçekleştirilmiştir1.

Burgaz 2017 yılı kazı sezonunda SE sektöründe 125 m2’lik bir alanda çalı-
şılmıştır (şekil 1). Önceki yıl kısmen ortaya çıkarılan konutun parsel sınırlarını 
ve iç mekanlarını tanımlamak amacıyla; SE.7.2.A, SE.7.2.B, SE.7.2.C, SE.7.2.D, 

* Prof. Dr. Numan TUNA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma 
Merkezi, 06531 Ankara/TÜRKİYE, tnuman@metu.edu.tr

 Dr. Nadire ATICI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merke-
zi, 06531 Ankara/TÜRKİYE, natici@metu.edu.tr

 Ar. Gör. İlham SAKARYA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini Araştır-
ma Merkezi, 06531 Ankara/TÜRKİYE, sakarya@metu.edu.tr

1 Prof. Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyetine T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi 
olarak Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanı M. Tevfik Göktürk, daha son-
ra Akşehir Müzesi uzmanı Muzaffer Saçkesen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi TAÇDAM’dan 
Dr. Nadire Atıcı (Kazı Bşk. Yrd., arkeolog), Araş.Gör. Dr. İlham Sakarya (arkeolog), ODTÜ Yer-
leşim Arkeolojisi Bölümü’nden Araş.Gör. Ezgi Sevimli (arkeolog), Hüseyin Tanrıkulu (arkeo-
log), Gökmen Elmalı (arkeolog), A. Oğuzhan Karaçetin (arkeolog), Burcu Taş (konservatör) ile 
İstanbul, Ege, Muğla, B. Ecevit ve Hacı Bektaş üniversitelerinden arkeoloji öğrencileri olarak Ay-
şenur Toksöz, Buse Gülçiçek Sarp, Ulaş Arslan, A. Buğra Çakıcı, Burak Eroğlu, Rüya Tulumbacı, 
Nuran Demirkılıç, Elifnur Yarıcı, Tuğba İpekoğlu, Cansu Yüncüler, Gökmen Elmalı, ve Burcu 
Ustabaş katılmıştır. Kazı, konservasyon ve belgeleme çalışmaları değişen sürelerde ortalama 17 
işçi ile yürütülmüştür. Burgaz amphora mühürleri üzerinde çalışmalar için Prof. Dr. Jean-Yves 
Empereur (Fransa, CNRS), Prof. Dr. Ahmet Kaan şenol (Ege Üniv.), Prof. Dr. Gonca şenol (Ege 
Üniv.) kazı ekibine katılmışlardır. Burgaz Örenyeri batık limanlarındaki sualtı çalışmalarında 
ise, Dr. Elizabeth Greene (Brock University, Kanada) Dr. Justin Ryan Leidwanger (Stanford, 
ABD), Lana Jean Radloff (arkeolog, Kanada), James Christopher Gross (Arkeolog, ABD) ve Est-
her Knegt (Arkeolog, Kanada) ekip üyeleri olarak yer almıştır.
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SE.6.2.C ve daha önceki yıllarda kazısı kısmen yapılmış olan SE.7.3.B açma-
larında kazı çalışmaları yürütülmüştür (şekil: 2). Ayrıca, ilk kez 2007 yılında 
çalışılmış olan SE.7.3.A açmasının özellikle kuzey yarısının yüksek kotta, ka-
zılmadan bırakılan bölümde alt seviyelerde kazı çalışmalarına devam edil-
miştir.  

BZ.17.SE.7.2.A Açması

İlk seviyeden itibaren açmanın güneybatı köşesinde kanalizasyon boru-
suna ait tahribat yoğun şekilde gözlenmiştir. 5. seviye çalışmaları +2.12m. / 
+1.86m. kotları arasında yürütülürken öncelikle açmanın güneybatısındaki 
D728 duvarı ve peristasis doğrultusunda çalışılmış ve bu alanda kanalizasyon 
borusu nedeniyle tahrip olmuş horasanlı peristasis düzlemi ile D728 duvarına 
ait taşlar açığa çıkarılmıştır. Duvarın doğusunda açmanın geneline yayılan iyi 
korunmuş horasanlı – çakıllı bir taban (F17-01) gözlenmiş, ancak tabanın aç-
manın kuzeydoğusunda tahrip olduğu (5C) ve güneydoğusunda da kesildiği 
saptanmıştır. Taban üzerinden ele geçen az sayıda seramik tabanın İ.Ö. 4. yy. 
ortasına ait olduğunu göstermiştir.

Kaldırılan horasan taban altından yoğun deniz kabuklu bir dolgu gözlen-
miştir. F17-01 tabanının gözlenmediği açmanın güneydoğusunda 6B locusun-
da yürütülen çalışmalarda tabanı sınırlayan ve kuzeydoğu-güneybatı doğrul-
tulu uzanarak D728 duvarı ile köşe yapan 50 cm. genişliğinde bir iç mekan 
duvarı olan D738 duvarı açığa çıkarılmıştır. F17-01 tabanı altında gözlenen 
yoğun deniz kabuklu dolgu +1.95m. / +1.79m. kotları arasında 7. seviye ça-
lışmalarında kaldırılmıştır (Resim: 1). Çok az sayıda İ.Ö. Geç 5. yy. / Erken 
4. yy. seramik parçalarının gözlendiği dolgunun yaklaşık 20 cm. kalınlığında 
olduğu, dolgu altında taş blokajın olduğu saptanmıştır. 

D728 duvarının oturduğu dolguları anlamak amacıyla duvar kenarında 
bir sondaj çalışmasına 8. seviyede (+1.79m. / +1.67m.) başlanmıştır (Resim: 2). 
Bu çalışmalarda yoğun deniz kabuklu dolgu altından gelen taşlı, kumlu ve ça-
kıllı dolgu kazılırken D728 duvarı kenarında yaklaşık 30cm. genişliğinde bir 
alanda dere taşlarının yerleştirildiği saptanmıştır. Yoğun kaba kap parçaları-
nın ele geçtiği dolgunun İ.Ö. 5 yy. sonuna ait bir dolgu olduğu gözlenmiştir.
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Aynı alanda +1.67m. / +1.59m. kotları arasında çalışılan 9. seviyede kum-
lu – taşlı yoğun kaba kap parçalarının gözlendiği İ.Ö. 5 yy 2. yarısına ait dol-
gu kazılmıştır. 10. seviye (+1.59m. / +1.46m.) kırık taşlı, horasanlı İ.Ö. 5. yy. 
ikinci yarısına ait bir dolgu kaldırılmış ve D728 duvarının alt kotlara devam 
ettiği görülmüştür.

13. seviye çalışmalarında(+1.14m. / +1.04m.) sondajın doğusundan D728 
duvarına doğru eğimli kalın horasanlı bir dolgu gözlenmiş, az sayıda seramik 
parçasının ele geçirildiği dolgunun İ.Ö 5. yy. başına ait olduğu saptanmıştır. 
Sondajdaki çalışmalar +1.04m. / +0.90 m. kotları arasında yürütülen 14. sevi-
ye çalışmaları ile sonlandırılmış, bu çalışmalarda kazılan koyu renkli killi İ.Ö. 
6. yy.  ikinci yarısı dolgusu (Resim: 3) üzerine D728 temel destek taşlarının 
+1.05m. kotunda oturduğu anlaşılmıştır.

Bz.17.SE.7.2.A açmasında yürütülen çalışmalarda, SE sektöründe kuzey-
doğu-güneybatı doğrultulu uzanan caddenin kuzeyinde yer alan konuta ait 
batı parsel duvarı olan D728 duvarının devamı açığa çıkarılmış, duvarın ilk 
inşa evresinin İ.Ö. 6. yy. ikinci yarısı olduğu saptanmıştır. Açmadaki çalışma-
larda konuta ait bir iç mekan duvarı olan D738 duvarı ve bu duvarın tanımla-
dığı mekana ait Horasanlı taban ortaya çıkarılmış, duvarın ve tabanın tanım-
ladığı mekan konuta ait avluya açılan kapalı bir mekan olduğu saptanmıştır.

BZ.17.SE.7.2.D Açması

Açmada kazılan ilk 4 seviyede tahrip dolguları kaldırılmış ve mimari her-
hangi bir unsur saptanamamıştır. 5. seviye çalışmalarında (+2.11m./+2.00m.) 
açmanın güneydoğusunda 7.2.A açmasından devam eden F17-01 tabanı ile 
(5A) tabanı sınırlayan 35cm. genişliğine sahip bir iç mekan duvarı olan ku-
zeydoğu-güneybatı doğrultulu D740 duvarı saptanmıştır (Resim: 4). Duvarın 
kuzeyinde ise, kısmen korunmuş bir başka horasanlı çakıllı taban (F17-03) 
saptanmış, taban ve duvarın açmanın ortalarına doğru tahrip olduğu gözlen-
miştir.

7. seviye çalışmalarında (+1.90m. / +1.80m.) açmanın güneydoğusunda 
çalışmalar yürütülmüş, D740 duvarının alt kotlardaki devamı açmanın ku-
zeydoğusunda uzanır şeklide ortaya çıkarılıken duvarın kuzeydoğuda açıkça 
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kesildiği görülmüştür. Bu seviyede, D739 duvarı doğrultusundaki çalışmalar-
da duvarın bu alanda devam etmeyip tahrip olduğu saptanmıştır.

Açmanın güneydoğusundaki çalışmalarda ise, +1.80m. / +1.74m. kotları 
arasında 9. seviyede çalışılmış, bu alanda daha önce 7.2.C ve 7.2.B açmaların-
da ortaya çıkarılmış olan F17-02 tabanının devamı gözlenmiştir. D740 duva-
rının kesintiye uğradığı alanda duvar hattı boyunca devam eden sert kumlu 
düzlem duvarın bu alanda kesildiği ve olası bir girişi gösterdiği anlaşılmıştır. 

Açmanın kuzeyinde 8. seviyede bırakılan çalışmalara 10. seviyede devam 
edilmiş (+1.82m. / +1.51m.) ve bu alanda yoğun kumlu taban dolgusu kazı-
lırken bu dolgunun F17-03 tabanı altına da devam ettiği, dolayısıyla F17-05 ve 
F17-03 tabanlarının bölen bir duvarın olmadığı ve iki tabanın da aynı mekanı 
tanımladığı saptanmıştır. Aynı alanda devam eden 11. seviye çalışmalarında 
(+1.51m. / +1.44m.) yoğun kumlu dolgu altından gözlenen yoğun Horasanlı 
kalın dolgu kazılmıştır. Az sayıda seramik parçasının ele geçtiği dolgu İ.Ö. 
4 yy. başına tarihlendirilmiştir.  Bu dolgu altından oldukça yoğun kaba kap 
parçası ve taşlardan oluşan İ.Ö. 5. yy. sonu – 4. yy. başı dolgusu 12. seviye ça-
lışmalarında (+1.44m.  / +1.16m.) kaldırılmıştır. Yaklaşık 30 cm. devam eden 
dolgunun devamında, yüksek nemden dolayı kararmış ve oldukça yoğun 
kaba kap parçaları ile taşlardan oluşan dolgu gözlenmiştir.

+0.63m. / +0.29m. kotları arasında, 14. seviyede yoğun seramikli dolgu 
altında gözlenen daha az seramik ve yuvarlak taşlardan oluşan İ.Ö. Geç 5. yy. 
dolgusu kazılmıştır. +1.44m. kotundan itibaren devam eden yoğun taşlı-sera-
mikli dolgunun yaklaşık olarak +0.29m. kotunda sona erdiği ve bu dolguların 
alttan gelen ince yapılı, koyu renkli, çamurumsu dolgu üstüne oturduğu sap-
tanmıştır. Bu killi dolgu +0.20m. / -45m. kotları arasında çalışılmış ve az sayı 
da buluntunun ele geçtiği çalışmalar +0.12m. kotunda taban suyu nedeniyle, 
bir süre daha devam edilerek sonlandırılmıştır.

SE.7.2.D açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu konuta 
ait kuzeybatıda yer alan, olasılıkla kapalı bir mekanın duvar ve tabanları kıs-
men tanımlanmıştır. Açmanın kuzeyinde yürütülen sondaj çalışmasında er-
ken yapılanmaya ait mimari unsurlar saptanamamış, ancak erken malzeme-
lerin bulunduğu yoğun seramikli bir tesviye dolgusu ile karşılaşılmıştır. Daha 
önceki yıllarda SE sektöründe yapılan çalışmalarda da tanımlanan İ.Ö. 5. yy. 
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sonuna ait yeniden yapılanma süreci ile paralel görünen bu dolgu, konutun 
İ.Ö. 6. yy. sonlarında inşaa edildikten sonra İ.Ö. 5. yy sonu-4. yy başında yeni-
den yapılanma süreci ile tekrar düzenlediğine işaret etmektedir. 

BZ.17.SE.6.2.C Açması

Bu açmada 5. seviyeden itibaren mimari unsurlar belirmeye başlamıştır. 
+2.15m. / +2.05m. kotları arasında kazılan seviyede, açmanın doğusundan 
ortasına doğru devam eden alanda 7.2.D açmasından devam eden F17-03 ta-
banı saptanmıştır. Taban açmanın kuzeybatısında ve D728 ve D131 peristasis 
duvar doğrultularının bulunduğu güneybatı bölümde devam etmediği gö-
rülmüştür.

+2.01m. / +1.86m. kotları arasında yürütülen 6. seviye çalışmaları D728 
ve D131 peristasis duvarları doğrultusunda, açmanın güney-batısında yürü-
tülmüştür. D728 duvarı doğrultusundaki çalışmalarda (6A) duvara ait birkaç 
taş güneydoğu uçta gözlenirken, duvarın kuzeybatıya devamı kesintiye uğra-
mış; D131 duvarı doğrultusunda ise (6B) duvar taşları gözlenmemiştir.

7. Seviye çalışmaları ise (+2.08m. / +1.99m.) açmanın kuzeydoğu köşesin-
den güneybatı köşesine uzanan alanda yürütülmüştür; bu alanda kuzeydoğu 
köşeden çıkıp güneybatı yönünde uzanan bir duvara ( D744) ait taşlar tespit 
edilmiştir. Yaklaşık 50cm. genişliğinde olan duvar açmanın ortasında tahrip 
olmuştur.

9. Seviye çalışmalarında (+1.92m. / +1.81m.) açmanın kuzeybatısında D744 
ve F17-06 tabanı arasında yürütülmüştür; aynı alanda +1.81m. / +1.74m. kot-
ları arasında yürütülen çalışmalarda D744 duvarına paralel uzanan büyük 
düzgün taşlardan oluşan yaklaşık 60 cm. genişiliğinde bir duvar (D745) açığa 
çıkarılmıştır. Duvarın D744 duvarı gibi fazla devam etmeden tahrip olduğu 
anlaşılmıştır. D745 duvarının F17-06 tabanını sınırladığı görülmüştür; açma-
nın kuzey kesitinde bu duvara köşe yapan bir başka duvara ait bir kaç taş 
gözlenmiştir (D746). D744 ve D745 duvarları arasındaki 70 cm.lik boşluk bir 
peristasis boşluğuna işaret etmektedir (Resim: 5).

D131 duvarı doğrultusundaki çalışmalarda ise (10C) duvar taşlarına rast-
lanamamıştır. 11. seviye çalışmaları açmanın farklı alanlarında farklı locuslar 
halinde yürütülmüştür. D745 duvarı doğrultusu +1.74m. / +1.65m. kotları 
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arasında 11A locusunda kazılmış, ancak duvarın devamı bulunamamıştır. 
Doğrultunun güneybatısında 6.2.D açmasında daha önce ortaya çıkarılmış 
olan D369 duvarının devamı gözlenmiş; duvarın açık bir şekilde kesintiye uğ-
radığı, olasılıkla kuzeybatıya döndüğü anlaşılmıştır. D745 ve D369 duvarları 
aynı doğrultuda olmalarına rağmen birleşmemekte, olasılıkla kavşak oluştu-
ran bir peristasisin varlığını göstermektedir.

Açmada devam etmesi beklenen D728, D131 ve D744 duvar doğrultuların-
da duvar izlerine rastlanmamıştır; D728 ve D131 duvar doğrultuları arasın-
da kalan peristasis boşluğunda (13D) İ.Ö. Geç 5. yy. / Erken 4. yy, Horasanlı 
düzlem tespit edilmiştir. 14. seviye çalışmaları (+1.46m. / +1.31m.) açmanın 
güneybatısında yürütülmüştür. Öncelikle peristasis boşluğunda bir önceki se-
viyede gözlenen horasanlı düzlem kısmen kaldırılmış ve erken dönem (İ.Ö. 
5- 6. yy.) seramik parçaları gözlenmiştir (Resim: 6 ve 7).

Açmanın güneydoğu köşesinde 6.2.A açmasında daha önce ortaya çıka-
rılmış olan D83 duvarı doğrultusunda bir blok taş gözlenmiş, bu taşın olası-
lıkla D131 ve D83 duvarlarının köşe yaptığına işaret ettiği anlaşılmıştır. D744 
duvarının kesintiye uğradığı alandan güneybatıya uzanan alanda 14B locu-
sunda çalışılmış; +1.25m. kotunda iki büyük blok taş açığa çıkarılmıştır. Bu 
bloklar duvarın temel blokları olup, D728 duvarı doğrultusuna kadar devam 
edip kesilmektedirler. Bu alanda iki duvarın köşe yapıp konutu sınırladığı 
anlaşılmıştır (Resim: 8).

Peristasis doğrultusunda 16. seviyede (+1.22m. / +1.09m.) kotları arasında 
yürütülen çalışmalar sonucunda yer yer kumlu – killi İ.Ö. 6. yy. dolgusu ka-
zılmıştır. +1.09m. / +0.80m. kotları arasında açmanın güneybatısında 17. ve 
18. seviye çalışmaları yürütülmüştür; bu çalışmalarda İ.Ö. 6 yy. ortası seramik 
parçalarının gözlendiği koyu renkli, killi çamurumsu bir dolgu kazılmış ve 
D728 ve D744 duvarları ile olasılıkla D131 duvarının bu dolgu üzerine inşaa 
edildikleri, dolayısıyla ilk yapı evresinin İ.Ö. 6 yy. ikinci yarısı olduğu tespit 
edilmiştir (Resim: 9).

SE.6.2.C açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda, sözkonusu konutu 
kuzeyden sınırlayan D744 duvarı ortaya çıkarılırken D728 parsel duvarının 
bu duvar ile köşe yaptığı ve İ.Ö. 6 yy.ın 2. yarısında çağdaş olarak inşaa edil-
dikleri anlaşılmıştır. Konutun kuzey-batısındaki mekan D728, D744 ve D740 
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duvarlarıyla ve F17-03 tabanıyla kapalı bir mekan olarak tanımlanmış; meka-
na girişin D740 duvarının kesintiye uğradığı alandan sağlandığı anlaşılmıştır. 
D728 duvarına paralel uzanan D131 duvarının ise yoğun olarak tahrip edil-
miş olmasına rağmen SE.6.2.A açmasından devam eden D83 parsel duvarı ile 
köşe yapıp bir peristasis kavşağı oluşturduğu saptanmıştır. 

BZ.17.SE.7.2.B Açması

Açmanın ilk seviyelerinde kuzeydoğu köşesindeki yaklaşık 2.20m. x 
1.50m. ölçülerinde bir alanda koyu renkli, sert ve kuru tahrip toprağı görül-
meye başlanmıştır. 4. seviyede ( +2.16m./ + 2.04m.) açmanın güneydoğu kö-
şesinde de aynı karaktere sahip bir başka tahrip alanı saptanmıştır. Her iki 
tahrip dolgusunun da içerisinde Hellenistik ve Roma dönemlerine ait sera-
mik parçaları bulundurduğu ve dolgunun +1.52m. kotuna kadar bu kesimde 
çalışılan her seviyede devam ettiği gözlemlenmiştir.

Açmanın kuzeyinde, batı kesit ve kuzey köşedeki düzgün bir taş ile sı-
nırlanan küçük üçgen alanda SE.7.2.D açmasının büyük kısmını kaplayan 
çok yoğun deniz kabuğu dolgusunun bir kısmı gözlemlenmiştir. 6. seviyede 
(+1.91m./ + 1.84m.) bu alanda kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D738 duvarı 
ve kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu D739 duvarına ait taşlar saptanmıştır. 
Açmanın güney yarısında yine kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu duvar taşla-
rı +1.98m. kotundan itibaren açığa çıkmıştır. Daha önceki yıllarda yürütülen 
çalışmalarda saptanan D732 duvarı, D739 duvarı ile neredeyse üst üste gele-
cek şekilde konumlanmış olsa da, farklı doğrultularda oldukları görülmüştür 
(Resim: 10).

Açmanın orta kesiminde bulunan açık kahverengi, nemli, yumuşak kül-
tür dolgusunda derinleşilmiştir. Açmanın kuzeydoğu ve güney doğu köşe-
lerindeki Roma dönemi tahrip alanlarının ise devam ettiği gözlenmiştir. 7. 
seviyede + 1.85m. ile +1.70m. kotları arasında, açmayı kuzeybatı-güneydoğu 
hattında bölen D732 ve D739 duvarlarının doğrultuları üzerinde ve kuzeydo-
ğusunda çalışmalara devam edilmiştir.

D739, D732 ve D738 duvarlarının oluşturduğu, açmanın batı kesiti ile sı-
nırlanan üçgen alanda 6. seviyede gözlemlenmeye başlanan çok yoğun deniz 
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kabuklu dolgunun devamı kazılmıştır. 9. (+1.77m./ +1.73m.) ve 10. (+1.73m./ 
+1.69m.) seviye çalışmaları da söz konusu üçgen alanda yürütülerek deniz 
kabuğu dolgusunun altındaki taşcıklı-ince yapılı dolguda derinleşilmiştir. 
D739 duvarına ait taşların 10. seviyede +1.72m. kotunda askıda kaldığı kay-
dedilmiştir.

+1.69m. kotundan itibaren 13. seviye ile başlayan ve 22. seviyede +1.24 
kotunda sonlanan çalışmalar kapsamında yalnızca D732 ve D738 duvarları 
ile batı kesitin sınırladığı üçgen alanda derinleşilmiştir. Bu iki duvarın krono-
lojik ve stratigrafik açıdan daha iyi anlaşılabilmesi için sondaj halinde yapılan 
kazı çalışmalarının teknik olarak daha rahat yürütülebilmesi amacıyla 30cm 
genişliğinde bir hatta sondaj boyunca SE.7.2.A açmasında da derinleşilmiş-
tir. 13. (+1.69m./ +1.68m.), 14. (+1.68m./ +1.63m.) ve 15. (+1.63m./ +1.57m.) 
seviyelerde çok yoğun taş ve seramik parçaları içeren duvar blokajı kazılmış-
tır. +1.57m./ +1.54m. kotları arasında derinleşilen 16. seviyede yoğun taş ve 
seramik içeren dolgunun sonlandığı ve nemli, killi dolgu içerisinden İ.Ö. 4. 
yüzyılın ilk yarısına işaret eden az miktarda seramik ele geçmiştir. D732 du-
varına ait en alt sıradaki taşların bu seviyede +1.55m. kotunda askıda kaldığı 
kaydedilmiştir. Aynı dolgunun 17. seviyede +1.54m./ +1.49m. kotları arasın-
da da devam ettiği gözlemlenmiştir. 

18. (+1.49m./ +1.46m.) ve 19. (+1.46m./ +1.40m.) seviyelerde ise nemli, 
kumlu ve çakıllı dolguya ulaşılmış, çok az miktarda seramik parçası göz-
lemlenmiştir. D738 duvarının 19. seviyede, +1.40m. kotunda askıda kaldığı 
belirlenmiş, ele geçirilen az miktardaki seramik buluntuların İ.Ö. 6. yüzyıla 
tarihlendiği anlaşılmıştır. 20. (+1.40m./ +1.37m.) ve 21. (+1.37m./ +1.30m.) 
seviyelerde derinleşilmeye devam edilmiş, nemli, çakıllı ve kumlu toprak içe-
risinde az sayıda seramik parçaları ile dağınık, şekilsiz, orta boyutlu taşlar 
gözlemlenmiştir. D732 ve D738 duvarlarının oluşturduğu köşede yürütülen 
sondaj çalışmasının son seviyesi olan 22. seviyede ıslak, kumlu, çakıllı ve de-
niz kabuklu dolguda +1.30m./ +1.24m. kotları arasında derinleşilerek, sondaj 
çalışması sonlandırılmıştır.

Bu açmada yapılan çalışmalarda sonuç olarak; güneybatıdan D728, kuzey-
batıdan D744 ve güneydoğudan D743 numaralı parsel duvarları ile sınırla-
nan konut yapısının iç mekan bölümlenmelerine işaret eden mimari ögeler 
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belirlenmiştir. Söz konusu parsel duvarları ile çağdaş, İ.Ö. 6. yüzyılın ikinci 
yarısında inşa edildiği düşünülen D732 ve D738 duvarları ile belirlenen avlu 
ve avlu ile bağlantılı en az bir kapalı mekanın bulunduğu düşünülmektedir. 
Daha geç döneme ait olduğu belirlenen D727 ve D739 duvarlarının ise İ.Ö. 4. 
yüzyıl başına tarihlenebilecek bir yapı evresine işaret ettiği tahmin edilmek-
tedir.

BZ.17.SE.7.2.C Açması

4. seviyede açmanın kuzeydoğu köşesi ile güneydoğu köşesinde birbirin-
den kopuk görünen, ancak aynı karakterde koyu kahverengi-sert iki tahrip 
alanı gözlemlenmeye başlanmıştır. Söz konusu tahribat alanlarının açmanın 
bu kesimlerinde kazılan her seviyesinde mevcut olduğu, 8. seviyede +1.75m. 
kotuna kadar kesintisiz devam ettiği saptanmıştır. Tahrip toprağı içerisinden 
ele geçirilen seramik buluntular ışığında, tahribatın Roma Döneminde ger-
çekleştirilmiş olduğu anlaşılmıştır.

5. seviyede yapılan çalışmalar sırasında kuzeydoğu-güneybatı doğrultu-
lu bir duvar (D742) açığa çıkartılmıştır (Resim: 11). Daha sonra çalışmalar, 
açmayı kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D742 duvarının uzantısı boyunca 
bölen hattın güneybatısında yürütülmüştür. Açmanın bu kesiminde açık kah-
verengi, nemli ince bir dolgunun kaldırılması sonucunda +1.95m. kotunda 
horasanlı sıkıştırılmış toprak taban açığa çıkartılmıştır (F17-02). 

Bu taban da 7. seviye çalışmaları kapsamında kısmen kaldırıldı; çakıllı-se-
ramikli taban dolgusu +1.95m./ +1.92m. kotları arasında kazılarak ele geçen 
seramiklerin İ.Ö. 4. yüzyılın ilk yarısına işaret ettiği anlaşılmıştır. 7. seviyede 
bir diğer bulgu olarak, açmanın kuzeyinde 3. seviyede açığa çıkartılan +2.12 
kotlu taşların kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu başka bir duvara (D741) ait 
olduğu anlaşılmıştır. 

Derinleşilen küçük bir üçgen alanda deniz kabuklu bir taban (F17-04) sap-
tanmıştır. Söz konusu tabanın D741 duvarının güneydoğu yüzünü oluşturan 
taş sırasını ve kısmen üzerini örttüğü görülmüştür. Buna göre,  D741 duvarı 
ve F17-04 tabanının aslında bir seki ya da yükseltilmiş bir platform olarak 
kullanım görmüş olmalıdır.
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Açma geneline bakıldığında; güneybatıdan D728, kuzeybatıdan D744 ve 
güneydoğudan D743 numaralı parsel duvarları ile sınırlanan konut yapısının 
iç mekanlarının anlaşılmasına yönelik yürütülen çalışmalar özellikle ilk inşa 
evresinin anlaşılmasında yetersiz kalmıştır. Açmanın kuzeydoğu ve güney-
doğu köşelerindeki Roma Dönemi tahribatlarının olasılıkla iç mekan mimari 
ögelerinin belirlenememiş   olmasına neden olduğu düşünülmektedir. Açma-
nın kuzeyindeki kuzeybatı-güneybatı doğrultulu D742 duvarı ve onunla köşe 
oluşturan D741 duvarları dışında mimari öge saptananmamıştır. D741 duvarı 
ve F17-04 tabanının aslında bir seki ya da yükseltilmiş bir platform olarak 
kullanım görmüş olduğu tahmin edilmektedir.

BZ.17.SE.7.3.B Açması

Daha önce 2007 yılında çalışılmış olan bu açmanın kuzeydoğu kesiminde 
küçük bir alanda 2017 yılında da çalışılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmaların 
temel amacı; önceki yıllarda döşenmiş bulunan modern kentsel atık su boru-
sunun altında kaldığı düşünülen D728 numaralı parsel duvarının kuzeydo-
ğu-güneybatı doğrultulu cadde ile son bulması beklenen bölümünün açığa 
çıkarılması olmuştur. 

Borunun ve mıcır dolgusunun temizlenmesi sonucunda kuzeybatı-güney-
doğu doğrultulu D728 duvarının güney ucu açığa çıkartılmıştır. Bu duvarla 
dik köşe yaparak kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan ve caddeyi 
sınırlayan bir başka duvar (D743) +1.98m. kotundan itibaren açığa çıkartıl-
mıştır (Resim: 12). Buna göre, kuzeybatıdan D744 ve güneybatıdan D728 par-
sel duvarları ile kısmen tanımlanmış olan konut yapısının güneydoğudan da 
D743 parsel duvarı ile sınırlandığı belirlenmiştir. D743 duvarına kuzey yön-
den yaslanan yoğun seramikli düzlem dolgusu ve duvarın güneyinde kalan 
caddenin son kullanım evresini temsil eden horasanlı düzlem de 2017 çalış-
malarında açığa çıkartılmıştır. 

BZ.17.SE.7.3.A Açması

İlk kez 2007 yılında çalışılmış olan SE.7.3.A açmasının özellikle kuzey ya-
rısının yüksek kotta, kazılmadan –kısıtlı zaman nedeniyle- bırakılmış idi. Aç-
manın kuzey yarısında sürdürülen çalışmada 2. seviyede +2.19m./ +2.07m. 
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kotları arasında açık kahverengi, kuru toprak tabakası kazılarak sert, sıkıştı-
rılmış toprak düzleme ulaşılmıştır. 

2016 yılı çalışmaları kapsamında kazılan SE.7.3.D açmasının güneyinde 
açığa çıkartılan D729 ve D731 numaralı kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu 
paralel duvarların SE.7.3.A açmasının kuzeybatı köşesinde devamının bu-
lunması amacıyla gerçekleştirilen 3. seviye çalışmaları ise +2.13m./ +2.04m. 
kotları arasında yürütülmüştür.

3. seviyede açmanın kuzeybatı köşesinde D729 ve D731 duvarları doğrul-
tusunda gerçekleştirilen çalışmalara 6. seviyede (+2.04m./ +1.93m.) devam 
edilerek her iki duvarın da üzerini örten Horasanlı, sıkıştırılmış toprak taban 
açığa çıkartılmıştır. Bu tabanın 7. seviye çalışmaları sırasında kaldırılmasıyla 
D729 ve D731 duvarlarının iptal edilerek üzerlerinin yoğun seramikli dolgu 
ile tesviye edildikten sonra taban yapıldığı anlaşılmıştır.

Genel Değerlendirme

2017 yılı kazı çalışmalarında başlıca sonuç olarak, kuzeybatıdan D744, 
güneybatıdan D728, güneydoğudan da D743 parsel duvarları ile sınırlanan 
konut yapısının açığa çıkartılan ögeleri ile mimari yapılanması ve tabakalan-
ması hususlarının anlaşılır duruma getirilmiş olduğunu ifade edebiliriz.

Sözkonusu konutun güneybatısında peristasis ile ayrılan bir başka kom-
şu konutun bulunduğu, güneydoğusunda ise bu peristasisin de bağlandığı 
bir caddeye cephesi olduğu belirlenmiştir (şekil: 2). Konuta ait iç mekan bö-
lümlenmeleri ise ilk yapı evresi için D732, D738 ve D740 duvarları ile tanım-
lanmaktadır. Yeniden yapılanma evresinde D727 duvarının inşa edildiği ve 
D732 duvarının en azından bir kısmının iptal edilerek, yerine D739 duvarının 
yapıldığı saptanmıştır. D742 duvarı ve D741 duvarlarının da bir sonraki ya-
pılanma evresine ait olması gerektiği, olasılıkla D741 duvarının F17-04 deniz 
kabuklu taban ile birlikte aslında bir tür seki olarak kullanım görmüş olduğu 
düşünülmektedir. 

Kazı sonuçlarına göre, 2016 yılında SE.7.3.C açmasında açığa çıkartılan ku-
yunun, konut yapısının İ.Ö. 6. yüzyıl ikinci yarısına tarihlenen ilk yapı evre-
sinde, D728 ve D732 duvarları ile çağdaş kullanım gördüğü, daha sonra İ.Ö. 4. 
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yüzyıla tarihlenen düzlemin yapımı sırasında iki adet pithosun ağız ve boyun 
kısımlarının kuyu çemberinin yükseltilmesi amacıyla pratik bir çözüm olarak 
yerleştirildiği düşünülmektedir.

İlk yapı evresinde, D738 duvarı ile sınırlanan bu mekanın İ.Ö. 4. yüzyıl 
yeniden yapılanma evresine ait olduğu düşünülen D727 duvarının inşası ile 
daraltılarak, çakıllı bir düzlemin de eklenmesiyle bir yarı kapalı depolama 
alanının oluşturulduğu tahmin edilmektedir. Avlu olarak tanımlanabilecek 
bu mekanın hemen kuzeyinde, D738, D732, D740 ve D728 duvarları ve F17-
02 horasanlı tabanı ile tanımlanan bir kapalı mekan saptanmıştır. Konutun 
kuzey kesiminde D740 duvarının ortak kullanıldığı başka bir kapalı mekanın, 
D728 ve D744 parsel duvarları ile kuzeybatı, güneybatı ve güneydoğu sınır-
ları saptanırken, mekanı kuzeydoğu yönden sınırlayacak herhangi bir duvar 
2017 sezonunda saptanamamıştır. 

Gerçekleştirilen kazı çalışmalarında genel olarak konut yapısının batı ya-
rısı daha iyi anlaşılabilmiştir. Doğu kesimde ise birçok alanda gözlemlenen 
Roma Dönemi tahribatı ve daha erken olasılıkla yeniden yapılanma faali-
yetleri sonucunda büyük oranda tahrip olduğu düşünülmektedir. Konutun 
doğu yarısındaki iç mekan yapılanmasına ilişkin açığa çıkartılan en belirgin 
öge D741 ve D742 duvarları ve F17-04 tabanı ile tanımlanabilmektedir. Bulgu-
lara göre, D741 duvarı ve F17-04 tabanının aslında bir seki ya da yükseltilmiş 
bir platform olarak kullanım görmüş olmalıdır.

Kazıevi Deposu, Yayın, Konservasyon ve Çevre Düzenleme Çalışmaları

Kazıevi deposunda bulunan etüdlük ve amorf nitelikte ancak bilimsel ça-
lışma için önemi olan buluntuların bulunduğu rafların düzenlemesine bu se-
zon da devam edilmiş, 2014-2017 yıllarına ait etüdlük ve diğer buluntulardan 
örnek tiplerin katalog çalışmaları kapsamında çizim ve analizleri yapılmıştır. 
Sualtı buluntuları için de Dr. Elizabeth Greene başkanlığındaki ekip depo ça-
lışması yapmış, program kapsamında analizlerini sürdürmüştür. 2017 kazı 
sezonunda amphora mühürleri ve amphoralar ile kaba mal tipleri üzerine üze-
rinde yayına yönelik çalışmalar daha kapsamlı olarak sürdürülmüştür. Amp-
hora mühürleri ve amphora tipleri için depoda daha kullanışlı bir raf düzeni 
gerçekleştirilmiştir. 
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Konservasyon çalışmaları kapsamında 2017 yılı envanterlik eserler (9 
adet) ile etüdlüklerden (73 adet) daha çok metal buluntuların konsolidasyon-
konservasyon işlemleri yapılmıştır. 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayı ile Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi ve Burgaz kazı başkanlığı arasında Temmuz 2017 tarihinde yenilenen 
protokol kapsamında kazı başkanlığı tarafından yapılan başvuru kapsamın-
da bazı hizmet ve ayni yardımlardan kazı alanı ve ören yeri temizliği, hafriyat 
toprağının atılması gibi işler yapılmıştır. 

2017 yılı kazı sezonunda kazısı yapılan açmaların kazı ve yüzey tarım 
topraklarının atılması gerçekleştirilmiş, ve Burgaz örenyerinin doğal görünü-
münün korunması sağlanmıştır. Kazı alanlarının hızlı şekilde büyüyen yüzey 
bitki örtüsünden arındırılması, özellikle korunması gerekli duvarlar ve taban-
ların temizliği sağlanmıştır. 2016 yılında kazılan alanların tümü bütünleşik 
olarak tel örgü ile çevrilmiş idi; bu yıl sadece tel örgünün kontrolü ve sağlam-
laştırılması yapılarak, çalışma sezonu sonunda kazı alanları koruma altına 
alınmıştır. Ayrıca, akropol bölgesinde sarnıç girişleri ve içleri temizlenerek 
koruma altına alınmıştır. Örenyeri levhalarında Bakanlığımızın logo ve isim 
yanlışlıkları özgün alüminyum malzeme ile düzeltilmesi sağlanmış, kazıevi 
girişindeki levha Marmaris Müze Müdürlüğü’nün onayı ile yenilenmiştir.



130

şekil 1: 2017 Yılı itibariyle kazılan alanlar.
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şekil 2: 2017 Yılında kazılan alanlar.

Resim 1: Bz.17.SE.7.2.A açması.
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Resim 4: Bz.17.SE.7.2.D açması.

Resim 3: D728 Duvar dolgusunda ele geçirilen bezemeli 
kap parçası.

Resim 2: Bz.17.SE.7.2.A açması / D728 duvar dolguları.
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Resim 5: Bz.17.SE.6.2.C açması.

Resim 6: Bz.17.SE.6.2.C açması / peristasis boşluğunda ele 
geçirilen İ.Ö. 6. yy. kap parçası.

Resim 7: Bz.17.SE.6.2.C açması / peristasis boşluğunda ele 
geçirilen İ.Ö. 6. yy. kap parçası.
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Resim 9: Bz.17.SE.6.2.C açması / D728 ve D744 duvar dolgularından ele geçirilen İ.Ö. 6. yy. kap 
parçası.

Resim 8: Bz.17.SE.6.2.C açması / konutu sınırlayan parsel duvarları.
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Resim 11: Bz.17.SE.7.2.C açması.

Resim 10: Bz.17.SE.7.2.B açması.
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Resim 12: Bz.17.SE.7.3.B açması.
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KLAROS 2017

Nuran ŞAHİN*
Onur ZUNAL

Gülşah GÜNATA

Klaros 2017 kazı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve maddi katkıları ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğu ile 17 Temmuz 2017 – 24 Eylül 2017 
tarihleri arasında öğretim üyeleri, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencile-
ri ile 18 işçiden oluşan bir ekiple gerçekleştirilmiştir. Kazıya, temsilci olarak 
İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanı Gülay Uluışık katılmıştır. 

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
2017 kazı çalışmalarına 28 Kasım 2016 yılında yaşanan sel felaketinin ar-

dından kutsal alanda kalan balçık tabakasının kaldırılması amacıyla ilk olarak 
ören yeri temizliği ile başlandı. Hellenistik Apollon Tapınağı’nın krepislerinin 
temizlenerek yazıtların görünürlüğünün sağlanması bu bağlamdaki ilk çalış-
mayı oluşturmuştur (Resim: 1).

L1-M1/23-25 Plankare Çalışmaları
2015 yılında kamulaştırılan 147 ada 24 parsel içerisinde yer alan bu alanda-

ki ilk çalışmalar 2016 yılı Ekim ayında başlatılmıştı1. 2016 kazı sezonunda üç 
odası açığa çıkarılan yapının devamının ortaya çıkarılması ve fonksiyonunun 

* Prof. Dr. Nuran şAHİN, Erzene Mah.  Cengizhan Cad. Ataberk 1 Apt. No:1/5, Bornova-İzmir/
TÜRKİYE. E-mail: nuran.sahin@ege.edu.tr, nurans2005@msn.com.

 Arş. Gör. Dr. Onur zUNAL, E. Ü. Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü, Bornova-İzmir/TÜRKİYE.
 Dr. Gülşah GÜNATA, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE.
1 şahin vd. 2018, 425-428.
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belirlenebilmesi amacıyla 2017 sezonunda bu alanda çalışmalar devam etti-
rilmiştir. İlk çalışma olarak KL16.4 No.lu duvarın güneyindeki dolgu toprak 
kaldırılmış, 2016 yılında çalışmanın bırakıldığı seviyeye getirilmiştir. Genel 
temizlik çalışmalarının ardından 2 No.lu odanın doğu kesitinde seviye inme 
çalışmalarına başlanmıştır. Odanın doğu kesitinde üst kodu +3.97m., alt kodu 
+3.72 m. olan belirgin bir yangın tabakası saptanmış, Ales Deresi’nden ge-
tirilerek yangını söndürme amaçlı kullanıldığı düşünülen +3.95m./+3.80m. 
kodları arasında kum tabakası saptanmıştır. +3.13 m. seviyesinde toprak ren-
ginde yoğun bir değişim gözlenmiş ve yer yer patlamış açık sarı renkli taban 
tuğlaları ele geçmiştir. +2.85 m. kodunda bir adet bronz fibula iğnesi ile bir 
adet bronz gabara bulunmuş, +2.73 m. seviyesinde de yanmış tuğla parça-
larına rastlanmıştır. +2.70 m. seviyesine gelindiğinde yanmış cam parçaları, 
yüksek ısıya maruz kalarak renk değiştirmiş taş ve deniz kabuğu örneklerine 
rastlanmıştır. +2.67 m. seviyesinde yanmış ve patlamış çok sayıda mermer 
parçası ile karşılaşılmış, ek olarak bir adet dışa çekik ağız profili veren açık 
kap ağız parçası ele geçmiştir.

1 No.lu Oda Çalışmaları

1 No.lu odanın güneyinde 2016 yılında açığa çıkarılan döküntü tabaka-
nın kaldırılması ve odanın işlevinin anlaşılması adına son seviye olan +2.02 
m. seviyesinden inilmiş ve amorf seramik parçaları, yer yer yanık izleri ve 
insan kemikleri görülmüştür. Bu buluntuların yanı sıra yoğun biçimde harç 
örnekleri ve az sayıda salyangoz kabukları ele geçirilmiştir. 2016 yılında, KL 
16.4 duvarının batı cephesinde ele geçen M.Ö. 50-M.S. 50 ye tarihlenen ince 
cidarlı seramiklerin devamı olduğu düşünülen parçalar ve yine aynı noktada 
görülen insan kemiklerinin devamı ile birlikte ele geçmişlerdir. İnce cidarlı 
bu seramikler yapının ikinci evre duvarları için terminus post quem oluştur-
maktadırlar. Ayrıca 2016 yılında bulunan amphora ağız ve gövde parçasının 
devamı da +1.49 m. kodunda ele geçirilmiştir. Odanın birinci evreye ait du-
varının alt seviyesi +1.60 metredir. Açmanın kuzeybatı köşesinde düşmüş 
olan tuğlaların harçları  arasından yer yer korunmuş, kırmızı ve beyaz boyalı 
fresko parçaları ele geçirilmiştir. +1.55 m. kodundan itibaren fresko parçala-
rında artış gözlenmiştir. +1.57 m. seviyesinde iki adet tam kaide ile, üst kodu  
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+1.54m., alt kodu +1.49 m. olan künk parçası ele geçirilmiştir. Bu arada alanın 
güneydoğusundan  +1.52 m. seviyesinde yanık izleri görülmeye başlanmış, 
aynı seviyede bir adet cam tüm ağız parçası bulunmuştur. +1.47 m. seviyesin-
de görülen koyu renkli nemli topraktan, çamura geçilmiştir. Açmanın doğu 
tarafında, üst kodu +1.48 m. olan bir adet kafatası ortaya çıkarılmıştır (Re-
sim: 2). +1.46 m. seviyesinde bir adet yüksek ısıyla bükülmüş kurşun kenet 
ele geçmiş, +1.38 m. seviyesinde toprakta yanık izleri yoğunlaşmaya ve aynı 
zamanda taban suyu gelmeye başlamıştır. Güney duvarında niş ya da ocak 
olabilecek bir bölüm açığa çıkarılmıştır. Çalışmalar arasında +1.33-+1.27 m. 
seviyeleri arasında bir adet deniz kabuğu, kafatasının bulunduğu noktada ke-
mik parçaları ve 2 adet fresko parçası, 7 adet çok yanmış taş ele geçirildi. +1.27 
m.de tüm yüzeyde tatlı su (dere) ürünü ince küçük şeytan minarelerinden 
oluşan tabaka açığa çıkarılmıştır. Odada yürütülen çalışmalarda güney du-
varının  birinci evresine ait üst seviyesi +1.65 m., alt seviyesi ise +1.16 m. olan 
beş sırası açığa çıkarılarak bu odadaki çalışmalara son verilmiştir. 

2 No.lu Oda Çalışmaları

2 No.lu odada yapılan seviye inme çalışmaları sırasında yoğun taban 
tuğlası, birkaç kalypter ve stroter parçası ele geçirilmiştir. 1 No.lu odadaki ça-
lışmalara paralel olarak 2 No.lu odada seviye inildikçe yoğun harç ve taban 
tuğlaları, aralıklarla da olsa stroter parçaları görülmüştür. +2.02m. seviyesin-
de ise yoğun yanık izleri gözlenmiş, bir adet pişmiş toprak Asur palmeti ele 
geçirilmiştir (Resim: 3). Üst seviyesi +1.88 m., alt seviyesi +1.83 m. olan bir 
adet sığ denizel gastropot2 bulunmuş, yer yer amorf yivli seramik parçaları, 
bir adet tam kaide, birkaç adet kalypter ve stroter parçası ele geçirilmiştir. Oda-
nın güney girişine yakın bir noktadan aşırı yanma nedeniyle kalypter ve bir 
taş gelmiştir. Seviye inme çalışmaları sırasında +1.66 m. kodunda M.Ö. 75-50 
arasına tarihlenen bir adet bronz Smyrna sikkesi bulunmuştur. Bu sikke ya-
pının ikinci evresi için bir terminus post quem oluşturmuştur. 2 No.lu odanın 
güney girişinde +1.59 m. seviyesinde de korozyonlu bir bronz sikke bulun-
muştur. Çalışmaların devamında, 2 No.lu odadan, 4 No.lu odaya geçişin  te-

2 Doğan 2013, 974, şek. 7.
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meli açığa çıkarılmıştır. Çalışmaların ilerlemesi ile  2016 yılında bir bölümü 
açığa çıkarılmış olan  ve odanın güneyinde yer alan 2.00 metre genişliğindeki 
girişin yapının ana girişi olduğu anlaşılmıştır. Bu girişinde pabuçluğunun ve 
eşik temelinin erken evrenin duvarlarının kullanılarak yapıldığı saptanmıştır. 
Duvarlar arasında yoğun harç gözlenmiş ve yerinde bırakılmıştır (Resim: 4). 
Odanın ortasında +1.57 m. kodunda ortaya çıkarılan yanık alanın +1.55 m. 
seviyesinde tüm alana yayılarak  yoğun biçimde devam ettiği gözlenmiş, aynı 
seviyede kemik parçaları, yanık toprak ve deniz kabuğu örneği ele geçirilmiş-
tir. 2 No.lu odanın kuzeyinde kalan döküntü alan içinde +1.68 m. seviyesinde 
başlayan ve hem tabanda hem de kesitte belirgin şekilde görülen yoğun yanık 
izlerinin 1.55m. seviyesinde küllü tabakaya dönüşmüştür. +1.49 m. seviye-
sinden itibaren düşmüş fresko parça ve harçlarının kaldırılmasının ardından, 
+1.47 m./+1.44 m. seviyelerinde sıkıştırılmış taşlardan bir tabana rastlanmış-
tır. Bu tabanın güney yönünde yer yer tahrip olduğu görülmüştür. +1.26 m. 
seviyesinde 2 No.lu oda içerisindeki çalışmalar sona erdirilmiştir. 

3 No.lu Oda Çalışmaları

2016 yılında açığa çıkarılan 3 No.lu odanın sınırlarını belirlemek ve deva-
mını görmek amacıyla batı kesitinde +3.59 m. seviyesinde çalışmalar başla-
tılmıştır (Resim: 5)3. Odanın güneybatısında +3.18 m. seviyesinde irili ufaklı 
taşçıklardan oluşan yoğun bir kum tabakası görülmüştür. +3.10m. kodunda 
saptanan yanık izleri yukarıdaki kum yoğunluğunun nedeni olmalıdır. Batı 
kesitte +2.54 m. seviyesinde odanın kuzey sınırını belirleyen KL 16.1 duvarı-
nın devamı saptanmıştır. 3 No.lu odanın doğu-batı doğrultulu uzunluğu 4.90 
metredir. Açığa çıkarılan diğer odaların uzunluklarının 4.30 m. oluşu, 3 No.lu 
odanın farklı işlevi olabileceğini gündeme getirmektedir. Yapının kuzey du-
varını oluşturan KL 16.1 duvarının 2 ve 3 No.lu odalardan sonra da devam 
ettiği görüldüğünden doğu ve batı yönlerinde genişlemeye karar verilmiş, 
6 metrelik alüvyonun kepçe ile kaldırılması sırasında koruma tedbiri olarak 
teraslama yapılmıştır. Batıya genişleme çalışmaları sırasında KL 16.4 duvarı-
nın +2.36 m. kodunda yanık izlerine rastlanmıştır. 3 No.lu odanın batısında 

3 şahin vd. 2018, 428.
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gerçekleştirilen çalışmalarla tamamı ortaya çıkarılan ve KL 17.2 adı verilen 
duvar KL 16.4 duvarı ile kesişmektedir.

4 No.lu Oda Çalışmaları

2 No.lu odanın doğusunda açığa çıkarılan odaya, 4 No.lu oda adı veril-
miştir. Odanın yapı içerisindeki konumunu anlamak amacıyla +3.60 m. sevi-
yesinden itibaren başlatılan çalışmanın devamında +2.83 m. seviyesinden iti-
baren yer yer yanık izleriyle beraber yanık kemik parçaları ile bir adet fresko 
örneği ele geçirilmiştir. +2.81 m. seviyesinde 4 No.lu odanın doğu duvarına 
ait ilk taş yüzeyi karşımıza çıkmıştır. Duvarın kesite girdiği görülmüş ve L1-
M1/23-25 açmasının doğuya doğru 5m. daha genişletilmesi kararı alınmıştır 
(Resim: 6). 4 No.lu odanın açığa çıkarılan doğu duvarına KL 17.4 adı verilmiş-
tir. Odanın güneydoğusundan kalypter ve stroter parçaları, güneyinden +2.76 
m.de yanmış cam parçaları ile yer yer yanık izlerine rastlanmış ve yanmış 
kemikler gelmiştir. +2.70 m. seviyesinde bir adet cam parçası ve bir adet tava 
sapı ele geçmiştir. +2.69 m. seviyesinde bir adet 30x30 cm.lik tam bir taban 
tuğlası bulunmuştur. 2005 yılı kazı sezonunda katagogeiondaki z16 açmasının 
kuzey odasında bulunmuş olan in-situ taban tuğlaları ile aynı ölçüye sahiptir.4 
Ele geçirilen taban tuğlalarının katagogeiondakilerle aynı ölçüleri vermesi yeni 
yapıda da aynı sistemde taban tuğlaları olduğunu, altındaki kuvvetli harcın 
da bir tür sudan koruma tekniği olduğunu gösterir. +2.65 m. seviyesinde bir 
adet bronz obje, +2.56 m. seviyesinde ise cam parçası bulunmuştur. Oda-
nın KL 16.1 duvarının devamı olan kuzey duvarı +2.60 m. seviyesinde açığa 
çıkarılmış ve doğu duvarı ile kuzey duvarının kesiştiği noktada doğu-batı 
doğrultulu olarak +2.64 m./+2.59 m. kodlarında toplu şekilde taban tuğlaları 
ele geçmiştir. +2.54 m. seviyesinde 37x27 cm. ölçülerinde tam bir taban tuğ-
lası bulunmuştur. Çalışmalar ilerledikçe özellikle 4 No.lu odanın neredeyse 
tamamında taban tuğlalarının bulunması ve bu tuğlaların altında yanık ta-
bakasının gözlenmesi dikkati çekmiştir. Çalışmaların başında kesit üzerinde 
gözlemlenen yangını söndürme amaçlı kullanılmış olduğu düşünülen Ales 
Deresi’nden getirilmiş kum tabakasının diğer odalara göre daha kalın olma-

4 şahin vd. 2007, 594.
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sının sebebi buluntulardan yola çıkarak olasılıkla 4 No.lu odada yangının çok 
daha şiddetli olması ile açıklanabilir. +2.58 m.de KL 17.4 duvarına ait giriş ile 
beraber KL 16.4 duvarı ile kesişen kuzey-güney doğrultulu duvar ve KL 16.4 
duvarına dahil olan doğu-batı doğrultulu güney duvarı ortaya çıkarılmıştır. 
Alanda yapılan seviye inme çalışmaları sırasında +2.55 m.de bir adet tam cam 
kaide ve aynı seviyede amorf taban tuğlaları ele geçirilmiştir. 4 No.lu odaya 
ait tam ölçüler; kuzey-güney doğrultulu iç mekan uzunluğu 3.84m., doğu-ba-
tı doğrultulu iç mekan uzunluğu 4.25 m. ve KL 17.4 duvarına ait giriş genişliği 
1.07 m. olarak ölçülmüştür. +2.44 m. seviyesinde KL 16.4 duvarının hemen 
yanında oda içerisinde bir adet bronz sikke ele geçirilmiştir.

Ortaya çıkan güney duvarının genelinde güneye doğru eğimli bir kayma 
mevcuttur. Olasılıkla yangının sebep olduğu çökme ile üzerine yük binen gü-
ney duvarı yer yer esnemiştir. Bu durum oda içerisinde bulunan harçlı taban 
tuğlaları ve taşları da açıklamaktadır. zira ele geçirilen taban tuğlaları odanın 
zeminine göre yüksek bir seviyede ele geçirilmesi nedeni ile olasılıkla duvar 
örgüsü için kullanılmış ve yangın veya benzeri bir durumda dökülmüşlerdir. 
+2.36m. ile beraber tüm açma genelinde temizlik yapılmış ve korunmuş taban 
tuğlalarının hatları açılarak fotoğrafa hazır hale getirilmiştir.

5 No.lu Oda Çalışmaları

3 No.lu odanın açığa çıkarılması ile duvarın devam ettiği anlaşılmıştır. Bu 
nedenle batı kesitinin 5.20 m. genişletilmesine karar verilmiştir. +2.80 m. ko-
dunda yer yer yanık izleri ve amorf taban tuğlaları ele geçmiştir. +2.61 m. 
seviyesinde 3 No.lu odanın KL 17.2 duvarının devamı görülmüş, yeni meka-
nın batı duvarına ait düzgün profilli bir bölüm açığa çıkarılarak duvara KL 
17.3 ve bu bölüme 5 No.lu oda adı verilmiştir (Resim: 7). Odanın doğu-batı 
doğrultulu uzunluğu 4.50 metredir. +2.51m. kodundan itibaren yoğun olarak 
taban tuğlaları, kalypter ve stroter parçaları ele geçirilmiştir. 5 No.lu odanın 
batı girişini oluşturan KL 17.3 duvarının kuzey bölümündeki kuzey-güney 
doğrultulu büyük blok taşlardan kuzeybatı köşesindeki taşın batı kenarın-
da tesadüfi olamayacak, ancak amacı henüz saptanamamış “u” biçimli bir 
girinti saptanmıştır. KL 17.3 duvarının genişliği 0.90 metredir ki bu 1, 2 ve 3 
No.lu odaların ara duvarlarının genişliğinden fazladır. Böylesi kalın bir duva-
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rın varlığı ikinci katın olasılığını düşündürmektedir. KL 16.1 duvarını dikey 
olarak kesen doğu-batı doğrultulu iç bölme duvarının uzunluğu 0.69 m., ge-
nişliği ise 0.56 m.dir. Bu yeni duvarın batı kesite girmesi nedeniyle bu alanda-
ki çalışma, açma genişletilmesinden sonraya bırakılarak, çalışmalar yapının 
doğu bölümüne  kaydırılmıştır. Çalışmalar 2 No.lu odanın güneydoğusu ve 1 
No.lu odanın güneyi olmak üzere iki alanda devam etmiştir. 

6 No.lu Oda Çalışmaları

4 No.lu odanın doğusunda genişletilen alanda, +3.64 m. seviyesinden 
itibaren çalışmalar başlatılmıştır. +3.11 m. kodunda kesitler düzeltilmiştir. 
+2.90-2.85 m. kodları arasında yoğun harç gelmiş ve toprak renginde açıktan 
koyu kahverengiye giden bir değişim gözlenmiştir. Yine aynı seviyede bol 
miktarda döküntü taş (harçlı) ve mermer yongaların gelmiştir. Açma genelin-
de harcın en yoğun görüldüğü noktalar 6 No.lu odanın güneydoğusu ve ku-
zeydoğusudur. +2.84 m. seviyesinde bir adet 24x37 cm. ölçülerinde tam taban 
tuğlası ele geçirilmiştir. Açma genelinde yoğun şekilde taban tuğlaları ve sey-
rek de olsa çatı kiremitleri gelmeye başlamıştır. 6 No.lu odada zeminden bu 
kadar yüksek bir seviyedeyken bu kadar fazla taban tuğlası görülmesinin iki 
olası sebebi söz konusudur. İlk olarak düşünülen bu tuğlaların duvar örgüsü-
ne dahil olduğu ve bir deprem ya da doğal afet nedeniyle çökmüş olabilece-
ğidir. Bir diğer olasılık  ise yapının çok katlı olmasıdır, ancak henüz bu yönde 
herhangi bir somut mimari birim ile karşılaşılmamış olması birinci ihtimalin 
daha kuvvetli olduğunu düşündürmektedir. Ancak bu noktada, elimize ge-
çirilen taban tuğlalarının ölçülerinin duvar kalınlığı ile örtüşmemesi, ölçüler 
tutsa dahi tuğla kalınlıklarının değişkenlik göstermesi dikkatimizi çekmiştir. 
Bu veriler ışığında, aynı seviyelerde ele geçirilen farklı ölçülerdeki taban tuğ-
lalarının varlığı, ikinci katın duvarlarına ve tabanına ait tuğlalar olabileceği 
ve yapının inşa sırasında doğal bir afetle (deprem ?) yapının genelinde oluş-
turduğu hasarla birlikte iki farklı ölçüdeki tuğla grubunun karıştığı düşünü-
lebilir. +2.78 m. seviyesinde bir adet bronz Erken Bizans sikkesi (olasılıkla 
Tiberius II – demi folis), yine aynı seviyede yer yer taban tuğlaları dolgu ha-
linde gelmiş ve tüm odadaki dağılımları fotoğraflanmıştır. 6 No.lu oda çalış-
malarında güney duvarı +2.75 m., kuzey duvarı ise +2.74 m. kodunda ortaya 
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çıkarılmış, sonrasında duvar takibi yapılarak doğu duvarına ulaşılmıştır. Bu 
çalışmalar sırasında özellikle odanın güneydoğusunda +2.70 m. seviyesinde 
yoğun yanık izleri, kömür parçaları ve üst üste binmiş taban tuğlaları ile kaly-
pter parçaları gelmiştir. Ayrıca +2.66 m. seviyesinde bir adet sikke, +2.65 m. 
seviyesinde ise bir adet demir çivi ele geçirilmiştir. Duvarın takibi sırasında 
güney duvarının doğu duvarı ile kesiştiği noktadan itibaren güneye doğru 
devam eden +2.77 m. seviyesinde bir duvar yapısı ile daha karşılaşılmıştır.

L1M1/23-25 plankarelerindeki açmanın doğusunda yapının mimari plan 
takibini devam ettirebilmek amacıyla gelecek yıl açmanın 7 m. doğu yönünde 
genişletilmesine karar verilmiştir. Bu çalışma ile 6 No.lu odada açığa çıka-
rılmış olan güneydoğu duvarı ile kesiştiği noktadan itibaren güneye doğru 
devam eden +2.77 m. seviyesindeki duvarın yapı ile ilişkisinin anlaşılması 
planlanmaktadır.

Jeofizik Araştırma

L1-M1-23-25 plankarelerinde çalışmaları sürdürülen mekanın işlevinin 
saptanması ve mekânsal kurgusunun anlaşılması yönünde çalışmalarımıza 
yol gösterecek jeofizik araştırmanın doğru yürütülebilmesi adına L1-M1/23-
25 plankarelerindeki mekanın güneyinde çalışmalar sırasında biriktirilen 
toprak temizlenmeye başlanmış, ayrıca tüm alanda engel teşkil edilebilecek 
bitki örtüsü kaldırılmıştır. Bu sırada 2016 yılında açılan ancak herhangi bir 
taşınır ya da taşınmaz buluntu vermeyen L1/22 açması da alınan izinler 
doğrultusunda kapatılmıştır. Christian Hübner tarafından yürütülen jeofizik 
araştırmalar arazinin güneyinde L1-M1/23-25 açmasının bulunduğu alanda 
başlatılmıştır. İlk çalışma magnetometri ile yapılmış, daha sonra da ERT rezis-
tivite uygulanmıştır (Resim: 8). Jeofizik araştırmalar sonucunda L1-M1/23-25 
açmasının kuzeybatısında bir anomali tespit edilmiştir. Bir metre genişliğinde 
kuzey-güney doğrultulu tespit edilen anomalinin mimari bir yapıya (su ke-
meri, yol) işaret etme ihtimali olduğu düşünülerek açmanın kuzeybatısında 
kesite bitişik 3x2 m. ölçülerinde bir alanda +4.75 m.den itibaren seviye inme 
çalışması başlatılmış, +4.75 m. seviyesinden gelen bir adet koyu yeşil firnisli 
ağız parçası dışında +3.29 m.ye kadar herhangi bir buluntuya rastlanılmamış-
tır. Ancak +3.40 m. seviyesinden sonra yanık izleri tespit edilmeye başlanmış-
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tır. Gün içerisinde alanda yapılan çalışmalarda ihtimal dahilinde olan yapı bi-
rimlerinin herhangi bir şekilde görülmemesi ve jeofizik araştırmalar sonucun-
da görülen anomalinin alanda çıktığı belli olan bir yangının Ales Deresi’nden 
getirilen kumlar ile söndürülmesi sebebiyle oluşan üst seviyesi +3.39 m., alt 
seviyesi ise +3.25 m. olarak ölçülen katman ile ilişkili olduğu anlaşılmıştır. 

Bu çalışmaların yanında  L1-M1/23-25 açmasından başlayarak koordinat 
çalışmaları da  yapılmış ve sırasıyla Klaros Apollon Tapınağı, Hellenistik Dö-
nem sunağı, propylon ve katagogeionda devam etmiştir. Bu araştırmalarda iki 
farklı yöntem kullanılmıştır. Bu çalışmada bizlere yardımcı olan meslektaşım 
Metropolis Kazı Başkanı Sayın Serdar Aybek’e, ve arkeolog Umut Cansever’e 
teşekkürlerimi sunarım.  

Polemaios Onur Anıtının Restorasyon ve Ayağa Kaldırma Projesi Çalışmaları

Bu proje 2013 yılında İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun onayından geçmiş, ancak 2017 yılına değin ödenek sağlanamadı-
ğından gerçekleştirilememişti. 2017 yılında İzmir Büyükşehir Belediye’sinin 
sponsorluğunda çalışmalar başlatılmıştır.  

Projeye konu olan Polemaios Onur Anıtı, kutsal alanın güneyindeki propy-
lonun 6.20m. kuzeyinde yer alır ve kare formlu yazıtlı bir kaide, dört tambur 
ve bir başlıktan oluşmaktadır. Anıtın kare formlu ve üç yüzü yazıtlı kaidesi 
1950 yılında Louis Robert tarafından in-situ olarak bulunmuştur. Anıtın üçün-
cü ve dördüncü tamburları ile İon başlığı ise 2001-2003 yılları arasında yürü-
tülen kazılarda açığa çıkarılmıştır. 

Polemaios, Anadolu’nun, Roma’nın Asya Eyaleti’ne (Provencia Asia) dö-
nüştüğü dönemde Roma elçiliği görevini üstlenmiş ve kenti Kolophon (ola-
sılıkla Notion) ile Klaros’a büyük parasal katkılarda bulunmuştur. Kolophon 
halkı da çok sevdikleri Polemaios’un altın yaldızlı heykelini sütunlu onur anı-
tı üzerine dikmişlerdir. Altın yaldızlı heykel büyük olasılıkla antik dönemde 
çalınmıştı. Kent dışı kutsal alanlar oluşturulurken plan hazırlama aşamasın-
da gereken ilk düzenlemelerden biri de kent ile kutsal alan arasındaki bağ-
lantıyı sağlayacak kutsal yolların yapılmasıydı. M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren 
Anadolu’da Mısır etkisiyle başlayan bu sistemin ayrılmaz bir parçası olarak 
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bu kutsal yolların iki cephesinin anıtsal heykellerle süslenmesi yer alıyordu. 
Klaros kutsal yolları (Arkaik Dönemden Roma Dönemi sonuna değin kut-
sal alanda gün ışığına çıkarılmışlardır) bu sistemin uygulandığı en güzel ör-
neklerden biridir. Bu bağlamda Polemaios5, Menippos6 ve Sextus Appuleius7 
sütunlu onur anıtları 9.10 m. artı 1.65 m. yüksekliğinde altın yaldızlı bronz 
heykelleri ile yaklaşık 11 m. yükseklikte Antik Dönemin görkemli onur anıt-
ları arasında yer almaktaydılar. Kutsal alandaki bu üç anıttan ikisi daha önce 
(Menippos 1996, Sextus Appuleius 2004) ayağa kaldırılmışlardı. 

Anıtın çalışmalarına öncelikle anastylosu oluşturan ve mermerden yapıla-
cak kare plinthos ve iki tamburun mermerinin satın alma işlemi ile başlandı. 
Prokonnessos (Marmara Adası) mermerinin kutsal alanda kullanıldığı bilin-
diği için öncelikle buradaki mermer ocaklarına gidildi, ancak benzeri buluna-
madı. Daha sonra Muğla Yatağan’da dört mermer ocağında inceleme yapıla-
rak orijinal parçalara en yakın ince gri damarlı mermer seçilerek satın alındı. 
Ham bloklar Afyonkarahisar’da kestirildikten sonra tamburların yivlerinin 
işlenmesi için Foça’ya götürüldü. Bu çalışmalar üç aylık bir süreci (Haziran-
Ağustos) kapsadı. Eylül ayında bu parçalar kutsal alana getirildi. Restorasyon 
süresince Efes Arkeoloji Müzesi’nin vinci kullanılmıştır (Resim: 9). Bu konu-
da büyük desteklerini gördüğümüz Müze Müdürü Sayın Cengiz Topal’a iç-
ten teşekkürü borç bilirim. İlk çalışma olarak Polemaios Onur Anıtı’nın res-
torasyon amaçlı olarak hazırlanan sütun tamburları, kaidesi ve altlığı vinç 
yardımı ile indirilmiştir. Daha sonra anıta ait İon başlığının kazı deposundan 
yine vinç yardımı ile taşınması gerçekleştirilmiş ve başlık da anıtın in-situ kai-
desinin bulunduğu yere getirilerek restorasyon çalışmasına hazır hale getiril-
miştir. Polemaios Onur Anıtı’nın restorasyonu için tüm altlığın açığa çıkması 
ve sunuma hazır hale getirilebilmesi amacıyla anıt etrafında 1m genişliğinde 
bir alan oluşturularak seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Ayağa kaldırma 
çalışmasında ilk işlem kaidenin kapak taşının kaidenin üstüne oturtulmasıyla 
başlamıştır. Çalışmalar 1 ve 2 numaralı sütun tamburlarının kurşun delikleri-
nin yapılması ve 1 No.lu tamburun anastylosunun yerleştirilmesi ile devam 

5 Robert-Robert 1989, 11-62, Etienne-Varènne 2004, 135-142,fig. 83-88.
6 Robert-Robert 1989, 62-104; Etienne-Varènne 2004, 93-104, fig. 136-138.
7 Etienne-Varènne 2004, 117-122, fig. 71-76, 128.
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etmiştir. Bu çalışmaların ardından 1 No.lu tambur taşınarak anastylosun üze-
rine oturtulmuştur. Sonrasında 2 No.lu tambur yerleştirilmiştir. Bu çalışmalar 
devam ederken orijinal iki tamburun ve İon başlığının temizlenme işlemleri 
sulandırılmış Arap sabunu ile yıkama ve kumlama sistemi ile yapılmıştır. Bu 
işlemlerin bitiminin ardından sütunun son iki tamburu yerlerine konmuş ve 
sonrasında temizlenmiş olan başlık yerine yerleştirilmiştir (Resim: 10). 

Restorasyonu tamamlanan Polemaios Anıtı’nın çevre düzenlemesi kap-
samında çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda anıt etrafında toprak kaldırma 
ve rampa oluşturma işlemleri yapılmış ve anıtın kuzeydoğusundaki renkli 
panosu ile bütünlüğü vurgulanmıştır. Propylonun kuzeyinde kalan alanda 
kutsal alan ile bağlantıyı sağlayan bölümün seviyesi düşürülerek anıtın ka-
idesinin de görsellik kazanması sağlanmıştır. Bu düzenleme ile ören yerinin 
ve kutsal alanın girişini oluşturan propylondan kutsal alana bakış yeni bir bo-
yut kazanmıştır.

Yeni Proje Çalışmaları
Kazı Depoları Yapılmasına Yönelik Çalışmalar
Kutsal alanda halen var olan taş kazı deposu yetersiz kalmaktaydı. 

13.07.2017 tarihinde Urla ANKUSAM’da gerçekleştirilen 2017 İzmir kazıla-
rı toplantısında bu sorunumuzu dile getirmiştik. Bu toplantıya katılan Ka-
zılar Daire Başkanlığı’ndan Sayın Köksal Özköklü bu konu ile ilgilendiler. 
Ankara’ya dönüşlerinde bizzat telefonla tarafımıza ulaşarak bu talebimizin 
uygun görüldüğünü ve çalışmalara başlayabileceğimizi bildirdiler. Kendile-
rine çok teşekkür ediyorum.

Toplantıda kazı deposunun kuzey ve güneyinde iki yapı yapmak istedi-
ğimizi de belirtmiştik. Ankara’dan gelen olumlu yanıtla, ilk çalışma olarak 
Prof. Dr. Musa Kadıoğlu ve Efes Müze Müdürü Cengiz Topal’ı, kurul üyeleri 
olduklarından bu konuda görüşlerini almak üzere kazı alanına davet ettik. 
Ayrıca Teos kazı başkanı olarak 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda iki bina 
yaptırmış olan Musa Kadıoğlu’ndan yapılacak işlemler hakkında da bilgi al-
mak istedik. Musa Kadıoğlu ve Cengiz Topal kazı alanına gelerek inşaatı dü-
şünülen kazı depolarının yapılacağı alanı incelediler. Kendilerine halen var 
olan kazı deposunun güneyinde kamulaştırılmış olan 147 ada 24 parselde ve 
yapının kuzeyinde 147 ada 23 parselde taştan diğer yapı ile uyumlu iki adet 
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iki katlı bina yapılacağı ve yapıların ana kaya üzerine oturtulacakları açıklan-
dı. Musa Kadıoğlu ve Cengiz Topal, ilk çalışma olarak genel olarak izlenebi-
len güney ve kuzeyde yer alan ana kayanın tümden açığa çıkarılmaları öne-
risinde bulundular. Her iki alanda yapılan çalışmalar Klaros Ören Yeri’nin 
bağlı olduğu İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu’nun 
iki üyesinin önerileri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

İlk çalışma 24 parselde yer alan ana kayanın tümüyle açığa çıkarılması 
yönünde yapılmış ve 2015 yılında kamulaştırılan bu alanda dolgu tabakası 
olan bölümlerde başlatılmıştır. Kazı deposunun güneyinde yapılan çalışma-
ların amacı ana kayalar arasında kalan dolgu tabakalarında kültür tabakası 
ve buluntuların olup olmadığını anlamak olduğundan takibi kolaylaştırmak 
ve daha tutarlı sonuçlar elde etmek adına alanda altı adet açma açılmıştır. Bu 
doğrultuda 2x2 m. ölçülerinde, +9.20 m. kodundan itibaren 1 No.lu açmada 
çalışmalar başlatılmış ve +8.70 m. kodunda alanda ana kaya hatları tamamen 
ortaya çıkarılmıştır. 3x2.5m. ölçülerinde, +11.24m. kodunda başlatılan 2 No.lu 
açma çalışmalarında ana kayaya +10.43 m. kodunda ulaşılmıştır. 2.5x2 m. öl-
çülerinde, +10.76 m. kodunda seviye inme çalışmaları başlayan 3 No.lu açma-
da +10.25 m. kodunda; 3.5x2.5 m. ölçülerindeki 4 No.lu açmada ise +9.93 m. 
kodunda başlatılan çalışmalarda +9.15 m. kodunda ana kayaya ulaşılmıştır. 
3.35x2.70 m. ölçülerindeki 5 No.lu açma çalışmalarına +10.23 m.de başlan-
mış, +9.30 m.de ana kayaya ulaşılmıştır. 2.30x2.95 m. ölçülerinde, +9.12 m. 
kodundan itibaren çalışmaların başlatıldığı 6 No.lu açmada ise +8.38 m.de 
ana kaya hatları tamamen ortaya çıkarılmıştır. Kazı deposunun güneyindeki 
alanda açılan bu altı açma çalışmaları sonucunda ana kayaya ulaşma çalışma-
ları tamamlanarak  fotoğraf çekimlerinin ardından alandaki çalışmalara son 
verilmiştir (Resim: 11).

Kazı deposunun kuzeyinde yapılan çalışmalar: 147 ada 23 parselde 
4.75x1.85 m. ölçülerinde, +9.81 m. üst kodlu kuzey deposu 1 No.lu açması 
açılmıştır. Yapılan çalışmalarda +8.75 m. seviyesine geldiğimizde modern, 
olasılıkla Theodor Macridy ile Charles Picard’ın inşa ettikleri teras duvarı açı-
ğa çıkarıldı ve ana kayaya dayandığı noktanın saptanabilmesi amacıyla do-
ğusu ve batısında seviye inme çalışmaları devam etmiş, bu alanda da duvarın 
batısında +8.11m. kodunda ana kayaya ulaşılarak, çizimler yapılmış, fotoğraf  
çekimlerinin ardından çalışmalar sonlandırılmıştır. 
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Kazı Evi Dış Cephesinin Boyatılması
Kazı evinin 2005 yılından bugüne değin dış cephesi boyanmadığından, 

gereklilik arz ediyordu. Bu nedenle Selçuk’tan bir şirketle anlaşılarak boyama 
işlemi yapıldı.

Güneş Enerjisi Panellerinin Yenilenmesi
2016 yılında dolu ve selden tahrip olan 2005 yılında yaptırılmış olan pa-

neller yenilenmiştir.

Hava Fotoğraf Çekimleri ve Kazının Kapatılma İşlemleri
Yoğun bir çalışma sürdürülmüş olan 147 ada 24 parseldeki 23-26 numaralı 

plankare çalışmalarının Mayıs 2017’de alınan hava fotoğrafları selin tahriba-
tını ortaya koyuyordu. Temizlik ve tahribatın yok ettiği kesitlerin düzeltil-
mesi ile başlayan 2017 yılı kazı çalışmalarının sonunda 32m. uzunluğundaki 
peribolos (?) yapısının 6 odası tümüyle ortaya çıkarılmış, 7 ve 8 No.lu odalara 
geçişlerde görülüp 2018 çalışma dönemine bırakılmışlardır (Resim: 12). Ka-
patma öncesi hava fotoğrafları çekilmiş ve teraslı kesitler koruma amaçlı kum 
torbaları ile desteklendikten sonra yapı jeotekstille örtülmüş, etrafının ahşap 
direkler ve korumalı halatlarla güvenlik şeritlerinin çekilmesinin ardından 
uyarı levhası konarak 2017 yılı çalışma dönemi sonlandırılmıştır. 
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Resim 2: Kafatası.

Resim: 1. Temizlik çalışmaları. 
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Resim 5: 3 No.lu oda.

Resim 4: Ana giriş ve eşik

Resim 3: Pişmiş toprak Asur palmeti.
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Resim 8: Jeofizik araştırma.

Resim 7: 5 No.lu oda. 

Resim 6: 4 No.lu oda.
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Resim 10: Polemaios Onur Anıtı.

Resim 9: Efes Müzesi vinci.
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Resim 11: 24 Parsel ve açığa çıkarılan ana kaya.                                

Resim 12: L1-M1/23-26 plankare hava fotoğrafı.
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2017 YILI ASSOS KAZI ÇALIŞMALARI
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2017 yılı kazı döneminde batı kapısı, xenodochion, aşağı agora Bizans komp-
leksi ve agoranın batısında kazılar yapılırken Roma hamamı, akropolisteki 
Bizans Çağı kulesi, tiyatro mahale kilisesi ve nekropoliste koruma ve onarım 
faaliyetleri, kalıntıların şehir planına işlenmesi ve Kybele kutsal alanlarında 
ön araştırmalar gerçekleştirilmiştir. 

Kazı, koruma ve onarım çalışmalarının yanında Behramkale ve çevresinde 
yaşayan insanlara tiyatro ve kazı evinde olmak üzere iki bilgilendirme kon-
feransı verilmiş ve yerel halkla birlikte Assos antik kentinde gezi yapılmıştır.
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 2017 yılı çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu ve ana 
sponsorumuz İÇDAş’ın destekleri ile 3 Temmuz - 9 Kasım 2017 yılı tarihleri arasında gerçekleş-
tirilmiştir. Adı geçen kurum ve kuruluşlara şükranlarımızı sunarız. Kazı süresinde Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü temsil eden İzmir Arkeoloji Müzesi arkeologlarından 
Ulaş Göçmen’e, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Arkeoloji Müze Müdürlüğüne 
yardım ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz. 2017 yılı çalışmalarında görev alan Alicia Ferrettı, 
Alim Kılıç, Aslıhan Dinçer, Ayla Ömeroğlu, Berenike Rensınghoff, Burak Çağlayan, Dinçer Sa-
vaş Lenger, Erol Bulut, Gamze Yerli, Gözde Ayaz, Hami Yuluğ, Hiranur Gültekin, İlkcan Kırlı, 
İpek Kuzu, Janina Gutt, Josie Engel, Judith zschech, Julia Engel, Kübra Can, Arş. Gör. Mehmet 
Ayaz, Oya Tuncer, Özlem Eker, Rahel Odenthal, Ramazan Dalip, Roland Wieczorek, Sandra 
Kaiser, Sarah Weitze, Tuğba Yavaş ve Utku Özdemir’e özverili çalışmalarından dolayı teşekkür 
ederiz. 
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Kazı ana sponsoru İÇDAş’ın Küçük Arkeologlar Projesi kapsamında ço-
cuklara yapay arkeoloji alanları oluşturulmuş ve çocukların arkeoloji konu-
sundaki bilinçlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 

BATI KAPISI VE ÇEVRESİ

Kentin batı yönünde, iki kule ile korunan ana kapı çevresindeki çalışmala-
ra devam edilerek iç avlu ve onun gerisindeki meydan ve caddenin bir bölü-
mü gün yüzüne çıkartılmıştır (Resim: 1).

9.50x6.30 m. ölçülerindeki iç avlunun zemini dörtgen taş plaklar ile kap-
lanmıştır. Avlunun doğusunda üzeri tonoz ile örtülü 2.86x2.88 m. ölçülerinde 
kare planlı bir oda yer almaktadır. 19. yüzyılda odanın zemini taş plakalarla 
döşenmiştir. Taş döşemenin altında ana kaya yer almaktadır. İç avlunun batı 
yönünde, duvara bitişik olarak yerleştirilmiş oturma bankları bulunmaktadır. 
Dış avlunun kenarlarındaki oturma banklarının aksine iç avludakiler içbükey 
profilli olup daha özenli işlenmiştir (Resim: 2). Benzer oturma yerlerinin iç av-
lunun doğusundaki tonozlu mekânın önünde de var olduğuna işaret eden iz-
ler görülmektedir. Ancak söz konusu sekiler Erken Bizans Döneminde (M.S. 
6-7. yüzyıl) kaldırılarak tonozlu mekânın önüne çamur ve moloz taşlar ile 
örülen duvar eklenmiş ve 1.60 m. genişliğinde dar ve uzun bir mekan oluştu-
rulmuştur.

İç avludaki kazılarda ortaya çıkan kalkan kabartmalı kare blok (1.04x1.04m.) 
ve profilli parçalar kapının üst bölümüne ait olmalıdır. Bu yeni bulgular şim-
diye kadar önerilen kapı biçimin2 yanlışlığını ortaya koyarken batı kapısının 
da tıpkı kuzey stoa ve güney stoanın batısındaki Heroon’da olduğu gibi kal-
kan kabartmalı üçgen bir alınlığa sahip olduğunu göstermektedir. 

İç avlunun önünde zemini taş döşeli bir meydanın varlığı söz konusudur. 
Meydanın bir bölümünün üzerine kısmen inşa edilen xenodochion ve kenarlar-
daki duvarlardan dolayı kesin genişliği bilinmemekle birlikte mevcut genişlik 
10 metredir. Erken Bizans Döneminde kentin diğer noktalarında olduğu gibi 

1 Clarke, J.T., F. H. Bacon, R. Koldewey, Investigation at Assos Drawings and Photographs of the Buil-
dings and Objects Discovered During the Excavations of 1881-1882-1883, Boston 1902, s. 197 Fig. 1.
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bu alanda da kamusal alanın parçası olan meydan daraltılarak fonksiyonunu 
yitirirken caddenin de aynı şekilde daraltıldığı tespit edilmiştir. Meydan ve 
onun bağlandığı batı kapısı M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmiştir. Batı kapısı önün-
deki bu caddenin agora ile bağlantısını sağlayan rotanın açığa çıkartılmasıyla 
kentin planlama evrelerinin açıklanmasında önemli veriler elde edileceği dü-
şünülmektedir. 

xENODOCHION

2015’ten bu yana batı kapsının hemen arkasında sur duvarına yaslanmış 
olan kompleks yapıda araştırmalar sürmektedir. Fırın, şapel, yemek odası, 
mutfak, avlular, sarnıçlar ve odalardan oluşan yapı xenodochion olarak tanım-
lanmıştır. M.S. 5. yüzyıl ile geç 7. yüzyıl aralığına tarihlenen bu yapı komplek-
sinde fonksiyonlarını belirlemek amacıyla 5, 17 ve 12 numaralı mekanlarda 
araştırmalar yapılmıştır (Resim: 3).  

xenodochion - Mekan 5

Xenodochionun batı yönündeki 5 numaralı mekânın bir bölü kazılabilmiş-
tir. Misafirhanenin ana avlusu olan mekânın batı kenarında bir sarnıç, güney 
duvarı önünde ise arkadaki fırının ocak girişi iki dikey taş ile oluşturulmuş-
tur. Sarnıcın üzeri 2.5 m. uzunluğundaki blok taşlarla örtülmüştür. Avlunun 
zemini taş levhalar ile kaplanmıştır. Oldukça ince bir tabaka oluşturan dol-
gunun içinde Geç Klasik Çağdan Bizans Çağına kadar uzanan sikkeler ele 
geçirilmiştir. 

xenodochion - Mekan 17

Mekân 17’nin zemini üzerinde ince bir kül tabakasının varlığı gözlen-
miştir. Mekânın zemini diğer mekânlarda olduğu gibi ana kaya ve yer yer 
taş bloklardan oluşmaktadır. Bu alandan altın kakmalı bronz aplike parçası, 
mortar, bız, mermer masa parçası, çeşitli tiplerde çatı kiremitleri, demir keski 
ve sikkelerden oluşan buluntular elde edilmiştir. Sikkeler Klasik, Roma ve 
mekânın son kullanım evresi olan Erken Bizans Dönemi örnekleri içermek-



158

tedir. Buluntular mekânın deri işleri ve yaşam alanı olarak kullanımını akla 
getirmektedir (Resim: 4).

  

xenodochion - Mekan 12

Açık bir avlu olan 12. mekanda iki sarnıçta çalışılmıştır. Derinliği yürüme 
zemininin 2 m. altına kadar uzanan sarnıç, ana kaya kesilerek oluşturulmuş-
tur. İzolasyonu sağlamak için çatlakların bulunduğu üç tarafında duvarlar 
örülmüş ve üst kısmı taş plaklar ile kapatılmıştır. Sarnıcın, kuzeydoğu yö-
nünden gelen küçük bir kanal ve künkler ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir. 
Sarnıç içinde birkaç sikke yanında oinochoe, su testisi ve omzunda bir birey 
adının kazınmış olduğu amphora bulunmuştur (Resim: 5).

Mekânın güney duvarı önünde, ilkine göre 1 metre daha derin olan ikin-
ci sarnıç ise yine ana kayaya oyulmuş olup armut formundadır. Sarnıcın 
önündeki bölüm yarım daire oluşturacak şekilde taşlarla çevrilidir. Bir ha-
vuz olarak tanımlanması gereken bu kısım oldukça tahrip olmuştur. Sarnıçta 
bulunan sikkeler, yüzük, zil ve bir anahtar, su alırken düşürülmüş objeler 
olmalıdır.

AŞAĞI AGORA VE BİZANS KOMPLEKSİ

Gymnasion ile agora arasında, aşağı agora olarak tanımlanan geniş düzlü-
ğün Erken Bizans Çağındaki kullanımıyla ilişkili yapıların araştırılmasına de-
vam edilmiştir. Henüz kazılmamış bir kiliseye bağlanmış olan kabul salonu 
ve şapelin M.S. 5. yüzyılda şehrin piskoposluk merkezi olarak düzenlendiği 
evrede yapıldıkları tahmin edilmektedir. 2017 yılında yapılan yüzey temizliği 
ile kabul salonunun izole edilmediği; aksine doğu ve batı yönündeki diğer 
yapılar ile bağlantılı olduğu görülmüştür. 2016 yılından beri bu alanın kuzey-
batı yöndeki kompleks yapıda çalışmalar devam etmektedir (Resim: 6). Gerek 
xenodochion gerekse bu alandaki araştırmalar, Assos’un Batı Anadolu Erken 
Bizans Çağı kent planlaması, mimarisi ve sosyal yaşamına ilişkin önemli bil-
giler barındıran iyi korunmuş bir kent olduğunu göstermektedir.   
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Aşağı Agora Bizans Kompleksi - Mekan 1

Kompleksin doğusundaki 1 numaralı mekanın doğu duvarı hariç olmak 
üzere diğer tarafları yapının geri kalanı gibi çamur harcı ve moloz taşlarla 
örülmüştür. İki katlı olduğu tahmin edilen mekanın zemin katının korunan 
yüksekliği 2 metreyi bulmaktadır. Kiremit ile kaplı olan zemin döşemesi kıs-
men korunmuştur.  Güneydoğu ve kuzeybatı duvar kenarlarında bir küme 
halinde istiridye deniz kabukları ile pencere camı parçaları ele geçirilmiştir. 
Mekan dolgusu içerisinde büyük bölümü Erken Bizans Çağına ait 112 adet 
sikke, bronz çiviler, bronz ve kemik objeler bulunmuştur (Resim: 7). Az sayı-
da sikke Hellenistik ve Roma dönemlerine tarihlenirken en geç olanları The-
odosius II’ye aittir. 

Aşağı Agora Bizans Kompleksi - Mekan 2

2 numaralı mekânın kuzeydoğusundaki ana caddeye bakan büyük kapısı-
nın devşirme lentosu üzerine Hristiyanlık monogramı kazınmıştır. Doğudaki 
ikinci kapı ise güneydoğudaki kabul salonunun olduğu meydana açılmakta-
dır. Kompleksin diğer mekanlarının aksine zemini sıkıştırılmış toprak olan 
oda içerisinde deniz kestanesi, istiridye ve midye kabukları küçük yığınlar 
halinde bulunmuştur. Odanın kuzeyindeki kapı boşluğunun önünde bulu-
nan demir çiviler ve kenetlerin buradaki ahşap kapıya ait olduğu tahmin edil-
mektedir.

1 ve 2 numaralı mekânların doğudaki kapıları, zemini itinayla döşenmiş 
dörtgen taşlardan oluşan ve şimdilik bir ön avlu olduğu düşünülen düzlüğe 
açılmaktadır. 

AGORA BATI

Hellenistik Dönem agoraları için bir model olarak gösterilen Assos agora-
sının planlama evreleriyle ilgili çalışmalar 2008 yılından beri devam etmek-
tedir. Agoranın batı girişinin kuzey kenarındaki küçük yapı grubunun inşa 
yıllarını, fonksiyonlarını ve agoranın batı sınırını belirlemek üzere kazılara 
başlanmıştır (Resim: 8). 
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 Agoranın batı sınırını oluşturan Hellenistik Dönem teras duvarı ve onun 
önündeki küçük mekânların varlığı ilk olarak 1882 yılı kazılarında tespit edil-
miş ancak bu yapıların üzerinde durulmamıştır2. Geçen süreçte II. numaralı 
oda ve onun önündeki merdivenlerin yok olduğu anlaşılmıştır.  

Agora Batı - Mekan 4

İki yapı ve teras duvarının oluşturduğu küçük mekanın kuzeyindeki teras 
duvarına yaslanmış olan 90 cm. yüksekliğindeki kuru duvarın gayesi bilin-
memektedir. Bu bölümün altında mekânın kuzeydoğu köşesinde dörtgen taş 
plakalar ile yüksek basınca dayanıklı bir su künkü bulunmuştur. Mekanın 
sıkıştırılmış toprak zemini ile üzerindeki yoğun kiremit tabakası arasındaki 
dolgu, küllü ve oldukça yumuşak bir dokudan oluşmaktadır. 

Bu tabakada çok yoğun miktardaki seramik parçaları dışında hayvan ke-
mikleri, kemik aletler, deniz kabukları (Bolinus brandaris) ve sikkeler bulun-
muştur (Resim: 9). Sağlam ve kırılmış kemik objeler ağırlıklı olarak iğneler-
den oluşmaktadır. Bunların yanında bulunan  ve benzer objeleri üretmek için 
dilimlenmiş kemikler bir atölyenin atıkları olmalıdır.  Bu küçük alanda bulu-
nan çok sayıdaki kandil, terrakottalar ve boya üretiminde kullanılan bolinus 
brandaris kabukları hiç kuşkusuz yine bir atölye atığı olmalıdır. Tabaka, Assos 
darplı İmparator Commodus’a (M.S. 180-182) ait sikkeler ve diğer buluntula-
rın yardımı ile M.S. 2. yüzyılın sonu erken 3. yüzyıla tarihlenmektedir. 

 Mekânın zemini ile ana kaya arasındaki yaklaşık 20 cm. kalınlığındaki 
tabaka, özellikle yoğun batı yamacı seramik buluntularıyla agoranın batı sı-
nırını oluşturan teras duvarının M.Ö. 2. yüzyılın ilk çeyreğinde kuzey stoa ile 
birlikte inşasını desteklemektedir.

Agora Batı - Mekan 5

Teras duvarı önündeki 2.36x4.65 m. ölçülerindeki mekan V’in üzerindeki 
erozyon toprağı kaldırılmıştır. Söz konusu yapının kalın kuzey duvarı kireç 
harçlı olup diğer duvarları ise kenetle bağlanmış kesme taşlarla inşa edil-

2 Clarke, J.T., F. H. Bacon, R. Koldewey, Investigation at Assos Drawings and Photographs of the Buil-
dings and Objects Discovered During the Excavations of 1881-1882-1883, Boston 1902, s. 23.
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miştir. Binanın batısındaki küçük mekana (Mekan IV) bir kapı ile bağlandı-
ğı görülmüştür. Amerikan kazıları sırasında bu alanda künk yoğunluğu ile 
karşılaşıldığı rapor edilmiş ve bu yapının bir su dağıtım merkezi olabileceği 
dile getirilmiştir. Yine Amerikan kazıları sırasında bulunan ve Roma İmpa-
ratorluk Dönemine tarihlenen yazıtlı bir arşitrav bloğunun bu yapıya ait ol-
duğu önerilmektedir3. Yazıtta Kleostratos adlı bir vatandaşın arazilerinden 
elde ettiği geliri şehirdeki binaların onarımı için bağışlaması anlatılmaktadır4. 
Aradan geçen zaman içerisinde yazıtlı blok, erozyon toprağının altında kal-
mış ve bu blok yeni kazı çalışmalarıyla yeniden açığa çıkarılmıştır. Bu yapının 
kazısına 2018 yılında devam edilmesi planlanmıştır. 

Agora Batı - Cadde

Agoranın kuzeyindeki üst terasa ve kuzey stoanın ikinci katına ulaşımı 
sağlayan caddede kazı ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır. zemini taş dö-
şeli caddenin ancak bir bölümü korunmuş olup caddenin döşemesi altında 
yağmur suları için bir kanalın inşa edildiği görülmüştür. Bu tür kanalların 
tiyatronun doğusundaki yamaçlarda da varlığı bilinmektedir.

 

KYBELE KUTSAL ALANLARI

Assos’taki mezarlarda ve kent içeresinde, Kybele terrakottaları ve kalıp-
larına sıkça rastlanmaktadır. Kentin güney ve batısında Kybele kutsal alan-
larına yönelik bazı tespitler yapılmıştır. Bunlardan ilki güney yamaçta, he-
men surun kenarında ana kayaya oyulmuş bir koltuktur. Koltuğun üzerinde 
olasılıkla bir heykel yer almalıdır. Batıdaki küçük bir tepeciğin  de adı geçen 
tanrıçanın kült alanı olduğu söylenebilir. Etrafı polygonal duvar ile çevrili 
alanı kente bağlayan yolun başında anıtsal bir kapı yer almaktadır. Tepenin 
yamaçlarında ise ana kayaya oyulmuş nişler dikkati çekmektedir. 2018 yılın-

3 Clarke, J.T., F. H. Bacon, R. Koldewey, Investigation at Assos Drawings and Photographs of the Buil-
dings and Objects Discovered During the Excavations of 1881-1882-1883, Boston 1902, s. 63.

4 Merkelbach, R., Die Inschriften von Assos, Die Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 4, 
Bonn 1976,46, KatNr. 22.
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da koltuk ve nişlerin önündeki alanlarda kazılar yapılarak Kybele kültünün 
kanıtları araştırılacaktır.

ONARIM FAALİYETLERİ 

2017 yılında kentin birçok yapısında onarım çalışmaları yürütülmüştür. 
Bunlardan ilki akropolisin kuzeyindeki 18 m. yüksekliğe sahip Bizans Döne-
mi kare planlı kulede gerçekleştirilmiştir. Yağmur sularının düz damlı kule-
nin duvarlarında meydana getirdiği bozulmalar onarılmış ve gerekli yerlere 
derz dolgusu yapılmıştır. Batı nekropolis caddesinde erozyonu önlemek için 
kuru bir duvar örülürken, batı kapısının boşlukları da yine aynı teknik ile 
sağlamlaştırılmıştır. Agoranın güneyinde, Roma İmparatorluk Döneminden 
ayakta kalmış tek yapı olan hamamın üç gözlü kemerli kapıları ve duvarları 
sağlamlaştırılmıştır. Onarımlara Bizans Dönemine ait iki kilisede devam edil-
miştir. Bunlardan ilki tiyatronun doğusundaki kilisedir. Naos bölümünün batı 
duvarı kısmen ayakta olan kilisenin kemerli kapısı ve onun her iki yanındaki 
nişler onarılarak yıkılma riski ortadan kaldırılmıştır (Resim: 10). Son onarım 
çalışması batı kilisesinde gerçekleştirilmiştir. 1990lı yıllarda kazılmış olan batı 
kilisesinin kuzey duvarındaki 11 adet nişe ait kemer taşları kilisenin içerisin-
de ve yakın çevresinde mevcuttur. 2017 sezonunda bu kemerlerden sadece 
bir tanesi onarılmıştır. 2018 yılında diğer kemerlerin de onarılması planlan-
maktadır. 

 BTU COTTBUS-SENFTENBERG ASSOS PROJESİNİN 
DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARI (FİNAL SEZONU)

Eva-Maria MOHR

2017´nin yaz sezonunda BTU Cottbus-Senftenberg grubunun son araştır-
ma kampanyası, şehir araştırma projesi “Die Entwicklung der Stadt Assos 
von ihren Anfängen bis in römische zeit“5 adı altında gerçekleştirildi. Bu ça-

5 Çanakkale, Cottbus ve Mainz Üniversitelerinin Türk-Alman ortak projesi için bakınız: http://
assosarchproject.com/; http://www.tu-cottbus.de/fakultaet2/de/baugeschichte/fors-
chung/projekte/aktuelle-projekte/assos.html ve http://web.rgzm.de/no_cache/forschung/
schwerpunkte-und-projekte/a/article/die-entwicklung-der-stadt-assos-tuerkei-in-der-
spaetantiken-und-byzantinischen-zeit.html.
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lışmaların sebebi, daha önce gerçekleştirilen kazı ve survey sonuçlarını ta-
mamlamaktır. Bu nedenle,

a)  Güney´de bulunan agoradaki büyük salonla (agora büyük salon proje-
si)6 ilgili çizimleri ve yapı planını tamamlama, 

b)  2014-2016 yılında elde edilen buluntuların (seramik ve terrakotta), çi-
zim ve fotoğraf dokümantasyonlarının düzeltilmesi ve sonuçlanması, 

c)  şehir planında gerekli düzeltmelerin yapılması,

d)  Assos şehrinin doğu-güneydoğu ve güneyinde bulunan duvarların çi-
zim ve fotoğraf dokümantasyonlarının tamamlanması şeklinde çalış-
malar yürütülmüştür. 

Akropolis altında kuzeydoğu bölgesinde görünen tüm konut bölgeleri, 
yenilenen şehir planının odak noktası olmuştur. Proje akışında görüldüğü 
gibi, bu bölge Roma Dönemi ve sonrasında, pek az kullanılmış olduğu için 
şehrin eski yerleşim dönemlerinden kalıntılar günümüze kadar ulaşmıştır. 
Çalışma alanının yüzeyinde Hellenistik evrelere ait parçalar bulunmaktadır. 
Aynı şekilde 2014 yılında güneydoğu şehirde çalışılan üç sondajda da görül-
düğü gibi; Arkaik yerleşime ait izler özellikle Klasik Çağa ait terasların içe-
risinde oldukça iyi korunmuştur7. Assos´un doğusu Klasik öncesi yerleşimle 
ilgili bilgiler verirken şehrin batı kısmında tarihsel süreç içindeki devamlılık 
ve arazi yapısındaki değişimler nedeniyle aynı durumdan söz edilemez.

Akropolisin doğu yönünden, yüksek ve tekrarlayarak geliştirilmiş poly-
gonal duvarlarla desteklenen yüksek bir rampa yolu geçmektedir. 2016 yı-
lında bölgedeki bazı kalıntılar küçük bir yangın nedeniyle yok olan bitkilerin 
ardından görünür hale gelmiştir. Bu nedenle 2017 yılı çalışmalarına bölgede 
yapılacak olan yeni ölçümler de dahil edilmiştir. Ayrıca Osmanlı Dönemine 
ait mezarların büyük bir kısmı, artık görünür hale geldiğinden şehir planına 
dahil edilmişlerdir. 

6 Bu projenin özeti için bakınız: J. Engel, Die Südhalle der Agora in Assos – Neue Forschung-
sergebnisse zum südlichen Abschluss der Agora, in: Koldewey-Gesellschaft, Vereinigung für 
Baugeschichtliche Forschung e.V. (Hrsg.), Bericht über die 49. Tagung für Ausgrabungswissens-
chaften und Bauforschung vom 4. Bis 8. Mai 2016 in Innsbruck (Dresden 2017) 114-120.

7 Bkz. E.-M. Mohr, K. Rheidt, Kentin Doğusunda Kazı ve Araştırmalar, in: N. Arslan, B. Böhlen-
dorf-Arslan, C. Bakan, M. Ayaz, Assos 2014 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 34. KST, 2. Cilt 
(Ankara 2016) 352-354.
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Akropolisin doğu yamacındaki antik duvarlar, bu alanın Osmanlı Döne-
minde mezarlık olarak kullanılmış olması nedeniyle kısmen çalışılabilmiş ve 
2017 yılında bu alanda çalışmalara devam edilememiştir. Bununla birlikte 
akropolisin kuzeydoğusundaki sırtta durum daha farklıdır. Bu alan doğru-
dan akropolise bağlanması ve özellikle pek çok duvarın içerisinde kalması ve 
yerleşimin erken evreleriyle ilgili topografik veriler sunması açısından önem-
lidir. Çalışmalara bu alanda yoğunluk verilmiş ve bazı yapılara ait referans 
veriler (ev duvarları, yollar, yol teras duvarları ve kapılar vs.) kent planına 
aktarılmıştır. Ayrıca bu alandaki düzlükte günümüzde görünür halde olan 
taş ocağının Geç Hellenistik Dönemde ve hatta Geç Roma Döneminde kulla-
nımda olduğu anlaşılmaktadır.

Özellikle Geç Roma Çağında Assos, yeni bir zenginleşmeye sahne olmuş-
tur ki bu durum geç 2. Erken 3. yüzyıldaki yoğun inşa faaliyetleriyle kendisini 
göstermektedir. Bu durum 2007 yılından beri süren araştırmalarda gözlem-
lenmiştir. Bu inşa faaliyetlerinde devşirme malzemelerin ve göreceli olarak 
küçük taş parçalarının kaba inşa materyali olarak kullanımı doruk noktasına 
ulaşmaktadır.  

Kuzeydoğu sırtındaki taş ocağının göreceli olarak kısıtlı alandaki yerle-
şimden daha geç oluşunun anlaşılmasıyla birlikte, kuzeydoğu sırtının bir kez 
daha yoğun olarak işlendiği anlaşılmaktadır. Bu alanda duvar yataklarıyla 
ilgili taş işçiliği ve duvar kalıntılarına yönelik verilerin taş ocağıyla ilişkili 
olmadığı 2017 yılında tespit edilebilmiştir. Bu kalıntılar açık bir şekilde ku-
zeydoğu sırt üzerinde göreceli olarak küçük ölçekli mekanları olan yapılara 
aittir. Ne yazık ki duvarların korunan yüksekliği oldukça düşük bir seviyede-
dir ve taş ocağındaki faaliyetler nedeniyle ciddi oranda bozulmuşlardır. Taş 
ocağı izleri daha eski konut yapılarının üzerine taşınmakta ve düzlük üze-
rindeki Demir Çağı yerleşiminin rekonstrüksiyonunun yapılmasını imkansız 
hale getirmektedir. Sadece kuzey doğu sırttaki küçük ölçekli yapılar görünür 
haldedir. Daha iyi korunmuş haldeki duvar kalıntıları güneydoğu şehirde 
korunmuş olan örneklerde olduğu gibi yuvarlak planlı polygonal bir işçilik 
gösterir8.

8 şehrin güneydoğusundaki duvar için bakınız: N. Arslan – E.-M. Mohr – K. Rheidt, Cityscape 
and Places of Memory in Assos, in: E. Mortensen – B. Poulsen (ed.), Cityscapes and Monuments of 
Western Asia Minor. Memories and Identities (Oxford/Philadelphia 2017) bes. 11f. ve fig. 2.2, 2.4. ve 
2.5)
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Güneydeki düzlük üzerinde yapılan temizlikle küçük bir duvar ve yük-
selen bir kayalık açığa çıkarılmıştır (Resim: 11). Duvarın altından gelen sera-
mikler daha çok Erken ve Orta Demir Çağına aittir (Resim: 12). Bu duvarın 
kesin inşa yılını seramiklerle saptamak, sonrasındaki kayalık temel ve çevre-
deki yapıların güvenli bir tarih vermemesi nedeniyle mümkün olmamıştır. 
Ancak kesin olarak saptanabildiği gibi erken yerleşim 3.80 m. kalınlığında-
ki bir duvar ile çevriliydi. Bu kalenin (?) duvar kalıntıları, kuzeydoğu sırtın 
güney ve doğu kenarlarında açıkça tanımlanabilmektedir. Küçük bir alanda 
görkemli bir duvar eğimli bir istinat duvarı olarak korunmuş haldedir (Resim: 
13). Bu duvar pek çok tamirat ve değişim geçirdikten sonra şehrin güney ve 
batıya doğru genişlemesiyle savunma fonksiyonunu yitirip daha geç yapılar 
için bir teras duvarı olarak kullanılmıştır. Küçük taşlardan oluşan dolgusuyla 
duvarın savunma karakterli yapısı ve gri seramiklerin sayısı açık bir şekilde 
erken bir tarihe işaret etmektedir. Kuzey doğu sırt üzerindeki duvar işçiliği 
Assos’un daha önceden bilinen keskin hatlı baklava biçimli polygonal duvar 
işçiliğinden farklıdır (Resim: 14). 

Sonuç olarak, kuzeydoğu sırt üzerindeki gözlemler sorunsuz bir şekilde 
şehir içi yüzey araştırması ve sondajlara entegre edilmiştir: şehir merkezi ve 
batısı ilk yerleşim zamanından itibaren sürekli yeniden tanımlanıp dönüşüm 
içindeyken, şehrin sınırları kadar, daha dik ve ekilmesi zor yamaçlık alanlarla 
erken yerleşim evrelerinin korunduğu alanlar da korunmuştur. Güneydoğu 
şehirde en eski yerleşim kalıntıları en azından M.Ö. 2. yüzyıla kadar gitmek-
tedir. Bununla birlikte, erken duvarların çevresindeki aynı zaman ait duvarlar 
ve buluntular M.Ö. 7. yüzyıla kadar gerilere giderken Arkaik öncesi Assos’un 
dikkate alınması gerekir. Amerikan kazılarından beri tespit edildiği gibi bu-
radaki seramikler Erken Bronz Çağı seramikleri olmayıp ileride üzerlerinde 
daha fazla araştırmanın yapılması gereken Geç Bronz Çağı ya da Demir Çağı 
seramikleridir (Resim: 15). 
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Resim 2: Batı kapısının iç avlusundaki oturma sıraları.

Resim 1: Batı kapısı ve çevresinin havadan görünüşü.
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Resim 5: xenodochion - Mekan 12 içerisindeki sarnıçtan 
gelen testi ve amphoralar.

Resim 4: xenodochion - Mekan 17’den gelen buluntular.

Resim 3: xenodochionun havadan görünüşü ve mekanlar.
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Resim 8: Agora batı  havadan görünüş ve mekanlar.

Resim 7: Aşağı Agora Bizans kompleksi - Mekan 1 bu-
luntuları.

Resim 6:  Aşağı Agora Bizans kompleksinin havadan gö-
rünümü ve mekanlar.
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Resim 11: Kuzeydoğu sırt üzerindeki erken duvar kalıntıları NO-17-M2.

Resim 10: Tiyatro kilisesinin onarım öncesi ve sonrası görünümü.

Resim 9: Agora batı - Mekan 4 buluntuları.
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Resim 12: NO-17-M2 duvarının altından gelen seramikler.
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Resim 14: 2017 Güney şehir çalışmalarından polygonal duvar.

Resim 13: Kuzeydoğu sırttaki erken kale duvarı.
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Resim 15: Güneydoğu şehirden Geç Bronz Çağı - Erken Demir Çağı seramikleri.
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2017 YILI TRALLEİS ANTİK KENTİ KAZI VE 
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Yılmaz AKKAN*
Nurettin ÖZTÜRK

Mehmet KARAOSMANOĞLU

Tralleis antik kenti 2017 yılı arkeolojik kazı, araştırma ve restorasyon çalış-
maları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izni ile, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı’nda, 
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Nurettin Öztürk bilimsel danışmanlığında 17 Temmuz – 22 Ağustos 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir1. 

Tralleis antik kenti, Aydın İli’nin kuzeyinde, Kestane Dağı’nın (Mesogis) 
güney yamacındaki şehir merkezinden yüksek bir plato üzerine kurulmuş-
tur. Antik metinlerde kentin sınırı bazen Menderes Nehri (Maiandros), bazen 
ise Mesogis Dağı kabul edildiği için, kent bazen Karia bazen de Lydia Bölgesi 
içerisinde değerlendirilmektedir. 

* Yılmaz AKKAN, Arkeolog, Aydın Arkeoloji Müze Müdürü, Aydın/TÜRKİYE, yilmazak-
kan67@gmail.com. 

 Prof. Dr. Nurettin ÖzTÜRK, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Erzu-
rum/TÜRKİYE, nuret38@yahoo.com.

 Prof. Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bö-
lümü, Erzurum/TÜRKİYE, mkaraos@atauni.edu.tr.

1 17 Temmuz – 22 Ağustos 2017 tarihleri arasında Aydın Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Erkan 
DEDE bakanlık temsilcisi olarak görev yapmışlardır. Kazı çalışmalarına Atatürk, Adnan Men-
deres, Kafkas, Niğde ve Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri katılmışlardır. Kendilerine özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. 

 Tralleis antik kenti 2017 yılı kazı çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülmesinde maddi ve 
manevi desteğini gördüğümüz T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü’ne,  Aydın Valiliği’ne, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, 
Aydın Arkeoloji Müzesi’ne, Efeler Belediye Başkanlığı ve personeline,  Atatürk Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Aydın 1. Jandarma Eğitim Tabur 
Komutanlığı’na teşekkürü bir borç biliriz. 
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Tralleis antik kentinde yürütülen ilk kazılar 1800’lü yıllarda C. Human ve 
W. Dörpfeld tarafından kentin tiyatrosu ve çevresinde yapılmıştır. 1902-1903 
yıllarında Halil Edhem Eldem kazı çalışmaları başlatmıştır. 1990’lı ve 2000’li 
yıllarda sırasıyla, Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Rafet Dinç, Prof. Dr. Abdullah Yaylalı ve Prof. Dr. Aslı 
Saraçoğlu kazı çalışmaları yürütmüştür. 2017 yılı itibariyle Tralleis antik kenti 
kazıları Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nu-
rettin Öztürk bilimsel başkanlığında yürütülmektedir.

2017 yılı çalışmaların aşağıdaki başlıklarda belirtilen alanlarda devam 
edilmiştir;

1. Tralleis gymnasium – hamam kompleksi kazı çalışmaları.

2. Geçmiş yıllarda kazılan alanların temizlik ve onarım çalışmaları.

3. Kazı evi ve çevresi bakım ve onarım çalışmaları.

1.  TRALLEİS GYMNASİUM – HAMAM KOMPLEKSİ KAZI 
ÇALIŞMALARI

İsmail ÖzCİHAN
Gencay GÜLOĞLU

Damlagül NASIFOĞLU

Gymnasium–hamam kompleksinde ot temizliği ve çevre düzenlemeleri 
çalışmalarından sonra, 16 Ağustos 2017 tarihinde kompleks yapının natatio 
bölümü ile imparatorluk salonu arasında kalan, kuzey-güney yönünde uza-
nan büyük salon spor ve jimnastik hareketlerinin yapıldığı bölümde 8x8 m. 
ölçülerinde A1 açması açılarak kazıya başlanmıştır. Açma içerisinde yapılan 
çalışmalardan elde edilen bulgular ışığında, yapının çatısının tuğla ve harç 
kullanılarak oluşturulmuş tonozlarla desteklendiği anlaşılmıştır (Resim: 1).

Açmanın yüzey seviyesinden başlayan kazı çalışmaları sırasında yaklaşık 
20 cm. yüzey toprağı geldiği görülmüştür. Alt seviyelerde devam eden çalış-
malarda -170 cm. kodunda yapının 2. katına ait olan mermer zemine rastla-
nılmıştır (Resim: 2). Yoğun olarak görülen kiremit, harç ve tonoz parçalarının 
dağınık bir şekilde ele geçirilmiş olması, yapının yıkıma maruz kaldığını gös-
termektedir. Bu yıkım nedeniyle mermer zeminin yer yer tahribata uğradığı 
görülmüştür. 
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Yapılan kazı çalışmaları sırasında farklı kodlarda bulunan mimari parça-
lar ve üst örtü sistemine ait, muhtemelen atölye adının yer aldığı yazıtlı çatı 
kiremitleri ele geçmiştir (Resim: 3 a, b). Kazı çalışmaları sırasında, -110 cm. 
kodunda friz parçasına ait olduğu düşünülen bir plastik eser ele geçirilmiş-
tir. Yüz kısmı tahrip olmuş olan eserin, saçlarında yoğun matkap izlerinden 
dolayı Roma Dönemine tarihlendirilir. Başın üst kısmında nar ya da haşhaş 
bitki bezemesi olabileceği düşünülmektedir. Bu plastik eserin bölgedeki an-
tik kentlerde bulunan (Nysa, Hierapolis) Hades/Plüton kutsal alanları ne-
deni ile Tralleis’te de Hades tapınımı olabileceği düşüncesini doğurmuştur 
(Resim: 4).  

Aynı kodlarda  (-110 ve -115 cm.) Korinth plaster parçaları (Resim: 5 a, 
b) ve yazıtlı çatı kiremidi parçaları ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yazıtlı ki-
remit bir parçası üzerinde “Doryphoros”  ismine rastlanılmış ve muhtemelen 
tuğla atölyesi olabileceği düşünülmektedir. Kentin eski dönem kazılarında 
latrina ve sütunlu caddede ele geçirilmiş olan mimari parçaları ile 2017 kazı 
sezonunda ele geçirilmiş olan 2 adet Korinth plaster parçaları M.S. 2. yüzyılın 
sonlarına tarihlendirilmiştir.

Temizlik çalışmalarından sonra 22.08.2017 tarihinde bu alanda çalışmalar 
sonlandırılmıştır. A1 açmasındaki çalışmaların sonlandırılmasından önce ya-
pının tabanını kaplayan mermer plakaların doğal şartlarından zarar görmesi-
ni engellemek amacıyla jeotekstil adlı koruyucu malzeme ile örtülerek üzeri 
kumla kaplanmıştır.

2017 kazı çalışmaları kapsamında A1 açmasında yapılan çalışmalarda 2 
mimari parça, 2 üst örtüye ait yazıtlı kiremit parçası ve 1 adet plastik kabart-
ma etütlük olarak kazı evi deposunda muhafaza altına alınmıştır.

2. GEÇMİŞ YILLARDA KAZILAN ALANLARIN TEMİZLİK VE ONARIM 
ÇALIŞMALARI

Özgür MARANGOz

Osman AYDIN

2.1. Gymnasium – Hamam Kompleksi 

Gymnasium – hamam yapısı içerisinde calidarium bölümünde hypocaustum 
sistemini oluşturan hypocaust dikmeleri arasındaki derz harcının zamanla 
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bağlayıcılık özelliğini kaybederek topraklaştığı görülmüştür. Bu nedenle yı-
kılmış olan hypocaust dikmeleri ayağa kaldırılmıştır (Resim: 6). Hypocaust dik-
melerinin tabandan yüksekliği 90 cm.dir. Calidarium bölümünde korunmuş 
olan toplam 64 adet hypocaus dikmesi tespit edilmiştir. Yapı içerisindeki yaba-
ni otların ve döküntülerin temizlenmesinin ardından bu bölümdeki çalışma 
sonlandırılmıştır. Ayrıca calidarium bölümünün kuzey duvarında özelliğini 
kaybeden harçların yok yolması sonucunda duvarda yer yer dökülmeler ol-
duğu gözlenmiştir. Yapının duvarının sağlamlaştırılması için orijinal harca 
uygun olarak dere kumu, hidrolik kireç ve tuğla tozu ile harç yapılarak du-
varda onarım çalışması yapılmıştır. (Resim: 7 a, b). Yapının duvarını sağlam-
laştırma çalışmasında 2 işçi ve 6 ekip üyesi yer almıştır. Duvarda çökmelerin 
olduğu bölümde orijinal taşlar kullanılmıştır. Bu alandaki çalışma 8 kişilik 
ekip tarafından 15 günde bitirildi. Duvar üzerinde yapılan çalışmalar çizim 
ve fotoğraflama çalışması yapılarak sonlandırılmıştır.

Gymnasium yapısı içerisinde yer alan latrina (genel tuvalet) ve geç dönem-
de sarnıç olarak kullanılan imparatorluk salonunda yapıların duvarlarından 
akan toprak kaldırılarak yabani ot temizliği yapılmıştır.

2.2 Sütunlu Cadde ve Kuzey Dükkânları

Geçmiş yıllarda kazı ve restorasyon çalışması yapılmış olan sütunlu cad-
de üzerinde açma kesitlerinde doğal sebeplerden dolayı yer yer döküntüler 
görülmüştür. Yapılan çalışmalarla bu döküntüler kaldırılarak açma kesiti dü-
zeltilmiştir. Ayrıca cadde üzerinde yabani ot temizliği yapılarak bu alandaki 
çalışma sonlandırılmıştır.

Tralleis kuzey dükkânları, 2007 yılında kazısı yapılmış doğu – batı yö-
nünde 95.58 metre uzunluğunda 14 adet dükkândan oluşmaktadır. Her bir 
dükkân yaklaşık kare planda olup, genişliği 5.20 metredir. Dükkânların mer-
kezinde yarım daire biçiminde, içi tuğla, dışı sıva ile kaplanmış bir çeşme ya-
pısı yer almaktadır. Çeşmenin her iki yanında 7’şer dükkân bulunmaktadır. 
Kazısından itibaren 2017 yılı kazı sezonuna kadar bu dükkânların duvarların-
da harç dökülmeleri oluşmuştur. Dükkân duvarlarında uygulanan harç baz 
alınarak orijinal içerikte derz uygulaması çalışması yapılmıştır (Resim: 8a,b).
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2.3 Psikoposluk Kilisesi

Yapı Aydın ili Kemer Mahallesi ile gymnasium-hamam kompleksi arasında 
kente hâkim bir konumda yer alır. Kazılar sonucunda birbiri üstüne oturan 
iki farklı yapı tespit edilmiştir. Birinci yapı 3 nefli bazilikal planlı bir kilise 
olarak inşa edilmiştir. Birinci yapının yıkılması akabinde üzerine ikinci yapı 
inşa edilmiştir. İkinci yapı ise Orta Bizans Çağına tarihlenir ve haç planlı bir 
kilisedir (Resim: 9). Kilise duvarlarında zamanla özelliğini kaybeden harç dö-
külmüştür. Bu döküntü ve yabani ot temizliği yapılarak alandaki çalışmalara 
son verilmiştir. 22 Temmuz 2017 tarihinde Kemer Mahallesi ile antik kent sı-
nırında başlayan ve kentin gymnasiumuna kadar gelen bir yangın yaşanmıştır 
(Resim: 10). Yangın sonrasında antik kent içerisinde kazısı tamamlanan ya-
pılarda hasar tespit çalışmaları esnasında, Piskoposluk Kilisesi’nin yaklaşık 
50 metre batısında muhtemelen geç dönem sur duvarı içerisinde devşirme 
olarak kullanıldığını düşündüğümüz ve bu duvarın çökmesi sonucu ortaya 
çıkan bir adet heykel kaidesi ve bir komutan ya da imparatora ait olabileceği 
düşünülen bacağın dizden aşağısına bitişik bir boğa başı ele geçmiştir (Resim: 
11 a,b).

3. KAZI EVİ VE ÇEVRESİ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Alper ATAY

Muhammed BAKIRCI

Bu yılki çalışmalarımıza bir süredir kullanılmadığı için atıl durumda 
olan kazı evi ve çevresinin temizlik ve düzenlemesi yapılarak başlanmıştır. 
Devam eden süreçte kazı ekibinin kaldığı konteyner odaların bakım, tadilat 
ve tamiratları ile mutfak taban döşemesi, bahçe düzenlemeleri yapılmıştır. 
Bahçe düzenlemesi Efeler Belediyesi tarafından yapılmış olup, çimlendirme 
çalışması 10 kişilik bir ekip ve belediye araç-gereçleri ile 1 hafta içerisinde ta-
mamlanmıştır. Ayrıca A1 açmasından kazı esnasında çıkarılan toprak Efeler 
Belediyesi’nin araçları ile kazı alanından taşınmıştır. Diğer yandan ihtiyaç 
duyulan ranza, tabldot ve çatal, kaşık gibi malzemeler Aydın 1. Jandarma 
Eğitim Tabur Komutanlığı’ndan temin edilmiştir (Resim: 12 a, b).

Son olarak arazinin hava fotoğrafları çekilerek çalışma alanı gelecek sezon 
için hazır olarak bırakılmıştır.



178

Tralleis Antik Kenti Gymnasium ve Hamam Yapısı Restorasyon Projesi 
Gymnasiumda ayakta kalan üç kemerli açıklığı bulunan caldarium batı du-

varı genel olarak, petit appareil adı verilen küçük dörtgen taşların kullanıldı-
ğı duvar yapım tekniği ile kesme taş, traverten ve devşirme mermer bloklarla 
yapılmıştır. Bugün yıpranmış görünümü ile dahi, Anadolu’daki en görkemli 
gymnasium hamam yapılarından olduğu anlaşılan ve Aydın İli’nin simgesi 
durumundaki bu yapının ayakta kalan caldarium batı duvarının strüktürel 
açıdan sağlamlaştırılması gerekmektedir. Duvarın içinde yer alan tonozların 
ayaklarını oluşturan taş payeler doğa şartları ve insan kaynaklı verilen zarar-
lar sonucu günümüzde malzeme kaybı nedeniyle zarar görmüş durumda-
dır. Payeleri oluşturan kesme taş ve travertenlerin yok olması sonucu, duvar 
yükünün taşınması zorlaşmaktadır yapının rölöve (Resim:13) çalışması yapı-
larak GEKA’nın (Güney Ege Kalkınma Ajansı) sponsorluğunda restorasyon 
projesi hazırlanmıştır. İhale aşamasında olan restorasyon projesinin 2018 yılı 
içerisinde başlaması planlanmaktadır.

Sonuç ve Değerlendirme
Tralleis antik kenti kazıları 2017 yılı içerisinde yaklaşık 35 gün sürmüş-

tür. Bu yılki çalışmaların asıl amacı geçmiş yıllarda ortaya çıkarılan yapıla-
rın, süreç içerisinde tahrip olmuş kısımlarında restorasyon ve konservasyon 
çalışmalarını tamamlamak olmuştur. Bunun yanı sıra kazı evi ve çevresinin 
düzenlenmesi gerçekleştirildi. Arazide, yapıların içerisinde ve duvarlarında 
oluşan yabani ot ve yıllar içerisinde oluşmuş olan atık toprak kaldırılmıştır. 
Yaklaşık 15 gün süren ve 8x8m. ölçülerinde A1 açması olarak adlandırdığı-
mız bir açma açılmış ve gelecek yıl için temizliği yapılarak bırakılmıştır. 2018 
yılı içerisinde Tralleis antik kenti kazısında depo çalışmasının yapılması, kazı 
evi deposunun genişletilmesi için girişimlerde bulunulacağı ve gymnasium-
hamam yapısı içerisinde kazılara devam edileceği planlanmaktadır. Ayrıca 
yine kazı ekibi içerisinden bir ekip ile kentin territoriumu içerisinde yer alan 
yapıları belirlemek için kısa süreli bir yüzey araştırması yapılması düşünül-
mektedir. 
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Resim 2: A1 açması mermer zemin.

Resim 1: A1 açması genel görüntüsü.
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Resim 4: A1 açmasından ele geçirilen plastik eser.

Resim 3 a, b: A1 açmasından ele geçirilen yazıtlı çatı kiremitleri.
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Resim 7 a,b: Gymnasium-hamam kompleksi caldariumu 
kuzey duvarı restorasyonu.

Resim 6: Gymnasium-hamam kompleksi calidariumu 
hypocaust dikmeleri düzenleme çalışması.

Resim 5 a, b: A1 açmasından ele geçirilen plaster parçaları.
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Resim 8 a, b: Gymnasium-hamam kompleksi kuzey dükkân duvarları derz çalışmaları.

Resim 9: Yangın sonrası Piskoposluk Kilisesi.
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Resim 11 a, b: Yangın sonrası yüzeyde ele geçirilen plastik buluntular.

Resim 10: Yangın sonrası genel görünüm.
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Resim 13: Gymnasium – hamam kompleksi batı kapısı rölöve çizimi.

Resim 12 a, b: Kazı evi düzenleme, bakım ve onarım çalışmaları.
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TYANA KAZISI 2017 YILI ÇALIŞMALARI 
Osman DOĞANAY* 

Bülent İŞLER 
Hatice KÖRSULU

Nesrin AYDOĞAN İŞLER

Niğde İli, Bor İlçesi, Kemerhisar Kasabası’nda yer alan Tyana antik kenti 
2017 yılı kazıları, Niğde Müze Müdürü Fazlı Açıkgöz başkanlığında, Aksaray 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Os-
man Doğanay’ın bilimsel danışmanlığında ve Niğde Müzesi uzmanlarından 
Arkeolog Yakup Ünlüler ve Arkeolog Murat Tektaş’ın katılımıyla 06.07.2017 
tarihinde başlamıştır. Kazı çalışmalarına ekip üyeleri Dr. Öğrt. Üyesi Hatice 
Körsulu, Doç. Dr. Mehmet Kurt, Doç. Dr. Bülent İşler, Arş. Gör. Dr. Nesrin 
Aydoğan İşler, Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Tuncer, Dr. Öğrt. Üyesi Burak Murat 
Demirçivi, Doç. Dr. Mehmet Vehbi Gökçe, Doç. Dr. Semiha Akçaözoğlu ve 
Dr. İsmail İnce katılmıştır. Kazı çalışmalarında Aksaray Üniversitesi, Kara-
manoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve 
Sinop Üniversitesi’nden öğrenciler de yer almıştır1. Ekip üyeleri çalışmalar 

* Doç. Dr. Osman DOĞANAY, Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Aksaray/TÜRKİYE.

 Doç. Dr. Bülent İşLER, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Ankara/
TÜRKİYE.

 Dr. Öğrt. Üyesi, Hatice KÖRSULU, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Karaman/TÜRKİYE.

 Nesrin AYDOĞAN İşLER, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Ankara/
TÜRKİYE.

1 Tyana 2017 yılı kazı çalışmalarının arazi safhasında, Niğde Müze Müdürlüğü uzmanlarının yanı 
sıra Aksaray Üniversitesi’nden Arş. Gör. Hakan Eraslan (Harita Yüksek Mühendisi), Harita Mü-
hendisliği öğrencisi Murat Kaya ve Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi İbrahim Güler, Gazi 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bülent İşler (Bizantolog), Dr. Öğr. Gör. Nesrin Aydoğan İşler (Sa-
nat Tarihçisi), Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Hatice Körsulu, 
arkeoloji bölümü öğrencileri Erdoğan Muştu, Yasin Canmaya, Ahmet Kunt, Cemile Gültekin, 
Sinop Üniversitesi’nden arkeoloji bölümü öğrencileri Ömer Öztürk, Ahmet Enes Çakır ve Halil 
Tüzün, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinden Doç. 
Dr. Semiha Akçaözoğlu (Mimar), Doç. Dr. Mehmedi Vehbi Gökçe (Mimar) ve Doç. Dr. Kübilay 
Akçaözoğlu (İnşaat Mühendisi) ve Mimarlık Bölümü öğrencisi Büşra Gökçe yer almışlardır. Ay-
rıca Kemerhisar’da ikamet eden zeliha Turgut, Mahmut Güler, Volkan Temel, Hüseyin Çin ve 
Yaşar Yavru kazılarımızda çalışmışlardır. 
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sırasında Kemerhisar Belediyesi tarafından kazılarımıza tahsis edilen misa-
firhanede konaklamıştır. İşçi ve iaşe giderleri de Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından sağlanan bütçe ile karşılanmıştır2. 

Her kazı sezonunda olduğu gibi çalışmaların yaklaşık bir haftalık kısmı 
kazı alanının otsu bitkilerden temizlenmesi ve kazı evinin konaklamaya mü-
sait hale getirilmesine yönelik çalışmalar şeklinde devam etmiştir. Alanın te-
mizliğinden sonra Kemerhisar Beldesi’nde kamulaştırılarak Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na tahsisi yapılan parsellerin aplikasyonu, şimdiye kadar kazısı ya-
pılan yerlerin sayısal ortama aktarılması, kamulaştırılan sahalar içinde mail-i 
inhidam durumundaki yapıların ve kamulaştırılması aciliyet gerektiren par-
sellerin tespiti ve sayısal ortama aktarılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. 
Kazı çalışmalarıyla birlikte yürütülen sahaya yönelik bu tür çalışmalar esna-
sında çeşitli paftalar üretilmiş ve kazısı yapılacak alanların karelaj sistemli 
paftaları ve sayısal veri havuzları oluşturulmuştur. Böylelikle aşağıdaki gibi 
isimlendirilen karelejlarda belli kotlarda kazı çalışmaları sürdürülmüştür. 

2017 yılı kazıları, alanın tamamını içine alan 50x50 m.lik karelajlar ve kazı-
sı yapılan sahaya denk düşen karelajlar içerisinde oluşturulan 5x5 m.lik daha 
küçük 13 karelajda (açmada) 20 cm.lik seviye indirme çalışmaları şeklinde 
sürdürülmüştür. Bunlar;

N-16 /7-8, 17-18, 27-28 Açması (Resim: 1-3)

Kazı öncesi durum belgelemesi yapılmıştır. Tyana’da İtalyan kazı ekibinin 
büyük bölümünü ortaya çıkardığı kilisede, İtalyan ekibin kaldığı noktadan 
devam edilmeye karar verilmiştir. Kilisede bema bölümünün önünde, orta 
nefte, kuzey-güney doğrultusunda yeni karelajda N-16/7-8, 17-18, 27-28 plan 
karelerinde 4x8 m. ölçülerinde bir açma açılmıştır. Açmanın en yüksek kotu 
1146.15 m.dir. Alanın batı tarafında geç dönem yapılarından döküldüğü anla-
şılan yapı taşları ve döküntü taşlar bulunmaktadır. Her ihtimale karşı kontrol 

2 Tyana 2017 yılı kazı çalışmalarına desteklerinden dolayı Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü yetkililerine, Niğde Müzesi çalışanlarına, Kemerhisar Belediye Başkanı 
Sayın Beytullah Kirazcı’ya ve belediye çalışanları ile Kemerhisar halkı ve esnafına sonsuz teşek-
kürler.



187

edilerek bu taşların kaldırılmasıyla çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca açma-
nın geri kalanında yüzey temizliği yapılmıştır.  1146.15-1146.00 m. seviyeleri 
arasında kazıya başlanmıştır. Batı taraftaki döküntü taşlar kontrol edilerek 
kaldırılmaya devam edilmiştir. Dolgu toprakta hayvan ve insan kemikleri, 
seramik parçaları, mermer taş zemin parçaları, düzgün kesimli duvar taşları 
ele geçmiştir. Duvar taşları kazı alanı içinde bir araya toplanmıştır. 

Kilisenin naos bölümünde yüzeyde bir adet sütun başlığı parçası ele geçi-
rilmiştir. Yüzey buluntusu olarak kayıt altına alınmıştır. 

N-16/7-8, 17-18, 27-28 açmasının genel fotoğrafı çekilmiştir. Daha sonra, 
son çalışma gününde yarım kalan 1146.15-1146.00 m. seviyeleri arasında çalı-
şılmaya devam edilmiştir. 

1146.00-1145.85 m. kotları arasında ikinci seviyeye başlanmıştır. Bu sevi-
yede toprak sertleşmiş üst katmana oranla farklılaşmıştır. Açmanın doğu kıs-
mında ateş yanığını gösteren parçalar bulunmuştur. Batı taraftaki döküntü 
taş alan bu seviyede de devam etmektedir. Bu alanda kare şeklinde 43x45 cm. 
ölçülerinde bir kuyuya rastlanmıştır. Kuyunun içinden çıkan toprak diğer ta-
bakalardan çıkan topraktan farklı kum topraktır. Kuyunun derinliği devam 
etmektedir. Derinlik açılan tabakadan daha aşağı olduğu için toprak çıkarımı-
na devam edilmemiştir. Kuyunun içinden çıkarılan toprakta mavi sırlı bir se-
ramik parçası bulunmuştur. Açmanın kuzey tarafında doğu-batı yönünde bir 
duvara rastlanmıştır. Duvarın genişliği 53 cm., uzunluğu açma boyunca de-
vam etmektedir. Bulunan duvarın üst seviyesi 1156,05 m. tabakasında, kuyu 
1146,05 m. tabakasındadır. 1156,05 m. ile 1141,05 m., 1141,05 m. ile 1126,05 m. 
alanda seramik parçaları, hayvan ve insan kemikleri, düzgün kesimli tuğla 
duvar parçaları bulunmuş ve bunlar torbada toplanmıştır. 

1145.85-1145.70 m. seviyeleri arasında çalışılmaya başlanmıştır. Bu nok-
tada toprak sert ve rengi değişiktir. Açma alanda az miktarda renkli mozaik 
parçaları bulunmuştur. Düzensiz şekilli taşlar bulunmuştur. Az miktarda se-
ramik parçaları, insan ve hayvan kemikleri ele geçirilmiştir. 

1145,70-1145,50 m. seviyeleri arasında çalışılmaya başlanmıştır. Bu seviye-
de çok sayıda bağlantısız ve düzensiz şekilli taşlar çıkarılmıştır. Ateş yanığını 
gösteren parçalar bulunmuştur ve toprak sıkıştırılmış kildir. Sıkıştırılmış kil 
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bize bu seviyenin yaşam zemini olduğunu gösteriyor. Yoğun ateş yanığı iz-
leri bu seviyenin büyük bir yangına maruz kaldığını gösterir. Yoğun şekilde 
seramik parçaları, insan ve hayvan kemikleri ele geçirilmiştir. Ayrıca camdan 
yapılmış bilezik, cam parçaları, metal parçaları ve küçük mozaik parçalarına 
rastlanmıştır. Ayrıca mermer zemin taşları bulunmuştur. 

N-16/7-8, 17-18, 27-28, N-16/27, N-17/27 açmalarının genel fotoğrafla-
rı çekildi. Kazı ekibi 2’ye bölünmüştür. 1. Ekip N-16/18 açmasında, 2. Ekip 
N-16/27 ve N-17-27 açmalarında çalışma yapmıştır. N-16/7-8, 17-18, 27-28 
açmasında 1145,50-1145,20 m. seviyesinde çalışılmıştır. Bu seviyedeki toprak 
serttir. Açmanın kuzeyindeki duvar yapısının yanında yanık buğday bulun-
muştur. Yangına ait izler daha azdır. Çok sayıda seramik parçaları, küçük 
mozaik parçaları, cam parçaları ve bir adet sikke bulunmuştur. Bu seviyedeki 
seramik parçaları daha büyük ölçeklidir. Açmanın fotoğrafı çekilip bu alan-
daki kazı çalışması bitirilmiştir.

N-16/26 Açması (Resim: 13-14) 

1147,21-1147,00 m. seviyesinde çalışılmıştır. Bu seviyede toprak küçük dü-
zensiz kesimli taş parçacıklıdır. Az sayıda seramik, insan ve hayvan kemikleri 
bulunmuştur. 

N-16/26 açmasında 1147,00-1146,80 m. seviyesinde çalışılmıştır. Toprak 
serttir. Küçük ve orta boy düzensiz taş parçaları vardır. Seramik parçaları, 
bezemeli cam bilezik, insan ve hayvan kemikleri bulunmuştur. Daha sonra 
1146,80-1146,60 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak üst katmanın aynısı 
serttir. Küçük düzensiz taş parçaları vardır. Seramik parçaları, cam kulp, in-
san ve hayvan kemikleri bulunmuştur. Son olarak 1146,60-1146,40 m. seviye-
lerinde çalışılmıştır. Toprak koyu ve çok incedir. Buluntu çok azdır. Seramik 
parçaları, insan ve hayvan kemikleri bulunmuştur.

N-16/26 açmasında 1146,40-1146,20 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
koyu, ince ve taşlıklıdır. Tahta boncuk, cam parçası ve seramik parçaları bu-
lunmuştur. Daha sonra açmanın 1146,20-1146,00 m. seviyelerinde kazı yapıl-
mıştır. Toprak koyu renkli, ince ve taşlıklıdır. Metal kolye, cam bilezik parça-
sı, cam parçası ve seramik parçaları bulunmuştur. 
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N-16/26 açmasında 1146,00-1145,95 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
yapısı yumuşaktır. Az miktarda seramik parçaları, cam parçası ve metal par-
çası bulunmuştur. 

N-16/26 açmasında 1145,95-1145,50 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
yapısı serttir. Kazılan seviyenin yangın geçirdiğine dair izlere rastlanmıştır. 
Az sayıda seramik parçaları, insan ve hayvan kemikleri, mozaik parçası, cam 
parçaları ve metal objeler bulunmuştur. Sonra 1145,50-1145,20 m. seviyelerine 
inilmiştir. Az sayıda seramik parçaları, insan ve hayvan kemikleri, mermer 
zemin döşemeleri bulunmuştur. Daha sonra 1145,20-1145,15 m. seviyelerine 
inilmiştir. Açmanın kuzey doğusunda metal bilezik bulunmuştur. Az sayıda 
seramik parçası, insan ve hayvan kemikleri bulunmuştur.

N16/7 Açması (Resim: 8-12) 

En yüksek kot 1147.20 m.dir. 1147.20-1146.80 m. kotları arasında çalışıl-
maya başlanmıştır. Bu seviyede çatı kiremidi, mermer döşeme parçaları ve 
seramik parçaları ele geçirilmiş ve bunlar torbada toplanmıştır. Aynı gün 
1146,80-1146,50 m. seviyelerinde de çalışılmıştır. Bu seviyede toprağın yangın 
geçirdiğine dair izler vardır. Toprak çok sert ve katıdır. Açılan seviyenin orta 
kısmına gelindikçe toprak yumuşamaya başlamıştır. Seviyenin 40. cm.sinde 
bütün halinde amphoraya rastlanmıştır. Harici seramik parçaları bulunmuş-
tur. 

N-16/7 açması 1146,50-1146,10 m. seviyesinde çalışılmaya başlanmıştır. 
Toprak yapısı yumuşaktır. Seviyenin yangın geçirdiğine dair izlere rastlan-
maktadır. Seviyenin ortalarında toprak yapısı sertleşmiştir. Az sayıda sera-
mik parçaları bulunmuştur. 

Daha sonra 1146,10-1145,90 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak yapısı 
serttir. Bu seviyedeki toprağın yangın geçirdiğine dair izler vardır. Düzensiz 
şekilli taşlar çıkarılmıştır. Seramik parçaları, mermer zemin parçaları, insan 
ve hayvan kemikleri bulunmuştur. 1145,90-1145,20 m. seviyelerinde çalışıl-
maya devam edilmiştir. Toprağın rengi ve yapısı değişmiştir. Yanık buğday, 
seramik parçaları, cam parçaları ve mozaik parçaları bulunmuştur. 
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Seviyenin sonlarında, alanın güney duvarının batı köşesine yakın konum-
da bir çocuk mezarına rastlanmış ve bu mezar, Mezar 1 olarak tanımlanmıştır. 
Mezar fotoğraflanıp kemikleri toplanmıştır. İskeletin boynunda boncuk kolye 
vardır. Bu çocuk mezarının doğusunda alanın aşağı yukarı ortasında toprağa 
gömülü tam şekilde bir pithos bulunmuştur. Pithosun içinde toprak, yanmış 
buğday ve seramik parçaları çıkmıştır. Pithosun doğusunda ikinci bir mezara 
rastlanmış ve bu mezar, Mezar 2 olarak isimlendirilmiştir. 

N-16/7 açmasında, 1145,20-1144.90 m. seviyelerinde çalışılmaya başlan-
mıştır. Bu seviyede,  bir önceki seviyede bulunan pithosun içi tamamen boşal-
tılmıştır. İçinde rastlanan yanmış buğdaydan örnek alınmıştır. 

N-16/7 açmasında 6 adet mezar bulunmuştur. Bir tanesi bebek mezarıdır. 
Bebek mezarında kolye parçası bulunmuştur. Bu mezardaki iskelet parçaları 
çok dağınıktır. Mezarın içindeki toprak temizlenerek iskelet parçaları ortaya 
çıkartılmıştır. İskeletin sol kolunda metal bilezik vardır. İskeletin sağ bacağı 
bükülmüş şekildedir. Kafatası kısmı pithosun bulunduğu alana denk gelmek-
tedir. Kafatasının denk geldiği pithosun o alanı kırıktır (Mezar 2). Bebek meza-
rında ise yanmış kömür parçalarına rastlanmıştır (Mezar 3). Burada önceden 
açılan 2 mezar vardır. Bebek mezarının altında başka bir mezar daha tespit 
edilmiştir.

N-16/7 açmasındaki mezar 1’in altındaki ikinci gömü ve 3’te gömülere ait 
kemikler toplanmıştır. Temizleme işlemlerine devam edilmiştir. Fotoğrafla-
ma yapılarak kazı bitirilmiştir.

N-16/7a Açması 

N-16/7 (A) açmasında 1145,85-1145,20 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Top-
rak yumuşak ve taşlıklıdır. Seviyede yangın izlerine rastlanmıştır. Seramik 
parçaları bulunmuştur. Daha sonra 1145,20-1145,00 m. seviyelerine inilmiştir. 
Seramik parçaları ve cam bilezik bulunmuştur. 

N-16/7 (A) açmasında 1145,40-1145,20 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Aç-
manın doğu-batı doğrultusunda mezar bulunmuştur. Mezar 1 olarak adlan-
dırılmıştır. Kuzeyinde de 1 adet mezar bulunmuştur. Bu mezar da mezar 2 
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olarak adlandırılmıştır. 1 adet sikke ve seramik parçaları bulunmuştur. Sonra 
1145,20-1145,00 m. seviyelerine inilmiştir. Batı yönünde yarısı duvarın altın-
da kalmış mezar bulunmuştur. Bu mezarda mezar 3 olarak adlandırılmıştır. 
Açmanın ortasında 1 adet mezar daha bulunmuştur. Mezar 4 olarak adlandı-
rılmıştır. Bilezik parçası ve seramik parçaları bulunmuştur. 

1145,40 m. seviyesindeki mezar 1 açılmıştır. Çocuk mezarı olduğu anla-
şılmıştır. Kapaklı basit taş mezardır. 3 adet kapağı vardır. Seramik parçası ve 
kumaş parçası bulunmuştur. Kemikler toplanıp mezar fotoğraflanmıştır.

1145,40 m. seviyesindeki mezar 2 açılmıştır. 2 kapaklı sandık mezardır. Be-
bek mezarı olduğu anlaşılmıştır. Kemikler toplanıp mezar fotoğraflanmıştır. 
Daha sonra aynı kotta mezar 3 ve 4 açılmaya çalışılmıştır. Üzerinde Selçuklu 
ya da Osmanlı Dönemi duvar yapısı olduğu için açılamamıştır. 

N-16/27 Açması (Resim: 4-5) 

1147,21-1147,00 m. seviyesi arasında çalışılmıştır. Seviyenin güneyinde 
az miktar toprakta ateş yanığı tespit edilmiştir. Az sayıda seramik, insan ve 
hayvan kemikleri, bulunmuştur. Daha sonra aynı açmanın 1147,00-1146,80 m. 
seviyesinde çalışılmıştır. Bu seviyede küçük mozaik taban, az sayıda seramik, 
insan ve hayvan kemikleri bulunmuştur. Son olarak 1146,80-1146,60 m. arası 
çalışılmıştır. Az sayıda seramik parçası bulunmuştur. 

N-16/27 açmasında 1146,60-1146,40 m. seviyesinde çalışılmıştır. Toprak 
harçlı, sert ve çok taşlıdır. Sadece seramik parçası bulunmuştur. Buluntu çok 
azdır. Daha sonra açmanın 1146,40-1146,20 m. seviyesinde çalışılmıştır. Top-
rak, üst seviyenin aynısıdır. Buluntu azdır. 

N-16/27 açmasında 1146,20-1146,00 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
koyu renkli ve orta boy taşlıklıdır. Seramik parçaları bulunmuştur. 

N-16/27 açmasında 1146,00-1145,65 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
yumuşak ve taşlıklıdır. Açmanın doğu-batı yönünde mezar olabileceği düşü-
nülen bir taş yığınına rastlandı. Seramik parçaları, mozaik parçaları (tessera), 
mermer zemin parçaları ve yanmış odun parçaları bulundu. 

N-16/27 açmasında 1145,65-1145,40 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Açma-
nın kuzeyinde yangın izlerine rastlanmıştır. Yangın izi olan seviyede yanmış 
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buğday tanelerine rastlanmıştır. Kuzey batısında ise iri taneli yanık buğdaya 
rastlanmıştır. Kırılmış yazıtlı mermer parçası ve seramik parçaları bulunmuş-
tur. Daha sonra aynı açmanın 1145,40-1145,20 m. seviyeleri arasında çalışıl-
mıştır. Bu seviyede de yangın izlerine rastlanmaya devam edilmiştir. Açma-
nın güneydoğusu ve kuzey batısında yanık buğdaylara rastlanmıştır. Yanmış 
odun parçası, insan kemikleri, seramik parçaları bulunmuştur.

N-16/6 Açması 

1147,00-1146,80 m. seviyeleri arasında çalışılmıştır. Toprak çok sert ve kü-
çük taşlıklıdır. Kare şeklinde mermer tabanlık, küçük mozaik parçaları ve se-
ramik parçaları bulunmuştur. 

N-16/6 açmasında 1146,80-1146,40 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
sert ve taşlıklıdır. Seviyenin sonlarına doğru toprak yumuşamıştır. Seramik 
parçaları bulunmuştur. Açmanın fotoğrafları çekilip kazı bitirilmiştir. 

N-16/6 açmasında 1146,40-1146,20 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
yumuşak ve incedir. Seramik parçaları, insan ve hayvan kemikleri bulunmuş-
tur.

N-16/6 açmasında 1146,20-1146,00 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
yumuşak, ince ve taşlıklıdır. Seramik parçaları ve cam bilezik parçası bulun-
muştur. Daha sonra aynı açmanın 1146,00-1145,60 m. seviyelerinde çalışıl-
mıştır. Toprak yumuşak, ince ve taşlıklıdır. Açmanın batı kısmında toprakta 
yanmış buğday taneleri bulundu. Cam parçaları, mozaik parçaları, mermer 
zemin parçaları ve bolca seramik parçaları bulunmuştur.

N-16-6 açmasında 1145,60-1145,30 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
yapısı yumuşak ve taşlıklıdır. Açmanın kuzeyinde 1145,45 m. seviyesinde 
mermer zeminle karşılaşılmıştır. Açmanın kuzeydoğusunda 1145,25 m. sevi-
yesinde mezar ortaya çıkmıştır. Seviyenin tam ortasında üst seviyesi 1145,85 
m. olan zemine kadar inen duvar yapısı bulunmuştur. Kuzeybatı köşede ya-
nık tabakasına rastlanmıştır. Güneyde yanık buğday ve yanık odun parçaları 
vardır. Bolca seramik parçaları, mermer zemin parçaları, cam parçaları, en alt 
seviyede fildişi ya da kemikten Bizans Dönemine ait olduğu düşünülen tera-
zi, toprağa karışmış yanık buğday ve yanmış odun parçaları bulunmuştur. 
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N-16/17 Açması (Resim: 6-7)
1147,20-1147,00 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak sert ve katıdır. Açı-

lan seviyenin orta kısmına gelindikçe toprak yumuşamaya başlamıştır. Sera-
mik parçaları, mermer zemin parçaları ve cam parçası bulunmuştur. 

N-16/17 açmasında 1147,20-1147,00 m. seviyelerinde çalışılmaya devam 
edilmiştir. Seviyenin kuzeyinde duvar yapısıyla karşılaşılmıştır. Az sayıda 
seramik parçaları insan ve hayvan kemikleri bulunmuştur. Aynı açmanın 
1147,00-1146,80 m. seviyelerine inilmiştir. Toprak yapısı yumuşak ve incedir. 
Seramik parçaları, su borusu, kemik parçası, cam bilezik ve cam parçası bu-
lunmuştur. Daha sonra 1146,80-1146,60 m. seviyesinde çalışılmıştır. Toprak 
yapısı yumuşak ve taşlıklıdır. Az sayıda seramik parçaları ve kemik parçaları 
çıkarılmıştır. 

N-16/17 açmasında 1146,60-1146,40 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
yumuşak ve taşlıklıdır. Açmanın batı kısmında ateş yanığına rastlanmıştır. 
Yanmış odun parçaları çıkmıştır. Seramik parçaları, insan ve hayvan kemik-
leri, mermer zemin ya da duvar parçaları, bulunmuştur. İn-situ halde N-16/7 
açmasında yarısı bulunup çıkarılan amphoranın gövde kısmı bu açmada çıka-
rılmıştır. 

N-16/17 açmasında 1146,40-1146,15 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Açma-
nın kuzeybatısında toprakta seyrek aralıklarla küle rastlanmıştır. İnsan ve 
hayvan kemikleri, seramik parçaları, mermer zemin parçası, cam parçası, me-
tal parçası ve mozaik parçası ele geçmiştir. Daha sonra 1146,15-1145,95 m. 
seviyelerinde çalışılmıştır. Sütun başlığı ve sütun gövdesi bulunmuştur. Se-
ramik parçaları, insan ve hayvan kemikleri, mermer zemin parçaları, metal 
parçası ve cam parçaları bulunmuştur. 

N-16/17 açmasında 1145,95-1145,80 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Alanda 
bulunan sütun gövdesi ve sütun başının etrafındaki topraklar temizlenmiştir. 
Alanda az sayıda seramik parçaları, insan ve hayvan kemikleri bulunmuş-
tur. Sonra 1145,80-1145,60 m. seviyelerine inilmiştir. Toprak yapısı taşlıklı ve 
yumuşaktır. Az sayıda seramik parçaları ve metal parçaları çıkmıştır.  Daha 
sonra 1145,60-1145,40 m. seviyelerine inilmiştir. Açmanın kuzeybatısında 
toprağa karışmış halde yanmış buğday taneleri çıkmıştır. Az sayıda seramik 
parçası, mermer zemin parçası, cam parçası ve mozaik parçası bulunmuştur.  
Son olarak 1145,40-1145,20 m. seviyelerine inilmiştir. Seviyenin sonunda ze-



194

min olduğu düşünülen iri taşlar vardır. Az sayıda seramik parçası, cam par-
çası, desenli bilezik parçası, metal parçası ve mozaik parçası bulunmuştur.  

N-16/17 açmasının 1145,20-1145,10 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Açma-
nın güneydoğu köşesinde yan yana 2 tane ve kuzeyinde 1 mezar olmak üzere 
toplamda 3 mezara rastlanmıştır. Güneydoğu köşedeki küçük bebek mezarı 
olduğu tahmin edilen mezar 1 yanındaki uzun mezar, mezar 2 ve açmanın 
kuzeyindeki bebek mezarı olduğu düşünülen mezar, mezar 3 olarak adlan-
dırılmıştır. Bu seviyede üzerinde haç işareti olan mezar taşı, bir adet sikke, 
seramik parçaları, mermer parçaları, mozaik parçaları, cam parçası ve metal 
bilezik çıkarılmıştır. Açmanın batısında yanık buğdaya rastlanmıştır. 

N-16/17 (A) açmasının 1145,95-1145,75 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Se-
ramik parçaları bulunmuştur. 1145,75-1145,55 m. seviyelerinde çalışılmıştır. 
Seramik parçaları bulunmuştur. 1145,55-1145,35 m. seviyelerinde çalışılmış-
tır. Seramik parçaları ve mermer zemin parçası bulunmuştur. 1145,35-1145,10 
m. seviyelerinde çalışılmıştır. Seramik parçaları ve ortada doğu batı yönünde 
mezar bulunmuştur. Mezar 1 olarak adlandırılmıştır.  

1145,10 m. seviyesindeki mezar 1, mezar 2 ve mezar 3 açılmıştır. Mezar 
1’in bebek mezarı olduğu anlaşılmıştır. Cam, seramik ve metal parçaları bu-
lunmuştur. Mezar 2’de ki iskeletin omuzundan itibaren sol kolunun ve sol 
kaburgasının olmadığı görülmüştür. Üst çenesi kafatasının arkasındadır. Ka-
fatası dağılmış şekildedir. Tamamen toprağa gömülü haldedir. Metal, cam 
bilezik, mermer, cam ve seramik parçaları bulunmuştur. Mezar 3’ün sanduka 
tipi bebek mezarı olduğu anlaşılmıştır. Üzeri 2 kapak taşı ile kapatılmıştır. 
Seramik parçası bulunmuştur. Daha sonra kemikler toplanarak mezarlar fo-
toğraflanmıştır.

1145,10 m. seviyesindeki mezar 4 açılmıştır. Kapaklı basit taş mezardır. 2 
adet kapakla kapatılmıştır. Kemikler dağılmış vaziyettedir. Seramik parçası, 
mermer zemin parçası ve cam bilezik parçası bulunmuştur. Kemikler topla-
narak mezar fotoğraflanmıştır.

N-16/5 Açması 
1147,05-1146,55 m. seviyeleri arasında çalışılmıştır. Toprak çok sert ve kü-

çük taşlıklıdır. Seviyenin ortalarına doğru toprak yumuşamaya başlamıştır. 
Terazi ağırlık taşı (?), cam parçaları ve seramik parçaları bulunmuştur. 
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N-16/5 açmasında 1146,55-1146,35 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
yapısı yumuşak ve taşlıklıdır. Seramik parçaları, yanmış odun parçaları, aç-
manın güneybatı tarafında doğu yönüne çıkan 3 basamaklı sabit taş merdiven 
bulunmuştur. Daha sonra 1146,35-1146,15 m. seviyelerine inilmiştir. Seramik 
parçaları, cam bilezik parçası, mermer zemin parçası, yarım sütun başlığı bu-
lunmuştur. 1146,55-1146,35 m. seviyelerinde bulunan sabit merdivenin basa-
mak sayısı bu seviyede 5’e çıkmıştır.

 N-16/5 açmasında 1146,15-1145,95 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
yapısı yumuşak ve taşlıklıdır. Açmanın kuzeybatı köşesinde az miktarda top-
rağa karışık halde yanmış buğday taneleri bulunmuştur. Seramik parçaları, 
cam parçası ve mermer zemin parçası bulunmuştur. Daha sonra 1145,95-
1145,75 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak yapısı yumuşak ve taşlıklıdır. 
Seramik parçaları ve cam bilezik parçası bulunmuştur.

N-16/5 açmasında 1145,75-1145,60 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
yapısı yumuşak ve taşlıklıdır. Seramik parçaları, cam bilezik parçaları ve cam 
parçaları bulunmuştur. Daha sonra 1145,60-1145,25 m. seviyelerinde çalışıl-
mıştır. Toprak yapısı yumuşak ve taşlıklıdır. Açmanın kuzeybatı köşesinde 
toprağa karışmış halde yanmış buğday taneleri tespit edilmiştir. Seramik 
parçaları, kapak taşı, dibek taşı, oyuk taşı, mermer zemin taşı ve cam bilezik 
parçaları bulunmuştur. 

M-16/95 Açması

1145,55-1145,25 m. seviyelerinde çalışılmıştır. 1145,55 m. seviyesinde tan-
dır vardır. Tandırın varlığı bu seviyede yaşam olduğunu gösterir. Toprak ya-
pısı yumuşak ve taşlıklıdır. Seramik parçaları bulunmuştur. 

M-16/95 açmasında 1145,55-1145,25 m. seviyelerine devam edilmiştir. 
Toprak yumuşak ve taşlıklıdır. Seramik parçaları, cam parçaları, insan kafa-
tası bulunmuştur. 

N-16/16 Açması (Resim: 15)

 1147,23-1147,03 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak yapısı sert ve sıkıdır. 
Seramik parçaları, insan ve hayvan kemikleri, metal parçaları, cam parçaları, 
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mozaik parçaları bulunmuştur. Daha sonra 1147,03-1146,83 m. seviyelerinde 
çalışılmıştır. Toprak yapısı yumuşaktır. Seramik parçaları, insan ve hayvan 
kemikleri, cam parçası, metal parçası ve mozaik parçası bulunmuştur. 

N-16/16 açmasında 1146,83-1146,63 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Aç-
manın doğusundaki toprak kırmızıdır. Toprak yapısı yumuşaktır. Seramik 
parçaları ve cam parçaları bulunmuştur. Seviyenin sonlarında doğu taraf-
ta yangın izlerine rastlanmıştır. Daha sonra 1146,63-1146,43 m. seviyeleri-
ne inilmiştir. Seviyenin kuzeydoğusu ve güneydoğusunda ocak olduğuna 
dair izlere rastlanmıştır. Bakır kolye, yüzük, seramik parçaları, cam par-
çası, cam bilezik parçası, metal parçası ve mozaik parçaları bulunmuş-
tur. 

N-16/16 açmasının 1146,43-1146,23 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
yapısı yumuşaktır. Az sayıda seramik parçası bulunmuştur.

N-16/16 açmasının 1146,23-1146,03 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
yapısı yumuşaktır. Az sayıda seramik parçası, cam parçası, mozaik parçası ve 
mermer parçası çıkmıştır. 

N-16/16 açmasının 1145,03-1145,83 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
yapısı yumuşaktır. Seramik parçaları, mozaik parçaları, cam bilezik parçaları 
ve metal parçası bulunmuştur. 

N-16/16 açmasının 1145,83-1145,63 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
yapısı yumuşaktır. Açmanın ortasında duvar yapısı çıkmıştır. Seramik parça-
ları, metal parçası ve mozaik parçası bulunmuştur. Sonra 1145,63-1145,43 m. 
seviyelerinde çalışılmıştır. Ortadaki duvarın doğusunda ve batısında yangın 
izlerine rastlanmıştır. Toprağa karışmış halde yanmış buğdaya rastlanmıştır. 
Seramik parçaları, cam parçası, cam bilezik parçaları ve insan kafatası ve ke-
mikleri bulunmuştur. Daha sonra 1145,43-1145,23 m. seviyelerine inilmiştir. 
Toprak yapısı yumuşaktır. Açmanın kısmında yangın izlerine rastlanmıştır. 
Seramik parçaları bulunmuştur. 

N-16/16 açmasının 1145,43-1145,23 m. seviyesine devam edilmiştir. Aç-
manın kuzeyinde mezar bulunmuştur. 8 gen planlı kilisenin temel duvar 
yapısı ortaya çıkarılmıştır. Seramik parçaları ve cam parçası bulunmuştur. 
Sonra 1145,23-1145,00 m. seviyesine inilmiştir. Sekizgen kilisenin temel duvar 
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yapısı yüksek oranda ortaya çıkarılmıştır. Duvarın batı kısmının ucunda mer-
mer kaplama vardır. Seramik parçaları, mimari mermer parçası, cam parçası, 
bilezik parçaları, mozaik parçaları ve obsidyen bulunmuştur. 

N-16/15 Açması 

1147,07-1146,81 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak yapısı serttir. Az sa-
yıda seramik, mozaik parçaları ve mantar şeklinde taş bulunmuştur. Daha 
sonra 1146,81-1146,61 seviyelerine inilmiştir. Toprak yapısı sertliği devam 
etmektedir. Açmanın kuzeydoğu ve güneybatı kısmında yangın izlerine rast-
lanmıştır. Az sayıda seramik parçası ve desenli bilezik parçası bulunmuştur. 

N-16/15 açmasının 1146,81-1146,61 m. seviyelerine devam edilmiştir. Top-
rak yapısı sert ve taşlıklıdır. Seramik parçası, ahşap parçası ve mermer parçası 
bulunmuştur. Daha sonra 1146,61-1146,41 m. seviyelerine inilmiştir. Toprak 
yapısı yumuşaktır. Açmanın ortasında ateş yanığı izi vardır. Seramik parçala-
rı, mozaik parçaları ve metal parçası bulunmuştur.

N-16/15 açmasının 1146,41-1146,21 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
yapısı yumuşaktır. Seramik parçaları, cam bilezik parçası ve daire şeklinde 
küçük taş bulunmuştur. Sonra 1146,21-1146,01 m. seviyelerine inilmiştir. Top-
rak yapısı yumuşak ve taşlıklıdır. Seramik parçaları bulunmuştur. 

N-16/15 açmasının 1146,01-1145,81 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak 
yapısı yumuşaktır. Seramik parçaları, mozaik parçaları, cam parçası, cam bi-
lezik parçası, mermer parçası ve insan kemikleri bulunmuştur. Daha sonra 
1145,81-1145,61 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak yapısı yumuşaktır. Se-
ramik parçaları, metal parçası ve mermer zemin parçası bulunmuştur. 

N-16/15 açmasının 1145,81-1145,61 m. seviyelerine devam edilmiştir. Top-
rak yapısı yumuşaktır. Açmanın güneybatısında sikke bulunmuştur. Seramik 
parçaları, mozaik parçaları ve cam parçası bulunmuştur. Daha sonra 1145,61-
1145,41 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Toprak yapısı yumuşaktır. Açmanın 
güneybatı köşesinden sütun gövde parçası çıkmıştır. Seramik parçaları, mo-
zaik parçaları, cam bilezik parçası, ağırşak, yazılı seramik parçası, sikke ve 
mermer zemin parçası bulunmuştur.

N-16/15 açmasının 1146,41-1146,21 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Açmanın 
güneyinde yanmış buğday, kuzeybatı köşesinde yanık yanık izlerine rastlan-
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dı. Seramik parçaları, sikke, mozaik parçaları, mermer zemin parçaları, kapı 
menteşe taşı, ağırşak, cam bilezik parçası, pipo ve tandır kapağı bulunmuştur. 

N-16/24 Açması 

Yüzey buluntuları toplanmıştır. Seramik parçaları, mozaik parçaları, me-
tal parçası ve cam parçası bulunmuştur. Buluntular yüzey buluntusu torba-
sında toplanmıştır.

N-16/34 Açması 

Açmanın 5x2 m. lik alanında 1147,00-1146,80 m. seviyelerinde çalışılmıştır. 
Toprak yapısı yumuşaktır. Sütun, seramik parçaları ve mermer zemin parça-
sı bulunmuştur. Sütun duvarla bitişik tam ortadadır.  Sonra 1146,80-1146,60 
m. seviyelerinde çalışılmıştır. Seramik parçası bulunmuştur. Sonra 1146,60-
1146,40 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Seramik parçası, mozaik parçası, cam 
bilezik parçası ve boncuk bulunmuştur. Daha sonra 1146,40-1146,20 m. sevi-
yelerinde çalışılmıştır. Seramik parçaları bulunmuştur. 

N-16/34 açmasının 1146,20-1146,00 m. seviyelerinde çalışıldı. Açmanın 
güneybatı bölümünde 8 gen planlı kilise yapısının narteks bölümünün kapı 
girişine rastlandı. Seramik parçaları ve mermer kapı lentosu bulundu. Sonra 
1146,00-1145,80 m. seviyelerinde çalışıldı. Seramik parçaları ve mimari mer-
mer parçası bulundu. Sonra 1146,80-1146,60 m. seviyelerinde çalışıldı. Ters 
dönmüş sütun kaidesi bulundu. Başka buluntu olmadığı için torba açılmadı. 
Sonra 1146,60-1146,40 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Mermer parçası bulun-
muştur. Sütun kaidesi ortaya çıkarılmış ve açmanın kuzeydoğusundadır. Son 
olarak 1146,40-1145,20 m. seviyelerinde çalışılmıştır. Lotus-palmet bezemeli 
mermer kaplama taşı bulunmuştur. Seramik parçası ve mermer parçaları bu-
lunmuştur. 

N-16/14 Açması

Yüzey buluntuları toplandı ve sadece bir seviye kot indirme çalışması ya-
pılarak önümüzdeki sezonda çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı. 
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TYANA KAzISI
2017 SEzONU MÜzELİK ESER ENVANTER LİSTESİ

Sıra 
No

Kazı 
Envanter 

No
Eser adı/Cinsi Buluntu Yılı/

Açma No Seviye/Torba No Dönemi

1 2017/1 Ağırşak/Kemik 2017/ N-16/7-8,  
17-18, 27-28 1145.50-1145.20 / 5 Bizans

2 2017/2 Ağırşak/Kemik 2017 / N-16/27 1146.40-1146.20 / 5 Bizans

3 2017/3 Ağırşak/Kemik 2017 / N-16/6 1145.60-1145.40 / 6 Bizans

4 2017/4 Terazi/Fildişi 2017 / N-16/6 1145.60-1145.40 /6 Bizans/İslami 

5 2017/5 Bilezik/Bronz 2017 / N-16/26 1146.20 / 10 Bizans

6 2017/6 Ağırşak/Ahşap 2017 / N-16/15 1146.61-1146,41 /3 Bizans

7 2017/7 Ağırşak/Kemik 2017 / N-16/15 1145.61-1145.41/ 8 Bizans

8 2017/8 Ağırşak/Kemik 2017 / N-16/15 1145.41-1145.21 Bizans

TYANA KAzISI
2017 SEzONU ETÜTLÜK ESER LİSTESİ

Sıra 
No

Kazı Env. 
No:

Buluntu Yılı /
Açma No Eser Adı/Cinsi Miktar

1 2017/9 2017/ N-16/ 7-8-, 
17-18, 27-28 İğne Parç./ Kemik 1 adet

2 2017/10 2017/N-16/5 Bilezik Parç./cam 1 adet

3 2017/11 2017/N-16/5 Bilezik Parç./cam 1 adet

4 2017/12 2017/N-16/5 Bilezik Parç./cam 1 adet

5 2017/13 2017/N-16/5 Bilezik Parç./cam 1 adet

6 2017/14 2017/N-16/7-8, 
17-18, 27-28 Bilezik Parç./cam 1 adet

7 2017/15 2017/N16/27 Mermer yazıtlı parça. 1 adet

8 2017/16 N-16/7 Pişmiş toprak pipo parçası 1 adet

9 2017/17 N-16/17 Bilezik Parç./cam 1 adet

10 2017/18 N-16/7a Sikke/Bronz 1 adet

11 2017/19 N-16/17 Bilezik Parç./bronz 1 adet

12 2017/20 N-16/17 Sikke/Bronz 1 adet

13 2017/21 N-16/15 Pipo(lüle)/pişmiş toprak Parç. 1 adet

14 2017/22 N-16/15 Pipo(lüle)/pişmiş toprak Parç. 1 adet

15 2017/23 N-16/15 Sikke/Bronz 1 adet

16 2017/24 N-16/15 Sikke/Bronz 1 adet

17 2017/25 N-16/7a Bilezik Parç./cam 1 adet

18 2017/26 N-16/15 Bilezik Parç./cam 1 adet

19 2017/27 N-16/16 Bilezik Parç./cam 1 adet

20 2017/28 N-16/16 Bilezik Parç./cam 1 adet

21 2017/29 N-16/15 Bilezik Parç./cam 1 adet

22 2017/30 N-16/16 Bilezik Parç./cam 1 adet

23 2017/31 N-16/16 Bilezik Parç./cam 1 adet

24 2017/32 N-16/16 Bilezik Parç./cam 1 adet

25 2017/33 Yüzey Bul. Sikke /Bronz 1 adet

26 2017/34 Yüzey Bul. Sikke/Bronz 1 adet

27 2017/35 2017/ N-16/ 7-8-, 
17-18, 27-28 İğne Parç./ Kemik 1 adet
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2017 YILI PHOKAIA KAZI ÇALIŞMALARI

Ömer ÖZYİĞİT*

Phokaia antik kenti kazı çalışmaları, 01.07.2017 günü başladı ve 29.12.2017 
tarihine kadar sürdü1. Çalışmaları başlıca dört ana grupta toplayabiliriz2:

A) Athena Tapınağı’nın Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin 
Hazırlanması

B)  Kazı Çalışmaları

1) Athena Kutsal Alanı Kazı Çalışmaları

2) Çandede Tepesinde Yer Alan Arkaik Dönem Temenos Alanı Çalışma-
ları

3) Modern Yerleşimle İlgili İnşaat Kazıları ve Alt Yapı Çalışmaları

C) Osmanlı Dönemi Mezarlığı Kazı, Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi 
Projesi

D) Bilimsel Yayın Çalışmaları

* Prof. Dr. Ömer ÖzYİĞİT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornova-İz-
mir/TÜRKİYE.

1 Phokaia antik kenti 2017 yılı kazı çalışmalarında Bakanlık Temsilcisi olarak Aydın Arkeoloji 
Müzesi Arkeoloğu Fatih Mehmet Yıldırım ve İzmir Arkeoloji Müzesi Arkeoloğu Yücel Keskin 
görev yaptı. Kazı ödeneği Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılandı. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi çalışmaların sponsoru oldu. Çalışmalara Foça Belediyesi de katkıda bulundu. Bu ça-
lışmalara yardım eden tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürü borç bilirim. 

2 Çalışmalarda Başkan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Cenker Atila’ydı. Doç.Dr. Aynur Civelek, Doç.
Dr. Murat Fırat, Yrd.Doç.Dr. Emre Okan, M.A.Kenan Doğan, M.A. Gözde Uğuz, M.A. Güneş 
Girgin, M.A. Esin Aksoy, M.A. Mete Mutlu şahan, M.A. Heves Sökeli, M.A. Ayşegül Temel, 
Muammer Demren, İlknur Kurum, Aslı Kökdemir, Nurhan Yıldırım, Serkan Ülbeği, Murat Öğ-
ren, Abdullah Nizamoğlu, Seda Ürü çalışmalara arkeolog olarak katıldı. şule Erkoca sanat tarih-
çiydi. Prof.Dr. Kadir Pektaş, Osmanlı Mezarlığında çalışmalarda bulundu. Mimarlık çizimleri, 
mimar Tuğba Yetiş ve mimar Damla Ataman tarafından gerçekleştirildi. Küçük eser restorasyon 
ve konservasyon çalışmaları ise Uygur Akın ve Melike Aslı Gördes tarafından yapıldı. Ayrıca 
çalışmalara Ege Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Mersin Üni-
versiteleri arkeoloji bölümü öğrencileri katıldı. 
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A) ATHENA TAPINAĞININ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 
RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Athena Tapınağı proje çalışmalarını dört ayrı grupta toplayabiliriz:

a. Büyük Mimari Parçaların Katalogları

Athena Tapınağı projesi için mimari parçaların katalog çalışmaları büyük 
ölçüde tamamlandı. 2017 yılında çıkan parçalar da çizilmeye başlandı. Rö-
löveleri yapılan parçaların restitüsyonları yapılarak tapınağın restitüsyonu 
oluşturulmaya başlandı. Kataloğu yapılmamış mimarlık parçalarının kata-
logları da büyük ölçüde gerçekleştirildi. 

b. Arkaik Dönem Athena Tapınağı’nın Mimarlık Terracottaları

Ayrı bir “PHOKAIA” cildini oluşturacak olan Arkaik Dönem Athena 
Tapınağı’nın mimarlık terracottaları üzerinde oldukça önemli sonuçlara ula-
şıldı. Bu parçaların doğu ve batı orta akroter, alınlık ile frizlere ait olduğu 
anlaşıldı. Larisa’dan ele geçirilen mimarlık terracottaları ile aynı kalıptan çık-
mış olmaları nedeniyle restitüsyonları tüme yakın olarak gerçekleştirildi. Ta-
pınağın tarihi ile birlikte Phokaia Athena Tapınağı mimarlık terracottalarının 
kronolojilerinde önemli bir değişiklik gerçekleştirildi. 

c. Tapınağın Restitüsyon Çalışmaları

Tapınağın restorasyonuna esas olmak üzere tapınağın antik çağda nasıl ol-
duğunun bilinmesi gerekliydi; bunun için restitüsyon çalışmalarına başlandı 
ve Arkaik Dönem tapınağının restitüsyonu büyük ölçüde tamamlandı. Tapı-
nağın sütunlarının ve cellasının yükseklikleri iç ve dış hacimleri ile bütün ay-
rıntılar saptanarak tapınak çizgisel olarak ayağa kaldırıldı. Tapınağın ahşap 
çatısı ile çatı örtüsünü oluşturan kiremitler de gerçekte olduğu gibi yerleştiril-
di. Cella dış duvarları üzerindeki griffon ve at protomlarının yerleri belirlen-
di. Sütunların arasına gelecek biçimde bir griffon bir at olarak sırayla kazıda 
bulunuş şekillerine göre yerleştirildi. Ondan önce de cella duvar bloklarının 
bir dikey bir yatay blok şeklinde birbirlerinin üzerlerine nasıl gelmiş olacağı 
saptandı. Tüm bunlardan sonra tapınağın restitüsyonu gerçekleştirilmiş oldu. 
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d. Tapınağın Maket Çalışmaları

Hem restorasyon çalışmalarına esas olmak üzere, hem de halka Athena 
Tapınağı’nın nasıl olduğunu anlatmak amacıyla heykeltraşlar tarafından ma-
ket çalışmalarına başlanıldı. Büyük bir görsellik arz edecek olan maket, tapı-
nağın üç boyutlu olarak ayağa kalkmış biçimini sunması yönünden ve halkın 
bilinçlenmesi yönünden oldukça önemlidir. Maket çalışmalarına öncelikle 
tapınağın sütunlarından başlanmış olup, çalışmalar halen sürüyor.

B) KAZI ÇALIŞMALARI

1) ATHENA KUTSAL ALANI KAZI ÇALIŞMALARI (Çizim 1-2; Resim: 1-6)

Phokaia Athena Tapınağı’nda yapılan kazılar, 21.09.2017 tarihinde başladı 
ve 16.12.2017 tarihine kadar sürdü. Tapınak alanında, 2017 yılı içerisinde gü-
ney açmaları ve doğu açmaları sektöründe yapılan kazılar sonucunda Arkaik 
ve Roma Dönemi Athena Tapınağı’nın giriş yoluna ilişkin önemli veriler elde 
edildi. 2017 yılı içerisinde Phokaia Athena Tapınağı’nın doğu podium duva-
rının kuzeye doğru olan devamında yapılan kazılar sonucunda üçüncü bir 
teras duvarı ile Arkaik Tapınağın giriş merdivenleri açığa çıkarıldı. 

Phokaia Athena Tapınağı’nın girişi, dönemler boyunca tapınağın kuzey-
doğu köşesinden gerçekleştirildi (Çizim 1-2). 2017 yılı kazıları tüm bu girişleri 
ortaya çıkardı. IIB c17-d17 plankarelerinde yer alan 1299 yılında Cenevizliler 
tarafından yapılmış kulenin tabanı altında bulunan kireç fırınının kazılarak 
altına inilmesiyle önemli sonuçlara ulaşıldı. IIB b18-c18 plankarelerinde doğu 
podium duvarının önünde Arkaik Dönem tapınağına ilişkin tüf taşından ba-
samaklara rastlanıldı (Resim 1). Bu basamaklar, tapınağa çıkmayı sağlayan 
basamaklardı. Doğu podium önünde yer alan bu basamaklar, kuzeyden gü-
neye doğru yükseliyordu. Dar olmaları tapınağa çok sayıda insanın çıkama-
yacağını gösterir. 

Tapınağın Roma Döneminde mermerden yeniden yapılmasıyla M.S. 2. 
yüzyılın sonlarında Arkaik Dönem merdiven basamaklarının önünde bir giriş 
salonunun yapıldığını görüyoruz. Tapınak podiumunun içerisinde merdiven 
basamaklarıyla simetrik olarak iki yerden giriş sağlanıyor ve daha yukarıda 
bir sahanlıkta bu basamaklar birleşerek podium içerisinde devam ediyordu 
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(Resim 1-3, 6). Önündeki salon ise büyükçe idi; ancak 1299 yılında Ceneviz 
kulesi ve kent duvarı tarafından kesilerek ön tarafı tahrip edilmiş durumda-
dır. 

Tapınağın uzun yıllar boyunca kullanımı nedeniyle Geç Roma İmparator-
luk Döneminde de giriş yapısında değişiklikler olduğunu gözlemliyoruz (Re-
sim 4-6). Roma tapınağının giriş salonunun işlevinin değiştirildiği, tapınağa 
girişin yalnızca kuzeyden IIB b17 plankaresinin olduğu yerden sağlandığı, 
giriş salonunun ise giriş merdiveni ile ilişkisi kesilerek tek başına başka bir iş 
için kullanılan bir mekan haline getirildiğini görüyoruz. Bu mekana da girişin 
IIB b17 plankaresi içerisinde güneyden açılan bir kapıyla yapıldığına tanık 
oluyoruz.

Erken Bizans Döneminde ise tapınak bir kiliseye çevrilmiş olmalıdır ve 
ziyaretçisi de fazladır. İçine girenlerin sayısı da oldukça yoğun olmalıydı; bu 
nedenle güney podium duvarının doğu ucundan tapınağa büyük bir giriş ya-
pıldı ve yukarıya merdiven basamakları ve sahanlıklarla ulaşılıyordu. Erken 
Bizans Döneminde oluşturulan bu girişin tapınağın yıkım tarihine kadar sür-
düğünü sanıyoruz. 

2) ÇAN DEDE TEPESİNDE YER ALAN ARKAİK DÖNEM TEMENOS 
ALANI ÇALIŞMALARI (Çizim: 3; Resim:7-11) 

Çan Dede Tepesi, Foça’nın güneyinde yer alır. Adını, üzerindeki Çan 
Dede Türbesi’nden alır3. Tepenin en yüksek noktası, 138.60 m.dir. 1985 yılın-
dan sonra sit alanları düşürülerek tepenin kuzey yamaçları imara açıldı. Bu 
yamaçlara Denizkent isimli büyük bir site yapıldı. Tepenin en üst bölümü ile 
güney yamaçları askeri alan içerisinde bulunur. Tepenin üst bölümünde kü-
çük bir alan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır; ancak bu sit alanı kararı, bura-
daki arkeolojik veriler nedeniyle değil Çan Dede Türbesi nedeniyle alınmıştı. 
Çan Dede Tepesi’nin üzerinde Phokaia antik kentine ilişkin tapınaklar yer 
alır. Yıkık bir biçimdeki türbenin duvarları da yine bu tapınakların taşlarıyla 

3 Söz konusu tapınaklar alanı, tapunun 4 pafta, 16 ada, 203 numarasına kayıtlı parselde yer alır. 
Tapu alanı, 898.535 m²dir. Hazineye ait olup mera niteliğindedir. Tapınaklar alanı ise, bu büyük 
alanın batısında yer alır.
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19. yüzyılda inşa edilmişti. Tepe üzerindeki tapınaklar alanı iki büyük tahri-
bat geçirdi. İlk büyük tahribat Denizkent yönetim kurulu tarafından site için 
yaptırılan su deposu inşaatıydı. Yasadışı olarak yapılan bu eylem sonucunda 
iki önemli tapınak %90 ölçüde yok edildi. İkinci büyük tahribat ise 2015 yı-
lında tapınaklar alanına baz istasyonu yapılmasıyla oluştu4. Bu tahribat sonu-
cunda da temenos alanının bir bölümü kepçelerle imha edildi. 2017 yılında ise 
temenos alanının üzerinde, askeri alanda yasadışı olarak A1 alanına yapılmış 
askeri kulenin yanında kepçelerle siper kazılırken eylem tarafımızdan dur-
duruldu5. 

Çan Dede Tepesi alanında yapılan ilk arkeolojik kazılar 07.07.2017 tarihin-
de başladı ve bu çalışmalar 15.12.2017 tarihine kadar devam etti. Öncelikle 
tepe alanı üzerinde temizlik çalışması yapıldı. Bu çalışmalar tamamlandıktan 
sonra kazı yapılacak alana 10x10 m. boyutlarında kareleme sistemi uygulandı 
(Çizim: 3). Söz konusu bu plankareler güneyden kuzeye doğru A-M, kuzey-
den doğudan batıya doğru 1-14 olarak numaralandı. Her 10 metrekare de 5x5 
m. ölçülerinde dörde ayrılarak a, b, c, d olarak isimlendirildi. 

Askeri alanın kuzeyinde yapılan çalışmalarda II. binden Geç Osmanlı Dö-
nemine kadar malzeme bulundu. 2017 yılı kazıları sonucunda erken dönem-
lere ilişkin dört ayrı tapınağın varlığıyla karşılaşıldı. Ayrıca Geç Bizans Döne-
minde kullanılan bir bölümün Osmanlı Döneminde de kullanıldığı anlaşıldı. 
Geç Osmanlı Döneminde ise, Çan Dede Türbesinin yanı sıra temenos alanının 
batısında yel değirmenlerinin olduğu görüldü. Yine bu yel değirmenlerine 

4 Büyük uğraşılarımıza karşın, söz konusu tapınaklar alanında imha hareketi durdurulamadı. 
Koruma Kurulu, önce üç Kurul Raportörünün (Arkeolog Nurcan Gökalp, Sanat Tarihçi Oruç 
Aydemir ve Harita Mühendisi Yeliz Can) ve İzmir Müze Müdürlüğü’nün iki arkeoloğunun 
(Arkeolog Erdal Korkmaz ve Arkeolog İhsan Tercan) burada arkeolojik bir buluntu olmadığı-
nı belirten olumsuz raporuyla, daha sonra da Koruma Kurulu Üyeleri yerinde yaptıkları ke-
şif sonucunda bu alanın Sit Alanı olmasına değer görmedi. İzmir 2 Numaralı Koruma Kurulu, 
26.05.2016 tarih ve 6708  Sayılı Kararıyla “1. Derece Arkeolojik Sit Alanının sınırlarının genişle-
tilmesine gerekçe olabilecek yeni bilgi ve bulgu bulunmaması nedeniyle sit alanının sınırlarının 
değiştirilmesine bu aşamada gerek olmadığına .. yapılan GSM baz istasyonları ile ilgili 2863 
sayılı yasa kapsamında Kurulumuzca yapılacak işlem bulunmadığına ..” ifadesiyle söz konusu 
alanın korumaya alınmasını reddetti. Koruma Kurulu’nun bu kararına Arkeolog olarak Prof. 
Dr. Turan Takaoğlu ve Sanat Tarihçi olarak Prof. Dr. Yüksel Sayan imzaları ile destek verdi.

5 Koruma Kurulu’nun koruma dışı bırakan kararı ile korumasız kalan temenos alanı, askeri alan-
daki tahribat ise tarafımızdan güçlükle durduruldu. Halen askeri alan içerisinde kalan temenos 
alanı, Koruma Kurulu Kararı olmaması nedeniyle korumasızdır.
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ilişkin bir konutun varlığı da temenos alanı içerisinde ortaya çıkarıldı. Tüm 
tapınakların izlerine askeri tel çitin kuzey dışındaki bitişik alanda rastlanıldı. 
Yukarıda kısaca ifade edilen büyük tahribatlara karşın, erken Ion tapınakları-
na ilişkin önemli sonuçlara ulaşıldı. 

1. I No.lu Tapınak (Oval Tapınak, M.Ö. II. binin ikinci yarısı)

Kazı çalışmalarının son günlerinde Çan Dede Tepesi’nde yer alan en eski 
tapınağın izlerine rastlanıldı. zamanın yetersiz olması nedeniyle çalışmalar 
yapılamadı. Sonuç alınma 2018 yılına bırakıldı.

2. II No.lu Tapınak (Oval Tapınak, M.Ö. II. bin sonları – M.Ö. 7. yüzyılın 
sonları) (Çizim:3; Resim: 7)

Çan Dede Tepesi’nde 2017 yılında yapılan kazılarda en eski mimarlık ka-
lıntısına tepenin en yüksek noktasında, askeri çitin tam yanında rastlanıldı. F8 
c plankaresinde yaklaşık 4 m. uzunluğunda ortaya çıkarılan oval yapı duvarı, 
büyük olasılıkla bir tapınağa aitti. Ortaya çıkarılan seramikler nedeniyle M.Ö. 
I. binin ilk yarısına ait olması gereken bu oval tapınak, olasılıkla doğu-batı 
doğrultusunda uzanıyordu. III No.lu büyük megaron tapınağın güneyinde 
kalır. Üstünde ise, Bizans Dönemi kalıntıları yer alır. Bu en eski tapınak üze-
rindeki çalışmalar, 2017 yılının bitiminde yani kazı mevsiminin sonlarında 
ortaya çıkarıldığı için çok fazla gerçekleştirilemedi. 2018 yılı kazıları sırasında 
bu tapınak hakkında daha fazla bilgiler elde edileceğini umuyoruz. 

3. II No.lu Tapınağa İlişkin Rahip Evi (M.Ö. 7. yüzyılın başları – M.Ö. 547 
yılı sonu) (Çizim: 3)

Bu yapı az korunmuş durumdadır. 1990 yılındaki yukarıda sözü edilen 
büyük su deposunun yapımı sırasında %95 bölümü yok edilmiş durumdadır. 
Denizkent sitesinin büyük su deposu çukuru, tapınakların temenos alanının 
ortasında, I4, E4, G4, F3-4-5 plankarelerinde yer alır. Bu plankarelerde yok 
edilen kültür varlıklarının hangilerinin olduklarını bilmemiz olanaksızdır. 
2017 kazıları sonucunda su deposunun mahkeme kararıyla kaldırılması so-
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nucunda da büyük bir kültür katliamı daha yapılmış olduğu anlaşılıyor. Su 
deposunun kaldırılması eylemi sırasında büyük olasılıkla kültür varlıkları 
delillerini yok etmek amacıyla, su deposunun gerisinde ve çevresindeki plan-
karelerde kepçelerle büyük kazılar yapılmış ve kültür katmanlarının tümüyle 
yok edilmiş olduğu görülüyor. Bu eylem sırasında tepedeki bu yapı ile IV 
No.lu tapınağın da bu imha hareketinden büyük ölçüde etkilenmiş oldukları 
anlaşılıyor. II No.lu tapınağa ilişkin olarak yalnızca güneybatı köşesinden bir 
köşe kaldığını görmekteyiz. 

4. III  No.lu Tapınak (M.Ö. 7. yüzyıl sonları – M.Ö. 547 yılı sonu) (Resim: 8-10)

III No.lu tapınak, Çan Dede Tepesi’nde en iyi durumda ele geçirilen tapı-
naktır. Bir megaron biçimindedir. Doğu-batı doğrultusunda uzanır ve doğu 
yönüne bakar. Büyük bir temenos alanı içinde yer alır. Bu alan da dört bir 
taraftan temenos duvarlarıyla (peribolos) çevrilidir. Temenos alanının önemli 
bir bölümü askeri alan içerisinde kalır. Güneybatı köşesine ise baz istasyonu 
yapılmış olup, 2015 yılında temenos alanı bu inşaat sırasında tahribat görmüş 
durumdadır6. 

Büyük megaron biçimindeki tapınak, yine tepenin en yüksek noktaların-
da, I ve II No.lu oval tapınakların kuzeyinde ve kısmen üzerindedir. Doğu 
batı doğrultusunda uzanan tapınak F7, G6, G7, G8 ve H8 plankarelerinde 
yer alır. Megaron planlı tapınağın derin bir pronaosa sahip olduğu anlaşıldı. 
Tapınağın giriş bölümü, doğu yönüne bakar yöndedir. Tapınağın opisthodo-
mos odası bulunmamaktadır. Tapınağı oluşturan tüm duvarların yapımında 
düzgün şekil göstermeyen taşların kullanıldığı bu duvar taşlarının da toprak 
harcıyla tutturulduğu gözlenir. 

Olasılıkla tapınak peripteral planda olup iç bölümünde çatıyı destekleyen 
sütunlar yer alıyordu. Tapınağın peripteral bir tapınak olmasından söz edil-
mişse de tapınağın arkasında bir teras duvarının bulunması nedeniyle arka 

6 Temenos duvarları, 1990 yılında havadan çekilmiş fotoğraflarda açıkça görülmektedir. Bu fotoğ-
raflar, Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne verilerek bu alanda önemli tapınakların olacağı İzmir II 
Numaralı Koruma Kurulu Raportörlerine ve İzmir II Numaralı Koruma Kurulu Üyelerine anla-
tılmaya çalışılmışsa da bu yetkili kişiler, alanın korumaya alınması konusunda ikna edilememiş-
tir.
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tarafta sütun sırası olduğunu sanmıyoruz. Yani tapınağın üç tarafı, iki uzun 
kenarıyla öndeki dar kenar, sütun sırasıyla çevriliydi. 

Tapınak alanını çevreleyen temenos duvarları da açığa çıkarıldı. Temenos 
alanına ilişkin güney ve batı duvarının büyük bir bölümünün askeri alan 
içerisinde kaldığı görülmektedir. Söz konusu duvarların yapımında büyük 
bazalt taşlar kullanılmış ve taşlar arasındaki bağlayıcı malzemenin de toprak 
harç olduğu görülür . Batı temenos duvarının askeri alan içerisinde kalan gü-
ney bölümü, yeni yapılan baz istasyonu tarafından tahrip edilmiş durumda-
dır (Resim: 10).

Taban taşı seviyesi genelde 137.80 m. olarak ölçüldü. Tapınak alanının dı-
şında kuzeyinde, batısında ve doğusunda özellikle temenos duvarlarının ya-
nında çok sayıda ele geçen stroter ve yarım yuvarlak profilli kalypter ile mah-
ya parçaları, Athena Tapınağı çatısı ile aynı özellikleri göstermekte olup, III 
No.lu tapınağa ait olmalıydı. Diğer bir deyişle, III No.lu megaron biçimdeki 
tapınağın çatısı beşik çatı biçiminde olup, üzeri de yine aynı tip olan M.Ö. 
7.yüzyıl tipi kiremitlerle örtülüydü. 

III No.lu Tapınağın Tarihlenmesi

III No.lu tapınak, II No.lu tapınaktan sonradır. Taban altından gelen se-
ramiklerin en erkeni M.Ö. II. bine aittir; bu nedenle tepedeki ilk yerleşimin 
bu zamana kadar gittiğini söyleyebiliriz. Nitekim bu tapınağın hemen güne-
yindeki oval biçimli I No.lu tapınak da bunu gösterir. Taban altından gelen 
seramikler genellikle M.Ö. 7. yüzyıla ilişkindir. M.Ö. 6. yüzyıla ilişkin sera-
mik yoktur. Taban altı seramiklerin en geçinin M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısı-
na tarihlenmesi, yine taban altında bulunan öte yandan M.Ö. 7. yüzyılın son 
çeyreğine ilişkin bir Korinth alabastronu tapınağın M.Ö. 7.yüzyıl sonlarında 
inşa edilmiş olduğunu bize anlatır. Nitekim çevrede bulunan ve Samos tipi 
diye anılan bir Ion kaidesi speirası yine bu tarihi gösterir. Tapınağın ne zaman 
terkedildiği konusuna gelince, bu konuda en iyi bilgiyi taban üstü buluntular 
verir. Taban üzerinde yangın katmanında ele geçirilen Ion ve Pers ok uçları, 
Persler tarafından M.Ö. 547 yılı sonunda yapılan tahribat sonucunda bu tapı-
nağın yakılarak terk edildiğini anlatır.
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5. IV No.lu Tapınak (Geç Arkaik Dönem) (Çizim: 3; Resim: 11)

Çan Dede Tepesi›nin güneydoğu bölümünde yapılan kazılarda Geç Arka-
ik Döneme ait olması gereken bir tapınak yapısının varlığına rastlanıldı. Tapı-
nak yapısının ön odasını oluşturan pronaos bölümünün duvarları, günümüze 
oldukça iyi koruna gelmiş olduğu gözlendi. Tapınağın cella bölümüne ilişkin 
duvarların da su deposunun inşaatı sırasında oldukça tahrip olduğu anlaşıl-
dı. Cella duvarları modern tahribat katmanında kalması nedeniyle ele geçme-
di; iş makinalarıyla yapılan tahribatlar sonucunda cellanın doğu duvarının 
taşlarının yaklaşık 6 m. uzunluğunda, batı duvarının ise 2.68 m. uzunluğunda 
izlerine rastlanıldı. Cella duvar taşlarının yerlerinden söküldüğü görüldü; bu 
nedenle tapınağın özgün ölçüleri hakkında tam olarak kesin bir bilgiye ulaşı-
lamadı. Tapınak güneydoğu - kuzeybatı doğrultusunda uzanıyordu. Pronao-
sun güneydoğuda olması nedeniyle güneydoğuya bakıyordu. Dikdörtgen bi-
çiminde bir yapıya sahip olan tapınak bir megaron biçimindeydi. Çatısı da be-
şik çatı biçiminde olmalıydı. Tapınağın duvarlarının, kenarları düzgün şekil 
göstermeyen taşların toprak harcıyla tutturulması ile oluşturulduğu anlaşıldı. 
Cella duvarları modern tahribat katmanında kalması nedeniyle ele geçmedi. 
İş makinalarıyla yapılan tahribatlar sonucunda cellanın doğu duvarının taşla-
rının içten içe yaklaşık 6 m. uzunluğunda, dıştan ise 7.27 m., batı duvarının ise 
içten 2.82 m. dıştan 4.12 m.uzunluğunda izlerine rastlanıldı. Cella duvar taş-
larının yerlerinden söküldüğü görüldü; bu nedenle tapınağın özgün ölçüleri 
hakkında tam olarak kesin bir bilgiye ulaşılamadı. Cella duvarlarının özgün 
konumda olmayan taş yığınlarının ölçülen uzunluğunun verdiği bilgiye göre 
tapınak, 10.00 m. den çok daha fazla bir uzunluğa sahipti.  Duvar genişlik-
leri 0.65 m.dir. Duvarların deniz seviyesinden üst yüksekliği 138.04 m., du-
varların alt kodu ise 137.29 m. deniz seviyesi yüksekliğinde olduğu görüldü. 
Günümüze değin korunmuş duvar yükseklikleri de 0.75 m. dir. Söz konusu 
tapınak tepenin güneydoğu bölümünü oluşturan D5, E5 ve E6 plankarelerin-
de yer alır. Pronaos bölümünün arkasında yani E5-E6 plankarelerinde yapılan 
kazılarda yakın zamanlarda kazılmış büyük bir tahribat katmanıyla karşıla-
şıldı. Nitekim bu tahribat, tepe alanının genelinde yaptığımız kazılarda da 
karşımıza çıktı. Gerek su deposunun inşası sırasında gerekse askeri nöbetçi 
kulesi ve baz istasyonlarının yapımı sırasında tepe alanında bulunan tapınak-
ların duvarları büyük ölçüde yok edilmiş durumdadır. 
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Pronaos bölümünün hemen güneybatısında tapınağın kutsal kuyusu da 
bulunur. D6 plankaresinde yer alan kuyunun duvar örgüsünde düzgün kesil-
miş taşların kullanıldığı görülür. Söz konusu kuyu, tepe alanındaki ağaçların 
sulanması için yakın zamana kadar ilçe halkı tarafından kullanılmaktaydı; bu 
nedenle kuyunun üst bölümünde çimentoyla yapılan onarımlar da söz konu-
sudur. Çimentoyla yapılan bu onarımda tapınağa ait düzgün kesilmiş taşların 
kullanıldığını da görmekteyiz. Kuyu yapısının deniz seviyesinden yüksekliği 
137.40 m. olup mevcut derinliği yaklaşık olarak 9.85 m.dir. 

Taban altında yapılan kazılarda M.Ö. 7. - 6. yüzyıllara ilişkin seramik par-
çaları ele geçirildi. Ele geçirilen malzemenin büyük bölümünü, türdeş nite-
likte M.Ö. 6. yüzyıl seramikleri oluşturur. Tapınağın taş döşeli tabanı altında 
yapılan kazılarda ele geçen en geç dönem malzemesi, M.Ö. 6. yüzyıl siyah 
firnisli kap parçalarıdır. Taban altında bu ele geçirilen seramikler, IV No.lu ta-
pınağın M.Ö. 6. yüzyılın sonlarından önce yapılmadığını gösterir. Öte yandan 
pronaos bölümünün çevresinde yapılan kazılarda Geç Arkaik Döneme ilişkin 
mimari parçalar da ele geçirildi. Bu parçalar tüf taşından olup, Ion sütun baş-
lığı, Lesbos kymationu ve Ion kymationu ile süslü parçalardır. Nitekim 1992 
yılında tepe üzerinde yapılan yüzey araştırmasında tama yakın bir adet Ion 
sütun başlığı ele geçirilmişti. Yapılan kazılarda gerek II. dönem kazıları sıra-
sında gerekse tarafımızdan yapılan 2017 yılı kazılarında çok sayıda Ion baş-
lığı parçaları ele geçirildi. Tapınağın çevresinde sütunları taşıyacak ayrı bir 
temel izi bulunmadığı için yapı, peripteral bir tapınak değildi. Elimizde tama 
yakın bir Ion başlığının yanı sıra çok sayıda da Ion başlığı parçasının olma-
sı, bu tapınağın templum in antis tarzında bir tapınak olamayacağını gösterir. 
Buna göre bu tapınak prostylos biçiminde olmalıydı. Bu prostylos da bilinen en 
eski prostyloslardan biri olmalıydı. Söz konusu tüf taşından yapılmış olan bu 
parçalar, Ion düzenindeki Geç Arkaik Dönem tapınağının mimari parçaları 
olmalıydı. Bunun yanı sıra tapınak çevresinde yapılan kazılarda Geç Arkaik 
ve Erken Klasik Döneme ilişkin çok sayıda da buluntu ele geçirildi. Bu bulun-
tular, pişmiş topraktan yapılmış insan, hayvan figürinleri ve Klasik Döneme 
tarihlenen bronz sikkelerdir.

Geç Arkaik Dönem tapınağına ilişkin çok sayıda büyük boy cella duvarı 
bloklarının, pronaosun batısında yer alan kuyunun çevresinde sonraki dönem-
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lerde kullanılmış olduğu görülür. Öte yandan yine bu tür bloklara Çan Dede 
Türbesi içerisinde de rastlıyoruz. 

6. Bizans Dönemi Katmanları (Geç Bizans Dönemi)

Kazı alanının birçok yerinde Geç Bizans Dönemine ilişkin seramiklerle 
karşılaşıldı; ancak bunlara ilişkin mimari kalıntılara pek rastlanılmadı. F7 
plankaresinde III No.lu tapınak ile askeri tel çit arasında birtakım yapı kalın-
tıları ortaya çıkarıldı. Yüzeye çok yakın olan bu yapı kalıntıları olasılıkla Geç 
Bizans Döneminden olmalıdır. Bu yapıların tam planları ortaya çıkarılmadığı 
için niteliklerinin anlaşılamadı.

7. Geç Osmanlı Dönemi Yapı Kalıntıları

M.S. 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Döneminde tepenin yer yer kullanıl-
mış olduğunu görüyoruz. Çan Dede Türbesi, bunların birincisidir. Diğer ka-
lıntılar ise, yel değirmenlerine ilişkindir. Batı temenos duvarının dışında yer 
alan değirmenlere ait olduğunu sandığımız konut yapılarının izlerine de ku-
zey temenos duvarının içinde, ona bitişik olarak rastlanıldı. 

3. MODERN YERLEŞİMLE İLGİLİ İNŞAAT KAZILARI VE ALT YAPI 
ÇALIŞMALARI

2017 yılında Phokaia Antik kenti  III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında  
iki ayrı kazı yapıldı. Bunlardan biri İzmir Arkeoloji Müzesiyle birlikte ger-
çekleştirildi (İsmetpaşa Mahallesi, 30 Pafta, 157 Ada, 1 Parsel). Diğer parselde 
(İsmetpaşa Mahallesi, 1055 ada, 16 Parsel) sondaj kazıları ise, İzmir Müzesi 
tarafından Phokaia Kazılarından eleman alınmaksızın yapıldı. Ayrıca İzmir 2 
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.07.2017 tarih ve 
8478 sayılı kararıyla 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen, 2012 
yılında tarafımızdan, 2016 yılında ise yalnızca İzmir Arkeoloji Müzesi tarafın-
dan kazılan Atatürk Mahallesi, 1249 ada, 3 parselde kazılar sonucunda ortaya 
çıkarılan mimari kalıntıların korunmasına yönelik tarafımızdan yapılması is-
tenen koruma projesi hazırlanarak Koruma Kuruluna sunuldu.
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C) OSMANLI DÖNEMİ MEZARLIĞI KAZI, RESTORASYON VE ÇEVRE 
DÜZENLEMESİ PROJESİ

İzmir İli Foça İlçesi Eski Foça’da bulunan mezarlık geniş bir alanı kapla-
maktadır. Günümüzde çevre duvarı ile kuşatılan mezarlığın 15. yüzyıldan 
itibaren kesintisiz olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Foça Osmanlı Mezar-
lığında 11.11.2017-16.12.2017 tarihleri arasında çalışılmıştır. Prof. Dr. Kadir 
Pektaş’ın dahil olduğu bir ekiple yapılan çalışmaların amacı, mezar taşlarının 
envanterinin yapılması, arkeolojik açıdan çalışılması gereken yerlerinin ka-
zısının yapılması, mezarlık alanının açık hava müzesi haline getirilmesidir. 

Çalışma süresinin sonunda toplam 589 adet mezar taşının envanter ve fo-
toğraflama işlemleri tamamlandı. Dijital ortama aktarılan fotoğrafların 200 ta-
nesi photoshop ortamında hazırlanıp envanter fişlerine işlendi. Çalışılan taş-
ların tamamının envanter fişleri bilgisayar ortamına aktarıldı. Baş taşlarının 
60 adedinin transkripsiyonu yazıldı ve fişlerine işlendi. Taşlara ait çizimler ve 
photoshop işlemleri ilerleyen süreçte devam ettirilecektir.

D) BİLİMSEL YAYIN ÇALIŞMALARI

Foça kazılarıyla ilgili olarak “PHOKAIA” ciltlerinin bilimsel nitelikli ki-
taplar olarak yayınlanması hedefine ulaşmak için önemli çalışmalar yapıldı. 
“PHOKAIA I” ve “PHOKAIA II” ciltleri 2017 yılında yayınlandı. 2019 yılında 
da  “PHOKAIA III” cildinin bilim dünyasına sunulması hedefleniyor.
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Çizim 2: Athena Tapınağı’nın güneydoğusunda 2017 yılın-
da çalışılan alan. Söz konusu yerde Arkaik Dönem-
den Bizans Dönemine kadar tapınağın giriş bölüm-
leri ortaya çıkarıldı.

Çizim 1:  Athena Tapınağı’nın genel planı ve 2017 yılında ça-
lışılan alan.
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Resim 1: Athena Tapınağı’nın podium duvarlarının 
güney köşesinde ortaya çıkarılan Arkaik Dö-
nemden Geç Roma Dönemine kadar girişleri.

Çizim 3:  Foça, Çan Dede Tepesi tapınaklar alanı kazı-
ları çizimi.
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Resim 3: Athena Tapınağı’nın Roma Dönemindeki propylonu ve girişleri.

Resim 2: Athena Tapınağı’nın Roma Dönemindeki propylonu ve girişleri.
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Resim 4: Athena Tapınağı’nın Geç Roma Dönemindeki gi-
riş kapısı.

Resim 5: Athena Tapınağı’nın Roma Dönemindeki propy-
lon duvarları ile Geç Roma Döneminde propylona 
açılan kapı.

Resim 6: Athena Tapınağı’na ilişkin Arkaik Dönem teras 
duvarı ile propylon duvarları.
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Resim 9: Foça, Çan Dede Tepesi tapınaklar alanı. 
Megaron biçimindeki III No.lu tapınak 
(M.Ö. 7.yüzyıl sonu - M.Ö. 546).

Resim 7:  Foça, Çan Dede Tepesi tapınaklar alanı. 
Oval tapınak.

Resim 8:  Foça, Çan Dede Tepesi tapınaklar alanı. 
Megaron biçimindeki III No.lu tapınak 
(M.Ö. 7.yüzyıl sonu - M.Ö. 546).
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Resim 11: Foça, Çan Dede Tepesi tapınaklar alanı. Geç Arkaik Dönem tapınağının pronaosu.

Resim 10: Foça, Çan Dede Tepesi tapınaklar alanı. Batı temenos duvarı (M.Ö. 7.yüzyıl sonu).
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ÖRÜKAYA ARKEOLOJİK KAZI VE ARAŞTIRMA PROJESİ 
2017 YILI ÇALIŞMALARI

Önder İPEK*
Emine SÖKMEN

Örükaya Kazıları 4 Ağustos 2017 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
izni, Çorum Müzesi ve Hitit Üniversitesi işbirliği ile Hitit Üniversitesi bilimsel 
danışmanlığında, Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri1, kapsamında 
başlatılmış olup Çorum Valiliği2, Çorum İl Özel İdaresi, Alaca Kaymakamlığı, 
Alaca Belediyesi’nin vermiş oldukları destek ve katkılarla gerçekleştirilmiştir. 
Projeye katkılarından dolayı bu kurumlara teşekkürü borç biliriz. 

* Dr. Öğr. Üy. Önder İPEK, Hitit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Uluka-
vak-Çorum/TÜRKİYE, onderipek@hitit.edu.tr

 Dr. Öğr. Üy. Emine SÖKMEN, Hitit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 
Ulukavak, Çorum/TÜRKİYE, eminesokmen@gmail.com 

 Örükaya kazılarının başlamasına vesile olan ve tüm süreçlerde desteklerini esirgemeyen Hitit 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a içtenlikle teşekkür ederiz. İlk sezon çalış-
maları Arkeoloji Bölümü öğrencileri, Sadık Tiftikçi, Halil Akkuş, Selçuk Çelen, Merve Ayhan, 
Emine Eliaçık, Samet Alim, Hitit Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı Öğrencileri İlker Çakmak 
ve Tuba Saygın’ın katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Hitit Üniversitesi, Harita Kadastro Progra-
mı öğretim üyeleri, Veli İlçi, İ. Murat Ozulu ve M. Nurullah Alkan, kazı çalışmalarına havzanın 
modellenmesi, fotogrametri çalışmalarında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi 
Anabilim dalı doktora programı öğrencisi Yenal Orman, hava fotoğrafı çekimleri ve modelle-
me çalışmalarında projeye destek vermişlerdir. Örükaya Arkeolojik Araştırma Projesinde, 15 
İşkur TYP (Toplum Yarına Çalışma Projesi) çalışmanı istihdam edilmiştir. Örükaya Arkeolojik 
Araştırma Projesi’nin daha etkin ve uzun süreli yürütülebilmesi için Alaca Milli Eğitim Müdür-
lüğü, Alaca Öğretmenevi’nin giriş katının kazıevi olarak kullanılması üzere Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na tahsisini sağlamıştır.  Çorum Müze Müdürlüğü çalışanlarına projenin yürütülme-
sinde özverili çalışmaları için teşekkür ederiz. 

1 Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü FEF19001.17.003 No’lu ‘Çorum 
ili Alaca İlçesi Örükaya Su Bendi ve Yerleşimi: 2017 Araştırma ve Kazı Çalışmaları’ başlıklı proje kap-
samında ekipman ve maddi destek sağlamıştır.

2 Örükaya Arkeolojik Kazı ve Araştırma Projesinin 2017 yılı çalışmaları, başta Kültür ve Turizm 
Bakanlığı olmak üzere, Çorum Valisi Sayın Necmeddin Kılıç’ın maddi ve manevi destekleri ile 
gerçekleştirilmiştir, kendilerine sonsuz şükranlarımızı sunmaktayız
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Çalışma alanı, Çorum İli, Alaca İlçesi, Örükaya Köyü, Köy Mevkii’nde bu-
lunan baraj yapısı, tepe üstü yerleşimi ve bir tümülüsü içermektedir (Resim: 
1). Söz konusu alanlar kaçak kazılarla, civardaki köylerin yapı malzemesi te-
mini amacıyla alandan toprak ve taş çekmesi nedeniyle gün geçtikçe tahrip 
olmaktaydı ve bu nedenden dolayı ivedilikle müdahale edilmesi gerekmek-
teydi. Bu bağlamda, temizlik, kurtarma ve korumaya dönük olarak çalışma-
lar başlatılmıştır. Örükaya’daki kazı çalışmaları iki bölgede baraj ve yerleşim 
alanında yürütülmüştür. 

Baraj, Örükaya köy yerleşim alanının 200 m. güneyinde, modern Örükaya 
göletinin 150 m. kuzeyinde, Kavakaltı Deresi üzerine, iki ana kaya parçasının 
arasının, kil ile geçirimsizliği sağlanmış, harçlı dolgu (opus caementicium) içe-
ren iki anıtsal duvar örgüsüyle örülmesi sonucunda inşa edilmiştir. Modern 
köy de ismini bu mimariden almıştır (Resim: 2).

Genel olarak geçmişte, barajlar yardımıyla biriktirilen suyun iletimi; ege-
men gücün planlı inşaa girişimleri sayesinde tarımsal üretimin desteklenme-
sini ve gündelik yaşamın idame ettirilmesini sağlanmaktaydı. Örükaya’nın 
da içinde bulunduğu Alaca ve Boğazköy’ün paylaştığı coğrafyadaki nehirle-
rin su miktarlarının kışın kontrol edilemeyecek ölçüde düzensiz yükselmelere 
yazın ise buharlaşmaya bağlı olarak azaldığı görülmektedir. Bu durum, yaz 
aylarında kaynakların kuruması olarak düşünülebilir. Sonuç itibariyle düzen-
siz su rejimi, geçmişte de bu bölgede yaşamış olan insanları suyun kontrol 
altına alınmasına yönelik girişimlerde bulunmaya itmiştir. Suyun kontrolü 
yönünde ilk müdahale Hitit Krallığı Döneminde gerçekleştirilmiştir, özellikle 
çivi yazılı tabletlerde de oldukça söz edilen kuraklık sorunu ve buna ilaveten 
aşırı yağışların neden olduğu sel baskınları ile mücadelesi krallığın başkenti-
nin çevresindeki topografyayı şekillendirmesinin bir ürünü olarak karşımıza 
çıkan su toplama havuzları ve barajlar ile mümkün olmuştur.3 Bunlar arasın-
da günümüze en sağlam olarak ulaşabilen, Alacahöyük’teki Gölpınar Barajı 
Hititler’in suyu kontrol altına alması ve idaresine yönelik önemli bir örnektir.4 

3 Hitit Dönemi kıtlık ve kuraklığa dair yazışmalar için bkz. Hoffner, H.A., 2009. Letters from the 
Hittite Kingdom, ed by. G.M. Beckman (Writings from the ancient World/Society of Biblical 
Literature no:15), Atlanta. 

4 Çınaroğlu, A., E. Genç, 2004. “Alaca Höyük ve Alaca Höyük Hitit Barajı Kazıları, 2002”, 25. Kazı 
Sonuçları Toplantısı 1, 26-31 Mayıs 2003 Ankara, s. 279-288, Ankara. Çınaroğlu, A., E. Genç 2005 
“2003 Yılı Alaca Höyük ve Alaca Höyük Hitit Barajı Kazıları”, 26. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 24-
28 Mayıs 2004 Konya, s. 265-276, Ankara.
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Gölpınar, spesifik olarak kaynaktan gelen suyun depolanması için inşaa edil-
miş, Alacahöyük sakinlerinin tarımsal faaliyetlerini sürdürmesi için gereken 
sulama suyunu sağlamıştır.5 Alaca’daki diğer bir örnek ise Hitit Dönemi Çakır 
Köyü Barajı’dır. Su, set yardımıyla durdurulup depolanmıştır (İpek ve İbiş, 
2012: 10). Başkent Boğazköy’de bulunan bent ve havuzların yağmur suyunun 
toplanmasını sağladığı gibi bazılarının da yeraltı su kaynaklarından beslene-
rek kente kanallar yardımıyla su temin ettiği bilinmektedir (Schachner, 2013). 
Alaca coğrafyası için suyun idaresi tarihsel süreklilik arz ederek Roma Dö-
neminde Örükaya’da bir baraj yapısı ile vücut bulmuştur. Günümüzde ise 
hem Örükaya Roma Barajı’nın 150 metre güneyindeki sulama göleti hem de 
Alaca çevresindeki diğer sulama göletleri ile Alaca ve Koçhisar barajları, bu 
sürekliliğe ve bölge için suyun toplanmasının zaruriyetine işaret etmektedir.

Örükaya barajında ilk önce temizlik çalışmaları yürütülmüş ve barajın mi-
marisine dönük detaylar gün yüzüne çıkarılmıştır (Resim: 3). Baraj, Kavakaltı 
Deresi üzerine dar vadi tabanına inşa edilmiştir, böylece iş gücü ve malzeme 
kullanımında tasarruf sağlamıştır. Menba ve mansap duvarlarının arası geçi-
rimsizliği sağlayacak şekilde kil destekli opus caementicium ile doldurulmuş-
tur, Roma Dönemi beton-dolgu barajlara bir örnektir. Doğu-batı yönünde 
uzanan baraj, 35.79 m. uzunluğunda, 4.90 m. genişliğinde ve şimdilik 16.59 
m. yüksekliğindedir. Barajdaki fazla suyun tahliye edilmesi amacıyla barajın 
menba kısmında sağ taraftan boşaltım sağlayacak bir yönlendirme olduğu ve 
bunun çok daha geç bir dönemde yapıldığı görülmektedir. (Resim: 4). Bara-
jın inşaasında kullanılan taşlar, uzunluğu 1 ile 2 m., yüksekliği 60 ila 70 cm. 
arasında değişen bosajlı düzgün kesme bloklar olup çevredeki anakayadan 
ve büyük ihtimalle bir kısmı da yapının her iki tarafta dayandığı ana kaya 
bloklarından kesilerek şekillendirilmiştir. Barajın, doğu ve batı yönündeki taş 
sıralarının, ana kaya kütlelerinin mansap yüzeylerinde açılmış soketler içine 
yerleştirilmesiyle her iki tarafta oldukça sağlam bir örgünün oluşmasına fırsat 
verilmiştir. Bu nedenden dolayı anakayaya yakın bölümler sağlam kalırken, 

5 Hititler’in su yönetiminin tezahürü olan baraj ve kutsal havuzları; Kayseri Pınarbaşı yakınların-
da Karakuyu, Konya Kadınhan’daki Köylütolu, Beyşehir Eflatunpınar ve Yalburt Yaylasındaki 
kutsal havuz ile Alaca Höyük yakınındaki Gölpınar’dır (Emre, 1993: 9-13). Karakuyu, Köylütolu 
ve büyük ihtimalle Boğazkale’de ise yağmur sularının ve kış aylarında akan derelerin sularının 
depolanması için yapılmıştır (Emre, 1993:13). Bunlara ilaveten Konya Hatip havuzu, Kuşaklı su 
bendi, İvriz su anıtı diğer Hitit hidro-teknoloji yapılarına örneklerdir (Schachner, 2013).
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orta kısmına doğru barajın tahrip olduğu görülmüştür. Barajın hem mansap 
hem de menba duvarları oldukça özenli bir işçilik ortaya koyar. Ayrıca, taş 
aralarındaki derzler geçirimsizliği sağlayacak şekildedir.

Barajın mansap duvarının alt orta kısmında kemerli bir dip savak bölümü 
bulunmaktadır (Resim: 5). 2.50 m. yüksekliğinde ve 2.10 m. genişliğindeki 
bu savağın iç kısmında, tonozun orta noktasında bir yuvarlak oyuk bulunur, 
bu oyuğun hemen 80 cm. aşağısında kemerin iç duvarında ise dikdörtgen 
bir tahliye gözü ve bunun ön tarafında bir metal kapama levhasının gireceği 
boyutta açıklık yer alır. Anlaşılan odur ki, mansap duvarına birleşik, tonozun 
ortasındaki yuvarlak deliğe geçirilmiş bir kol sistemi yardımıyla dikdörtgen 
gözün ön tarafında bulunan levha hareket ettirilerek suyun kontrollü olarak 
tahliyesi sağlanmaktaydı. 

Barajın ayrıca ön kısmındaki, akıntı ve dolgu toprağın temizlenerek yapı-
nın ortaya çıkarılması için çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar esnasın-
da, barajın üst kısmına ait yapı taşlarının bir kısmı bu dolgu içinde tespit edil-
miş, çizim ve fotoğraflanmaları gerçekleştirildikten sonra taş tarlasında tasnif 
edilmiştir. Söz konusu toprak dolgusunun kesiti, barajın ön kısmının sel ve 
kuvvetli yağışlar neticesinde taşınan çakıllı ve milli toprak olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu dolguda devam edilen kazılar neticesinde barajın ön tarafında 
baraj hattı boyunca devam eden 5 adet basamak açığa çıkarılmıştır. Bu basa-
maklar, baraj gövdesini destekler nitelikte payanda görevi görmüş olmalıdır. 

Barajın menba tarafındaki vadi tabanı, menbaa duvarın üst seviyesine ka-
dar sediman ile dolarak yapının işlevini yitirmesine neden olmuştur. Barajın 
ne zaman işlevini yitirdiğine dair bir bilgimiz bulunmamak ile birlikte, hiz-
met verdiği çevre arazilerin talebinin giderilmesine dönük olarak 1976 yılın-
da, üst kotuna, yaklaşık olarak 150 m. kadar güneyine aynı derenin üzerine 
bir sulama barajı inşa edilmiştir (Resim: 6). Bu baraj bölgenin binlerce yıldır 
yaşadığı düzensiz su rejiminin bir nedeni olarak Roma barajına da kaynak 
sağlamış olan havzayı kullanmıştır. Bu bağlamda, modern baraja dair bilgiler 
Roma Dönemi barajına da referans olarak sayılabilecektir. Buna göre, modern 
göletin inşaası öncesi 1967 yılında Toprak-Su Müdürlüğü tarafından hazır-
lanmış fizibilite raporuna göre modern göletin ve haliyle Roma barajının su 
toplama havzasının kapasitesi 865.000 m3 kadardır ve bu miktarlardaki su 130 
gün boyunca 180 hektarlık tarım arazisinin sulanmasını sağlamıştır.
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Örükaya Barajı’na örnek teşkil edebilecek Anadolu ölçeğindeki diğer baraj 
yapıları da Roma hidrolik mühendisliğinin farklı uygulamaları olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Bunlardan biri, yakın bir zamanda tamamen tahrip olmuş 
olan Hatip Çayı üzerinde kurulmuş Ankara Roma Barajı’dır. 1928’de Jerpha-
nion tarafından kayıt altına alınmış olan baraj, yapım tekniği açısından Roma 
Dönemi özellikleri taşısa da hangi dönemde inşa edildiği ile ilgili olarak farklı 
görüşler ileri sürülmüştür (Kadıoğlu, 2011: 222-3). 50 m. uzunluğu 7.75 m. ge-
nişliği olduğu tespit edilmiş olan baraj, taş işçiliği ve mühendislik bağlamın-
da Örükaya ile benzerlik arz etmektedir (French, 2003: 38). Üç adet dörtgen 
savaklı bir mansap düzenlemesine sahip olan baraj, aynı zamanda Aizanoi 
örneği ile de benzeşir (Kadıoğlu, 2011: 224). Aizanoi Barajı’nda 1980’lerde 
Naumann belgeleme çalışmaları gerçekleştirmiştir (1982: 345-371).6 Baraj, Ai-
zanoi kentini taşkınlardan korumak amacıyla M.S. I-II. yüzyıl sıralarında inşa 
edilmiştir. 7 m. yükseklik ve 80 m. uzunluğundaki baraj, Örükaya Barajı’nda 
karşımıza çıkan teknikle yani mansap ve manba duvarlarının arasının dol-
durularak sağlamlaştırılması ile inşa edilmiştir (Öziş, 2008: 9). Aizanoi barajı 
kemerli savak düzenlemesi ile de Örükaya Barajı’na  örnek teşkil etmektedir7.  
Bu bağlamda, örnekler üzerinden yola çıkıldığında Örükaya Barajı şimdilik 
kabaca M.S. II. yüzyıla tarihlenebilir. Örükaya’nın içinde bulunduğu Galatia 
Bölgesi’nin Roma eyaleti olarak düzenlenmesi ve eyalet başkenti Ankyra’dan 
gelen ve Tavium’a ulaşan yol ağının M.S. I. yüzyılda şekillenmeye başlaması 
ile Örükaya’da bu denli büyük ölçekli bir imar faaliyeti için gereken organi-
zasyonel altyapı da sağlanmış oluyordu. 

1950’lerde barajın ilk eskizini çizen Stark, baraj yakınında bir arslan heyke-
li bulunduğunu ve heykelin K. Bittel tarafından Roma Dönemine tarihlenmiş 
olduğunu not eder (Stark, 1957: 14). Bu heykel, Örükaya sakinlerinin aktardı-
ğı kadarıyla tümülüsün hemen yamacında bulunmuştur ve müzeye nakledil-
miştir. Söz konusu heykel şimdi müzenin girişinde sağ tarafta yer almaktadır 
(Resim: 7).

6 Tarafımıza Aizanoi Kazı Arşivi’nden baraj ile ilgili görsel ve makale sağlayan E. Özer’e çok te-
şekkür ederiz. 

7 Son olarak hakkında daha az bilgiye sahip olduğumuz Niğde’de bulunan Büğet Barajı da taşkın 
tehlikesine karşı yapılmış 4 m. yüksekliğinde 300 m. uzunluğunda olup, taş işçiliği anlamında 
bu örneklere eklenebilir (Öziş, 2008: 9).
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ÖRÜKAYA YERLEŞİMİ
Kazı çalışmalarının sürdürüldüğü bir diğer birim yerleşim alanıdır. 

Örükaya yerleşimi, baraj yapısının doğusunda, anakayaya yaslanmış, 120 x 
85 metre ölçülerinde bir alanı kapsamaktadır (Resim: 8). Yerleşimdeki ilk tes-
pitler 1990 yılında bölgede yüzey araştırmaları gerçekleştirmiş olan Prof. Dr. 
Aygül Süel tarafından yapılmıştır (Süel, 1990: 343). Yerleşim, oldukça yoğun 
kaçak kazılara ve köylüler tarafından toprağının kil bakımından zengin olma-
sı nedeniyle de toprak çekilmesine maruz kalmıştır (Resim: 9). Bir çok alanda 
mimari alt üst olmuş durumdadır. Yakın zamanda yapıldığı anlaşılan yatay 
yönelimli bir kaçak kazı yerleşimin özellikle batı yönündeki yapıları tama-
men ortadan kaldırmıştır. Bu alanda gerçekleştirilen kazılarda kaçak kazının 
yarattığı tahribat temizlenerek geriye kalan mimari ortaya çıkarılmaya çalışıl-
mıştır. Doğu yönde ise insitu mimari kaydedilebilmiştir. Bu kısımda yüzey-
den yaklaşık 30-40 cm. kadar derinde, oldukça düzgün ancak yer yer tahrip 
olmuş bir döşeme tespit edilmiştir, söz konusu döşeme, güneyde ve batı yön-
de duvar doğrultuları ile sınırlandırılmıştır. Bu mekanı güneyde sınırlayan 
duvar doğrultusunda bir giriş boşluğu bulunmakta ve dolayısıyla döşem ile 
kaplı mekana bu yönden girildiğini ortaya koymaktadır (Resim: 10). Yerle-
şimde mimari topografyaya uydurularak teraslar halinde oluşturulmuştur, 
duvarlar çoğunlukla anakayaya yaslanmıştır ve kullanılmış olan taşlar çoğu 
zaman iri boyutludur. 

Yerleşimin tabakalarından elde edilen seramik verisi oldukça homojendir. 
Çoğunlukla içe dönük ağız kenarlı ve omurgalı çanaklar ile Geç Demir Ça-
ğının karakteristik grupları olan kahverengi ve kırmızımsı, devetüyü astarlı, 
kiremit kırmızısı, koyu kahverengi boyalı seramikler, yerleşimin tek dönemli 
bir yerleşim olup Geç Demir Çağı iskanına işaret etmektedir (Resim: 11)8. Sti-

8 Benzer grupların elde edildiği çevre merkezler, Oluzhöyük, Maşathöyük, Eskiyapar, Çadırhö-
yük, Boğazkale, Tilkitepe olarak sayılabilir. Örnekler için bkz: Dönmez, ş., 2010. ‘Yeni Arkeolojik 
Gelişmeler Işığında Orta Karadeniz Bölgesi Demir Çağı Kültürlerine Genel bir Bakış’, Anadolu 
Araştırmaları xIx/1-2006, s.137-196, Dönmez, ş., 2001. ‘Amasya Müzesi’nden Boya Bezekli İki 
Çanak Işığında Kızılırmak Kavsi Geç Demir ve Hellenistik Çağları Çanak-Çömleğine bir Bakış’, 
TÜBA-AR 4, s. 89-99, Bayburtluoğlu, İ., 1979. ‘Eskiyapar Phryg Çağı’, VIII. Türk Tarih Kongresi 
Cilt I, Ankara, s.293-303, M. E. F. Summers, K. Ahmet and G. D. Summers, 1995. ‘The Regional 
Survey at Kerkenes Dağ: An Interim Report on the Seasons of 1993 and 1994 Anatolian Studies, 
Vol. 45, p. 43-68, Keahofer, L., P. Grave, B. Marsh, S. Steadman, R.L. Gorny and G.D. Summers, 
2010. ‘Patterns of Iron Age interaction in central Anatolia: three sites in Yozgat Province’, Anato-
lian Studies, 60: 71-92.
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lize edilmiş hayvan motifleri (geyik, kuş, balık, boğa), stilize insan figürleri, 
şevronlar, üçgenler, zikzaklar ve geometrik motiflerin oluşturduğu kompo-
zisyonlara sahip çanak-çömlek grupları yoğun olarak görülmektedir (Resim: 
12). Mekanlardan elde edilen öğütme taşları, bikonik ve düğme tipi ağırşaklar 
ve yanık mutfak kaplarının yoğunluğu, köy yaşamının izleri olarak okunabi-
lir. 

TÜMÜLÜS
Örükaya, batı yönünde kaçak kazıların hedefi olmuş bir tümülüse ev sa-

hipliği yapmaktadır. Söz konusu kaçak kazı girişimleri kurtarma kazılarının 
başlamasından hemen bir ay evvel gerçekleştirilmiş olup, tümülüsün bütün-
lüğüne zarar vermiştir. Bu sebeple, Örükaya’da yürütülen çalışmalara paralel 
olarak tümülüste de bir belgeleme yapılması sağlanmıştır. Bölge arkeolojisi-
ne önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz tümülüsün yapısını ortaya 
koymaya ilişkin ilk aşamada Jeofizik çalışmalar yürütülmüştür. Yer radarı 
(ground penetrating radar) ve elektrik özdirenç (rezistivite) yöntemleri ile 
tümülüs hakkında bilgi elde edilmeye çalışılmıştır (Resim: 13). Jeofizik yön-
temler yardımıyla tümülün morfolojisi hakkında bilgi sağanabilmiştir. 20 m. 
yükseklikte ve yaklaşık 70 m. çapındaki tümülüs, 8 m. kalınlığında bir toprak 
ile örtülmüştür. Bu toprak örtüsünün tepeden yamaçlara doğru olan kalınlığı 
değişmekle beraber jeofizik çalışmalarının modelleme sonuçları tümülüsün 
güneybatı ve güneydoğu çeyreğinde anakayanın kesilmiş olabileceğini ve 
olası mezar için alan oluşturulmuş olduğunu önermektedir. Bunun dışında 
anakayanın genel rölyefi çok iyi biçimde ortaya çıkmıştır. 

KORUMA ÖNLEMLERİ
Yerleşim ve barajı içine alacak şekilde tüm alan tel örgü ile çevrilerek alana 

giriş-çıkışlara sınırlandırma getirilmiş ve koruma altına alınmıştır.10 Bu önlem 
hem arkeolojik alanların korunması yönünde hem de barajın yarattığı yüksek-
lik farkı nedeniyle oluşabilecek kazaların önüne geçebilmek üzere alınmıştır. 

Bu sezon yürütülmüş olan kazılar ile, Roma hidrolik mühendisliğinin gü-
zel bir örneği olan Örükaya Barajı Anadolu’nun Roma arkeolojisine bir katkı 

9 Alanın tel örgü ile çevrilmesini sağlayan Ece Holding-ISVEA’ya teşekkürü borç biliriz.
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niteliğindedir ve baraj inşa teknikleri hakkında bilgiler sunmuştur. Yerleşim-
deki kazı çalışmaları, tek dönemli (Geç Demir Çağı) bir iskanı belgelemeye 
olanak sağlamıştır. Elde edilmiş olan yerel üretim kap repertuvarının çevre 
merkezlerin Geç Demir Çağı evrelerine karşılaştırma verisi sağlayabilece-
ğini ön görmek mümkündür. Önümüzdeki çalışma dönemlerinde barajda-
ki kazılarla Roma egemenliğinin izlerinin oldukça zayıf olduğu bu bölgede 
Roma’nın kırsalda uyguladığı yönetsel planlamaya, hidrolik peyzaja dair 
daha detaylı bilgiler sağlanması planlanmaktadır. 
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Resim 2: Örükaya Barajı temizlik sonrası görünüm (Fotoğraf: Emine Sökmen).

Resim 1: Çalışma alanı genel görünüm (Fotoğraf: Murat Ozulu). 
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Resim 5: Barajın dip savak bölümü (Fotoğraf: Emine Sökmen).

Resim 4: Roma Dönemi dolgu barajlara örnek olarak Örüka-
ya Barajı kesiti (Fotoğraf: Emine Sökmen).

Resim 3: Barajda yürütülen temizlik çalışmaları (Fotoğraf: 
Emine Sökmen).
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Resim 7: Örükaya Tümülüsü eteğinde bulunmuş olan aslan 
heykeli.

Resim 6:  Roma Barajı’nın 150 metre kadar güneyine inşa edil-
miş olan sulama göleti.



236

Resim 10: Taş döşem ve ilişkili duvar doğrultuları ile güney-
de döşeme açılan açıklık (Fotoğraf: M.N. Alkan).

Resim 8: Örükaya yerleşim alanı (Fotoğraf: M.N Alkan).

Resim 9: Yerleşimin fotogrametrik modeli ve yatay yönelimli 
kaçak kazı tahribatı.
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Resim 11: Örükaya yerleşiminden seramik örnekleri.

Resim 12: Örükaya yerleşiminden seramik örnekleri.
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Resim 14: Kazı alanın tel örgüyle koruma altına alınması.

Resim 13: Yer radarı ve elektrik özdirenç yöntemleri ile Örükaya Tümülüsü’nde yürütülen çalış-
manın sonuçları.
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APHRODİSİAS 2017

Roland R.R. SMITH*

New York Üniversitesi ekibi Aphrodisias’ta 23 Mayıs - 20 Eylül 2017 ta-
rihleri arasında dört aylık bir süre boyunca arkeolojik araştırmaların yanı sıra 
konservasyon ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu süre dahilin-
de, 28 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasında arazide arkeolojik kazı çalış-
maları ve araştırmalar yapılmıştır. Sürdürülen çalışmaların odak noktasında 
arazide kazı çalışmaları, konservasyon, restorasyon, araştırma, belgeleme ve 
yayın bulunmaktadır. Ekibimiz içerisinde akademisyen ve öğrencilerden olu-
şan toplam 55 arkeolog, sanat tarihçi, konservatör, epigraf, statik mühendisi, 
restoratör, survey uzmanı, fotoğrafçı, teknik çizim uzmanı ve nümizmat yer 
almıştır. Ayrıca kazılarda 110 kadar işçi çalıştırılmıştır. Bakanlık tarafından 
temsilci olarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nden Tarık Güçlütürk görevlen-
dirilmiştir. Arazi ve kazı çalışmaları güney agora havuzunda  ve Tetrapylon 
Caddesi’nde yoğunlaşmıştır. Bu iki projenin ortak amacı, Aphrodisias’ın mer-
kezinden geçen yeni bir ziyaretçi güzergahı oluşturmaktır (Resim: 1). Her iki 
alanda da da önemli sonuçlar ve buluntular elde edilmiştir. 

Aphrodisias, 9 Temmuz 2017 tarihinde Polonya, Krakow’daki Dünya Mi-
rası Komitesinin 41. oturumunda UNESCO Dünya Miras Listesi’ne resmi ola-
rak dahil edilmiştir. 

1.  KONSERVASYON VE RESTORASYON (Resim: 2-3)
Konservasyon, restorasyon ve ören yerinin sunumu ile ilişkili projeler Tho-

mas Kaefer ve Gerhard Paul ile Trevor Proudfoot’un denetimindeki ekiplerce 
gerçekleştirilmiştir. 

* Prof. Dr. Roland R.R. SMITH, New York Üniversitesi Aphrodisias Kazı Başkanı. Oxford Üniver-
sitesi, Lincoln Kürsüsü’nde Klasik Arkeoloji ve Sanat Profesörü, ABD.
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Hadrian Hamamı: Bu alanda 2010 başlatılan kapsamlı proje 2016 yılında 
tamamlanmıştır. 2017 yılında ise konservasyon çalışmaları gözlenmiş, ana 
odalar bitkilerden arındırılmıştır. Konservasyon için kazı evine getirilen Eu-
genios ve Rhodopaios adına dikilmiş iki adet Geç Antik Dönem heykel kai-
desi, işlemlerden sonra yeniden Hadrian Hamamı’nın ön avlusundaki yer-
lerine yerleştirilmiştir. Hadrian Hamamı’nın ön avlusunda bulunan büyük 
boyutlu bezemeli mermer payeler temizlik, konservasyon ve güvenlik için 
içeriye alınmıştır. Mevcut çitler ve bariyerler onarılmış, ön avluya yeni çitler 
yerleştirilmiştir. 

Tiberius Portikosu Frizlerinin Teşhiri: İzmir Müzesi’nden Aphrodisias’a 
iade edilen Tiberius Portikosu’na ait maske ve girland friz bloklarının teşhiri 
projesine başlanmıştır. Teşhir, Aphrodisias Müzesi önündeki meydanın batı 
tarafında gerçekleşecektir. Friz bloklarını destekleyecek temeller ve alçak du-
var inşa edilmiş, dört kat friz bloğu yerine yerleştirilmiştir (Resim: 2). 2018 
sezonunda üç kat daha blok yerleştirilerek çatı takılacak ve proje tamamla-
nacaktır. Friz bloklarından yaklaşık on tanesi onarım ve konservasyon gerek-
tirmiştir. Yeni teşhire yer açmak amacıyla sebasteion kabartmalarına ait kaset 
tipi kaidelerden on iki tanesi taşınarak tetrapylona giden ziyaretçi patikasının 
kuzeyindeki yeni temellere yerleştirilmiştir. 

Diğer Alan Konservasyonu Çalışmaları: Bouleuterionun (odeion) güney duvarı 
onarılarak bütün bina detaylı olarak temizlenmiştir. Bouleuterionun önündeki 
Dometeinos ve Oikoumenios’a ait heykel kaideleri temizlenmiş, onarılmış ve 
düzeltilmiştir. Filozof Alexandros’a ait heykel kaidesi sebasteionun kuzeyin-
deki açık hava deposundan kazı evine getirilmiştir ve temizlenmiştir. 

Pekmez Tepe’deki Osmanlı hamam yapısı temizlenerek genel durumu 
gözden geçirilmiştir. Stadyum ve sur duvarlarının genel durumları da kont-
rol edilmiştir. Stadyum ve tiyatro basamakları detaylı olarak temizlenmiştir. 
Bütün ören yeri ot ve bitkilerden arındırılmış, bazilika, güney agora, tiyatro 
ve tetrapylona yeni bilgi panoları yerleştirilmiştir. 

Tapınak-kilisenin (Afrodit Tapınağı) kuzeydoğu odasında (parekklesion) 
bulunan bloklar ve diğer parçalar tapınağın kuzeyindeki arazi deposu üni-
tesine taşınmıştır. Bu odanın zemini ortaya çıkarılmış, temizlenmiş, belgelen-
miş ve sonrasında jeotekstil ve çakılla kaplanmıştır. 
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Aphrodisias Müzesi’nde Konservasyon Çalışmaları: İzmir Müzesi’nden geti-
rilen ve Aphrodisias Müzesi’nde sergilenmekte olan mermer eserlerin altı-
na traverten kaideler yerleştirilmiştir. Bu eserler: Hadrian Hamamı’ndan ele 
geçirilmiş iki adet hayvan başlı konsol (Müze Env. 6819 ve 6820), ‘yas tutan 
kadınlar’ lahti (Müze Env. 6870) (Resim: 3) ve akanthustan belirmekte olan 
sakallı erkek büstünün yer aldığı mezar alınlığı (Müze Env. 6821). Bu sezon, 
güney agorada ele geçirilen mavi-gri mermerden at kuyruğu parçası (Env. 
17-36), Bazilika’da ortaya çıkarılmış ve müzede sergilenmekte olan Mavi 
At heykeline (Müze Env. 292) eklenmiştir (Resim: 13). Yine bu sezon güney 
agorada bulunan erkek portre başının arka parçası (Env. 17-33), 2016’da aynı 
kontekstte bulunan Julio-Claudius’lara ait portre yüzüyle (Env. 16-52) birleş-
tirilmiştir (Müze Env. 7126) (Resim: 9-10). İki durumda da parçalar birbirine 
tam oturmaktadır. Bu çalışma Trevor Proudfoot ve Hikmet Apaydın tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. 

2. MİMARİ ANASTYLOSİS VE RESTORASYON (Resim: 4-5)
Thomas Kaefer ve Gerhard Paul yönetimindeki mimari restorasyon çalışma-

ları, tetrapylonun doğu tarafına, Tetrapylon Caddesi ile nişli yapıda ve bazilikada 
yoğunlaşmıştır. 

Tetrapylon: Kenan Erim tarafından 1983-1990 yılları arasında tamamla-
nan tetrapylonun anastylosisi düzenli olarak kontrol edilmekte ve bakıma 
alınmaktadır. 2017’de yapının doğu tarafı, buraya iskele dikildikten sonra 
temizlenmiş, onarılmış, baştan aşağı kontrol edilmiştir (Resim: 4). Çatlamış 
kısımlar belgelenmiş, antik mermer üzerindeki hassas kısımlar belirlenmiş, 
temizlenmiş ve hidrolik kireç harcı veya çimento bazlı harç kullanılarak has-
sasiyetle tamir edilmiştir. Yağmur suyunun aktığı oluklara özellikle önem ve-
rilmiştir. Keim veya çimentolu karışım (pigmentlerle çimento karıştırılarak 
yapılan bir çeşit boya) kullanılarak rengi bozulmuş bazı kopya parçalar elle 
renklendirilmiştir. Tetrapylonun batı tarafı 2016’da aynı şekilde bir işleme tabi 
tutulmuştur. 2017’deki çalışma Trevor Proudfoot ve Joanna Skwiercz tarafın-
dan yürütülmüştür. 

Tetrapylon Caddesi: Caddenin batısında yer alan, yüksek korunmuş örgülü 
duvara sahip yapı (nişli yapı) üzerinde 2014’te başlayan çalışmalar devam 
etmiştir. Tetrapylon Caddesi’nde 2011’de bulunan himationlu heykelin silikon 
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kopyasını alarak nişli yapıya yerleştirme planı, henüz izinler alınamadığı için 
ertelenmiştir. Kırılmış ve zarar görmüş döşeme taşları ve drenaj kapakları 
üzerinde caddeyi ziyaretçilere açmak amacıyla yapılan onarım çalışması bu 
sezon caddenin kuzey tarafında Hikmet Apaydın ve dört işçi tarafından yü-
rütülmüştür. Kırık ve zarar görmüş döşeme taşları kaldırılmış, temizlenmiş, 
delinerek dübellenmiş, original yerlerine konularak yapıştırılmıştır. Taşlar, 
8-12 mm.lik çelik çubuklarla dübellenmiş ve Hilti HIT RE 500 yapıştırıcısı ile 
sabitlenmiştir. Döşeme taşlarının korunmadığı bölümler temizlenmiş, toprak 
ve jeotekstil ile örtüldükten sonra el silindiri ile sıkıştırılmıştır. 

Bazilika: Güney agorada devam eden arazi çalışmalarına parallel olarak, 
bazilikanın cephesinde pladis sponsorluğunda yeni bir projeye başlanmıştır. 
2017’deki başlangıç projesi, cephenin ne kadarının restore edilebileceğini ve 
cephenin üzerindeki panolara yazılmış olan Diokletianus’un Tavan Fiyatlar 
Fermanı’nın nasıl teşhir edilebileceğini anlamak amacıyla yapılmıştır. Bina-
nın ön tarafı temizlenmiş ve incelenmiştir (Resim: 5). Cephenin 350 taneyi 
aşan blokları metal etiketlerle numaralanmış ve taşınmış, sadece düştükleri 
yerde kalan bloklar in-situ olarak bırakılmıştır.

  
3. ARAZİ ÇALIŞMALARI VE KAZI (Resim: 6-15)
Arazi çalışmaları, iki adet uzun soluklu projeye odaklanmıştır: Andrew 

Wilson ve Ben Russell tarafından yönetilen güney agora ve Ine Jacobs ta-
rafından yönetilen Tetrapylon Caddesi kazıları. Bu iki proje, Afrodisias’ın 
turistik gelişimi ve organizasyonu açısından önem taşımaktadır. Projeler, 
Afrodisias’ın merkezinin ve son yıllarda New York Üniversitesi ekibinin res-
tore ettiği belli başlı anıtların (tetrapylon, sebasteion, kuzey agora sütun sıraları, 
Hadrian Hamamı) erişilebilir olmasını sağlayacaktır. İki proje, ören yerinin 
ortasından geçen bir turist güzergahı yaratmayı amaçlamaktadır. İki proje 
için maddi destek, Mica Ertegün, Headley Trust, Augustus Foundation, Mal-
colm Hewitt Wiener Foundation ve British Institute at Ankara (İngiliz Arkeo-
loji Enstitüsü) tarafından sağlanmaktadır.

Güney Agora ve Havuz (Resim: 6-13).
Güney agora havuzunun batı ve doğu uçları 1980’lerde Kenan Erim tara-

fından kazılmıştı. 2011’de güney agoradaki havuzun su sistemi detaylı olarak 



243

bir incelendikten sonra 2012’de test açmaları kazılmış ve 2013’te havuzun ta-
mamını ortaya çıkarmayı amaçlayan beş yıllık proje - Mica ve Ahmet Ertegün 
Güney Agora Havuz Projesi - başlamış, planlandığı gibi 2017’de tamamlan-
mıştır. Bu sezonki kazılar Andrew Wilson, Ine Jacobs, Ben Russell ve Allison 
Kidd tarafından yönetilmiş, Alis Altınel, Eda Doğa Aras, Yağmur Başaran, 
Doğuş Coşar, Mariam Farooqi, Katherine Halcrow, Jella Karademir, Hannah 
Simon, and Anja Schwarz katkılarıyla yürütülmüştür.

2017’deki çalışmalarla havuzun ve üzerindeki Klasik Osmanlı Dönemi ile 
tamirat geçirmiş havuz döşemesi üzerinde görülen geç antik dönem arasın-
daki katmanların kazısı tamamlanmıştır (Resim: 6). Büyük boyutlu bir açma 
(SAg 17.1) havuzun orta ve doğu kısmında, 2016’daki Açma 16.1’in devamı 
olarak kazılmıştır. Küçük bir açma ise (SAg 17.2) 2012’de başlatılan ve havu-
zun batı tarafında kuzey kısımda yer alan açmanın (SAg 12.1) devamıdır. Ka-
zılan toprak çelik rampalar üzerinde taşınmıştır. Çalışılan toplam alanın yü-
zeyi yak. 1,700 m2’dir. Havuzun içindeki bir dizi duvar ve çakıl birikintisine 
ek olarak 44 adet sikke, 466 küçük eser ve 1461 mermer parçası Aphrodisias’ın 
Geç Antik, Bizans ve Ortaçağ dönemlerini belgelemektedir.  

Geç Antik Dönem: Havuzun kendisi 1. yüzyıl yapısı olmakla beraber, bu-
gün görülen birçok öge geç 5. veya 6. yüzyıllara aittir. Bu dönemde güney 
agora kompleksi, kenti M.S. 500 yılından hemen önce sarsan büyük bir dep-
rem sonrasında, detaylı olarak yenilenmiştir. Havuz duvarları bu dönemde, 
devşirme parçalarla onarılmış, havuzun taban seviyesi yükseltilmiştir. Ha-
vuzun tabanı, çamur içine gömülmüş büyük kayrak taşlarının üzerine kırıl-
gan bir harç içerisine daha küçük taşların yerleştirilmesiyle ve bunun da suya 
dayanıklı harç ile sıvanmasıyla oluşturulmuştur. Tabanın çok hasar gördüğü 
ortaya çıkmıştır. Harç tabakası başlıca olarak havuzun ortasında korunmuş, 
kenarlara doğru büyük zarar görmüştür. Taban, geç 5. veya erken 6. yüzyıla 
tarihlenebilen detaylı onarım izleri göstermektedir. 

Erken 7. Yüzyılda Havuzun Kuzey Tarafı: Havuzun kuzey kenarında tabanda 
ele geçirilen büyük bir moloz tabakası, tabandaki bir boşluğu doldurur vazi-
yette, tam taban üzerinde bulunmuştur (Resim: 7). Moloz tabakası dört buçuk 
tondan fazla çatı kiremiti, yine aynı miktarda yapı taşı ve önemli bir miktar 
işlenmiş mimari öge içermektedir. Bu malzemenin çoğu, özellikle de çatı ki-



244

remitleri yangın belirtisi göstermektedir, ayrıca toprakta da ciddi miktarda 
kömür bulunmaktadır. Birçok kırık mimari öge bir veya daha fazla yüzünde 
yanık izi göstermektedir. Kalas, kiriş ve direk parçaları olarak kullanılmış bir 
çok ahşap parça yine yanmış olarak, bu moloz tabakasında ve havuzun geri 
kalanındaki alüvyon birikintisinde bulunmuştur. Diğer organik malzeme bir-
çok çam kozalağı ve şeftali çekirdeği içermektedir. Bu erken moloz tabakası 
birçok önemli heykel buluntusu içerir (bunlar aşağıda detaylı olarak tanım-
lanmaktadır): 1. yüzyıla ait erkek portre başı (Env. 17-33); iki parçalı olarak 
bulunmuş 3. yüzyıla ait erkek portre başı (Env. 17-53 and 17-112) ve erken 5. 
yüzyıla ait sakallı erkek portre başı (Env. 17-59) (Resim: 9-12).

Aynı moloz tabakasından toplamda 18 adet Eros figürleriyle bezenmiş 
Korinth pilaster başlığının ve ayrıca otuzdan fazla kasayı dolduran polikrom 
mermer kaplama buluntusunun tamamının kuzey stoanın arka duvarından 
geldiği düşünülmektedir (Resim: 8). Burada çeşitli metal objeler de havuz ta-
banındaki en alt dolgu tabakasına yayılmış halde bulunmuştur. Bu metal ob-
jelerin çoğunu çiviler, duvar kaplaması iğneleri, bıçaklar ve sivri uçlu silahlar 
(ok, cirit ve mızrak uçları) oluşturur. Gümüş bir madalyon (Env. 17-108), iki 
tarafında haç şeklinde monogram olan kurşun mühür (Env. 17-94) ve dokuz 
adet katlanmış kurşun plaka da bu katmandan gelmektedir.

Havuzun kuzeyindeki bu büyük moloz tabakası, bitişikteki stoanın çatı-
sı ve duvar kaplamasının zarar görmesi sonrasında yapılan temizlik sonu-
cu oluşmuş gibi görünmektedir (Resim: 7). Bu malzemeler, o andan itibaren 
kullanım dışı kalan havuzun içine atılmıştır. Hem içerdiği malzeme hem de 
Heraklius Dönemine (M.S. 610-617) ait bu tabakadaki en geç tarihli sikke sa-
yesinde bu dolguyu 7. yüzyıla tar ihlemek mümkün olmuştur. Tetrapylon 
Caddesi’nden gelen önemli kanıtlar, yaklaşık 617 tarihinde bir deprem oldu-
ğunu göstermekte ve bu tarih havuz malzemesiyle örtüşmektedir. 

Erken 7. Yüzyıl Katmanlarının Yorumlanması: Havuzun dibinde bulunan 
önemli miktardaki sivri silah ucunun, burada bulunan yanık tabaka için 
bir bağlam sağladığı düşünülmektedir. 615 yılında, Pers ordusu Menderes 
Vadisi’nden geçmiş, civardaki birçok kenti yağmalamıştır. Bu tarihlerde ken-
tin çeşitli noktalarında birbirinden bağımsız gibi görülen yanık tabakalar bu 
Pers akınına bağlı olabilir; ancak elbette bir doğal afet de gözardı edilmeme-
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lidir. Aphrodisias her halükarda Heraklius Döneminde sıkıntıya düşmüş ol-
malıdır; çünkü bu tarihten sonra kamu mimarisi yapıları artık onarılmamıştır. 
Kuzey stoanın o tarihlerde gördüğü zarara karşın, sütunlarının birçoğu çatı 
olmaksızın en erken 11. yy.a kadar ayakta durmuş, sonra başka bir deprem 
sonucu yıkılmıştır. 

7.-11. Yüzyıllar Arasında Havuzun Güney Tarafı: Havuz tabanının orta ve 
güney tarafları, havuzun ilk dolgusunu teşkil eden alüvyal birikinti ile dol-
muştur. Güney tarafta, havuz duvarına yakın olarak, 10 cm. derinliğindeki 
aluvyal dolgu üzerinde kiremit ve yapı taşları birikintisi bulunmuştur. Bun-
lar, güney agoranın  güneyindeki 7.-10. yüzyıllar arasında gerçekleşen temiz-
leme aktivitesinden geliyor olmalıdır. Havuz merkezinin batısına doğru bu 
dolgu ayrıca önemli buluntular da ortaya koymuştur: bir tanrıçaya ait kadın 
başı (Env. 17-60), erken 6. yüzyıla ait bir erkek portre başı (Env. 17-70) (Resim: 
12) ve mavi-gri ata ait kuyruk parçası (Env. 17-36) (Resim: 13).

7.-11. Yüzyıllarda Havuzun Alüvyonla Dolması: 11. yüzyıl depreminden son-
ra gerçekleşen temizlik sonrasında oluşan moloz yığını bütün açma yüzeyine 
yayılmış ve kalın bir alüvyal dolgu ile kaplanmıştır. Bu dolgu, havuzun kul-
lanımı bittikten sonra içinde oluşan doğal birikime işaret etmektedir. Bu ta-
bakada yapı kalıntısı ve buluntu genel anlamda yoktur. Salyangoz kalıntıları, 
bu alanın sularla kaplı ve bataklık olduğunu göstermekte, kalıntı yokluğu ise 
güney agoranın etrafındaki alanın 11.-12 yüzyıllarda fazla yerleşime maruz 
kalmadığını gösterir. 

 11.-12. Yüzyıllarda Havuz Üzerindeki Duvarlar: Havuzdaki en erken Orta-
çağ duvarları, yukarıda tanımlanan dolgu seviyesinin üzerine inşa edilmiştir. 
Havuzun orta ve güney tarafında doğu-batı doğrultusunda birbirine parallel 
olarak uzanan iki adet duvar vardır. Güney duvar, havuzun içerisindeki en 
erken ve en büyük boyutlu ortaçağ ögelerinden biridir. Açmanın batı ucunda, 
havuzun güney tarafında, başka moloz kalıntıları da kaydedilmiştir. Bunlar, 
büyük oranda kırık mimari parça, döşeme taşı, profilli paneller ve bazilika 
cephesinde sergilenen Diokletinus’un Tavan Fiyatlar Fermanı’na ait iki adet 
yazıtlı parçadır (Env. 17-32 and 17-40). Diğer önemli buluntular arasında se-
ramik bir zar, üç tane ok ucu ve bir Bizans haçı bulunmaktadır.

Beylik ve Klasik Osmanlı Dönemleri. 13.-17. Yüzyıllar Arası:  2017’de kazılan 
en geç kalıntılar Klasik Osmanlı Dönemine ait tarla duvarlarıdır. Bu duvarlar 
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2015 ve 2016 yıllarında, havuzun tüm yüzeyinde görülen duvarların mode-
line uymaktadır. Bu duvarlar 24 m.den daha uzundur, genelde birbirine pa-
rallel uzanırlar ve muhtemelen tarlalarla bahçelerin kenarlarında yer almak-
taydılar. 

Belgeleme: Güney stoanın manuel olarak yeni bir vaziyet planı çizilmiş (Ja-
cob Anderson), havuz çevresindeki mermer oturakların ve yazıtlı tahta oyun-
larıyla graffitinin çizimi de tamamlanmıştır (Lauren Aquilar, Kirk Webb). Gü-
ney agoranın yeni bir dijital vaziyet planı ise dron resimlerinden türetilmiş, 
buluntuların tamamı fotoğraflanmıştır (Defne Gier).

Buluntular: Havuz, 7. ve 12. yüzyıllar arasında, bir su unsuru olarak kul-
lanımdan çıktıktan sonra içine atılan molozlardan oluşan bu tabakalar çok 
çeşitli ve büyük miktarlarda buluntu içerdiğinden güney agora kompleksi-
nin arkeolojik dokusuna büyük katkılar sağlamakta ve alanın tarihi üzerine 
detaylı bilgi vermektedir. Malzeme çeşitleri şunlardır: Seramik, damgalı un-
guentaria, kandiller, çatı kiremitleri, ahşap levha kalas ve hatıl parçaları, yapı 
taşları, mermer mimari parçalar, mermer heykel, mermer yazıtlar, bronz sik-
keler, bronz haç, kurşun tabletler, kurşun mühür, gümüş kolye, altın-cam süs-
ler, çeşitli demir silahlar, bronz çiviler, duvar kaplaması iğneleri ve bıçaklar.

Bronz, Cam, Kurşun, Gümüş: Yukarıda bahsi geçen bazı buluntular dikkate 
değerdir. Bronz haç (Env. 17-34), üzerinde cepheden betimlenmiş orans figü-
rü kazılmış olan ve 2017 yılında konservasyonu yapılan benzer bir haç ile kı-
yaslanabilir (Env. 17-95). Altın-cam parçaları, açık kahverengi camın arasına 
sıkıştırılmış altın yapraktan oluşan büyük bir oval süs eşyası veya kolye ucu 
içermektedir (Env. 17-88). Diğer bir cam kolye ucunun bronz kopçası ve kılıfı 
vardır (Env. 17-124). Erken Bizans Dönemine ait çift taraflı gümüş kolye ucu 
(Env. 17-108) muhtemelen 6. yüzyıla aittir ve bir tarafında atlı bir aziz tara-
fından bozguna uğratılan dişi şeytanı (Gylou or Abyzou) klasik olmayan bir 
tarzda betimlemektedir. Diğer tarafında, ortada haç yer alan ve yorumlaması 
güç bir kompozisyon bulunmaktadır. Geç 6. veya 7. yüzyıla tarihli önemli 
bir kurşun mühür (Env. 17-94) iki tarafında da Theodorou metropolitouya ait 
haç şeklinde bir monogram betimlemektedir. Bu kişi muhtemelen, 680 yılın-
daki Altıncı Ekümenik Konseyi’nde bulunduğu bilinen Aphrodisiaslı Pisko-
pos Theodoros’dur. Dokuz adet katlanmış kurşun plaka muhtemelen amulet 
veya lanetleme tabletidir.
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Mermer Kaplama:  Otuz kasaya sığacak kadar mermer kaplama parçası 
kuzey stoanın (Tiberius Portikosu) arka duvarının dekorasyonuna ait ipuç-
ları içermektedir (Resim: 8). Kaplama sistemi pilaster ve renkli mermerden 
paneller içermekte, yerli gri lekeli ve damarlı beyaz mermer ile ithal renkli 
taşları bir arada kullanmaktadır. Bu taşlar şunlardır: (1) Komşu  Tripolis veya 
Hierapolis’ten alabaster, (2) Teos’tan çeşitli siyah ve kırmızı ‘Africano’ mer-
merleri ve (3) Chios’tan pembe ‘Portasanta’ mermeri. Portasanta, üzerinde 
Eros olan ve 18 adedi parçalar halinde ele geçirilen Aphrodisias mermerinden 
yapılmış başlıkların altındaki pilasterler için kullanılmıştır. En iyi korunmuş 
olan başlık Env. 17-29’tır (yük: 32 cm.). Kuzey stoanın bütün kaplama deko-
rasyonu geç 1. veya erken 2. yy.a aittir. Bu dönemde aynı teknikler ve mermer 
çeşitleri bazilika ve Hadrian Hamamı’nda da kullanılmıştır. Kullanılan mer-
merin genelde yerli veya doğu Ege’den (Chios, Teos) olması, daha uzaklar-
dan olmaması dikkat çekicidir.  

Mermer Heykeltıraşlık Eserleri: Havuzun tabanındaki en erken moloz taba-
kasında, özellikle güney ve kuzey tarafta birçok mermer heykel bulunmuştur 
(Resim: 9-13). İmparatorluk Dönemine ait birçok mermer portre heykeli par-
çası vardır: (1) gerçek boyutlarında çıplak erkek torsosu (Env. 17-9) (2) rulo 
şeklinde heykel desteği parçası (Env. 17-13), ve (3) 2. yüzyıla ait, Yunan vatan-
daş sandalı giyen cilalanmış ve yüksek kalitede işlenmiş sağ ayak (Env. 17-61). 
Tanrı figürleri arasında ise oldukça tahrip olmuş ve başının üst kısmı ayrıca 
eklenmiş insan boyutlarından küçük bir kadın figürü bulunmaktadır (Env. 
17-60). İki adet sıradışı parça muhtemelen Geç Antik Döneme aittir: Kantharos 
tutan sağ el (Env. 17-67) ve iki ince parmağı korunmuş küre tutan el - küre 
dörde bölünmüştür ve rozetlerle süslenmiştir (Env. 17-59). Üç adet sıradışı 
kabartma ise şunlardır: (1) Göz ve kaşları betimleyen bir sunu plakasının, her 
tarafı işlenmiştir ve arkası düzdür (Env. 17-63); (2) çam ağacını betimleyen 
kabartma parçası (Env. 17-47); ve (3) ithal beyaz mermerden çalışılmış kabart-
ma parçası. Arkası kesilmiştir ve ön tarafında sakalsız, cepheden betimlenmiş 
kaliteli bir erkek başı mevcuttur (Env. 17-49). Kıvırcık püskül püskül saçlı bu 
figürün tanımlanması zordur; rustik bir tanrı veya barbar düşman olabilir. 

Dört Adet Mermer Portre Başı: Dört adet yüksek kaliteli mermer portre başı 
buluntusu, Aphrodisias portre heykel geleneğinin M.S. 1. yüzyıldaki başlan-
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gıcından M.S. 6. yüzyıldaki bitimine kadarki değişimini sergilemektedir. İlk 
üç baş en erken moloz dolgu içerisinde, havuzun kuzey tarafında doğu uca 
yakın bir noktada bulunmuştur. Dördüncüsü ise güney tarafta havuzun ba-
tısı ucuna yakın moloz dolgu içerisinde bulunmuştur. Portre başları şunlar-
dır: (1) Erken İmparatorluk Döneminden erkek başının arka tarafı (Env. 17-
33), 2016’da aynı alanda bulunan Julio-Claudius Dönemine ait portre yüz ile 
birleşmektedir (Env. 16-52) (Resim: 9-10). İki parça birbirine dübellenmiştir 
(birleştirilmiş yük: 36 cm.). (2) Büyük boyutlu sakallı, düz ince telli saçlara 
sahip, kalın bıyıklı erkek başı (Env. 17-53, yük: 28 cm.) (Resim: 7). Bu başa ait, 
yakında bulunan başın sağ arka tarafı ile kulak parçası (Env. 17-112) yapıştı-
rılmıştır.

Üçüncü ve dördüncü portre başları geç antik döneme ait sıradışı örnekler-
dir. Bütün Theodosius Dönemine (yak. M.S. 400) ait sakal ve saç stiline sahip 
erkek başı havuzun kenarında yüzü yukarı bakar halde bulunmuştur (Env. 
17-59, yük: 34.5 cm.) (Resim: 11). Çok iyi korunmuş durumdadır; burnu bütün 
haldedir, drapeli bir heykele dübellenmesi için için boynunda kısa bir zıvana 
vardır. Ayrıca boynun üzerinde, sakalın arkasına gizlenmiş küçük bir yazıt 
bulunmaktadır: XMG (harf yük: 0.5-0.8 cm.), yani Christon Maria genna (‘İsa 
Meryem’den doğdu’). Aynı Hıristiyan yazıtı bu döneme ait başka portrelerde 
de bulunmakta, ancak genellikle başın üstünde bulunmaktadır. Yeni bulu-
nan baş güney agoranın kuzey stoasında 1985 yılında bulunan aynı tarihli bir 
togalı heykel parçasının (Env. 85-100) boynu üzerindeki dübel deliği üzerine 
oturulmaya çalışılmıştır. Bu deneme birbirlerine ait olabileceklerini göster-
miştir ama kesinleştirememiştir.

Dördüncü baş, 6. yüzyıla ait, gerçek boyutlarında kirli sakallı, başının üst 
kısmı kel ve Konstantinopolis’e özgü ‘paspas’ saç şekli olan erkek başıdır. 
Havuzun güney tarafında bulunmuştur (Env. 17-70, yük: 27.5 cm.) (Resim: 
12). Portre, Aphrodisias üretimi yüksek kaliteli heykellerin son safhasına ait 
olan ‘kabartmalı disk’ şeklinde göz bebeklerine ve saç biçimine sahiptir. Bu 
heykeller muhtemelen üst kalite üretim yapan tek bir heykeltraşlık atölyesin-
den çıkmıştır. Tiyatronun önündeki tetrastoonda bulunan vali ve papaz  vekili 
Flavius Palmatus heykeli de aynı atölyede üretilmiş olmalıdır. 

At Kuyruğu:  Önemli bir buluntu da mavi-gri mermerden üretilmiş, bir 
atın kuyruğuna ait parçadır (Env. 17-36, uzunluk: 37 cm.) (Resim: 13). Bu par-
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ça havuzun güney tarafında, SAg 17.1 açmasının batı ucuna doğru, bir sera-
mik kabın kırık alt kısmı ile birlikte bulunmuştur. Kuyruk alt ucunda kırıktır, 
üst tarafı ise bazilikada 1970’te bulunan mavi-gri at (Env. 70-569) ve Troilos-
Akhilleus grubunun atının kuyruk başlangıç noktası ile birebir birleşmekte-
dir. Yeni bulunan parça, atın kuyruğuna dübellenmiştir. Bu parça, uzun derin 
kanalların kuyruk perçemlerini ayırdığı ve kanalların düzenli olmayan delikli 
‘köprücüklerle’ kesintiye uğradığı etkileyici bir parçadır. Kuyruk, at ile birlik-
te tek parça olarak üretilmiştir. Bu tek parça heykel, en iyi kalitede olmayan 
tek parça yerli gri mermerden üretilmiş bir ustalık eseridir. 

 

Tetrapylon Caddesi (Resim: 14-15). 

Tetrapylon Caddesi, tetrapylondan kuzey-güney doğrultusunda tiyatro-
ya doğru uzanmaktadır (Resim: 1). 2008’de başlayan kazılar, önemli kenstel 
bir arteri gün yüzüne çıkartmak, kentin Bizans, Selçuklu ve Osmanlı tarihi-
ni aydınlatmak ve bu ana caddeyi ziyaretçilere açmak amacını taşımaktadır. 
2017’deki çalışmalar sebasteion propylonun  güneyine odaklanmıştır (Save 17.1) 
ve Ine Jacobs yönetiminde, Doğuş Coşar ve Anja Schwarz yardımlarıyla ya-
pılmıştır. Cadde projesi Headley Trust, the Friends of Aphrodisias Trust in 
London, the Malcolm Hewitt Wiener Foundation ve Ankara British Institute 
tarafından desteklenmektedir. 

Açma SAve 17: Sebasteion propylonun hemen güney kısımdaki (Resim: 14) 
kazıların nihai amacı agora kapısı ile caddenin bağlantısını Roma Dönemi se-
viyesine indirmektir. Açmanın 2017 yılı özelindeki amacı ise 2016’da açmanın 
batı tarafında bulunan Bizans Dönemi sonrasına ait hamam yapısını ve bu 
alandaki Geç Antik Dönemi caddesinden kalanları ortaya çıkarmaktır. 

Ortaya çıkartılan en erken buluntular caddenin doğusunda kuzey-güney 
doğrultusunda devam eden ve cryptoporticus evi batı duvarına parallel olarak 
uzanan bir Geç Antik Dönemi duvarıdır (Resim: 15). Bu duvar, muhtemelen 
yol üzerinde yer alan, yükseltilmiş bir yürüyüş yoluna destek sağlamak ama-
cıyla yapılmıştır. Kuzey-güney duvarı cadde portikosunun stilobatını destek-
lemiş olmalıdır. Geometrik desenli bir mozaik parçası, açmanın güneydoğu 
sınırında bulunmuştur.
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2016’da kısmen ortaya çıkarılan hamam yapısı, açmanın batı tarafına, 
cadde portikosunun yıkılmasından uzun süre sonra inşa edilmiştir. Hamam 
yapısının tam olarak ortaya çıkarılmamıştır ve eğer varsa ne tip bir yapı bütü-
nüne ait olduğu bilinmemektedir. Bu sene ortaya çıkarıldığı şekliyle hamam 
dört adet oda ve doğusunda bir praefurnium (Resim: 14-15) içermektedir. Oda 
1, bir su odası veya su tankıdır; Oda 2, hipokaust tabanlı geniş bir sıcaklık bö-
lümüdür; Oda 3, güneybatı yönündeki daha küçük bir odadır (muhtemelen 
ılıklık bölümüdür); bunun doğusunda ise batı ve kuzey duvarlarına sonradan 
eklenmiş banklar olan bir soyunma odası (apodyterium) yer alır. Oda 1’in ta-
banının ortasında dairesel bir açıklık vardır. Bu açıklık muhtemelen metal bir 
plaka ile kapatılmakta ve alttan praefurnium ile ısıtılmaktadır. Bu sezon kazı-
lan Oda 2’deki hipokaustlu tabanın gelişigüzel bir yapı olduğu ve düzensizce 
yayılmış piliden oluştuğu ortaya çıkmıştır. Hamam yapısı, 2016’da zannetti-
ğimiz gibi Orta-Bizans Döneminde değil, muhtemelen Selçuklu Döneminde 
yapılmıştır. Osmanlı Döneminde de ayarlanıp genişletilmiştir. 2017’deki bu-
luntular arasında: (1) Erken İmparatorluk Dönemine ait insan boyutlarında-
ki bir heykelden kopmuş omuzlar ve boyun parçası bulunmaktadır. Boynun 
pozisyonundan anlaşıldığı kadarıyla baş keskince sağa dönmüş, sol omuzda 
ise drape parçası yer alır (Env. 17-24). (2) Sıcaklık kısmından ise son derece il-
ginç, kalıplanmış dekoratif alçı parçaları bulunmaktadır. Bu parçalar Selçuklu 
Dönemine aittir (Env. 17-97).

Belgeleme: Kazılan hamam yapısının ve içinde yer aldığı açmanın vaziyet 
planı çizilmiş (Jacob Anderson), Sebasteion Propylon’un kuzeyindeki cadde 
döşemesinin çizimi tamamlanmıştır (Lauren Aquilar).

4. YAYIN, ARAŞTIRMA VE BELGELEME

1991’de başlanan detaylı arkeolojik, mimari ve ören yeri belgelemesini içe-
ren çalışmalar Julia Lenaghan ve Harry Mark tarafından yönetilmiştir. Amaç-
lar, Kenan Erim başkanlığındaki çalışmalarda (1961-1990) ve sonrasında or-
taya çıkartılan yapı komplekslerini ve buluntuları çalışarak kentin heykel, 
mimari, kent planı ve şehircilik gelişimini daha iyi anlamaktır. 

Yapılar. Arkeoloji ve Mimari: Aşağıdaki yapı komplekslerinde detaylı bel-
geleme ve yayın projeleri sürdürülmüştür: Bouleuterion (Ursula Quatember), 
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güney agora (Allison Kidd, Ben Russell, Andrew Wilson), stadyum (Katheri-
ne Welch, Andrew Leung), kuzey agora (Chris Ratté, Peter de Staebler), 2015 
yılına kadar Tetrapylon Caddesi kazıları (Alexander Sokolicek), Bizans sikke-
leri, malzemesi ve mimari bezemeleri (Hugh Jeffery), Sebasteion Tapınağı ve 
propylon (Phil Stinson ve Yasmeen El-Jayyousi), ve son olarak Afrodit Tapı-
nağı ve 5. yüzyılda kiliseye dönüştürülmesi (James Coulton ve Nefeli Piree 
Iliou). Tapınak-kilisenin kuzeydoğu odacığında (parekklesion) bulunan moloz 
ve bloklar odanın döşemesini incelemek üzere dışarı alınmıştır. Döşemenin 
devşirme kullanılmış duvar kaplamalarından yapıldığı ortaya çıkmıştır. Gü-
neydoğu parekklesionda depolanmakta olan Orta Bizans epistil blokları, ince-
leme için vinç ile kaldırılmış, fotoğraflarıp belgelendikten sonra yerlerine geri 
bırakılmıştır. Sebasteiondaki çalışma ise propylonun ikinci katının bloklarına 
yoğunlaşmış, bunlar sebasteionun kuzeyindeki blok tarlasına dizilmiş, ikinci 
katın entablatür ve merkezi alınlığına ait bütün parçaların yerleri belirlen-
miştir. 

Prehistorik ve Tunç Çağı Malzemesi: INSTAP (Institute for Aegean Prehis-
tory) tarafından finanse edilen bir proje ile, 2016’da yeni bir depoya (yeni stoa 
depo) taşınan Tunç Çağı malzemesi bilimsel ve etütlük değeri bakımından 
değerlendirilmiştir (Christopher Bachhuber). 1148 adet kasanın içindeki mal-
zeme incelenerek Aphrodisias Müzesi depolarındaki malzeme ile karşılaştı-
rılmıştır. Akropolis tepesindeki yangınla yok olan evlere ait üç Erken Tunç 
Çağı kontekstinden gelen malzeme özellikle sıradışı bulunarak detaylı ince-
leme için ayrılmıştır.  

Seramik: 2017’de Tetrapylon Caddesi ve güney agorada ortaya çıkarılan 
seramikler düzenlenip incelenmiştir (Ulrike Outschar, Muradiye Öztaşkın ve 
Deniz Burç). Caddeden çıkan malzeme Geç Roma ile Osmanlı arasında de-
ğişmekle birlikte Beylikler Döneminde yoğunlaşmaktadır. Güney agora kazı-
larının erken katmanları Prehistorik ve Geç Helenistik-Erken Roma seramik 
buluntuları içermektedir. Ortaçağ Dönemi altındaki dolguda bozulmamış 
Geç Roma konteksti bulunmakta, Ortaçağ katmanları ise Beylikler ve Klasik 
Osmanlı buluntuları içermektedir.  

Sikkeler: Son yıllardaki kazılarda ortaya çıkan sikkelerin 2013’te başlanan 
kataloglanması projesi devam etmiştir. 2008-2017 yıllarına ait 150 adet Yunan, 



252

Roma ve Bizans sikkesi ve 2017 yılından 34 adet sikke kataloglanarak veri 
tabanına kaydedilmiştir (Hüseyin Köker). Sikkeler ve küçük eserler Federica 
Divita ve Lucy Skinner ile Büşra Arı ve Özge Nur Yıldırım tarafından restore 
edilmiştir.

Çevresel Arkeoloji: Tetrapylon Caddesi kazısından (9 adet), güney agora ha-
vuzundan (37 adet), havuz tabanından her biri 1 m2 olmak üzere 17 adet test 
çukurundan toprak örnekleri alınmıştır (Erica Rowan). Amaç, havuz dolgu 
ve çakılla doldukça, değişik kısımlardaki bitki ve insan yaşamı hakkında bilgi 
toplamaktır. Havuzun dibinin kazısından 35 tahta parçası, 21 çam kozalağı 
ve birkaç tane şeftali çekirdeği bulunmuştur. Tahta parçalarının çoğu yanmış 
olduğundan daha iyi korunmuşlardır. Ağaç çeşitliliğini saptamak amacıyla 
ahşap parçalarından örnekler alınmıştır. 

Heykel: Yayın projeleri şu gruplar üzerinde devam etmiştir: Bouleuterion 
heykelleri (Christopher Hallett), sebasteion propylondan heykeller (Julia Lenag-
han ile Christian Niederhuber), Geç Antik heykeller (Bert Smith) ve güney 
agorada bulunan heykeller (Josh Thomas). Yukarıda tanımlanan ve güney 
agorada yeni bulunan heykeller belgelenmiş ve çalışılmıştır. Bir hayvan üze-
rinde duran cepheden gösterilmiş genç bir erkeğin betimlendiği büyükçe bir 
kabartma parçası belgelenmiştir (Env. 17-114: Bu parça atrium evinin kuze-
yindeki mermer blok tarlasından ele geçirilmiş yüzey buluntusudur) 

Yazıtlar: Önemli epigrafik buluntular arasında, ikisi havuzun güneyindeki 
alt tabakalardan olmak üzere Diokletianus’un Fiyat Fermanı’na ait üç par-
ça bulunmaktadır. (1) Bölüm 19’a (giyim üzerine) ait 15 satırlık büyük bir 
parça (Env. 17-32, yük: 43 cm.), çeşitli manto, tunik ve yatak çarşafına ait fi-
yatları vermektedir. (2) Bir panelin üst sol parçası (Env. 17-40, yük: 30 cm.) 
Bölüm 26’dan (keten üzerine) iki satır (10-11) içermekte ve alt sınıf giyiminin 
fiyatını vermektedir ITEM EX LINO [grosso ad usus rusticorum vel familiarico-
rum], ‘kırsal kesim işçileri ve köleler için kaba keten’. (3) Bir panelin üst sağ 
parçası, Tetrapylon Caddesi’ndeki nişli yapının arkasında yüzeyde bulun-
muştur (Env. 17-31, yük: 38.5 cm.). Sadece altı satırın sonundaki birtakım fi-
yatları içermektedir. Angelos Chaniotis tarafından yönetilen bir epigraf ekibi 
(Florian Forster, Alexander Free, Martin Hallmannsecker, Giorgos Tsolakis) 
Aphrodisias’ı Eylül başında ziyaret ederek güney agora havuzunun etrafın-
daki graffitiyi incelemiştir. 
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Seminerler: Sezon boyunca çeşitli seminerlerle araştırma sonuçları ekibe 
sunulmuştur. Bu seminerler bouleuterion, stadyum, Aphrodisias Müzesi hey-
kelleri ve Aphrodisias yüzey araştırması üzerinedir. 

Yayınlar: İki yeni monografi yayınlanmıştır: (1) N. de Chaisemartin and D. 
Theodorescu, Aphrodisias VIII. Le Theatre d’Aphrodisias: les structures sceniques 
ve (2) E. Öğüş, Aphrodisias x: The Columnar Sarcophagi. Bir monografi baskı-
dadır: J. van Voorhis, Aphrodisias Ix. The Sculptor’s Workshop. Bir monografi 
hazırlık aşamasındadır: M. Berenfeld, Aphrodisias xI: The Triconch House.

 

2017 EKİBİ

Arkeologlar: Alis Altınel, Eda Doğa Aras, Christopher Bachhuber, Yağmur 
Başaran, Deniz Burç, Doğuş Coşar, James Coulton, Miriam S. Farooqi, Nat-
halie Defne Gier, Katherine Halcrow, Christopher Hallet, Ine Jacobs, Hugh 
Jeffery, Jella Karademir, Allison Kidd, Julia Lenaghan, Andrew Leung, Chris-
tian Niederhuber, Muradiye Öztaşkın, Ulrike Outschar, Nefeli Piree Iliou, 
Ursula Quatember, Christopher Ratté, Erica Rowan, Benjamin Russell, Anja 
Schwarz, Hannah Kate Simon, Roland Smith, Alexander Sokolicek, Serra So-
mersan, Peter De Staebler, Philip Stinson, Joshua  Thomas, Katherine Welch, 
Andrew Wilson. Anastylosis mimarları: Thomas Kaefer, Gerhard Paul. Mimar-
lar: Lauren Aguilar, Jacob Anderson, Yasmeen El-Jayyousi, Harry Mark, Kirk 
Webb. Eşler ve çocuklar: Ingrid Gaitet, Giovanni Placidi, Victor Smith, Allegra 
Wilson, Claudia Wilson. Konservatörler: Federica Di Vita, Lucy Skinner, Büşra 
Arı, Özge Nur Yıldırım. Epigraflar:Angelos Chaniotis, Florian Forster, Ale-
xander Free, Martin Hallmannsecker, Giorgos Tsolakis. Mermer konservatörle-
ri: Trevor Proudfoot, Joanna Skwiercz. Fotoğrafçı: Ian Cartwright. Nümizmat: 
Hüseyin Köker. 

2017 SPONSORLARI       

Afrodisias Kazıları, başta New York Üniversitesi ve Institute of Fine Arts 
olmak üzere, çeşitli vakıfların, özel kişilerin ve grupların kıymetli desteği ile 
gerçekleşmektedir: Geyre Vakfı, İstanbul (Başkan, Ömer M. Koç), the Friends 
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of Aphrodisias, New York (Başkan, Nina Köprülü); the Friends of Aphrodi-
sias Trust, Londra (Başkan, Lady Patricia Daunt); ve Aphrodisias Sevenler 
Derneği, İzmir (Başkan, Çiğdem Alas). 1984 Foundation mimarlık ögrenci-
lerini desteklemektedir. The Kress Foundation arkeoloji konservatörlerini 
desteklemektedir. The Leon Levy Foundation ve Oxford Üniversitesi’ne ait 
Craven Fund, zilkha and Shuffrey Funds of Lincoln College, Oxford arkeoloji 
öğrencilerinin sponsorluğunu yapmaktadır. Merops Vakfı mimari belgeleme 
ve Sebasteion mimarisinin incelenmesini desteklemektedir. The Institute for 
Aegean Prehistory, Tiyatro ve Pekmez Tepesi’ndeki eski kazılarda bulunmuş 
Prehistorik ve Tunç Çağı malzemesinin depo çalışmalarını desteklemektedir. 
The Loeb Classical Library Foundation monografi yayınlarını, Shahnaz Bat-
manghelidj ve Roddy Klotz ise Oxford öğrencilerinin projeye katılımını des-
teklemektedir. Bazilika’daki yeni projenin sponsoru pladis’dir. şu sponsorlar 
ise Güney Agora ve Tetrapylon Caddesi’ndeki büyük projeleri desteklemek-
tedir: Mica ve Ahmet Ertegün, the Malcolm Hewitt Wiener Foundation, Au-
gustus Vakfı, the Headley Trust ve Ankara British Institute. Bütün sponsor ve 
destekçilerimize cömertliklerinden dolayı teşekkürü borç biliriz.  
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Resim 1: Aphrodisias kent merkezi planı, 2017 çalışma alanları.
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Resim 3: Aphrodisias Müzesi’nde lahit altına yeni destek taşları yerleştirme çalışmaları 
(2017).

Resim 2: Aphrodisias. Tiberius frizi portikosu, 2017 yılında inşa halinde.



257
Resim 5: Aphrodisias. Bazilikanın güney agora yönüne bakan ön kısmı (2017).

Resim 4: Aphrodisias. Tetrapylonun doğu tarafına kurulan iskele ve yapı koruma çalışma-
ları (2017).
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Resim 6: Aphrodisias. Güney agora havuzu, tamamlanan kazı çalışmaları sonrası, Ağustos 2017. 
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Resim 7: Aphrodisias. Havuzun kuzey kenarında bulunan en erken moloz yığını ve 17-53 En-
vanter No.lu portre heykel başının bu yığın içerisindeki buluntu durumu (2017). 
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Resim 8:  Aphrodisias. Güney agoradaki kuzey stoanın arka du-
varında yer alan renkli mermer kaplama levhalarının 
deneme rekonstrüksiyonu, havuzun kuzey tarafına 
atılmış parçalardan oluşmaktadır (2017).
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Resimler 9-10: Aphrodisias. Genç Julio-Claudius portre başının ön (Env. 16-52) ve arka (17-33) 
kısımları, Güney agora havuzu kuzey tarafında bulunmuştur (2017). Yüz kısmı 
2016 yılında, başın arka kısmı ise yakın bir noktada 2017 yılında bulunmuştur. 

Resim 11: Aphrodisias. Sakallı erkek portre 
heykel başı, M.S. 400 dolayları (Env. 
17-59).
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Resim 12: Aphrodisias. Kirli sakallı erkek portre heykel başı, M.S. 500 dolayları (Env. 17-70), 
havuzun güneyindeki buluntu durumu (2017).
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Resim 14: Aphrodisias. Tetrapylon Sokağı. Ön planda Selçuklu hamam binası, arka 
planda sebasteion propylonu, güneyden görünüm (2017).

Resim 13:  Aphrodisias. Mavi-gri mermerden yapılmış at kuyruğu parçası (Env. 17-
36), havuzun güney tarafında bulunmuş ve Aphrodisias Müzesi’ndeki 
Troilos ve Akhilleus heykel grubundaki ata dübelle eklenmiştir (2017).
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Resim 15: Aphrodisias. Tetrapylon Sokağı, ön planda Selçuklu hamam binası ve NAve 17.1 
açmasının güneyden görünümü (2017).
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SOLOİ POMPEİOPOLİS KAZILARI 2017

Remzi YAĞCI*
Davut YİĞİTPAŞA

2017 Soloi Pompeiopolis kazıları Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında 11 
arkeolog, 1 harita mühendisi, 2 restoratör, 3 mimar, 13 öğrenci ile 07 Tem-
muz-25 Ağustos tarihleri arasında üç alanda:  

A.  Soloi Höyük.

B. Soloi Höyük 1 No.lu yapı.

C. Sütunlu Cadde’de gerçekleştirilmiştir. 

A. SOLİ HÖYÜK

07.07.2017 tarihinde başlanan Soli Höyük kazı çalışmalarına; 2016 yılında 
Soli Höyük’te bulunan mimari yapı kalıntılarını korumak amacı ile örtülen je-
otekstillerin kaldırılması ile başlanmıştır. 2017 kazı sezonunda Soli Höyük’te 
genel olarak Arkaik terasa kadar üst tabakalara ait servis yollarının kaldırıl-
ması, dağınık durumdaki döküntü taşların temizliği gerçekleştirilmiştir. Bu 
kazı-temizlik çalışmalarının amacı Arkaik terası mimari kontekst olarak bü-
tünüyle açığa çıkarmak ve Arkaik Döneme kadar olan tabakalanmayı düzgün 
bir biçimde elde etmekti.

Soli Höyükte 2017 yılı çalışmaları 2 arkeolog, 1 öğrenci, 8 işçi ile birlikte; 
E5, F4, F5, G4, G5 plankareleri ve E5-F5, E5-E5-F5-F6, F4-F5, F5-F6, F5-F6-

* Remzi YAĞCI, DEÜ, Edebiyat Fakültesi, Müzecilik Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi Buca, İzmir/
TÜRKİYE, remzi.yagci@deu.edu.tr

 Davut YİĞİTPAşA, OMÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Samsun/TÜRKİYE,  da-
vut.yigitpasa@omu.edu.tr 
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G5-G6, F5-G5, F4-G4, F4-F5-G4-G5 plankareleri servis yollarında yapılmıştır.  
Söz konusu alanlarda 19.54 m. seviyesinden 18.61 m. seviyesine inilmiştir. 
Höyük genelinde ilk aşamada; ‘’Helenistik teras’’ olarak adlandırılan alanda 
Geç Helenistik Dönem tabanını, 2016 yılında açığa çıkarılan Erken Helenistik 
Dönem tabanı seviyesine indirerek bütünlük sağlanması amaçlanmıştır (Re-
sim: 1). Seviye inme çalışmalarında iki ayrı ‘’rampa (?)’’ gibi Helenistik Devre 
tarihlendirilen kalıntıların yanı sıra; F5 plankaresinde bulunan Sondaj 1’de 
Arkaik Devire tarihlenen bir duvar sırası belirlenmiştir. 

Helenistik Dönem terasında, 2016 yılında ulaşılan Erken Helenistik Dö-
nem kireç tabanın F5-F6 plankareleri servis yolu ve E5 plankaresi doğu 
kısmında tahrip olduğu, yer yer sıkıştırılmış toprak taban ile devam ettiği 
görülmüştür. 19.54 m. en yüksek Geç Helenistik Dönem tabanı ile en alçak 
18.61 m. Erken Helenistik Dönem tabanı arasında yoğun miktarda Geometrik 
Dönemden Helenistik Döneme kadar seramik parçaları hemen hemen aynı 
seviyelerde görülmektedir. Bu seramiklerden anlaşılacağı üzere, alanın tahrip 
gördüğü ve bu nedenle de farklı dönemlere ait seramik parçalarının yığma 
toprak içerisinde karıştığı anlaşılmıştır. 

Plankareler dışında servis yollarının kaldırılarak Geç Helenistik Dönem-
den Erken Helenistik Dönem tabanına indirilerek genel olarak ortaya çıka-
rılan ‘’rampa (?)’’ ve Sondaj 1’de karşılaşılan Arkaik Dönem mimari yapı 
duvarının belli bir kontekst dâhilinde höyük genelinde bütünlük sağlanması 
amaçlanmıştır. F4-F5 plan kareleri arasında yer alan servis yolunda Dionysos 
betimli bir “kırmızı figür” bir seramik parçası bulunmuştur. E5, F4, F5, G4, G5 
plankareleri ve E5-F5, E5-E5-F5-F6, F4-F5, F5-F6, F5-F6-G5-G6, F5-G5, F4-G4, 
F4-F5-G4-G5 plankareleri servis yollarında yoğun bir şekilde bulunan beze-
meli seramik parçaları: iki renkli, kırmızı figür, ışın motifi, dama, dalga mo-
tifi, zik-zak, şerit bant iç içe çember, kafes bezemeliler ve bitkisel bezemeliler 
olarak gruplanabilir. 1 adet ağırşak (pişmiş toprak), meander motifli kırmızı 
boyalı mimari terra cotta, ayrıca 1 adet sikke (18.66 m.); G4-F4 plankareleri ara-
sındaki servis yolunda kalsedondan yapılmış Pers Dönemi bir silindir mühür 
(18.99 m.) bulunmuştur(Resim: 2).

19.50 m. seviyesinde Geç Helenistik Dönem bir taban açığa çıkmıştır. He-
lenistik terasta tabakalaşma seviyeleri için plan kare kesit çizimi yapılmıştır. 
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Soli Höyük 2017 çalışmaları sonucunda Höyük genelinde temizlik yapılarak, 
gerekli belgelemelerin (çizim, fotoğraf, tarama) ardından çalışma yapılan 
alanlar jeotekstil ile kapatılmıştır.

B. 1 NO.LU YAPI (HAMAM) 

Soli Höyük’ün güney doğu ucunda yer alan ve 2015 yılında “1 No.lu 
yapı” olarak adlandırılan alanın kazısına 21.07.2017 tarihinde başlanmıştır. 
2016 kazı çalışmalarında söz konusu yapının sınırlarını ve mimari düzenini-
mekân dağılımını anlamak amacı ile yapının üst bölümünde gerçekleştirilen 
yüzey temizliği çalışmaları sonucu sırasıyla 4, 5, 6, 7, 9 ve 10 olarak adlandı-
rılan mekânlar açığa çıkarılmıştır. Bu bağlamda 2017 kazı çalışmaları ağırlıklı 
olarak yapının kuzey sınırlarını açığa çıkarmak ve önceki yılda bir bölümü te-
mizlenerek açığa çıkarılmış mekânların işlevlerini anlamak amacıyla Mekân 
4, 7, 9, 10 içerisinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yukarıda değinilen, yapının 
kuzey yönde sınırlarını belirlemek için 2016 yılında bulunan kireç tabanın ku-
zeye doğru uzantısı açığa çıkarılmıştır. Bu bağlamda 2017 çalışmaları: seviye 
inme ve temizlik çalışmaları, mekân içi mekânların arasında kalan bölümler 
ve kuzey sınırı belirleme çalışmaları olarak üç bölümde toplanabilir. 2017 kazı 
sezonu sonunda:

‘1 No.lu yapının en az iki evresi olduğu saptanmıştır. Ayrıca, mekân içi 
çalışmalar sırasında 2016 yılında işlevi belirlenemeyen bazı mekânların hypo-
caust sistemi ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca yeni bir mekân olarak or-
taya çıkarılan ‘Mekân 11’in bir havuz olduğu anlaşılmıştır.

2017’de mekân içi çalışmalar sırasında, Mekân 4, 7, 9, 10 ve 11 içerisin-
de tabana ulaşmak ve mekânların bir hamam düzeninde gerçek işlevlerini 
anlayabilmek için 8.95 m. ile 7.45 m. kot aralığında seviye inme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Mekân 7, 9,10 içerisinde hypocaust sistemine ait pişmiş 
toprak taban karoları üzerinde yükselen ve sayıları ve boyutları tahribattan 
ötürü değişkenlik gösteren, çoğunluğu koruna gelmiş hamam diski (suspen-
sura) dizileri açığa çıkarılmıştır. Ayrıca bu hamam diskleri üzerinde pişmiş 
toprak hamam taban plakaları saptanmış ve bu taban plakaları arasında üst 
katın taban blokajı parçaları ile yan yana Mekan 7, 9,10’u birbirine bağlayan 
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dar ara geçişler belirlenmiştir. Bu durumda yukarıda sözü edilen mekânlar 
hypocaust sisteminin bulunduğu mekânlardır aralardaki dar açıklıklar ise ısı 
dağıtımı için kullanıldığı anlaşılmıştır.

Yapının kuzey sınırlarını belirlemek amacıyla, alanın kuzey doğrultusun-
daki parçalar halinde korunmuş olan taban ile aynı seviyede kazı ve temizlik 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında kireç taban üstünde 
(5 adet), Mekân 4 ile 8 arasında (2 adet), Mekân 10’da (1 adet) olmak üzere 
toplam 8 bronz sikke bulunmuştur. Ek olarak; Mekân 10 içerisinden 1 adet 
üzerinde ayak betimli damga bulunan pişmiş toprak taban plakası parçası 
açığa çıkarılmıştır.

1 No.lu yapının kuzey doğu köşesinde bulunan, ‘Mekân 4’te 2016 kazı 
sezonunda “apodyterion” olabileceği düşünülen mekânın kazı çalışmaları ta-
mamlanamamıştı. Bu nedenle 2017’de ‘Mekân 4’ün içinde, kireç tabanın tah-
rip olduğu orta alanda bir sondaj çalışması yapılmıştır. Sondaj çalışmalarının 
sonucunda, mekânın batı duvarı kısmen açığa çıkarılmış ve bu duvarın 8.10 
m. kotundan taban ve bu taban içinde de dikdörtgen biçimli bir oyuğa rast-
lanmıştır. 8,95 m. (geç) ve 8,10 m. (erken) kotlarında iki farklı tabanın varlığı 
saptanmıştır. Üstteki tabanda bulunan sikkelere göre 8.95 m. kodundaki taba-
nın en erken 4. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olduğunu anlaşılmaktadır. 

‘Mekân 7-9-10’a bakılacak olursa: 1 No.lu yapıda Mekân 10’da açığa çı-
karılan hamam disklerinin devamını gözlemlemek amacıyla seviye inme ça-
lışmaları gerçekleştirilmiştir. Alanın kuzey batısında yer alan Mekân 10 ve 
9’da pişmiş toprak taban karolarının üzerinde yükselen hamam diski sırala-
rının Mekân 7’de devam ettiği görülmüştür. Bunlara ek olarak mekân içle-
rinde hava dolaşımını sağlayan tuğla örgülü ara geçişler açığa çıkarılmıştır. 
Mekânın doğusunda iki duvar kalıntısı ile kuzey-güney doğrultulu 6, doğu-
batı doğrultulu 4 adet hamam diski dizisi açığa çıkarılmıştır. Büyük kısmı 
koruna gelmiş, sayıları değişken hamam disklerini kireç tabanın oturduğu 
kısımda pişmiş toprak taban karoları üzerinde yükseldiği görülmüştür. 

Mekân 9’da 2017 sezonunda gerçekleştirilen seviye inme çalışmaları es-
nasında 0.40 x0.15 m. ölçülerinde, mekânın güney köşesinde korunmuş dik-
dörtgen pişmiş toprak taban plakalarından (15 adet)  oluşan bir taban açığa 
çıkarılmıştır. Pişmiş toprak bu taban plakaları korunarak Mekân 9’da sondaj 
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sürdürülmüştür ve kuzey-güney doğrultulu 4, doğu-batı doğrultulu iki sıra 
hamam diski  açığa çıkarılmıştır. Hamam diski sıralarının Mekân 7 ve Mekân 
10’da görüldüğü gibi pişmiş toprak karoların üzerinde yükseldiği görülmüş-
tür.

Hypocaust sistemine ait olan Mekân 7 ve Mekân 9’un arasında yer alan 
Mekân 10’da da pişmiş toprak karoların üzerine yükselen hamam diski sıra-
ları açığa çıkarılmıştır. Çalışmalar sırasında 1 adet kare biçimli pişmiş toprak 
taban plakası açığa çıkarılmıştır. Üzerindeki ayak betimli damganın Roma 
legionları ile bağlantılı olduğu bilinmektedir. Mekânın orta kısmında pişmiş 
toprak taban karolarının üstünde çökmüş ve kısmen korunmuş bir kireç ta-
ban açığa çıkarılmıştır. 

Bu durumda, ‘1 No.lu yapının 4, 7, 9 ve 10 numaralı mekânlarının hypo-
caust sisteminin bir parçası olduğu açıktır. Bu nedenle yapının bir hamama 
ait olduğu anlaşılmaktadır.  Tarihsel olarak bu hamam yapısının Erken Se-
veruslar Devri inşa faaliyetleri içerisinde yer aldığı ve 4. yüzyılın sonlarında 
yenilendiği sanılmaktadır1.  

Temizlik çalışmaları ve koruma amaçlı ahşap ayaklı branda ile kapatma 
işlemlerinin ardından hamamdaki kazı sezonu tamamlanmıştır (Resim: 3-4). 

C. SÜTUNLU CADDE

Soli Pompeiopolis antik kentindeki sütunlu caddede 2017 yılı kazı çalış-
maları 19.07.2017 tarihinde arazi temizlik çalışmaları ile başlamıştır.  2017 yılı 
kazı çalışmaları, bir önceki kazı sezonunda saptanan bulgu ve tespitlere para-
lel olarak ilerlemiştir. Buna göre:

Sütunlu caddenin C karelaj sırası ile D karelaj sırası arasında doğu yön-
lü bir çöküntü olduğu bilinmektedir. Bu çöküntü cadde tabanında oldukça 
açık ve yaygın bir biçimde gözlemlenmiştir. D karelaj sırasında yapılmış olan 
sondajlar içerisinde açığa çıkarılan sütun tamburlarının, in-situ sterobat sevi-
yesinden oldukça aşağı kotlarda bulunuyor olması ve bu tamburların altında 

1 4. ve 5.yüzyılda hamam inşaları Akdeniz’de yaygın görülmektedir ve zaman içinde deprem ya 
da başka nedenlerle çeşitli eklemeler yapılıp plan değişikliğine gidilmiştir. Çevik-Bulut 2014, 
239.
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özgün sterobat bloklarının açığa çıkarılmış olması sözü edilen çöküntülerin 
en iyi örnekleridir. Ayrıca C karelaj sırasında sterobot altı zemini ya da doğ-
rudan sterobat zemini olabilecek Roma Dönemi in-situ kireç tabandaki doğu 
yönlü eğim çöküntünün bir başka göstergesidir. Bu çöküntülere neden olan 
başlıca etkenin 525 yılındaki gerçekleşen büyük ve şiddetli deprem olduğu 
sanılmaktadır2.

Önceki kazı sezonlarında açığa çıkarılan alanlarda gözlemlenen, 525 yı-
lında gerçekleşen deprem ile sütunlu cadde üzerinde C ve D karelaj sıralarını 
kapsayacak şekilde doğu yönlü çöküntü izleri 2017 yılı kazı sezonu içerisinde 
de saptanmıştır. 

Doğu ve batı portiko krepidomalarının ikinci krepislerinde ve B karelaj sıra-
sında saptanan künk sıraları kuzey güney eksenlidir. Ve bu künkler sütunlu 
caddenin Doğu Roma Döneminde (365-525) ikinci kez kullanımına ilişkin fi-
kir vermektedir

Sütunlu cadde üzerinde D ve E karelaj sıralarının 33,34, 35 ve 36 numaralı 
plan karelerini kapsayan alanda sütunlu caddenin cephe mimarisinden farklı 
bir yapılanma söz konusudur. Bu yapılanma cardo maximusu decumanus maxi-
musa bağlayan bir kapı yapısı, nymphaion ya da nymphaion kapı yapısı komp-
leksi olarak yorumlanabilir.  Bu yapının, höyük ve kentin önemli kamu yapı-
larından tiyatro, yapılar ile aynı eksende oluşu, bir decumanus maximusa açılan 
kapı yapısı olma olasılığını öne çıkarmaktadır. Sütunlu caddenin yapılaşma 
süreci ile ilgili 2017 yılı kazılarında cadde içerisinde ilk kez açığa çıkarılan, 
iki katlı cephe mimarisine ait ve arkhitrav bloklarında yer alan bir Yunanca 
yazıt yardımı ile bilgi edinilmiştir. 4. yüzyıla tarihlenen bu yazıt, (Prof. Dr. M. 
H. Sayar tarafından ‘‘Yüce, parlayan Flavius Urbicius Elpidos’un tarafından…’’ 
olarak okunan) ve yapıya ait mimari plastik öğeler yardımıyla kentte üçüncü 
yüzyılın başından itibaren bir yapılaşma süreci olduğu, dördüncü yüzyılın 
sonlarında ise söz konusu yapının bir yenilenme süreci geçirmiş olduğunu 
göstermektedir. Sütunlu Cadde sterobat düzleminin yenilenmiş olması, doğu 
portikonun güney ucunda var olan Doğu Roma Dönemi (365-525) yapılaşma 
izleri bu durumu desteklemektedir. Benzer durum Soli Höyük’ün güney ba-
tısındaki hamam (1 No.lu Yapı)  ‘Mekân 4’ü için de geçerlidir. Söz konusu 

2 Schneider 1952, 2043-2045.
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mekânın doldurularak kapatılması ve üzerindeki kireç taban, yenilenme sü-
reci ile ilişkili görülmektedir. Mekân 4’ün kireç taban ile özgün yapı tabanı 
arasından gelen ve 4. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen sikkeler bu durumu 
destekleyen önemli arkeolojik verilerdir (II. Constantius, II. Valentinianus, 
Honorius). 4. yüzyılın ikinci yarısından sonra gerçekleştiği düşünülen onarım 
ve yapılaşma süreci tarihsel kontekst ile de uyum içindedir3. Bu bağlamda, 
sütunlu cadde ve 1 No.lu yapıda (hamam) yukarıda sözü edilen tarihlerde bir 
yenilenme olduğu hem arkeolojik hem de mimari olarak kanıtlanmaktadır. 

2017 Pompeiopolis kazılarının en önemli buluntuların olan iki adet mer-
merden yapılmış kadın heykeli, bir kapı yapısı ya da nymphaionun varlığı ile 
ilişkilendirilebilir. Bu yapı ile ilişkili olarak, yan yana bulunan kadın heykel-
leri ve tabernakel sütunlarının birlikte devrilmiş olduğu görülmektedir. Her 
ikisinin de başı bulunamamıştır. Ancak gelecek sezon kazı çalışmalarında 
açığa çıkarılma olasılığı vardır. Heykellerden biri sağlık tanrıçası Hygieia’ya 
aittir. Diğeri ise ikonographik olarak dua eden, dini bir figüre (rahibeye?) ait 
olmalıdır (Resim: 5).

Sütunlu caddede 2017 yılında kazı ve temizliği yapılan ve kontekst oluş-
turmayan alanlarda bulunan bronz sikkeler, pişmiş toprak ağırşaklar, pişmiş 
toprak figürinler, metal yüzükler, siyah ve kırmızı astarlı seramikler, yalın 
pişirme kapları, amphoralar, Geç Roma kırmızı astarlıları buluntu grupları ola-
rak sınıflandırılabilir. Kronolojik olarak Klasik Dönemden Geç Roma Devrine 
kadar uzun bir dönem içine tarihlenirler. Arazi temizliği ve kazısı yapılan 
alanların jeoteksil ile kapatılması ile Soli Pompeiopolis sütunlu caddesi 2017 
yılı kazıları sonlandırılmıştır (Resim: 6).
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Resim 2: Höyük gemel görünüm ve buluntular

Resim 1: Hellenistik tabanlar (1)
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Resim 4: 1 No.lu Yapı (Hamam) plan ve genel görünüm.

Resim 3: 1 No.lu Yapı (Hamam) 3D Model.



274
Resim 6: Sütunlu Cadde genel görünüm ve buluntular.

Resim 5: Hygieia ve bir kadın heykeli.
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VAN ÇAVUŞTEPE KALESİ VE URARTU NEKROPOLÜ 
2017 YILI ÇALIŞMALARI

Rafet ÇAVUŞOĞLU*
Hanifi BİBER

Sinan KILIÇ
Hakan YILMAZ

2017 yılı Çavuştepe Kalesi Kazıları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
vermiş olduğu izinle Urartu nekropolü kazıları ile Çavuştepe Kalesi’ndeki 
(Sardurihinili) çevre düzenlemesi ve onarım çalışmaları olarak yürütülmüş-
tür. Bu yılki çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Merkez 
Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’nın maddi katkılarıyla Prof. 
Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında 02.08.2017 - 23.10.2017 tarihleri arasında, 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü yüksek 
lisans ve lisans öğrencileriyle birlikte gerçekleştirilmiştir.1 

* Prof. Dr. Rafet ÇAVUşOĞLU, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölü-
mü, zeve Kampüsü 65080, Van/TÜRKİYE, rafetcavusoglu@yahoo.com.
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zeve Kampüsü 65080, Van/TÜRKİYE, hbiber@yyu.edu.tr

 Arş. Gör. Sinan KILIÇ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 
zeve  Kampüsü 65080, Van/TÜRKİYE, sinankilic@yyu.edu.tr
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1 2017 yılı Çavuştepe Kazı ve Onarım Çalışmaları ekibinde yer alanlar şunlardır: Van İl Kültür 
Müdürlüğü’nden Rıfat Kuvanç (Bakanlık Temsilcisi), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Dr. 
Öğr. Gör. Hanifi Biber (Kazı Başkan Yardımcısı), Dr. Öğr. Üye. Sabahattin Erdoğan (Arkeolog) 
, Dr. Öğr. Üye. Orhan Varol (Dilbilimi), Doç Dr. Hakan Yılmaz (Antropolog), Arş. Gör. Gök-
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Gör. Fuat Levendoğlu (Antropolog), Öğr. Gör. Cem Haydaroğlu (Arkeolog), Öğr. Gör. İsmail 
Çoşkun (Arkeolog) ve Sinan Aras (Restoratör) ile Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencileri 
Dilara Demirtaş, Oktay Ok, Erdal Özgüner, Yenal Sürün, Muhammet Sadık Yağabasan, Rıd-
van Yıldız ve Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Adem Ankay, Enes Ertek, Mehmet Dinç, Sedat 
Nanto, Mehtap Sürek, Ebru Gülsüm Varhan, Müslüme Yıldız, ayrıca Batman Üniversitesi’nden 
Dr. Öğr. Gör. Esra Levent-Kaçmaz. Çalışmalar için çevre köylerden on iki işçi istihdam edilmiş-
tir. 
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Van İli Gürpınar İlçesi Çavuştepe Mahallesi’nin hemen kuzeyinde uzanan 
kayalık Bol Dağı’nın batı ucu üzerinde yer alan Çavuştepe Kalesi, Van kent 
merkezine göl kıyısını izleyen yol üzerinden 56 km., deniz seviyesinden 2225 
m. yükseklikte olan Kurubaş geçidi üzerinden ise 26 km. uzaklıktadır (Resim: 
1). Buradaki Urartu kalesi yukarı kale (Haldi Tapınağı ve çevresindeki yapı-
lar) ve aşağı kale (uç kale, depo binaları, İrmuşini Tapınağı, odalar, saray vs.) 
olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 

2014 yılından beri sürdürdüğümüz çalışmalar 2017 kazı mevsiminde de 
ilk olarak kalenin genel temizliği ile başlanmıştır. Hem Çavuştepe ören ye-
rinin turistik bir yer olması ve hem de çalışmalar sırasındaki arkeolojik bel-
geleme çalışmaları nedeniyle bu temizlik çalışmasının yapılması önemlidir. 
Ayrıca, A. Erzen başkanlığında 1969-1986 yılları arasında sürdürülen eski 
kazılar sırasında ortaya çıkarılmış olan kerpiç duvarlar doğanın etkisiyle her 
sene aşındığından, söz konusu temizlik çalışmaları sırasında bu döküntüler 
de dikkatle kaldırılmakta ve onarım ve konservasyon çalışmaları sırasında 
kullanılmaktadır. 

Bu yılki çalışmalar aşağıdaki gibidir: 

1. AŞAĞI KALE ÇALIŞMALARI

1.1. Depo Binaları 

Çavuştepe Kalesi’nin depo binaları, İrmuşini Tapınağı ile uçkale arasın-
da yan yana sıralanmaktadır. Bu binaların, A. Erzen başkanlığındaki kazılar 
sırasında ortaya çıkarılmış olan bölümleri yeni kazılar sırasında temizlenmiş 
ve var olan kalıntıların arkeolojik belgelemesi yapılmıştır (Resim: 2). Bizim 
“Depo I” (batıdaki) ve Depo II (doğudaki) diye adlandırdığımız binalar için, 
başlangıçta ortadan sütunlarla ayrılmış büyük bir salon olduğunu ve M.Ö. 7. 
yüzyılda 1,5 m. genişliğinde bir duvarla ikiye ayrıldığını yazmaktadır. Ayrıca 
bu iki depoda toplam 100 adet depolama küpünün (pitos) yarıya kadar gömü-
lü olarak ele geçtiğini belirtmektedir (Erzen 1978: 11). 

Aşağı kalede yapılan yeni çalışmalar sırasında, Depo I’in kuzeyinde, eski 
kazılarda bırakılmış olan 7x2 m. büyüklüğü ve 2,9 m. yüksekliği olan dol-
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gu toprağının kazılmasına başlamıştır. Bu çalışma ile hem depo binalarının 
onarım ve düzenlemesinin bir parçası olması, hem de binaların içindeki ar-
keolojik tabakaların incelenmesi bakımından önemli görülmektedir. Söz ko-
nusu dolgunun doğu kesimindeki 2,5 m.lik kısmı 2015 yılı kazıları sırasında 
tamamen kaldırılmış ve altta yeni bir depolama küpü ile bir sütun kaidesi 
ortaya çıkarılmıştır (Çavuşoğlu vd. 2018: 188-191). Geçen yıl ise (2016) aynı 
dolgunun kalan bölümü incelenmeye başlamış ve Depo I içinde toplam altı 
yapı katı olduğu saptanmıştır. Bu yılki çalışmalar sırasında söz konusu dolgu 
toprağındaki çalışmalar tamamlanmış, böylece Depo I’in kullanımı konusun-
da fikir sahibi olunabilmiştir (Resim: 3). 

Buna göre, en üstte bulunan 0,7 m. kalınlığındaki döküntü (Tabaka 6) bina 
terk edildikten sonra çöken toprak dam ile ilgili olmalıdır. Nitekim gayet 
düzgün bir taban (Taban I) üzerine oturan bu döküntü içinde yer yer, top-
rak damın alt örtüsüne ait olduğu anlaşılan hasır kalıntıları ortaya çıkmış-
tır. Herhangi bir yangın izi gözlemlenmediğinden bu döküntünün, bina terk 
edildikten sonra toprak damın ağaç kısımlarının sökülüp alınması sırasında 
oluştuğu varsayılabilir. Aslında, Taban I yüzeyinin doğusunda, binanın orta-
sına doğru alçalan yerinde ince bir kum tabakası ile bir yangın izi vardır. Bu 
yangın izinin batı duvarından dökülen ve içinde kilden sıva parçaları olan bir 
birikintinin altında devam etmesi, bina damı çökmeden, yani bina tamamen 
terk edilmeden önce burada bir ateş yakıldığı ve ardından da duvarların ona-
rım gördüğü anlamına gelmektedir (Resim: 3). 

Taban I’in altında yer alan ve yaklaşık 0,15 m. kalınlığında olan tabaka (Ta-
baka 5) burada zaman içinde biriktiği anlaşılan topraktan ibarettir. Batıdaki 
sert ve homojen kil yığını depo binasının onarım işlerinde yapımında kulla-
nılmış olmalıdır. Tabaka 5 birikintisi, yüzeyi binanın doğusuna doğru alça-
lan yeni bir tabanın (Taban II) üzerini kaplamaktadır. Bu tabanın altındaki 
yaklaşık 0,15 m. kalın olan birikinti de (Tabaka 4) Tabaka 5 ile aynı özellikleri 
gösteren ve zamanla biriktiği anlaşılan topraktan ibarettir. Kerpiç mimarinin 
özellikleri göz önüne alındığında Tabaka 5 ve 4’ün binanın iç duvarlarının 
temizlenip tamir edildiğine işaret ettiği söylenebilir. Ayrıca taban seviyesinin 
binanın ortasında alçalması bina içindeki hareketin kuzey-güney yönünde ve 
sürekli olduğunu göstermektedir. Tabaka 5 kaldırıldığında batıdaki kil yığını 
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biraz daha genişlemiş, hatta Taban II üzerinde, bu kil yığınının hemen önün-
de ortaya çıkan 0,3 m. çapında ve 3 cm. yüksekliğinde bir kil topağı ortaya 
çıkmıştır. Bu topağın ortasında yer alan ve parmak bastırılarak yapıldığı an-
laşılan çukur, topağın kullanılmak üzere kil yığınından ayrıldığını ve binanın 
kuzey kesimine yığılan kilin Taban II seviyesinde kullanılmaya devam ettiği-
ni kanıtlamaktadır (Resim: 3). 

Yaklaşık 0,15 cm. kalınlığındaki Tabaka 4 kaldırıldığında yüzeyi nispeten 
düzgün olan Taban III açığa çıkmıştır. Bu taban da daha öncekiler gibi kuzey-
batıdaki kil yığınının çevresini kaplamaktadır. Tabaka 4’de kırık kalker taşı 
parçaları biraz artmıştır. Bu durum ile taban seviyesinin daha önceki tabanlar 
gibi binanın ortasına doğru eğimli olmaması, bu evrede toprak damın tamir 
gördüğüne ve bu sırada bina içine yukarıdan malzeme döküldüğüne işaret 
ediyor olmalıdır (Resim: 3). 

Taban III’ün altında yer alan yaklaşık 0,2 m. kalınlığındaki tabaka (Taba-
ka 3) kaldırıldığında yeni bir taban daha açığa çıkmıştır (Taban IV). Tabaka 
3’ün kaldırılması sırasında çok sayıda iri kemik ve seramik parçası ile bronz 
ve demir artıkları, bir adet kenarları dişlemeli dilgi ve bir siyah cam boncuk 
ele geçirilmiştir. Bu buluntular eski kazılar sırasında Depo I’in bu evresinde 
oldukça fazla eserin ele geçirilmiş olabileceğini göstermektedir. Ayrıca yu-
karıda sözü edilen kil yığınının Taban IV üzerine oturduğu anlaşılmıştır. Bu 
aşamada Taban IV’ün tamamen açılması için kil yığını kaldırılmış ve altında 
küçük taşlar, küp parçaları ve iri hayvan kemiklerinden oluşan ve işlevinin 
ne olduğu anlaşılamayan bir kalıntı ortaya çıkarılmıştır. Bu tabanın yüzeyi de 
Taban III gibi oldukça düzdür (Resim: 3). 

Taban IV’ün altında yaklaşık 0,4 m. kalınlığında, içinde kırık kalker taş-
larıyla iri kemik ve seramik parçaları olan bir dolgu (Tabaka 2) bulunmak-
tadır. Bu dolgunun bina içindeki yeni düzenleme ve tesviye işlemiyle ilgili 
olduğu açıktır. Bu arada yapılan toprak damın artıkları bina içine dökülmüş 
olmalı ki, Taban IV üzerine yeniden Tabaka 2 özellikleri taşıyan daha ince bir 
dolgu (Tabaka 3) birikmiştir. Hatta bu işlemden sonra, olasılıkla duvarların 
sıvanması için bina içine temiz kil taşındığı görülmektedir (Resim: 3). Sonuç 
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olarak tüm bu taban ve tabakalar Çavuştepe’nin ikinci Urartu evresine ait 
olmalıdır.2 

Depo I’in kuzeyinde eski kazılar sırasında bırakılan dolgu toprağı incele-
nirken saptanan tabakalar ile eski kazılarda elde edilen sonuçlar söz konusu 
deponun içindeki depolama küpleriyle birlikte inşa edildikten sonra bir ne-
denle yıkıldığına ve ardından büyük bir tadilat geçirdiğine işaret etmektedir3. 
Artık kullanılmaz hale gelen depolama küpleri karın hizalarından kesilerek 
bina tabanı yaklaşık 0,4 m. kalınlığında bir dolgu toprağı (Tabaka 2) ile tesvi-
ye edilmiştir. 

Tabaka 2’nin altındaki taban (Taban V) depo binalarının yıkılmasından 
sonraki temizlik ve düzenleme çalışmalarının yapıldığı evreye ait olabilir. 
Çünkü depolama küpleri bu seviyede karın hizalarından kesilmiş ve daha 
önemlisi daha önceki kazılar sırasında açılan bu yüzeyde yer yer ateş kalıntı-
ları saptanmıştır. Bu izler pek tabi Depo I’in bu evrede yangın geçirmiş oldu-
ğuna işaret ediyor da olabilir (Resim: 3). 

Depo I’in kuzeyinde eski kazılar sırasında bırakılan dolgu toprağının kazı-
sı geçen yıl Taban IV yüzeyinde bırakılmıştır. Çünkü kazılan dolgunun altın-
da yer alan ve ilk kez açılacak olan iki depolama küpünün açığa çıkarılması 
işlemi bu yıla bırakılmak istenmiştir. Bu yılki çalışmada Taban IV’ün altında-
ki tabakanın (Tabaka 2) kaldırılması işlemi iki aşamalı olarak gerçekleşmiş-
tir. Buna göre önce tabakanın kuzey yarısı kaldırılmış, daha sonra depolama 
küplerinin bu kesimde kalan yarısı boşaltılmıştır. Elde edilen kesit belgelen-
dikten sonra dolgunun geri kalan kısmı kaldırılmıştır (Resim: 3). 

2015 yılında açığa çıkarılan doğudaki depolama küpünün içinde yer alan 
dolgunun kuzey yarısı kazıldığında ortaya çıkan kesitte toplam dört tabaka 

2 A. Erzen bu evreyi “IB” diye adlandırmıştır. A. Erzen’e göre başta İrmuşini Tapınağı olmak 
üzere ele geçirilen yazıtların çoğunda görüldüğü gibi Çavuştepe Kalesi Argişti oğlu Sarduri za-
manında (M.Ö. 764-735) inşa edilmiştir. Kalede yapılan kazılarda elde edilen veriler ise II. Rusa 
zamanına (M.Ö. 685-645) kalede büyük bir tadilat gerçekleştirildiğini göstermektedir (Erzen 
1978).

3 A. Erzen’e göre bu tadilat M.Ö. VII. yüzyılda gerçekleştirilmiş, 23,5 x 16 m. büyüklüğündeki 
depo bu evrede ortasından 1,5 m. kalınlığında bir duvarla bölünerek ikiye ayrılmıştır (Erzen 
1977: 622). Ayrıca söz konusu tadilatın nedeni büyük bir deprem felaketine bağlanmaktadır (Er-
zen 1978: 47). 
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ayırt edilmiştir (Resim: 3). Bunlardan en üstte, Tabaka 2’ye ait dolgu toprağı 
bulunmaktadır. Bu tabaka içinde birkaç büyük küp parçası ile birkaç taş par-
çası ele geçmiştir. Bunun altında yanık bir tabaka bulunmaktadır. Yaklaşık 
0,1 m. kalınlığındaki bu tabakanın ince bir kil tabakası olduğu ve üzerinde 
yakılan bir ateş nedeniyle piştiği anlaşılmaktadır. Bunun altındaki kalın kil 
tabakasının (Tabaka 1) depolama küpü içine özellikle doldurulmuş olması 
gerekir. Diğer iki depolama küpünde de aynı kil dolgusu gözlemlenmiştir. 
Depolama küpünün dibindeki yanmış/çürümüş tabaka içinde ağız kısmın-
dan kopan parçalar vardır. Buna göre deponun yıkılması sırasında kırılan de-
polama küplerinin parçaları içeri düşmüş ve bir süre burada kalmış olmalıdır. 
Çünkü yanmış/çürümüş tabaka dışarıdan dökülen çalı ve saman artıkların-
dan oluşmaktadır. Ayrıca burada özellikle depolama küpünün ağız kesimine 
ait parçaların olması yıkımın yukarıdan düşen ağır parçalar sonucunda ger-
çekleştiğine işaret etmektedir. Bu durum tavanın aniden çöktüğünü, dolayı-
sıyla şiddetli bir depremin göstergesi sayılabilir (Resim: 3). 

Aynı durum, yanmış/çürümüş tabaka daha ince olmak üzere ortadaki de-
polama küpü için de geçerlidir. Her iki depolama küpü gerek yapım tekniği 
ve gerekse renk bakımından birbirine benzemektedir. Bu küplerin seramik 
rengi yer yer siyahlaşmış koyu kahverengi ve yapısı kötü pişme nedeniyle 
kırılgandır. zaten özellikle diplerinde iyice küçülmüş küp parçaları toplan-
mıştır. Buna karşın kiremit renginde olan batıdaki depolama küpünün daha 
iyi piştiği anlaşılmaktadır. Bunun dip seviyesi de diğer iki küpe göre biraz 
yukarıdadır. Üst kısmında ise büyük bölüm eksiktir (Resim: 3). Bu farklılığın 
nedeni seramik ustasının değişmesine bağlanabileceği gibi, depolama küple-
rinin değişik zamanlarda yapılmış olmasına da bağlanabilir. 

Depolama küplerinin iç duvarları yapım aşamalarına işaret etmektedir. 
Buna göre önce küpün dibi yapılmış ve bu kuruduktan sonra üzerine 20-25 
cm. yüksekliğinde gövde duvarı inşa edilmiştir. Bu da biraz kuruduktan son-
ra üzerine bir 20-25 cm.lik yeni bir duvar daha eklenmiştir. Bu eklemelerin 
izleri düzeltilmiş olmasına karşın iç duvardaki dalgalanmada görülmektedir. 
3-4 cm. kalınlığında bir gövde duvarı düşünüldüğünde bir depolama küpü-
nün tek seferde inşa edilmesi zaten olanaklı değildir. 

Depo I’in kuzeyinde eski kazılar sırasında bırakılan dolgu toprağının kal-
dırılmasıyla hem binanın onarımı için gerekli olan önemli bir aşama tamam-
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lanmış, hem de bunun batı bitişiğinde yer alan ve henüz hiç kazısı yapılmamış 
olan depo binalarında ne gibi bir tabaka durumuyla karşılaşılabileceğine dair 
ipuçları elde edilmiştir. Ayrıca depoların nasıl kullanılmış olduğu ve depola-
ma küplerinin nasıl yapılmış olabileceği konularında fikir sahibi olunmuştur. 

1.2. Payeli Alan

İrmuşini Tapınağı’nın güneybatısında yer alan ve 1966 yılı kazıları sırasın-
da incelenmeye başlayan bir düzlük yer almaktadır. A. Erzen 1967 yılına ait 
kazı raporunda burada ortalama 4 m. genişliğinde ve 13,5 m. uzunluğunda 
“sedirli bir salon” açığa çıkarıldığını belirtmektedir (Erzen 1967: 470).4 Sözü 
edilen sedirin İrmuşini Tapınağı’nın batısındaki odaların güney duvarının ar-
kası boyunca uzandığı anlaşılmaktadır.5 Söz konusu sedire ait taş sırası, eski 
ziyaretçi yolu buradan geçtiği için büyük ölçüde tahrip olmasına karşın halen 
görülebilmektedir (Resim: 4). 

1966 yılı kazıları sırasında ortaya çıkarılan sedirin yüksekliği 0,35 m. ve 
genişliği ise 0,5 m. olarak kayda geçirilmiştir (Erzen 1967: 470). Ayrıca bu-
rada, oturulacak ve dayanılacak yerlerde sıva üzerinde mavi-kırmızı boyalı 
ve geometrik desenli duvar resimleri olduğu belirtilmiştir (a.g.e.). Aynı ra-
porda “iyi işlenmiş kesme taşlarla yapılmış eşik” diye sözü edilen kalıntının 
Payeli Alan’daki kuzeydoğu payesinin temel taşları olduğu anlaşılmaktadır. 
Nitekim 1967 yılı kazılarında bu taşların çevresinde 3,5x5 m. büyüklüğünde 
bir açma kazılmış ve burada güneye doğru meyleden sekiz kesme taş açığa 
çıkarılmıştır (1968a: 413; Erzen 1968b: 89, res. 5). Bu yıl yapılan temizlik çalış-
masından sonra söz konusu paye temelinin toplam dokuz kesme taş bloktan 
meydana geldiği ve eski açmanın kenarlarının akarak yaklaşık 7x4 m. büyük-
lüğünde bir çukur oluşturduğu görülmüştür. Üstelik 1969 yılında yayımla-
nan plana bakılırsa, bu payenin taşları ilk açıldığı gün de şimdiki gibi dağınık 
ve güney-güneybatı yönde kaymış durumda ortaya çıkarılmıştır Erzen 1968b: 
89, res. 5). 

4 C. Avcı tapınağın güney duvarı önündeki sediri de bu salona dâhil etmektedir (Avcı 2013: 41). 
Oysa burası “sedirli salon” ve önündeki “payeli alan”a geçilen kısa bir koridordur. 

5 Söz konusu sediri gösteren bir plan için bkz.: Erzen1968b: 89, res. 5. 
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1970 yılında “sedirli salon” diye adlandırılan yerin güneyindeki oldukça 
kalın taş dolguya dikkat çekilerek burada geniş bir alan oluşturulduğu belir-
tilmiştir (Erzen 1971: 336). Kazı alanında izleri olmasına karşın daha sonraki 
kazı raporlarında bu alanda yapılan çalışmalardan hiç söz edilmemektedir. 
Örneğin söz konusu payeli alanın kuzeydoğusunda 1967 yılında açığa çıkarı-
lan paye temelinin batısında, dokuz kesme taş ile bunların ortasındaki daha 
kaba işlenmiş iki iri kireç taşından oluşan bir paye (kuzey-orta paye) teme-
li daha açığa çıkarılmıştır. Buradaki eski açmanın boyutlarının en az 6,5x3,5 
m. olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca daha batıda da bir paye yeri arandığı ve 
burada 3x2 m. büyüklüğünde bir açmanın kazıldığı yüzeydeki izlerden an-
laşılmaktadır. 1967 yılında ortaya çıkarılan kuzey-doğu payesinin güneyine 
doğru, başka paye temelleri aramak için 15 m. uzunluğunda kanal biçiminde 
kazılmıştır. Bu kanalın ortasında ve güneyinde iki grup halinde ve düzensiz 
duran kesme taş bloklar ortaya çıkarılmıştır. Yine yüzeydeki izler eski kazı-
larda söz konusu alanın güneyi boyunca ve ortasında yapılan kazılarda da 
başka paye kalıntıları arandığını ortaya koymaktadır. 

Sonuçta, Çavuştepe Kalesi’ndeki eski kazılar sırasında payeli alanda sade-
ce iki adet köşeleri taşmalı (rizalit) paye temeline ait kalıntılar vardır. Alanın 
doğusu boyunca kazılan kanalda ise ortaya çıkan kesme taşların paye temeli 
olup olmadığı belli değildir. Buna göre “payeli alan” diye adlandırılan yerde 
A. Erzen’nin yayınladığı planda gösterildiği gibi dokuz adet paye temeli bu-
lunmadığı kesindir (Erzen 1978: Resim: 1). 

Tek sıra kesme taştan oluşan söz konusu iki paye temelinin Çavuştepe IB 
Dönemine ait olduğuna kuşku yoktur. zira payeli alanın kuzey-orta payesi-
nin kuzeyinde yapılan kazı çalışması, bu payenin burada yapılan taş dolguyu 
örten toprak zemin üzerine oturduğunu göstermiştir. 

Bu yıl yapılan çalışmalar A. Erzen’in de daha önce “blokaj-dolgu” diye söz 
ettiği (Erzen 1971: 336) düzenlemenin ayrıntılarını ortaya koymuştur. Buna 
göre buradaki Urartu öncesi toprak yüzeyinin üzeri yeni kırılmış iri kireç taşı 
(ve pek az konglomera) parçaları ile doldurularak alan genişletilmiş, bunun 
üzeri ise küçük taş kırıklarından oluşan bir dolgu ile kaplanmıştır. Böylece 
alttaki iri taşların arasında boşluklar yağmur ve kar sularının taşıdığı toprak-
la dolmamıştır. Hatta bu yüzeyde yer yer, yağmur ve kar sularının etkisiyle 
oluştuğu anlaşılan kireçli bir katmanın oluştuğu görülmüştür. 
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Söz konusu iri taş parçalarıyla yapılmış olan dolgusunun üzerinin daha 
ince kırık taşlardan oluşan bir örtü ile düzleştirildiği ve bunun yüzeyinin ise 
0,2 m. kalınlığında ve ortalama 0,5x0,3 m. boyutlarında kerpiç bloklarla kap-
landığı anlaşılmaktadır. Böylece taş dolgu, ince kırık taş katmanı, kerpiç ta-
ban ve payelerin aynı döneme ait oldukları saptanmış olmaktadır. Bunların 
altındaki kanal yapısı ise ilk Urartu dönemine (IA) tarihlenmelidir. 

1.3. Kanal Sistemi

Geçen yıl ortaya çıkarılan kanal sisteminin (Çavuşoğlu vd. 2018: 195-196) 
İrmuşini Tapınağı’nın batısındaki kuzey koridoru ve Oda 3’ün altından geçe-
rek güneye doğru uzandığı ve buradaki kuzey-orta payesinin temelinin altına 
ulaştığı görülmektedir (Resim: 4). Söz konusu sistemin güneydeki bir su ya-
pısıyla ilişkisi olduğu düşünüldüğünden bu yıl payeli alanda kazı çalışması 
yapılmasına karar verilmiştir. 

Payeli alandaki kuzey-orta payesinin kuzeyinde kazılan açmada kerpiç 
döşeme ve bunun altındaki taş dolgu kaldırıldığında Urartu öncesi tepe yü-
zeyine ulaşılmıştır. Bu yüzeyin kanal inşa etmek için 1,4 m. genişliğinde kazıl-
dığı, ardından bu çukura plaka halindeki kum taşlarıyla 25 cm. genişliğinde 
bir kanalın inşa edildiği ve bu kanal yapısının yan duvarlarının arkasına ise 
daha küçük taşlarla dolgu yapıldığı görülmüştür (Resim: 4). Kanal burada 
güneydoğuya doğru hafifçe dönerek payeli alandaki taş dolgunun altında de-
vam etmektedir. Kuzey yönde eğimli olan bu kanalın sonunun kuzey surları 
içinden geçerek dışarı boşaldığı anlaşılmaktadır. Ancak kanalın ne işe yara-
dığı başlangıç yeri payeli alanın taş dolgusunun altında kaldığından henüz 
kazılarak ortaya koyulamamıştır. Burada, başka Urartu Dönemi kalelerinden 
olduğu gibi bir havuz yapısı bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Söz konusu kanal çukuruna paralel, düzgün köşeli bir çukurun da hemen 
batıda eşilmiş olduğu ve daha sonra içinin iri taş parçalarıyla doldurulduğu 
saptanmıştır. Yer darlığı ve taş dolgunun gevşek olması nedenleriyle burası 
olduğu gibi bırakılmıştır (Resim: 4). 

Payeli alandaki kuzey-orta payesinin kuzeyinde kazılan açmada, kanal 
sisteminin güneyinde ahşap kalıntılar açığa çıkarılmıştır. Bu kalıntıların yassı 
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tahtalar halinde işlenmiş olduğu ve kanalın yan duvarı ile bunun arkasındaki 
dolgu taşları üzerine yatırıldığı görülmüştür. Üzerine taş dolgu yapılırken bu 
tahtaların yer yer kırıldığı ve üzerlerinde yukarıdan atılan taşların izlerinin 
kaldığı anlaşılmıştır. Ahşapların yanmış olduğuna dair herhangi bir iz yok-
tur. Buna karşın tahtaların günümüze yumuşayıp mantar kıvamında ulaşmış 
olması ilginç bir durumdur. Çünkü bu durum taş dolgunun altında organik 
kalıntıların çürümesine neden olacak bir ortamın bulunmadığını göstermek-
tedir. Kanalın hemen yanındaki Urartu öncesi tepe yüzeyinin üzerinde de 
saptanan ahşap kalıntıları burada kanalın tahtalarla örtüldüğü izlenimini 
vermektedir. 

Söz konusu ahşap kalıntılarının en belirginleri toplam üç adet ve birbirine 
paralel yerleştirilmiş olanlardır. Bunlardan en güneydeki 18 cm. genişliğinde 
ve 130 cm. uzunluğunda ve en az 5 cm. kalınlığındadır. 3 cm. aralıkla büyük 
ölçüde tahrip olmuş bir diğer tahta parçası daha vardır. Fakat bunun eni ve 
boyu tam belli değildir. Daha kuzeyde ise en az 15 cm. aralıkla bir tahta daha 
durmaktadır. Bunun genişliği 20 cm., uzunluğu 80 cm. ve kalınlığı da en az 5 
cm.dir (Resim: 4). 

2. ÇAVUŞTEPE URARTU NEKROPOLÜ’NDEKİ ÇALIŞMALAR

Geçtiğimiz yıllarda Çavuştepe Kalesi’nin 1 km. kadar kuzeyinde bir Urar-
tu nekropolü saptanmıştır. Buradaki yoğun defineci tahribatı nedeniyle acilen 
kazı çalışması yapılması planlanmış ve alınan izinle bu yıl başlanan kazılarda 
Urartu ölü gömme gelenekleriyle ilgili önemli bilgiler elde edilmiştir. 

Kazı çalışmalarına başlamadan önce alanın otlardan temizlenmiş ve yay-
van bir tepe biçimindeki alanın güneyine 10x10 m. büyüklüğünde altı adet 
geçici plankare yerleştirilmiştir. Belirlenen bu plankarelerin kapladığı alanda 
yer alan çeşitli büyüklükteki çok sayıda defineci çukuru ölçülerek plan üze-
rine işlenmiştir. Daha sonra kazılar plankarelerin güneydoğu köşesinde 5x5 
m.lik bir alanda (B açması) başlatılmıştır.6 Bu açmanın yüzeyinde bol miktar-

6 Kazı başlangıcında söz konusu plankarelere geçici olarak kuzey-güney yönünde M ve L, batı-
doğu yönünde ise 98, 99 ve 100 olarak ad verilmiştir. Daha sonra tepenin karelaj sistemi oturtul-
duğundan bu adlar değişmiştir. Dolayısıyla 2017 mevsiminde kazılan açmalar burada A-F arası 
harflerle adlandırılmaktadır.



285

da seramik, kemik, bronz kemer parçaları ile boncuklar ele geçirilmiş, ayrıca 
burada da ağız kısmı eksik, üzerinde iki adet delik olan bir urne (Urne 1) daha 
ortaya çıkmıştır (Resim: 5). 

B açmasının güneydoğu köşesindeki diğer 5x5 m.lik A açmasının yüze-
yinde de çok sayıda seramik ve kemik parçası ile boncuklar, bronz bir küpe 
parçası ve birkaç kemer parçası ele geçirilmiştir. Yapılan kazıda ise hemen 
yüzeyin altında üst kısımları eksik durumda iki adet urne (Urne 4 ve 3) ortaya 
çıkmıştır (Resim: 5, 8).

Bu çalışmalar sırasında ölçülen 10x10 m.lik plankarelerin kuzeybatı kesi-
minde bulunan ve defineciler tarafından daha önce tahrip edilmiş olan, ke-
narlarına sal taşları yerleştirilmiş sandık mezarın temizliği ve belgelenmesi 
tamamlanmıştır (Resim: 5). Bu mezarın etrafındaki atık toprağın elenmesi 
sonucu çok sayıda seramik, kemik ve bronz bilezik parçası ile boncuklar, bir 
küpe, saç spirali parçaları, iğne parçaları, perçinler ve bir fibula parçası ele 
geçirilmiştir. 

B açmasının kuzeybatı köşesindeki 5x5 m. büyüklüğündeki C açmasında 
yapılan kazıda da diğer açmalarda olduğu gibi, yüzeyde çok sayıda seramik, 
kemik ve bronz kemer parçaları ile boncuklar, iğne parçaları, bilezik parçala-
rı, bir saç spirali ve bir adet urne (Urne 5) ele geçirilmiştir (Resim: 5, 8). 

C açmasının kuzeybatı köşesindeki 5x5 m. büyüklüğündeki D açmasında 
yapılan kazı çalışmalarında üst kısmı eksik durumda bir urne (Urne 2, res. 5, 
8) ile bir adet deniz kabuğu boncuğu ele geçirilmiştir. Açmanın kuzeydoğu 
köşesinde ise üzerinden ve etrafından herhangi bir buluntu olmayan hocker 
tarzında gömülmüş bir erkek bireye ait iskelet bulunmuştur (Resim: 5). Öl-
çüm ve belgeleme işlemleri tamamlandıktan sonra iskelet kaldırılmıştır. 

C açmasında yapılan çalışma sırasında kuzeydoğu kesimde bol miktarda 
demir parçası bulunmuştur. Bu parçaların nasıl bir eşyaya ait olduğu henüz 
belli değildir. Aynı açmanın güneybatı kesiminde açığa çıkan iki adet at gö-
müsü bu açmadaki diğer bir ilginç bulgu olmuştur (Resim: 5). Söz konusu at 
iskeletlerinin üzerinde herhangi bir buluntu yoktu. At iskeletlerinin ele geçi-
rildiği seviyede beş adet çeşitli boyutlarda ve herhangi bir şeyle ilişkilendirile-
meyen sal taşı da dikkat çekmektedir. Aynı açmanın kuzeydoğu köşesinde ise 
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dik pozisyonda yerleştirilmiş 3 adet sal taşının ne olduğunu anlamak için batı 
yönde alan genişletilmiş, ancak herhangi bir buluntu tespit edilememiştir. Bu 
nedenle taşların doğusuna doğru açmanın genişletilmesine karar verilmiştir. 
Böylece F açması oluşturulmuştur (Resim: 5). Bu sırada kazısı devam eden E 
açmasında çok sayıda seramik, bronzdan kemer, iğne, bilezik parçası ile bir 
adet saç spirali ve iki adet urne (Urne 6 ve 7) ele geçirilmiştir (Resim: 5, 8). 

F açmasında yapılan kazılarda yaklaşık aynı seviyede üst kısımları eksik 
durumda iki adet urne (Urne 8 ve 9) ele geçirilmiştir (Resim: 5, 8). Bunlar öl-
çülüp belgelendikten sonra kaldırılmış ve alt seviyede sert bir tabaka ile kar-
şılaşılmıştır. Bu tabaka kaldırılınca altında iki adet yarı hocker tarzda ve yan 
yana duran, biri kadın diğeri erkek olmak üzere ikili bir gömü ortaya çıkmış-
tır (Resim: 5-7). İskeletlerin ayakucunda, bronzdan bir tepsi, bunun içinde ise 
sırlı bir testi ağız parçası ile bir koyun omuru bulundu. Kadın kafatasında, sağ 
ve sol kulakta 19’ar adet altın, gümüş ve bronz küpe ve kulak hizasında birer 
altın saç spirali bulunmuştur (Resim: 6, 9). Ayrıca bir gümüş boyun halkası, 
bir bronz amulet, bronz kemer ve yine kadın iskeleti ile ilişkili olduğu düşü-
nülen altın bir aslan başlı süs iğnesi ele geçmiştir (Resim: 9). Kazı ve belgele-
me sırasında ise iki iskeletin de başlarının olduğu yerde bir adet akik damga 
mühür ve kafataslarının arasında bir bronz fibula bulunmuştur (Resim: 9). Er-
kek iskeleti üzerinden üzeri bronzdan apliklerle süslenmiş ve uçlarına bronz 
toka parçaları yerleştirilmiş, maalesef oldukça tahrip olmuş durumda deri bir 
kemer vardır (Resim: 7). Her iki iskelet üzerinde kumaş kalıntıları gibi, deri 
kemer parçalarından örnekler alınarak analiz için paketlenmiştir. Bütün te-
mizlik, ölçme ve belgeleme işlemleri tamamlandıktan sonra kemikler de sert-
leştirilerek kaldırılmıştır. 

Hiç dokunulmamış durumdaki zengin hediyeleri olan bu Urartu mezarı-
nın ortaya çıkması Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet sayfasında duyu-
rulmuş ve ardından basın da bilgilendirilmiştir. Böylesi önemli buluntuların 
ortaya çıkması nedeniyle Van Kültür Varlıklarını Koruma  Bölge Kurulunun 
26.09.2017 tarih ve 1766 sayılı kararı ile tescil edilen Urartu nekropolündeki 
kazı alanı Gürpınar Belediyesi’nin katkıları sonucu tel örgüyle çevrilmiştir. 

2017 yılında Çavuştepe Urartu nekropolünde ele geçirilen urne ve iskelet-
lerle ilgili ayrıntı ilgiler aşağıdaki çizelgede verilmektedir (Resim: 5-9). 
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Birey 
Sayısı

Ruh 
Deliği

İskeletler
Kemik Rengi Kremasyon 

Ağırlığı (gr.)Cinsiyet Yaş

Urne 1 İki Delik Bebek Yeni doğan %100 Beyaz 46,45 gr.

Urne 2 Üç Delik Çocuk (Kız?) - %100 Beyaz -

Urne 3 Kırık Çocuk 11 yaş (±30 ay) %99 Beyaz %1 Koyu 
Gri 526.789 gr.

Urne 4 İki Delik Çocuk 11 yaş (±30 ay) %99 Beyaz %1 Koyu 
Gri 625.803 gr.

Urne 5 Deliksiz Çocuk (Kız?) 5 yaş (±16 ay) %90 Beyaz %10 Koyu 
Gri 43,56 gr.

Urne 6 Kırık Çocuk (Kız?) 12 yaş (±36 ay) %90 Beyaz %10 Koyu 
Gri 373,45 gr.

Urne 7 İki Delik Çocuk - %90 Beyaz %10 Koyu 
Gri -

Urne 8 Kırık Çocuk 6 yaş (±24 ay) %100 Beyaz -

Urne 9 Kırık Çocuk 10 yaş (±30 ay) %100 Beyaz -

Toprak 
Mezar 1 - Erkek 20-30 yaş - -

Toprak 
Mezar 2

- Kadın 20-30 yaş - -

- Erkek 30-40 yaş - -

3. ONARIM VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Çavuştepe Kalesi halen bölge turizminde tur güzergâhı içinde yer alan 
önemli merkezlerden biridir. Bu nedenle yürütülen arkeolojik çalışmalarda 
ziyaretçilerin gereksinimleri de göz önüne alınmak zorundadır. Örneğin ka-
lenin aşağısında ziyaretçiler için kurulması düşünülen bir karşılama merkezi 
ziyaretçi gereksinimlerini büyük ölçüde karşılayacaktır. Ayrıca ziyaretçiler 
kalenin gezisi sırasında belli bir yolu izleyerek bilgi almalıdır. Dolayısıyla Ça-
vuştepe’deki çalışmalar buna göre planlanmaktadır. Saptanan yeni bulgu ve 
bilgilerin aktarımı konusu Çavuştepe projesinin önemli ayaklarından biridir. 

3.1. Depo I ve Depo II’nin Arasındaki Duvarın Onarımı

Bu yılki onarım çalışmaları daha çok Depo I ve II binaları arasında yer 
alan ara duvarda yürütülmüştür (Resim: 10). Saray ile İrmuşini Tapınağı ara-
sındaki odalarda ise sadece kısmi temizlik yapılarak ileriki yıllarda yapılacak 
onarım için planlama yapılmıştır. 
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Depo I ve Depo II’deki çalışmaların ilk aşamasında buradaki duvarlardan 
zaman içinde dökülen toprak kaldırılmış, buna eklenen eski kazı toprağıy-
la birlikte duvarların özgün haliyle ayağa kaldırılması için gerekli olan yapı 
malzemeleri hazır hale getirilmiştir. Geçen yıl bu yapıda kullanılan kerpiç 
ölçüleri 35x35x15 cm. “ana kuzu” ve 35x15x15 cm. “yavru kuzu” olarak tespit 
edilerek kerpiç kesimi için bu ölçülerde tahta kalıplar hazırlanmıştır. Depo I 
ve Depo II arasındaki duvarın ortasında eski kazılar sırasında kazılarak kal-
dırılmış olan yaklaşık 4,1 m. uzunluğundaki bölümü, önce taş temeli sağlam-
laştırılarak onarıma hazırlanmıştır. Daha sonra kerpiç duvar örme işlemine 
geçilmiş ve buraya 1,75 m. genişliğinde ve 1,8 m. yüksekliğinde kerpiç duvar 
örülmüştür. Duvarın onarımı için önceki kazılar sırasında depo binalarından 
kazılan ve kalenin güney yamacına dökülen toprak kullanılmıştır. Böylece 
depo yapılarının onarımı için yine depodan çıkan toprak kullanılmıştır. Sı-
vama işlemine geçilmeden önce onarılacak duvarın günümüze kalan yüzey-
lerine belirli aralıklarda kireçten şeritler çekilmiştir. Sıvama işlemi de duvar 
örme işlemi gibi yerel ustalarla birlikte yapılmıştır. Sıva çalışması 22 m. uzun-
luğunda ve 1,8 m. yüksekliğinde olan duvarın her iki yüzeyine uygulanmış-
tır. Son olarak duvar dibine dökülen harç kalıntıları temizlenmiştir. Tüm bu 
çalışma sırasında toplam 79,2 m2 büyüklüğünde bir alan sıvanarak koruma 
altına alınmıştır. 

3.1. Depo I ve Depo II’nin Kuzeyindeki Duvarın Onarımı
Depo I ve Depo II’nin kuzeyindeki blok taşlardan oluşan temel duvarı 

üzerine 1,25 m. yüksekliğinde ve 12,25 m. uzunluğunda bir kerpiç duvar örül-
müştür (Resim: 10). Bu çalışma Depo I ve Depo II’nin kuzey duvarlarının bir 
bölümü ile sınırlı kalmış, Depo II’nin taban seviyesine kadar yükseltilmiştir. 
Bu duvarın üst yüzeyi kış koşullarının olumsuzluklarından etkilenmemesi 
için hafif eğimli olarak düzenlenmiştir.  Bu yılki onarım çalışmalarında top-
lam 1276 adet kerpiç (638 adet “yavru kuzu”, 638 adet “ana kuzu”) kesilmiş-
tir. Kerpiç harcı, sıva harcı ve kerpiç çamuru için ise toplam 9 m3 toprak balçık 
haline getirilmiştir. 

3.2. Laboratuar Çalışmaları 
Kazıda bulunan envanterlik ve etütlük eserler Van Müzesi’ne getirilerek 
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bir grup eserin onarım işlemleri buradaki laboratuvarda yürütülmüştür. Ona-
rımı yapılan eserler arasında urneler (Resim: 8), bir adet kase (urne kapağı), 
bronz tepsi ve bronz kemer bulunmaktadır. Metal eserlerin mekanik temizliği 
yapılarak koruma altına alınmıştır.

4. SONUÇ
Çavuştepe Kalesi’ndeki onarım çalışmaları yanında bilimsel bakımdan 

önem taşıyan bazı yerlerde kazı ve belgeleme çalışmaları da yürütülmektedir. 
Böylece önceki kazılarda kayda geçirilmiş olan verilerin yeniden gözden ge-
çirilmesi ve kayda geçirilmesi sağlanmaktadır. Doğal olarak bu kazı çalışma-
ları sırasında yeni bulgular da ortaya çıkmaktadır. Örneğin 2014 yılından beri 
yapılan çalışmalarda saray yapısı altındaki sarnıç, depo binalarının tabaka 
durumu, kuzey sur dibi odası ve kanal sistemi incelenmiş ve belgelenmiştir. 

2017 yılında ise kalenin 1 km. kadar kuzeyindeki Urartu nekropolünde ka-
zılar başlatılmış ve Urartu ölü gömme gelenekleri konusunda önemli bilgiler 
elde edilmiştir. Bu kazıların önümüzdeki yıl da devam etmesi planlanmakta-
dır. 
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Resim 1: Çavuştepe Kalesi’nin kuzeybatıdan genel görünüşü.
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Resim 3: Depo I’deki kesit çalışmasında kaydedilen tabakalanma.

Resim 2: Depo I, II ve III’ün planı.
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Resim 4: Kuzey koridoru ile Oda 3’ün altından payeli alana ulaşan kanal yapısının planı. 
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Resim 6: Çavuştepe Urartu nekropolünde ortaya çıkarılan kadın ve erkek mezarından detay. 

Resim 5: Çavuştepe Urartu Nekropolü’deki kazı alanları.
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Resim 7: Çavuştepe Urartu nekropolünde ortaya çıkarılan erkek ve kadın mezarı.
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Resim 8: Çavuştepe Urartu mezarlığında ele geçirilen bir urne kapağı ile üstleri tahrip 
olmuş urnelerden bazıları. 
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Resim 10: Depo I ve II arasındaki duvar ile kuzey duvarının onarım sonrası durumu.

Resim 9:  Toprak Mezar 2’de ele geçirilen bazı bu-
luntular (a. Bronz tepsi; b. Amulet; c. Akik 
mühür; ç. Altın saç spirali; d. Bronz fibula; 
e. Aslan başlı bronz iğne). 
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2017 YILI PANAZTEPE KAZISI SONUÇLARI
Armağan ERKANAL*

Rıza TUNCEL
Gizem ALPARSLAN

Günümüzde İzmir İli, Menemen İlçesi, Kesik Mahallesi’nde, Gediz 
Nehri’nin güneyinde yer alan Panaztepe’de 1985 yılından beri gerçekleşti-
rilen kazılar Batı Anadolu’nun Erken Tunç Çağı sonundan başlayarak Geç 
Tunç Çağı sonu ve sonrasındaki gelişimini aydınlatan birçok veri sunmuştur. 
Tunç Çağında bir ada üzerinde yer alan bu yerleşimdeki araştırmalar yerleşi-
min gelişimi ve tarihçesini aydınlatmakla kalmamış, Batı Anadolu’da bugüne 
kadar en geniş ve detaylı bir şekilde araştırılan Geç Tunç Çağı mezarlığına 
sahip olması nedeniyle bu dönem ve coğrafyadaki sosyo-kültürel yapı ve ölü 
gömme gelenekleri konusunda da önemli veriler sağlamıştır1.  

13.07.2017-20.09.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2017 yılı Panaztepe 
kazı çalışmaları, 2016 yılında aynı alanda gerçekleştirilen araştırmaların de-
vamı niteliğinde olup, Orta Tunç Çağı’na tarihlenen Atölyeler Mahallesi’nin 
araştırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir2. Buna ek olarak mevcut 

* Prof. Dr. Armağan ERKANAL, Limantepe Kazı Evi, Denizli Mahallesi, Harbiye Caddesi, No: 2, 
Çeşmealtı, Urla- İzmir/TÜRKİYE, erkanaloktu@gmail.com

 Dr. Rıza TUNCEL, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Gazi Mağusa/KIBRIS, 
riza.tuncel@emu.edu.tr   rtuncel@gmail.com

 Gizem ALPARSLAN, Yüksek Lisans Öğrencisi, Fatih Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, Kanarya 
Sokak, Kanarya Apartmanı, No:5/5 Pursaklar-Ankara/TÜRKİYE. gzmalparslan@gmail.com

1 Bu yazı kaleme alındığında Panaztepe Geç Tunç Çağı mezarlığında 1985-1992 yılları arasında 
gerçekleştirilen çalışmalar Türk Tarih Kurumu Yayınevi tarafından Panaztepe I: Die Friedhöfe 
von Panaztepe olarak yayınlanmak üzere baskıdadır.

2 2017 yılı Panaztepe kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A. 
ş. (İDESBAş) tarafından sunulan maddi ve manevi destekle  sürdürülmüştür.  2017 sezonunda 
Panaztepe Kazıları süresince kazı ekibi Prof. Dr. Armağan Erkanal ve Dr. Rıza Tuncel, Doktora 
Öğrencisi Aysel Eltayyeb, Yüksek Lisans öğrencileri Beyza Gülmez,  Malik Ejder Demirtaş ve 
Sabri Yıldız, Arkeologlar zülfikar Akyüz, Ramazan Biçici, Gizem Alparslan ve şeyma Alay ile 
Lisans Öğrencileri Ezgi Bilal, Savaş Onurcu, Cihat Nuhoğlu, Ali Furkan Altunpak, Berkay Per-
çin, Gözdenur Yılmaz, Burak Türk, zeynep Yıldırım, Tuğçe Durmuş, Bilge Usta, Tolga Kaya, 
Mecnun Bıçakçı, Seda Dolangez, Furkan Batuhan Yedekçi ve Deniz Kişniş’den oluşmuştur.



298

kazı alanının  kuzeydoğusunda J/12-13 açmalarının güney yarılarını kapsa-
yan yeni bir açma açılarak buradaki tabakalaşma belgelenmiştir (Çizim: 1).  

ATÖLYELER MAHALLESİ
2008-2011 yılları arasında batı mezarlık alanının kuzeyinde gerçekleştiri-

len çalışmalar burada seramik üretimi ve metalurjik faaliyetlerin gerçekleş-
tirildiği bir Atölyeler Mahallesi’nin varlığını ortaya koymuştu3. 2012-2015 
yıllarında Panaztepe kazılarının akropol alanında gerçekleştirilmesiyle bu 
alanda kazılara ara verilmişti. 2016 yılında Atölyeler Mahallesi’nde yeniden 
başlatılan4 ve 2017’de de sürdürülen araştırmalar, varsa bu mahallenin daha 
önceki evrelerini açığa çıkarmayı ve olası gelişmesini belgelemeyi amaçlamış-
tır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar Atölyeler Mahallesi’nin Orta 
Tunç Çağı I (OTÇ I) Dönemine tarihlenen5 ilk evresinin kültürel açıdan steril 
ana toprak üzerine kurulduğu anlaşılmıştır.  Bu sonucu doğrulamak amacıyla 
önceki yıllarda araştırılmış olan ve  İ/13 açmasında yer alan A yapısının ku-
zey duvarına bitişik olarak (Çizim: 1), yaklaşık 1x1 m. boyutlarında bir sondaj 
çukuru açılmıştır.  10.47 kodunda başlanan sondaj kazısında kısa sürede steril 
toprağa ulaşılmış, çalışma 9.62 kodunda sonlandırılmıştır. 

İ/12 açmasının doğu profiline yakın ve kısmen kazılmayan alan içerisine 
giren - steril toprak içerisine kazılmış - dairesele yakın formda bir çukur bu-
lunmaktadır.  Çukurun açığa çıkarılan kısmının kuzey-güney istikametindeki 
uzunluğu yaklaşık 1 m.dir. Oldukça koyu renkli, killi bir toprağa sahip olan 
çukurun içerisinde orta boyutlu az sayıda taş ve bu taşlardan ikisinin arası ve 
etrafında kırık şekilde kısmen tümlenebilir bir çanak ele geçirilmiştir (Çizim: 
2, Resim: 1).  OTÇ I Dönemine tarihlenen bu çanağın ve içerisinde bulunduğu 
çukurun Atölyeler Mahallesi’nin kuruluşu ile ilgili bir faaliyetle (ritüel?) ilin-
tili olduğu düşünülebilir.

Alandaki en erken kalıntılar yukarıda da değinildiği üzere OTÇ I Döne-
mine aittir. 2011 yılında çalışılmaya başlanan6 I/13 açmasının kuzeybatısında 

3 Erkanal-Öktü, Çınardalı- Karaaslan, 2010, 2011, 2012.
4 Erkanal-Öktü, Tuncel, Gülmez ve Alparslan 2018.
5 İzmir bölgesi Orta Tunç Çağı seramik tipolojisi ve kronolojisi için bkz. Aykurt 2010, 2013.
6 2011 yılı kazı çalışmalarının sonuçları KST serisinde yayınlanmadığından sözkonusu yılın so-

nuçlarına burada kısaca değinilmesi uygun görülmüştür.
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levha taşlardan oluşan bir döşeme yer almaktadır (Çizim: 1).  Bu döşemenin 
hemen güneyinde ise oldukça kalın bir depozit oluşturan kireç döküntü (?) 
bulunmaktadır. 2017 yılı çalışmalarında söz konusu kireç döküntünün do-
ğusuna yoğunlaşılmıştır. Bu çalışma sırasında seramik örneklerin yanı sıra 
iç bükey dipli çakmaktaşı bir ok ucu ele geçirilmiştir (Resim: 2). Kireç dö-
küntünün doğusundaki çalışmalar sert, sarı renkte, killi ve steril toprak göz-
lemlendikten sonra sonlandırılmıştır. Steril toprağa ulaşılmasından dolayı, 
açmadaki çalışmalar güneye kaydırılmıştır. Yine 2011 kazı sezonunda ortaya 
çıkarılmış, levha taşlarla kaplı alanın altında ufak boyutlu taşlardan oluşan 
ve dairesel olarak doğuya ve güneye doğru uzanan bir başka taş döşeme (?) 
açığa çıkarılmıştır (Çizim: 3). Bu bölgede ele geçirilen buluntular sayıca çok 
azdır. Bu dairesel öğenin ortasında ise dikdörtgene yakın, orta büyüklükte 
taşlarla döşenmiş, bir taban (?) belirmiştir. Bahsi geçen öğelerin batısında yer 
alan levha taşların üstünde ve aralarında yine kireç tabakalar görülmektedir.  
İşlevi henüz anlaşılamayan ve karmaşık bir stratigrafi sergileyen bu alanda 
çalışmalara önümüzdeki yıl devam edilmesi planlanmaktadır.

İ/13 açmasının kuzeyinde 2011 kazı sezonunda açığa çıkartılmış olan F-10 
ve F-11 fırın tabanları bulunmaktdır (Çizim: 3) . Aynı açmada yer alan ve OTÇ 
I/II Dönemine tarihlenen D-21 duvarı oldukça cılız bir yapıda olup, 2011 yılı 
kazılarında kötü korunmuş durumda ele geçmiştir.  Söz konusu duvarın al-
tındaki depozitlerin incelenmesi amacıyla kaldırılması sırasında duvarın taş-
ları arasından kurşun bir figürin ele geçirilmiştir (Resim: 3).  

Panaztepe kurşun figürini bugüne kadar bilinen kurşun figürinlerin stilis-
tik repertuarı içerisinde ünik bir yere sahiptir. Figürinin korunan uzunluğu 
4.9 cm., genişliği 2.6 cm. olup, kalınlığı 0.1-0.3 cm. arası değişmektedir. Diğer 
kurşun figürinler gibi, kalıpta şekillendirildiğinden sadece ön taraf işlenmiş, 
arka kısmı düz olarak bırakılmıştır. Figürinin başı dairesel olup, yüz detayları 
işlenmiş Batı Anadolu taş figürinlerinde de sıklıkla görüldüğü üzere7 yüzün 
üst kısmında yer alan ve birbiriyle birleşen yarı-dairesel kaşlarının altında 
gözleri yer almaktadır. Panaztepe kurşun figürininde detaylar kabartma ola-
rak işlendiğinden yüzün bu öğeleri kabartma halinde gösterilmiştir. Figüri-

7 Daha şematik olarak betimlenen taş figürinlerde söz konusu öğeler kazınarak belirtilmektedir.



300

nin boynunda kolye benzeri yatay çizgi yine ince bir kabartma olarak işlen-
miş, omuzların arasında ise iki kabara halinde göğüsler (veya göğüs uçları?), 
gövdenin bacaklara yakın kısmının ortasında ise tek bir kabara halinde gö-
bek deliği belirtilmiştir. Sol kol dirsekten bükülerek figürinin sol bacağının 
üst kısmında son bulmaktadır. Sağ kol omuz hizasında kısa bir çıkıntı olarak 
korunmuştur. Figürinin cinsiyeti kısmen korunmuş bacaklarının arasındaki 
dikey çıkıntı ile belirlenmekte olup, erkektir. Kısmen korunmuş olmasından 
dolayı aslen çoklu bir grubun parçası olup olmadığını söylemek mümkün de-
ğildir.  

Batı Anadolu’da bulunmuş olan kurşun figürinler Erken Tunç Çağı III Dö-
nemine tarihlenmektedir8 fakat bu gözlem Troia, Küllüoba ve Seyitömer bu-
luntularına dayandırılmaktadır. Panaztepe kurşun figürininin buluntu yeri 
stratigrafik olarak güvenilir olsa da, buluntu yeri ikincil bir kullanımı öner-
mektedir. Figürinin duvar taşlarının arasında bulunması akla bir temel ada-
ğı olabileceğini getirse de, kırık durumu bu öngörüyü desteklememektedir.  
Dolayısıyla figürin Orta Tunç Çağı I/II Dönemine ait olabileceği gibi, Erken 
Tunç Çağı III Dönemine de tarihlenebilir.

Anadolu kurşun figürinleri birçok çalışmanın konusu olmuştur9. Bu bu-
luntular önceleri Canby10 tarafından karavanlarla beraber seyahat eden metal 
işçilerinin eserleri olarak yorumlanmış, fakat bu görüş Wartke11 tarafından 
eleştirilmiştir.  Makowski12  kurşun figürinleri evlerde kullanılan, gündelik ha-
yata dair nesneler olarak görmekte ve popüler kültürün bir parçası oldukları-
nı, bölgelerarası ticaret için pek de çekici nesneler olmadıklarını savunmakta-
dır.  Kurşunun ucuz bir malzeme ve gümüş üretiminin bir yan ürünü olduğu13 
düşünüldüğünde bu yorumun gerçekten pek de uzak olduğu söylenemez.  
Makowski aynı zamanda kurşun figürinleri faha fazla Mezopotamya’dan bi-
linen pişmiş toprak plakalarla da karşılaştırarak ortak yanlarına (ucuz üretim, 
çoğunlukla çıplak kadın betimleri) dikkat çekmektedir14.

8 Makowski 2016: 41
9 Örneğin: Canby 1965, 2003; Emre 1971, 1993, 1994, 2007; Heffron 2017; Makowski 2016; Marchet-

ti 2003; Wartke 1980.
10 Canby 1965
11 Wartke 1980
12 Makowski 2013:40.
13 Moorey 1994: 292-3.
14 Makowski 2013: 59
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Çoğu kurşun figürinin tanrısal imgelerle betimlenmelerinden dolayı, bu 
figürinlerin tanrı/tanrıçalar veya kutsal aileler olduğu düşünülmektedir.  Pa-
naztepe kurşun figürini ise bariz bir tanrısal imge taşımamakta/giymemek-
tedir15.  

D-21 duvarı ile F-11 fırınının batısındaki derinleşme çalışmaları sırasında 
yoğun halde pisé parçaları ve çoğu kısmen korunmuş pişmiş toprak bloklar 
ele geçmiştir. Bu pişmiş toprak bloklardan iyi korunmuş bir örnek 20x15 cm. 
boyutlarında ve yaklaşık 7 cm. kalınlığındadır. Bu tür blokların seramiklerin 
pişirilmesi sırasında fırınların duvar ve kubbesini oluşturmak için kullanıldığı 
hem arkeolojik örneklerden hem de etnografik çalışmalardan bilinmektedir. 
F-11 fırınının kuzeydoğusunda ise tek bir hat üzerinde ilerleyen ve muhteme-
len fırının döküntüsü olan pisé parçaları gözlemlenmiştir (Çizim: 3, Resim 4). 
Fırın etrafından yoğun miktarda metal cüruf parçaları (Resim: 5) ile birlikte 
az sayıda ele geçirilen seramik parçaları yine OTÇ II Dönemine tarihlenmek-
tedir. Steril toprağa ulaşılmasıyla bu alanda da derinleşme çalışmaları son-
landırılmıştır. Daha sonraki çalışmalarda, F-11 fırınıyla birlikte, çok miktarda 
ele geçen pisé parçalarının olduğu alana yoğunlaşılmış ve F-11 fırınının kazı 
çalışmaları sırasında aynı zamanda yer yer kireç döküntüler (taban? fırının 
dış yüzeyinin sıvası?) açığa çıkartılmıştır.

2017 yılının bir diğer araştırma konusu İ/14-15 açmalarının güneyinde 
yer alan ve OTÇ II Dönemine tarihlenen taş döşeli yolun (Çizim: 1) altındaki 
tabakaların incelenmesi olmuştur. Yolun taşları arasından seramik, çakmak-
taşı, kemik ve deniz kabuğu parçaları ele geçirilmiştir. Bu buluntuların yolun 
kullanımı sırasında mı yoksa yapımı sırasında mı söz konusu döşeme içeri-
sine girdiği belirgin değildir. Kazılan alanın geneline dağılmış halde metal 
cüruf parçaları da yer almaktadır. Taşların kaldırılmasının ardından, yolun 
tabanını oluşturan depozitte çok sert kahverengi toprak içinde yer yer kireç 
taşçıklar yer almaktadır. Bu depozitte yoğun miktarda seramik parçaları, se-
ramiğe göre az miktarda kemik, deniz kabuğu ve az miktarda çakmaktaşı 
ele geçirilmiştir. Bu tabakanın hemen altından ise daha yoğun kül lensleri ve 
kireç parçacıkları içeren yeni bir depozit bulunmaktadır. Bu depozitin İ/14 

15 Burada kısa bir tanıtımı sunulan Panaztepe kurşun figürini Rıza Tuncel tarafından detaylı bir 
makalede incelenmek üzere yayına hazırlanmaktadır.
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alanında bulunan kısmında, bir üst tabakaya ait D-E mekanlarının hemen 
güneyinde ise OTÇ I dönemine tarihlenen başka bir fırının kalıntıları bulun-
maktadır (Resim: 6). Ayrıca fırının güneyinde, kuzeybatı-güneydoğu istika-
metinde uzanan kireç döküntüsü yer almaktadır. Alan içinde gerçekleştirilen 
çalışmada, yoğun halde seramik ve deniz kabuğu parçaları, fırın ve kireç dö-
küntüsünün güneybatısında ise bol miktarda ve farklı boyutlarda metal ve 
seramik cürufları ele geçmiştir. Fırının korunan kısmından elde edilen veriler 
doğrultusunda fırının altına çoğunluğu amorf olan seramik parçaları yerleş-
tirilmiş ve bunların üzerine kilden bir tabaka halinde fırın tabanı sıvanmıştır. 
Kireç döküntüler ise fırın duvarının dışının kireçle sıvandığını (veya taba-
nın sıvayla kaplandığını?) önermektedir. Fırının korunan kısmı hilal şeklinde 
olup, kuzeye uzanan parçası D mekanının güney duvarının altına doğru iler-
lemektedir. 2016 kazı sezonundaki çalışmalarda, D mekanı ile E mekanının 
kesiştiği alanda, fırın ile aynı tabakaya ait ve bu fırının devamı niteliğinde 
pisé ve pişmiş topraktan blok parçalarına ulaşılmıştı16. Yol altı tabakalaşmanın 
incelenmesine 2018 sezonunda da devam edilmesi planlanmaktadır.

J/12-13 AÇMALARI

2017 yılı araştırmalarının diğer bir kısmı ise J/12 açmasının güney yarısı 
ile J/13 açmasının kuzey yarısından oluşan yeni bir açmada gerçekleştirilmiş-
tir.  Buradaki çalışmalar hem Panaztepe’de daha önceki yıllarda açığa çıkar-
tılan ve Geç Tunç Çağı’na ait batı mezarlık alanını doğudan çevreleyen teras 
duvarının gelişimini belgelemek, hem de Atölyeler Mahallesi’nin bu bölge-
deki tabakalaşma ve gelişimini anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

Önceki yıllarda yapılan çalışmalarda da Atölyeler Mahallesi’ni kapsayan 
alanın üzerinde geç dönem mezarlarının yer aldığı bilinmekteydi. 2017 yılın-
da da yeni çalışılmaya başlanan alanda 9 tane benzer basit toprak mezar açığa 
çıkartılmıştır. Çoğu yüzey toprağına yakın olan ve erozyon nedeniyle kötü 
durumda ele geçirilen iskeletlerin herhangi bir yön birliğine sadık kalmadığı 

16 Erkanal Öktü, Tuncel, Gülmez ve Alparslan 2018: 350-351.  2016 yılı çalışmaları raporunda pisé 
ve pişmiş toprak bloklar sadece “pisé” olarak tanımlanmış, bu raporda ise ikisi ayrıştırılmıştır.
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gözlenebilmektedir. Belgelendikten sonra kaldırılan iskeletlerin17 bulunduğu 
depozitin altında Tunç Çağına ait kalıntılara ulaşılmıştır.

Alanda yüzey toprağının altında iki farklı depozit gözlenmiştir. Bunlardan 
biri açmanın kuzey yarısı içinde kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan 
ve yol olması muhtemel irili ufaklı taşlardan oluşmaktadır. İkinci depozit ise 
irili ufaklı taşların güneybatısında yer alan kısımda çok sert ve kireçli toprak-
tır. Yukarıda bahsedilen geç dönem mezarlarının çoğu bu depozit içerisinde 
yer almaktadır ve altta bulunan Geç Tunç Çağı tabakalarını yer yer delerek 
bozmuştur.  Bu depozitte dikkat çekici bir buluntu, Geç Tunç Çağına tarihle-
nen yuvarlak kesitli, baş kısmı ise yassılaştırılarak kendi üzerine yuvarlanmış 
bronz bir iğnedir (Resim: 7).

Bu alanın yüzey toprağı altında ve açmanın batı sınırına yakın olarak ku-
zeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan çok yoğun döküntü nitelikli taşlar 
gözlemlenmiştir. Söz konusu bu taşlar açmayı ikiye bölmektedir. Taşların 
doğusunda bulunan alandaki depozitte çatı kiremitleri, seramik parçaları 
ve deniz kabukları ele geçirilmiştir. Döküntü taşların kaldırılmasını takiben 
kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan duvar ortaya çıkmış ve duvarın 
batısında kalan taşların duvar döküntüsü, doğusunda kalan taşların ise Geç 
Tunç Çağı batı mezarlık alanının terasını oluşturdukları anlaşılmıştır (Çizim: 
4, 5). Böylece ortaya çıkan duvarın batı mezarlık alanını ikiye bölen teras du-
varının devamı olduğu anlaşılmıştır. Duvarın bu yıl açığa çıkartılan uzunlu-
ğu 6.40 m.dir. Söz konusu duvar bu haliyle 2-4 sıra taştan oluşmakta, yüksek-
liği 0.30-0.65 m., genişliği ise 0.50-0.60 m. arasında değişmektedir. Yeni açılan 
alan içinde bulunan bu duvarın güneyinde çalışmalara yoğunluk verilmiş, 
duvarın güneyinde geç dönem mezarlarının yer aldığı sert kireçli toprak ve 
bu depozitin altında ise Geç Tunç Çağına tarihlenen başka bir depozite ula-
şılmıştır. 

Geç Tunç Çağına tarihlenen depozitte, batı mezarlık alanını doğu ve ku-
zeyden çevreleyerek bir teras oluşturan duvarın alt kodlarında ikinci bir du-
var belirmiştir. Bu aşamada kazıya son verildiğinden duvarın tarihlemesi ke-
sin olmasa da, 2011 kazı sezonunda ortaya çıkarılan ve I/12 açmasında yer 
alan D-17 duvarı veya bu duvarın ait olduğu bir yapı ile ilişkili olması muh-

17 Panaztepe iskeletlerinin bilimsel analizlerine 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Antropoloji 
Bölümü’nden Prof. Dr. İzzet Duyar ve ekibi tarafından başlanacaktır.
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temeldir (Çizim: 1, Çizim: 5). Batı mezarlık alanını ikiye bölen duvarın güne-
yinde, tek sıra halinde taş dizi yer almaktadır. Söz konusu taş dizisi temizliği 
sırasında üç kanatlı bronz bir ok ucu ele geçmiştir (Resim: 8).

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Panaztepe 2017 yılı kazıları daha önce elde edilen sonuçlara yenilerini kat-

mış ve bugüne kadar elde edilemeyen bazı veriler sunmuştur:
• Orta Tunç Çağı I ve II dönemlerine tarihlenen Atölyeler Mahallesi’nin 

- en azından kazılan alan içerisinde ilk olarak Orta Tunç Çağı I Döne-
minde steril ana toprak üzerine kurulduğu anlaşılmıştır; 

• Atölyeler Mahallesi içerisindeki metalurjik ve seramik üretim faaliyet-
lerinin Orta Tunç Çağı I Döneminde de yoğun olduğu bu tabakadan 
ele geçirilen çok sayıda cüruf ve fırın kalıntılarıyla kanıtlanmıştır.  İleri-
de bu cüruflar üzerinde gerçekleştirilecek araştırmalar seramik üretim 
teknikleri, kil yatakları ve Anadolu metalurjik teknolojisi hakkında de-
ğerli veriler sunacaktır;  

• Panaztepe kurşun figürini ünik stilistik özellikleri ile Anadolu’nun ve 
Yakın Doğu’nun diğer bölgelerinden bilinen bu buluntu grubunun yo-
rumlanmasına farklı bir bakış açısı getirmiştir;

• Geç Tunç Çağına ait olan ve batı mezarlık alanını doğudan çevreleyen 
teras duvarının kuzeybatı yönünde de devam ettiği anlaşılmıştır.

KAYNAKÇA
AYKURT, A. 2010. “İzmir Bölgesi Orta Tunç Çağı Seramiği”, Belleten LXXIV, 

Sayı 269: 1-69.
AYKURT, A. 2013. “An Updated Assessment of Western Anatolian Middle 

Bronze Age Chronology in Light of Excavations of the İzmir Region”, Col-
loquium Anatolicum XII: 37-77

CANBY, J.V. 1965. “Early Bronze Age Trinket Moulds”, Iraq 27: 42-61.
CANBY, J.V. 2003. “A Figurine from Urkesh: A “Darling from Troy to Meso-

potamia”. Iraq 65: 171-173.
EMRE, K. 1969. “Kültepe Menşeli Yeni Bir Kalıp”. Belleten XXXIII, Sayı 130: 

163-170.
EMRE, K. 1971. Anadolu Kurşun Figürinleri ve Taş Kalıpları - Anatolian Lead Fi-

gurines and Their Stone Moulds, Ankara.



305

EMRE, K. 1993. “New Lead Figurines and Moulds from Kültepe and Kızıl-
hamza”, M.J. Mellink, E. Porada, T. Özgüç (yay.haz.), Aspects of Art and 
Iconography: Anatolia and its Neighbors, Studies in Honor of Nimet Özgüç, An-
kara: 169-176.

EMRE, K. 1994. “A New Mould from Kültepe”, M. Dietrich and O. Loretz 
(yay.haz.), Beschreiben und Deuten in der Archaeologie des Alten Orients. Fests-
chrift für Ruth Mayer- Opificius mit Beitraegen von Freunden und Schülern, 
Altertumskunde des Vorderen Orients 4, Münster: 71-78. 

EMRE, K. 2007. “Kültepe/Kaniş Karumu’nda 1993-2001 Yıllarında Keşfedilen 
Yeni Kurşun Figürinler ve Kalıplar”. Umurtak, G., ş. Dönmez, A. Yurtse-
ver (yay.haz.), Studies in Honour of Refik Duru, İstanbul: 135-139.

ERKANAL-ÖKTÜ, A., ÇINARDALI-KARAASLAN, N. 2010. “Panaztepe 
2008 Yılı Çalışmaları”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt: 2, Ankara: 101-116.

ERKANAL-ÖKTÜ, A., ÇINARDALI-KARAASLAN, N. 2011. “Panaztepe 
2009 Yılı Çalışmaları”, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt: 2, Ankara: 14-27.

ERKANAL-ÖKTÜ, A., ÇINARDALI-KARAASLAN, N. 2012. “Panaztepe 
2010 Yılı Çalışmaları”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt: 2, Ankara: 419-438.

ERKANAL-ÖKTÜ, A., TUNCEL, R., GÜLMEz, B. ve ALPARSLAN, G. 2018. 
“2016 Yılı Panaztepe Kazısı Sonuçları”, 39. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt: 2, 
Ankara: 347-365. 

HEFFRON, Y. 2017. “Anatolian Lead Figurines: A Stock-taking”, Kozal, E., 
M. Akar, Y. Heffron, Ç. Çilingiroğlu, T.E. şerifoğlu, C. Çakırlar, S. Ünlü-
soy, E. Jean (yay.haz.), Questions, Approaches and Dialogues in Eastern Medi-
terranean Archaeology. Studies in Honor of Marie-Henriette and Charles Gates. 
Münster: 279-305.

MAKOWSKI, M. 2016. “Supra-Regional Trends in Popular Iconography of 
the Ancient Near East – the Case of Lead Plaques”. Anatolica XLII: 39-66.

MARCHETTI, N. 2003. “Workshops, Trading Routes and Divine Figures: On 
the Early Middle Bronze II Syro-Anatolian Lead Figurines”. Orientalia, 
NOVA SERIES, Vol. 72, No. 4: 390-420.

MOOREY, P.R.S. 1994. Ancient Mesopotamian Materials and Industries. The Arc-
haeological Evidence, Indiana.

WARTKE, R.B. 1980. “Vorderasiatische Gussformen aus den Staatlichen Mu-
seen in Berlin”. Forschungen und Berichte 20/21: 223-258.



306

Çizim 1: Atölyeler Mahallesi ve J/12-13 açmaları genel planı.

Çizim 2: İ/12 açmasında steril toprak içine kazılmış olan çukur.
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Çizim 3: I-İ/12-13 açmalarındaki mimari ve diğer öğeler.
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Çizim 4: J/12-13 açmalarından ele geçirilen Geç Tunç Çağı seramik örnekleri.
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Çizim 5: J/12-13 açmalarındaki mimari kalıntılar ve Geç Tunç Çağı teras duvarı.
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Resim 2: Atölyeler Mahallesi’nden 
çakmaktaşı ok ucu.

Resim 3: Panaztepe kurşun figürini.

Resim 1: Steril toprak içine kazılan çukurdan ele geçirilen çanak parçası.
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Resim 5: Atölyeler Mahallesi’nden metal cüruf parçaları.

Resim 4: I-İ/12-14 açmalarındaki fırın ve tabanlar.
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Resim 6: Orta Tunç Çağı II Dönemine ait yolun altındaki fırın kalıntıları (OTÇ I).

Resim 7: Geç Tunç Çağına ait iğne. Resim 8: Bronz ok ucu.
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TROYA ÖRENYERİ 2017 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Rüstem ASLAN*

Çanakkale İli, Merkez İlçe, Tevkiye Köyü sınırları içinde yer alan Troya 
örenyeri çalışmaları; Prof. Dr. Rüstem Aslan başkanlığında, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından Denizli Arkeoloji Müzesi’nden görevlendirilen Bakan-
lık Temsilcisi, Arkeolog Veysel Öztürk’ün denetiminde 05.07.2017 tarihinde 
başlatılmıştır. Söz konusu çalışmalar Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleş-
tirilmiştir. 

2018 Troya çalışmaları, kazı, çevre düzenlemesi, ören yeri temizliği, kazı 
evi çalışmaları, Troya CBS-GIS (coğrafi bilgi sistemi) dijital veri tabanının 
oluşturulması, yeni ziyaretçi yolu projesinin hazırlanması ve 2018 yılı çalış-
malarına hazırlık kapsamında gerçekleştirilmiştir.

1. 2018 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

2018 yılı kazı çalışmaları kapsamında, H 10-11 agora alanı açması, C 8 aç-
ması (Troya VI M sarayı ile Troya VI sur duvarı arasında kalan kısım) ve E/F 
7 açmasında (Troya II FN girişi) çalışma yapılmıştır (Plan: 1). 

1.1. H 10-11 Açması - Agora Kazıları

Yaklaşık 100 metrelik bir alanı kapsayan agoranın şimdiye kadar ancak 
sadece %10’u arkeolojik olarak incelenmiştir. Agora ile var olan ziyaretçi yolu 
arasındaki kalıntılar 1930’lardan itibaren görülebilmekteydi. Bu alanda ka-
zılar 2016 yılında başlatılmıştır. 2016 yılındaki kazı alanı, mimari ilişkilerin 

* Prof. Dr. Rüstem ASLAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Çanakkale/
TÜRKİYE.
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daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla daha da büyütülerek devam edilmiştir. Bu 
alanda 2016 yılında yapılan çalışmalarda belirlenen Son Tunç Çağına ait ol-
duğu düşünülen taş döşemenin güney sınırı tespit edilmiş, ancak söz konusu 
döşemenin diğer yönlerde ne kadar devam ettiği ve Troya VI güney girişi ve 
odeion çevresinde daha önce tespit edilen Tunç Çağı döşemesi ile olan ilişki-
si tam olarak anlaşılmadığı için,  kazı alanı genişletilmiştir (Plan: 2). 1930’lu 
yıllardaki Blegen kazıları sırasında burada açılan geniş açma,  batı tarafına 
doğru devam eden ince uzun bir sondaj ile odeiona (küçük tiyatro) kadar 
uzatılmıştır. Buradaki kazı alanın sınırı, hem o dönemin hava fotoğrafından,  
hem de kazı günlüklerinde yer alan ancak yayınlanmamış sonuçlardan anla-
şılmaktadır (Çizim: 3). 

Buradaki kazı alanı, Blegen dönemi veya sonrasında, diğer kazı alanların-
dan çıkan kazı atık toprağı ile geri doldurulmuştur. H 11 karelajı içinde kalan 
kısımda yapılan kazıda, bu uzun sondajın sınırları tespit edilmiş ve daha önce 
belirlenen taş döşemenin seviyesinin altına kadar devam ettiği anlaşılmıştır. 
Bu sondajın içinde Roma Dönemine ait iki adet bütün künk ortaya çıkmıştır. 
Roma Dönemine ait bu iki künkün Son Tunç Çağına ait olduğu düşünülen 
duvarın hemen yanından gelmesi ve bir tanesinin duvara yaslanmış şekilde 
durması nedeniyle bunların Blegen çukurunu doldururken atıldığını akılla-
ra getirmektedir. Blegen tarafından bazı noktalarda ana kayanın seviyesini 
tespit amacıyla yapılmış olan derin sondajlar çalışma sistematiği açısından 
zorluklar yaratsa da bu alanlardaki atık toprağın in-situ topraklarla karışma-
ması için tamamen temizlenmesi gerekmektedir. Blegen açmasının H 11 ka-
relajında kalan kısmında tespit edilen prehistorik duvarın kuzeyindeki derin 
sondaj çukuru kazılmaya başlanmış ve sondajın bir kısmının H 10 açmasında 
kaldığı görülmüştür.

Bu uzun sondajın hemen güneyinde Geç Roma Dönemine ait olduğu dü-
şünülen bir suyolu tespit edilmiştir. Bu suyolunun kısmen Blegen tarafından 
görüldüğü, fakat suyoluna zarar vermemek amacıyla açmanın güneye doğru 
genişletilmediği anlaşılmaktadır. Bu durum bazı künklerin üzerindeki o dö-
nem kazılarına ait izlerden tespit edilmiştir (Resim: 1). 

H 10 açmasındaki çalışmalarda ise taş döşemenin Troya VII güney kapısı 
ile olan ilişkisini anlamak amacıyla, açma kuzey yönünde genişletilmiştir. Bu 
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alanda üst seviyedeki döküntü topraklar temizlendikten sonra Roma Döne-
minde bu alanda yapılan teraslama ve tesviye çalışması nedeniyle doldurul-
muş olan karışık ve döküntü höyük toprağı kazılmaya başlanmıştır. Roma 
Dönemi teras toprağının içinde 2016 yılında bulunan mezarla aynı seviye-
de bir mezar daha bulunmuştur. Bu mezarların M.S. 12. yüzyıl ve sonrasına 
tarihlendirilebilecek Bizans Dönemi mezarları olacağı düşünülmektedir. Bu 
mezarların Geç Roma teras toprağının içine gömülmüş olması bu düşünceyi 
desteklemektedir. İskelet üzerinde gerekli incelemeler ve belgelemeler yapıl-
dıktan sonra dikkatli bir şekilde incelenmek üzere kaldırılmıştır. 

Blegen dönemi atık toprağının yanı sıra açmanın H 10 plankaresinde ka-
lan kısmında Roma Döneminde agora alanını düzleştirmek amacıyla bura-
ya dökülen ve içerisinde prehistorik malzemenin yanı sıra, Arkaik, Klasik ve 
Erken Roma çanak çömlek parçalarının da olduğu bir Roma dolgu toprağı 
kazılmıştır. Bu toprakta daha önceki mezar ile aynı seviyede ve diğer mezarın 
kuzeybatı tarafında yeni bir Bizans mezarı tespit edilmiş, temizlik çalışma-
sının ardından yapılan fotoğraflama ve belgeleme sonucunda kaldırılmıştır 
(Resim: 2). 

Bu alanda Son Tunç Çağına ait olduğu düşünülen taş döşeme ve onun üs-
tüne oturan Helenistik Dönem duvarının devam ettiği görülmüştür. Helenis-
tik duvarın Troya VI güney girişindeki Helenistik yapılarla olan ilişkisi ve taş 
döşemenin kesin tarihi ve güney girişiyle olan ilişkisinin anlaşılması için ça-
lışmalar devam ettirilmiştir. Açmanın H 11 plankaresi içinde kalan kısmında 
ise Geç Roma Dönemi duvarı ve aynı döneme ait su sistemini korumak ama-
cıyla seviye inme çalışması yapılmamıştır. Suyolunun kuzey tarafında devam 
eden kazılarda Roma Dönemine ait birkaç farklı zemin tespit edilmiştir. Fa-
kat bunların farklı dönemlerde yapılan düzleme çalışmalarıyla ilişkili olduğu 
içindeki farklı dönemlere ait çanak çömlek parçalarından anlaşılmaktadır. 
Daha önce tespit edilen Helenistik Dönem duvarının Batı tarafında sert bir 
zemin tespit edilmiş ve bu zeminin duvar ile birleştiği yerde duvarın temel 
üst taşı ile bu zeminin arasına kum konulduğu görülmüştür. Bu durum bu 
zeminin Helenistik yapıya ait olduğunu göstermektedir. Bu zeminin hemen 
altından ise, bu alanda daha önce kazılan Blegen sondajının içinde bir kenarı 
ortaya çıkarılan duvara ulaşılmış ve bu duvarın da Son Tunç Çağına ait oldu-
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ğu düşünülmektedir. Fakat Helenistik ve Roma tahribatlarının bu seviyeye 
kadar inmesi nedeniyle karışık buluntu verdiği için net bir tarihleme yapıla-
mamıştır. Duvarın güney tarafında küçük bir alanda döşeme tespit edilmiştir. 
Bu döşemenin bu duvarın ait olduğu yapının iç tarafında kalan zemin olabile-
ceği düşünülmektedir (Resim: 3). 

Bu alanda yapılan kazılarda 2016 yılında tespit edilen Son Tunç Çağı taş 
döşemesinin doğu, batı ve kuzey yönlerinde devam ettiği anlaşılmıştır. Aç-
manın kuzeydoğu köşesinde döşemenin hemen üzerine oturan ve hafif bir 
dönüş yapan ufak taşlarla örülü bir duvar bulunmuştur. Bu duvarın daha 
önce kutsal alanda tespit edilen Arkaik Dönem yapıları ile benzerlik göster-
mesi nedeniyle bu döneme ait olabileceği düşünülmüştür. Fakat Helenistik 
ve Roma dolgu topraklarının bu duvarın üzerine kadar oturması nedeniyle, 
malzeme açısından net bir tarihleme söz konusu olamamıştır. Diğer tarafta 
döşemenin üzerine oturan Helenistik Dönem duvarı kuzey profilinin içine 
kadar devam ettiği gözlemlenmiş fakat burada son bulup bulmadığı anlaşı-
lamamıştır. 

2018 yılı için planlanan kazılarla buradaki duvar ile güney kapısındaki 
Helenistik yapıların ilişkisi daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Helenistik du-
varın H 11 açmasının içinde kalan kısmının batıya bakan tarafında Blegen atık 
toprağının bittiği seviyenin hemen altında bir kısım Roma dolgusu kazıldık-
tan sonra Helenistik duvarın temel seviyesinde çakıllı ve sarımsı sert bir taba-
kaya ulaşılmış ve bu tabakanın Helenistik duvar ile ilişkili olduğu anlaşılmış-
tır. Çünkü bu sağlam zeminden sonra Helenistik duvarın temel seviyesinin 
altına inilmiş ve bu alanda Helenistik ve Arkaik Dönem çanak çömleklerinin 
geldiği gözlemlenmiştir. 

Bu alanda atık toprak içinde Geç Minos Dönemine ait bir mühür baskısı 
(bulla) tespit edilmiştir. şimdiye kadar Troya’da yapılan kazılarda böylesi bir 
buluntuya ilk kez rastlanmıştır (Resim: 9).

1.2. C 8 Açması

Troya VI Dönemine ait büyük sur duvarı ve Troya VI M sarayı arasın-
da kalan bu alan 1893-94 yıllarında Dörpfeld tarafından kazılmıştır. Dörp-
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feld kazı fotoğraflarından da bu arada yer alan Troya VIIb duvarlarının temel 
seviyesine kadar inildiği anlaşılmaktadır. 1893-94 kazılarından sonra, açıkta 
kalan, özellikle taşınması kolay olan Troya VIIb yapısına ait küçük ve düzgün 
taşlar aynı dönemlerde kurulmakta olan Tevfikiye köylüleri tarafından alın-
mış ve bu alan da zamanla tekrar atık topraklarla dolmuştur. Hızlı erozyon 
nedeniyle Korfmann döneminde kod alma amacıyla burada dikilen ölçüm 
noktalarının dahi yaklaşık 30 cm. erozyonu sonucu oluşan atık toprağın altın-
da kaldığı gözlemlenmiştir (Çizim: 1).

Burada yapılan atık toprak kazısı ile açmanın doğu tarafında in-situ toprak 
seviyesine inilmiştir. Bu alanda Dörpfeld kazı fotoğraflarında da görülen ve 
çoğunluğu tahrip olan ve sadece dip kısmı bir pitos açığa çıkarılmıştır. Belge-
leme işlemleri yeniden yapıldıktan sonra kırık pitos parçaları kaldırılmıştır. 
Bu alanda yer alan Troya VIIb geçici yapılarından birine ait, temelleri toprak 
üzerine konulan bir yapı kalıntısının son bir ve bazı kısımlarda iki veya üç taş 
sırasının kaldığı gözlemlenmiştir. 

Bu alanda kazılara devam edilmiş ve daha alt seviyede, Troya VIIb döne-
mine ait bu yapının içerisinde birçok pitos olduğu görülmüştür. Bu pitoslar 
Dörpfeld kazı fotoğraflarından da bilinmektedir. Dörpfeld kazıları sonrasın-
da yıkılan duvarlar bu pitosları tahrip etmiş ve Dörpfeld sonrası atık toprak 
kaldırıldığında pitosların sadece dip kısımlarının geriye kaldığı, üst kısımla-
rının parçalanarak dışarı veya içeri doğru çöktüğü anlaşılmıştır. Depolama 
alanı olarak kullanılan bu Troya VIIb yapısının içerisinde in-situ toprak sevi-
yesine inilmiş ve kaldırılan kırık pitosların ardından bu alanda seviye inme 
çalışmalarına devam edilmiştir (Resim: 4). 

Aynı zamanda VIIb yapısı ile VI M Sarayı arasında kalan Dörpfeld son-
rası yıkıntıları kaldırılarak M sarayının neredeyse atık toprakla kapanan üç 
taş sırası açığa çıkarılmış Troya’nın en büyük sarayı olan VI M sarayı daha 
görkemli hale getirilmiştir. Bu alanda seviye inme çalışmaları sarayın temel 
seviyesini anlamak üzere devam etmiştir.

Bu yapının içerisinde bir adet ocak tespit edilmiş, ocak kısmen kazılmış 
fakat bu alanda çalışmaların bitirilmesi ve belgeleme çalışmalarının yapılabil-
mesi için ocak kaldırılmamış, koruma altına alınan ocağın kazısı 2018 yılına 
bırakılmıştır. 
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Troya VIIb evi ile saray arasında kalan alanın kazısına devam edilmiştir. 
Bu alanda Dörpfeld tarafından daha önce kazılan yaklaşık bir metre genişli-
ğindeki uzun çukurun Troya VI sur duvarına doğru devam ettiği anlaşılmış-
tır. Bu alandaki çalışmalar devam etmiş ve sarayın temel taşlarına ulaşılmıştır. 
Dörpfeld’in kazmadığı kısımda saraya ait bir yürüme zemini tespit edilmiştir. 
Bu zemin saray temellerinin bittiği ve işlenen düz taşların başladığı seviye ile 
aynıdır. 

1.3. E/F 7 Açması Troya II FN Girişi
Bu alanda Troya II dönemine ait FN güney kapısının giriş kısmında çalışıl-

mıştır (Çizim: 1). Bu alanda Schliemann dönemi kazılarında büyük tahribat-
lar yapılmıştır. Blegen dönemi fotoğraflarında da giriş kısmen ayakta olması-
na rağmen, günümüzde kapının iki tarafından yıkılan duvarları ve bu duvar 
yıkıntılarından düşen taşların girişi tamamen kapattığı gözlemlenmiştir. Bu 
nedenle burada öncelikle giriş kısmında dökülen taşlar toplanmaya başlan-
mış ve giriş açılmaya başlanmıştır. Bu alanda sadece taş ve döküntü topraklar 
kaldırılarak 2018 yılı için kazı ve düzenlemeye hazır hale getirilmiştir (Resim: 
5). Bu kapının tamamen temizlenip ileriye dönük restorasyon projesi yapıla-
rak yeniden ayağa kaldırılması planlanmaktadır. Döküntüler temizlenip in-
situ toprak seviyesine inildikten sonra arazi çalışmalarının bitmesi nedeniyle 
burada da çalışma sonlandırılmıştır.

2. BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞMALARI
Troya 2016 yılı çalışmaları ile birlikte çalışmaların tümünü kapsayacak şe-

kilde bir CBS/GIS (coğrafi bilgi sistemi veri tabanı) hazırlanmaya başlanmış 
ve kazı çalışmalarından elde edilen verilerin tamamı bu veri tabanında depo-
lanmaya ve değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu veri tabanının hayata geçme-
si ile birlikte 2017 çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalardan elde edilen 
veri ve buluntuların değerlendirme aşamalarında bazı değişiklikler yapılarak 
bu sisteme uyumlu dijital bir veri bankası oluşturulmuştur. 

3. TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMALARI
Troya örenyerinde kalıntıları tahrip eden en önemli etken, ziyaretçiler ve 

doğal koşullardır. Özellikle kış aylarındaki yağmurlar ve sonrasında duvar-
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ların içinde ve üstünde çıkan bitki çalı ve ağaçlar duvarları tahrip etmektedir.  
Bu nedenle kalıntıların sürekli, düzenli bir şekilde bitkilerden temizlenmesi 
gerekmektedir.

Bu kapsamda 2017 Troya çalışmaları kapsamında; özellikle ziyaretçilerin 
gezi güzergahında yer alan kalıntılar başta olmak üzere alanda temizlik ve 
bakım çalışmaları yapılmıştır.  

4. TROYA KAZISI CBS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ) DİJİTAL 
VERİTABANI OLUşTURMA

Troya örenyerine ait mevcut bilgilerin etkin ve verimli bir şekilde kul-
lanılamaması, bilgiye ulaşma konusunda organize bir işleyişin olmama-
sı, eserlerle ilgili bilgiye ulaşma zorluğu ve prosedürler Troya örenyerinde 
araştırmacıların yeni keşifler yapmasını engellemenin yanı sıra ören yerinde 
koruma amaçlı alınacak önlemler ve bu tür yaklaşımların değerlendirilmesi 
konuları başta olmak üzere bütün ilgili mekanizmaları işlevsiz hale getirmek-
tedir. Bilginin kişilere sağlıklı ulaşamaması bir bilgi israfına yol açmaktadır. 
Bu nedenle de, konuma dayalı her türlü verinin toplanması, depolanması, 
analizi, güncelleştirilmesi ve sonuçların sunulmasını gerçekleştiren bir sistem 
olan coğrafi bilgi sistemi (CBS/GIS), arkeologlar tarafından tercih edilen bir 
program haline gelmiştir. Troya örenyeri gibi kapsamlı ve uzun bir geçmişi 
ve büyük bir arşivi olan bir kazı çalışması için de; arşivlerdeki bilgi, fotoğraf, 
gravür, harita ve diğer birçok belge ve bilginin, belli standartlarda depolan-
ması, toplu bir şekilde ulaşılmasının sağlanması ve en doğru kaynakların tek 
elde toplanması amacıyla bütün dokümanların bir araya getirileceği bir veri 
tabanı oluşturulması amaçlanmaktadır (Resim: 8). 

Bu çalışmanın amaçlarını kısaca şu şekilde özetlenebilir: Troya örenyerine 
ait eski fotoğraflar, projeler, gravürler, yeni fotoğraflar, kazı günlükleri, eski 
kazı raporları ve kazı ile ilgili yapılan tüm yayınların dijital ortama aktarıl-
ması ve bu sayede daha sağlıklı çalışmalar ve örenyerine yönelik bütün ça-
lışmalarda zaman tasarrufu sağlanması, doğru, tam ve güncel bilgiye en kısa 
zamanda ulaşılmasının temini, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere 
ilgili kurumların Troya ile ilgili verilere kolaylıkla ulaşmasının sağlanması.
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Bu kapsamda, ön çalışmaları 2015 yılında yapılmış, 2016 yılında Troya için 
geliştirilen eski kazı verilerinin de yüklenmeye başlandığı veri tabanı, 2017 
yılında total station yardımıyla bütün verilerin kesintisiz bir şekilde yüklen-
diği bir dijital günlük ve sağlıklı bir şekilde bir bütün olarak değerlendirme 
yapılabilecek hale gelmiştir. Bütün duvar, ocak ve diğer buluntular ile profil-
lerin çizimleri dijital ortamda, hatasız bir şekilde milimetrik ölçek uyumuyla 
yapılmıştır. 

Kazı sezonu sonunda bütün veriler burada yer aldığı gibi ileriye yönelik 
bu yılki çalışmalarla ilgili yayınların da dijitalleri veri tabanına yüklenecektir.

5. DİĞER ÇALIŞMALAR

5.1. Troya Müzesi ve Örenyeri İlişkisi Çalışmaları

Troya örenyerinde kazı dönemlerinde yerli ve yabancı ziyaretçilerle ger-
çekleştirilen Troya algı anketi, Troya ziyaretçisinin ören yeri hakkındaki bek-
lenti, düşünce ve deneyimlerini anlamayı hedeflemektedir. Bu sayede 2015-
2016 yıllarında yapılan anketler sayesinde turistlere yönelik yeni gezi yolu 
projesi hazırlanmış ve beklentilere cevap verilmeye çalışılmıştır. Bu algı an-
ketleri turist ve ören yeri arasında bir iletişim aracı görevi görmektedir. 

23-29 Temmuz 2017 tarihleri arasında “yerli ve yabancı ziyaretçiler ara-
sında Troya algısı araştırması” kapsamında Uzakdoğulu ziyaretçilerle anket 
çalışması tamamlanmıştır. 

Ören yeri bilet gişesi bilgisine göre 24-28 Temmuz 2017 tarihleri arasın-
da Troya örenyerini 5112 kişi ziyaret etmiştir. Gözlemlerimiz günlük 12-15 
adet otobüsün örenyerine geldiği bunların büyük bölümünün de Kore, Çin 
ve Tayvan’dan ziyaretçileri getirdiği yönündedir. Araştırma kapsamında 75 
adet anket tamamlanmıştır.

Araştırma, Uzakdoğulu ziyaretçilerin UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 
yer alan Troya örenyerine dair önbilgilerini, ziyaret öncesi beklentilerini, 
ziyaret sonrası algılarını ölçmeyi hedeflemiştir. Rehberlerle gezdirdikleri 
gruplar hakkında yapılan kısa görüşmelerde Troya’yla ilgili temel bilginin 
büyük çoğunlukla sinema filmine dayandığı dile getirilmiştir. 2015’te yerli ve 
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Avrupalı ziyaretçilerle yapılan anket çalışmasının sonuçlarıyla karşılaştırma 
yapıldığında Uzakdoğulu ziyaretçilerin Troya algısının ve bilgisinin daha sı-
nırlı olduğu tahmin edilmektedir. Araştırma sonuçları analiz edildikten sonra 
daha detaylı karşılaştırma yapmak mümkün olacaktır.

5.2. Gezi Yolu Projesi

Troya ören yeri içerisinde belirlenmiş bir ziyaretçi güzergahı mevcuttur. 
Bu güzergah kentin dokusuna uygun bir şekilde ahşaptan inşa edilmiştir. Fa-
kat bu yollar sadece bazı kısımlarda uygulanmış ve uygulanan alanın uzun-
luğu 361,5 metre ile sınırlı kalmıştır. Üstelik bunlar rölövesi olmayan uygu-
lamalardır. Ahşap yolların olmadığı alanların etrafı kısmen ahşap direkler 
ve halatlarla sınırlandırılmış olsa da ziyaretçiler tarafından çoğunlukla ihlal 
edilmekte ve özellikle bu alanlarda gezi güzergahının dışına çıkılmaktadır. 
Ahşap olmayan, taş veya toprak yolun ve yeni eklenmesi planlanan kuzeydo-
ğu bastiyonuna giden güzergahın toplam uzunluğu 670 metreyi bulmaktadır. 
Özellikle Troya kutsal alanından başlayarak; Roma hamamı, küçük tiyatro, 
Troya VI güney kapısı, meclis binası (bouleuterion) ve oradan çıkışa kadar 
uzanan alanda dokuya uygun olmayan metal ve ince direkler kullanılmış ve 
aralarına yine dokuya uygun olmayan metal ince halatlar gerilerek güzergah 
belirlenmeye çalışılmıştır. Diğer alanlardaki ahşap korkuluklardan tamamen 
farklı olan ve dokuya uygun olmayan bu alanlardaki farklı uygulamalar, zi-
yaretçilerin güzergahın dışına çıkmasına ve kalıntılarla temas etmesine yol 
açmaktadır. Bütün bu nedenlerden dolayı mevcut ahşap yolların devamı ni-
teliğinde bütün gezi güzergahının ahşap yürüme yolları ile tamamlanması 
planlanmaktadır. ziyaretçiler bu gezi güzergahı sayesinde alana dağılmadan 
ve kalıntılarla minimal derecede fiziki temasta bulunarak ziyaretlerini ta-
mamlayabileceklerdir. Bu sayede ziyaretçinin örenyerini bir müze gibi gez-
mesi sağlanacaktır. 

Gezi alanındaki bilgilendirme sistemi ile büyük ziyaretçi potansiyeline 
sahip olan örenyeri kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Fakat özellikle alanın en-
gebeli oluşu nedeniyle ve merdiven sistemlerinden dolayı engelli bireyler ta-
rafından alanın dolaşılması neredeyse imkansız hale gelmektedir. Bu yeni yü-
rüme yolu projesi ile birlikte engellilerin neredeyse höyüğün %60’a yakınını 
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görebilmeleri sağlanacaktır. Özellikle girişte yer alan engelli yolu sayesinde, 
Troya’nın en önemli noktalarından biri olan doğu duvarı, Athena Tapınağı ve 
Troya VI saray yapılarını görebileceklerdir. Ayrıca girişten başlayarak ikinci 
bir engelli yolu ile meclis binası (bouleuterion), Troya VI güney kapısı ve aynı 
döneme ait birçok kalıntı ile birlikte arka planda Troya II kerpiç sur duvarı 
ve megaron yapısını ve birçok Helenistik ve Roma kalıntısını, Roma Dönemi 
küçük tiyatro ve hamamını görebilecek ve kutsal alana ulaşacaklardır. Bura-
da da Arkaik dönemden başlayarak Roma Dönemine kadar kullanılan kutsal 
alanı, Troya VI batı surlarını, Troya VII evlerini ve Troya VI M sarayını göre-
bileceklerdir.  

Troya VI kuzeydoğu bastiyonu, Prehistorik Döneme ait en iyi korunmuş 
yapılardan bir tanesidir. Fakat mevcut güzergahta sadece bu yapıya üstten 
bakılabilmekte ve anlaşılmamaktadır. Eklenen yeni güzergah ile birlikte bu 
kalıntılara karşıdan bakma imkanı sağlanacak ve görkemli bastiyon duvarları 
ve basamakları ile birlikte birçok kalıntı buradan daha ayrıntılı olarak göz-
lemlenebilecektir. Aynı zamanda bu alanı da engellilerin rahatlıkla görmeleri 
sağlanacaktır. Buradan mağaraya uzanan yolun kenarında yer alan metal di-
rekler, ahşap korkuluklarla değiştirilerek aralarındaki metal halatlar dokuya 
uygun malzemelerle değiştirilecektir. 

Bunların yanı sıra, projeyle birlikte daha önce düzenlemesi yapılan ören-
yeri girişinde yer almayan örenyeri giriş tabelası ve sponsor tabelası ile birlik-
te örenyeri içerisindeki yönlendirme tabelaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ta-
bela standartlarına uygun ve tek tip olarak yerleştirilecektir. Bu sayede farklı 
tabelaların oluşturduğu kötü görüntü ortadan kaldırılacaktır. (Çizim: 4).

5.3. Etnoarkeolojik Çalışmalar/Gezi ve Belgelemeler

Bu yılki çalışmalar kapsamında 2015 yılında başlatılan Troya’nın yakın 
çevresindeki etnoarkeolojik çalışmalara devam edildi. Söz konusu bu çalışma-
larda, Troya ve yakın çevresindeki geleneksel mimarideki malzeme ve doğal 
çevre ilişkisi (kerpiç, taş kullanımı, dam türleri vd.) üzerinde durulmaktadır.

Bir model olarak ise, 2016 yılında, tamamen terk edilmiş olan Armuta-
lan Oba Köyü’ndeki büyük oranda yıkılmaya başlayan evlerin 3D fotoğraf-
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ları çekilmişti.  3D fotoğraflarının tümleme ve rekonstrüksiyon programı ile 
işlenmesine başlandı. Bu veriler kısmen tamamlandı. Fakat çok önemli bir 
Osmanlı köyü olan Armutalan’ın Osmanlı arkeolojisi açısından da büyük 
öneme sahip olması nedeniyle 2017 yılında da çalışmalara devam edildi ve 
belgeleme çalışmaları tamamlandı. Bu köy için ileriye yönelik olarak formas-
yon-transformasyon süreçleri izlenmeye devam edilecektir.  Ayrıca 2016 yı-
lında bazı evlerin rekonstrüksiyonları çıkarılmıştı. Bu yöntemle diğer evlerin 
de rekonstrüksiyonları çıkarılmaya devam edilecektir. Ayrıca belgeleme ça-
lışmalarına Işıklar Köyü’nde devam edilmiştir. 

Ayrıca kazı ekip üyesi Fecri Polat, daha önceki yıllarda başlatılan Troya 
Tarihi Milli Parkı içerisinde yer alan Halileli, Tevfikiye ve Yeniköy köylerinin 
tarihini ve etnografyasını içeren kitaplar hazırlamış ve bu üç köyün kitapları 
2018 yılı içerisinde yayınlanmıştır.

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

H10/11 Agora Kazısıyla: Bu alandaki kazıyla Son Tunç Çağına ait olduğu 
düşünülen taş döşemenin Troya VI güney kapısına doğru ve batı yönünde 
daha önce odeionun önünde bulunan döşeme yönünde de devam ettiği anla-
şılmıştır. Güney girişinde özellikle Blegen döneminde kazısı yapılan ve daha 
sonraki yıllarda tahrip edilen yüksek taş döşeme ile aynı dönem olduğu ve 
aynı zamanda Korfmann dönemi kazılarında odeion önünde tespit edilen dö-
şemenin de bunlarla bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Bu durum kentin 
merkezi olan agora alanının Tunç Çağında da aynı amaçla kullanıldığını gös-
termektedir. Aynı zamanda döşemenin güney sınırında Tunç Çağına ait bir 
duvarın da bulunmuş olması bu yöndeki kazı amacını desteklemiştir.

- Bu alanda Arkaik Dönemi işaret eden buluntular, Tunç Çağı sonrası kut-
sal alandaki ilk yerleşimle birlikte burada da Tunç Çağı yerleşmesinin üzerine 
Arkaik Dönemde yerleşilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

C 8 Açması Kazısıyla: Troya VI M sarayı ile sur duvarı arasındaki ilişki 
anlaşılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda Troya VII döneminde sur duvarı ile 
saray arasına inşa edilen yapıların bu yapılarla olan ilişkisi ve net olarak ta-
rihlenme yapılabilmesi amacıyla kazılar yapılmıştır. Dörpfeld kazıları sonrası 
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saray yapısının ön tarafının atık ve kazılar sonrası dolgu toprağıyla kapandığı 
gözlemlenmiştir. Bu alanda yapılan temizlik ve atık toprak kazısından sonra 
saray duvarının önü beredeyse 1,5 metreye yakın ortaya çıkarılmış ve sarayın 
görkemi daha dikkat çekici hale gelmiştir. Aynı alanda yapılan seviye inme 
çalışması ile sarayın temel dolgusunun in-situ kısmına ulaşılmış ve burada 
elde edilen çanak çömleklerden sarayın Orta Tunç Çağının sonunda inşa edil-
miş olabileceği tespit edilmiştir. Bu konuda kesin değerlendirme malzeme 
üzerindeki detaylı çalışma ve 2018 yılında temelden gelecek yeni buluntular 
ışığında yapılabilecektir. Troya VIIb yapısının da kazısına devam edilmiş ve 
içinden çıkan pitoslar ve ocak sayesinde burasının bir mutfak ve depolama 
alanı olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. 2018 yılında yapılacak kazıyla birlikte 
bu yapının saray ve sur duvarı ile olan ilişkisi daha net olarak anlaşılacaktır. 

E/F 7 Açması Kazısıyla: Schliemann dönemi kazısındaki büyük tahribat 
sonrasında da Blegen’in kazıları sırasında yeniden temizlenen FN girişinin 
kısmen ayakta olmasına rağmen günümüzde kapının iki tarafından yıkılan 
duvarları ve bu duvar yıkıntılarından düşen taşların girişi tamamen kapattı-
ğı ve bütün belirginliğini kaybettiği gözlemlenmiştir. Bu fotoğraflarda girişin 
içerisindeki rampadan geriye birkaç taşın dahi kaldığı görülmektedir. Fakat 
günümüzde tamamen harabe halinde gözüken kapının ileriye doğru restore 
edilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla burada başlayan kısa süreli kazıda dahi 
bu kapının giriş kısmı hemen ortaya çıkarılmış ve duvarlarının kısmen ayakta 
olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle burada öncelikle giriş kısmında dökülen 
taşların toplanmaya başlanmış ve giriş açılmaya başlanmıştır. Bu alanda sa-
dece taş ve döküntü topraklar kaldırılarak 2018 yılı için kazı ve düzenlemeye 
hazır hale getirilmiştir. 

Ayrıca kazı sezonu boyunca bir taraftan temizlik ve koruma çalışmaları 
devam etmiştir. 

Kazı dönemi boyunca çıkan küçük eserler laboratuvar ortamında ge-
rekli işlemlerden geçirilmiş ve bunlardan 7 adet envanterlik eser olarak se-
çilerek evrakları, fotoğrafları ve EK 18 fişleri ile birlikte Çanakkale Müze 
Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir (Resim: 9-11). Bunların dışında kalan 35 par-
ça etütlük eser ise gerekli işlemlerden geçtikten sonra listelenerek, listeleri 
onaylandıktan sonra Çanakkale Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiş, etütlük 
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parçalar ise diğer buluntularla birlikte kazı deposuna kaldırılarak depo mü-
hürlenmiştir. 

Örenyerinde dönem boyunca temizlik, bakım ve güvenlik amaçlı çalışma-
larda yapılmıştır. Troya Örenyeri Troya Tarihi Milli Parkı sınırları içerisinde 
yer almaktadır. Bu nedenle örenyeri çevresi yoğun bitki örtüsü ile kapanmış-
tır. Yoğun bitki örtüsünün bulunduğu örenyerinde kalıntıların zarar görme-
mesi adına her yıl ot temizliği yapılması gerekmektedir. Fakat yılda bir sefer, 
kazı sezonunda yapılan bu temizlik çalışmalarının kalıntıları korumak adına 
yeterli olmadığı ve bu temizlik ve bakım çalışmalarının bütün yıla yayılacak 
şekilde sürekli yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında, kazının 
başında ve kazının sonunda birer hafta olmak üzere iki hafta yoğun bir şekil-
de ot temizliği yapılarak bakım çalışması yapılmıştır. 

Bunların yanı sıra örenyerini çevreleyen çitlerin kontrolleri yapılarak ge-
rekli görülen bölümlerde yenileme, onarım ve sağlamlaştırma çalışmaları ya-
pılmıştır. Yangına karşı önlemler kapsamında öncelikle gerekli görülen alan-
larda kuru otların temizlenmiş ve her yıl yapılan yangın tatbikatı 2017 yılında 
da tekrarlanmıştır. 

Troya 2017 yılı çalışmaları esnasında, etnoarkeolojik çalışmalar yapmak 
amacıyla Troya’nın yakın çevresindeki birçok köy ziyaret edilmiş ve buralar-
da fotoğraflarla belgeleme çalışmaları yapılmıştır.  Armutalan ve Işıklar köy-
lerinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan bazı mimari özelliklerin yanı 
sıra, kullanılan araç gereçler ve devam eden kültürlerin kayıt altına alınması 
açısından büyük önem taşıyan belgeleme çalışmaları yapılmıştır.
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Çizim 1: 2017 yılı kazı alanlarını gösteren plan

Çizim 2: H 10-11 açması
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Çizim 3: Blegen kazıları fotoğraf ve planı.

Çizim 4: Yeni gezi yolu projesi.
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Resim 1: H 10-11 açması.
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Resim 2: Bizans mezarı.
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Resim 4: C 8 açması.

Resim 3: H 10-11 açması rampa yapısı ve diğer evreler.
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Resim 6: CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) veri girişi.

Resim 5: EF 7 açması.

Resim 7:  Temizlik çalışmaları sonrası örenyerinin havadan 
görünümü.
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Resim 8:  Resim 6: CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) veri girişi.

Resim 10-11: Kazıda bulunan envanterlik eserlerden terakota başı ve sikke.

Resim 9: Geç Minos Dönemine ait bir mühür 
baskısı (bulla).
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nen amaçlara varılmıştır (Resim: 1). Kentin kuzey kesimindeki iki alanda kazı 
yapılmış ve kentin kuzey-merkez kesiminde ve Bizans Kalesi’nde jeofiziksel 
yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, kentin güney kesiminde daha 
önce restore edilmiş yapıların izlenmesi ve bakımı çalışmalarına devam edil-
miş ve ileride yapılacak olan restorasyon çalışmalarının ön analizi tamam-
lanmıştır. Aynı zamanda, kazı evi deposunda muhafaza edilen buluntular 
üzerinde konservasyon çalışmaları ve analizler sürdürülmüş, kazı evi ve çev-
resinde ise süregiden önemli altyapı iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. 
Kerkenes ören yerindeki 2017 yılı çalışmalarını destekleyen T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na en içten teşekkürlerimizi sunarız.

KAZI ÇALIŞMALARI (TR40, TR31, TR41 VE TR42)

2017 sezonu kazıları dört açmada yürütülmüştür: Açma 40 (Trench 40, 
TR40), Açma 31 (TR31), Açma 41 (TR41) (Resim: 2 ve 3) ve Açma 42 (TR42) 
(Resim: 3 ve 4). TR40, TR31 ve TR41 Kent Yapı Adası 8 olarak adlandırdığı-
mız alan içerisinde, TR42 ise bu alanın 130m. uzağındaki Kent Yapı Adası 
20’de yer almaktadır. Açmaların dördü de kentin kuzey kesiminde konum-
lanmıştır. Bu sezon sonunda, 6000 metrekare yüzölçümüne sahip Kent Yapı 
Adası 8’in dörtte birine denk gelen 1500 metrekarelik bir alan kesintisiz ola-
rak açığa çıkarılmıştır. Bu Kent Yapı Adası’nın projemizin hedefleri doğrultu-
sunda tamamen kazısı gerçekleştirildiğinde, ören yerini ziyarete gelenler için 
kentin Eski Çağ sakinlerinin yaşam alanlarını görme ve tecrübe etme imkanı 
doğacaktır. Aynı zamanda, süregelmekte olan toprak analizi programının da 
yardımıyla, kentin 757 yapı adasından biri olan bu alanda yürütülen kazı ça-
lışmaları sayesinde kent sakinlerinin nasıl yaşadığına ve günlük faaliyetlerine 
dair çok detaylı bilgi edinilmiş olacak, binaların ve açık alanların ne şekilde 
kullanıldığının çok daha iyi anlaşılması mümkün olacaktır.

TR40 Açması Kent Yapı Adası 8’in ortasında yer alan çok geniş ve sütunlu 
bir binanın hemen hemen tamamını açığa çıkaracak şekilde konumlandırıl-
mıştır. Bu yapı kentin bilinen en büyük yapılarından biridir. 2014, 2015 ve 
2016 sezonlarında hem 75 metrekarelik bir alana sahip ön odanın hem de 260 
metrekarelik bir alana sahip merkezi iç odanın tabanı tamamen açılmıştır. 
2017 sezonunda kazılar iç odanın arka duvarı yakınında, 2016 yılında saptan-
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mış olan 1,5 metre genişliğindeki ara mekanın iki kesiminde yoğunlaşmıştır. 
2016 sezonunda, 30 santimetre derinliğindeki bu ara mekanın, binanın doğu 
ve batı duvarlarının iç yüzlerini takip ederek binanın kuzey sınırının ötesi-
ne uzandığı anlaşılmıştır. Ancak bu alanın binanın iki duvarının ötesinde ne 
uzunlukta devam ettiği, bu birimin binanın yan duvarları ile ilişkisinin detay-
ları ve alanın kullanım amacının ne olduğu anlaşılamamıştır.

İlk aşamada depolama alanı olarak tanımlanan bu birimin iç odanın batı 
duvarı boyunca kazısı sürdürüldükçe bu soruların bir kısmı aydınlığa kavuş-
muştur. Birimin meyilli taş set duvarı binanın batı duvarının kuzeyine doğru 
1,2 metre boyunca devam ettikten sonra duvarın dış yüzeyine paralel olarak 
dönmektedir. Bu birimin üst kesimine denk gelen duvar sıvalıdır (Resim: 5). 
Dönüş yapan bu set duvarı 13 metre boyunca binanın batı duvarının dış yü-
züne paralel olarak devam ettikten sonra doğu-batı doğrultulu bir ara duvar 
ile binaya bağlanmaktadır. Aynı zamanda, bu ara mekanı sınırlandıran ku-
zey teras duvarı binanın batı duvarının kuzeybatı köşesinin hemen ötesinde 
köşe yapmakta ve buradan güneye doğru dönerek doğu-batı doğrultulu ara 
duvara dek devam edip ara mekanın batı sınırını belirlemektedir. Teras duva-
rının binanın dış sınırı olmadığı, ancak binanın temelinin oturduğu alçak bir 
alanı sınırlandırdığı görülür. Bu aşamadaki yorumumuza göre, evvelce işlevi 
anlaşılamamış olan bu dar mekanın, binanın iç odasının duvarlarından ve ta-
banlarından akacak suyun toplanması ya da yalıtımı için kullanılmış bir kanal 
ya da su toplama alanı olduğu sonucuna varılmıştır. 2016 ve 2017 yıllarında 
iç oda ve bu ara mekandan sistematik olarak toplanmış olan toprak örnekle-
rinin analizi 2018’de tamamlandığında bu yorumun doğru olup olmadığını 
anlamak mümkün olacaktır. Bu örneklerin analizi sayesinde bu ara mekanın 
üzerinin kapalı mı açık mı olduğu da açıklık kazanacaktır.

Bu ara mekanın batı kesiminde fildişi, kemik ve boynuzdan yapılmış eser-
leri de içeren bazı küçük buluntularla karşılaşılmıştır. Boynuzdan oyularak 
yapılmış en az yedi adet rozet alanın tabanı üzerinde ele geçmiştir (Resim: 
6). Ayrıca, alanda dağınık olarak çok sayıda işlenmiş küçük silindir biçimli 
kemik obje ve palmet biçimli fildişi bir obje bulunmuş ve tümlenmiştir (Re-
sim: 7). Yine bu alanda ele geçirilen fildişi plaka parçaları arasında kanatlı 
mitolojik bir yaratığın betimlendiği bir plaka (Resim: 8), bitkisel bir deseninin 
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betimlendiği diğer bir plaka ve fildişi kakma olarak kullanılmış olabileceği 
düşünülen şerit biçimli bir parça yer almaktadır. Bu alanda pergel kullanıla-
rak oyulmuşçasına düzgün iç içe dairelerle bezenmiş fildişi diskler de bulun-
muştur (Resim: 9). Disk biçimli bu objelerin çok benzer örneklerine Efes Arte-
mis Tapınağı’nda yer alan bir toplu buluntu grubu içinde de rastlanmıştır ki, 
iki yerleşme arasındaki bu bağlantıyı Kerkenes’te aynı binanın ön odasında 
bulunan kemiklerin 2014 yılındaki analizi sırasında keşfedilen işlenmiş aşık 
kemikleri de destekler niteliktedir. Son olarak, etrafı kare biçimli kakmalar 
için oyukların yer aldığı iki bant ile çevrelenmiş sığ bir kase ya da ayna olarak 
kullanılmış olabilecek daire biçimli bir fildişi esere ait parça da bu ara meka-
nın kuzeybatı köşesinde ele geçirilmiştir (Resim: 10). Kakma için açılmış olan 
oyukların boyutlarının bu sezonda TR40 açmasının aynı alanında bulunan ve 
büyük binanın kuzeyinde yer alan çok odalı uzun yapının 1 No.lu Odasının 
(Oda 1) kapı aralığında 1996 sezonunda ele geçirilen altın varak parçalarının 
boyutlarına tam olarak denk geldiği gözlenmiştir. 1996 yılında ele geçirilen 
altın varak parçasında dikkat çeken bir kanırtma izi doğrultusunda, bu altın 
parçacıklarının kentin yıkımı sırasında söküp kaçırmaya çalışan biri tarafın-
dan kapı eşiğinde düşürülüp kaybedildiği sonucuna varılmıştır. Fildişi kase-
cik ve bu altın varak kakma arasındaki bağlantı, ana binanın ara mekanında 
ele geçirilen parçaların en azından bazılarının aslen Oda 1’de depolandığını 
düşündürür ki 1996 yılında bulunan fildişi plaka da bu odada ele geçirilmiş-
tir. Bu sezonda ele geçirilen diğer buluntular kehribar kakma parçaları, işlen-
miş ahşap parçaları, seramik parçaları ve kemik ve metalden üretilmiş mima-
ri parçalar olarak özetlenebilir.

Ara mekanın ana binanın doğu duvarının iç yüzü boyunca uzanan doğu 
kesiminin kazısı sırasında elde edilen sonuçlar bir nebze farklılık gösterir. Ara 
mekan ana binanın doğu duvarının kuzey ucundan itibaren doğuya doğru da 
2,5 metre boyunca uzanmaktadır. Ancak, en azından yapının ikinci evresinde, 
batı kesimin aksine bu mekan doğu duvarın dış yüzü ile teras duvarının ku-
zeybatı köşesi arasında dönüş yapmamaktadır. Bunun yerine, yapının doğu 
duvarının kuzey ucu ile hizalanarak inşa edilmiş olan doğu-batı doğrultulu 
bir ara duvar sayesinde, doğu duvarın hemen dışında yer alan 1 metre eninde 
taş döşeli dar bir oluk bloke edilmiştir. Bu oluğun bir kesimi bu kazı sezonun-
da TR31 açmasında açığa çıkarılmıştır. Bu dar oluk ana binanın tabanını ve 
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duvarlarını izole etmek amacıyla yağmur sularının akması için kullanılmış 
olabilir ki taş döşemenin ortasına açılmış bir drenaj kanalının varlığı bu görü-
şü destekler (Resim: 11). Ancak, bu alandaki inşa tekniği ve genel görünüm 
ana binanın batı duvarının dış yüzeyi boyunca devam eden ara mekandan 
oldukça farklıdır. Ara mekanın diğer kesimlerinden farklı olarak burada düz 
bir taş taban yer alır ve meyilli set duvarı taşları görülmez. Aksine, dik olarak 
tabana dek devam eden doğu duvarın dış yüzü sıvanarak tabanla bağdaştı-
rılmıştır. Ara mekanın doğu kesimindeki doğu-batı doğrultulu ara duvarın 
kuzeyine doğru uzantısı içerisinde, 2016 sezonunda da olduğu gibi kente son 
veren yangının molozu içinde seramik ve kemik parçaları ele geçirilmiştir. 
Ayrıca, bu doğu kesimde bakır alaşımından yapılmış bir ok ucu, bakır alaşımı 
diskler, bir fildişi kakma parçası ve kumtaşından üretilmiş bir kase parçası ele 
geçirilmiştir. TR31 açması içinde yer alan, doğu duvarın dış cephesine bağda-
şık oluğun içinde ayrıca seramik parçaları, bükülmüş bir demir orak ve öğüt-
me taşları bulunuştur. 2018 yılında oluğun etrafındaki çalışmaların güneye 
doğru devam ettirilerek ana binanın doğu kenarındaki drenaj tekniğinin daha 
iyi bir biçimde anlaşılması planlanmaktadır. 

TR31 açmasında yer alan ve Kent Yapı Adası 8’in bugüne dek kazılmış 
en küçük odası olan Oda 4 içinde kazılara devam edilmiştir. 2012 sezonunda 
kapı eşiği saptanan bu odanın sınırları 2016 sezonunda belirlenmiş ve odanın 
uzunluğunun 3,26 metre ve genişliğinin 2,36 metre olduğu anlaşılmıştır. Bu 
oda bir mutfak olduğu anlaşılan Oda 3’ün hemen aşağısında yer almakta-
dır. 2017 sezonunda Oda 4’ün taş döşeli tabanının ilk evresi tamamen açığa 
çıkarılmış ve ikinci evre tabanı da saptanmıştır (Resim: 12). İkinci evrede ilk 
evreye ait taş döşeli tabandan 16,5 santimetre yüksekte yer alan oda tabanı 
kısmen sıvalıdır. Bu odada yalnızca kemik buluntular ve biri yonca ağızlı bir 
testiye ait olan birkaç parça seramik bulunmuştur. 

TR31 açmasının doğusunda yer alan TR41 açması, 2016 sezonunda saptan-
mış olan Oda 5 ve bu odanın hemen dışında belirlenmiş olan taş döşeli alanın 
ötesine uzanır. Bu taş döşeli alanın 2016 yılında henüz açılmamış olan kesimi 
2017 sezonunda TR41 açması kapsamında kazılmıştır. Tamamı 18 metreye 
20,9 metre boyutlarında olan TR41 açması sınırları içinde, taş döşeli alanın 
doğusunda kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu uzun bir duvar ve çok evreli 
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geniş bir açık alan yer almaktadır. Bu açık alan Kent Yapı Adası’nın doğu 
sınırını oluşturduğu anlaşılan teras duvarına kadar devam etmektedir (Re-
sim: 13). TR41 açmasının kuzey sınırını, ilk kez TR40 açmasında tanımlanmış 
olan kuzey teras duvarıyla hemen hemen aynı hizada olan ve tüm Yapı Adası 
boyunca uzanan doğu-batı doğrultulu bir duvar belirlemektedir. Bu duvarın 
içinde, TR41 açmasının kuzeybatı köşesine denk gelen bir noktada bir kapı 
eşiği bulunmuştur. Bu eşiğin TR41 ve TR31 açmalarında yer alan taş döşeli 
alandan TR41 açmasının kuzeyinde henüz kazılmamış olan bir alana geçişi 
sağladığı anlaşılmaktadır. 

TR41 açmasının büyük kısmını kaplayan ve uzun kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultulu duvarın ötesinde yer alan geniş açık alan, birbirine dört taş ba-
samaklı taş bir merdivenle bağlanan farklı düzlemdeki iki alandan oluşur. 
Bu merdiven, 12,8m.x5m. boyutlarındaki yükseltilmiş alanı destekleyen do-
ğu-batı doğrultulu teras duvarının batı ucunda yer alır. Bu yükseltilmiş ala-
nın orijinal tabanının çok küçük bir kesimi korunmuş olmasına rağmen ana 
kayanın yer yer yüzeyde çıkıntı yapmasından bu alanın çeşitli işlevler için 
kullanılabilmesi amacıyla düzlenmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Alanın ta-
banının korunduğu kuzeybatı köşesinde kemik, seramik ve ahşap parçala-
rı ele geçmiştir. Bu alanın batı duvarının hemen önünde, merdivenin en üst 
basamağından 1 metre ileride yaklaşık 45cm.x35cm.x30cm. boyutlarında iki 
kumtaşı blok bulunmuştur. 2017 yılında kazılmaya başlanan, teras duvarının 
güneyindeki daha geniş alçak alanın 2018 sezonunda tamamen kazılarak açı-
ğa çıkarılması planlanmaktadır. 

Son olarak, Kent Yapı Adası 8’in hemen güneyinde yer alan Kent Yapı 
Adası 20’nin içinde konumlandırılan TR42 açmasında kazı çalışmaları başla-
tılmıştır. Farklı özelliklere sahip bu yapı adasının bazı kesimlerinde aynı me-
todoloji uygulanarak sürdürülecek olan çalışmalar sonunda Kent Yapı Adası 
8 ile karşılaştırmalı bir değerlendirme yapma olanağı doğacaktır. Jeofiziksel 
yüzey araştırmasıyla ortaya koyulan haritada Kent Yapı Adası 20’nde olduk-
ça plansız ve gelişigüzel bir yapılaşma gözlenmiş, hatta yapıların olasılıkla 
zaman içinde yapı adasının dışına taşmaya başladığı görülmüştür. 2017 sezo-
nunda Açma TR42 dahilinde Kent Yapı Adası 20’nin 7m.x7,5m. ölçülerindeki 
bir alanı açılmaya başlanmıştır. Bu açma, yapı adasının içindeki yükseklikleri 
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farklı iki alanı birbirinden ayıran uzun bir duvara bitişik iki odalı bir yapıyı 
araştırmayı hedeflemiştir. İki odanın da orijinal tabanları korunmamış olma-
sına rağmen odaların dolgusu içinde yer yer kümelenmiş olan seramik parça-
ları ve demir bir kargı ele geçmiştir. 

Dört açmanın her birinin kazısı boyunca, yapıların üç boyutlu modelle-
rinin biçimlendirilebilmesi için fotogrametrik kayıt çalışmalarına devam 
edilmiştir. Bu sezonda kullanılmaya başlanan 360 dereceli kameralar sezon 
boyunca üç boyutlu modellerin geliştirilebilmesini mümkün kılmıştır. Ka-
zılar tamamlandığında açığa çıkarılan çamur sıvalı duvarların ve tabanların 
korunması için kazı alanı jeotekstil ile kapatılmış ve jeotekstilin üzerine bir 
miktar temiz toprak atılmıştır. Son olarak, var olan tel örgü yeni açmaların 
tümünü çevreleyecek şekilde genişletilmiştir. Kent Yapı Adası 8’i çevreleyen 
bu tel örgü yapı adasının 6000 metrekarelik tüm alanını kazma hedefimize 
doğru ilerledikçe her yıl genişletilmektedir. 

JEOFİZİKSEL YÜZEY ARAŞTIRMASI ÇALIŞMALARI

2017 sezonunda Kerkenes’te  gerçekleştirilen jeofizik yüzey araştırması 
çalışmaları, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 27 gün boyunca sürdürül-
müştür. Bu süre içinde toplam olarak 64.800 metrekarelik (6,48 hektar) bir 
alan uluslararası ekibimiz tarafından araştırılmış ve kentin kuzey ve merkezi 
kesimlerindeki geniş jeofizik araştırma alanları birbirine bağlanmıştır (Resim: 
14). Jeofizik yüzey araştırmasının genişletilmesi sayesinde, özellikle kente son 
veren yangının etkili olmadığı alanlardaki binaların da planlarının anlaşılma-
sı mümkün olacak ve kentin tüm yapılarını teker teker ortaya koyan yerleşim 
planı belirlenebilecektir. Daha evvel hiç jeofizik yüzey araştırması yürütül-
memiş olan geç dönem Bizans Kalesi’nde çalışmalara da bir gün ayrılmıştır. 
Hem kale içi mimarisinin araştırılmasında elektriksel özdirenç yönteminin ne 
derece etkin olduğunu hem de elektriksel özdirenç tomografisi (ERT) yüzey 
araştırması yöntemi ile ana kayanın şekli ve derinliğine dair bilgi edinilip edi-
nilemeyeceğini test etmek için küçük bir alan seçilmiştir. Kale içi mimarisinin 
anlaşılmasında özdirenç yöntemi Demir Çağı kentinin mimari planının çıka-
rılmasında olduğu derecede etkili sonuçlar vermemiştir. Ancak ERT yüzey 
araştırması yönteminin ileriki sezonlarda ana kayanın biçiminin haritalanma-
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sı ve kalenin inşası için temel oluşturan toprak dolgunun belirlenmesinde fay-
dalı olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu alandaki çalışmaları 2018 sezonunda 
genişletmeyi ümit ediyoruz.

Kerkenes ören yerinde yürütülen jeofizik yüzey araştırmasının yanı sıra, 
Uşaklı Höyük ekibine özdirenç aletleri ödünç verilmiş ve ekibin Mayıs ayı 
başlarında höyükte elektriksel özdirenç yüzey araştırması yürütebilmeleri 
için destek sağlanmıştır. 1993 yılından beridir Kerkenes Projesi için bir gele-
nek olarak süregeldiği gibi diğer arkeolojik araştırma ekiplerinin ve Yozgat 
Müzesi’nin çalışmalarına destek olmaya devam edebildiğimiz için kıvanç du-
yuyoruz.

KONSERVASYON ÇALIŞMALARI 

Kerkenes Projesi için hem süregelen kazı alanlarının hem de önceki kazı 
ekipleri tarafından açığa çıkarılmış yapıların konservasyonu ve bakımı her 
zaman önemli bir öncelik teşkil etmektedir. Konservasyon çalışmalarının 
odak noktası yaklaşık on yıl önce kazılmış ve kısmen restore edilmiş olan 
Kapadokya Kapısı’nın bakımı için bir konservasyon planı geliştirmektir. An-
cak bu yapının sağlam biçimde ayakta tutulabilmesi, kente son veren yan-
gın sırasında duvarların ve kulelerin inşasında kullanılmış olan ahşap dikme 
ve hatılların tamamen yanmış olmasından dolayı oldukça zorlu bir iştir. Bu 
ahşap çatkının yanması sonucunda oluşan boşluklar, duvar dolgusunu oluş-
turan taşların duvar yüzeyini kaplayan ve yer yer yüksekliği 3 metreye dek 
korunmuş olan taş blokların aralarından dışarı dökülmesine sebep olmuştur. 
Bu kapı yapısının duvarlarının günümüze dek korunabilmiş olmasının tek 
sebebinin, kentin yıkımı sırasında duvarların üst kesimlerinden yapının içi-
ne doğru yıkılan molozun duvarların alt kesimlerini destekleyecek biçimde 
oluşturduğu dolgu olduğu söylenebilir. 

2009 ve 2010 yıllarında anıtsal kapının dört ayrı kesiminde farklı restoras-
yon yöntemleri denenmiştir. Bu restorasyon yöntemi dolgu taşlarının kay-
masının, duvarın bel vermesinin ve yıkılmaya yüz tutmasının önlenebilmesi 
için her yıl küçük dolgu taşlarının yenilenmesini gerektirmektedir. Maalesef, 
iki yıl boyunca 2012 ve 2013 yıllarında bakım çalışması yapılamamıştır. Eki-



341

bimiz 2014 ve 2015 sezonlarında Yozgat Müzesi’nin izni çerçevesinde bakım 
çalışmalarını gerçekleştirmiş, ancak evvelki iki yıldaki ihmal nedeniyle resto-
re edilmiş olan taş dolgunun bel vermeye başladığı da gözlenmiştir. Kazı iz-
ninin yenilendiği 2016 sezonuyla birlikte ekibimiz yıllık bakımı gerçekleştir-
miş ve ayrıca 2014-2015 yıllarında geliştirilen fotogrametri yöntemi sayesinde 
yapının restore edilmiş kesimlerinde meydana gelen değişimleri yakından 
gözlemlemeye başlamıştır. 2017 sezonunda yıllık bakımın yanı sıra Kapadok-
ya Kapısı çevresinde geniş çaplı bir alan temizliği de yapılmıştır. Ayrıca Ab-
dullah Gül Üniversitesi’nin mimari restorasyon ekibi ile işbirliği içinde kapı 
yapısının stabilizasyonu için bir ön çalışma planı geliştirilmiştir. Fotogrametri 
yöntemiyle elde edilen veriler kullanılarak geliştirilen bu plan uzman görüş-
leri için danışman mühendislere sunulmuştur. 2018 yılında bu plan son halini 
alacak ve komisyonun onayına sunulacaktır. 

Ek olarak, 2017 yılında ören yerinin başka alanlarında da konservasyon ça-
lışmaları yürütülmüştür. Saray alanı da temizlenmiş ve tel örgü onarılmıştır. 
Kış mevsiminde bilgi verici panoların ikisi parçalanmış olduğundan, turistler 
için bilgi verici yeni panolar hazırlanmış ve kentin güney kesiminde yerlerine 
yerleştirilmiştir (Resim: 15). Ayrıca, kentin surlarının hemen dışında yer alan 
taşların üzerinde tespit edilen grafitiler konservasyon ekibimiz tarafından 
sökülmüştür. Bu çalışmalar, kentin restore edilmiş olan duvarlarının yıllık 
bakım çalışmalarına ek olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, kazı evi depoların-
da yer alan önceki sezonların ve 2017 sezonunun buluntularının onarım ve 
koruma çalışmaları her yıl olduğu gibi uzman konservasyon ekibi tarafından 
sürdürülmüştür. 2017 sezonunda kazı evi deposunda yürütülen çalışmalar 
arasında 2003–2011 sezonlarında bulunmuş olan taş eserlerin uzun vadede 
korunabilmeleri için tekrar paketlenmesi ve yeni depo odalarında düzenlen-
mesinin yanı sıra demir eserlerin stabilise edilmesi için tekrar paketlenmeleri 
de yer almıştır. 

Bu sezonun çalışmaları arasında uzmanlar tarafından yürütülen botanik, 
zoolojik, seramik, metal ve dendrokronolojik analizler de yer almıştır. Bu se-
zonun buluntuları doğrultusunda bu alanlardaki uzmanların çalışmalarına 
gerek duyulmuş olmakla beraber uzmanlık gerektiren bu analizler aynı za-
manda projemizin uzun vadeli araştırma programının bir parçası olarak yü-
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rütülmektedir. Bu analizler arasında, 2016 ve 2017 yıllarında TR40 açmasında 
bulunan dendrokronolojik örneklerin analizi çok önemli bir yere sahiptir. Bu 
örekler kentin mutlak kronoloji yöntemleriyle tarihlenebilmesini sağlayacak 
sayıda ağaç halkasına sahiptir ki, aynı zamanda bu örneklerin dendrokrono-
lojik tarihlenmesi Türkiye’nin bölgesel dendrokronoloji eğrilerine geniş çaplı 
katkılarda da bulunma potansiyeline sahiptir. Halihazırda bu dendrokrono-
loji analiz örneklerinin yurt dışına çıkarılabilmesi için Bakanlık ve Yozgat 
Müzesi’nden izin temin etmeye çalışmaktayız. Kazı sezonu boyunca ekip 
üyelerimiz arasındaki Türk ve yabancı üniversitelerden gelen öğrenciler hem 
kazı alanında çalışma imkanı bulmuşlar hem de farklı analizleri yürüten uz-
manlarla ve konservasyon ekibiyle beraber çalışarak bu alanlarda da kendile-
rini geliştirme imkanına sahip olmuşlardır.

KAZI EVİ VE ALTYAPI İYILEŞTIRME ÇALIŞMALARI

2017 sezonu boyunca şahmuratlı Köyü’nde yer alan kazı evinin çeşitli bi-
nalarında son derece önemli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kazı 
evinde kurulan güvenlik kameraları sistemi 2017’de işler hale getirilmiştir. 
Bu sayede kazı evi yerleşkesine ve özellikle arkeolojik malzemenin yer aldığı 
depolara giriş çıkışları yakından gözlemlememiz ve kaydetmemiz mümkün 
olacaktır. Bunun yanı sıra, depolardaki bazı odalara yeni raf sistemleri ku-
rulmuş ve 2003–2011 kazı sezonlarında bulunmuş olan taş eserler bu depo 
odalarına yeniden düzenlenerek yerleştirilmiştir. Bu sayede, taş eserler depo-
sunun büyük üst odası yeni kazı sezonlarından çıkan eserler üzerinde çalışan 
uzmanların çalışabilecekleri alanlara bölünerek yeniden düzenlenmiştir. Böy-
lece, ana depo binasında konservatörlerin çalışma alanları genişletilebilmiş 
ve ekipmanlar için yer açılabilmiştir. Son olarak, ana depo binasının arkasına, 
açmalardan getirilen toprak analiz örneklerinin flotasyon tankında yüzdürü-
lerek botanik ve zoolojik örneklerin toplanması amacıyla kullanılmak üze-
re yağmur suyunun biriktirilmesi için bir varil yerleştirilmiştir. şahmuratlı 
Köyü’nde her yaz su problemi yaşandığı için bu varil, projemizin toprak ana-
lizlerinin hızlandırılmasına yardımcı olacaktır. 

Bu iyileştirme çalışmalarına ek olarak, merkezi kazı evi binasının yakının 
yeni bir garaj inşa edilmiştir. Bu garaj kazı aletlerinin ve ekipmanın depolan-
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ması için kullanılan geniş bir alana da sahiptir. Son birkaç yıldır ihtiyaç duy-
duğumuz bu yapının inşaatı Central Florida Üniversitesi’nin katkıları saye-
sinde bu sezonda gerçekleştirilebilmiştir. 2017 sezonunda gerçekleştirdiğimiz 
diğer iyileştirme çalışmaları arasında Erdoğan Akdağ ziyaretçi Merkezi’nin 
damının acil onarımı, güneş panellerinin birkaçının yenilenmesi ve ören yeri-
ne ulaşımı sağlayan toprak yolun onarımı sayılabilir. Bu iyileştirme ve bakım 
çalışmalarının bir kısmı Yozgat Valiliği ve Sorgun Kaymakamlığı’nın destek-
leri sayesinde mümkün olmuştur.

KAMUSAL GİRİŞİMLER

2017 kazı sezonu süresince Kerkenes ören yerinin tanıtımı doğrultusun-
da kamusal alanda birkaç girişimde bulunulmuştur. Sorgun’da Mehmet Akif 
Ersoy Ortaokulu  ve Yavuz Selim ilk Okulu öğrencilerine Kerkenes ören 
yerini tanıtan sunumlar yapılmıştır. Ayrıca, İstanbul Kültür 2000 Koleji öğ-
rencileri bir sınıf projesi olarak önce Kerkenes yerleşimi üzerine araştırma 
yapmış, ardından ören yerini ziyarete gelmişlerdir. Sınıf projelerinin devamı 
olarak önümüzdeki yıl önce İstanbul’da ardından dünyanın farklı yerlerinde 
Kerkenes’i tanıtmayı planlamaktadırlar. Yozgat’a gelen turistlere kılavuz ola-
cak bir mobil uygulama hazırlamakta olan Yozgat Turizm Bürosu ile işbirliği 
yapılmış ve Kerkenes ören yerinde yapılan video çekimleri turizm bürosuna 
teslim edilmiştir. Son olarak, yıllardır olduğu gibi bu sezonda da Kerkenes 
kazı çalışmaları boyunca çağın en ileri teknolojilerini kullanmakta yetkin yeni 
bir nesil arkeoloğun yetiştirilmesi adına Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin 
eğitimi sürdürülmüştür.

TEŞEKKÜRLER

Kerkenes 2017 yılı çalışmalarını destekleyen T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na en içten teşekkürlerimizi sunarız. Özellikle, Yozgat Müzesi’nden 
Arkeolog Necip Becene’ye bu yıl da Bakanlık Temsilcisi olarak projemizi 
onurlandırdığı için teşekkürü borç biliriz. Yozgat Müzesi Müdürü Hasan K. 
şenyurt’a değerli tavsiyeleri için ve tüm Yozgat Müzesi çalışanlarına çalış-
malarımıza verdikleri destek için minnettarız. Ayrıca, Yozgat Valisi Kemal 
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Yurtnaç, Sorgun Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediye Baş-
kanı Ahmet şimşek, şahmuratlı Muhtarı Turan Baştürk ve Sorgun İlçe Özel 
İdare Müdürü Metin Kayhan’a da destekleri için teşekkür ederiz. Bu proje-
nin finansal desteği, Merops Foundation, National Science Foundation (NSF) 
Grant Award #1624105 “Investigation into the Social Organization of an Early 
City” ve University of Central Florida’dan alınmıştır. Ekibimize bu yıl, Cent-
ral Florida Üniversitesi (UCF), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Abdullah 
Gül Üniversitesi, FORTH Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü, Koç Üniversitesi, 
Arizona Eyalet Üniversitesi (ASU), Groningen Üniversitesi, Boston Üniversi-
tesi, Toronto Üniversitesi, Connecticut Üniversitesi, Arizona Üniversitesi, Ca-
lifornia San Diego Üniversitesi (UCSD) ve Montreal Quebec Üniversitesi’ne 
mensup uzmanlar ve öğrenciler katılmıştır. 
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Resim 1:  2017 sezonunda arazi çalışması yürütülen alanlarının haritası (1) Kent Yapı Adası 8, (2) 
Kent Yapı Adası 20, (3) 2017 jeofizik yüzey araştırması alanı, (4) Kapadokya kapısı ve 
(5) Bizans Kalesi.
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Resim 3: Kent Yapı Adası 20 (önde) ve Kent Yapı Adası 8’de kazılan 
alanların hava fotoğrafı.

Resim 2: Kazıların yürütüldüğü TR29, TR31, TR33, TR40 ve TR41 aç-
malarının hava fotoğrafı.
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Resim 5: TR40 açmasında ana binanın batı duvarının 
batısındaki taş döşemeyle sınırlandırılmış ara 
mekan.

Resim 4: TR42 açmasının hava fotoğrafı.
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Resim 8: TR40 açmasında ara mekanın batı 
kesiminde bulunan, kanatlı mi-
tolojik bir yaratığın betimlendiği 
fildişi plaka parçası.

Resim 11:  TR31 açmasında yer alan taş dö-
şeli oluk. 

Resim 7: TR40 açmasında ara mekanın batı 
kesiminde bulunan fildişinden 
oyulmuş palmet.

Resim 10: TR40 açmasında ara mekanın batı 
kesiminde bulunan, fildişi kase 
ya da ayna parçası.

Resim 6:  TR40 açmasında ara mekanın batı 
kesiminde bulunan boynuzdan 
yapılmış rozetlerden bir örnek. 

Resim 9:  TR40 açmasında ara mekanın batı 
kesiminde bulunan fildişinden 
disk.
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Resim 13: TR41 açmasının güneybatıdan görünümü. 

Resim 12: TR31 açmasında yer alan Oda 4’ün tamamen kazılmış haldeki görünümü.
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Resim 15: Kentin güney kesiminde ziyaretçiler için yerleştirilen bilgi panolarının yenilenmesi.

Resim 14: Kentin orta-kuzey kesiminde 2017 sezonunda yürütülen jeofizik yüzey araştırmasının 
sonuçları. 
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LETOON 2017 
Sema ATİK KORKMAZ*

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izin ve finansal destekleri ile Başkent Üniversitesi adına sür-
dürülen UNESCO Dünya Mirası Letoon Kutsal Alanı kazısı 2017 yılı arazi ça-
lışmaları 16 Temmuz-28 Ağustos 2017 tarihleri arasında; Başkent Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ve Kültür 
ve Sanat Araştırmaları Merkezi (BÜKSAM) işbirliğiyle, Letoon Arkeolojik 
Araştırma Projesi (LAAP) kapsamında; arazi temizliği, arazi düzenlemesi, 
araştırma, koruma, onarım, envanter, mimari belgeleme ve kazı çalışmaları 
konularında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarından Sayın Arzu Aktaş temsilciliğinde gerçekleştirilmiştir. Kazı 
ekibimiz kazı alanına 08 Temmuz 2017 tarihinde intikal ederek kamp hazır-
lıklarını gerçekleştirmiştir. 

ARAZİ TEMİZLİĞİ 
2017 sezonunda tüm sit alanını kapsayacak şekilde yıllık rutin arazi temiz-

liği bitki kökü temizliği, atık toplama, alan düzenlemesi ve ekibimize kazı evi 
olarak tahsis edilen evin bahçesinde yer alan ağaçların bakımı, sulanması ve 
kireçlenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Kazı evimizin bakım onarım işleri kazı 
hazırlıkları kapsamında ekibimiz tarafından yapılmıştır.

ARAZİ ÇALIŞMALARI
1. Alanda Pronaos Sütunlarının Tamburlarının Saptanması 

Baki DEMİRTAş
Tuğçe KOCAEL

Fransız kazıları sırasında oluşturulan Leto Tapınağı Restorasyon 
Projesi’nin bir parçası olarak planlanan ve bu kapsamda Fransız ekip tarafın-

* Prof. Dr. Sema ATİK KORKMAz, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fa-
kültesi, Mimarlık Bölümü, Bağlıca Kampusü Eskişehir Yolu 20. km. Ankara/TÜRKİYE, atiks@
baskent.edu.tr
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dan sütun tamburları bulunarak envanterlenen iki adet pronaos sütununun, 
anastylosis çalışması ile yerlerine konması planlanmaktadır. 2017 yılı kazı 
sezonunda ise, bu planın ön hazırlığı olarak söz konusu iki adet pronaos sü-
tununu oluşturan 11 adet tamburun alandaki taş bahçelerinde aranması/bu-
lunması gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). 11 adet tamburdan 9 adeti Letoon ören 
yerinin (eski) girişi önündeki taş bahçesi 1’de, bir adeti de Leto Tapınağı’nın 
güneybatı köşesinde, hemen krepisin önünde belirlenmiştir (Tablo: 1-2). Alan-
daki yerleri belirlenen on adet tambur, plankareleri çıkarılarak vaziyet planı-
na işlenmişler ve karekod sistemine de girişleri yapılmıştır.

Tablo 1 Leto Tapınağı Pronaos Doğu Sütunu Tamburları  (1. Sütun)

Adı Env. No. (F) QR code Konumu Tam. S.

Başlık 4100 - - -

Tambur 4092 003204 taş bahçesi 1 6

Tambur 1209 003208 taş bahçesi 1 5

Tambur 1211 003207 taş bahçesi 1 4

Tambur 1203 003209 taş bahçesi 1 3

Tambur 980/900 -- -- 2

Tambur -- -- -- 1

Kaide 4731 - - -

Tablo 2 Leto Tapınağı Pronaos Batı Sütunu Tamburları (2. Sütun)

Adı Env. No. (F) QR code Konumu Tam. S.

Başlık - - - -

Tambur 9052 003206 taş bahçesi 1 6

Tambur 4203 003210 taş bahçesi 1 5

Tambur 4093 003205 taş bahçesi 1 4

Tambur 1217 003212 taş bahçesi 1 3

Tambur 9020 003213 Leto T gb 2

Tambur 1032 003211 taş bahçesi 1 1
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2. Tümtüm Tepe Ana Kaya Alanı ve Teras Duvarı Kazıları 

Banu ÖzDİLEK

Perihan KILIÇKAYA

Mehmet ÇALGICI

Tiyatronun güney analemma duvarına bitişik teras duvarlarının, analemma 
duvarından yaklaşık 100 m. uzaklığında başlayan yaklaşık 9 m. uzunluğun-
daki kısmı; 2017 senesi kazılarında açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). Hellenistik 
Dönemde inşa edilen teras duvarının bu kısmı tamamen yıkılmış olup, Geç 
Antik Dönemde makadam blokaj tekniğinde, küçük moloz taşlarla iç dolgu 
duvarı şeklinde örülmüştür. Küçük taşlarla örülen duvarın cephesi estetik bir 
görünüm sağlaması açısından renkli sıvalarla kaplanmıştır. Kazılarda ele ge-
çirilen sarı, kırmızı ve mavi renkli sıva parçalarına göre, duvarda kullanılan 
sıvanın çok çeşitli olduğu anlaşılmıştır. Sıvalı duvardan küçük bir bölüm in-
situ olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca seramik bir çanak içinde de kırmızı kök 
boya tortusu ele geçirilmiştir.   Teras duvarının opus incertum tekniğinde or-
taya çıkarılan bölümü, yoğun harç kullanımı ve örgü tekniği ile Geç Antik 
Döneme, İ.S. 5. yüzyıl sonrasına ait olduğu söylenebilir. Letoon’daki teras 
duvarı, ön kısmındaki mekanın bir atölye olduğu düşünülmektedir (Resim: 
3). Kazılardan yoğun olarak Roma Dönemine ait günlük kullanım seramik-
leri ele geçirilmiştir. Teras duvarının üzerindeki tepeden ise, akıntı ile yoğun 
olarak Hellenistik Döneme ait seramikler ve terrakotta bir Eros başı bulun-
maktadır (Resim: 4). Teras duvarlarının önünde bulunan kaya basamaklı açık 
hava kült alanının önünden Mısır’dan ithal edilmiş, bir scaraboit ele geçmiştir 
(Resim: 5).

3. Taş Ocaklarının Lokalizasyonunun Belirlenmesi   

Banu ÖzDİLEK

Baki DEMİRTAş

Perihan KILIÇKAYA

Mehmet ÇALGICI

Letoon’da 2016 başlayan, 2017 devam eden, teras duvarının kazısı ve  Tüm 
Tüm Tepe araştırmaları sırasında, ana kaya işçiliği ve taş ocağı alanlarının 
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tespitine yönelik çalışmalarda, kaya yüzeyinde toplam 250 adet,  insan eliyle 
yapıldığı kesinleştirilen antik izler saptanmıştır. Kaya yüzeyinde belirlenen 
bu izler; kama, murç, eğe, testere, keski, çekiç, farklı boyda taşçı taraklarının 
kullanılmasıyla yapılmıştır. Teras duvarlarının bulunduğu, yerleşimin batı 
yamacındaki kayalık alanlarda, büyük kaya bloklarının çıkarıldığı yataklar 
tespit edilmiştir (Resim: 6). Yapılan araştırmalarda ana kaya yüzeylerinde; 
hatıl kiriş yuvaları, pres tekneleri, stel yuvaları, sunu çanağı da tespit edil-
miştir. Bölgenin jeolojik yapısı kolay işlenebilir bir malzeme olan kireçtaşıdır. 
Bölgenin taş ocakları açısından zenginliği günümüzde de önemini sürdür-
mektedir. M. Ö. 6 yüzyıldan M. S. 7 yüzyıla kadar kentteki yapılarda yerel 
kireçtaşı kullanılmıştır. Tepenin özellikle batı tarafının, yoğun olarak taş oca-
ğı olarak kullanıldığı ve çeşitli yöntemlerle çıkarılan taşların kaydırma me-
toduyla alana indirildiği anlaşılmıştır. Yamacın doğu tarafında ise taş ocağı 
olarak kullanılmamıştır. Letoon Kutsal Alanı’nda kayalıkların kutsal bir anla-
mının olduğu anlaşılmıştır. Hellenistik Döneme tarihlenen, Leto Tapınağı’nın 
en kutsal alanı olan cellasının ortasında ana kayanın bilinçli olarak bırakmış 
olduğu görülmektedir. Rahip konutları da kayalara işlemiş hibrid yapılardır. 
Temenos alanın büyük bir kısmı da ana kaya traşlanarak oluşturulmuştur. 
Tiyatronun caveasının orta kesimindeki oturma sıralarının büyük bir bölü-
münün, ana kaya işlenerek yapıldığı gözlemlenmiştir.  Kutsal alanın inşa-
sında kullanılan en önemli hammadde, kentin yaslanmış olduğu Tüm Tüm 
Tepe’nin kireçtaşı kaynaklarıdır. 

MİMARİ BELGELEME 

İsmail Erdem UFUK

Aylin YILDIRIM

zeynep Berfin ERSAYIN

Batın DÜNDAR

Dilan BAşAK

Mimari belgeleme çalışmaları Ağustos ve Ekim aylarında iki etap halin-
de gerçekleştirilmiş olup, 2017 yılı kazı sezonunda, Letoon Kutsal Alanı’nda 
gerçekleştirilen mimari belgeleme çalışmalarının kapsamında, kazı başkanlı-
ğının çalışma planında yer aldığı şekilde, önceki yıllarda yapılan belgeleme 
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çalışmaları kapsamında oluşturulmaya başlanılan yerel koordinat sistemi ve 
güncel vaziyet planı oluşturmaya yönelik olarak, tamamlanması gerekli ön-
celikli alanlar, Leica marka TS09 modeli total station cihazıyla yaklaşık 2500 
nokta ölçümü ile çizim altlıkları hazırlanmıştır (Resim: 7).  Alan çalışması 
kapsamında, kazı başkanlığının çalışma planında yer aldığı şekilde;

• Anıtsal Hadrian Çeşmesi ve kaynak yapısı, 

• Erken Hristiyanlık Dönemi kilise yapısı (manastır kompleksinin kuzey 
kanadı), 

• Batı portiko,

• Alan sınırları dahilinde(karayolu batısındaki bölgeyle birlikte) muha-
faza edilen, Leto Tapınağı mimari elemanlarının (anastilosis çalışma-
sına uygun olan sütün tamburları ve başlıklarının)  lokasyonları, ele 
alınmıştır. 

Alan çalışması sırasında elde edilen ölçüm verileri ve çizim altlıklarının 
(krokilerin) autocad ortamında mimari çizim fotmatına uygun şekle getiril-
mesine başlanmıştır. Alan çalışması sırasında, total station ile alımı yapılan 
noktaların, yerinde 1/20 ölçeğinde elle krokileri oluşturulmuştur. Hazırla-
nan kroki, sonrasında dijitalleştirilerek autocad ortamında, lokal koordinat 
sisteminde bulunması gerekli yere yerleştirilerek çizimler hazırlanmaya baş-
lamıştır. Gerekli görülen yerlerde, kesit ve görünüş çizimlerinde kullanılmak 
üzere, fotoğraf çekimi ve fotogrametrik düzenlenmesi işlemleri yapılmıştır. 
Çalışmaların sonucunda Letoon vaziyet planı tamamlanmıştır (Çizim: 1). Bu 
çalışmaların dışında 2014 yılında Leto Tapınağı’nın alınlığına ait hali hazırda 
mevcut olan 52 adet blok alanda çeşitli taş bahçelerinde aranarak bulunmuş 
ve uygun olanları Leto Tapınağı’nın kuzeybatı köşesindeki alanda, yerde ye-
niden kurma çalışması için kullanılmıştı. Kurulan alınlıkta, alınlığa ait sekiz 
adet uygun blok kullanılmış, kurulan alınlığın fotoğraflanarak belgelenmesi 
yapıldıktan sonra ziyaretçilerin güvenliği nedeniyle tekrar sökülmüştü. Bu 
seneki çalışmalarda alınlığın yeniden kurma denemesinde kullanılan bloklar, 
çizimleri yapılarak dijital ortama aktarılmışlar ve birbirine eklenerek alınlığın 
bir köşesinin restitüsyon çizimi oluşturulmuştur.
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KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI
 Cengiz ÇETİN

Murat AYAT
Burhanettin ÇETİN

Bekir ASIL
Letoon Kutsal Alanı kazı alanında koruma ve onarım çalışmaları yukarıda 

belirtilen zaman aralığında erken dönem kilisesinin güneydoğusunda bulu-
nan   3.80x3.73m. ölçülerinde dikdörtgen planlı mekanda gerçekleştirilmiştir. 
Bu mekanda yapılan çalışmalar, pişmiş toprak taban döşemesinin koruma ve 
onarım işlemleri ile mekanın kuzey duvarında bulunan kireçtaşı bloğun parça 
yapıştırma işlemleri olmak üzere iki ana başlık halinde aşağıda açıklanmıştır.

 
A.  Letoon Manastırının Güney-Batısında Bulunan Mekanın Taban Döşemesi 

Koruma ve Onarım Çalışmaları
Letoon Manastırı’nın güney-doğusunda mekanın 3.80x3.73 m.lik güney 

bölümünün tabanı pişmiş toprak plakalarla kaplanmıştır. Söz konusu plaka-
lar, 2.5-2.6 mm. kalınlıkta 52x52 cm. ölçülerinde kenarları şev verilmiş kare 
şeklindedir (Resim: 9).

A.1. Döşemenin Korunma Durumu
30’u tam ölçü veren pişmiş toprak döşeme plakaları, çok kırıklı olup, kırık 

parçaların büyük bölümünün aralarına toprak dolmuştur. Plaka parçalarının 
bir bölümünün altındaki kireç yatak harcı ile bağlantısı kopmuştur. Döşeme-
de parça kayıpları nedeni ile yer yer lakuna alanlar oluşmuştur. Bu lakuna 
alanlarda yatak harcı kısmen korunmuştur. Döşeme plakalarının yüzeyinde 
toprak, toz ve kısmen kalkerden oluşan ince bir kir tabakası mevcuttur. Pla-
kaların hamurunda yumuşama veya çözülme tespit edilmemiştir. Kireç bazlı 
yatak harcı lakuna alanlarda oldukça yumuşamış olup kolayca dağılmakta-
dır.

 
A.2. Koruma ve Onarım Uygulamaları
Pişmiş toprak döşeme plakalarına uygulanan koruma ve onarım işlemleri 

işlem basamaklarına göre sıralanarak maddeler halinde aşağıda açıklanmış-
tır.
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A.2.a. Temizlik

Döşeme üzerine 2016 kazı sezonu sonunda jeotekstil ve kum tabakasın-
dan oluşan yeniden kapama işlemi uygulanmıştır. Bu kapama örtüsü dikkatli 
bir şekilde kaldırılarak döşemenin üzeri açılmıştır. Ardından fırça, küçük el 
aletleri ve elektrik süpürgesi kullanılarak döşeme yüzeyindeki kum, toz ve 
toprak tabakası temizlenmiştir. Bu işlemin ardından döşemenin tüm derz ve 
kırık aralarındaki toprak küçük el aletleri kullanılarak mekanik olarak temiz-
lenmiştir.

A.2.b. Sağlamlaştırma ve Harç Uygulaması

Döşemeye ait yatak harcı ve pişmiş toprak plaka kırık yüzeyleri su içinde 
% 20 oranında seyreltilen etilalkolle yıkanarak gözeneklerin açılması sağlan-
mıştır. Bir akrilik reçine türü olan primal AC 33, su içinde % 5 oranında sey-
reltilerek enjektör yardımı ile tüm lakuna alanlar ile plaka kırık yüzeylerine 
emdirilmiştir. Böylece döşeme yatak harcı ve pişmiş toprak plaka kırık yü-
zeyleri sağlamlaştırılmıştır. Döşeme elemanlarının birbirleri arasındaki bağı 
yeniden kurarak hareket etmelerini önlemek için kireç bazlı harçla lakuna 
alanlar ve pişmiş toprak plaka kırık araları dolgulanmıştır (Resim: 10-11). 
Kullanılan harç agregası kum, ponza ve kiremit tozu karışımına ½ oranında 
kireç kaymağı katılarak hazırlanmıştır. Mekanın duvarlarına ait, pişmiş top-
rak plakaların üzerine yerleştirilmiş taşların altından ve arasından döşeme 
üzerine toprak akışını önlemek amacı ile taşların döşeme ile birleşim kenarla-
rı ince bir harç tabakası ile dolgulanmıştır.

 

B. Erken Dönem Kilisesinde Taş Blok Onarımı

Letoon Kutsal Alanı erken dönem kilisesinin güneybatısında bulunan 
pişmiş toprak plakalarla döşeli mekanın doğu duvarında döşeme plakası 
üzerine oturtulmuş kireçtaşı bloğun alnında çok sayıda kırık mevcuttur. Bu 
kırıklar aralarına giren balçıkla ana bloğa tutunmuş durumdadır. Ancak bu 
parçaların zamanla bloktan koparak kaybolması söz konusudur. Bu nedenle 
parçaların ait oldukları bloktan sökülüp temizlendikten sonra yeniden yerle-
rine yapıştırılmasına karar verilmiştir. Yapıştırma işleminden önce parçalar 
sıra ile taş yüzeyinden sökülerek kırık yüzeylerindeki toprak ve kirler, me-
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kanik yöntemlerle kabası alındıktan sonra su ile ıslak olarak temizlenmiş ve 
epoksi reçine ile yapıştırılmıştır (Resim: 12). 

ÇEVRE DÜZENLEME PROJESI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğü Uygulama Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Letoon Ören Yeri 
Çevre Düzenleme Projesi (ÇDP)” 22/11/2012 tarih ve 1113 sayılı Muğla 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı’yla Kazı Başkanlığımız ve 
Fethiye Müze Müdürlüğü denetiminde uygulanmak üzere onaylanan çevre 
düzenleme projesi kapsamında terfi merkezleri oluşturulmuş ve pompalar su 
tahliyesi için yerleştirilmiş, ihata duvarları oluşturulmuş ve proje kapsamın-
da alan için yedi adet, karşılama merkezi için de beş adet bilgi panosu Türk-
çe-İngilizce olarak ekibimizce hazırlanarak monte edilmiştir (Çizim: 2). Leto, 
Artemis ve Apollon tapınaklarının ÇDP kapsamında hazırlanan 3D canlan-
dırma ve modellemeleri ekibimizin desteği ve yönlendirmesiyle hem yapılara 
ait özgün parçalar hem de önceki yıllarda ekibimizce yapılmaya başlanan res-
titüsyon çalışması göz önüne alınarak yapılan değişikliklerle tamamlanmıştır. 
Apollon Tapınağı, Dor ve İon düzenlerinin tek bir yapıda sentezlenerek inşa 
edilmesi açısından modellemesi ayrıca önem taşımakta ve eski “Dorik bir ta-
pınak” tanımlamasını da değiştirmektedir.
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Çizim 2: Letoon bilgilendirme panoları örneği.

Çizim 1: Letoon vaziyet planı.
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Resim 2: Teras duvarları ve anakaya alanı.

Resim 1: Sütun tamburları.
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Resim 4: Hellenistik Dönem terrakotta Eros 
başı.

Resim 5b: Scaraboit  arka yüz.

Resim 5a: Scaraboit ön yüz.

Resim 3: Letoon Geç Antik Dönem mekanları.
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Resim 7: Mimari belgeleme.

Resim 6: Taş ocakları.
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Resim 8: Manastır genel görünüm.

Resim 9:  Manastır pişmiş toprak döşeme plakaları.           
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Resim 12: Mekanın kuzeydoğu duvarındaki taş blokta kırık 
yapıştırma.

Resim 11: Döşemenin dolgulama sonrası hali.

Resim 10: Döşeme plakaları dolgulama işlemi.



365

DEMRE / MYRA AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ KAZI, 
KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI – 2017

Sema DOĞAN 
Ebru Fatma FINDIK 

Vera BULGURLU

2017 yılı kazı, koruma ve onarım çalışmaları 4 Temmuz – 28 Ağustos 2017 
tarihleri arasında sürdürüldü.1 Çalışmalar kilisenin batı avlusunun batısında 
önceki yıl açılan alanda devam etti. Amacımız geçen yıl kilisenin kuzeybatı-
sından itibaren başlatılan kazılarda ortaya çıkan giriş mekânının batı bölü-
münde ve avlu duvarının dışındaki batı alanda kazılara devam ederek önce-
likle buradaki mimari verileri ortaya çıkarmaktı. Geçen yıl içi toprakla dolu 
olan tonozlu G Yapısının içi boşaltılmış, yapının üzerinde yapılan açmalarla 
tonoza binen yük hafifletilmeye çalışılmış, aynı zamanda yapının ikinci katı 
olup olmadığı araştırılmıştır. 2017 yılında G Yapısının üst katı ile batı cephe-
sinin mimarisini belgelemek için bu alanda çalışmalar devam etmiştir. Aynı 
zamanda batı alanda geçen yıl tespit edilen ancak kazı çalışmalarının son 
günleri olması nedeniyle açılamayan mezarlar bu yılın çalışma programına 
alınmıştır. 2016 yılında içi topraktan arındırılan F yapısının içinde kazının son 
günlerinde tespit edilen mozaik zeminin korunabilmesi için çalışma geçen yıl 

* Prof. Dr. Sema DOĞAN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bey-
tepe-Ankara/TÜRKİYE.

1 Çalışmalar, Kazı Başkanı Prof. Dr. Sema Doğan, Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğrt. Üyesi Ebru 
Fatma Fındık, Doç. Dr. Dilek Erdal, Dr. Vera Bulgurlu, Öğr. Gör. İlknur Gültekin, Bakanlık Tem-
silcisi zehra Özcan, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi ve Antropoloji Bölümleri lisans ve yük-
sek lisans öğrencileri İlayda Tekkılıç, Merve Göker; Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bö-
lümü lisans öğrencileri Ahmet Furkan Üçer, Gökhan Salman, Gülay Çınar, Sultan Karaduman,  
Enes Yavuz, Muhittin Egemen Erşan, Muazzez Kılıç, Meryem Sağer, Bursa Uludağ Üniversitesi, 
Sanat Tarihi Bölümü yüksek lisans öğrencisi, Doğukan Demirel, Sanat Tarihçi Volkan Korkmaz, 
Arkeologlar Cenk Mısırlıoğlu, Fatma Kızılyalçın ve Benan Bozan, duvar resmi uzmanı Restora-
tör Oğuz Emre Kayser ve 15 işçi ile birlikte toplam 37 kişilik bir ekip ile gerçekleştirildi
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durdurulmuş idi. Bu yıl F yapısının içinde kazıların tamamlanması ve moza-
iğin temizlenmesi planlanmıştır.

2017 yılında çalışmalar batı alanda dokuz açmada gerçekleştirilmiştir 
(Batı-4, Batı-5, Batı- 6, Batı-7, Batı-8, Batı-9 kuzey, Batı-10 Doğu, Batı-11 Doğu, 
Batı-12 Doğu açmaları). Kazı çalışmaları C-10, C-11, C-12, D-10, D-11, D-12 
plan-karelerinde belirlenen 5.00x5.00 m. ölçülerindeki açmalarda gerçekleş-
tirilmiş ve buluntular stratigrafik sistemde tespit edilen tabakalarda değer-
lendirilmiştir. Antropolojik çalışmalar dört mezarda yürütülmüş, toplam 
on birey ortaya çıkarılmış ve bilimsel çalışmaları yapılmak üzere Hacettepe 
Üniversitesi Antropoloji Bölümü laboratuvarına tutanak ile götürülmüştür 
(M-1, M-2, M-3, M-4 mezarları). G Yapısının kuzey giriş ve batı cephesinde 
2015 yılında ortaya çıkan ve temizlik-koruma çalışmaları başlatılan Deesis ve 
Aziz Nikolaos konulu duvar resminde temizlik ve konservasyon çalışmala-
rı tamamlanmıştır. Aynı zamanda bu yıl bulunan 5 adet sikke ve 1 kurşun 
mühürün temizliği kazı çalışmaları sırasında yapılmıştır. Mimari plastik taş 
elemanlar ve küçük buluntular tabakalara göre envanter kayıtları, belgeleme, 
tasnif ve türlerinin belirlenmesi tamamlanarak değerlendirilmiştir. Mimari 
buluntular 3D lazer tarama yöntemiyle taranmış, fotoğraflarla belgelenmiştir 
(Plan: 1, Plan: 2, Çizim: 1).2

KAZI ÇALIŞMALARI

G Yapısı ve Dışındaki Çalışmalar

Kilisenin batı avlusunun batısında ortaya çıkarılan Giriş mekânından G 
yapısına +0.41 m. seviyesinde bir yükseltiden kemerli bir giriş kapısı ile gi-
rilmektedir. Kuzey-güney doğrultusunda tonozlu üç bölümden oluşan ve içi 
örtü seviyesinde toprakla dolu olan G yapısının içinde 1.00x1.00 m. boyut-
larında sondaj çalışması yapılmış; -0.40 m. kota kadar inilmişti (Resim: 1, 2). 

2016 yılı çalışmalarında D-10 ve D-11 plankarelerinde bulunan G yapısının 
içini topraktan arındırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mekânın içindeki 

2 Kazı çalışmalarının sonunda ortaya çıkarılan mimari verilerin belgelenmesi Hacettepe Üniver-
sitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin desteği ile profesyonel bir koruma-
mimarlık ofisinden hizmet alımı yapılmıştır.Hacettepe Üniversitesi yönetimine destekleri için 
teşekkür ederiz.
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dolgu toprak 1.40–(-0.50) m. aralığındadır. Yapının içine -0.08 m., -0.21 m., 
-0.33 m. kotlarında üç basamakla girilir. zemin seviyesi -0.50 m. olan yapı-
nın tonoz yüksekliği 2.40 m.dir. Dikdörtgen planlı yapı, yaklaşık 3.90x8.50 
m. boyutlarında, üç tonozlu ve iki kemerlidir. Her tonozlu bölümde karşılıklı 
olarak üçer niş bulunmaktadır. Ancak yapının girişinden ikinci tonoza ula-
şıldığında doğu yönünde bulunan nişlerin, duvar yıkıntısından kaynaklanan 
iki niş mevcut değildir. Toplamda 16 adet niş bulunmaktadır. Nişlerin ölçü-
leri birbirleri ile farklılık göstermektedir. Genişliği 0.12 m.-0.20 m., yüksekli-
ği 0.30 m.-0.55 m., derinliği 0.09-0.18 m. arasında değişen nişlerin zeminden 
yükseklikleri ise 0.70 m.-1.05 m. aralığındadır. Benzer boyuttaki nişler Bizans 
mimarisinde aydınlatma elemanlarının konulduğu mimari öğeler olarak kar-
şımıza çıkar. Yapının zemininde girişten itibaren, güneye doğru uzanan taş 
blok levhalar ikinci bölümün kemerine kadar devam etmektedir. Levhaların 
batı bölümünde oluşturulan harçlı dolgu bir zemin üçüncü bölümde devam 
etmektedir.

Giriş kapısının batı bölümünde duvara bitişik ve kuzey-güney doğrultu-
sunda uzanan seki görünümlü bir bölüm 0.30-(-0.20) m. seviyesinde olup, 
uzunluğu 2.25 m.dir; buradan kuzey duvar yönünde uzanan bir diğer seki ise 
1.70 m. uzunluğundadır. Seki olarak tanımladığımız bu bölüm boyutları ve 
biçimiyle mezar izlenimi vermektedir. Bu sekiye doğu-batı yönünde bitişik 
blok taşlarla yükseltilmiş bölüm ikinci bir mezar görünümündedir. Yapının 
mimari özellikleri dikkate alındığında G yapısının “tonozlu ev tipi” bir mezar 
yapısı olduğu düşünülmektedir; önümüzdeki yıl planlanan kazılarda yapının 
işlevi aydınlanacak ve kapsamlı bir değerlendirme yapılabilecektir.

2016 yılı kazılarında kilisenin batı avlusunun batısındaki G yapısının içi 
topraktan arındırılmış, üzerindeki toprak 4.50 m. seviyesinden başlanarak 
temizlenmiş ancak kazısı tamamlanamamıştı. Kuzey-güney doğrultusunda 
tonozlu üç bölümden oluşan yapı içten 410.9 (kuzey)x828.4 cm. (batı); 392.9 
(güney)x830.5 cm. (doğu) boyutlarındadır. Duvar kalınlığı cephelere göre de-
ğişmektedir: 85.9 – 95.5 cm. (batı), 86.8 – 94.9 cm. (doğu), 83.2 – 81.6 cm. (gü-
ney) olarak belirlenmiştir. Kilisenin batı avlusunun batısında yer alan yapının 
doğu cephesi avluyu sınırlamaktadır.

2016 çalışmalarında yapının içinde giriş kapısının önünde ve batı yanında 
mezar yerleri tespit edilmiş, ancak zaman yetersizliği nedeniyle açılamamıştı. 
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Aynı zamanda yapının zeminini kaplayan dikdörtgen biçimli taş plakaların 
mezar kapakları olabileceğini ve zeminin altında mezarlar bulunduğunu dü-
şünmemize yol açmıştı. 

2017 çalışmalarında planlanan mezar çalışmalarında öngörülenden daha 
çok sayıda birey çıkması nedeniyle G yapısının içindeki mezar çalışmaları ge-
lecek yılın programına alınmıştır.

Bu yıl G yapısının üzerinde Batı-4 ve Batı-7 açmalarındaki kazılarda cep-
helerdeki payelerin, yapının üst bölümünde açılan duvarların iç yüzlerinde 
de karşılıklı olarak yer aldığı tespit edilmiştir. Yapıda ikinci katı belirleyecek 
olan hatıl yuvalarının duvarlarda olmamasına karşın güney duvarında 1.00 
m. genişliğinde, sonradan kesme taşlarla örülerek kapatılmış bir kapı açık-
lığının ortaya çıkması ikinci katın varlığını ortaya koymuştur. Bu durumda 
moloz taşlı tabaka üzerine ahşap zemin oturtulmuş olmalıdır.

G Yapısının güneyine doğru devam eden duvarı takip etmek üzere yapı-
nın güneyinde 2.60x5.00 m. boyutlarında Batı-9 kuzey açmasında çalışmalar 
sürdürülmüştür. Burada G Yapısının güneyi ile önceki yıllarda içindeki top-
rağın boşaltıldığı, henüz üzerinin açılmadığı E Yapısının kuzey duvarı arasın-
da sonradan eklenmiş bir ara mekan ortaya çıkmıştır. Bu ara mekan kilisenin 
batı avlusu ile bağlantılı olup sonradan bir duvar örülerek kapatılmıştır. 4.43 
m.de başlanan kazılar 2.20 m. seviyesinde zemin döşeme levhasının ortaya 
çıkmasıyla sonlandırılmıştır. Aynı seviyede batı avlunun batısındaki merdi-
venler bu açıklığa ulaşmaktadır. Ara mekanda E yapısının kuzey duvarında 
yapının ikinci katına açılan 1.00 m. genişliğinde eşik taşı ve söveleri mevcut 
olan bir kapı açıklığının ortaya çıkması her iki yapının ikinci katları arasında 
organik bir bağ olduğunu ortaya koymuştur. E yapısının cephesinde de G ile 
benzer biçimde duvar payeleri cepheyi desteklemektedir.

 Batı-9 kuzey ve Batı-10 doğu açmalarındaki çalışmalarda E Yapısının du-
varının batıya doğru, Kilise’nin arazi sınırlarının dışına doğru devam ettiği 
anlaşılmıştır (Resim: 1).

G Yapısının doğu ve kuzey cepheleri tamamen, güney cephesi ara mekan 
seviyesinde açılmış olup, batı cephesi geçen yıl kuzey bölümde kısmen açıl-
mıştır. Bu yıl batı cephenin tamamı Batı-5 ve Batı-8 açmalarındaki çalışmalar-
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la ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2). 4.35 m. seviyesinde başlanan çalışmalar -0.20 
m.de zemin döşemesi ve ana toprakta son bulmuştur. Batı-5 açmasında in-situ 
durumda bir kuyu bileziği ortaya çıkarılmıştır; kuzey yüzünde kabartma da-
ire içinde haç motifi bulunan kuyu bileziği, manastırın farklı yerlerinde su 
ihtiyacını karşılayan öğelerden biri olarak önem taşır. G yapısının batı cephesi 
doğu ile paralel düzende içte ve dışta karşılıklı ikişer duvar payesi ile destek-
lenmiştir. Her iki cephede pencere ve kapı açıklığı yoktur.

F Yapısının İçindeki Çalışmalar

2015 yılında açılan F yapısında çalışmalar bu yıl tamamlanmıştır. 779.5 
(güney) x 393.6 (batı), 740.9 (kuzey) x 380.2 cm. (doğu) boyutlarındaki ya-
pının duvar kalınlığı 70.1 (kuzey), 73 – 76.7 (batı), 70.4 – 74.7 cm. (güney)
olup yapının güney duvarı aynı zamanda giriş mekanının kuzey duvarıdır. 
2015 yılı kazı çalışmalarında -0.85 m. seviyesinde açığa çıkartılan zeminin bu 
yıl doğu bölümünü açığa çıkartmak amacıyla alanın doğusunda çalışmaya 
başlanmış, basamaklı zeminde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Renkli tesseralar ile kesişen dairelerin oluşturduğu dört yapraklı çiçek motifli 
zeminin, mekanın dışında ve K yapılarında devam ediyor olması, kilisenin 
ilk yapı döneminin zeminine ait olduğunu, mekanların sonradan üzerine inşa 
edildiğini ortaya koyar. Mozaiklerin temizliği tamamlandıktan sonra zemini 
koruma amacıyla jeoteks ile kapatılıp üzerine kum dökülmüştür.

Batı 2 Kuzey Açması

2016 yılı çalışmalarında C-8 ve C-9 plankarelerinde açılan kuzey-güney 
doğrultusunda, batıda 3.00 m., doğuda 2.00 m., doğu-batı doğrultusunda ise 
5.40 m. ölçülerindeki açmanın doğu sınırında, 2.50 m.x1.00 m. boyutlarında, 
üzeri yazıtlı bir levha ile kapatılmış bir mezar tespit edilmişti. 2017 yılı çalış-
malarında AN’17 M-1 mezarının üzerindeki toprak temizlenmeye başlanmış-
tır. 0.78 m. kodunda bulunan M-1, doğu kenarı F mekanının batı duvarına 
bitişik olacak şekilde güney-kuzey doğrultusunda yerleştirilmiştir. Duvarları 
kesme blok taşlarla inşa edilen mezarın üzeri 4 adet blok zemin taşı ve bunla-
rın ortasına yerleştirilen kesme blok taşla kapatılmıştır. Kuzey güney uzantılı 
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mezarın güney ve kuzey sınırına ise birer kesme blok taş yerleştirilmiştir. Me-
zarın dış boyutları 250 x 96 cm. olarak ölçülmüştür. Kapak taşları kaldırıldık-
tan sonra mezarın içerisini dolduran alüvyon toprağın içinde oldukça küçük 
parçalar halinde seramik, cam ve metal kalıntıları ile bir çivi ele geçirilmiş-
tir. AN’17 M-1’de tekli gömü yapılmış ve birey mezar içerisine güney-kuzey 
doğrultusunda bırakılmıştır. Olasılıkla alüvyon dolgunun etkisiyle birlikte, 
kafatası anatomik pozisyonundan kaymıştır.

Batı 2 Güney Açmaları
Giriş mekânının batısındaki alanda Batı 2 açmasının güneyinde çalışmalar 

iki ayrı açmada sürdürülmüştür.

Batı 2 Güneybatı Açması
Güneybatı açma C-9 plankaresinde olup ölçüleri, doğu-batı doğrultu-

sunda genişliği 2.34 m., kuzey-güney doğrultusunda uzunluğu 3.72  m.dir. 
Çalışmaya 0.95 m. kotta başlanmıştır; 0.75 m. seviyesinde yığma bir duvar 
tespit edilmiştir. Duvar doğu-batı yönünde 1.13 m.dir; kuzey-güney yönünde 
4.20m.lik bölümü açığa çıkarılmıştır. Duvarın kalınlığı 0.45 ile 0.75 m. arasın-
da değişmektedir. Harçsız, yığma duvarın 13. yüzyılda Myros Çayı’nın doğal 
afet sonucunda taşmasıyla Myra’yı 5.00-9.00 m. arasında alüvyon dolgu ile 
dolduran sele karşı set oluşturmak amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Aç-
mada çalışma 0.35 m. seviyesine kadar indirilmiştir (Resim: 3). 

Batı 2 Güneydoğu Açması Mezar Çalışmaları
C-9 plankaresinde, doğu-batı yönünde 3.00 m., kuzey-güney yönünde 

3.70 m. ölçülerindeki açmada 0.95 m. kotta başlanan çalışmada -0.35 m. sevi-
yesinde taş zemine ulaşılmıştır. Açmada bir önceki yıl saptanmış olan sütun 
ve sütun başlığının tespit edildiği köşede çalışmaya devam edilmiş ve 1.90 m. 
kotta sütun başlığı açığa çıkarılmıştır. İn-situ sütunun başlangıç seviyesi 1.90 
m. olarak belirlenmiş olup -0.35 m. seviyesindeki zemine kaidesiz oturmak-
tadır. Giriş mekânına zeminden iki basamak ile çıkılarak girilmektedir. Bu 
basamaklar kesme blok taşlardan oluşmaktadır; ancak basamaklar düzgün 
ölçülerde değildir. 
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Açmanın kuzey bölümünde sütuna bitişik olarak doğu-batı doğrultusun-
da uzanan karşılıklı iki mezar tespit edilmiştir (Resim: 3). Yaklaşık 50 cm. 
yüksekliğinde üzerleri plaka taşlarla kapatılmış iki mezardan kuzeyde bulu-
nan AN’17 M-2 olarak numaralandırılmıştır. -0.07 m. kodunda bulunan ya-
pının üzeri, 3’ü taş, 1’i üzerinde işlemelerin olduğu kırmızı mermer plaka ve 
3 kesme blok taş ile örtülmüştür. Mezarın yerden yükseltilmesini sağlayan 
güney duvarı farklı boyutlardaki moloz taşlarla örülmüştür. Sütunun hemen 
kuzeyine ve bunu dik kesecek şekilde 2 kesme blok taşla yapı sınırlandırıl-
mıştır. Mezar yapısının üzerindeki kapak taşları kaldırıldıktan sonra, farklı 
büyüklükte moloz taşlarla karşılaşılmıştır. Söz konusu bu taşlar temizlendik-
ten sonra zemine ulaşılmış, mezarın içinin boş olduğu anlaşılmıştır.

M-2’ye birebir benzerlik gösteren ve AN’17 M-3 olarak numaralandırılan 
mezarın kuzey duvarı farklı boyutlardaki moloz taşlarla örülmüş ve üzeri 
biri mermer, 3’ü taş olmak üzere 4 plaka ile kapatılmıştır. Mezarınkodu -0,03 
m. olarak ölçülmüştür. Kapak taşı olarak düşünülen taşlar kaldırıldıktan son-
ra altta farklı boyutlarda moloz taş tespit edilmiştir. Moloz taşların arasında 
yapılan temizlik esnasında 3 adet sikke, bir bronz kanca ve oldukça küçük 
parçalardan oluşan seramik ve cam kalıntıları bulunmuştur. Moloz taşların 
arasında temizlik yapıldıktan sonra, M-3’ünde içinin boş olduğu anlaşılmış 
ve kapaklar yerine yerleştirilmiştir.

G Yapısının Önündeki Mezar Çalışmaları

AN’17 M-4 olarak numaralandırılan mezar G yapısına girişin sağlandığı 
ve Giriş mekanı olarak tanımlanan mekanın doğu ve batı duvarları güneye 
doğru uzatılmış ve mekanın güney duvarı girintili hale getirilmiştir. Bu bö-
lümde blok taşlarla ve üzerine yerleştirilen moloz taşlarla vebunların üzeri-
ne yerleştirilen devşirme kullanılmış 3 templon payesi ve 2 kesme blok taşla 
örülerek mezar oluşturulmuştur. 0.02 m. kodunda bulunan mezarın boyutları 
349x127 cm. olarak ölçülmüştür. Mezarın üzerinde kapak olarak kullanılmış 
bir plaka taş ile farklı büyüklükte moloz taşlar, bir kesme blok taş ve sütun 
parçası tespit edilmiştir. Mezarın içinde -0.35 –(-1.00) m. kodları arasında do-
kuz erkek birey açığa çıkarılmıştır (Resim: 4-5). Oldukça parçalı olarak ele 
geçirilen kemik parçalarının detaylı analizi Hacettepe Üniversitesi Biyolojik 
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Antropoloji Bölümü laboratuvarında yapılarak, bireylerin demografik ve pa-
tolojik yapıları hakkında bilgi elde edilmeye çalışılacaktır.

Batı 3 Kuzey Açması
B-8 ve B-9 plankarelerinde yer alan açmanın boyutları güneyde 2.70 m., 

kuzeyde 3.60 m., doğuda 2.80 m., batıda 3.00 m. olarak belirlenmiştir. 2.00 
m. kotta başlanan kazı çalışmalarında 0.35 m. seviyesine kadar inilmiştir. Aç-
manın orta bölümünde kuzey – güney uzantılı harçsız, yığma taş bir duvar 
açığa çıkarılmıştır. Duvarın üst seviyesi 1.25 m., genişliği yaklaşık 1.05 m.dir; 
bu duvarın da sele karşı koruma amaçlı yapılmış olduğu düşünülmektedir.

Batı 3 Güney Açması
Batı 3 kuzey açmasındaki duvarın devamını açığa çıkarmak amacıyla açı-

lan açma kuzeyde 2.70 m., güneyde 1.80 m., batıda 3.80 m. ve doğuda 3.72 m. 
uzunluğunda olup, B-9, C-9,B-10, C-10 plankarelerinde yer alır. 2.00 m. kotta 
başlanan açmanın orta bölümünde kuzey-güney uzantısında set oluşturmak 
amacıyla yapılmış yığma taş duvarın güney bölümü açığa çıkmıştır. 1.25 m. 
yüksekliğindeki duvarın doğu ve batı yüzleri temizlenmiştir; açma 0.30 m. 
seviyesinde kapatılmıştır

Batı 3 Sondaj
Batı 3 açmasının orta bölümünde kuzey- güney yönünde uzanan yığma 

duvarın bitişiğinde 0.35 m. kotta, 1.00 m.x1.00 m. ölçülerinde bir sondaj ça-
lışması başlatılmıştır. Sondajın amacı 13. yüzyılda Myros Çayı’nın dere ya-
tağının değişimi sonucunda Myra’da yaşanan selin tarihini netleştirecek ar-
keolojik bir verinin bulunması olasılığı idi. Sele karşı yapıldığı düşünülen set 
duvarının hemen yanında yapılan sondaj dönemin tarihine ışık tutabilir dü-
şüncesiyle başlatıldı. Alüvyon tabakada başlanan açmanın toprak yapısı 0.25 
m. seviyelerinden itibaren kahverengi toprağa dönüşmüştür. 0.15 m. seviye-
lerinden itibaren buluntular açığa çıkmaya başlamıştır. Nitekim 0.10 m. sevi-
yesinde bulunan 1 adet sikke, temizlendikten sonra tarih verebilecek önemli 
bir veridir. -0.65 m. seviyelerine kadar inilen sondaj, başlangıç seviyesi olan 
0.35 m. seviyesinde tekrar doldurularak kapatılmıştır.
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Batı 5 Açmaları

Batı 5 açmasında çalışmalar üç aşamada, Batı 5 kuzey seki, Batı 5 kuzeydo-
ğu, Batı 5 güneydoğu açmalarında gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde çalışma-
lar Giriş mekânına açılan kapının kuzeyinde girişi vurgulayan sütun, sütun 
başlığı ve diğer mimari verilerin güneyde simetriğini bulmak ve aynı zaman-
da G yapısının batı cephesini açığa çıkarmak amacıyla başlatıldı. 

Giriş kapısının yanında bulunan sütun ve sütun başlığının simetrik olarak 
kapının diğer yanında olması gerektiği düşüncesiyle başlanan açmada 2.13 
m. kotta devrilmiş in-situ durumunda sütun başlığı ve 1.98 m. kotta bulunan 
sütun, kapının diğer yanındakiler ile benzer tipte ve boyutlardadır. Burada 
alüvyon içinde bulunan harçlı sıva ve duvar resmi parçaları bu bölümde du-
var resminin olasılıkla bir kemer veya tonozda yer aldığını düşündürmek-
tedir. Batı 5 Kuzey açmasında kuzeydeki payenin simetriği olan güneydeki 
paye açığa çıkarılmıştır; payenin güney yüzünde taş örgüsü içinde bezemeli 
iki levhanın devşirme olarak kullanılmış olması, bu mekâna verilen önemi 
göstermektedir. 

Batı 6 Kuzeydoğu Açması

Batı 6 kuzeydoğu açması, Batı 5 kuzey açmasında açığa çıkan payenin Batı 
6 açmasından toprak kayma olasılığına karşı zarar görmesini önlemek ama-
cıyla koruma amaçlı açılmıştır. B-10 plankaresinde bulunan ve bir seki görevi 
gören açmada çalışmanın boyutları doğu-batı yönünde 1.00 m., kuzey-güney 
yönünde 2.70 m.dir. Çalışma 4.50 m.de başlatılıp 3.40 m. kotta sonlandırıl-
mıştır. 

Batı-6, Batı-10 Doğu, Batı-11 Doğu, Batı-12 Doğu Açmaları

Batı-6 açması batı alanda arazinin yamuk olması nedeniyle 3.70-3.20x2.80-
2.50 m. boyutlarında açılmıştır. 4.50 m. seviyesinde aluvyon tabakada başla-
nan kazılar zaman yetersizliği nedeniyle ve aynı zamanda toprak kaymasını 
önlemek amacıyla teras oluşturmak üzere 2.35 m. kotta bırakılmıştır. G yapı-
sının batı ve güney çevresini sınırlayan alanda 4.43 – 3.40 m. arasında toplam 
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9.00 m. uzunluğunda 1.00 m. genişliğinde aluvyon toprak inilerek toprağın 
kaymasını önlemek amacıyla set oluşturulmuştur.

KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI

G Yapısının giriş kapısı üzerinde haç kabartmalı taşın yanında benzer bo-
yuttaki boşluğa ait kabartma eş kollu haç ve Ω (omega) harfi içeren taş 2015 
çalışmalarında alüvyon toprak içinde kapının giriş seviyesinde bulunmuştu. 
Taşın yerine yerleştirilmesi sağlandı. Batı 2 açmasında bu yıl ortaya çıkarılan 
payenin kuzey yüzünde yastığın altındaki taş sırası yıkılmış durumda idi. 
Yastığın düşmesini önlemek amacıyla uygun katkı oranlarında harç hazır-
landı, kazı buluntusu yapıya ait özgün taşlar kullanılarak payedeki bir sıra 
duvar örgüsü tamamlandı.

G yapısının kuzey cephesinde ve giriş mekânının batı duvarında ortaya 
çıkan duvar resimlerinin 2015 yılı temizlik ve konservasyon çalışmalarında 
İsa, Meryem ve Aziz Nikolaos imgelerinin yer aldığı “deesis” sahnesi tespit 
edilmiş, temizlik ve konservasyon çalışmaları kış aylarında yarım kalmıştı. 
2016 ve 2017 yıllarında devam ederek tamamlanan duvar resimlerinin temiz-
lik ve koruma çalışmalarını Uzman Restoratörler Gülseren Dikilitaş ve Oğuz 
Emre Kayser yürütmüşlerdir (Resim: 6).

Batı alanda açılan bölüm 4.55 – (-0.35) m. arasında olup, Demre’nin zemin 
kotunun altında kaldığı için bu alanda yağmur sularının birikmesini önlemek 
ve mimari buluntuları korumak amacıyla kazı alanı ahşap direkler üzerine 
oturan membran malzemeli geçici çatı ile örtüldü. 

MİMARİ PLASTİK VE KÜÇÜK BULUNTULAR

2017 çalışmalarında mermer – taş buluntular arasında 92 opus tesselatum 
yer döşemesine ait tessera, 2 mermer opus sectile, 3 mermer kakma, 14 mermer 
yer döşemesi ve 9 kireç taşı yer döşemesi olmak üzere toplam 120 mimari 
bezeme elemanı bulunmuştur.

Erken ve Orta Bizans dönemlerine ait 65 adet mimari plastik eser arasında 
en yoğun grup 12 adet profilli levhadır. 9 levha, 7 profilli parça, 5 kabartmalı 
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parça, 4 kitabe, 4 sütun başlığı parçası, 3 pencere şebekesi, 3 söve, 3 delikli lev-
ha, 2 altar ayağı, 1 sütun gövdesi parçası, 1 silme, 1 lento üstü lento, 1 templon/
ambon paye ve levhası (monolith), 1 lahit kapağı, 1 lahit veya ostothek parçası, 
1 friz, 1 kuyu bileziği, 1 kalıp, 4 adet türü tespit edilemeyen eser vardır. 

G yapısının üst katında ve batısındaki açmalarda alüvyon üstünde Erken 
Osmanlı ve yapının geç evresine ait tabakalarda sırlı ve sırsız seramikler ile 
lüle ve yoğun cam buluntular ele geçirilmiştir.Bu alanda alüvyon üstü tabaka-
larda ele geçirilen 14-15. yüzyıl Milet işi seramik parçaları ile üst tabakalarda-
ki 19-20. yüzyıl başlarına ait Çanakkale, Dimetoka işi kaplar ve ithal Avrupa 
malları tarihlendirme için önemli verilerdir. Cam buluntular arasındaki çeşitli 
kap parçaları, kandil, şişe, bilezik parçaları ağırlıkla 19-20. yüzyıl başlarına 
tarihlenir. G yapısının batısındaki alanda alüvyon altında ortaya çıkarılan ze-
min üzerinde ise Bizans Dönemi buluntuları artış gösterir. 12-13. yüzyıl sırsız 
seramikleri arasında Ege tipi Bizans seramikleri, Kıbrıs ve İslam seramikleri 
ile az sayıda Geç Roma Dönemi Kıbrıs kırmızı astarlı seramik parçaları bulun-
muştur. Bizans cam buluntuları önceki yıllarda olduğu gibi pencere camları, 
şişe, kadeh, kandil, bilezik ve çeşitli kap parçalarını içerir. F mekanında bu-
luntular yüzeyden kayma olduğu için Osmanlı ve Bizans dönemleri karışık 
olarak ele geçirilmiştir. Bu alandaki en önemli buluntulardan biri yazıtlı bir 
kurşun mühürdür.
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Plan 1: Aziz Nikolaos Kilisesi vaziyet planı.

Plan 2: Aziz Nikolaos Kilisesi, kazı alanı-zemin kat planı.
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Çizim 1: Aziz Nikolaos Kilisesi, batı alan kesiti.
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Resim 2: G Yapısı, doğu cephe.

Resim 1: G Yapısı ve E Yapısı’na geçiş mekanı.
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Resim 4: M-4 Mezarı.

Resim 3: Batı 2 Açması, genel.
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Resim 6: Duvar resmi konservasyonu.

Resim 5: M-4 Mezarı.
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2017 YILI METROPOLİS
ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALARI

Serdar AYBEK* 
Onur GÜLBAY

Burak ARSLAN
Yılmaz BALIM

Metropolis’de 2017 yılı kazı ve araştırmaları, 03.07.2017 ve 16.11.2017 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı faaliyetlerinin tamamlanma-
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ARKEOLOJİK KAZILAR VE ARAŞTIRMALAR

Metropolis Antik Kenti’nde 2017 yılını kapsayan arkeolojik kazılar Hele-
nistik Stoa, Tonozlu Mezarlar ve Orta Kentte Bizans Suru dışında yapılan son-
daj çalışması ile tamamlanmıştır (Plan: 1).

Helenistik Stoa

Helenistik stoada kazı çalışmaları ağırlıklı olarak stoa ön duvarının mey-
dana çıkartılması, yapı planının daha iyi anlaşılması ve kazı alanının düzen-
lenmesine yönelik sürdürülmüştür. 2017 kazı sezonunda tamamlanan “Stoa 
Arka Duvarı Restorasyon Projesi” ile eş zamanlı yürütülen çalışmalar sonu-
cunda bu alan Metropolis’e gelen ziyaretçiler için yeni bir gezi alanı olarak 
düzenlenmiştir.

Stoa ön duvar çalışmaları ilk olarak Bizans surunun kuzey kulesi ile stoa 
duvarının kesiştiği 23(I-3), 23(I-4), 35(A-3) ile 35(A-4) plankarelerinde başla-
mıştır (Plan: 2). Bu alanda 94.70-93.45 metre seviyeleri arasında kazı çalışması 
yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda Stoa ön duvarının oturtulduğu ze-
min ile arkasında bulunan ana kayanın istinat amaçlı düzleştirildiği ve ana 
kaya ile duvar arasına moloz taşlar kullanılarak sağlamlaştırılıp dolduruldu-
ğu görülmüştür (Resim: 1). Bu alanda stoa ön duvarı, temel seviyesine kadar 
sökülmüş, duvar taşlarının Bizans suru kulesinin temelinde kullanıldıkları, 
duvarın kule altında kalan bölümü ise korunmuştur.

Stoanın güneydoğusunda, ön duvarın kuzeye doğru 35(H-3/4), 35(G-3/4), 
35(F-3/4), 35(E-3/4), 35(D-3/4) plankareleri boyunca devam ettiği anlaşılmış-
tır. Bu hat üzerindeki çalışmalar stoa ön duvarı ile yukarı Roma hamamı arka 
duvarı arasındaki koridor boyunca ilerlemiştir. Stoa ön duvarının güneydoğu 
köşesinden 90.83 metre seviyesinde devam eden duvar 35(E-4) plankaresinde 
son bulmuştur. Yaklaşık 9 metrelik bir boşluktan sonra duvar 35(C-3/4) plan-
karelerinden itibaren tekrar tespit edilmiştir (Resim: 2). İki yapı arasındaki 
koridorda yapılan çalışmalar ile stoa alt terasına Roma Dönemi dükkânların 
yapımı sırasında bu alanda yeni bir mimari düzenleme yapıldığı, bu düzen-
lemeler sırasında muhtemelen stoa ön duvarının bir bölümünün söküldüğü, 
yukarı hamam su hattının bu koridordan geçen uzantısının iptal edilerek 



383

Roma dükkânlarına girişi kolaylaştırmak amacıyla zeminin yükseltildiği an-
laşılmıştır. Bu yenileme ile hamamda suyun doğrudan verildiği mekânlardan 
olan küçük natationun (havuz) su sisteminin de iptal edildiği üzerinin moloz 
taşlarla doldurulduğu görülmüştür. 

Stoa’da 2017 yılında tamamlanan kazı çalışmalarından değerlendirilen se-
ramik buluntuların yaklaşık 293’ü Helenistik, 370’i Roma, 10 tanesi ise Bizans 
Dönemine tarihlendirilmiştir1. Roma Dönemi seramiklerinin ağırlıklı olması 
bölgenin Roma Çağında uzun bir süre aktif olmasından kaynaklanmaktadır. 
Helenistik Döneme tarihlenen eserler arasında iki adet tama yakın Efes tipi 
kandil (Levha 1,Nr. 11) bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, aynı döneme tarihle-
nen seramik parçaları içinde batı yamacı kâseleri (Levha 1, Nr. 4), basit firnisli 
tabaklar (Levha 1, Nr. 1-2-5), balık tabakları (Levha 1, Nr. 3), unguentariumlar, 
leğenler, pişirme kapları (Levha 1, Nr. 9), günlük kullanım kapları (Levha 
1, Nr. 10), amphoralar (Levha 1, Nr. 6), kandiller ve gri- siyah tabak formla-
rı (Levha 1, Nr. 7-8) bulunmaktadır. Roma Dönemi seramikleri arasında ise 
amphora ve testiler, ince duvarlı bardaklar, kandiller, pişirme kapları, leğenler 
ve sigillatalar yer almaktadır. Bizans Dönemine tarihlenen az sayıda seramik 
parçası arasında sırlı ve sırsız tabak parçaları bulunmaktadır.

Stoa kazılarında toplam 6 adet bronz sikke tespit edilmiştir. Bunların 3’ü 
Helenistik Döneme, 1’i Erken Roma Dönemine (M.S. 1. yy. Ephesos sikkesi) 
tarihlendirilmiştir. 2 adet sikke ise yoğun korozyon ve tahribattan dolayı ta-
nımlanamamıştır.

Tonozlu Mezarlar

Kent akropolisinin güney ve doğu yamaçlarında mezarların varlığı bilinen 
ve kentin nekropolisi ile ilgili olabileceği düşünülen alanda kazı ve araştır-
malar yapılmıştır (Plan: 3). Çalışmalar 12.09.2017-26.09.2017 tarihleri arasında 
Türk Tarih Kurumu tarafından kabul edilen 2017.102 numaralı “Metropolis 
Kent Merkezindeki Mezar Anıtlarının Araştırılması” projesi kapsamında ger-
çekleştirilmiştir. 

1 2017 yılı çalışmalarında tespit edilen ve bildiride değinilen seramikler Dr. Öğr. Üyesi Volkan 
Yıldız ve Arkeolog Ezgi Duman tarafından değerlendirilmiştir. 
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Kent planı üzerinde 79 (E/F-9) plankarelerinde varlığı önceki yıllarda 
saptanmış, bir kısmı yüzeyde görülebilen ve kayaların üzerine yapılan tonoz 
mezarın çevresindeki çalışmalar bitki temizliği ile başlamıştır. Kazı çalışması 
“Tonozlu Mezar I” olarak adlandırılan mezarda 97.40-95.71 metre seviyeleri 
aralığında sürdürülmüştür (Resim: 3). 96.22 metre seviyesinde mezar odası-
nın girişi meydana çıkartılmış. Mezar odası içinde 96.55 metre kodunda oda-
nın karşılıklı iki duvarı boyunca tamamen taştan örülerek inşa edilen karşılık-
lı iki seki (kline) meydana çıkartılmıştır. Klineler 0.60 metre yüksekliğinde ve 
2.50 metre uzunluğunda ve yaklaşık 0.90 metre genişliğindedir. İki kline ara-
sındaki boşluk ise 0.50 metredir. Tonozlu Mezar I, 2.38 metre yüksekliğinde, 
2.30 metre genişliğinde ve 2.50 metre derinliğindedir. Tonozlu Mezar I’deki 
çalışmaların tamamlanmasında sonra çalışmalar batıya doğru genişletilmiş 
ve “Tonozlu Mezar II” olarak adlandırılan mezar tespit edilmiştir. Kent pla-
nı üzerinde 79 (D-7) plankaresinde 98.12 metre kodunda başlayan çalışmalar 
96.03 metre kodunda tamamlanmıştır. 96.56 metre seviyesinde mezar odası-
nın ön duvarı meydana çıkartılmıştır. Tonozlu Mezar II’nin de diğer mezar 
odasında olduğu gibi ana kaya üzerine ve kayalardaki boşluklar kullanılarak 
tonuzlu şekilde yapıldığı görülmüştür. Tonozlu Mezar II içinde yapılan ça-
lışmalar sonucunda mezar odasının duvarlarını “U” şeklinde çevreleyen üç 
mezar yeri bulunmuştur. Bu kısımlar tuğla örgü ile yükseltilerek seki (kline) 
biçiminde kullanılmıştır (Resim: 4). Kline ölçüleri yaklaşık olarak 0.55 metre 
yüksekliğinde, 0.63 metre genişliğinde ve 2.00 metre uzunluğundadır. Tonoz-
lu Mezar II içinde A-B-C olarak adlandırılan mezarların MS. 1. yüzyıla tarih-
lendirildiğini gösteren buluntular tespit edilmiştir (Resim: 5). 

Her iki mezar içinde tamamlanan çalışmalar sonucunda mezar odalarının 
daha önceden ağır şekilde tahrip edildiği anlaşılmış, mezarlar içinden kayde-
dilen buluntu miktarı oldukça azdır. Tonozlu Mezar I’de, 35 adet Helenistik, 
7 adet Roma Dönemine ait seramik parçası incelenmiştir. Helenistik Dönem 
seramik parçaları içinde unguentariumlar, amphoralar, ve pişirme kapları bu-
lunmaktadır. Roma Dönemi parçaları ise unguentariumlar ve günlük kullanım 
kabı parçalarıdır. Tonozlu Mezar II ise 10 adet Helenistik, 13 adet Roma Dö-
nemine ait parça incelenmiştir. Ayrıca mezar içindeki sandukalar içinden 5 
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adet Roma Dönemi kandili, 1 adet bronz ayna, 1 adet bronz kaşık, cam yüzük 
taşı ve cam unguentarium bulunmuştur2.

Orta Kent Sondajı

2017 kazı sezonunda 18.07.2017-28.07.2017 tarihleri arasında Bizans su-
runun kuzey cephesinde, surun dış tarafında bir sondaj çalışması yapılmış-
tır. Sondaj ’17-01, Orta kentte agora olarak nitelendirilen alanın ön kısmında 
bulunan ve kuzey-güney yönünde yamaca yatay olarak döşenen “Athena 
Caddesi’nin” güzergâhını Bizans kalesi suru dışında takip etmek amacıyla 
yapılmıştır. Çalışma 22(H8/9) plankaresinde 2x5 metrelik bir alanda 103. 85-
99.50 metre seviyesine kadar sürdürülmüştür (Plan: 2). Çalışmalar sonucunda 
Metropolis‘in teras duvarlarının inşa tekniğiyle ilgili önemli bilgiler elde edil-
miştir (Resim: 6). Athena Caddesi’nin meclis binası ve agora önünden kuzeye 
doğru devam ettiği ve belki de agora olarak ön görülen alanın Bizans suru 
dışında da devam ettiğini göstermiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda Bizans 
suru dışında kalan bu alanın, kent merkezine oranla daha iyi korunmuş olabi-

1 Binnur Gürler, “Metropolis’in Hellenistik Dönem Seramiği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı (Yayımlanmamış) Doktora Tezi, İzmir 1994, Lev. 
29, Nr. 140, MÖ. 2. yüzyılın ortaları; Eda Güngör, “Metropolis Kenti Ada-7 İçerisindeki Ko-
nut Seramiği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı 
(Yayımlanmamış) Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2005, Nr. 255, MS. 1. yüzyılın ilk yarısı; Güngör, 
a.g.t., Nr. 312-332, MS. 1. yüzyılın ilk ve ikinci yarısı; Eda Güngör, “Metropolis’de Bulunan 
Roma Dönemi Kandilleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji 
Anabilim Dalı (Yayımlanmamış) Doktora Tezi, İzmir 2011, Kat. Nr. 69-74, (Loeschcke 1919, 
Tip V; Broneer 1930, Tip XXIV) MS. 1. Yüzyıl; Güngör, a.g.t., Kat. Nr. 20-53, (U burunlu kan-
diller) MS. 1.-2. Yüzyıl; Güngör, a.g.t., Kat. Nr. 1-19, (kalp burunlu kandiller) MS. 1.- 2. Yüz-
yıl; Aygün Ekin-Meriç, “Hellenistic Tomb of a Young Woman from Metropolis”, ÖJh, Band 
79, Wien 2010, Kat. Nr. 45; Serdar Aybek, Onur Gülbay, vd., “Metropolis’ten Bronz Aletler, 
Gereçler ve Aksesuarlar”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları Arkeoloji Dergisi, Sayı 21, 
İzmir 2016, Kat. Nr. 5, Fig. 3, Kontekstten MS. 1.-2. Yüzyıl; Aygün Ekin-Meriç, “Hellenistic 
Tomb of a Young Woman from Metropolis”, ÖJh, Band 79, Wien 2010, Kat. Nr. 41; Gladys R. 
Davidson, Corinth, Volume xII, The Minor Objects, The American School of Classical Studies at 
Athens Princeton, New Jersey 1952, Pl. 85, Nr. 1396; Cevat Başaran, Hasan Kasapoğlu, “Pa-
rion Kazısı Metal Buluntuları”, III. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı, Türkiye Arkeolojisinde Metal: 
Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar, ODTÜ Arkeometri Anabilim Dalı, Ankara 2013, s. 133, 
MS. 1.-2. Yüzyıl; Eda Güngör, “Metropolis’de Bulunan Roma Dönemi Kandilleri”, Dokuz Ey-
lül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı (Yayımlanmamış) Doktora 
Tezi, İzmir 2011, Kat. Nr. 1-19, (kalp burunlu kandiller) MS. 1.- 2. Yüzyıl; Güngör, a.g.t., Kat. 
Nr. 77-82, (Bailey 1988, Tip Eph-B3) MS. 1.- 2. Yüzyıl; Clasina Isings, Roman Glass From Dated 
Finds, Archaeologica Traiectina: 2, Groningen 1957, Form 28a.
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leceği tezi de düşünülmüştür. Sondaj çalışması, Münih Üniversitesinden Dr. 
Ferhat Çevik tarafından yapılmıştır.

Sondaj çalışmalarının gerçekleştirildiği 22(H8/9) plankaresinde, 62 adet 
Helenistik, 25 adet Roma, 1 adet de Bizans Dönemine tarihlendirilen seramik 
parçası incelenmiştir.  Buluntular arasında Helenistik Döneme tarihlenen ba-
sit firnisli kâse parçaları yoğunluktadır. Bunun dışında, amphora, unguentari-
um, kandil, leğen gibi formlara rastlanmıştır. Roma Dönemi’ne ait parçalar 
ise testiler, ince duvarlı kâseler ve sigillatalardan oluşmaktadır. Buluntular 
arasında Helenistik Döneme tarihlendirilen 2 adet sikke yer almaktadır.

DİĞER ÇALIŞMALAR

Cam Araştırmaları

2017 yılı araştırmalarında Araş. Gör. Emine Akkuş Koçak “Metropolis 
Aşağı Hamam-Palaestra Kazısı Cam Buluntuları“ isimli doktora tezi kapsa-
mında önceki yıllarda yapılan kazılarda ele geçirilen cam parçalarını ince-
lemiştir. Cam parçaları içinden ham cam parçaları, üretime dair buluntular 
ve pencere camları ayrılmıştır. Bu buluntular belgelenmiş, pencere camları 
da renklerine ve üretim tekniklerine göre ayrılmıştır. Bu işlem ile hamam 
mimarisinde pencerelerin yerleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca aşağı 
hamam-palaestra buluntularını içeren taş deposunda pencere çerçevelerinin 
tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Neticede parçalar halinde 
tespit edilen tüf taşından çerçeveler bir araya getirilerek pencerelerin antik 
dönemde nasıl göründüğüne dair bir fikir sahibi olunmuştur (Resim: 7). 2017 
sezonunda yapılan çalışmaların önemli sonucu olarak çerçevelerdeki açık-
lıkları kapatan cam plakaların boyutlarının 38x48 cm. boyutlarında olduğu 
tespit edilmiştir.

Bu çalışmaların dışında 2017 sezonunda stoa kazıları sırasında tespit edi-
len camların çizimleri yapılarak belgelenmiştir. Az sayıdaki cam buluntular 
M.S. 1. yüzyıldan başlayarak Orta Bizans Dönemine kadar karışık olarak bu-
lunmuştur. Buluntular arasında kase, şişe, bardak parçalarına ait ağız ve dip 
parçaları bulunmaktadır. 
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Yersel Lazer Tarama (TLS-LiDAR) Ölçümleri

Kazı alanında teknolojik gelişmeler doğrultusunda mühendislik uygula-
malarına yeni bir boyut kazandıran lazer tarayıcı sistemleri de kullanılmıştır. 
Sistemin kullanılma amacı, kazı alanında bulunan tiyatro ve aşağı hamam- 
palaestranın sayısallaştırılmış modelinin ortaya konması ve bundan sonra 
yapılacak çalışmalara temel oluşturmaktır. Çalışmalar Doç. Dr. Ahmet De-
liormanlı ve ekibi tarafından yapılmıştır. Arazi taramalarını Araş. Gör. M. 
Volkan Özdoğan ve Maden Mühendisi Oğuz Yasin Özsoy tamamlamışlardır.

Lazer cihazı yüksek seviyede ayarlanmış doğrusal, uyumlu ve faz elekt-
romanyetik radyasyon üreten ve geri alan bir cihazdır. Genel tanımlaması 
LiDAR (LightDetectionandRanging-Işık Algılama ve Mesafe Ölçer) olan bu 
sistemlerden kazı alanında TLS tabanlı yersel lazer tarama cihazı LeicaScan 
Station II modeli kullanılmıştır. 3 boyutlu (x,y,z) yersel lazer tarama tekno-
lojisi, taranmış bir yapı veya yeryüzü üzerinden elde edilen nokta bulutları 
yardımıyla, taranmış alanların gerçeğe yakın görüntülerinin oluşturulduğu, 
modellerinin elde edildiği veri toplama teknolojisi olarak isimlendirilebilir. 
Bu teknoloji ile yeryüzünde, büyük ölçekli araştırmalarda, karmaşık alanlar-
da ve düzensiz yüzeylerle birlikte, standart veya standart olmayan yapıların 3 
boyutlu verileri doğrudan toplanabilmektedir. Aşağı Roma hamamı-palaestra 
bölgesinde, palaestrada 13 adet, hamamın arka ve üst kısımlarında 81 adet 
istasyon kurulmuştur. Toplamda 134 istasyon verisinden elde edilen nokta 
bulutları birleştirilmiştir. Tiyatroda ise toplam 44 adet istasyon kurulmuş ve 
noktalar alınmıştır (Resim: 8). Ölçümlerde hedefler 2 mm.x 2 mm., genel tara-
malar ise 5 cm.x 5 cm. olarak gerçekleştirilmiştir. Nokta gönderme uzaklıkları 
ise 40-120 metre aralığında değişkenlik göstermektedir. 

Metropolis Çevresi Etkileşim Anketi
Korunan alanlar, uzun bir süre insan faaliyetlerinin sınırlandığı alanlar 

olarak algılanırken günümüzde daha çok bilimsel özelliklerinin yanında este-
tik değeriyle de koruma altında bulunan, sahip oldukları değerler ile rekreas-
yonel kullanımlara olanak tanıyan, toplumun her türlü (fizyolojik, psikolojik, 
ekonomik ve sosyal) gelişimine katkıda bulunan alanlar olarak görülmekte-
dirler. Bu durumda şüphesiz koruma alanları ile bulunduğu bölgedeki yerel 
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halk arasındaki ilişkilere son yıllarda önem verilmeye başlanması ve birçok 
araştırmaya konu olması etkili olmuştur. Tarihi çevrenin korunmasına yöne-
lik, yerel halk algısının belirlenmesi yönelik anket çalışması Dr. Öğr. Üyesi 
Ferhat Arslan tarafından yapılmıştır. 

Günümüzde, doğal, kültürel ve tarihi öneme sahip bölgeleri keskin sınır-
larla çevirip korumaktan ziyade, o bölgede yaşayan yerel halkın da koruma 
sırasında aktif rol alması esas hale gelmiştir. Yerel halkın da koruma sürecine 
dâhil edilmesi gerektiğini belirten bu koruma türü literatürde “Katılımcı Ko-
ruma Modeli” olarak ifade edilmektedir. 

Tarihi çevrenin korunmasına yönelik yerel halk algısının belirlenmesi ama-
cıyla yapılan bu çalışmada Metropolis ören yeri ile Torbalı, Özbey ve Yeniköy 
mahalleri halkı arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmada 
hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Torbalı’da yaşa-
yan halkın Metropolis antik kenti algısını belirlemek amacıyla anket hazır-
lanmış ve anketin yaklaşık 400 kişiye uygulanması hedeflenmiştir. Özbey ve 
Yeniköy mahallerinde ise nitel araştırma yöntemlerinden vaka analizi meto-
du kullanılarak birebir görüşmeler yapılmıştır. Anket çalışması sonucu elde 
edilen sonuçlar; ankete katılan bireylerin sosyo-demografik yapısına ilişkin 
bulgular, koruma alanları kavramına ilişkin algılar, tarihi çevremi kavramına 
ilişkin algılar ve araştırma alanına ilişkin algılar olmak üzere dört ana başlık 
altında ve toplam 40 soru çerçevesinde değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler 
SPSS istatistik programı ile yorumlanarak, bilgi ve bulgular doğrultusunda 
başka bir çalışma da analizler yapılarak görüş ve önerilerde bulunulacaktır.

Metropolis Stoası Arka Duvarı Restorasyon Projesi
İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu›nun 27.11.2013 

tarih ve 3003 sayılı kararıyla onaylanan, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkları-
nı Koruma Bölge Kurulu’nun 03.03.2017 tarih ve 5707 sayılı kararı ile revize 
edilen “Metropolis Stoası Arka Duvarı Restorasyon Projesi” 2017 yılı çalışma 
programı içinde uygulanarak tamamlanmıştır. Proje, Dokuz Eylül Üniversi-
tesi, Torbalı Meslek Yüksekokulu (DEÜ-TMYO) ile Avrupa Taş İşçiliği ve Oy-
macılığı Eğitim Merkezi (EFBz) işbirliği ile tamamlanmıştır.

Proje kapsamında öncelikli olarak arkeometrik analiz teknikleri kullanı-
larak çevre taş ocaklarındaki benzer mermerler ile eşleşen orijinaline uygun 
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özellikte taşların seçimi sağlanmıştır. Projeye uygun ebatlarda mermer blok-
lar aktif haldeki taş ocaklarından temin edilerek mermerler yüzey işçiliği ile 
aynı tekniklerle farklı ebatlarda bloklar haline getirilmiştir. Mermer blokların 
hazırlanması ve duvarın provası DEÜ TMYO bünyesindeki atölyede maki-
nalar ve proje kapsamında alınan taş işleme aletleri ile gerçekleştirilmiştir. 
Hazırlanan mermer blokların stoada antik tekniklere benzer şekilde uygulan-
ması ve duvarın hazır hale getirilmesi 3 ayda gerçekleştirilmiştir (Resim: 9). 
İnşa edilen yapıyı orijinalinden ayırt etmek ve yapının deprem ve toprak kay-
masına istinaden daha dayanıklı hale gelmesi için 304 kalite paslanma çelik 
U kenet ve ankraj çubukları kullanılmıştır. Mermer ile metal bağlantı elemanı 
arasındaki boşluklar da antik tekniklere benzer şekilde kurşun ile doldurul-
muştur.  Mermer blokların arkasındaki boşluk ise sönmüş kireç ve iri taşlar-
dan oluşan istinat duvarı ile desteklenmiştir (Resim: 10).

2017 yılında tamamlanan proje ile stoa duvarının kısmi tamamlanmasının 
yanında Metropolis stoasının bir üst terasında başlayan toprak kaymasından 
dolayı aynı terasta bulunan meclis binasının zemininin etkilenmesinin de 
önüne geçilmiştir.
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Çizim 1: Stoanın Helenistik Döneme tarihlenen seramik örnekleri.
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Plan 2: Orta kent planı ve kazı alanları.

Plan 1: Kent planı ve kazı alanları.
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Resim 1: Stoa ön duvarı.

Plan 3: Tonozlu mezarlar.
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Resim 4: Tonozlu Mezar II.

Resim 3: Tonozlu Mezar I.

Resim 2: Stoa genel görünüm ve ön duvar sırası.
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Resim 6: Sondaj ’17-01, Teras duvarları.

Resim 5: Tonozlu Mezar II içinde tespit edilen buluntular, M.S. 1. yy.



395
Resim 9: Restore edilen stoa arka duvarı.

Resim 8: Antik tiyatronun 3D lazer taraması.

Resim 7: Aşağı Roma hamamı-palaestra kompleksine ait pencere çerçeveleri.
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Resim 10: Restorasyon çalışmasında uygulanan yöntemler.
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Tatarlı Höyük 2017 yılı çalışmaları 27 Mart - 29 Aralık tarihleri arasında 
yaklaşık 9 ay sürmüştür1. 
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2017 yılında Tatarlı Höyük’te 4 farklı konuda çalışılmıştır. Bunlardan il-
kini Hellenistik Dönem çalışmaları oluşturmuştur. Höyüğün doğusunda yer 
alan A Yapısı’nın batısında 2015 yılında ortaya çıkmaya başlayan GTÇ I ya-
pısının anlaşılmasına yönelik çalışmalar 2016 yılında da devam etmişti. Bah-
sedilen alandaki çalışmalarda Tatarlı Höyük Sitadeli’nin en üst yerleşimlerini 
oluşturan Hellenistik Dönemin M.Ö. 3.-1.yy.lar arasına tarihlenen iki mimari 
tabakası geniş bir alanda açığa çıkarılmıştır. 

Alandaki çalışmalarda, Hellenistik Dönem II a evresine ait kare ve dik-
dörtgen planlı 3 mekân ve bu mekanların güneyinde de kuzeydoğu-güney-
batı doğrultulu bir teras duvarı açığa çıkartılmıştır. Çalışmalarda, yerleşimin 
II a evresinin bu duvarın kuzeyinde başladığı ve Hellenistik Dönemin bu geç 
evresinde yerleşimin yeniden planlandığı anlaşılmıştır (Resim: 1). Duvarlar 
daha özensiz ve tek sıra bazalt taşlarla örülmüş, erken evrenin aksine kuzey-
güney doğrultulu uzanmaktadır. Yüzeye yakın olduğu için duvarların bir 
kısmının korunmadığı anlaşılmıştır ve kuzeyde ise II a ve II b duvarları ile iç 
içe geçmiştir. Bu durum bize II a duvarlarının bazılarının erken evre duvar-
ları ile ortak kullanılmış olabileceğini göstermektedir. Bunun dışında odalar 
birbirine bitişik olarak inşa edilmiştir. 

Tatarlı Höyük’te Hellenistik Dönem II b evresi daha iyi korunmuştur. Ay-
rıca mimari plan ve buluntu olarak daha net sonuçlar ortaya koymaktadır.  
II a evresinden farklı olarak II b evresi daha geniş bir alanda yayılım gös-

sürdürülmüştür. Çalışmalarımızın yürütülebilmesi için her türlü yardım ve desteklerini aldığı-
mız Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Adana 
Büyükşehir Belediyesi’ne, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Adana Arkeoloji 
Müzesi’ndeki meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 
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Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Doğan-Alparslan, Dr. Öğr. Üyesi İrfan Tuğcu, Dr. Öğr. Üyesi 
Derya Silibolatlaz-Baykara, Arş. Gör. Dr. Fatih Erhan, Dr. Gonca Dardanel-Arıkan, Arkeolog 
İpek Serin, Lamia Dağlı, Enes Aydemir, Öğr.Gör. Salih Kavak, Antropolog Belgin Aslan ve Me-
like Gökaşan, Restoratör H. şule Yiğit’in dışında, ÇÜ Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Fatıma 
Nur Adıgüzel, Nazar Kökçü, F. Ceren Demir, L. Salim Yücelen, Meryem Uçar, Güney Aykın, 
Elif Kıdıkoğlu; diğer Üniversite ve bölümlerden Murat Yavuzaslan, Ümit Kaya (Yüzüncü Yıl 
Üniv. Antropoloji), Emrah Polat, Ertuğrul Karakan (OKÜ Arkeoloji), Serdar Tüzün (Sütçü İmam 
Üniv. Arkeoloji), Büşra Aydın, Kısmet Bacak (Aksaray Üniv. Arkeoloji) yer almıştır.

    Çalışmalarımızın Bakanlık temsilciliklerini Tarsus Müzesi’nden Fırat Güngör ile Gaziantep 
Müzesi’nden Hülya Kayaöz yapmıştır. Her iki meslektaşımıza da uyumlu çalışma ortamı yarat-
malarından dolayı teşekkür ediyoruz. 
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termektedir. Yapıların temelleri daha özenli yapılmıştır ve cephe örgülerinin 
4-5 sıraya kadar korundukları izlenmektedir. Daha önceki sezonlarda yapılan 
kazılarda görülmeye başlayan Hellenistik Dönem sokağının devamı bu yıl 
ortaya çıkmıştır. Batıdan doğuya doğru, 1,5-2 m. genişliğinde 30 m. uzunlu-
ğundaki sokak, kuzeydoğu-güneybatı yönünde devam etmektedir. Bununla 
beraber, sokağın etrafında sıralanmış 15 mekan açığa çıkartılmıştır. Mekanlar 
birbirini kesen sokağın arasındaki adalara yerleştirilmiştir. Bu adalarda me-
kanlar merkezi avlunun etrafında toplanmıştır. Avlunun etrafında 3-4 odalı 
yapılar oluşturulmuştur. Odaların içerisinde, 3 tanesi küçük boyutlu odalar-
da olmak üzere toplam 8 adet ocak ortaya çıkartılmıştır. Ocakların içi toprak 
sıvalı, dış çeperleri seramiktir. Ocakların etrafında çok sayıda tava ve pişirme 
kapları ele geçirilmiştir. Mekanların sokağa bakan bazı odalarında taş döşeme 
mevcuttur. Bu alanlardaki yerleşim planı, Hellenistik Dönemde birçok kentte 
olduğu gibi, belirli bir disiplin içinde birbirine dik ve paralel cadde ve sokak-
ların meydana getirdiği yapı adalarından oluşan ızgara plana benzemektedir 
(Resim: 2).

Tatarlı Höyük II a–b olarak tanımlanan2 ve M.Ö. 3.-1.yy. arasına tarih-
lendirilen iki yapı evresine ait mekanlarda ele geçirilen seramik buluntular 
Tatarlı’nın Hellenistik Dönem repertuvarını yansıtmaktadır. Günlük kulla-
nım kapları ve amphora parçalarının yanı sıra Hellenistik Dönemin karakte-
ristik içe dönük ağızlı kâse parçaları, batı yamacı stilinde kap parçaları, kalıp 
yapımı kabartmalı kâse parçaları ile bu sezonun en yoğun seramik bulun-
tularını oluşturan DSA grubuna ait kâse ve tabak parçaları mekanlarda ele 
geçirilen kap tipolojisini oluşturmaktadır. Tümlenebilir halde ele geçirilmiş 
bir mortar, bir tava, süzgeçli ve emzikli bir kap ile tek kulplu bir testi mut-
fak kaplarına ait örneklerdendir. Hellenistik Dönemin karakteristik iğ biçimli 
unguentariumları ile ayrıca minyatür bir kâse ve tek kulplu bir şişecik de ele 
geçen buluntular arasındadır (Resim: 3).

Ayrıca konteksi dışından Klasik Döneme tarihleyebileceğimiz kırmızı fi-
gür tekniğiyle yapılmış bir amphora veya krater parçası ele geçirilmiştir. Bü-
yük çoğunluğunun korunmadığı kabın üzerinde iki atlı bir at arabayı süren 

2 Novak et al. 2017: 175.
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bir eliyle koşum takımlarını, diğer eliyle de kırbaç tutan kanatlı ve giyimli bir 
kadın figürü, baş kısmı ve sol kolu hariç görülebilmektedir. Bu kap fragmanı 
Tatarlı Höyük için kronolojik olarak da bir anlam taşımaktadır. 2017 sezonu 
öncesinde höyükte Hellenistik Dönem öncesinde yalnızca Akhamenid steli3 
ile tanıdığımız Tatarlı III a olarak adlandırılan4 Geç Demir Çağı evresi bilini-
yordu. Bu tekil ancak özel buluntu höyükte Klasik Döneme ait daha çok veri 
beklememiz konusunda bizleri umutlandırmaktadır.  

Tatarlı Höyük 2017 yılı kazılarında toplam 12 adet Hellenistik Döneme 
tarihlenen mühürlü amphora kulpu bulunmuştur. Ele geçen mühürlü kulp-
lardan 10’u Rhodos kökenli olup, bunların içerisinden 6’sı üreticilere 4’ü ise 
yöneticilere aittir. Rhodos haricinde ele geçirilen diğer iki mühür ise Khios 
ve Kıbrıs kökenlidir5. 2017 yılında bulunan mühürlerin kronolojisine bakıl-
dığında en erken tarihli mühür üzerinde Rhodoslu üretici Onasimos’un ismi 
okunmakta ve bu üretici yapılan çalışmalarda M.Ö. 270-247 yılları arasına ta-
rihlendirilmektedir6. Bulunan en geç tarihli mühür ise yine Rhodos kökenli 
olup, üretici Hippokrates’in ismi okunmakta ve söz konusu üretici M.Ö. 186-
122 yılları arasına tarihlendirilmektedir7 (Resim: 4).

Mühürler üzerinde okunan isimlerin ve kökenlerinin listesi şu şekildedir:

1- Rhodos: Onasimos (üretici): M.Ö. 270-247

2- Rhodos: Aratophanes (yönetici): M.Ö. ca. 169/467

3- Rhodos: Olympos (üretici): M.Ö. 198-161

4- Rhodos: Hippokrates (üretici): M.Ö. 186-122

5- Rhodos: Marsyas (üretici): M.Ö. 186-158

6- Rhodos: Pausanias III (üretici): M.Ö. 198-146

7- Rhodos: Damainetos (yönetici): M.Ö. 159/158

8- Rhodos: Pausanias (yönetici): M.Ö. 152

9- Rhodos: Lapheides (yönetici): M.Ö. 140-138

3 Tatarlı Höyük’te 2013 yılında ele geçen Akhamenid steli için bkz. Girginer & Oyman-Girginer & 
Akıl & Cevher & Aklan & Fırat 2015: 435

4 Novak et al. 2017: 175.
5 Dündar – Gerçek 2018.
6 Cankardeş-şenol 2017: 238.
7 Finkielsztejn 2001: 192, 195.
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10- Knidos: Lysanios (yönetici): M.Ö. 2. yy.ın ilk yarısı
11- Knidos: Aristokrates (üretici): M.Ö. 2. yy.ın ilk yarısı
12- Khios: Hikesios (üretici): M.Ö. 250-225.
2017 yılı buluntuları arasında Hellenistik Döneme ait terracotta figürin 

parçaları da ele geçirilmiştir. Bunlar içerisinde Az-184 Numaralı alanda ele 
geçirilen, 6,5 cm. yüksekliğinde ve 4,5 cm. genişliğindeki sadece baş ve omuz-
larına kadar olan kısmı korunmuş kadın figürin fragmanı dikkat çekicidir. 
Figürinin başında köşeli olarak vurgulanmış aşağıdan yukarı doğru genişle-
yen polos benzeri yüksek bir taç ve alt kısmında da bir diadem taktığı görül-
mektedir. Saçlar başın arkasında toplanmış bir kısmı da yanlarda omuzlara 
doğru uzanmaktadır. Dolgun yüz yapısı, üçgen alın ve hafif gülümser tarzda 
verilen yüz ifadesi ile figürin başı Hellenistik Dönemin karakteristik özellikle-
rini sergilemektedir. Bu tarz başlıklara sahip figürinler çoğunlukla Kule/Sur 
Taçlı Tykhe olarak adlandırılmaktadır. Tykhe, Hellenistik Dönemden itibaren 
genellikle başının üstünde kenti simgeleyen sur ya da kule tacıyla betimle-
nir8. Tatarlı Höyük’te bulunan Tykhe’ye ait olduğu düşünülen diademli, kule 
taçlı terracotta başın benzerleri Hellenistik Dönemde yaygın olup benzer bir 
örnek, Kilikya’nın önemli yerleşmelerinden Tarsus-Gözlükule kazısında ele 
geçmiş ve kent tanrıçası olarak tanımlanmıştır9 (Resim: 5). 

Tatarlı Höyük’te geçmiş yıllarda çalışılan Hellenistik Döneme tarihlendi-
rilen mekanlarda olduğu gibi yine çok sayıda pişmiş toprak dokuma tezgâhı 
ağırlığı ve pişmiş toprak ile taştan yapılmış ağırşaklar ele geçirilmiştir. Bu bu-
luntu grubu Antik Çağ tekstil endüstrisinde kullanılan temel malzeme grup-
ları arasında öncü bir yere sahiptir. Bikonik, konik ya da yarım küre formu 
ağırşaklar bezemesizdir. 2017 yılı buluntusu olan dokuma tezgâhı ağırlıkla-
rı ise tipolojik olarak iki ana form gösterirler: Diskoid ve piramidal gövdeli 
ağırlıklar. Yuvarlak disk biçimli tek ya da iki asma deliğine sahip olan dis-
koid gövdeli dokuma tezgâhı ağırlıklarının bazı örnekleri üzerinde, yaprak-
ları arasında nokta ile süsleme yapılmış rozet motifli örnek gibi, baskı ya da 
kazıma ile yapılmış geometrik ve floral bezemeler yer almaktadır. Piramidal 
gövdeli ağırşakların ise tavan ve taban kısmı düz, köşeleri yuvarlatılmış ve 
gövdelerinin üst kısmında dairesel bir asma deliği yer almaktadır (Resim: 6).

8 Yıldız & şakar 2017: 408.
9 Goldman 1950: 314-315 no: 42.
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Tatarlı Höyük Hellenistik II a ve II b evresine tarihlendirilen mekanlarda 
ele geçirilmiş olan bu ağırşaklar ve dokuma tezgâhı ağırlıklarının mekânsal 
dağılımı, arkeobotanik ve arkeozoolojik çalışmalarda elde edilen verilerle bir-
likte değerlendirildiğinde, Hellenistik Dönemde bitkisel liflerden ve küçük-
baş hayvanların yünlerinden elde edilen ipler yapılan dokumacılığın önemli 
bir ekonomik aktivite olduğu açıklamaktadır10. 

2017 buluntuları arasında öne çıkan diğer bir grup ise, sayıca az olmalarına 
rağmen bronz tıp aletleridir. Tıpta kullanımı yanında kozmetik amaçla da kul-
lanıldığı bilinen ve kullanım amacına göre farklı boyut ve şekillerde yapılan11 
spatül uçlu bir sonda ele geçmiştir. Silindirik gövdesinin bir ucu yassı bir spa-
tula biçiminde, diğer ucu ise zeytin çekirdeği şeklinde biçimlendirilmiş olan 
spatül-sonda/spatholemenin12 yassı spatül kısmının uç kısmı düz bitimlidir ve 
silindirik gövde ile birleştiği kısımda da yivlerle yapılmış süsleme bulunmak-
tadır. Pergamon’lu ünlü Hekim Galen’in her iki ucu zeytin çekirdeğini andır-
ması nedeniyle Çift zeytin Uçlu – diphyrene olarak adlandırdığı13 sondaların 
iki örneği bulunmuştur. Antik Çağ tıbbında farklı amaçlar için kullanıldıkları 
bilinen iğnelerin14 Tatarlı’da ele geçirilen bronz örneğini tıp aletleri içinde zik-
retmek yanlış olmayacaktır. Tek delikli çuvaldız silindirik gövdelidir ve sivri 
bir uçla bitmektedir. Kemik, alet yapımı için ucuz maliyet ve kolay işçilikle 
kısaca sonuca ulaşıldığı ve ihtiyacı karşılayabildiği için çoğunlukla önemli 
bir hammadde olmuştur. Alet repertuarı sayıca az olmasına rağmen Tatarlı 
Höyük kemik buluntuları bir devamlılık göstererek höyüğün farklı tabaka-
larında aynı işleve yönelik yapılmış aletlerin varlığı tespit edilmiştir15. 2017 
sezonunda 12 adet kemik alet ve üretim artığı ele geçirilmiştir. Üzeri tek mer-
kezli dairelerle bezenmiş dikdörtgenler prizması biçiminde bir alet sapı, kırık 
olarak geçmiş olasılıkla kirmenlere ait silindirik gövde parçaları ve süslemeli 
baş kısımları; geçtiğimiz sezonlarda da Hellenistik Dönem tabakalarında sık-
lıkla bulunan büyükbaş hayvan kaburga kemiğinden yapılmış bir spatula bu 
kez sadece sivri uç kısmı kırık olarak ele geçmiştir. Çanak Çömleksiz Neolitik 

10 Gerçek & Girginer & Oyman-Girginer & Gerçek: baskıda.
11 şahin 2018: 68.
12 Uzel 2000: 57.
13 Uzel, age, 56.
14 Antik Çağ tıbbında iğnelerin kullanım amaçları için bkz: Uzel 2000: 66-68; Baykan 2012: 47.
15 Gerçek & Girginer & Oyman-Girginer & Gerçek: baskıda.
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Dönemden beri Anadolu’da yaygın olarak kullanılan spatulalar16, seramik 
ve deri perdahlamadan, pişirmeye17 veya dokuma üretimine18 kadar çeşitli 
amaçlarla kullanılmıştır. G. van Beek ve O. van Beek spatulalar için farklı bir 
kullanım önermiştir; Bu spatulaların, Kahire’deki İslam Müzesi’nde Osmanlı 
Döneminden benzer bir örneğine dayanarak yabancı maddeleri gözden çı-
karmak için kullanılan bir göz aleti olduğunu öne sürmüşlerdir. Ekonomile-
ri tarıma dayanan toplumlar için göze giren yabancı maddeyi çıkarmak için 
kullanılacak spatulaların da bu nedenle göze zarar vermemesi için iyi işlen-
miş ve perdahlanmış olduğunu belirtmişlerdir9. Disiplinlerarası çalışmalarla 
tespit edilen Tatarlı Höyük’ün Antik Dönem florasına ait veriler, günümüzle 
oldukça benzer biçimde tahılı da yoğun olarak içeren bir beslenme diyetleri 
olduğunu göstermektedir20. Buna göre Tatarlı Höyük’ün Hellenistik Dönem 
sakinlerinin spatulaları bu amaç için kullanmış olabileceğini düşünmek de 
hatalı olmayacaktır21 (Resim: 7). 

Yapılan arkeobotanik ve arkeozoolojik çalışmalar da Hellenistik Dönemde 
tarım ve hayvancılığın, yaşamın önemli bir parçası olduğunu göstermektedir. 
Depolama kapları, ocaklar ve çöp çukurlarından alınan toprak örneklerinde 
yapılan analizler sonucunda zeytin çekirdekleri, buğday, arpa, ketene ait bit-
ki tohumları tarımsal faaliyetlerin yoğunluğuna ve beslenmenin tahıla dayalı 
olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca farklı türlere ait üzüm çekirdeklerinin de 
yoğun olarak bulunması,  bunun yanında şarap yapımında kullanılan pişmiş 
toprak akıtacaklı havanlar, yani mortarlar, şarapçılığın ve bağcılığın önemli 
olduğunu göstermektedir. Bölgenin volkanik arazi olması üzüm yetiştiricili-
ği için oldukça elverişlidir. Erken dönemlerden gelen bu gelenek Hellenistik 
Dönemde de devam etmiştir. Ayrıca kulp kısmında bazıları, Silenos ve yüz 
aplikeli içki kapları şarap üretiminin yanında tüketimin de yoğun olduğunu 
göstermektedir (Resim: 8). 

Son yıllardaki çalışmalarımıza göre, M.Ö. 2. yy.da çok zengin bir yerleşi-

16 Özkan 2010: 513.
17 Erdalkıran, 2017: 237-238.
18 Charles 2013: 281.
19 van Beek & van Beek 1990: 208.
20 Aslan 2012: 98. 
21 Gerçek & Girginer & Oyman-Girginer & Gerçek: baskıda.
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me sahip ve yaklaşık 15 km. kuzeyinde bulunan Hierapolis/Kastabala’nın 
periferisinde kalan Tatarlı Höyük’teki yerleşimler, M.Ö. 2. yy.ın sonlarında 
küçülmüş, M.Ö. 1. yy.ın ilk yarısında da son bulmuş görünmektedir.

2017 yılı çalışmalarının 2. kısmını Tarihöncesi dönemlerin araştırılma-
sı oluşturmuştur. Höyüğün erken tabakalarını tespit edebilmek için, sitadel 
yükseltisinin güney batı yamacında yer alan BA 167 açmasında yapılan çalış-
malar sonucunda ortalama 4 m. derinliğe ulaşılmasına rağmen Demir Çağı’na 
ait duvarlar açığa çıkarılmıştır. Bu alandaki çalışmalara 2018 sezonunda de-
vam edilmesi planlanmaktadır (Resim: 9). 

Höyüğün Neolitik Dönem kültürel sürecini daha iyi anlamak amacıyla, 
höyüğün yakın çevresinde, Bucak, Geçebey, Kuyluk, Berende Tepesi gibi 
ilişkili alanlar 2005-2006 yıllarındaki yüzey araştırmalarımızdan sonra tekrar 
incelenmiştir. Höyüğün tüm çeperinde, yoğunlukla Neolitik Dönem yont-
ma taş buluntuları ile karşılaşılmıştır. Sitadelin güney eteği boyunca, Bucak, 
Kuyluk ve Leçelik alanlarında yoğun olarak Neolitik materyal izlenmiştir. 
Güneyde Kuyluk’tan, Leçelik’e kadar olan bölgenin yaklaşık uzunluğu 2.3 
km.yi bulmaktadır. Bu buluntu yoğunluğu ve dağılımı ile Tatarlı’nın Neolitik 
Dönemde ciddi bir yerleşim olduğu düşünülmektedir (Resim: 10). Buluntu 
topluluğu içerinde en yoğun grubunu yontma taş endüstrisi oluşturmaktadır. 
Hammadde olarak çok çeşitli çakmak taşı ve obsidyen kullanılmıştır. Bunun 
yanında kuvars, radyolarit gibi taşlar da bulunmuştur. Yerleşmede yongala-
manın yapıldığına dair kanıt olan çekirdekler, çekirdek yenileme parçaları, 
tabletler çok sayıda bulunmuştur. Bunlardan hem obsidyen, hem de çakmak 
taşı olarak yapılmış baskı dilgi çekirdekleri yoğun olarak yerleşimin tüm çe-
perinde karşımıza çıkmaktadır (Resim: 11). Hem çakmaktaşı, hem de obsid-
yenden yapılmış çok fazla uç yüzeyde bulunmuştur ve yerleşimin geneline 
yayılmış durumdadır. Yoğunlukla Amuk uçları olmak üzere, Byblos uçları da 
tespit edilebilmiştir (Resim: 12). Hepsi baskı düzeltili olarak yapılmışlardır. 
Bunlar Tatarlı Neolitik Dönem yontu ustalarının önemli kaliteli ürünleri ara-
sındadır (Resim: 13). Seramik buluntular sayıca daha az olmakla birlikte bü-
yük kısmı Çanak Çömlekli Neolitik Dönemin erken evresine tarihlenebilirler. 
Impresso ve koyu yüzlü açkılı mal grubu (dark faced burnished ware)’nun 
öncüleri bu erken evreyi gösterir niteliktedir. Bunun yanında sürekliliği gös-
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termesi açısından koyu yüzlü açkılı mal grubu (DFBW) ve kırmızı astarlılar 
da önemlidir. Çanak çömleğin yanında az sayıda da olsa taş kap parçaları 
da tespit edilebilmiştir (Resim: 14). Yontmataş ve çanak-çömlek buluntuların 
yanında Yakındoğu Neolitik yaşam biçiminde sıklıkla kullanılan22 kireç ta-
şından yapılmış insan formunda bir phallus bulunmuştur (Resim: 15). Tatarlı 
Höyük Neolitik bulguları üzerinde çalışmalar devam etmekle birlikte23, elde 
edilen bulgular ışığında ön sonuç olarak Tatarlı’da, hem Çanak Çömleksiz 
(Akeramik), hem de Çanak Çömlekli Neolitik dönemlerin yaşandığını söyle-
mek mümkün görünmektedir.

2017 yılında çalıştığımız 3. alan ise, bir önceki yıl GTÇ tapınaklarının ba-
tısında ortaya çıkan GTÇ II seramik fırınlarının bulunduğu işlik alanıdır. 
Alandaki son temizlik çalışmalarından sonra GTÇ II fırınıyla ilgili yayınımız 
tamamlanmış olup baskı aşamasındadır24.

2017 yılında son çalışma alanımız sitadelin batısında yer alan GTÇ savun-
ma sistemlerinin güneyindedir. Sitadelin ana girişi olarak düşündüğümüz 1. 
kule yapısının güneyinde taş döşemeli bir yolun olup olmadığıyla ilgili çalı-
şılmıştır. Höyük, kazılara başlanmadan önce Tatarlı Köyü’nün mesire alanı 
olarak kullanılmıştır. Bahsedilen alana yapılmış ve tarafımızdan önceki yıllar-
da kaldırılmış olan tuvalet yapısının fosseptik çukurunun açılması sırasında 
büyük tahribat yapıldığı tespit edilmiştir. Bu tahribattan dolayı çalıştığımız 
açmalarda ne yazık ki ana girişin yol sistemiyle ilgili verilere ulaşılamamıştır. 
Alandaki çalışmalarımızın özellikle de ana girişin 2. kulesinin açılmasıyla ilgi-
li çalışmamızın 2018 yılının kazı sezonunda gerçekleşmesi düşünülmektedir.

Genel Değerlendirme ve Sonuç

2017 yılı çalışmalarıyla 10. yılını tamamladığımız Tatarlı Höyük kazıları, 
bölge ve Anadolu arkeolojisine yeni veriler sunmaya devam etmektedir. Bu 
süreçte Kizzuwatna Ülkesi’nin çok büyük bir kenti ile karşılaşılmış, özellik-

22 Özdoğan 2001; Hodder-Meskell 2011.
23 Tatarlı Höyüğün Neolitik Dönem verilerinin değerlendirilmesi, Arş. Gör. Orkun H. Kayci ta-

rafından “Çukurova ve Orta Toroslarda Neolitik Dönem” adlı Doktora tezi kapsamında da ele 
alınmaya başlanmıştır.

24 Dardeniz & Girginer & Oyman-Girginer: Baskıda.
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le GTÇ’nda tapınaklarıyla, sur sistemi ve kutsal su kaynaklarına ulaşan taş 
döşemeli tören yolu açığa çıkarılmıştır. Bahsedilen dönemde yerleşim adının 
Lawazantiya olabilirliği konusunda ciddi veriler bulunmaktadır. 

2017 yılı kazılarında Tarihöncesi çağlar konusunda da önemli adımlar 
atılmıştır. Yapılan çalışmalarda özellikle Neolitik Çağın Tatarlı’da 2.3 km.lik 
bir alana yayıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmalar Tatarlı’nın çok büyük bir 
yerleşime sahne olduğunu göstermekle kalmamış, Doğu Kilikya’daki Ne-
olitikleşme konusunda da önemli keşiflerin yakın olduğunu göstermiştir. 
Geç dönemlerde, yani Hellenistik Dönemde ise özellikle 2016-2017 yılı ça-
lışmalarında iki evreli Hellenistik yerleşmeler açığa çıkarılmış, bu dönem 
Anadolu’da sahil bölgelerinde yer alan antik kentlerin dışında kırsal yerleş-
me boyutunda pek çok veri sunmuştur.
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Resim 3: Hellenistik Döneme ait seramikler.

Resim 2: Tatarlı Höyük Hellenistik II b mimarisi.

Resim 1: Tatarlı Höyük Hellenistik II a mimarisi.
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Resim 5: Tykhe figürini.

Resim 4: 2017 yılı kazılarından ele geçirilen Hellenistik Döneme ait mühürlü amphora kulpları.
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Resim 6: Hellenistik Döneme ait pişmiş toprak diskoid ve piramidal formlu dokuma tezgâh 
ağırlıkları ile pişmiş toprak ve taştan üretilmiş bikonik, konik ve yarım küre formlu 
ağırşaklar.
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Resim 8:  Tatarlı Höyük’te Hellenistik Dönem şarap üretimi ve tüketimini 
yansıtan vitis vinifera tohum kalıntıları, silenus aplikeli kulplar 
ve yüz aplikeli kulplar.

Resim 7:  Hellenistik Döneme ait bronz tıp aletleri ve kemik alet sapı ile 
spatula.
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Resim 10: Tatarlı Höyüğün perifesindeki Neolitik Dönem taş endüstrisinin yayılım alanları.

Resim 9: Tatarlı Höyüğün batı yamacında açılan BA 167 açması.
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Resim 11: Tatarlı Höyük ve yakın çevresinde yayılım göste-
ren yontmataş endüstrisi içinde çakmak taşı ve ob-
sidyenden üretilmiş çekirdekler.

Resim 12: Çakmak taşı ve obsidyen uçlar.

Resim 13:  Neolitik Dönem yontmataş endüstrisine ait örnek-
ler.
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Resim 15: Neolitik Döneme ait phallus 
biçimli insan figürini.

Resim 14: Impresso, DFBW ve kırmızı astarlı seramik parçaları.
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ÇİNE-TEPECİK HÖYÜĞÜ 2017 YILI KAZILARI

Sevinç GÜNEL*

I. GİRİŞ

Batı Anadolu’nun kıyı şeridine yakın bir coğrafi konumda ve Büyük 
Menderes’in güneyinde uzanan, Çine-Tepecik Höyüğü’nde, 2004 yılından 
buyana kazı çalışmaları kesintisiz devam etmektedir.1 Çine Çayı’nın doğu 
kenarında, ovada yer alan höyükte, günümüze değin gerçekleşen kazılar, 
bulunduğu coğrafyanın geniş bir zaman dilimine yayılan kültür tarihinin 
anlaşılmasına katkı sağlamasının yanı sıra, bölgelerarası kültürel iletişimi 
yansıtan dışa açık bir kent yapısını vermiştir. Bu bağlamda, Hitit İmparator-
luğunun bölgedeki varlığına ve etkisine ışık tutan filolojik kanıtları ve ayrıca 
batıda Ege dünyasını ve güneyde Doğu Akdeniz’i kapsayan bir kültürel bir-
likteliği, materyal kültüre dayalı veriler ortaya koymaktadır.2 Bölgede kültü-
rel ve ticaret ilişkilere dayalı tanım ve değerlendirmeler, yayın çalışmalarıyla 
bilim dünyasıyla paylaşılmıştır.3 Höyüğün stratigrafik ayrımında, bu kültürel 
gelişimi; Ege kronolojisinde Geç Neolitik Dönemden M.Ö. 2. Binyılı sonuna 

* Prof. Dr. Sevinç GÜNEL, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Beyte-
pe/Ankara/TÜRKİYE, e-mail: sgunel@hacettepe.edu.tr; sevincgunel@gmail.com

1 Çine-Tepecik 2017 yılı kazılarının gerçekleştirilmesinde izin ve destekleriyle katkı sağlayan, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne şükranlarımı sunu-
yorum., Ayrıca üniversitemiz adına yürütlen kazı projesine destek sağlayan Hacettepe Üniversi-
tesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne ve Türk Tarih Kurumu’na 
teşekkürü bir borç bilirim. 2017 yılı kazılarında, Bakanlık temsilcisi olarak görev alan Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi elemanı, Yıldız şahin’e, kazılarımıza destek sağlayan Kaltun Madenci-
lik Anonim şirketine ve özverili çalışmaları nedeniyle kazı ekibinde yer alan; Arkeolog Nurgül 
Özgün, Yıldıray Çınar, Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi, Serap 
Yıldız, Uşak Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi, Samet Akın, Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji 
Bölümü lisans öğrencileri, Tolga Kaan Kıyak, Kubilay Çetiner, Salih Ali Güngör, Mert Aksun-
gur, Perihan Batur, Asena Elif Erkök, Rengin Özel, Gözdenur Yılmaz, Kübra Görgülü, Dilan 
Toprak, Ali Burak Subaşı, İrem Koç, Levent Koçak, Serhat Bozkır, Emre Vargeloğlu ve Trakya 
Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü lisans öğrencisi şeyma Kartal’a teşekkür ediyorum.         

2 Günel 2010, 25-49; Günel 2011, 7-20; Günel 2015, 607-626; Günel 2017, 538-547.
3 Çine-Tepecik Höyüğü kazılarına ait 2016-2018 yılı yayınları için Bkz.: Günel, 2016a, 347-359; 

Günel, 2016b, 281-292; Günel, S. 2016c, 201-214; Günel, 2017a, 119-133; Günel, 2017b, 538-547; 
Günel, 2017c, 439-455; Günel, S. 2017d, 538-547; Günel, 2018, 101-112.



416

değin takip etmek mümkündür. En erken yerleşim sürecinde, sosyal yaşamın 
tarım ve hayvancılığa dayalı şekillendiğini, silo/ambar işlevine sahip yuvar-
lak planlı yapılar,  öğütme taşları, orak dilgi ve dilgicikler ve hayvan kemik-
leri göstermiştir.4 Öte yandan yerleşmede, Kalkolitik Çağdan itibaren M.Ö. 2. 
Binyılın sonuna değin bölgelerarası iletişimi, Ege kökenli ve aynı zamanda 
Orta Anadolu kaynaklı obsidyen aletler göstermektedir.5 Yontmataş bulun-
tularına yönelik değerlendirmeler, yoğun olarak Melos, bunun yanı sıra Giali 
obsidyeni ve ayrıca Göllü Dağ, Nenezi ve Acı Göl obsidiyeninin kullanım 
gördüğünü ortaya koymuştur. Dr. Tristan Carter’ın yaptığı XRF laboratuva-
rı analiz sonuçları ise, bu değerlendirmeleri destekleyen neticeleri vermiştir. 
Analiz sonuçlarına göre, Ege kökenli obsidyen kaynakları, Dhemenagaki, Sta 
Nychia, Antiparos ve Giali Adası olarak belirlenmiştir. Melos Adası’nda Dhe-
menagaki ve Sta Nychia olmak üzere iki ayrı obsidyen kaynağının da kulla-
nım gördüğü anlaşılmaktadır. Höyükte yaklaşık %90 gibi oldukça baskın bir 
değere sahip olan Melos obsidyeni ve üretim artıklarıyla dikkati çeken Gia-
li obsidyeni sosyal yaşamda, etkin olan bir ekonomik sisteme kaynak oluş-
turmaktadır. Ege dünyasında Neolitik Çağdan itibaren Melos obsidyeninin 
en yaygın kullanılan kaynak olarak bilinmesine karşın Ege genelinde Giali 
obsidiyenine sınırlı sayıda rastlanmaktadır. Anadolu’da ise, Giali obsidiye-
ni Iasos’ta görülmektedir. Ancak üretim artıklarının yer aldığı ve kullanım 
gördüğü tek buluntu yeri olarak Tepecik Höyüğü örnek vermektedir. Giali, 
Batı Anadolu kıyı şeridine yaklaşık 50 km. uzaklıkta bir adadır. Tepecik’te 
yaşayan toplumların bu yakınlığı obsidyeni temin etmede kullandıkları an-
laşılmaktadır. Bunun yanı sıra üretimin yerleşim yerinde yapıldığını göste-
ren çekirdek, çekirdek tablaları ve diğer yongalama ürünlerine ait kanıtlar, 
obsidiyenin özellikle de Melos obsidiyeninin Tepecik’e daha çok çekirdek 
halinde getirtildiğini ve yongalamanın da burada yapılmış olduğunu göster-
miştir.6 Elde edilen bu verilere göre, farklı bölgelerden ulaşan obsidyen kulla-

4 Günel 2017, 538-547, Res. 55.2-55.10.
5 Kolankaya-Bostancı 2018, 146-154, Res. 1-2.Yontmataş Endüstirisi malzemesi üzerine, Hacette-

pe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nden, Dr. Öğr. Üyesi Neyir Kolankaya-Bostancı ve Kanada 
MacMaster Üniversitesi, Antropoloji Bölümü’nden Dr. Tristan Carter çalışmaktadır. Kendileri-
ne malzemeye yönelik titiz çalışmaları ve önemli sonuçlar sunan değerlendirmeleri nedeniyle 
teşekkür ederim. 

6 Kolankaya-Bostancı 2018, 154.
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nımında, Menderes Nehri ve güney kollarının oluşturduğu doğal yollar aktif 
kullanılmış olmalıdır. M.Ö. 2. Binyılda  ise, ekonomi ve ticarete dayalı bir 
organizasyonun varlığı, savunma sistemine sahip yerleşim modeli, depo ve 
işlik birimleriyle takip edilmektedir.7 Özellikle Geç Tunç Çağı yerleşmesin-
de tarıma dayalı ürünlerin depolandığı pithoslu yapı alanları, ve pithoslarla 
bağlantılı ele geçirilen mühür baskıları, yerel yönetime bağlı bir ekonomik 
organizasyonun işlediğini göstermiştir.8 Aynı zamanda mühür baskılarına ait 
ikonografik ve filolojik veriler, Hititlerin Tepecik kenti üzerindeki etkisine de 
ışık tutmaktadır. Öte yandan aynı kültür tabakasına ait Miken boya bezeli 
kaplar ise, Ege’de etkin olan ticarete dayalı ilişkilerde Tepecik kentinin de 
önemli bir rol üstlendiğini göstermiştir.9 2017 yılı kazıları, kültür tabakaların-
dan elde edilen neticeler ışığında, arazi ve aynı zamanda materyal kültüre ait 
dokumantasyon/belgeleme çalışmaları ile devam etmiştir.

II. ARAZİ ÇALIŞMALARI  

2017 yılı kazılarında, höyüğün güney ve güneybatı yönünde genişleyen 
bir kazı programı  uygulanarak, yerleşimin yayılımın alanının belirlenmesi 
hedeflenmiştir. Buna göre, güneybatı yönünde, 2015 ve 2016 yıllarında kazı 
çalışmalarının yürütüldüğü N/10 ve N/11 açmalarında, derinleşme çalışma-
ları ve aynı zamanda batı ve güney yönünde henüz kazılmamış olan planka-
relerde ise, genişleyerek kültür tabakalarının ortaya konmasına çalışılmıştır. 
Güney yönünde ise, O/10 açmasının kazılmamış olan I-V/f-I plankarelerinde 
genişleyerek, mevcut kalıntıların yayılım alanı ve stratigrafik ayrımının belir-
lenmesi sağlanmıştır (Resim: 1). 

II. 1. N/10 ve N/11 Açmalarında Yürütülen Kazılar

2014-2016 yılı kazılarında, N/10 açmasında, I-X/f-i ve N/11 açmasında, 
I-V/a-e plankarelerinde yürütülen kazılarda yüzeyin alt seviyelerinden itiba-
ren tespit edilen mevcut kalıntılar, Geç Tunç Çağı yerleşmesine ait iki evreli 

7 Günel, 2016a, 347-359; Günel, 2016b,  281-292; Günel, 2017a, 119-133.
8 Günel-Herbordt 2010, 6, Res. 4-6; Günel-Herbordt 2014, 8-11, Res. 8-10.
9 Günel 2010; Günel 2016a, 350-353; Günel-Herbordt 2014.
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(II 1a ve II 1b) yapılaşmayı ortaya koymasının yanı sıra, çevresinde yanmış 
buğdayların bulunduğu, in-situ pithos ve iri pithos parçaları, Miken boya be-
zeli kaplar, depolama ve üretime dayalı II 1b kültür tabakasına ait yapılaş-
manın buluntularını vermiştir.11 N/10 açmasında, VI-X/f-g plankarelerde, 
56.58-56.70 m. derinliklerde tespit edilen yaklaşık 7-8 cm.lik kalınlığa sahip 
kerpiç bölmeler, birbirini takip eden ve her bir kerpiç bölmenin, 1.60 m. uzun-
luğunda, 0.30 m. genişliğinde uzun-dar hazneler oluşturduğu uzantı, üretim-
le bağlantılı işlik olarak kullanılmıştır (Resim: 1)12. Bu yapı, V-IX/e-f planka-
relerde 56.32 m. seviyelerinde tespit edilen üzeri sıkıştırılmış kerpiç toprakla 
kaplı olan iri boyuttaki taşlar üzerinde yer almaktadır. Kerpiç toprakla kaplı 
olan iri taşlar, 56.27-56.11 m. derinliklerde açığa çıkarılmıştır. 2017 yılında, 
‘kerpiçli yapının’ güney, doğu ve batı yönündeki plankarelerde kazılar ger-
çekleşmiştir. Söz konusu uzun ve dar haznelerin hemen doğusunda, VI-X/g-ı 
plankarelerde, öncelikle döküntü kerpiçlerin kaldırılması işlemi yapılmış ve 
56.54-56.45 m. seviyelerinde olmak üzere doğu-batı yönünde, belli aralıklarla 
kerpiç bölmeler tespit edilmiştir. Düzgün bir hat oluşturan kerpiç uzantılar, 
birbirine paralel 0. 60 m. aralıkla ve yaklaşık 0.25-0.30 m. kalınlığında olup 
haznelerin hemen doğu kenarında ızgara görünümünde bir plan vermektedir 
(Resim: 1-2). 

2017 yılı kazı programı kapsamında, ‘kerpiçli yapının’ boyutlarının ve ya-
yılım alanının belirlenmesi ve aynı zamanda II 1 kültür tabakasından daha 
erkene ait kültür tabakalarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 2016 yılında, 
Geç Tunç Çağına tarihlenen II 1b yapı evresinin altında, N/10 açmasının II-
IV/ı-i ve N/11 açmasında ise, II/a plankarelerinde mimariye ait kalıntılar, 
Orta Tunç Çağına tarihlenen II 2 kültür tabakasının malzemesini vermiştir. 
Bu tabakaya ait kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda yaklaşık 3 m. uzunluğu 
tespit edilen duvarın güneybatı uzantısı, II 1b kültür tabakasının alt seviye-
lerinde devam etmektedir.12  Kültür tabakaları arasındaki bu ayrım, profilde 
yanık oluşturmuştur. Bu alanda, üst evreye ait fırının hemen alt seviyelerinde 
in-situ bir çömlek, Orta Tunç Çağı kültür tabakasının batı yönünde genişledi-

10 Günel 2016c, 204-205, Res. 7-8; Günel 2017e, 241-243, Res. 5-7; Günel 2018, 101-112.
11 Günel 2018, 103-104, Res. 3-4.
12 Günel 2018, 104-105, Res. 9-10.
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ğini göstermiştir.12 2017 yılında, açmanın batı yarısında, kazılmayan I-IV/a-e 
plankarelerde çalışmalar yürütülmüştür. Bu plankarelerde, yüzeyin hemen 
alt seviyelerinden itibaren batıya doğru belirgin bir eğim yapan kalın bir 
alüvyon tabakası tespit edilmiştir. Orta Tunç Çağı tabakasının kalıntıları, bu 
alüvyon tabakasının alt seviyelerinde takip edilebilmiştir. VII-X/b-d  planka-
relerde ve 55.48-55.38 m. derinlikler arasında, kuzeydoğu-güneybatı yönünde 
yaklaşık 2 m uzunluğunda bir duvar uzantısı, II 2 kültür tabakasının mimari 
kalıntılarına aittir. Duvarın kalınlığı, 0.46 m. olarak belirlenmiştir. Bu duvar 
kuzeydoğu kenarında ise, VII-VIII/b-c plankarelerde ve yaklaşık 55. 44 m. 
seviyede, köşe yapmaktadır. Bu mimari kalıntıların batısında, VI-VIII/a-b 
plankarelerde ve 55.32 m. seviyede olmak üzere kuzeydoğu-güneybatı yö-
nünde uzanan diğer bir taş duvar uzantısı tespit edilmiştir. Bu taş duvarın 
üzeri, kerpiç parçalarla kaplıdır.  Mevcut kalıntılar, V-x/a-d plankarelerinde 
dikdörtgen planlı bir mimari plan vermektedir (Resim: 2). Söz konusu yapı-
nın hemen kuzey kenarında ise, VI-VII/b-c plankrelerde olmak üzere in-situ 
durumda iri bir pithos ele geçirilmiştir. Pithos, kalın bir ağız kenarına sahip 
olup,  ağız çapı 55 cm. yüksekliği ise, 1.12 m.dir.  Pithosun gövdesinde bel-
li aralıklarla uygulanmış kabartma bantlarla bezenmiş olup, ağız kenarının 
alt hizasında at nalı biçiminde, ufak bir tutamağı da bulunmaktadır. Pithos 
yapıyla bağlantılı depo/ambar işlevini gören bir kullanıma sahip olmalıdır. 
Pithosun hemen kuzeyinde in-situ maşrapa görünümlü iki kabın ise, pithos-
lun kullanımıyla bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Pithosun yanı sıra, yapı 
içinden ve çevresinden ele geçirilen seramik buluntuları,  kırmızı astarlı ve 
perdahlı yüzey işlenişine sahip, keskin profil yapan kaseler ve ağız kenarı 
üzerinde yükselen yatay kulplara sahip kase parçalarıdır. Seramik, Orta Tunç 
Çağının malzeme-teknik ve kap tiplerini yansıtmaktadır. Batı Anadolu’nun 
ince ve orta nitelikli, kırmızı ve devetüyü seramik grubundan iyi tanınan bu 
kaseler ve ağız kenarı üzerinde yükselen kulp düzeni, höyükte II 2 kültür 
tabakasına ait Orta Tunç Çağı yerleşmesinden bilinen bir malzeme grubunu 
vermiştir. 2016 yılında N/10 açmasının II-IV/ı-I plankarelerinde; 2017 yılında 
ise, V-X/a-d plankarelerinde açığa çıkarılan II 2 kültür tabakasına ait mima-
riyle bağlantılı seramik buluntuları, benzer malzeme-teknik, kap formlarını 

13 Günel 2018, 106, Res. 11.
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ve aynı zamanda bezeme stilini yansıtmaktadır. Bu kültür tabakasının, Geç 
Tunç Çağı yerleşmesinin alt seviyelerinde ve güney-güneybatı yönünde ge-
nişlediği anlaşılmaktadır. 2017 yılı çalışma programının hedefleri doğrultu-
sunda, höyüğün yerleşim sürecinde, Geç Tunç Çağı ile Orta Tunç Çağı kültür 
tabakalarının (II 1-II 2) stratigrafik ayrımı, N/10 ve N/11 açmalarında  çok net 
olarak ortaya konmuştur. 

N/10 açmasının kuzey yönünde I-IV/a-d plankarelerinde yürütülen de-
rinleşme çalışmalarında, kaba nitelikte oval minyatür bir kap ile dar ağızlı bir 
kaba ait olası bir tıpa, seramik buluntuları arasında yer almaktadır (Resim: 
8). Ayrıca obsdiyen kanatlı ok ucu, dilgi ve prizmatik çekirdek farklı cinste 
çakmaktaşı aletler, höyükte Geç Neolitik Çağdan itibaren farklı cinsteki çak-
maktaşı grubuna yeni örnekleri kazandırmıştır. Çakmaktaşı uçlar, işlenmiş 
kemik aletler, mermer kap parçaları, bu alandaki derinleşme ile, Orta Tunç 
Çağı kültür tabakasından daha erken malzemeleri vermeye başlamıştır.  Bu 
kronolojik ayrımı çömlek, kase parçaları ve ‘cheese pot’ parçaları ışığında, hö-
yüğün daha önceki senelere ait buluntularından da iyi tanınan, Geç Kalkolitik 
Çağı ve Erken Tunç Çağı başına ait  buluntular vermektedir (Resim: 9-11).

II. 2. O/10 Açmasında Yürütülen Kazılar

O/10 açmasının I-II/I plankarelerinde, yüzeyin hemen alt seviyelerini 
veren 57.60-57.49 m. derinliklerde kısmen korunmuş bir bireye ait iskelete 
rastlanmıştır. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan iskeletin her iki 
kenarında ve çevresinde çatı kiremidi parçalar kısmen tespit edilmiştir. G 30 
olarak tanımalanan yetişkin bir bireye ait bu mezar, Roma Dönemi çatı ki-
remidi mezarlarına ait olup, mezarlık alanının güney yönünde genişlediğini 
göstermiştir. Bireye ait herhangi bir mezar eşyası ele geçmemiştir. Söz ko-
nusu mezar, çizim ve fotoğraf işlemi sonrası kaldırılmış ve derinleşme ça-
lışmaları devam etmiştir. I-V/g-I plankarelerin 56.84-56.47 m seviyelerinde, 
yer yer kerpiç döküntü ve taşlar tespit edilmiştir. Bu kerpiçler, 2017 yılında 
N/10 açmasında açığa çıkarılan ‘kerpiçli yapının’ güney yönünde uzandığını 
göstermiştir (Resim: 1-2).  I-III/g plankarelerde ve 56.72 m. seviyede, uzun-
dar haznelerin kuzey-güney uzantısı açığa çıkarılmıştır. Bu haznelerin oluş-
turduğu profilde ise, yer yer yanmış olan düzgün kerpiçler, güney yönünde 
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O/10 açmasında I-V/e-i plankarelerde genişleme çalışmalarıyla takip edil-
miştir. Mevcut bu kalıntılar, yaklaşık 8 m. uzunluğunda dikdörtgen planlı bir 
yapılaşmayı ortaya koymaktadır (Resim: 1-2). ‘Kerpiçli yapı’ olarak tanımla-
nan bu kalıntılara ait tüm bu detaylar, pithos parçalarıyla döşeli taban, fırınlar 
ve yoğun miktarda yanık buğdaylar ile bir arada bulunan iri pithos parçaları 
ve in-situ bir pithos, bu alanın depolama ve aynı zamanda üretim birimine 
hizmet eden kalıntılardır. Seramik buluntular arasında bir tabak, II 1 kültür 
tabakasının en karakteristik malzeme-teknik ve kap forumunu vermektedir 
(Resim: 5). ‘Kerpiçli yapının’, I-III/h-I plankarelerinde, seramiğin yanı sıra 
bronz iğne, delgi ve bronz alet parçalarına rastlanmıştır (Resim: 6-7). Bu metal 
eserler arasında, bronz örnek, görkemli boğa boynuzlarıyla şekillendirilmiş 
bir kült eşyası olmalıdır. Boynuzların birleştiği tam ortada bir delik yer al-
maktadır. Boynuzların alt kısmında ise, üçgen yapan bir baş, uzun bir boyun 
kısmı, iki yanda kolların birer çıkıntı ile verildiği ve gövdenin ise, yuvarlak 
bir hatla tamamlandığı görülmektedir.  Bu eser, boğa boynuzlarıyla yüceltil-
miştir.  Eser üzerinde yer alan deliğin yanı sıra arka yüzünde, eklenti olarak 
yapılmış halka delikleri bulunmaktadır. Bu özellikleriyle ikonografik olarak, 
boğa kültü ile ilişkilendirilen ünik bir eserdir. 

2017 yılı kazılarına ait bu veriler ışığında, özellikle M.Ö. 2 bin yerleşmesine 
ait iki kültür tabakası mimari ve buluntularıyla belirgin bir stratigrafik gelişi-
mi ortaya koymuş ve aynı zamanda daha erkene uzanan kültür tabakalarıyla 
yerleşim sürecinin devam ettiği tespit edilmiştir. Bu kültür tabakaları, höyü-
ğün stratigrafik ayrımına uygun bir yerleşim sürecini  göstermekte ve güneye 
doğru genişleyen bir yerleşim planını ortaya koymaktadır. 2017 yılı kazıları, 
kültür tabakalarının höyüğün güney ve güneybatı doğrultusunda daha derin 
seviyelerde, kalın bir alüvyon tabakası altında devam ettiğini göstermiştir. 

III. BELGELEME/DOKÜMANTASYON VE DİSİPLİNLERARASI 
ÇALIŞMALAR

Arazi çalışmalarının yanı sıra, belgeleme/dokümantasyon çalışmaları kapsa-
mında, M.Ö. 2. Binyıla ait makroskobik incelemelere göre, Melos obsidiyenin-
den kap profili veren parçalar, 2017 yılı çalışmalarında elde edilen neticeler 
arasındadır. Obsdiyene yönelik analizler, yerleşim sürecinin başından itiba-
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ren Geç Tunç Çağına değin önemini yitirmeden kullanım gördüğünü ortaya 
koymuştur.14 M.Ö. 2. Binyılın ilk yarısında, obsidyen kaynakları ve obsdiyen 
kapların dağılım alanına bakıldığında, Tepecik örneklerinin de, Minos kültü-
ründen tanınan prestij ürünleri temsil ettiği anlaşılmaktadır. M.Ö. 2. Binyılın 
ilk yarısında, obsidyen kaplar,  Kültepe, Acemhöyük, Tell Açana (Alalah )ve 
Mısır’da Lahum ve Dashur’a uzanan geniş bir dağılım alnında takip edilmek-
tedir.15  Tepecik obsdiyen kap parçaları, söz konusu dağılım alanında yerini 
almaktadır. 

Disiplinlerarası yürütülen çalışmalar arasında yontmataş endüstri aletleri 
gelmektedir. Buna yönelik çalışmalardan ilki, Dr. Öğr. Üyesi Neyir Kolanka-
ya-Bostancı tarafından gerçekleştirilen obsidyen, çakmaktaşı ve diğer taş cin-
lerine ait alet ve üretim artıkları üzerine incelemedir. Diğer bir çalışma ise, 
Kanada MacMaster Üniversitesi, Antropoloji Bölümü’nden Dr. Tristan Carter 
tarafından gerçekleştirilen analiz çalışmalarıdır. Antropoloji çalışmaları ise, 
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. 
Üyesi Ali Metin Büyükkarakaya tarafından yürütülmektedir.16 Roma Döne-
mi ve Kalkolitik ile Tunç çağlarına ait iskeletler üzerine Antik DNA incele-
meleri devam etmektedir. Laboratuvar incelemeleri, Üniversitemiz bünye-
sinde radyolojik incelemeler ile Histoloji Anabilim Dalı’nda histolojik analizi 
ve mikroCT analizi işlemleri kapsamında yürütülmektedir. Bireylere dayalı 
ön incelemelerde, Helenistik-Roma Dönemine tarihlenen bebekler arasın-
da osteopetrosis adıyla anılan ve genetik temele dayanan bir patolojik durum 
olduğu anlaşılmıştır. Bebeklerin % 66’sında özellikle kemik iliğindeki daralma 
şeklinde lezyonlarla ve çeşitli diğer patolojik göstergelerin varlığı ile kendini 
gösteren bu hastalığın çekinik karakterli bir genle ilişkili olmasının toplulukta 
akraba evliliğı ile ilişkili olabileceği öngörülmektedir. Laboratuvar incelemele-
rinde, patolojik bulgular arasında diş çürükleri ve apseler, travmalar ve non-
spesifik enfeksiyon göstergeleri arasında yer alan osteomiyelit saptanmıştır. 
Ayrıca genellikle edinsel anemi ile ilişkilendirilen porotic hyperostosis ve cribra 
orbitalia lezyonları da patolojik bulgular arasında yer almaktadır.

14 Carter, Contreras, Campeau, ve Freund 2016, 4, 22, Res. 14.
15 Carter, Contreras, Campeau, ve Freund 2016, 27, Res. 15
16 Dr. Öğr. Üyesi Ali Metin Büyükkarakaya tarafından iskeletlere ait bu değerlendirmeler, ön ra-

por olarak sunulan bilgilere dayanmaktadır.
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Resim 2: Mimari kalıntılar,  N/10-11 ve O/10 açmaları.

Resim 1: 2017 yılı kazılarının yürütüldüğü açmalar, N/10-11 ve O/10. 
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Resim 4:  N/10 açması; II 2 kültür tabakası mi-
mari kalıntılar ve pithos.

Resim 5:  N/10 açması; II 1 kültür tabakasına 
ait sığ tabak.

Resim 3: N/10 açması; II 2 kültür tabakası mimari kalıntılar.
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Resim 8: N/10 açması; II 2 kültür tabakasına ait kap.

Resim 7: O/10 açması; II 1 kültür tabakasına ait bronz delgi.

Resim 6: O/10 açması; II 1 kültür tabakasına ait bronz iğne.
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Resim 9:  N/10 açması; IV kültür tabakasına ait çömlek 
parçası.

Resim 10: N/10 açması; IV kültür tabakasına ait ‘cheese 
pot’ parçaları.

Resim 11: N/10 açması; IV kültür tabakasına ait işlenmiş 
kemik aletler.
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SATALA 2017 YILI
KAZI VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Şahin YILDIRIM*

2017 yılı Satala kazı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün, T.C. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürlüğü’nün ve T.C. Gümüşhane 
Valiliği’nin destekleri ile gerçekleştirilmiştir. Satala antik kentinde 2017 yılın-
da yürütülen  çalışmalar daha çok alt yapıya yöneliktir. Bununla birlikte Sa-
tala antik kenti ve territoryasında da tespit amaçlı çalışmalar yürütülmüştür.  

Satala 2018 Yılı çalışmaları, Jeofizik, kamulaştırma, kazıevi yapımı ve tes-
pit çalışmaları olmak üzere dört ana başlıkta yürütülmüştür. 

ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI

Satala antik kentinde 2017 yılı içerisinde yapılan ilk çalışma arkeojeofizik 
çalışmasıdır. Yaklaşık 25 dönümlük bir alanda yürütülen çalışmalarla XV. 
Apollinaris Lejyonu’nun konuşlandırıldığı castrumun ana beden duvarları ile 
beden duvarları içerisinde bulunan askeri mekanların ana hatları tespit edil-
miştir.  

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği ABD 
Öğretim Üyesi Fethi Ahmet Yüksel ve ekibinin yer aldığı çalışmada castru-

* Doç. Dr. şahin YILDIRIM, Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi, Bartın/TÜRKİYE,  sahinyildirim@live.com

 Sağladıkları destekten ötürü T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Eski 
Genel Müdür V. Sayın Yalçın Kurt’a,  Gümüşhane Valisi Sayın Okay Memiş’e Gümüşhane İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Hüseyin Ateş’e, Gümüşhane Müzesi Müdür V. Sayın Gamze 
Demir ve müze uzmanları Sayın Elif şişman Öktem ile zehra Pekpak’a teşekkür ederiz.

 2017 Yılı Satala kazısına katılan ekip; Doç. Dr. şahin Yıldırım, Gümüşhane Müze Müdür V. 
Gamze Demir, Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Öztürk, Arkeolog ve 
Sanat Tarihçiler; Gürcan Laçin, Sercan Akın, Yasin şimşek. Öğrenciler; Ali Kıpramaz, Eda Kaya-
cılar, Duygu Bölük, Melisa Saygı, Akın Ulu, Yunus Cem Kalkan’dan oluşmaktadır.
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mun özellikle praetoria kısmına ait duvar kalıntıları tespit edilmiştir (Resim: 
1,2).  

Bununla birlikte ordugahın özellikle kuzey ve doğu duvar akslarının 
önemli bir bölümüne ait kalıntılar da bu jeoradar çalışmaları sırasında tespit 
edilmiştir. Bu alanlarda kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla bir-
likte 2018 yılı içerisinde kazı çalışmalarına başlanacaktır.   

KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Satala antik kentinde yürütülmesi planlanan kazılara hazırlık amacıyla 
2017 yılı kazı sezonunda arkeojeofizik çalışması yürütülen alanlarda özellikle 
de XV. Apollinaris Lejyonu kalesinin bulunduğu parsellerde kamulaştırma 
çalışmalarına başlanılmıştır. Bu parseller günümüzde tarla olarak kullanıl-
maktadır.  

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün onay-
ladığı “Koruma Amaçlı İmar Planı”nda da bu araziler tarla vasfıyla yer al-
maktadırlar. Satala antik kentinde öncelikli olarak kamulaştırılması istenen 
ada ve parseller belirlenerek kamulaştırma işlemlerinin başlatılması amacıyla 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 

 KAMULAŞTIRILMASI İSTENEN ADA VE PARSELLER 

ADA / PARSELLER ve YÜZÖLÇÜMLERİ(m2) 

294 / 2                         9.462,23   294/3                         4.820,91 

294 / 4                         2.104,71   294/5                         2.189,36 

294 / 6                         8.052,98   294/7                         5.402,84 

360 / 3                         3.104,84   360/4                         2.660,92 

360 / 5                         3.603,94   360/6                         3.954,08 

360 / 7                         4.871,06   360/8                         8.954,57 

 

KAZIEVİ YAPIMI

Kazı çalışmalarının uzun yıllar sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, 
mülkiyeti DSİ’ye  ait bir arazinin kazıevi yapılması amacıyla tahsisi de sağ-
lanmıştır.  
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Tahsisi gerçekleştirilen bu alanda Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğü’nün tahsis etmiş olduğu ödenekle prefabrik bir kazı-
evinin inşa edilebilmesi amacıyla önümüzdeki aylarda Gümüşhane Valiliği 
tarafından bir ihale gerçekleştirilecektir. 

 

TESPİT ÇALIŞMALARI 

Lejyon Kalesi: XV. Apollinaris Lejyonu kalesinin önemli bir bölümü çıplak 
tarım arazisi şeklindedir. Sadak Köyü lejyon kalesinin güney batı yönünde 
bulunmaktadır. Sürülmüş arazi üzerinde detaylı araştırmalar sonucu seramik 
ve kiremit parçaları tespit edilip, sur duvarlarının günümüzde ki durumu 
incelenmiştir.  Kuzeyde 36 metre, güneyde 35 metre, doğuda 51 metre ve batı 
yönünde 45 metre duvar hattı ölçülerek kayıt altına alınmıştır.  

Su Kemeri: Çalışmalara öncelikle kemer ayakları arasında ve çevrede bulu-
nan otların temizlenmesi ile başlanmıştır.  

20. Yüzyılın başlarında aquaductusun neredeyse 5 kemeri sağlam durum-
dayken günümüze ise sadece 1 kemer ve 5 ayak kalıntısı gelebilmiştir. Yapıda 
ayakların önemli bir bölümü taşıyıcılığını halen muhafaza etmektedir. Su ke-
merinin mevcut durumu fotoğraf çekimi ile belgelenmiştir. Yapının kapsamlı 
bir restorasyona ihtiyacı vardır. Bu bağlamda yapının kuzey yönüne bakan 
kemerlerinin görünüş ve planı alınarak rölövesi çıkarılmıştır. Mevcut duru-
mu ile su kemeri ölçüleri aşağıda detaylı bir şekilde bulunmaktadır(Resim: 
3-4, Çizim: 1).  

Kemer ayakları: 2,05- 2,34- 2,78- 2,35- 2,84 genişliğinde, kemer yükseklikleri: 
3,934,10- 3,84- 3,33- 3,94, kemer açıklıkları: 4,58- 4,84- 4,35- 3,75 metre ölçüle-
rindedir.         

Sadak Köy Çevresi: Sadak Köyü cami haziresi günümüzde bakımsız olup 
içinde hem erken dönem hem de geç dönem Osmanlı mezar taşları tespit edil-
miştir. Bununla birlikte  Roma Dönemi sütunları da mezar taşı olarak ikinci 
kullanım görmüştür. Sadak Köyü cami haziresinde detaylı çalışmaların önü-
müzde ki yıllarda yapılması planlanmaktadır. 

Çalışmalarda köy merkezinde Osmanlı Dönemine tarihlendirilen bir ha-
mam yapısına da rastlanılmıştır (Resim: 5). Ana yapı malzemesi olarak kes-
me taş ve moloz bir arada kullanılmıştır. Günümüzde harabe halde bulunan 
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hamamın zaman içerisinde çeşitli onarımlar geçirdiği anlaşılmaktadır. Önü-
müzdeki yıllarda, rölöve ve restitüsyon çalışmaları ile yapıyı hem koruma al-
tına almak hem de Türk hamam tipolojisindeki yeri ve öneminin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. 

Satala Antik Kent Çevresi ve Civar Tepeler: 2017 yılında gerçekleştirilen Sata-
la antik kenti ve çevresinde yürütülen tespit çalışmaları sırasında antik yer-
leşim çevreleri ve hâkim tepelerde bulunan yerleşim izleri de tespit edilip in-
celenmiştir. Kalenin kuzey yönünde ki yapılan incelemeler sonucu savunma 
amaçlı yapılmış moloz taş yığınlarına da rastlanılmış, bu alanlar fotoğraflana-
rak belgelenmiştir (Resim: 6). Daha sonra yapılacak kazı çalışmaları ile elde 
edilecek somut deliller, bu bölgelerin kullanım amacı ve antik kent açısından 
öneminin belirlenmesi adına oldukça önemlidir. 

Su Kaynağı ve Roma Havuzu: Büyük olasılıkla Antik Çağda da yerleşimin 
kurulma nedeni olan su kaynağı ve bu su kaynağını depolamak amacıyla ya-
pılan Roma Dönemi su toplama havuzu kentin güneybatısındaki hakim bir 
tepede yer almaktadır (Resim: 7).  Havuz ve çevresinde kült alanları olabi-
lecek alanlar mevcuttur. Bunlardan özellikle havuzun doğusunda bulunan 
tahrip edilmiş bir mağara kalıntısı dikkat çekicidir. 11m.lik giriş açıklığı bulu-
nan bu mağaranın yüksekliği de yaklaşık 6m.dir. Bir bölümü uzun yıllar önce 
dinamitle çökertilen mağaranın Roma askerleri arasında hızla yayılan Mithra 
kültüne ait Mithraeum olma ihtimali de söz konusudur (Resim: 8). Bu mağara-
nın hemen üstünde kurbanların adandığı bir kaya sunağı izi mevcuttur.  

 2017 Satala antik kenti ve çevresinde yapılan çalışmalarda arazinin günü-
müzdeki durumu, başta kale olmak üzere antik yerleşimler hakkında daha 
sağlıklı yorum yapılması açısından hava fotoğrafı ve video ile belgeleme ça-
lışması da yapılmıştır. İlk olarak kale üzerinde yürütülen çalışmalarda, sur 
duvarlarının günümüzde ki konumu fotoğraf ve video çekimi ile belgelen-
miştir. 

Satala antik kenti çevresinde yürütülen çalışmalar, yaklaşık 15 günlük bir 
süre zarfında gerçekleştirilmiştir. Önemli yapılar ve köy içerisinde gelişigüzel 
durumda bulunan mimari yapı elemanlarının çizimleri yapılmış (Resim: 9.) 
ve bulunan küçük eser ve seramik parçaları Gümüşhane Müze Müdürlüğü’ne 
teslim edilmiştir.
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Resim 2: Arkeojeoradar ölçümlerinin gerçekleştirildiği alanlar ve ça-
lışma sonrası elde edilen anomaliler.

Resim 1: Satala’da 2017 yılında gerçekleştirilen arkeojeofizik çalış-
malarından bir görünüm.

Çizim 1: Satala su kemerinin görünüş çizimi.
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Resim 4: Su kemerlerinin 1906’daki durumu(CUMONT, Franz  Eugène. Voyage d’exploration 
archéologique dans le Pont et la Petite 1906.).

Resim 3: Satala antik kenti su kemerinden günümüze ulaşan kalıntılar.
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Resim 7: Roma Dönemine tarihlendirilen kentin en 
önemli su kaynaklarından olan havuz ya-
pısı.

Resim 5: Osmanlı Dönemi’ne tarihlendirilen hamam 
kalıntısı.

Resim 6: Kentin yakın çevresi’nde görülen savunma 
birimlerinden birisi.
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Resim 9: Sadak Köyü içerisinde dağınık halde bulunan mimari yapı elemanı örneği.

Resim 8: Mithraeum olması muhtemel mağara.
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TİOS-TİEİON 2017 YILI KAZI ÇALIŞMALARI 

Şahin YILDIRIM* 
                 Edward DANDROW

                 Lana WILLIAMS
                 Ali BORA 
       Peter SINELLI

2017 yılı Tios-Tieion kazı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürlüğü ile T.C. zonguldak Va-
liliği, İl Özel İdare Müdürlüğü’nün destekleri ile gerçekleştirilmiştir. Tios-Ti-
eion 2017 yılı kazı çalışmaları antik kentin kuzeyinde yer alan akropolis, antik 

* Doç. Dr. şahin YILDIRIM  Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi, Bartın/TÜRKİYE, sahinyildirim@live.com  

 Dr. Öğr. Üyesi, Edward DANDROW, University of Central Florida,  Department of History, 
Florida, USA.

 Doç. Dr. Lana WILLIAMS, University of Central Florida,  Department of Anthropology, Florida, 
USA.

 Dr. Öğr. Üyesi Ali BORA, Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi, Bartın/TÜRKİYE.

 Doç. Dr. Peter SINELLI, University of Central Florida, Department of Archaeology, Florida, 
USA.

 Sağladıkları destekten ötürü T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları  ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü’ne, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Merkezi 
Müdürlüğü’ne, zonguldak Valileri Sayın Ali Kaban ile Ahmet Çınar’a, zonguldak İl Kültür ve 
Turizm Müdürü zekai Kasap, Emekli şube Müdürü Kürşat Coşgun ile Karadeniz Ereğlisi Mü-
zesi Arkeoloğu Ünver Göçen’e teşekkür ederiz. 2017 Tios-Tieion kazısına katılan ekip; Yrd. Doç. 
Dr. şahin Yıldırım, Karadeniz Ereğlisi Müze Müdürü Arkeolog Ahmet Mercan,  Dr. Edward 
Dandrow, Arkeolog Ünver Göçen, Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel, Dr. Öğr. Üyesi Bülent 
Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Ali Bora, Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Dr. Öğr. Üyesi Peter Sinelli, Doç. 
Dr. Lana Williams, Arkeolog ve Sanat Tarihçiler; Gürcan Laçin, Sercan Akın, Ledio Hysi, Ali 
Kıpramaz, Kübra Ceylan, Eda Kayacılar, Duygu Bölük, Özlem Bilgin, Restoratör ve Mim. Ayşe 
Adıgüzel, Restoratör, Mim. Öğr. Kumru Ön, Gamze Uçan, Yağmur Kiser, Cansu Türkaslan, 
Öğrenciler; Tayfun Alsan, Tuğba Köylü, Carolina Baez, Jordan Bethea, Walter Napier, Bryce 
Forgue, Austin Wojkiewicz, Rachel Rothstein Safra, Kimberly Batres, Adam Biernaski, Carolina 
Baez, Michelle Txarola’dan oluşmuştur.
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kentin doğu nekropolü ve antik liman sahasında su altı çalışmaları şeklinde  
yürütülmüştür. 

I- AKROPOL I. TERAS

Akropolün doğusunda  bulunan I. terastaki kazı çalışmaları 15.07.2017 ta-
rihinde başlatılmış ve 31.08.2017 tarihinde sonlandırılmıştır (Resim: 1).

2017 yılı kazı sezonu esnasında; 5/24-2, 5/24-3, 5/24-4, 5/24-5 temizlik , 
5/25-6 açmaları olmak üzere toplamda 4 açmada kazı çalışması yapılmıştır. 
Ayrıca alanın genelinde temizlik çalışmaları yürütülmüştür. Açmalar 5x5 m. 
olarak kazılmıştır.

Doğu sektörde çalışmalara ilk olarak alanın güney bölümünde yer alan 
5/24-2 açmasıyla başlanmıştır. 2016 yılında açılan 3x3 m. açılan sondaj neti-
cesinde Hellenistik tabanın 73.36 kotunda bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. 2017 
yılında devam eden çalışmalar neticesinde tabanın alanın doğusuna devam 
ettiği görülmektedir. Bu pembe taş taban örgüsü Helenistik tabanı destekle-
mek için mi yoksa su tahliyesi veya ayrı bir yapıyla bağlantısının olup olma-
dığı netleşmek için çalışmalar sürdürülmüştür (Resim: 2). 

Taban, pembemsi kumtaşı plaka ve farklı ebatlarda kısmen düzgün taş-
ların kullanılması ile oluşturulmuş olup bağlayıcı malzeme olarak toprak 
kullanılmıştır. Taban üzerinde yoğunlukla Helenistik Döneme tarihlendirilen 
seramik parçalarına ulaşılmıştır. Tabanın yanı sıra taban döşemesinin uzun-
luğu 428 cm mevcut genişliği ise 214 cm.dir. Duvar farklı ebatlarda pembemsi 
kumtaşından plakaların kullanılması ile oluşturulmuş olup olasılıkla erken 
dönemlerde sokak olarak kullanılmış, olma olasılığı bulunmaktadır. 5/24-3 
ve 5/24-4 açmalarında yürütülen çalışmalarda kuzey dış sura dayandırılmak 
sureti ile Ortaçağ mekanlarının yapıldığı belirlenmiştir. Bu yıl ki çalışmalar-
da  belirlenen alanlar da 5/24-3 ve 5/24-4 açmalarının bulunduğu alanlarda 
bitkilerin temizlenmesinin ardından kazı çalışmaları eş zamanlı olarak başla-
tılmıştır.

Açmanın kuzey doğu ve kuzey batısında iki mekan duvarı tespit edilmiş-
tir. Bu duvarlar kuru duvar tekniğinde inşa edilmiştir. Duvarlarda bağlayıcı 
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olarak ise toprak kullanılmıştır. Kuzeydoğu duvar kalınlığı 1.04 cm. olup üst 
kot 74.41, alt kısım 73.73 kotundadır.  Kuzeybatı duvar kalınlığı 76 cm. olup 
doğu yüzünde 73.96 kotunda yanık tabakasından oluşan bir Bizans Dönemi 
seramik fırını kalıntısı bulunmuştur. Açmanın güneyinde 54 cm. duvar kalın-
lığına sahip bir mekan duvarı açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). 

Seramik Fırını 

Mevcut durumuna göre yaklaşık 1.80 cm. iç çapında olan seramik fırını, 
1.70 cm. yüksekliğe sahiptir. Sıkıştırılmış topraktan yapılmış taban zemini 
74.33 kotundadır. Fırının içerisinden çok sayıda Bizans Dönemine tarihlendi-
rilen seramik parçaları bulunmuş, az sayıda Roma seramiği de tespit edilen 
buluntular arasındadır. Fırın içinde yoğunluklu olarak 12-14. yüzyıllara ta-
rihlendirilen sırlı seramikler bulunmuştur, mekanın geç dönem yapılaşması 
hakkında fikir vermektedir. Boyutları 10 ile 56 cm. arasında değişen birbirin-
den farklı taş malzemeler ile inşa edilmiş olan fırının, güney doğu duvarında 
kaplardan akan sırlar tabaka halinde görülmektedir.

Fırın içerisinde yürütülen kazılar sırasında çok sayıda taş eser ile mermer 
döşeme ve opus sectile parçalarına ulaşılmıştır. Ortaya çıkarılan taş eserler, ak-
ropolün batısında bulunan restorayon çalışmalarının halen devam ettiği Kili-
se A yapısında tespit edilenler ile aynıdır. Bunlar; mermerden yapılmış Attika 
tipi sütun kaidesi, kırık sütun gövdesi, kapı ve pencere söveleri ile iki yüzü 
koç başı bezemeli bukraniondan oluşur.

Fırın içerisinde yoğun bir şekilde ele geçen mermer eserler ve fırın taba-
nındaki yoğun kül izleri, seramik fırınının işlevini yitirdikten bir müddet son-
ra kireç ocağına çevrildiğini düşündüren bulgular olarak yer almaktadır. Taş 
eserlerin, mermer  toplu ve düzenli olarak bulunması önemlidir. Bu açmada 
çalışmalar 73.55 kotunda son bulmuştur.

Açma içerisinde bulunan seramik parçaları 1. tabakadan 2. tabakaya kadar 
yoğunlukla Bizans Dönemine tarihlendirilmektedir. Bunların büyük bölümü 
12-14. yüzyıl seramikleridir. Tabana 4. tabakaya doğru inildikçe, Roma Döne-
mi seramikleri yoğunlaşmış, 5. tabaka Helenistik ve 6. tabaka olarak değer-
lendirdiğimiz 73.55 kotunda da az sayıda Arkaik Dönem seramik parçaları 
tespit edilmiştir.
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Çalışmalar sonucunda elde edilen buluntulardan da yola çıkarak fırın 
önünde yer alan bu mekanın bir mutfak yapısı olabileceği düşünülmektedir. 
Genel itibari ile üst katmanlarda yer alan Ortaçağ yapılaşmaları, tabana doğ-
ru inildikçe Roma ve Helenistik Dönem katmanlarını bozmuştur. Ulaşılan 
eserler 1. tabaka haricinde karışık halde bulunmuştur. Yoğun olarak bulu-
nan çatı kiremiti parçalarının üç farklı tipte tespit edilmesi, üst örtünün farklı 
dönemlerde ki kullanımı hakkında bilgi vermektedir. Akropolün kuzeyinde 
bulunan 5/24-4 açması, arkaik mekanının batısın da yer almaktadır. Bu me-
kandaki kazı çalışmaları, alanda yer alan bitkilerin temizlenmesinin ardından 
başlatılmıştır. 

Açmanın kuzeyinde tıpkı 5/24-3 açmasında olduğu gibi doğal afetler so-
nucunda kaymalar meydana gelmiştir (Resim: 4). 2016 yılındaki çalışmalara 
paralel olarak buluntular arasında yoğunlukla Bizans dönemine tarihlenen 
seramik eserlere ulaşılmıştır. Bunun yanında korozyona uğramış bronz sik-
ke, çivi ve metal objeler ile cam parçaları tespit edilen eserler arasında yer 
almaktadır.

Ceneviz Savunma Yapısı
Daha sonraki çalışmalarımız 5/24-5 açmasında devam etmiştir. 2016 yılın-

da ortaya çıkarılan ve Ceneviz Dönemine tarihlendirilen bir savunma yapısı 
uzantısı olarak değerlendirilen sektörde çalışmalar yürütülmüştür. Üst nok-
tada 73.75 m. ve alt noktada 73.24 m. kotunda olan moloz taşlar düzenine do-
kunmadan mevcut yapıyı koruyarak taş kontürleri belirgin hale getirilmiştir. 
5/24-5 Açmasındaki çalışmalar sonrasında 5/24-6 alanına devam edilmiştir. 
Akropol I. terasın ortasında bulunan bu Ceneviz savunma yapısı, düzensiz 
moloz taşlarla oluşturulmuş bağlayıcı madde olarak kireç harcı kullanılmıştır 
(Resim: 5). Burada iki mekandan oluşan bir yapı söz konusudur. 2014 yılında 
birinci mekanda alt kotlarda yapılan temizlik çalışmalarında burada bulunan 
parçalanmış haldeki pithos, birinci mekanın bir depo işlevi gördüğünü düşün-
dürmektedir. İkinci mekan ise bu yıl tamamen açılmış olup zemin kotlarında 
oldukça kalın bir yangın tabakası bulunmaktadır. Bu Ceneviz Dönemine ta-
rihlendirilen savunma yapısı kalıntısı M.S. 13. ve 14. yüzyıllarda büyük bir 
tahribata uğrayarak yakılmış ve yapının temel seviyesine kadar bütün beden 
duvarları yıkılmıştır.
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Roma Dönemi Sarnıçı

Ceneviz Dönemi bu savunma yapısında derinleştirildiğinde  74.32 kotun 
da  başka bir yapıya ait bir duvar aksı tespit edilmiştir. Bu duvar iç kısımdan 
sıvalı olması ve derin olması sebebiyle bir sarnıç yapısı olarak nitelendirilmiş-
tir. Sarnıç, Ceneviz savunma yapılarının temel çalışmaları esnasında tahribata 
uğramıştır (Resim: 6).  Yapı içerinde yoğun moloz döküntü görülmektedir. 
Sarnıç tabanında yürütülen kazı çalışmalarında çok sayıda M.S. 2 ve 3. yüzyıl 
seramik buluntuları ile karşılaşılmıştır. Bu sarnıç yapısındaki çalışmalar 2018 
yılı içerisinde devam ettirilecektir.

II- DOĞU NEKROPOLÜ

2017 yılında kazı çalışması yapılan alanlardan birisi de defineciler tara-
fından sürekli bir şekilde tahribata uğrayan bir Geç Roma mezarlığı şeklinde 
olan doğu nekropolüdür. Bu alandaki çalışmalar Doç. Dr. Lana Williams ile 
Yrd. Doç. Dr. Ali Bora tarafından yürütülmüştür. Yaklaşık 20 gün süren çalış-
malar sırasında üç adet kiremit mezar ve bununla bağlantılı iskeletler ortaya 
çıkarılmıştır (Resim: 7).

20017 yılında kaçak kazı yapılan alanlarda çalışmalara ağırlık verilmiştir. 
Antik kentin doğu sınırını oluşturan bu alan doğuda Billaios Nehri ile sınır-
lanmaktadır. Tios-Tieion antik kentinin Roma ve Geç Roma Dönemi mezar 
popülasyonuna ait bulgular kentin doğu nekropolünde yer almaktadır. Bu 
alanda toplamda 4 adet sondaj açılmıştır. Çalışmalar öncesinde yüzeyde bu-
lunan ve kaçak kazılar neticesinde ortaya çıkarılan kırılmış haldeki çatı kire-
mitleri ile tahrip edilen mezarlar belgelenmiştir.

Alanın ilk halinin fotoğraflanarak belgelenmesinin ardından kazı çalışma-
ları 1. No.lu sondajda başlatılmıştır. Sondajın ölçüleri 3x3 m.dir. Yüzey taba-
kasının kaldırılmasıyla bu alandaki çalışmalara başlanılmıştır. 

Çalışmaların ilerlemesiyle birlikte hafif killi bir katmana geçilmiştir. Bu kil-
li katman mezarın üzerini örtmesi bir sistematik durumu da ortaya koymak-
tadır. Kiremitle çevrelenen mezarlar aralardaki boşluklar kille sıkıştırılarak su 
akışkanlığı kesilmiştir.  Ayrıca katman içerisinde yer, yer kemik parçaları da  
görülmektedir.  Herhangi bir emareye rastlanılmadığı için açma sonlanmıştır
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Açmanın sonlanmasının ardından sondaj 2 ye geçilmiştir. 3x3 m. ölçü-
lerinde açılan 2. sondajda yüzey toprağının kaldırılmasının ardından insan 
kemiği parçaları tabakada dağınık bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Kazı çalış-
malarının ilerlemesiyle 2 parça kiremit ile 1 adet pelvis kemiği görülmüştür. 

Sondaj 2’deki kalıntıların fotoğraflanarak belgelenmesi ve çiziminin ya-
pılmasının ardından Sondaj 3’e geçilmiştir. Burada da yüzey toprağının kal-
dırılmasının ardından parçalar halinde insan kemikleri gözlenmiştir. Daha 
sonrasında bir dizi halinde dik ve yatay pozisyonlarda kiremit akslar gözlen-
miştir. Etrafı ise yoğun kil katmanla çevrili olup geçirgenliği en aza indirmek 
için sıkıştırılmıştır. 

İlerleyen çalışmalar neticesinde bu mezarda iki iskelet olduğunu görüldü. 
Bir biriyle kotlarının farklı olası farklı zaman dilimleri arasında gömüldüğünü 
göstermektedir. Basınçtan dolayı kafatası kemiklerinde kırıklar oluşmuştur. 

Sondaj 4‘te ise önemli bir kalıntı ile karşılaşılmamıştır. Mezarlarda her-
hangi bir buluntu yoktur. Bu alandaki çalışmalara gelecek kazı sezonunda da 
devam edilmesi planlanmaktadır. 

III. SUALTI ÇALIŞMALARI

Tios-Tieion antik kentinin gelişmesinde çok önemli bir yere sahip olan an-
tik liman, büyük olasılıkla Bizans Döneminin sonlarına doğru meydana gelen 
bir depremin ardından kullanılamaz hale gelmiştir. Gerek uydu fotoğrafları 
gerekse de bu bölgede yürütülen su altı çalışmalarının gösterdiği kadarıyla 
deprem sonrasında meydana geldiği düşünülen bir tsunami neticesinde, an-
tik limanın kuzeyinde yer alan büyük dalgakıran tahrip olmuş ve böylelik-
le antik liman, Billaios Nehri’nin getirdiği alüvyonlar ve dalgaların getirdiği 
kumlarla dolarak işlevini yitirmiştir. 

Aşağı şehrin en önemli yapılarından birisini antik liman oluşturmaktadır. 
Antik liman çevresinde ve denizde yürütülen çalışmalarda Karadeniz’in en 
iyi korunmuş rıhtımı ortaya çıkarılmıştır (Çizim: 1).

Üç dalgakıranı bulunan antik limanın kuzeybatıdaki dalgakıranı diğerle-
rine oranla daha küçük boyutludur ve özellikle lodos rüzgarıyla meydana 
gelen dalgalardan limanı korumak için meydana getirilmiştir. Yaklaşık olarak 
150 m. uzunluğunda, 50 m. genişliğindedir ve kuzey uca doğru daralan bir 
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forma sahiptir (Resim: 8). 

Limanın güneybatı yönüne doğru uzanan iki dalgakıranından kuzeyde 
bulunanı, 560 m. uzunluğunda 60 m. genişliğindedir ve limanı kuzey rüz-
garlarına karşı korumaktadır. Güney dalgakıranı ise antik limanın girişini 
oluşturmakta olup 10-15 m. arasında değişen duvar kalınlığı ile diğerlerine 
oranla daha incedir. Antik limanın planını bu üçüncü dalgakıran belirler. Bu 
dalgakıran eliptik bir forma sahip olup, kadar gemilerin dalgalardan etkilen-
memesi amacıyla bütün liman hattını çevreler. Güney dalgakıranının liman 
caddesinin güney doğu ucu antik tiyatro ile son bulur. Antik liman, liman 
caddesi ve tiyatronun M.S. 2. yüzyılın başlarında birlikte planlanarak inşa 
edildikleri anlaşılmaktadır.

2017 yılında sualtında yürütülen çalışmalarda antik liman ve çevresinde 
günümüze kadar gelmiş 7 gemi batığı ile karşılaşılmıştır. Geç Hellenistik Dö-
nemden başlayarak Orta Bizans Döneminin sonlarına kadar uzanan bu batık-
lardan Roma İmparatorluk Dönemine tarihlendirilen biri hariç diğerlerinin 
hepsinin ahşap aksamları oldukça kötü durumdadır. Bazı batıkların yerlerini 
ise sadece demir çıpaları ile kargosuna ait amphoralar belirlememizi sağlamış-
tır. Bulunan çıpalar Roma ve Bizans dönemlerine tarihlendirilmektedir.

Ele geçirilen amphoraların önemli bir bölümü şarap ve zeytinyağı amhora-
larıdır. Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine tarihlendirilen çok sayıda 
amhora batıklar çevresinde bulunmuştur. Bulunan batık gemilerin hepsinin 
kargo gemileri olduğu çevrelerinde bulunan çok sayıda amhoralardan anlaşıl-
maktadır (Resim: 9).

Roma İmparatorluk Dönemine tarihlendirilen bir batıkta ise mimari yapı 
elemanları bulunmaktadır. Bu batıkta yedi adet arşitrav-friz bloğu çevreye 
dağılmış bir şekilde deniz tabanında bulunmaktadır. Bu batık üzerinde 2018 
yılında sualtı kazıları gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Antik liman çevresinde hem karada hem de sualtında gerçekleştirilen 
çalışmalar, antik kentin önemini gözler önüne sermektedir. İlerleyen yıllar-
da burada yürütülecek çalışmalar, Karadeniz arkeolojisi için oldukça büyük 
önem taşımaktadır.

Tios-Tieion 2017 yılı çalışmaları 31.08.2017 tarihinde sonlandırılmıştır.
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Çizim 1: Kentin Roma Dönemine tarihlendirilen antik limanı ve limana ait dalgakıranlar.

Resim 1: Akropol I. terasda Arkaik Dönem’den Beylikler Dönemine kadar görülen yapı kalıntı-
ları.
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Resim 4: Akropol I. terasta görülen toprak kayması 
izleri.

Resim 3: Orta Bizans Dönemine tarihlendirilen sera-
mik fırını kalıntısı.

Resim 2: Hellenistik Döneme tarihlendirilen pembe 
kireçtaşı taban.
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Resim 6: Roma Dönemine tarihlendirilen sarnıç yapısı.

Resim 5: Ceneviz Dönemine tarihlendirilen savunma yapısı.
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Resim 8: Antik limana ait mendirekler ve batımetrik deniz dibi haritası.

Resim 7: Kentin Doğu nekropolünde ortaya çıkarılan ve Geç Roma Dönemine tarihlen-
dirilen basit kiremit mezarlar.
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Resim 9:  Antik liman çevresinde ortaya çıkarılan batık gemilerde bulunan amphora kalıntıların-
dan görünüm.
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OLUZ HÖYÜK ONBİRİNCİ DÖNEM
(2017) ÇALIŞMALARI

Şevket DÖNMEZ*
Aslıhan YURTSEVER BEYAZIT

Salih KAYMAKÇI
Burçin ADISÖNMEZ

Fidane ABAZOĞLU

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izni ile 2017 döneminde devam edilen Oluz Höyük (Resim: 
1) sistematik arkeolojik kazı çalışmaları 19 Temmuz-28 Ağustos 2017 tarihle-
ri arasında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye 
İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği’nin (Proje No: 25792 ve 26133) fi-
nansal destekleri ile 41 gün süre ile gerçekleştirildi. Kazının Bakanlık Temsil-
cisi görevini Çorum Müzesi’nden Hititolog Özgür Meriç yerine getirdi1. Oluz 
Höyük 2017 dönemi çalışmaları dört aşamalı olarak gerçekleştirildi;

* Prof. Dr.  şevket DÖNMEz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya 
Arkeolojisi  Anabilim Dalı. Beyazıt 34453-İstanbul/TÜRKİYE, donmezsevket@gmail.com

 Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan YURTSEVER BEYAzIT, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Proto-
historya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı. Beyazıt 34453-İstanbul/TÜRKİYE, aslihanbeya-
zit@gmail.com

 Dr. Öğr.Üyesi Salih KAYMAKÇI, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı. Erzincan/TÜRKİYE,  skaymakci@erzincan.edu.tr

 Burçin ADISÖNMEz, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arke-
olojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Beyazıt 34453-İstanbul/TÜRKİYE, burcin_adi-
sonmez@yahoo.com

 Fidane ABAzOĞLU, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeo-
lojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Beyazit 34453-İstanbul/TÜRKİYE, fidaneabazog-
lu@gmail.com

1 Kazı heyeti İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Anatomi Bölümü’nden Prof.
Dr. Vedat Onar, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği 
Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi. Fethi Ahmet Yüksel ve Arş.Gör. Hazel Deniz, Jeofizik Mühendisi 
Kerim Avci, Erzincan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı’ndan 
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1. Aşama. Arkeojeofizik Çalışmaları: Oluz Höyük A Açmasının güneyindeki 
I 20, I 21, J 20, J 21, K 20 ve K 21 plankarelerde, erken zerdüşt dini kutsal 
alanının güney uzantılarını saptamak amacıyla 1–3 Ağustos 2017 tarihleri 
arasında Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel ile Jeofizik Mühendisi Kerim 
Avci tarafından toplam 600 m²‘lik bir alanda (bkz. Topografik Plan, Resim: 
2) arkeojeoradar (GPR) yöntemi ile toprakaltındaki olası yapı kalıntılarına ait 
ayrıntılı derinlik, uzanım ve konum bilgilerine ulaşılmaya çalışıldı. Buna ek 
olarak, Jeofizik Mühendisi Arş.Gör. Hazel Deniz tarafından 01-08 Ağustos 
2017 tarihleri arasında B ve C açmaları arasında kalan bölgede T 16, T 17, U 
16, U 17, V 16, V 17, Y 16 ve Y 17 plankarelerinde toplam 800 m²‘lik bir alanda 
(bkz. Topografik Plan, Resim: 3) self-potansiyel (SP) yöntemi ile arkeojeofi-
zik araştırmalar yapılmıştır. Çalışmada 1’er metre aralıklarla karelaj yapılan 
alanda ölçüm profilleri oluşturulmuş, toplam 40 profilden ölçüm alınmıştır. 
Ölçümlerin sonucunda her bir profil üzerinde elde edilen değerler kullanıla-
rak bölgeye ait SP kontur haritaları oluşturulup, anomaliye sebep olan bölge-
lerde kenar saptama işlemi yapılmış ve B Açması’nda açığa çıkarılan kalıntı-
ların batıya doğru devamı edip etmedikleri izlenmiştir. Oluz Höyük’ün 2017 
dönemi arkeojeofizik araştırmaları ile ilgili değerlendirme çalışmaları halen 
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik  Mühendisliği  Bölümü, 
Yerbilimleri Veri İşlem Laboratuvarı’nda devam etmektedir.

2. Aşama. Arkeozooloji Çalışmaları: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Anatomi Anabilim Dalı’dan Prof. Dr. Vedat Onar 21–25 Ağustos 2017 tarih-
leri arasında arkeozooloji çalışmalarını kazıevi laboratuvarında gerçekleştir-
miştir.

Dr. Öğr. Üyesi Salih Kaymakçi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Pro-
tohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan Arş. Gör. Burçin Adisönmez, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabi-
lim Dalı Doktora öğrencisi Arkeolog Ebru Kiras, yüksek lisans öğrencisi Arkeolog-Desinatör 
Fidane Abazoğlu, Konservasyon Uzmanı şehmus Ersöz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Arkeoloji Bölümü’nden Desinatör Nurcan Koç (M.A.), Arkeolog Eda şeker, Arkeolog Ah-
met Çağrı Sökmen, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve 
Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı  stajyer lisans öğrencileri Selmin Yüzbaşioğlu, Aslı Bal, Canan 
Bilgi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 
stajyer lisans öğrencisi İsmail Bilgin, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü li-
sans öğrencisi Mehmet Serdar Daşdemir, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü lisans öğrencisi Elif Çalik, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi lisans öğrencileri 
İmran Fidan ve Mecnun Sönmez ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü stajyer lisans öğrencisi Medya Karakaya’dan oluştu.
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3. Aşama: Kazıevi Deposu Etüdü ve Yayın Çalışmaları: 19-31 Temmuz 2017 ta-
rihleri arasında Oluz Höyük kazıevi deposunda 2007 dönemi etüdlük çanak-
çömlek parçalarından başlayarak sistematik biçimde düzenleme, sınıflama, 
envanterleme, çizim ve fotoğraf çalışmaları gerçekleştirildi (Resim: 4). Bu ça-
lışmalar sırasında baskı aşamasında olan ve Eylül 2017 tarihinde Amasya Va-
liliği tarafından yayınlanan “Oluz Höyük Kazı Sonuçları Serisi 2. Amasya-Oluz 
Höyük 2. Kuzey-Orta Anadolu’da Bir Akhaimenid (Pers) Yerleşmesi. 2009- 2013 
Dönemi Çalışmaları Genel Değerlendirmeler ve Ön Sonuçlar” başlıklı kitabın ek-
sikleri giderildi ve tashihleri yapıldı.2 2015 dönemi çalışmaları sırasında erken 
zerdüşt dini kutsal alanında açığa çıkan b.3030 kodlu bothrosta ele geçirilmiş 
olan ve büyük olasılıkla 2B mimari tabakası (M.Ö. 425-300) ateş tapınağı çatı 
örtü sistemine ait olan parça halindeki kiremitler üzerinde gerçekleştirilen 
tümleme çalışmaları sonucunda 5 adet çatı kiremitinin (stroter) restorasyon 
çalışmaları gerçekleştirildi ve bunlar Amasya Müzesi’ne teslim edildi (Resim: 
5).

4. Aşama. Arkeolojik Kazı Çalışmaları: Oluz Höyük 2017 dönemi kazı çalış-
maları A Açması’nda 1-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi 
(bkz. Topografik Plan, Resim: 6).

A Açmasında 2007 sezonunda başlanan, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015 ve 2016 sezonlarında sürdürülen çalışmalarda 2017 döneminde 
yalnızca I 17, I 18, J 17 ve J 18 plankarelerinde (bkz. Topografik Plan) toplam 
400 m²’lik bir alanda ortalama 00.50 m. derinleşildi. Bu derinleşme çalışmaları 
sonucunda yalnızca 1, 2A ve 2B mimari tabakalarında kazılar gerçekleştirildi.

Kazılara başlamadan önce kesit diplerinde yapılan temizlik ve eleme ça-
lışmaları sırasında pt 1 kandil ile tunç 1 sikke yüzey toprağı kazıları sırasında 
pt 2 ağ ağırlığı, 1 ağırşak, 1 boncuk, kemik 1 astragalos ve demir 2 çivi ele 
geçirildi.

1. MİMARİ TABAKA
A Açmasında yüzey toprağının hemen altından başlayan 1. mimari taba-

ka, 478.78 m. ile 478.00 m. seviyeleri arasında yer almaktadır. Yüzeye yakınlı-
ğı nedeniyle tarım faaliyetleri, 2007’den önce yapıldığı anlaşılan bazı yasadışı 

2 Söz konusu kitabın yayınlanması hususunda destek olan Amasya Valisi Sayın Dr. Osman 
VAROL’a teşekkür ederiz.
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kazılar ve büyük olasılıkla “0” tabakasının yerleşimcileri, ayrıca yerleşme terk 
edildikten sonra gerçekleştirilmiş gömüler nedeniyle yoğun bir şekilde tahrip 
edilmiş olan 1. mimari tabakanın J 18 plankaresindeki kazılarında birkaç da-
ğınık taş parçası dışında herhangi bir mimari kalıntıya rastlanmadı 

2A MİMARİ TABAKASI

478.00 m. ile 477.50 m.ler arasında yer alan 2A mimari tabakası J 18 planka-
resinde gerçekleştirildi. Söz konusu plankarelerdeki genişleme ve derinleşme 
çalışmaları sırasında büyük olasılıkla 1. mimari tabaka sakinleri tarafından 
tahrip edilmiş olduğu anlaşılan yapı temel kalıntıları açığa çıkarıldı.

2B MİMARİ TABAKASI

477.50 m. ile 476.20 m.ler arasında yer alan ve I 1 7 , I 18, J 17 ve J 18 plan-
karelerinde (bkz. Topografik Plan) çalışılan 2B mimari tabakası b.2064, b.2543, 
b.2550, b.2501, b.2510, b.2068, b.3036, b.3102, b.3105, b.3104, b.3105, b.3106, 
b.3107 ve b.3108 No.lu buluntu yerlerinden oluşmaktadır.

Pers yolunun güneyindeki I 17, I 18, J 17 ve J 18 plankarelerinde gerçekleş-
tirilen genişleme ve derinleşme çalışmaları ateş kültü ile ilgili olduğunu dü-
şündüğümüz I 18 plankaresindeki b.2064 kodlu kutsal ateş çukuru merkezli 
olarak devam etti. 2016 dönemi kazılarında kutsal ateş çukuru ve yakın çev-
resindeki ayrıntılı çalışmalar sonucunda, söz konusu çukurun bazıları düz-
gün işlenmiş çoğunluğu ise kaba yonu taşlarla oluşturulmuş taş döşemeli bir 
cella içinde yer aldığı saptanmıştı (bkz. Plan: 1, Resim: 7-8). Kuzeyi ve batısı 
taş duvarlarla sınırlandırılmış olan cellanın kuzeybatı köşesinde yer alan kut-
sal ateş çukuru ile birlikte tasarlanarak inşa edilmiş olduğu gözlenmektedir. 
Doğusunda dar bir koridora ait kalıntılar olduğu görülen cellanın ait olduğu 
tapınağın doğuya ve kuzey doğru genişleyerek bir kutsal alan özelliği kazan-
maya başladığı anlaşıldı. 3.55 x 3.10 m. boyutlarındaki cellanın kuzey duvarı 
3.55 m. uzunluğunda ve 0.80 m. kalınlığındadır. Cellanın önemli bir bölümü 
tahrip edilmiş batı duvarı ise 2.00 m. uzunluğunda ve 0.40 m. kalınlığında-
dır. Kutsal ateş çukurunun yer aldığı b.2550 kodlu cellada yapılan gözlemler-
de, döşemeyi oluşturan taşlardan biri dikkat çekmektedir. Çukurun hemen 
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güneydoğusunda yer alan 0.70x0.20 m. boyutlarında, kuzey-güney doğrul-
tusundaki dikdörtgen biçimli taşın özenle işlenenerek yerleştirilmiş olduğu 
anlaşıldı. Söz konusu taşın çok büyük olasılıkla çukurda yanmakta olan ebedi 
ve kutsal ateşi yönetmek amacıyla rahibin yani Mog’un (Magus) durduğu ve 
duaları okuduğu yer olması kuvvetle muhtemeldir. B.2550 kodlu cellada ya-
pılan çalışmalarda demir 1 nesne ele geçirildi.

1.60 m. çapındaki kutsal ateş çukurunun boyutu göz önüne alındığında 
cellanın üstünün açık olduğu anlaşılmaktadır. Strabon (M.Ö. 64 – M.S. 21), 
Kappadokia’da Pyraetheiaların (ateşgedeler) içinde çevresi kapalı ve üstü 
açık cellalarda ebedi ateşlerin yandığından bahsetmektedir (Geographika, 
XV, 3, 14). Bu önemli bilgi çok büyük olasılıkla Strabon öncesi dönemde de 
ateşegedelerin Kappadokia’daki var olduklarına işaret etmektedir. Cellanın 
doğusundaki çalışmalar sırasında 2016 döneminde açığa çıkmaya başlayan 
mekanda ayrıntılı çalışmalar gerçekleştirildi. 2016 döneminde b.3036 olarak 
kodlanan mekandaki derinleşme çalışmalarında kaba yonu taşlardan oluşan 
bir döşeme temeli ortaya çıkarılmıştı. Söz konusu taş döşemenin uzunluğu bu 
dönem çalışmaları ile 6.35 m.ye ulaştı. Batı-doğu yönünde uzanan döşemenin 
mevcut genişliği 1.30 m.dir (bkz. Plan: 1). Taş döşemenin kazı çalışmalarında 
pt 1 boncuk ele geçirildi. Döşemenin güneyindeki duvar temeli kalıntısı ise 
2017 dönemi çalışmaları sonucunda 3.55 m.ye ulaştı. Bu duvarın kalınlığı 0.60 
m.dir. Döşemenin doğusunda b.2510 olarak kodlanmış zayıf bir duvar temeli 
yer alır. 1.50 m. uzunluğunda ve 0.70 m. kalınlığındaki duvar temeli kalıntısı-
nın bir kısmının plankarenin doğu kesit içinde kaldığı gözlendi. b.3036 kodlu 
döşemenin 0.90 m. kuzeyinde batı kenarı tek sıra iri taşlardan, güney kenarı 
ise daha küçük moloz taşlarla oluşturulmuş bir platform açığa çıkarıldı (bkz. 
Plan: 1). b.3104 olarak kodlanan platform kuzey- güney yönünde 5.50 m, batı-
doğu yönünde ise 5.00 m. uzunluğundadır.

Kutsal ateş çukuru ve cellası merkezli ateş tapınağının kuzeyindeki plat-
form ve taş döşemelerle birlikte kuzeye doğru genişlediği gözlendi (bkz. 
Plan: 1, Resim: 8). Cellanın hemen kuzey duvarına bitişik olarak yerleştiril-
miş, kuzey-güney doğrultusundaki taş döşemenin düzensiz ve özensiz oldu-
ğu ve biraz da tahrip edilmiş bulunduğu gözlendi. J 17 plankaresi içinde yer 
alan ve b.3102 olarak kodlanan taş döşeme kalıntısı kuzey-güney doğrultu-
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sunda 4.50 m., batı-doğu doğrultusunda ise 4.45 m. uzunluğundadır. b.3102 
kodlu döşemenin kazı çalışmaları sırasında kemik 1 nesne ve tunç 1 çivi ele 
geçirildi.

Bu taş döşemenin doğusunda ise b.3104 olarak kodlanan taş platform bu-
lunmaktadır (bkz. Plan: 1, Resim: 8). 2014 döneminden beri varlığını bildiği-
miz platformun doğuya doğru taş döşeme bir zemin ile uzandığı saptandı. Bu 
bağlamda kutsal ateş çukuru (b.2064), içeren cella (b.2550), cellanın doğusun-
daki taş döşemeli mekan (b.3036), cellanın kuzeyindeki taş döşeme (b.3102) ve 
bunun doğusundaki platform (b.3104) Oluz Höyük 2B mimari tabakasında, 
Pers yolunun güneyinde yani kentin girişinde, merkezinde ateş tapınağı bu-
lunan kutsal bir alanın varlığına işaret etmektedir.

Kutsal alanının hemen batısında yer alan ve varlığını 2014 döneminden 
beri bildiğimiz kuzey-güney doğrultusundaki taş duvar ve yakın çevresinde 
gerçekleştirdiğimiz ayrıntılı çalışmalar sonucunda, söz konusu duvar kalın-
tısının köşe yaparak batıya doğru döndüğü saptandı. Köşesinde 0.75x0.70 m. 
boyutlarında düzgün işlenmiş iri bir taş bulunan yapının doğu duvarı 3.30 m. 
uzunluğunda ve 0.80 m. kalınlığında, kuzey duvarı ise 1.25 m. uzunluğunda 
ve 0.90 m. kalınlığındadır. b.2068 kodlu yapının erken zerdüşt dini kutsal ala-
nının batı tarafında yer alan bir giriş yapısının kalıntısı olabileceği düşünüldü 
(bkz. Plan: 1)

b.2068 kodlu yapının 1.60 m. kuzeybatısında ve Pers yolunun hemen batı 
kenarında büyük bir bothros saptandı. J 17 plankaresindeki bothros (bkz. Plan: 
1-2, Resim: 9) b.3105 olarak kodlandı. Daire biçimli bothros 1.65 m. çapında 
olup, yaklaşık 0.80 m. derinliğindedir. Bothrosun içinden pt, 4 tabak, 1 çanak, 
2 çömlek, 1 testi, 1 kase, 1 boncuk, tunç 1 kült kabı, 1 kapak, 1 kepçe, 1 bars-
man ayağı, 1 halka, 1 düğme, demir 1 ateşdan, 1 kepçe, 3 satır, 1 testere, 2 
halka, 2 satır ucu, 1 delici, 1 kapı ele geçirildi.

2b mimari tabakasının dolgu toprağı içinden pt 1 sayı, 2 boncuk ve kemik 
1 astragalos ele geçirildi. Ayrıca K17 plankaresindeki kazı çalışmaları sırasında 
güney kesiti yakınında tunç 1 sikke bulundu. IV. Mithradates Eupator M.Ö. 
100-85 Dönemine ait olduğu anlaşılan sikkenin büyük olasılıkla kesitin 1. mi-
mari tabaka dolgusundan düştüğü anlaşıldı.



455

SONUÇ

Sonuç olarak toplam 41 gün süren ve A açmasında 400 m.lik bir alanda 
(bkz. Topografik Plan) gerçekleştirilen Oluz Höyük 2017 dönemi kazı çalış-
malarında  A  açmasında yalnızca 1 , 2A ve 2B mimari tabakalarında çalışıldı. 
11 yıllık kazı çalışmaları sonucunda A, B, E ve F açmalarının ilk tabakaları-
nın, A ve B açmalarının ilk yedi tabakasının birbirleri ile çağdaş oldukları 
özellikle ele geçirilen sikke ve çanak-çömlek parçalarının değerlendirilmesin-
den anlaşıldı. Bu bağlamda, Oluz Höyük’ün 0 tabakası Ortaçağ ve Yeniçağa 
(M.S. 13–16. yüzyıllar), 1. mimari tabakası Helenistik Çağa (M.Ö. 200 – M.Ö. 
47), 2A mimari tabakası Geç Demir Çağının Geç Evresine (M.Ö. 300-200), 2B 
mimari tabakası Geç Demir Çağının Geç Evresine (M.Ö. 425-300), 3. mimari 
tabakası Geç Demir Çağının Geç Evresine (M.Ö. 500-425), 4A mimari tabakası 
Geç Demir Çağının Erken Evresine (M.Ö. 550-500), 4B mimari tabakası yine 
Geç Demir Çağının Erken Evresine (M.Ö. 600-550) tarihlenebilir. 5A mima-
ri tabakasının M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısına (Orta Demir Çağı), 5B mimari 
tabakasının M.Ö. 7. yüzyılın ilk yarısına (Orta Demir Çağı), 6A mimari ta-
bakasının M.Ö. 8 yüzyıla (Orta Demir Çağı), 6B mimari tabakasının M.Ö. 9. 
yüzyıla (Orta Demir Çağı), ilk olarak 2014 çalışmalarında saptanan 7A mi-
mari tabakasının M.Ö. 10-11. yüzyıllara (Erken Demir Çağı/Karanlık Çağ) ve 
7B mimari tabakasının ise M.Ö. 12. yüzyıla (Karanlık Çağ) tarihlenebileceği 
düşünüldü. 8. mimari tabaka (M.Ö. 13. yüzyıl) ile 9. mimari tabaka (M.Ö. 15-
14. yüzyıllar) Geç Tunç Çağına yani Hitit Büyük Krallık Dönemine aittir. 10. 
mimari tabakanın ise özellikle taş kalıp, çakmaktaşı aletler ve çanak-çömlek 
parçalarının değerlendirilmesi sonucunda kabaca Erken Tunç Çağı II-III’e 
(M.Ö. 3. Binyılın ortaları) tarihlenebileceği söylenebilir.

Kazı sırasında ele geçirilen ve rapor içinde mimari tabakalara göre dö-
kümleri verilen 51 adet eser kazı çalışmaları sonunda Amasya Müzesi’ne tes-
lim edildi.

2007 döneminden itibaren Oluz Höyük’te kazılmış alanlar, çalışmalar sona 
erdiğinde titiz bir şekilde jeotekstil örtü ile kapatılarak koruma altına alın-
maktadır. Titizlikle kullanılan jeotekstil örtüler sayesinde Oluz Höyük mima-
ri kalıntıları kış aylarının zorlu iklim şartlarından, kar ve yağmurun aşındırıcı 
etkilerinden, bahar aylarının yoğun bitkilenme olumsuzluklarından bugüne 
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değin başarılı bir şekilde korundular. 2017 dönemi kazı çalışmaları sonunda 
açmaların hepsi ve tüm mimari kalıntılar her yıl olduğu gibi jeotekstil örtüler 
ile kapatılarak koruma altına alındı (Resim: 10). İkinci aşama olarak yüzeyle-
rine ince kum tabakası serildi. Böylece kapatılan mimari kalıntıların oksijen 
almaları sağlandı.

Oluz Höyük sistematik arkeolojik kazılarını gerçekleştirmeme izin veren 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teşekkürü bir borç bilirim. 
Kazılar için finansal destek sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’ne (DÖSİMM) ve 
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Yürütücü Sekreterliği’ne 
(BAP), Amasya Valisi Sayın Dr. Osman Varol’a teşekkür ederim. Ayrıca kazı 
sırasında yaptıkları yardım ve gösterdikleri yakınlık nedeniyle Amasya İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Amasya Müze Müdürlüğü, Samsun Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Amasya Valiliği, Amasya İl 
Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Gökhöyük Tarım İşletmeleri Müdürlüğü ile 
Gözlek Köyü Muhtarlığına teşekkürlerimi sunarım.
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Topografik Plan: Oluz Höyük 2017 dönemi.
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Plan 1: Oluz Höyük 2B mimari tabakası (M.Ö. 425-300), erken zerdüşt dini kutsal alanı.

Plan 2: Oluz Höyük 2B mimari tabakası (M.Ö. 425-300), bothros 
(b.3105). 1. Seviye detay çizimi.
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Resim 2: Oluz Höyük arkeojeoradar çalışmaları.

Resim 1: Oluz Höyük hava fotoğrafı, genel görünüm.
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Resim 4: Oluz Höyük 2017 dönemi kazıevi deposu etüd çalışmaları.

Resim 3: Oluz Höyük self potansiyel (SP) çalışmaları.
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Resim 5: Stroter (OLz 17 002), Pt, A  açması, 2B mimari 
tabakası (M.Ö. 425-300).

Resim 6: A  açması, genel görünüm.

Resim 7: A açması, 2B mimari tabakası, erken zerdüşt 
dini kutsal alanı mimari.



462

Resim 10: Oluz Höyük 2017 dönemi kazı alanı koruma çalış-
maları.

Resim 9: A açması, 2B mimari tabakası, bothros.

Resim 8: A açması, 2B mimari tabakası, erken zerdüşt dini 
kutsal alanı mimari kalıntıları.
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KIBYRA 2017 YILI ÇALIŞMALARI

Şükrü ÖZÜDOĞRU*

2017 yılı çalışmaları kapsamında; kazı, temizlik, koruma - konservasyon, 
anastylosis, epigrafi ve depo, harita, tez çalışmaları ve yayın hazırlık çalışma-
ları gerçekleştirilmiştir1. Stadion, doğu nekropol, nekropol yolu, agora, Roma 
İmparatorluk hamamı, tiyatro, odeion, Geç Roma hamamı yapılarında detaylı 
bitki temizliği ve genel temizlik çalışmaları yapılmıştır. Kazı çalışmaları ise 
agora II. teras alanı ve agora güney teras duvarında gerçekleştirilmiştir. Ay-
rıca modern Gölhisar İlçesi içinde ve arkeolojik sit alanı sınırları dışında ka-
lan bir anıt mezar yapısının kazı çalışmaları, Burdur Müze Müdürlüğü’nün 
başkanlığında tamamlanmıştır. Bu görkemli ve büyük bölümü koruna gelmiş 
anıt mezar yapısının etrafında yine nekrolojik mimari unsurların devam etti-

* Öğr. Üyesi Dr. şükrü ÖzÜDOĞRU, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Burdur/TÜRKİYE, sozudogru@mehmetakif.edu.tr

1 Kibyra Antik Kenti 2017 yılı kazı çalışmaları, 04.07.2017 tarihinde başlatılmış, 04.10.2017 tarihin-
de sonlandırılmıştır. Çalışmalarımız için izin veren ve ödenek sağlayan T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne içten teşekkürlerimizi ve saygı-
larımızı sunarız. Bakanlığımızın yanı sıra çalışmalarımız boyunca Burdur Valiliği, Gölhisar Be-
lediye Başkanlığı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü de nakdi ve ayni desteklerini 
esirgememiştir. Yine Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) 
ve Türk Tarih Kurumu kazımıza proje desteği sağlamışlardır. Bu destekleri ve ilgileri için, Bur-
dur Valimiz Sayın şerif Yılmaz başta olmak üzere, İl Genel Meclisi’nin değerli üyelerine, Rektö-
rümüz Sayın Prof. Dr. Adem Korkmaz’a ve Üniversitemiz ilgili birimlerine, İlçe Belediye Başka-
nımız Sayın Dr. Ramazan Canural’a, Koç Üniversitesi AKMED Araştırma Merkezi Müdürlüğü 
ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na tüm kazı ekibimiz ve Kibyra adına içten teşekkürlerimizi 
ve saygılarımızı sunuyoruz. Her yıl olduğu gibi, çalışmalarımıza yakın alaka gösterip, bizlere 
kolaylık sağlayan Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Müze Müdürlüğümüze ve ça-
lışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kazı Çalışmalarımız için Bakanlığımız Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce ayrılan bütçenin kullanıldığı Burdur İl Özel İdaresi ve Gölhi-
sar İlçe Özel İdaresi yönetici ve çalışanları ile Burdur Valiliğimizce sağlanan ödeneğin kullanıl-
dığı Gölhisar Kaymakamlığı’na ve çalışanlarına yardım ve ilgileri için çok teşekkür ederiz. 2017 
yılı çalışmalarımızda, Bakanlık Temsilcisi olarak görev yapan, ekibimize ve çalışmalarımıza 
katkılar sağlayan Konya Müzesi Müdürlüğü uzmanlarından meslektaşımız Derya Yavcuşar’a 
çok teşekkür ederiz. Tabii ki, asıl olarak Kibyra’da emek harcayan, özveriyle çalışan bilim heyeti 
üyelerimize, öğrencilerimize ve işçilerimize proje yürütücüsü olarak şükranlarımı sunuyorum.  
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ği anlaşıldığından, alanın arkeolojik nokta sit ilan edilmesi ve özel mülkiyet 
vasıflı arsanın kamulaştırmasının yapılabilmesi hususlarında ilgili kurumlara 
başvuru için dosyalar hazırlanmaktadır. Kazı yapılan alanlarda, odeionda, ana 
cadde basamaklı yol ve çevre duvarları ile agora I. teras caddesine ait sütun-
lar ile arşitrav- friz ve korniş bloklarında kontrol, koruma, konservasyon ve 
anastylosis çalışmaları tamamlanmıştır. 

Tüm alanların mimari çizimleri tamamlanmış olup, kentin üç boyutlu bir 
haritası üzerine kent planının ölçekli olarak yerleştirilmesi çalışması da bitiril-
miştir. Odeion, stadion ve doğu nekropol alanlarının laser scanner yöntemiyle 
taramaları yapılmıştır. 

2017 yılı kazı sezonu içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Kibyra antik 
kenti stadion yapısında, 24 Eylül 2017 tarihinde “Senfonik Türküler” başlıklı, 
halka açık bir konser etkinliği gerçekleştirilmiştir. Konser, İzmir Devlet Sen-
foni Orkestrası tarafından icra edilmiş olup, yaklaşık beş bin kişilik izleyici, 
dinleyici kitlesince takip edilmiştir. Bu etkinliğe eski Kültür ve Turizm Bakanı 
Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve değerli eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş 
bizzat katılmışlar ve bizleri onurlandırmışlardır. Ayrıca Bakanlığımızın misa-
firi olan yabancı ülke temsilcileri ve birçok üst düzey bürokrat konser etkin-
liğine katılmış olup, etkinlik öncesinde antik kent gezisi tertip edilerek, çalış-
ma ve araştırmalarımız üzerine geniş bilgiler kazı başkanlığımızca yerinde 
aktarılmıştır. Antik kentin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı yönünden 
oldukça verimli sonuçları olan bu etkinliğin Kibyra’da gerçekleşmesine vesile 
olan ya da emek harcayan herkese içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

AGORA II. TERAS KAZI ÇALIŞMALARI 

İ. BAYTAK

 D. TARKAN

Kibyra kent planlamasında, kamu yapılarının merkez noktasında konum-
lanan, teraslar halinde düzenlenmiş dikdörtgen planlı agorada, 2008 yılından 
itibaren I. teras sütunlu cadde kazıları yürütülmektedir. 2017 yılı itibariyle de, 
agoranın bütüncül planını ve işlevini anlamak amacıyla II. teras dükkânlar 
kısmında çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır. Kazı faaliyetleri kuzey yönde 
10. metreye kadar, 3 ayrı açma adı altında yürütülmüştür (Resim: 1).
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Dükkân (D.1): Alanda, doğu – batı yönde 6 m. ve kuzey – güney yönde 
5.50 m. ölçülerinde, blok taşlarla örülü duvarlardan oluşan bir mekân ortaya 
çıkarılmıştır. Üst seviyelerde çatı kiremit izleri ve amphora kulplarıyla karşıla-
şılmıştır. Yapılan çalışmalarda mekân içine düşmüş 0.9x0.5 m. ölçülerinde 2 
adet blok dışında herhangi bir mimari buluntuya rastlanılmamıştır. -1.20 ve 
-2 m seviyelerinde düzensiz tıraşlanmış ana kaya zemin açığa çıkarılmıştır. 
Burada teras duvarı temel izlerine rastlanılmış ve ana kaya konglomera blok 
koparma izleri görülmüştür. 

Tonozlu Mekân: D1’in kuzey bitişiğinde tonozlu bir mekân ile karşılaşıl-
mıştır. Tonoz yapısının üst kısmı yıkılmış olsa da,1.30 m. yüksekliğinde ve 1 
m. genişliğindeki harçlı güney duvarı sağlam kalabilmiştir. Duvarda kullanıl-
mış olan devşirme malzemelerden ve üst örgü elemanlarının mevcut alanda 
bulunmuyor olmasından dolayı bu mekânın geç dönem evresinde farklı bir 
düzenlemeye gidildiği tespit edilmiştir.

Geç Dönem Mekân: Çalışmalar 5.30x2.65 m. ölçülerindeki alanda, kuzey 
yönünde devam etmiştir. Alanın üst katmanında (batıda) zemin seviyesinde 
görülebilen 6.20 m. uzunluğunda 0.65 m. genişliğinde opus spicatum döşem 
açığa çıkartılmış ve sonrasında konservasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

2017 yılı kazı çalışmaları sınırlı bir alanda gerçekleştirilmiş olup, buna 
karşın alan hakkında yeni fikirler elde edilebilmiştir. Çalışmalar esnasında 
yoğunluğunu duvar taşları, kaplama plasterler ve tuğla kırıklarının oluştur-
duğu buluntular ile özellikle teras duvarından deprem ve tahribatlar sonu-
cu düşen üst yapı elemanlarına ait iki ayrı tabakada değerlendirilen mimari 
bloklar ele geçirilmiştir. II. terasın erken evresi, Megara kâsesi parçalarının da 
tespit edildiği ve M.Ö. II. yüzyıl son çeyreği tarihlerini veren seramik bulun-
tularının ele geçtiği D1 yapısından anlaşılmaktadır. Kazı faaliyetleri sırasında 
açığa çıkartılan mekânlar, yapılar, mimari elemanlar ve buluntular üzerinde 
belgeleme işlemleri yapılıp, gerekli koruma ve onarım çalışmalarının tamam-
lanmasının ardından Agora II. teras çalışmaları sonlandırılmıştır.

AGORA GÜNEY TERAS DUVARI KAZI ÇALIŞMALARI  
M. C. KAYA

Çalışmalara başlarken agora güney terasa ait duvar örgüsünün açığa çıka-
rılması ve ana cadde zeminine ait orijinal düzenlemenin batı kısmının tespit 
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edilmesi hedeflenmiştir. Önceki yıllarda yapılan sütunlu cadde ve ana cadde 
kazı çalışmaları sırasında, güney teras duvarının doğu köşesi 1.20 m.ye ka-
dar açığa çıkartılmıştır. 2017 yılı kazı çalışmaları ise bu noktadan başlatıla-
rak, batı yönünde devam etmiştir. Çalışmalar boyunca doğu – batı yönünde 
yaklaşık 50 m. ilerlenmiştir ve ortalama 3.50 m. genişliğinde bir alan açığa 
çıkartılmıştır (Resim: 2). Yapılan çalışmalarda güney teras duvarının 23 m. 
boyunca devam ettiği ve 23. m. den sonra köşe yaparak kuzeye doğru dön-
düğü tespit edilmiştir. 23. m. den sonra çalışmalar hem kuzeye hem de batıya 
doğru ilerletilmiştir. Kuzeye doğru ilerletilen çalışmalarda, batı teras duvarı 
4.20 m. takip edilebilmiştir ve kuzey yönüne doğru devam eden duvarda, 2. 
ve 4. m.ler arası bölümde, duvara ait blokların bir kısmının sökülmüş olduğu 
tespit edilmiştir. Batı yönünde ise 24 m. daha ilerlenmiştir ve bu bölümde 
devşirme malzemelerden oluşan iki ayrı geç dönem duvarı açığa çıkartılmış-
tır. Bu geç dönem duvarlarının önünde, duvarlara paralel olarak devam eden 
2.55 m. mesafeyle yan yana dizilmiş, 0.50 m. genişliğinde, 2.90 m. ve 2.10 m. 
yüksekliğinde iki adet paye, kaideleriyle beraber, in-situ durumda açığa çı-
karılmıştır. Bu payelerin teras duvarı ile aynı dönemde yapılmış olduğu ve 
orijinal düzenlemeye ait oldukları tespit edilmiştir.

Devam eden çalışmalarda teras duvarının 6.40 ile 23. m.leri arasında, ana 
caddeye ait zemin taşları tespit edilmiş ve batı yönünde devam ettiği anla-
şılmıştır. Ancak, duvara yakın kısımlarda zemin bloklarının büyük bir bö-
lümünün Geç Antik Dönemde sökülerek, yan yana yedi sıra halinde künk 
sisteminin yerleştirildiği tespit edilmiştir. Yine teras duvarında, 9. 15 ile 12. 
m’ler arasında agora II. terasa geçişi sağlayan kapı söveleri açığa çıkarılmıştır. 
Kapıya ait lento da yıkılmış olarak iki parça halinde bulunmuştur. Bununla 
birlikte kapı aralığının geç dönemde devşirme bloklarla kapatılarak işlevsiz 
hale getirildiği tespit edilmiştir. Bu alanda, dolgu toprak içerisinde yoğun 
miktarda küçük fresk parçaları ele geçirilmiştir. Bu fresk parçalarının, II. te-
ras üzerinde konumlanan ve geç dönem mekânı olarak adlandırılan alandan 
akıntı olarak geldiği tespit edilmiştir. 

Duvarın hemen önünde ise sütunlar ve heykel altlıklarının düzenli bir ara-
lık gözetmeksizin yan yana dizilmesiyle bir geç dönem düzenlemesi yapıldığı 
belgelenmiştir. 
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Çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan yıkıntı durumdaki mimari blokların 
çizimleri yapılarak plan üzerine işlenmiş ve tasnif alanına taşınmıştır. Teras 
duvarı önünde 1.25 m. yüksekliğinde, 0.7 m. genişliğinde, cephesinde sekiz sa-
tırdan oluşan bir yazıtı bulunan heykel altlığı ve yine üzerinde yazıt bulunan 
iki adet blok açığa çıkarılmıştır. Bu buluntuların yanı sıra zeminde kullanılmış 
olan devşirme bir bloğun yan yüzünde tek satır halinde “ ” ya-
zıtı tespit edilmiştir. zeus’un koruyucu kimliğini tanımlayan ve sık rastlanan 
epithetlerinden biri olan Sotere sunu yapıldığını belirten bu yazıt, kentte Hel-
lenistik Dönemde “Zeus Soter” tapınımının varlığına işaret etmesi açısından 
önemli bir buluntu olarak kayda geçmiştir. 

GÖLHİSAR ÇEŞME MAHALLESİ ANIT MEZAR KAZI ÇALIŞMALARI 

M. şİMşEK

Mezar, Gölhisar/Çeşme Mahallesi, Belen II. Sokak, 20/6 ve 20/25, 42 
No.lu pafta ve parsel sınırını belirleyen ara yol üzerinde (III. Derece Arkeo-
lojik Sit sınırının dışında) konumlanır. Roma İmparatorluk Döneminde (M.S. 
geç II. yüzyıl) inşa edildiği anlaşılan yapı, podyum ve cella olmak üzere iki 
ana mimari unsurdan oluşmaktadır (Resim: 3). Yüksek bir stylobata sahip 
podyumun iki kademeli olduğu görülür. Yapının ana cephesi güneydedir ve 
bu noktada stylobata çıkışı sağlayan merdivenler yer alır. Merdivenlerin bitiş 
noktasında stylobat tabanında yer alan bir blok ile hyposoriona ulaşımı sağla-
yan dromos kapatılmıştır. Bu noktadan hareketle öncelikle alt mezar odasında 
definlerin yapılarak girişin kapatıldığı ve ardından cellanın inşasına devam 
edildiği anlaşılmaktadır. Hyposorion, yürüme zemini ile yaklaşık olarak eş 
değer kotlardadır. Oda dörtgen formlu olup tavanı yarım daire tonoz ile ör-
tülmüştür. Oda içinde biri kuzey duvar dibinde, diğeri ise oda merkezinde ol-
mak üzere iki adet dikdörtgen basit podyum yer alır. Antik Dönem soygunu 
geçiren hyposorion içinde yapılan kazılarda, tahrip edilmiş durumda iki farklı 
frizli lahde ait parçalar ele geçmiştir. 

Stylobat üzerindeki dübel yuvaları cephede dört adet sütunun varlığını 
kanıtlamıştır ancak; kazılar esnasında cepheye ait postament, sütun, ya da baş-
lığa rastlanmamıştır. Yapının, M.S. geç II. yüzyıla ait prostylos planda ve Ko-
rinth düzeninde son derece görkemli bir tapınak mezar olduğu anlaşılmıştır. 
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EPİGRAFİ ÇALIŞMALARI 

Ö. ACAR 

E. ALTEN 

ş. KİLECİ

2017 yılı Kibyra çalışmalarında toplam beş adet yeni yazıt ve iki yazıt par-
çası kayda alınmıştır. Yazıtlardan ilki agora kazılarında bulunan bir onurlan-
dırma yazıtıdır. Sekiz satırlık yazıtın tamamı okunabilir halde olup, Caesare-
ia Cibyra tanımı sayesinde Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenmektedir. 
İkinci yazıt, agora II. teras D-1 açmasında devşirme malzeme olarak kullanıl-
mış bir bloktur. İmparator Tiberius Claudius’un kendisi ve annesi için yaptı-
rılmıştır. Üçüncü yazıt ise yine agora güney teras açmasında bulunan bir blok 
üzerindedir. Yazıt Tiberius Claudius’un kızına atfedilmiştir. Dördüncü yazıt 
ise yine agora güney teras duvarı açmasından ele geçirilmiştir ve zeus Soter’e 
adak niteliği taşımaktadır. Agora II. teras D-1 açmasında ele geçirilen iki yazıt 
parçası ve diğer üç yeni yazıt fotoğraflanmış, estampaj ile kopyası alınmış ve 
kaydedilmiştir. 

Gölhisar Çeşme Mahallesi anıt mezar kazısında silindirik bir mermer su-
nak, altı satırlık yazıt içermekle birlikte ilk satırı okunamamaktadır. Yazıt içe-
riğine göre, söz konusu yazıtlı sunağı, Sokrates oğlu Orthagoras, karısı Tatas 
için yaptırdığı anlaşılmaktadır. 

DEPO ÇALIŞMALARI  

S. Akgül ÖzARSLAN 

G. ACAR

Depo faaliyetlerini, kazı çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda elde edilen 
buluntuların temizlik, tasnif, konservasyon, restorasyon işlemleri ve bu eser-
lerin depo kayıt sistemine girişlerinin sağlanması oluşturmaktadır. Depoda 
yürütülen diğer çalışmaları ise, doktora ve yüksek lisans kapsamındaki çalış-
malar ve bilimsel yayına yönelik araştırmalar oluşturmaktadır.
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ANASTYLOSİS, KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Ü. DEMİRER

H. KORKMAz

E. SAYIN

2017 sezonunda kentin Doğu Roma hamamı, odeion stoa zemin döşemesi 
ve agora I. teras caddesi doğu stoa zemin döşemeleri ve basamaklı ana cad-
desinde anastylosis ve koruma çalışmalarının yanı sıra periyodik bakım ve 
onarım çalışmaları da gerçekleştirilmiştir (Resim: 4). Söz konusu alanlardan 
sadece basamaklı ana caddede ilk kez koruma ve onarım çalışması gerçekleş-
tirilmiş olup, diğer alanlarda bakım ve onarım çalışmaları sürdürülmüştür. 
Bu kapsamda basamaklı ana caddede daha önceki kazı sezonlarında belge-
lemesi yapılarak taş tarlasına taşınan orijinal basamak blokları, uluslararası 
tüzüklere bağlı kalınarak anastylosis uygulaması ile orijinal yerlerine yerleş-
tirilmiştir. Bunun yanı sıra, doğal koşullar ve diğer faktörler nedeniyle zarar 
gören mevcut durumdaki basamaklar ise, daha önce tespiti yapılan orijinal 
malzemeleri ile bilimsel kurallar çerçevesinde anastylosis uygulamasına göre 
aslına uygun olarak 1/3 oranında hazırlanan akril karışımlı hidrolik kireç 
harcı ile onarılmıştır. 

Bu çalışmaların yanı sıra agora I. teras sütunlu caddesinde önceki kazı se-
zonlarında ortaya çıkarılan blokların yeniden belgelenmesi, bununla birlikte 
sergisine yönelik düzenleme çalışmaları da yapılmıştır.
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Resim 1: Agora 2. Teras kazı alanı genel görünüm.

Resim 2: Agora Güney Teras kazı çalışmaları sonrası.

Resim 4:  Basamaklı ana cadde konsevasyon 
ve anastylosis çalışmaları sonrası.

Resim 3: Gölhisar Çeşme Mah. Anıt Mezar.
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TLOS 2017 KAZI ETKİNLİKLERİ

Taner KORKUT*
Çilem UYGUN

Bilsen ÖZDEMİR

Tlos Antik Kenti 2017 yılı kazı etkinlikleri 11 Mayıs - 25 Ağustos 2017 ta-
rihleri aralığında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün destekleri ile gerçekleştirilmiştir. Kazı sezonu boyunca Muğ-
la Müzesi uzmanlarından Arkeolog Arif Küçükçoban bakanlık temsilcisi ola-
rak kıymetli katkılar sağlamıştır.  

Yaklaşık 4 ay süren 2017 yılı kazı sezonunun ilk etabında 2009-2016 yılları 
arasında kazı çalışmaları tamamlanan kent bazilikasında Akdeniz Medeni-
yetleri Araştırma Enstitüsü’nün de desteğiyle konservasyon çalışmaları yürü-
tülmüştür. Koruma amaçlı olarak gerçekleştirilen diğer bir çalışma ise ileriki 
tarihlerde planlanan restorasyon projesine altlık oluşturması adına tiyatro-
nun cavea, analemma ve çevre duvarlarına yönelik lazer tarama ile elde edi-
len rölöve ölçümleridir. Kent haritasının güncellenmesine yönelik yürütülen 
kartografya çalışmaları 2017 kazı sezonu programı kapsamında tamamlanan 
işlerdendir. Kazının ikinci etabında ise etütlük eser depolarında yayına yö-
nelik belgeleme çalışmaları yürütülmüştür. Yayın çalışmalarının merkezinde 
kent bazilikasının monografi bandının hazırlık süreci yer almıştır. Bu çerçeve-
de bilim ekibi üyelerinin katılımıyla etütlük eser deposunda korunmakta olan 
yapıya ait seramik, küçük eser, cam, sikke, yazıt vb. buluntular incelenmiştir. 
Diğer yandan bazilikanın mimari değerlendirmesine yönelik olarak hem ya-

* Prof. Dr. Taner KORKUT, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 07058 An-
talya/TÜRKİYE.

 Dr. Öğr. Üyesi Çilem UYGUN, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arke-
oloji Bölümü 3100 Hatay/TÜRKİYE

 Dr. Öğr. Üyesi Bilsen ÖzDEMİR, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakülte-
si, Arkeoloji Bölümü, Nevşehir/TÜRKİYE
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pıdaki hem de taş tarlalarındaki blokların belgeleme çalışmaları yürütülmüş-
tür. Depo çalışmaları kapsamında bazilika buluntularına ek olarak tiyatro ve 
Kronos Tapınağı kazılarında ele geçirilen seramikler de belgelenmiştir.

2017 kazı sezonunda gerçekleştirilen faaliyetler arasında Prof. Dr. Recai 
Tekoğlu ile Dr. Öğr. Üyesi Ertan Yıldız tarafından yürütülen epigrafi çalış-
maları da yer alır. Bu iş başlığı altında kent bazilikası kazılarında ele geçirilen 
yazıtlar ile akropol doğu sur duvarında devşirme malzeme olarak kullanı-
lan yazıtlar incelenmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Cenk Güner tarafından yürütülen 
antropolojik incelemelerde, Tlos kent akropolünden 2005, 2006 ve 2007 kazı 
sezonlarında çıkartılan iskeletler değerlendirilmiştir. Akdeniz Üniversitesi 
öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kültürel peyzaj çalışmaları bu 
kazı sezonunda Tlos antik kenti ve teritoryumundaki tarihi eserler/kayalar 
üzerinde yetişen bitkilere yönelik envanter projesini içermektedir. Son olarak 
kentin panoramik görüntüsünü zenginleştirmek adına kent merkezindeki ya-
pıların içinde ve çevresinde bitki temizliği çalışmaları yürütülmüştür. Yayın 
çalışmaları kapsamında “Antik Çağlardan Günümüze Seydikemer İlçesi Ye-
nilebilir Bitkileri ve Mutfak Kültürü” başlıklı kitap tamamlanarak Temmuz 
ayında yayınlanmıştır. 

I. KENT BAZİLİKASI KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Tlos antik kenti merkezinde yer alan ve doğu-batı doğrultulu konumla-
nan kent bazilikasında çalışmalar 2009 yılında yapının planını anlayabilmek 
adına çevresindeki ve iç kısmındaki yoğun bitki örtüsünün temizliğiyle baş-
lamıştır. 2016 sezonuna kadar devam eden kazı çalışmalarında bazilika içeri-
sindeki dolgu toprak ve moloz yığını kaldırılmış, böylece üç sahından oluşan 
haç planlı yapı açığa çıkartılmıştır (Resim: 1). 2016 yılında yapının zemininde 
daha önceki senelerde tespit edilen mozaik döşem tamamen açılmış, kazı ça-
lışmalarına paralel olarak uzman restoratör ekiple mekânın içinde özellikle 
mozaik döşemin korunması için konservasyon çalışması da yapılmıştır. Kon-
servasyon sonrasında mozaik döşem ilk önce jeotekstil ile örtülmüş sonra-
sında nem ve ısıyı dengeleyen membran ve yaklaşık 10 cm. kalınlığında ince 
kumla kapatılmıştır. 
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Kent bazilikasının zemininde tamamlanan kazı ve konservasyon uygula-
malarının ardından yapının dış duvarlarının korunmasına yönelik çalışmalar 
2017 kazı sezonunda uzman restoratör ekiple yürütülmüştür. İlk onbeş gün-
lük süre içerisinde bazilikanın duvarlarının korunması ve güçlendirilmesi 
amacıyla yapı bitki ve topraktan arındırılmıştır. Sonrasında analiz sonuçları-
na göre oluşturulan harçla derz ve capping uygulamaları yapılarak duvarlar 
sağlamlaştırılmıştır (Resim: 2). Söz konusu uygulamanın kalıcı olabilmesi için 
duvar üzerine serilen jeotekstil malzemesi sabah ve akşam olmak üzere gün 
içerisinde iki defa ıslatılarak harcın kontrollü kuruması sağlanmıştır. Benzer 
işlemler bazilikanın güneyine eklenen ve vaftizhane olarak tanımlanan yapı-
nın duvarlarına da uygulanmıştır. Çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları-
nın ardından kent bazilikasındaki sağlamlaştırma çalışmaları tamamlanmış-
tır (Resim: 3).

II. KENT BAZİLİKASI TAŞ TARLASI BELGELEME ÇALIŞMALARI 

Tijen YÜCEL

2017 kazı sezonu içerisinde kent bazilikasının yapımında kullanılan blok-
ların niteliğini ve dönemlerini belirlemek adına hem yapıda hem de taş tarla-
larında incelemeler yapılmıştır. Çalışmalara moloz taşlar kullanılarak örülen 
duvarlarda ve yapının iç mekânlarındaki devşirme malzemelerin belgelen-
mesiyle başlanmıştır. Kazılar esnasında orijinal konumunu kaybeden ve yapı-
nın etrafında oluşturulan taş tarlalarına taşınan mimari elemanlar ise sonraki 
süreçte ele alınmıştır. Çizimleri yapılan ve profil özelliklerine göre tiplere ay-
rılan devşirme malzeme grubunun büyük bir kısmının bazilikanın bulundu-
ğu kutsal alanın güneyindeki kent agorasına ait olduğu anlaşılmıştır. Bunlar 
arasında yapının atrium ve yan sahın kısımlarında kullanılan taşıyıcı sisteme 
ait sütun, sütun başlığı, postament blokları ile doğu ve güney kapılarında len-
to ve söve vazifesi gören soffitli arşitrav blokları öne çıkmaktadır (Resim: 4). 
Hellenistik Döneme ait geison bloğu agoradaki erken dönem mimari evreyle 
ilişkili olmalıdır. Bazilikanın ilk yapım evresine ait Bizans Dönemi mimari 
elemanları ise ambon ve ziboryum düzenlemeleriyle ilişkili sütun, sütun başlığı 
ve platform işlevli bloklardır.  
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III. TİYATRO RÖLÖVE ÇALIŞMALARI

2017 yılı kazı sezonu içerisinde planlanan diğer bir çalışma ise kentin doğu-
sunda yer alan tiyatronun cavea, analemma duvarları ve çevre duvarlarının rö-
löve çizimlerinin hazırlanmasıdır. Tiyatroda 2007 yılında başlayan çalışmalar 
2016 yılına kadar hem kazı hem de yapının yıkılan bloklarının kaldırılmasına 
yönelik yürütülmüştür (Resim: 5). Blok kaldırma ve kazı çalışmaları öncesin-
de yapı elemanlarının orijinal konumlarının belirlenebilmesi için tiyatro 4x 4 
m. ölçülerinde karelajlara bölünmüştür. Her bir mimari blok çizim ve fotoğraf 
aşamalarından oluşan belgeleme çalışmaları sonrasında karelaj numarasına 
göre kaydedilerek taş tarlasına kaldırılmıştır. Blok kaldırma çalışmaları es-
nasında sahne binasının friz bloklarında olduğu gibi orijinal konumu kesin 
olarak tespit edilebilen noktalardaki bloklar için anastilosis uygulamasına gi-
dilmiştir. Taş kaldırma ve belgeleme işlemlerinin ardından sahne binasının 
rölövesi tamamlanmış; restitüsyon ve rekonstrüksiyon önerileri hazırlanarak 
Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sağlamlaştır-
ma projesi sunulmuştur. Tiyatronun sahne binasının mevcut haliyle restore 
edilerek korunmasına yönelik hazırlanan proje Muğla Kültür Varlıklarını Ko-
ruma Kurulu tarafından 2017 yılı Ocak ayında onaylanmıştır. 

Yapının restorasyon projesinin uygulanabilmesi için 2017 kazı sezonunda 
cavea, analemma ve çevre duvarlarının kapsamlı rölöve çizimlerinin hazırlan-
masına yönelik “Tlos Antik Kenti Tiyatrosunun 3 Boyutlu Lazer Tarayıcı ile 
Taranarak Rölöve Projesinin Hazırlanması İşi” başlıklı hizmet alımı gerçek-
leştirilmiştir (Resim: 6). İş akışı çerçevesinde lazer tarayıcı ve dron görüntüleri 
kullanılarak tiyatronun cavea, analemma duvarları ve yapının etrafındaki çevre 
duvarlarının farklı noktalardan kesit ve görünüş çizimlerini içeren rölövesi 
hazırlanmıştır.  

IV.  KARTOGRAFYA ÇALIŞMALARI

2017 kazı sezonu arazi çizim ve belgeleme çalışmaları çerçevesinde 2016 
yılı kazı sezonunda açığa çıkartılan mimari döşemler kent haritasına aktarıl-
mıştır. Ölçme işlemi RTK (real time kinematic) CORS (continously operating 
reference stations) aleti kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kazısı tamamlanan 
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ve iç döşemi tamamen açığa çıkartılan kent bazilikası ilk çalışma alanını oluş-
turur. Daha sonra stadyum alanının güney yarısındaki Erken ve Orta Bizans 
Dönemi yerleşim katmanında tespit edilen yapı kalıntıları ile su kanalı uzan-
tısı ölçülerek kent planı detaylandırılmıştır (Resim: 7).

V. EPİGRAFİ ÇALIŞMALARI
Recai TEKOĞLU

Ertan YILDIz
2017 yılı kazı sezonu epigrafi araştırmaları Tlos yazıt envanterine yöne-

lik kontroller ve kent bazilikası yazıtlarının hazırlık çalışmaları olmak üzere 
iki başlıkta toplanır. Akropol doğu sur duvarlarında ve çevresinde devşirme 
malzeme olarak kullanılan yazıtlar “Tlos Yazıt Envanteri Projesi” kapsamın-
da detaylı olarak incelenmiştir (Resim: 8). Çalışmalar esnasında arazide top-
lam 19 yazıt tespit edilmiştir. Bu yazıtlardan 10 adedi 1930 yılında TAM II 
(Tituli Asiae Minoris) bandında yayımlanmıştır. Fakat yaklaşık 90 yıl önce 
kopyalanan bu yazıtlar yeniden okunduğunda bazı yazıtlarda okuma hata-
ları olduğu saptanmıştır. Benzer durum yeniden revize edilen yazıtlarda da 
tespit edilmiştir. Bazilika yazıtlarının yayın hazırlık çalışmaları kapsamında 
ise hem yapıda devşirme malzeme olarak kullanılan hem de kazıevi deposun-
da bulunan fragmanlar detaylıca incelenmiştir.  

VI. KÜLTÜREL PEYZAJ ÇALIŞMALARI
Ramazan Süleyman GÖKTÜRK

zuhal ELİNÇ
Tlos antik kentinin florasını anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen kül-

türel peyzaj araştırmalarının 2017 yılı kazı sezonu etabında Tlos antik kenti 
ve teritoryumundaki tarihi eserler/kayalar üzerinde yetişen bitkiler çalışılmış-
tır. Envanter projesi çerçevesinde yürütülen arazi incelemeleri neticesinde 14 
familyaya ait 24 bitki taksonu tespit edilmiştir. Tespit edilen bu 24 taksonun 
19 tanesi tür, 4 tanesi alttür ve 1 tanesi ise varyete kategorisindedir. Teşhisi 
yapılan bu 24 bitkinin 5 tanesi ise endemik olarak tanımlanmıştır (Resim: 9).

Tlos antik kentindeki tarihi yapıları saran bitkilere ilişkin olarak 2008 yılın-
dan itibaren yürütülen çalışma projesi neticesinde yukarıda tanımlanan bit-
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kiler içerisinde odunsu bitkilerin otsu bitkilere göre yapılara daha çok zarar 
verdiği tespit edilmiştir. Odunsu bitkilerin içinde de hedera helix L.’nin en çok 
zarar veren bitki olduğu gözlenmiştir.  

VII.  BİTKİ ÖRTÜSÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Tlos antik kenti merkezinde bitki örtüsüne yönelik planlanan çalışmalar 
akropol ve çevresi ile kentin merkezinde yer alan kamu ve dinsel yapıları 
olmak üzere iki ayrı alanda yürütülmüştür. Kent merkezindeki yapıların için-
de ve çevresinde yürütülen bitki örtüsü temizlik çalışmalarıyla hem görsel 
bakımdan zenginlik sağlanmış hem de yapıların bitkilerden kaynaklanan za-
rarları engellenmiştir. Diğer yandan olası yangın tehlikesi de bitki temizlik 
çalışmalarıyla bertaraf edilmiştir.

VIII. ANTROPOLOJİK İNCELEMELER

Cenk GÜNER

2017 yılı kazı sezonunda Tlos antik kentinin Klasik Dönem kaya mezarla-
rının yer aldığı nekropol alanında 2005-2007 kazı sezonlarında çıkartılan ve 
antropolojik incelemeler için Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ne gönderilen is-
keletler araştırmacının talebi üzerine teslim alınmıştır. Teslim alınan iskeletler 
incelendiğinde 2005 yılı kazı sezonunda açılan 18.25 numaralı kaya mezarın-
da 3 birey sağlam olarak; 18.26 numaralı kaya mezarında ise 2 bireye ait kafa-
tası ve vücut kemikleri saptanmıştır. 2006 kazı sezonunda temizlik çalışması 
yapılan 18.17 numaralı kaya mezarından toplam 1 birey; 20.1 numaralı lahit 
mezarın hyposorion bölümünde ise 1 bireye ait vücut kemikleri tespit edilmiş-
tir. 2007 kazı sezonunda açılan 18.23 numaralı mezarın kemikleri arasında 
ise doğu klinede 9; batı klinede 4 ve orta alanda ise 1 olmak üzere toplam 14 
birey belirlenmiştir. 23.1 numaralı mezarın klinelerinin alt kısmındaki boşlu-
ğa akmış durumda bulunan karışık kemiklerden ise 11 birey ayrıştırılmıştır. 
23.1 numaralı mezarın kuzeyinde açığa çıkartılan Bizans Dönemi çatkı kire-
mit mezarın içinden ve dışından toplanan kemikler içerisinde birer birey tes-
pit edilmiştir. İskeletlerin korunma durumları bulundukları mezarlara göre 
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değişkenlik göstermektedir. Örneğin soyulmadan günümüze kadar ulaşan 3 
mezara (18.23;18.25; 23.1) ait iskeletlerin anatomik bütünlüklerini korudukla-
rı gözlemlenirken, diğerlerinin gerek kaçak kazı gerekse alandaki ikincil kul-
lanımlar nedeniyle dağınık veya süpürülmüş olduğu dikkat çeker. 

Ix. ETÜTLÜK ESER DEPOSU BELGELEME ÇALIŞMALARI    

Gül IşIN

2017 yılı kazı sezonu çalışma programı çerçevesinde kent bazilikası, ak-
ropol, Kronos Tapınağı, tiyatro ve stadyum kazılarında ele geçirilen etütlük 
nitelikte seramik ve cam buluntuların çizim, fotoğraf ve tanımlamaları yapıl-
mıştır. İlk olarak 2009-2016 yılları arasında kazısı tamamlanan kent bazilika-
sına ait malzeme grubu incelenmiştir. Yapılan incelemelerde Hellenistik Dö-
nemden başlayan bazilika seramiklerinin Ege kapları olarak tanımlanan ithal 
malzemeyle M.S. 13. yy. başına kadar uzandığı görülmüştür (Resim: 10). Bu 
uzun kronolojik süreç içerisinde Geç Roma ve Bizans dönemlerine ait formlar 
beklenildiği üzere daha yoğundur. Erken Roma Dönemi ise kırmızı astarlı 
kase ve tabak formları ve onların günlük kullanım grubu olarak tanımlanan 
benzerleriyle izlenir. Pişirme kapları içerisinde dar ağızlı, yuvarlak karınlı de-
rin tencere formuna ait ağız profilleri yoğunluktadır. Depolama kapları gru-
bunda ise pithos ve amphora formları ile yemek hazırlamada kullanılan tekne 
ve mortar örnekleri yer alır (Resim: 11). 

Seramik belgeleme çalışmaları kapsamında akropolde 2005 yılı kazı sezo-
nunda açılan ve soyulmadan günümüze kadar ulaşan 18.25 numaralı mezarın 
ön alanındaki dolguya ait malzeme grubu da değerlendirilmiştir. Buradaki 
seramiklerin kırmızı figür parçalarıyla Klasik Dönemde başlayıp, yeşil sırlı 
kandille Geç Bizans Dönemine kadar uzandığı görülmüştür (Resim: 12). 

Kronos Tapınağı 2014 kazı sezonunda ele geçen seramiklerin belgeleme 
çalışmaları da bu sezon tamamlanmıştır. Seramikler içerisinde en erken tarih, 
krater formuna ait küçük ağız parçasıyla M.Ö. 5. yüzyıla inmektedir. Kon-
tekstin geneli Roma ve Erken Bizans dönemlerine tarihlenen nitelikli kırmızı 
astarlı masa kapları ile onlardan daha düşük hamur-astar kalitesi gösteren 
günlük kullanım kaplarıdır. Dolguda tespit edilen diğer seramik grupları yu-



478

varlak karınlı, dışa açık ağızlı depolama kapları ile dik ağızlı derin tencereler-
dir. Dolgu konteksti içerisinde pişirme ve servis amaçlı kullanılan bu form-
ların dışında Geç Antik Çağ unguentariumları ile kandiller de belgelenmiştir. 

Son olarak tiyatroda 2007-2015 yılları arasındaki kazı çalışmalarında ele 
geçirilen buluntular incelenmiş; büyük çoğunluğunun Roma ve Geç Roma 
dönemlerine ait günlük kullanım formlarına ait olduğu görülmüştür. Buna 
göre pithoslar, küçük boyutlu depolama kapları, amphoralar ve özellikle Geç 
Roma - Erken Bizans Döneminde yaygın olan unguentariumlar alanda en çok 
tespit edilen formlar arasındadır (Resim: 13). Ayrıca daha çok günlük kullanı-
ma hitap eden bu seramik gruplarının yanında masa kapları olarak nitelendi-
rebileceğimiz az sayıda kırmızı astarlı seramikler de mevcuttur. 

Kazıevi etütlük eser deposunda seramik dışında kent bazilikası, tiyatro 
ve stadyum kazılarında ele geçen cam buluntular da belgelenmiştir. Kent ba-
zilikası grubu içerisinde beyaz, mavi ve açık yeşil renkli kandil formuna ait 
ağız, gövde ve kaide parçaları yoğunluktadır. Tiyatro ve stadyum alanı cam 
buluntularında da benzer formda ve nitelikte Roma ve Bizans dönemlerine 
tarihlenen örnekler tespit edilmiştir. 

Kent bazilikasının metal, cam, sabun taşı ve kemik malzemeden yapılan 
küçük buluntularına dair inceleme depo çalışmalarının son etabını oluşturur. 
Haç ve haç biçimli rölikerlerden oluşan liturjik işlevli kişisel süs eşyalarının 
ağırlıkta olduğu buluntulara ek olarak cam ve metal bilezikler, bronz kandil 
askıları, süsleme aplikleri, ok ve mızrak uçları ile kilit mekanizmalarına ait 
parçalar incelenen eserler arasında sayılabilir (Resim: 14-15). Sonuç olarak 
depo çalışmalarıyla belgeleme aşamaları tamamlanan söz konusu eserlerin 
en kısa sürede literatür araştırmalarından elde edilen veriler ışığında bilimsel 
değerlendirmesi yapılacaktır.
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Resim 3: Capping uygulamaları.

Resim 2: Konservasyon öncesi ve sonrası detay.

Resim 1:  Kazı çalışmaları sonrasında Tlos Kent Bazilikası’nın 
görünümü.
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Resim 7: Kartografya çalışmaları ve stadyum alanı çizimi.

Resim 4: Bazilika postament. 

Resim 5: Tiyatronun sahne binasında yapılan çalışmalar sonrası gö-
rünümü.

Resim 6: Tiyatroda 3D lazer tarayıcı ile yapılan çalışmalar.
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Resim 10: Bazilika seramik Ege kabı.

Resim 8: Epigrafi çalışmaları.

Resim 9: Allium sandrasicum Kollman, Özhatay& 
Bothmer  (Sandras körmeni).
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Resim 14: Bazilika bronz 
haç. 

Resim 15: Bazilika bronz 
bilezik. 

Resim 11: Bazilika seramik amphora.

Resim 12: Akropol 18.25 numaralı mezar önü dolgu.

Resim 13: Tiyatro seramik. 
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TAYINAT HÖYÜK KAZILARI, 2017

Timothy P. HARRISON*
Elif DENEL

Stephen BATIUK

GİRİŞ

Tayinat Arkeoloji Projesi (TAP), 2017 yılında, Tayinat Höyüğü’ndeki onü-
çüncü kazı sezonunu 15 Haziran ile 13 Ağustos 2017 tarihleri arasında ta-
mamlamıştır. Arazi çalışmalarını, 4 Eylül ve 6 Kasım 2017 tarihleri arasında 
yapılan iki aylık bir laboratuvar, analiz ve araştırma çalışmaları izlemiş ve bu 
süreç içerisinde 2017 sezonuna ilişkin rapor ve konferans sunumları hazırlan-
mıştır.

Araştırmanın 2017 kıdemli ekibi, Prof. Dr. Timothy Harrison (Proje Di-
rektörü), Dr. Elif Denel (Asistan Direktör ve Alan 7 Sorumlusu), Dr. Stephen 
Batiuk (Kıdemli Saha Arkeoloğu), Dr. Lynn Welton (Alan 1 Sorumlusu), Dr. 
Mark Weeden (Epigraf), Doğa Karakaya (Paleobotani Uzmanı), Julie Unruh 
(Konservatör), Stanley Klassen (Laboratuvar Yöneticisi) ve Dr. Fiona Haug-
hey (Buluntu Ressamı ve Arşivci) olmuştur. Projede ayrıca üç kıdemli arke-
olog (Matthew Harpster, Lawrence Jackson Hughes ve James Osborne), ve 
iki arkeoloji öğrencisi (Gizem Köylü ve Rana zaher) yer almıştır. Sayın Ali 
Çelikay ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü adına temsilci olarak kazılara katılmıştır.

2017 sezonu Tayinat Höyüğü arazi çalışmasının hedefleri: (1) Evre 2 üze-
rinde  yapılan çalışmaların (2011-2016) ortaya çıkardığı stratigrafiye yönelik 

* Timothy P. HARRISON, Department of Near & Middle Eastern Civilizations, University of To-
ronto, 4 Bancroft Avenue, Toronto, ON, M5S 1C1, CANADA. Tel.: (416) 978-6600, Fax: (416) 
978-3305, email: tim.harrison@utoronto.ca.
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önemli soruları cevaplamak ve Evre 3 üzerinde yapılması planlanan araştır-
malara (2017-2021) hazırlık amacıyla Alan 1 ve 7’de (Resim: 1) kazı çalışma-
ları yapmak; (2) arkeolojik park projesi kapsamında, Geç Hitit saraylarının 
bulunduğu alanda, özellikle de Alan 1’deki Tapınak II ve Alan 2’deki Tapı-
nak XVI yapılarına ait anıtsal kerpiç mimarinin konservasyon çalışmalarına 
“yumuşak kaplama” (“soft capping”) yöntemi uygulanarak devam etmek; (3) 
Alan 1, 5 ve 7’den daha önceki sezonlarda çıkartılmış olan eserlerin analizle-
rinin yapılmasına devam etmek; ve (4) Tayinat arkeolojik park çalışmalarına 
devam etmektir.

ALAN 1 KAZI ÇALIŞMALARI 

L. WELTON

Alan 1‘de yapılan 2017 kazı sezonu çalışmaları, daha önceki kazı sezon-
larında ortaya çıkan stratigrafiye bağlı soruları cevaplamak amacıyla G4.55 
açmasında odaklanmıştır. G4.54/55 ve G4.64/65 açmalarında ise daha küçük 
ölçekli çalışmalar yapılmış ve bu çalışmaların asıl amacı, açma duvarlarının 
sabitlenmesi olmuştur.

G4.55 Açması 

L. WELTON

S. KLASSEN

G. KÖYLÜ

2017 sezonunun ana amaçları alan evresi 8b’ye ait büyük yapıyla bağlan-
tılı tabakalaşma ve inşa evrelerine dair cevaplanmamış soruları ortaya çıkar-
mak ve 2015 kazı sezonunda G4.55 açmasındaki Oda 1’in taban seviyesinde 
yapılan temizlik sonucunda ortaya çıkan ve raporda alan evresi 10 olarak ta-
nımlanan mimariyi ortaya çıkartmak için alan evresi 8b’yi tamamen kaldır-
mak olmuştur.

Alan Evresi 8b: Geç Mimari Evre
Açmanın ortasından geçerek güneyden kuzeye doğru uzanan duvar 210 

ve 262’nin (Resim: 2) kaldırılması G4.55 açmasında 2017 sezonunda yapılan 
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ana çalışmalardan birisini oluşturmuştur. Bu duvarların Oda 1 ve 2 arasında-
ki kapı girişinde bulunan kesitleri temizlenerek kerpiç dolgu ile doldurulmuş 
dar bir alan sayesinde birbirinden ayrılan iki farklı duvarın varlığı ortaya çı-
kartılmıştır. Duvar 210’un kısmen yıkılmış olduğu, duvar 262’nin ise bütün 
olarak korunageldiği anlaşılmıştır.

2017 sezonunun ana çalışma alanlarından bir diğeri G4.55 açmasının gü-
ney kısmında yer alan ve Oda 1’in batı duvarının (Duvar 213/266) ve bu 
duvarın batı tarafında kalan ve odanın içini kapsayan dolgunun korunduğu 
alan olmuştur. Daha önceki sezonlarda ortaya çıkartılmış olan ve doğu-batı 
yönünde uzanan duvar 214’ün kuzeyinde, açmanın en kuzey köşesinde yer 
alan dolgu, Oda 3 olarak tanımlanmıştır.

Oda 3’ün duvarlarını kesen kesit belirtileri, duvar 266 ve duvar 214 ara-
sında bir kapı girişinin varlığını göstermiştir. Oda 3’ün içinde bulunan dolgu, 
Locus 319, 320 ve 321 olarak kaldırılmıştır.

Oda 3 ile bağlantısı anlaşılan dolgu toprağının kazılmasından sonra duvar 
214 kaldırılmıştır. Bunun sonucu olarak, doğu-batı yönünde uzanan ve du-
var 214’ün tam güneyinde (Resim: 2), ona paralel uzanan ikinci bir duvarın 
varlığı ortaya çıkmıştır. Duvar 325 olarak kayda geçen ve tamamen kaldırılan 
bu duvar, ikili duvar mimarisinin bir örneğini teşkil etmektedir. Bunlara ek 
olarak, bu alandaki diğer duvarlarda da görüldüğü gibi, duvar 213’ün ikili 
duvar mimarisinin bir örneği olduğu ve hemen yanından, birbirine tamamen 
paralel uzanan iki ayrı duvarın varlığı anlaşılmıştır. Yeni ortaya çıkartılan ve 
paralel yapıların en batı ucunda bulunan ikinci bir duvar, duvar 327 olarak 
adlandırılmıştır. Oda 4 olarak tanımlanan alanın kuzeydoğu kısmını oluştu-
ran ve duvar 325 ile duvar 327 arasında uzanan alanda kalan son dolgu da 
kaldırılmış olup, Oda 4’ün içindeki dolgu toprağı Locus 326 328 ve 329 olarak 
kazılmıştır. Bu dolgu toprağının kaldırılmasından sonra, Oda 4’ün kuzeydo-
ğu kısmını saran ve duvar 325 ile 327 boyunca uzanan bank şeklinde bir yapı 
ortaya çıkartılmıştır (Resim: 3). Bankın her iki kısmının açma kesitinin içine 
doğru devam ettiği görülmüştür. Bu nedenle bankın odanın içinde tam olarak 
nereye kadar devam ettiği anlaşılamamıştır. Bank, Yapı (Installation) Locus 
331 olarak kayıt altına alınmıştır.

2017 kazı sezonunda alan evresi 8b ile ilişkilendirilen mimari evreler ve 
inşa teknikleri hakkında birçok temel bilgiye erişilmiştir. G4.55 açmasında 
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duvarların ikili duvar tekniği kullanılarak inşa edildiği daha önce de görül-
müştü. Bu alanlar, Oda 1 ve 2 arasındaki duvar 201 ve 262’nin birbirine para-
lel uzandığı alanı da kapsamaktaydı. Açmanın güney kısmında bulunan ve 
doğu-batı yönünde uzanan duvar 211, 365, 212 ve 213’ün de bu paralel duvar 
tekniği ile inşa edildiği tahmin edilmekteydi; ancak şimdi bu tahmin kesin-
lik kazanmış oldu. Bu konuyla bağlantılı olarak, G4.55 açmasının güneyinde 
bulunan duvarların 2018 kazı sezonunda kaldırılması ile daha kesin bir bil-
giye ulaşılması planlanmaktadır. Sonuç olarak, 2017 kazı sezonu ikili duvar 
tekniğinin bina kompleksinin tamamında yaygın olarak kullanılan bir teknik 
olduğunu ortaya koymuştur. Bu tekniğin benzer örnekleri araştırılarak daha 
geniş bir kapsamda incelenmesi planlanmaktadır.

FP10: Erken Mimari Evre

Alan evresi 8b’ye ait yapıların altında kalan mimari öğelere ait duvar çiz-
gilerinin tam olarak görülebilmesi ve bu duvarların bağlı olduğu yapının ya 
da yapıların niteliğini anlamak henüz tam olarak mümkün değildir. Fakat 
şimdilik burada iki ayrı binanın varlığı tahmin edilmektedir. Bunlardan birin-
cisinin G4.55 açmasının merkezini ve batısını kapsayan, beyaz kerpiç kullanı-
larak inşa edilmiş büyük bir yapı olduğu, diğerinin ise, G4.55 açmasının doğu 
kısmını kapsayan ve hemen doğuda bulunan G4.56 açmasına doğru uzayan 
kırmızı kerpiçten inşa edilmiş bir yapı olduğu düşünülmektedir (Resim: 2). 
Bu yapılar, inşalarında kullanılan kerpicin rengine bağlı olarak, “beyaz bina” 
ve “kırmızı bina” olarak adlandırılmıştır.

Kırmızı Binaya ait kuzey-güney (duvar 312) ve doğu-batı (duvar 316) yö-
nünde uzanan iki ayrı duvar G4.55 açmasının içinde oldukça net bir şekilde 
görülebilmektedir (Resim: 4). Bu iki duvar da kırmızı kerpiç kullanılarak inşa 
edilmiş olup, kerpiçlerin çok ağır şekilde yanmış olmalarından dolayı kolayca 
ufalanır halde olduğu görülmüştür. Çok net bir şekilde ortaya çıkan iki ayrı 
çizgi, duvara ait iki ayrı yüzüne işaret etmektedir. Bunlardan birincisinin bü-
yük oranda sıvanmış gerçek duvar yüzü olduğu, diğerinin ise daha yumuşak, 
çabuk ufalanan kırmızı bir malzemeden oluştuğu anlaşılmıştır. Bunun büyük 
olasılıkla duvarın yıkım evresini temsil ettiği düşünülmektedir. İkinci yüz, 
sıva ile kaplı asıl duvar yüzünden yaklaşık 25-30 cm. mesafede bulunmakta-
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dır. şimdiye kadar beyaz bina ile ilişkilendirilebilecek hiçbir sıva kalıntısına 
rastlanmadığından, bu özelliğin sadece kırmızı binaya özgü olduğu düşünül-
mektedir. Bu durumda yukarıda bahsedilen iki duvarın kuzey doğusunda ve 
büyük olasılıkla güney batısında olduğu düşünülen iki odanın kırmızı binaya 
ait olduğu sonucuna varılmıştır.

Beyaz Bina kırmızı binanın batısında yer almaktadır. Ayrıca beyaz binaya 
ait olan mimarinin büyük bir kısmı 2015 sezonunda ortaya çıkartılmış oldu-
ğundan 2017 sezonu çalışmaları küçük çapta ek bilgi ile sınırlı kalmıştır.

G4.56 Açması 

L. WELTON

S. HUGHES

G4.56 açmasında keşif amaçlı araştırmalar yapılmıştır (Resim: 1). Bu çalış-
malar açma duvarlarının temizlenmesi ile sınırlı kalmıştır. Tapınak II (Locus 
3) girişinde orijinal yerinde korunagelmiş birkaç basamağı destekleyen top-
rak sütunun kaldırılması, yapılan en geniş çaplı çalışma olmuştur. Bu basa-
maklar 2004 yılında ortaya çıkartılmış olup, onları destekleyen toprak sütunla 
birlikte, 2004 yılından bu yana bulundukları yerde korunmuşlardı. Fakat top-
rak sütun zaman içinde sağlamlığını kaybetmiş ve bu nedenle de kuzey açma 
duvarlarının sabitlenmesi için bir kısmının kaldırılması gerekmiştir.

Oda A’nın taban yüzeyinde (açmanın en batı kısmında) küçük bir sondaj 
çukuru açılmıştır. Bu sondaj çalışmasının sonucu olarak duvar G4.55: 316’nın 
Oda A’nın ortasında ve büyük olasılıkla duvar G4.56: 375’in altından geçerek 
doğuya doğru devam ettiği görülmüştür. Bu doğu-batı ekseninde uzanan du-
var, duvar 351 (=G4.55: 316) olarak kaydedilmiştir (Resim: 5). Ayrıca duvar 
351’den güneye doğru kuzey-güney doğrultusunda uzanan başka bir duvar 
daha ortaya çıkartılmış ve duvar 352 olarak kaydedilmiştir. Bu duvarın G4.55 
açmasındaki kırmızı bina ile bağlantılı olduğu düşünülen iki odanın doğu 
ucu olduğu düşünülmektedir. Fakat, yine bu duvarın güney kısmının du-
var 302’nin kuzey yüzüne kadar devam etmemesi bu odanın doğu tarafında 
bir kapı girişinin olduğuna işaret etmektedir. Bu alanda bulunan duvarların 
G4.55 açmasındakiler kadar kırmızı olmamaları ve batıdaki duvarlara göre 
daha az yanmış olmaları, kırmızı binayı tahrip eden yangının bu alan ile sınır-
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lı olduğunu işaret etmektedir. Bu duvar uzantılarının kırmızı binanın G4.56 
açmasına doğru devam ettiği belirlenmiştir.

G4.54/55 ve G4.64/65 Açmaları – Açma Duvarı Çalışmaları

2017 sezonunun Alan 1’deki son çalışması çökme tehlikesi olan ve G4.55 
ve G4.65 açmalarının batısında kalan açma duvarlarının sabitlenmesi olmuş-
tur. Bu açma duvarlarının temizlenmesi ve sabitlenmesi çalışmalarına ait bel-
geleme G4.54 ve G4.64 açmalarının raporlarında bulunabilir.

ALAN 7 KAZI ÇALIŞMALARI 

E. DENEL

2017 kazı sezonunun Alan 7’deki öncelikli amaçları, özellikle bundan ön-
ceki kazı sezonlarında ortaya çıkartılan heykellere ait stratigrafi ile bu alanda 
var olduğu düşünülen iç kale girişi arasındaki ilişkinin araştırılması ve bu 
heykellerin arkeolojik kontekstlerinin anlaşılması çalışmalarına devam etmek 
olmuştur (Resim: 1). Araştırmalar, öncelikli olarak Alan 7’nin kuzeyine, aslan 
heykeli, Suppiluliuma heykeli ve kanatlı boğa ve sfenks sütun kaidesinin bu-
lunduğu alana odaklanmıştır. Kazılar ise, Tapınak XVI’nın hemen güneyinde, 
G4.47/57 ve G4.48/58 açmaları olmak üzere iki ayrı alanda gerçekleştirilmiş-
tir (Resim: 6-7).

G4.47 ve G4.57 Açmaları 

T. HARRISON

R. zAHER

G4.57 açmasındaki kazılar (Resim: 7-8), alanın batısında bulunan Alan 
1’de, son yıllardaki yoğun kış yağmurları nedeniyle çökmeye başlayan G4.56 
açmasının doğu açma duvarının sağlamlaştırılma çalışmalarıyla başlamıştır. 
Alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında Chicago Üniversitesi tarafından 
1930’larda gerçekleştirilen Suriye-Hitit araştırma kazıları sırasında kuzey-
güney yönünde kazılan geniş ve derin bir açmanın bu alanın batısını kestiği 
anlaşılmıştır. Kazılar, bu alanın eski kazıların dolgusu nedeniyle dayanıksız-
laştığını göstermiştir. Aynı zamanda, G4.57 açması Alan 1 ve 7 arasındaki 
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stratigrafik bağlantının ortaya çıkartılması için önemli bir fırsat sunmuştur. 
Bunun yanı sıra, G4.57 açması Alan 1’de korunagelmiş Demir Çağı I’e tarih-
lenen tabakalar ile Alan 7’de bulunan Demir Çağı II kalıntılarının arasındaki 
önemli stratigrafik bağlantılara yönelik soruların cevaplanmasına da yardım-
cı olması açısından oldukça önemlidir.

Kazılar, açmanın kuzey kısmında kuzey ve doğu açma duvarlarına bakan 
10 m. (doğu-batı)x5 m.lik (kuzey-güney) bir dilimi kapsayan alana odaklan-
mıştır. Açmanın batı kısmının yapısal olarak sağlam olmamasından dolayı, 
batı duvarına doğru olan alan çalışma alanı dışında bırakılmıştır. Kazı sezo-
nunun sonuna doğru, açmanın kuzeydoğu köşesinden G4.47 açmasına doğru 
küçük bir sondaj çukuru açılmıştır (Resim: 9). Genel olarak 2017 kazıları, 1930 
kazılarından bu yana alanda buldozer ile yapılan düzleme çalışmalarının bir 
sonucu olan ve yaklaşık 50 cm derinliğe sahip yakın dönem “yüzey toprağı” 
ile Demir Çağı II/III iç kale kapısının batı kısmına ait olduğu anlaşılan, olduk-
ça hasar görmüş kalıntıları ortaya çıkartmıştır.

Modern tahribata maruz kalmış bu alanda yapılan kazılar anıtsal bir kadın 
heykeline ait baş ve üst gövde parçalarını ortaya çıkartmıştır. Heykel, ufak 
ve büyük, hatta ufalanmış bazalt parçalarından oluşan kalın bir tabakanın 
üzerinde batıya doğru yüzü yere bakacak şekilde bulunmuştur (Resim: 10). 
Kadın heykeline ait baş ve üst gövde parçalarının büyük oranda korunmuş 
olmalarına rağmen, heykelin yüzünün ve göğüs kısmının bilinçli olarak ve 
hatta muhtemelen törensel şekilde Antik Dönemde parçalanmış olduğu 
görülmüştür (Resim: 11-12). Korunagelmiş heykel bazalttan yapılmış olup, 
1.1 m. uzunluğa ve 7 m. genişliğe sahiptir. Bu ölçülere göre, kadın heyke-
linin bütün halinin üç metreden fazla bir yüksekliğe sahip olduğu tahmin 
edilmektedir. Heykelin alt gövdesi bulunamamıştır. Kadın heykelinin başı-
nı, omuzlarını ve sırtını kaplayan örtünün altından çıkan kıvırcık saç sıraları 
heykelin göze çarpan özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Heykelin üze-
rinde yattığı ufalanmış bazalt parçalarının arasında heykelin bir göz çukuru-
na, burnuna ve yüzüne ait parçalar ile birlikte, bu bölgedeki kapı kompleksi-
nin başka kısımlarında bulunan ve aralarında 2012’de kazılan Geç-Hitit Kralı 
Suppiluliuma’nın (M.Ö. erken 9. yüzyıl) kafasının da bulunduğu diğer anıtsal 
heykellere ait olabilecek başka heykel parçaları da bulunmuştur. Ayrıca 2015 
kazılarında bulunan bir el parçasının da bu heykele ait olabileceği düşünül-
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mektedir. Bu durum anıtsal heykellere yönelik detaylı bir gömme çalışması-
nın varlığına işaret etmektedir.

Kadın heykelinin, başka bir deyişle “Tayinat Kadını”nın kime ait oldu-
ğu henüz bilinmemekle birlikte, antik Anadolu tanrılarının kutsal anası olan 
Kubaba’ya ait olması olasılığı da göz ardı edilemez. Fakat, heykelde bulunan 
bazı stil özellikleri bir insan figürünü temsil ettiğini işaretlemektedir. Bu ne-
denle heykelin Suppiluliuma’nın karısını, ya da daha da ilginç bir olasılık-
la, antik Tayinat hanedanlığının kurucu olan Taita’nın karısı (ya da annesi) 
olarak bilinen Kupapiyas’ı temsil etmesi olasılığı öne çıkmaktadır. Suriye’de 
bulunan Hama’da yarım asırdan daha uzun süre önce ortaya çıkartılan iki 
hiyeroglif Luvice yazıt, 100 yıldan uzun yaşayan, önemli bir kadından bahset-
mektedir. Söylenenlere bakılırsa, bu önemli kadın, M.Ö. 1. binin başlarında, 
toplumda öne çıkan anaerkil bir figürü temsil etmektedir. Ününün bu kadar 
bilinmesine rağmen bu iki stel Kuapiyas’ın anısına ait günümüze ulaşan tek 
tarihi kanıtlardır.

Kadın heykelin hemen güney\güneybatısında yapılan kazılar, olduk-
ça hasar görmüş, üç adet kireçtaşından kabaca yontulmuş bloklardan ya da 
ortastatlardan oluşan merdivene benzer bir yapı kalıntısı ortaya çıkartmıştır 
(Resim: 9). Bu yapı kalıntısı yaklaşık olarak 2,4 m. uzunluğunda olup kuzey-
batı – güneydoğu doğrultusunda uzanmaktadır. Metrelerce uzakta olsa da 
bu duvar çizgisi G4.58 açmasının doğusunda bulunan kuzey “köşe taşı” ile 
tamamen aynı hizada uzanmaktadır (Resim: 7). Taş blokların üzerlerindeki 
kazıma izlerine bağlı olarak, bu bölgede yakın zamanda buldozer ile yapılan 
kazı ve düzleme çalışmalarından dolayı buldozer dişlerinden kaynaklanarak 
oldukça hasara uğradıkları görülmüştür. Tamamen seramikle kaplanmış bir 
tabanın bu yapının kuzey yüzüne kadar uzandığı ve ayrıca çakıl taşı ve beyaz 
sıva kaplı bir başka tabanın, ya da çöküntünün (?), bu yapının güneyine doğ-
ru uzandığı, ama seramik tabanın aksine, yapıya ulaşmadan bittiği görülmüş-
tür. Kadın heykelinin bulunduğu çukur, seramik kaplı tabanı kesmektedir. 
G4.57 açmasındaki kazılar, (bazılarının Tayinat Yazıtı 2 stelinin parçalarını 
andırdığı) bazalttan Luvice hiyeroglif yazıt parçaları da ortaya çıkartmıştır. 
Bu Luvice yazıt yığını, beyaz sıvayla kaplı çöküntünün hemen doğusunda 
bulunmuştur.
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Kalıntılar bulunmuş olsa da G4.57 açmasında yakın zamanda gerçekleştiği 
anlaşılan buldozer aktivitelerinin yarattığı tahribat bu alandaki yapısal planın 
ve stratigrafik bağlantıların anlaşılmasını oldukça zorlaştırmıştır. Yine de ge-
nel olarak bakılırsa bu kalıntılar, G4.58 ve G4.59 açmalarında bulunan Demir 
Çağı II/III iç kale kapı kompleksinin, son evresini olan Demir Çağı III’e ait 
olmalıdır, yani yapının batı uzantısını oluşturdukları düşünülmektedir. Ka-
dın heykelinin gömüldüğü dönem de tahminen yapının bu evresine ya da bir 
sonraki evresine tarihlenmelidir.

Kazının son günlerinde G4.57 açmasının doğu duvarı boyunca bir sondaj 
çalışması yapılmıştır. Seramik buluntulara dayanarak, Geç Demir Çağı I/Er-
ken Demir Çağı II’ye tarihlenen kapı kompleksinin hemen altındaki evreye 
tarihlenen bu alanda bulunan kerpiç duvarların ortaya çıkartılma çalışmala-
rına başlanmıştır.

G4.48 ve G4.58 Açmaları 

E. DENEL

M. HARPSTER

G4.48 ve G4.49 açmalarında yapılan 2017 kazı sezonu çalışmaları, her iki 
açmanın güney kısmına, yani Alan 7’nin kuzey ucunu oluşturan ve Alan 
2’deki Tapınak XVI’nın hemen güneyinde kalan alana odaklanmıştır (Resim: 
1 ve 7). Bu kazı çalışmalarının amacı, Alan 7’de daha önceki sezonlarda orta-
ya çıkartılan heykellerin buluntu kontekstler ile mimari kalıntılar arasındaki 
stratigrafik ilişkiyi ortaya çıkarmak olmuştur.

G4.48 açmasındaki kazılar, alanın güney ucunda açılan ve birbirini izleyen 
iki sondaj çalışmasından oluşmuştur. Sondaj çukurlarından biri açma duvarı 
boyunca, diğeri ise tam onun yanında kuzey tarafında açılmıştır. Kuzeyde 
açılan sondaj çukuru bilinçli olarak Tapınak XVI’nın güney ucunda bulu-
nan taş döşemeyi kesecek şekilde planlanmıştır. G4.58 açmasındaki mimari 
kompleks ile Tapınak XVI (bkz. Resim: 7) arasındaki stratigrafik bağlantıyı 
anlamak amaçlanmıştır. G4.48 açmasındaki kazılar, yatay seramik konsant-
rasyonlarından oluşan ve birbiri ardına gelen tabanlar, fırın ya da ocak kalın-
tıları, öğütme taşları, büyük kemik parçaları ve yiyecek hazırlığı ile bağlantılı 
öğeler ile birlikte kil tıkaçlar, ağırşaklar ve spatula gibi domestik aktiviteye 



492

dair ipuçları veren buluntular ortaya çıkartmıştır. Bu alanda bulunan küçük 
buluntu toplam sayısı 50’yi bulmuştur. Birbiri üstüne oturan bu tabanların, 
G4.58 açmasının güneyinde bulunan ve olası kapı kompleksi ile kuzeyde, Ta-
pınak XVI ile bağlantılı olan taş döşemenin arasında sandviç gibi, tabakalar 
halinde uzandığı görülmektedir. Bu alanda ortaya çıkartılan Demir Çağı II/
III stratigrafik seviyelerin tamamen ortaya çıkartılması ve alandayi dönemsel 
yapılanmanın anlaşılması için ilerleyen kazı sezonlarında bu alanda çalışma-
lara devam edilmesi planlanmaktadır.

G4.49 açmasındaki kazılar, G4.48 açmasında açılan sondaj çukurunun 
doğuya doğru genişletmesini sağlamış ve açmanın güney kısmında 2,5 m. 
(doğu-batı) x 4,8 m. (güney-kuzey) ölçülerinde bir alanın açılması ile sonuç-
lanmıştır. Bu alanın zamanımızda yapılan buldozer çalışmaları sırasında çok 
büyük ölçüde hasar aldığı görülmüştür. Buna rağmen, kazılar birbirini izle-
yen dört stratigrafik seviyeyi ortaya çıkartmıştır. Bu seviyelerden en erkeni, 
diğerlerinden bağımsız bir taş döşeme parçası içermektedir. zamanın kısıtlı 
olmasından dolayı, bu taş döşeme parçasının daha büyük bir komplekse ait 
olup olmadığı araştırılamamıştır.

KERPİÇ MİMARİ KONSERVASYONU

S. BATIUK

Tayinat 2017 alan konservasyon programı, önceki sezonlarda yapılan kon-
servasyon çalışmalarından sonra oluşan doğal tahribatın tamiri ve açma du-
varı sabitleme çalışmalarına odaklanmıştır. Bu çalışmalar ayrıca, küçük çaplı 
çökmelerin meydana geldiği Tapınak XVI’nın kuzey dış yüzünü ve Tapınak 
II’nin doğu yüzünü kapsamaktadır. Tapınak XVI’yı çevreleyen kuzey, batı 
ve doğu açma duvarları da bakımdan geçmiştir. Bunlara ek olarak, Tapınak 
II’nin kuzey yüzü kış yağmurları nedeniyle hasar gördüğünden yeniden sı-
vanmıştır.

2017 sezonunun en büyük konservasyon çalışması Alan 1’deki derin son-
dajın açma duvarlarının sabitlenmesi olmuştur (Resim: 1 ve 6). Alan 1’in batı 
duvarı (G4.55 ve G4.56 açmaları) bir önceki kazı sezonunun sonunda jeoteks-
til ile kaplamış olmasına rağmen, çok ciddi boyutta erozyona maruz kalmış-
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tır. Batı duvarının sabitlenmesi çalışmaları kapsamında açma duvarı daha 
batıya doğru çekilmiş ve burada yaklaşık 1 metre yüksekliğinde, 30 ila 70 
cm. arasında değişen genişlikte bir basamak oluşturulmuştur. Açma duva-
rının alt kısmı düzlenmiştir. Batı açma duvarının bu şekilde kesilmesi, Alan 
1’in batı kesitinin tamamının yeniden çiziminin yapılmasını gerektirmiştir. 
Bu çalışma, batı duvarına ait daha doğru bir kaydın yapılmasını sağlamış ve 
stratigrafiyle ilişkili bazı soruların cevaplanmasına yardımcı olmuştur. Dikey 
şekilde uzanan bir sıra kerpiç, erozyona ve kötü hava şartlarına karşı koru-
yucu bir tabaka oluşturma amacıyla batı duvarının yüzünü kaplayacak şekil-
de buraya yerleştirilmiştir. Ayrıca, üç sıra kerpiç, yağmur suyunun duvarın 
yüzünden aşağı akmasını engellemek amacıyla bu korucuyu derinin üzerine 
yerleştirilmiştir. Suyun Alan 1’e ve Tapınak II’nin kerpiç mimari kalıntılarına 
ulaşmasına engellemek için bu kerpiç yükseltinin doğu ucuna bir su tahliye 
kanalı ve borusu yerleştirilmiştir. Son olarak, erozyona ve kötü hava koşul-
larına karşı ekstra koruma sağlaması amacıyla kesitin yüzü bir tabaka çamur 
sıva ile sıvanmıştır.

Ziyaretçi Yürüyüş Yolları ve İşaret Levhaları

Kerpiç konservasyon programı ile bağlantılı olarak, yürüyüş yollarında 
oluşan hasarlar, ayrıca seyir platformu ve işaret levhaları bakımdan geçmiştir. 
Bakım çalışmaları kapsamında, Alan 1 ve 2 arasında yapılan merdivenler ye-
niden inşa edilmiştir. Aynı şekilde, Tapınak XVI’nın batısında bulunan ve kış 
yağmurları nedeniyle erozyona maruz kalan destek duvarı da yeniden inşa 
edilmiştir. 2016 kazı sezonu sonrasında otların büyümesini önlemek amacıyla 
yürüyüş yolları boyunca yerleştirilen jeotekstilin etkin olduğu görülmüş ve 
kış boyunca çıkan otların oluşturduğu hasarın oldukça azaldığı saptanmış-
tır. 2016 sezonunda yürüyüş yollarına yerleştirilen çakıl taşı büyüklüğündeki 
taşların zamanla tabana yerleştiği ve yürümeye uygun bir yüzey oluşturduğu 
gözlemlenmiştir.

SONUÇ VE GÖZLEMLER
Tayinat Arkeoloji Projesi tarafından yürütülen 2017 çalışmalarında, Alan 

1 ve Alan 7’de Erken Tunç ve Demir Çağı yerleşkelerine ait zengin arkeolojik 
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kalıntıların ortaya çıkartılmasına ve belgelenmesine devam edilmiştir. “Ta-
yinat Kadını” olarak adlandırılan heykel buluntusu özellikle üst höyükte (ya 
da iç kalede) bulunan Geç-Hitit seviyelerinin heykel açısından göze çarpan 
zenginliğini işaret etmektedir. Bu buluntu alandaki çalışmaların devamının 
ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu kadın heykelinin bulunması, M.Ö. 1. binin başlarında bu bölgede bu-
lunan Demir Çağı kültürlerinin yaratıcı karakterlerine ve kültürel çok yönlü-
lüklerine yönelik detaylı bilgi sunması kapasitesi ile da oldukça önemlidir. 
Suriye-Anadolu bölgesinin Demir Çağına tarihlene Geç-Hitit hanedanlık şe-
hirlerinin iç kale kapı girişlerinde anıtsal heykellerin, aslanların, sfenkslerin 
ve devasa insan heykellerinin bulunması, Tunç Çağı Hitit geleneğinin bir de-
vamını gösterir. Ayrıca bu geçiş alanlarının, yöneten ile yönetilen arasındaki 
sınırı simgelemesi gibi sembolik bir anlamı vurgulamadığı anlaşılmaktadır. 
M.Ö. 9. ve 8. yüzyıllarında detaylı bir şekilde işlenmiş mimari kapı girişleri 
hanedanların, yani yöneten kesimin güç ve otoritesini vurgulayan geçiş tö-
renlerine hizmet ettiği bilinmektedir.

Tayinat Arkeoloji Projesi 2017 sezonunda Tayinat’ın Geç Hitit iç kalesine 
ait saray ve tapınak alanlarını oluşturan anıtsal kerpiç mimarinin korunması-
na yönelik gerçekleştirilen konservasyon çalışmalarına da başarılı bir şekilde 
devam edilmiştir. 2017 kazı sezonu, özellikle Alan 1’in batı duvarının, ya da 
kesitinin, korunma ve sağlamlaştırma çalışmalarının başarı ile tamamlandığı 
sezon olmuştur. Bu çalışma, Tapınak II’nin 2016 yılında konservasyonu ya-
pılan batı kısmına yönelik ileride yapılması planlanan sabitleme çalışmaları 
için de bir hazırlık niteliğindedir. Adana Koruma Kurulu tarafından 2011’de 
onaylanan Tayinat Arkeolojik Park Projesi için bir hazırlık olarak yürüyüş 
yollarının ve seyir platformunun üzerinde yapılan yeni çalışmalar da 2017 
sezonunda başarı ile tamamlanmıştır.

Anıtsal kerpiç mimari konservasyon programı, TAP kazıları tarafından 
ortaya çıkartılan geniş eser grupları üzerinde devam eden analizlerin, ha-
zırlanan raporların ve Tayinat Arkeolojik Park Projesi’ne yönelik ana planın 
üzerinde yapılan yeni çalışmaların başarılı bir şekilde bitirilmesi ile tamam-
lanmıştır. Tayinat Arkeolojik Park Projesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden 
devlet görevlilerden ve Hatay Valiliği’nin benzer mercilerinden alınan geniş 
çaplı danışmanlık ışığında hazırlanmıştır.
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TEŞEKKÜR

Tayinat Arkeoloji Projesi 2017 sezonu çalışmaları Toronto Üniversitesi ve 
Kanada Sosyal ve İnsani Bilimler Konseyi tarafından verilen cömert bağışlar 
tarafından desteklenmiştir. Araştırmaların yürütülmesi için gerekli kazı çalış-
malarına verilen izin için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne 
teşekkür ederiz. Ayrıca arazi sahiplerine, özellikle de Kuseyri ailesine, ara-
zilerinde gerçekleştirdiğimiz araştırmalarımıza iyi niyetle ev sahipliği yap-
tıkları için teşekkürlerimizi sunmak isterim. Temsilcimiz olarak, Tayinat 
Projesi’ni yorulmak bilmeden destekleyen Hatay Arkeoloji Müzesi’nden 
Sayın Ali Çelikay’a en derin takdir ve teşekkürlerimizi ve ayrıca Hatay Ar-
keoloji Müzesi’ne bizlerden esirgemedikleri yardımları için teşekkürlerimizi 
sunmak isterim. Son olarak, bütün proje ekibinin sonsuz çabaları olmadan 
bu kazı sezonunun başarılı sonuçlarına asla ulaşılamayacağını belirtir, gös-
termiş oldukları çabadan dolayı bütün ekibime teşekkür ederim. Ayrıca Özge 
Demirci’ye bu raporun çevrilmesindeki yardımlarından dolayı teşekkür ede-
rim.
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Resim 1: 2017 sezonunda kazılan alanları gösteren Tayinat kazı alanı planı.
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Resim 2:  Alan 1’de bulunan Erken Tunç IV mimari yapı planı (Alan evresi 8B ve 10; 
Amik J ve I?).

Resim 3:  Oda 4’ün duvarları ve G4.55 açmasında bulunan bankın güneybatıdan görün-
tüsü.
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Resim 5: Kırmızı binanın G4.56 açmasına uzanan olası doğu 
uzantısı (Alan Evresi 10).

Resim 4: Kırmızı binaya ait olduğu düşünülen mimari yapının batıdan görüntüsü.
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Resim 6: Alan 1, 2 ,3 ve 7 kazı alanlarının hava fotoğrafı.
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Resim 7: Alan 7’de bulunan ve bulunan heykellerin yerlerinin belirten Demir Çağı II/III yapısı-
nın planı.



501

Resim 10: Kadın heykelinin hemen altında, bazalt 
parçalarından oluşan dolgu ve grid sistemi 
kullanılarak yapılan detaylı kazı çalışma-
ları. nın planı.

Resim 9: G4.57 açması mimari yapı planı.

Resim 8: Alan 7 kazıları hava fotoğrafı; ön planda 
Alan 1’e ait derin sondaj çukuru ve ortada 
G4.57 açması.
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Resim 12: Kadın heykelinin önden görüntüsü.

Resim 11: Kadın heykelinin yandan görüntüsü.
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YENİCE HÖYÜK 2016-2017 YILI ÇALIŞMALARI
Timur DEMİR*
Makbule EKİCİ

Doğanpınar Barajı’nın su tutması ile 2018 yılında sonuçlandırılma-
sı planlanan Yenice Höyük kurtarma kazılarının 2016 yılı arazi çalışmaları 
03/05/2016- 31/12/2016 tarihleri arasında sürdürülmüştür1. 2017 çalışmaları 
ise 07/03/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında sürdürülmüştür2. 2013 yılından 
itibaren YNC 1 alanında devam edilen stratigrafiye yönelik kazı çalışmalarına 

* Yrd. Doç. Dr. Timur DEMİR, Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 
Gaziantep/TÜRKİYE, e-mail: timurdmr@gmail.com.

 Yrd. Doç. Dr. Makbule EKİCİ, Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm 
Başkan V., Gaziantep/TÜRKİYE,  e-mail: makbule.ekici@gmail.com.

2 2016 Kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesinde büyük emekleri olan dönemin Gaziantep Müze 
Müdiresi Tenzile Uysal’a şükranlarımızı sunarız. Kazı çalışmalarında Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Adına Gaziantep Müze Müdürlüğünden arkeologlar Hülya Kayaöz, Elif Yıldız ve Halil Yıl-
maz görev yapmıştır. Değerli meslektaşlarımızın özverili çalışmaları ve olumlu katkıları için 
teşekkür ederiz. 2016 yılı çalışmalarında arkeologlar Yalçın Çelik, Meltem Çakın, Levent Çelik, 
Ahmet Akkaya, Memik Kereci, Uğur Sancak, Ebru Künefeci, Ümit Sarın, Fuat Selçuk, Mürüvvet 
Boğaç, Aslıhan şener, Mina şakrak, N. Emre Daylan, Yusuf Hotamış, Seray Hoşgör, Tarık Güneş 
ve Pınar Çelik görev almıştır. Restorasyon ve koruma uygulamaları Arkeolog-Restoratör Demet 
Beşikçi, Antropolojik çalışmalar ise Gülender Eligüzel tarafından gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı 
çalışmaları Gaziantep ve Uşak Üniversiteleri arkeoloji bölümlerinden öğrencilerin katılımları ile 
gerçekleştirilmiştir. Kazı ve laboratuvar çalışmalarını özverileri ile sürdürülmesini sağlayan tüm 
çalışma arkadaşlarımıza ve sevgili öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

1 2017 Kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesinde büyük emekleri olan Gaziantep Müze Müdiresi 
Emine Öztürk’e şükranlarımızı sunarız. Kazı çalışmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Adına 
Gaziantep Müze Müdürlüğünden arkeologlar Kemal Karakaş, Merve Kaçmış, Ayşe Bozkurt, 
Elif Yıldız görev yapmıştır. Değerli meslektaşlarımızın özverili çalışmaları ve olumlu katkıları 
için teşekkür ederiz. 2017 yılı çalışmalarında arkeologlar Yalçın Çelik, Meltem Çakın, Levent 
Çelik, Ahmet Akkaya, Memik Kereci, Uğur Sancak, Ebru Künefeci, Fuat Selçuk, Mürüvvet Bo-
ğaç, Mina şakrak, N. Emre Daylan, Yusuf Hotamış, Seray Hoşgör, Tarık Güneş, Pınar Çelik, 
Kadriye Güler, Serdar Özdemir, şeyma Çiftçi ve Sabri Yıldız görev almıştır. Restorasyon ve ko-
ruma uygulamaları Arkeolog Cengiz Arıoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı çalışma-
ları Gaziantep, Uşak ve Kahramanmaraş üniversitelerinin arkeoloji bölümlerinden öğrencilerin 
katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Kazı ve laboratuvar çalışmalarını özverileri ile sürdürülmesini 
sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve sevgili öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız. 
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2016 ve 2017 yılarında da devam edilmiştir. 2015 yılında kazı çalışmalarının 
gerçekleştirildiği YNC 4 alanında ise kazı çalışmalarına devam edilmemiştir. 
Höyüğün yaklaşık 100 metre uzaklığında doğu ve kuzey kesiminde yer alan 
seki üstünde yer alan Geç Antik Dönem yerleşimi üzerine 2015 yılında kazı 
çalışmalarına başlanan YNC 3 alanında kazı çalışmalarına devam edilmiştir. 
Kazı çalışmaları ile paralel bir şekilde ekip üyelerimiz tarafından sürdürülen 
Gaziantep Oğuzeli Yüzey Araştırmaları kapsamında Yenice Höyük verileri 
ile karşılaştırılmalı olarak Sacır Vadisi yerleşim sistemleri üzerine de çalışma-
lar yürütülmüştür  

YNC 1 VE YNC 2 ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEN KAZI ÇALIŞMALARI

Höyüğün güney eteğinde yer alan YNC 1 alanında kazı çalışmaları step-
trench tekniğinde 2013 yılından itibaren kültürel tabaklanmayı ortaya koyma-
ya yönelik kazı çalışmaları sürdürülmektedir. 2015 yılında U 14-15, V 14-15 
açmalarına yayılan Demir Çağına tarihlenen yaklaşık 5 metre çapında ki 03.15 
numaralı çukurun etrafında derinleşme çalışmaları sürdürülmüştür. Çalış-
malar sırasında OTÇ tabakaları tespit edilmiştir. Farklı boyutlarda çok sayıda 
çukurla tahrip olmuş tabakalarda mimari veriler oldukça sınırlıdır. Mekan 
planları vermeyen kerpiç duvar parçaları, dağınık taş temeller, ateşle bağlan-
tılı alanlar gibi çeşitli mimari öğeler tespit edilmiştir.  U 14-15-16 ile V 14-15-16 
açmalarında sürdürülen kazı çalışmalarında seviye inme çalışmalarında ETÇ 
tabakalarında OTÇ tabakalarına göre daha iyi korunmuş mimari veriler ile 
karşılaşılmıştır. 

En dikkat çekici mimari evre ise V 14-15 açmalarında sürdürülen kazı ça-
lışmalarında tespit edilen iki odalı bir mekan olmuştur. 5.27x4.15 m. boyutla-
rındaki mekan daha sonraki bir yapım evresinde doğu-batı hattında ikiye bö-
lünmüştür. Mekanın ilk yapı evresinde güney duvarında toprak seki uygula-
ması dikkat çekicidir. Mekanın doğu duvarında ilk yapım evresine ait bir me-
zarda ölü hediyesi olarak bırakılan ve ilk gözlemlerimize göre Erhanedanlar 
Dönemine tarihlenebilecek bir mühür yapının inşa tarihi için önemli bir veri 
sunmaktadır. İki odalı bu mekan aslında daha önceki yıllarda kazı çalışmaları 
gerçekleştirilen YNC 2 alanında yer alan z 15 ile Y 15 açmalarında tespit edi-
len büyük bir yapının parçasıdır. Yapının bir bütün içinde tüm özelliklerini 
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ortaya koyabilmek amacıyla YNC 1 alanı ve YNC 2 alanı bu kısımda araba 
yolları kaldırılarak birleştirilmiştir. Kavisli bir şekilde uzanan güney duvarı 
9.40 m., batı duvarı ise 5.12 m. olan yapının, kuzey tarafında yer alan duvarın 
U 14 açmasında 2.36 metrelik kısmı açığa çıkartılmıştır. Kuzey duvarının di-
ğer kısımları ise kesit içinde yer alır. Doğu ve güney duvarının bir kısmı kazı 
çalışmaları öncesi iş makineleriyle açılan bir çukurla tahrip edilmiştir. Doğu 
kesimdeki duvarın bir kısmı da geç evrelere ait mezarlar ile tahrip edilmiştir. 

YNC 1 alanında U 18 ve 19 açmalarında sürdürülen kazı çalışmalarında ise 
OTÇ’na tarihlenebilecek çok sayıda çeşitli boyutlarda çukurlar tespit edilmiş-
tir. Höyüğün genelinde olduğu gibi OTÇ’na ait mimari veriler oldukça sınır-
lıdır. ETÇ tabakalarında ise mimari veriler oldukça net bir şekilde ortaya ko-
nabilmiştir. Önceki yıllarda sürdürülen kazı çalışmalarının verileri de dikkate 
alındığında höyüğün Sacır Suyu’na bakan güney yamacı özellikle ETÇ’ında 
teraslamalar yapılarak yerleşim için yoğun olarak kullanıldığı anlaşılmakta-
dır. Bu açmalarda taş temelli kerpiç duvarlı kareye yakın dikdörtgen şeklinde 
çeşitli mekanlar tespit edilmiştir. Tek katlı inşa edildiği düşünülen yapıların 
duvarlarının bir kısmı beyaz renkte sıvandığı gözlemlenmiştir.

ETÇ mimari evrelerinin özelliklerinin anlaşılması üzerine, alanda step-
trench açmalardan vazgeçilerek, höyüğün tabakalanmasına yönelik olarak 
YNC 2 alanı güney açmalarında ulaşılan Kalkolitik Çağ mimarisinin özel-
liklerinin net şekilde ortaya konabilmesi için U17, U18, U19 açmaları aynı 
seviyeye getirilerek birleştirilmiştir. Kesintisiz bir süreçte gerçekleştiğini dü-
şündüğümüz Geç Kalkolitik- ETÇ geçiş aşamalarına ait mimari verilerine bu 
sayede net bir şekilde ulaşılmıştır. YNC 2 güney açmalarında tespit ettiğimiz 
büyük taşlar ile oluşturulmuş kalın temelli, hücre planlı mimariye ait veriler 
ile bu alanda da benzer özellikler göstermektedir. 

YNC 2 alanında kazı çalışmaları ise 2016 yılında iki yeni alanda sürdü-
rülmüştür. Birinci alanı, YNC 1 alanında ulaşılan ETÇ ‘na yönelik sonuçların 
kontrolünün sağlanması ve mimari verilere ulaşılması amacıyla Y 18-19, z 18-
19 açmaları oluşturmaktadır. Bu kısımda 10x10 m. boyutlarına ulaşan açma 
da sürdürülen kazı çalışmalarında höyüğün tabakalanmasına uygun şekil-
de veriler elde edilmiştir. Az sayıda yerel Demir Çağı seramikleri ile temsil 
edilen Demir Çağı tabakasının ardından, OTÇ tabakalarının tespit edilmesi 
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sonrasında ETÇ tabakalarına ulaşılmıştır. Alanda bölge arkeolojisinde sorun-
lu bir konu olan Kalkolitik- ETÇ geçiş süreci bu alanda da mimari veriler ile 
net bir şekilde ortaya konmuştur. İlk gözlemlerimize göre kesintisiz bir sü-
reçte kültürel süreklilik içinde bir değişim yaşanmıştır. Bu alanın arkeolojik 
verilerinin bilimsel yayınlar aracılığı ile ortaya konması, bölge arkeolojisinde 
Kalkolitik- ETÇ Geçiş sürecinin kurgulanması tartışmalarında önemli refe-
ranslar sunacaktır. 2017 yılı kazı çalışmalarında ise YNC 1 ve YNC 2 güney 
açmalarında ağırlık olarak Geç Kalkolitik Çağa tarihlenen mimari yapı kat-
larında kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Genellikle kuzeybatı-güneydoğu 
ekseninde konumlanmış hücre planlı mekanların tespit edildiği bu yapı kat-
larında küçük farklılıklar dışığında genellikle benzer mimari plan özellikleri 
ile karşılaşılmıştır. Seramik gelenekleri açısından Orta Fırat Bölgesi’nin kuzey 
kesimleri ile benzer özelliklerin yanı sıra oldukça sınırlı bir bölgeye yayıl-
dığını düşündüğümüz yerel geleneklerde tespit edilmiştir. YNC 2 alanında 
2016 yılından itibaren çalışılan ikinci alan ise höyüğün doğu yamacında yer 
almaktadır bu alanda ağırlıklı olarak Geç Demir ve Hellenistik Çağ tabakaları 
ile karşılaşılmıştır. Çok sayıda farklı boyutlarda ve tekniklerde inşa edilmiş 
duvarlar tespit edilmesine karşın mekânsal olarak hızlı değişimlerden do-
lay net mekânsal planların ortaya konması bu alanda oldukça güç olmuştur. 
Alanda yapılan kazı çalışmaları Hellenistik Dönemde höyüğün diğer kısım-
larına göre doğu yamacının yerleşim için daha çok tercih edildiğini ortaya 
koymuştur. Hellenistik ve Roma dönemlerinde ağırlıklı olarak kırsal üretim 
için kullanılan YNC 3 alanından farklı olarak YNC 2’de tespit edilen Hellenis-
tik tabakaların konut alanları olarak kullanıldığı düşünülmektedir. 2017 kazı 
çalışmalarında AE 15 açmasında tespit edilen üç adet bazalt kaide ilginç bir 
mimari özellik göstermektedir. Yaklaşık 1 m. aralıklar ile yerleştirilen kaide-
ler 60-65 cm. çapında olup 50 cm. yüksekliğindedir. Kaidelerin ait oldukları 
mekanın duvarları belirlenememiştir. Kaidelerin güneybatı kısmında iki bü-
yük depolama kabına ait parçalar ile birlikte kömürleşmiş ahşap parçalarına 
rastlanmıştır. Ahşap buluntulardan karbon örnekleri alınmış olup ahşabın iyi 
korunan bir kısmı alçı ile askıya alınarak daha sonra yapılacak arkeometrik 
çalışmalar için laboratuvara taşınmıştır. Ele geçirilen iki depolama kabına ait 
parçalar tamamlanmaya çalışılmış sadece bir adeti tamamlanabilmiştir. 1.47 
cm. yüksekliğinde, 68 cm. çapında olan depolama kabı Gaziantep müze mü-
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dürlüğüne teslim edilmiştir. Kaidelerin bulunduğu mekan Geç Demir Çağı-
Erken Hellenistik Döneme tarihlenebilir.

 YNC 1 ve YNC 2 Alanlarında 2016 ve 2017 Yılında Tespit Edilen Kalkolitik ve 
Tunç Çağlarına Ait Seramiklerin Ön Değerlendirmeleri 

Meltem ÇAKIN

2016 yılına değin YNC-1 ve YNC-2 alanlarından elde edilmiş olan sera-
miklerin %70’lik kısmı  ETÇ mal gruplarından oluşmaktadır. 2017 yılında ya-
pılan kazı çalışmaları ile bu yüzdelik dağılım değişmiş, ETÇ -Kalkolitik Geçiş 
Dönemi seramiklerinin yanı sıra Geç Kalkolitik ve Erken Kalkolitik Çağ mal 
grupları da tespit edilmiştir.   

Erken Tunç Çağı seramiğinin büyük çoğunluğu daha önceki yılda da ol-
duğu gibi dört ana mal grubu içerisinde değerlendirilmiştir. Yalın basit se-
ramik sayısal olarak en büyük grubu oluşturmaktadır. Büyük bir kısmı çark 
yapımı olan grup içinde, dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı farklı ebatlardaki 
çanaklar; dışa eğik ağız kenarlı yuvarlak gövdeli kaseler; basit- yivli ağızlı ko-
nik bardaklar; dışa kalınlaştırılmış ağızlı, basit ağız kenarlı, yuvarlak-küresel 
gövdeli çömlekler yer almaktadır. Hamur olarak çeşitlilik gösteren seramikler 
genellikle kireç, kum, mika ve bitki katkılıdır. Yapı olarak kırılgan oldukları 
görülen bu malzemenin yüzey renkleri daha çok devetüyü rengi, pembemsi 
devetüyü ve kahverengi tonlardadır. Az olmakla birlikte örneklerin bir kıs-
mında hamur renginde ince bir astar görülmektedir. Yine dış yüzeyde perdah 
işleminin uygulandığı az sayıda örnekler de mevcuttur. Reserved Slip Ware 
mal grubunda ise çoğunlukla çark yapımı olup iyi derecede pişmiş, açık kah-
verengiden yeşilin tonlarına kadar farklı hamur ve astar renklerinde, küre-
sel gövdeli derin çömlek formları görülür. Saklı astar uygulaması çoğunluk-
la omuz kısımları ve üst gövde üzerine uygulanmıştır. Birkaç nadir örnekte 
saklı astar bezeme ile insize tekniği ile yapılmış geometrik motifler birlikte 
kullanılmıştır. Yenice Höyük’ten ele geçirilmiş olan bu gruba ait seramikler 
ETÇ I ve ETÇ II’ye tarihlendirilmiştir. ETÇ I-II ’ye tarihlendirilen Metalik se-
ramik grubu ise açık sarı-koyu gri renk aralığında olup bu seramiklerin ta-
mamı çark yapımı, iyi derecede özsüz pişmiş, ince cidarlı, bezemesiz yalın 
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yüzeyli, basit-yivli ağız kenarlı dik gövdeli bardak ve keskin karınlı yuvarlak 
gövdeli kâse formlarındadır. El yapımı, ağız kenarından üçgen tutamaklı se-
ramikler mutfak kapları grubunda değerlendirilmiştir. ETÇ I’ den başlayarak 
OTÇ’na kadar sayısal yoğunluğunda değişimler görülerek devamlılığı göz-
lenmiştir. Genellikle el yapımı olan bu kaplar orta derecede, özlü pişirilmiştir. 
Mineral katkılı hamurdan üretilmiş olan bu seramiklerde erken örneklerin 
tamamı çömlek formundadır. Bununla birlikte nadir olarak derin çanaklar 
da görülmektedir. Basit yuvarlak ağız kenarı, dışa kalınlaştırılmış ağız kenarı 
sık kullanılmış olan tipler arasındadır. Geç Kalkolitik- ETÇ Geçiş Dönemine 
tarihlendirilmiş olan seramiklerin tamamı derin çömlek formunda, dışa çekik 
ağız kenarlı, basit ağız kenarlı, keskin omuzlu, küresel gövdeli ve yuvarlak 
diplidir. Büyük bir kısmı el yapımı olan bu kapların, fırınlama tekniğinden 
kaynaklı olarak yüzey renginde alacalanmalar görülmektedir.

YNC 1 ve YNC 2 alanında takip edilmiş olan Kalkolitik Dönem serami-
ğinin büyük çoğunluğunu kaba hamurlu, seyrek-orta seyrek yapıda, kum, 
bitki, taşçık ve saman katkılı, orta-özlü pişmiş durumda olan malzemeden 
oluşmaktadır. Kırmızımsı kahverengiden- koyu gri aralığında hamur ve astar 
renklerine sahip bu malzeme üzerinde genellikle kendinden astar kullanıl-
dığı görülmüştür. Dış yüzeye uygulanmış olan astar ıslak sıvazlama ile uy-
gulanmış ve bu işlemin izleri kap yüzeyinde belirgin saman negatifleri ile 
birlikte gözlenmiştir. Kaba el yapımı olan bu seramik grubu içerisinde dışa 
çekik-basit ağız kenarlı, keskin omuzlu, küresel gövdeli ve tutamaklı çömlek; 
basit ağız kenarlı sığ kase formları, içe çekik ağız kenarlı derin kase, basit 
ağız kenarlı dibe doğru kavisle dönen sığ çanak formları görülmektedir. YNC 
2 Y-18 açmasından elde edilmiş olan boyalı örnekler Obeid Seramiği olarak 
değerlendirilmeye alınmıştır. Basit ağız kenarlı, keskin omuzlu küresel göv-
deli çömlek formunda olan malzeme grubu, sarımsı kahverengi- kahverengi 
hamur renklerinde ve sarımsı açık kahverengi astar renginde ve koyu gri-
kahverengi şeritlerle baklava dilimi boya bezemelidir. YNC-2 alanında tespit 
edilmiş olan Halaf Kültürü’ne ait seramik grubu içerisindeki boya bezemeli 
parçalar ayrıntılı şekilde incelenmiş ve hamurları kaba ve ince olmak üzere 
ikiye ayrılmıştır. Parlak koyu gri, kahverengi, siyah renkte boya bezemeli, 
kırmızı-kahverengi kapların hamurları ince yapılı; siyah mat boya bezemeli 
bej ve sarımsı renkte hamurlu kaplar ise kaba yapılıdır. İnce hamurlu sera-
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mikler kum ve mika katkılı; kaba malzemenin ise taşçık, ince öğütülmüş kireç 
ve ince saman katkılı olduğu görülmüştür. Tamamı el yapımı ve orta pişmiş 
durumda olan bu grup seramiklerinin kaba yapıda olanları kendi renklerinde 
astarlanmıştır. Dışa dönük ağız kenarlı, açık profilli kaseler, çanaklar, omur-
galı dışa dönük boyunlu çömlek formlarının örnekleri bulunmaktadır. Yü-
zeylerinde dalgalı hat, noktalarla oluşturulmuş halka motifleri, merkezinde 
noktalar bulunan üçgen motifleri, polikrom baklava motifleri ve boya bant 
bezeme motifleri kullanılmıştır.

YNC-1 ve YNC-2 alanlarındaki çalışmalardan elde edilen verilerle; hö-
yükte farklı tabakalardan Geç Kalkolitik Dönemi başlıca iki kültürel evreye 
ayıran seramik grupları ile karşılaşılmıştır. En erken evre bitkisel katkılı ça-
nak çömlek gruplarını bulunduğu, yerel yivli malzemenin olduğu gruptur. 
Dışa çekik ağız kenarlı, yuvarlak gövdeli çanaklar, dışa eğik ağız kenarlı kısa 
boyunlu, küresel gövdeli çömlek formlarının görüldüğü; fırça gibi yumuşak 
uçlu bir aletle ıslak zemine uygulanan, kabın etrafını düzgün bir hatla dönüp, 
dipte yuvarlanarak son bulan çizi bezeme ile temsil edilen bu mal grubunun 
yerel kullanım olduğu düşünülmektedir. Bu evreyi Güney Mezopotamya kö-
kenli, mineral katkılı çanak çömleklerle temsil edilen Uruk kültürü seramik-
leri izlemiştir. Devrik ağızlı konik kaseler, kırmızı ve gri astarlı malların yanı 
sıra mutfak kaplarından kase ve bardaklar, saklı astarlı, çizi bezemeli büyük 
çömlekler bu evre seramiği içerisinde görülen diğer örneklerdir.

YNC 3 ALANINDA SÜRDÜRÜLEN KAZI ÇALIŞMALARI

Yenice Höyüğün doğu ve kuzey kesimlerinden yaklaşık 100 metre uzak-
lıkta yer alan seki üzerinde 2015 yılında başlayan kazı çalışmalarına 2016 
ve 2017 yılında da devam edilmiştir. YNC-3 alanında ağırlıklı olarak kırsal 
üretimle bağlantılı alanlar gün yüzüne çıkartılmıştır. Mimaride işlevselliğe 
yönelik olarak sıklıkla yeni düzenlemelere gidildiği bu nedenle mekanların 
işlevleri nadiren net bir şekilde ortaya konabilmektedir. BK 34-35-36 açma-
larında ana kayanın basitçe düzeltilerek düzlendiği daha sonra kaba taşlar 
ile oluşturulmuş temellere sahip 5.86 m.x5.37 m. boyutlarında bir yapı tespit 
edilmiştir. İki katlı olduğu düşülen yapının alt katında bulunan büyük bo-
yutlu depolama kap parçalarının ele geçirilmesi, alt katın kiler olarak kul-
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lanıldığını düşündürmektedir. YNC 3 alanında ağırlıklı olarak tespit edilen 
kırsal üretime yönelik mimarinin yanı sıra konut alanları olarak ta kullanılmış 
mimari verilere de ulaşılmıştır. YNC 3 alanında ayrıca zeytinyağı üretimine 
yönelik önemli bulgulara da ulaşılmıştır. BU 36 açmasında pres kolu ağırlığı 
tespit edilmiştir. BO 39 açmasında ise 1.10 x 1.30 m. boyutlarında 82 cm. de-
rinliğinde ana kayaya açılmış duvarları sıvanmış zemini ise mozaik ile ana 
kayadan izole edilmiş zeytinyağı dinlendirme havuzu ortaya çıkartılmıştır. 

2017 yılında YNC 3 alanında daha önceki yıllarda tespit edilmiş kırsal yer-
leşim alanlarında herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Ancak geçmiş 
yıllarda ilgili kurumlar tarafından arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ve 
185,186,187 gibi çeşitli parsel numaraları ile parsel numaralarında karışıklık 
olan YNC 3 alanındaki kırsal yerleşimlerin Kuzeybatısında bulunana 1970’li 
yıllarda terk edilmiş Yenice Mahalesi’nin güneyinde yer alanda arkeolojik 
verilerin varlığının sorgulanması amacıyla 10 adet 5x5 boyutlarında farklı 
alanlarda açmalar açılmıştır. Alanda 2013 yılından itibaren gözlemlerimizi 
doğrular şekilde her hangi bir kültürel tabaka veya arkeolojik veri ile karşı-
laşılmamıştır. En derini 1 metreye ulaşan açmalar ana kayaya ulaşılması ile 
sonuçlanmıştır. Sit kararlarında Yenice Höyük’te ki yerleşimlerin nekropol 
alanı olabileceği düşünülen alanın herhangi bir arkeolojik önemi olmadığı 
anlaşılmıştır. 

MİMARİ BELGELEME ÇALIŞMALAR

Ahmet AKKAYA

Ortalama dokuz ay kazı çalışmalarının gerçekleştirildiği Yenice Höyük’te 
mimari verilerin hızlı ve doğru bir şekilde belgelenmesi büyük önem taşımak-
tadır.  Bu amaçla kazı çalışmalarında sistemli ölçüm ve belgeleme çalışmaları 
kapsamında açığa çıkarılan mimari unsurların milimetrik çizimleri ve höyük 
stratigrafisinin (tabakalanma) belirlenmesi için kazılan alanların profil (kesit) 
çizimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Çalışmalar 
sonucu açığa çıkarılan mimari unsurların çizimlerinin oluşturulmasında To-
tal Station hassas ölçüm aleti, Autocad ve Agisoft Photoscan programları kul-
lanılmıştır. 
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Kazılar sonucu gün yüzüne çıkarılan mimarinin milimetrik çizimlerinin 
oluşturulmasında sırasıyla şu yollar izlenmiştir. Öncelikle alanda yer alan mi-
mariyi içine alacak şekilde belirli aralıklarla numaralandırılmış noktalar yer-
leştirilmiştir. Yerleştirilen bu noktaların Total Station ile alımları yapılmış ve 
mimarinin parçalar halinde üstten dik açıyla fotoğraflaması yapılmıştır. Alan-
da çekilen bu fotoğraflar Agisoft Photoscan programı yardımıyla birleştirilip, 
söz konusu mimariye ait iki ve üç boyutlu görüntüler elde edilmiştir. Total 
Station ile ölçülen alım noktaları ile Agisoft Photoscan programından alı-
nan çizimi yapılacak mimariye ait orthophoto üzerindeki numaralandırılmış 
noktalar Autocad programıyla birbiri üzerine giydirilmiştir. Autocad prog-
ramında yapılan bu işlem sonucunda söz konusu mimari 1/1000 ölçeğinde 
ve orijinal koordinatlarında çizimi yapılacak hale getirilmiştir. Oluşturulan 
bu görüntü üzerinden çizimi yapılacak mimariye ait her bir unsurun detaylı 
çizimi yapılmıştır. Elde edilen bu çizimler dönemsel ve evrensel bir bütünlük 
oluşturmak ve söz konusu mimarilere ait yerleşim dokusunun bulundukları 
dönem içerisinde değerlendirilmesi ve yorumlanmasını kolaylaştırmak amacı 
ile Yenice Höyük kurtarma kazısına başlanmadan önce kazı alanına ait oluş-
turulan topografik harita üzerindeki orijinal koordinatlarına gönderilmiştir. 
Bu sayede alan çizimlerine tek bir veri tabanında ulaşmak mümkün olmuştur.  
Yenice Höyük tabakalanmasını belirlemeye yönelik kazılan açmaların profil 
(kesit) çizimleri yapılmıştır. Kesit çizimleri oluşturulurken öncelikli olarak çi-
zimi yapılacak olan kesitler yaklaşık 50x50 cm2 lik alanlar oluşturacak şekilde 
numaralandırılmış noktalar ile bölünmüştür. Total Station ile alımı yapılan 
bu söz konusu noktalar ile bölünmüş olan alanın daha sonra cepheden her bir 
karesinin fotoğraflaması yapılmıştır. Alım nokta dosyası ve çekilen her kare 
fotoğraf Autocad programında birbiri üzerine giydirilerek kesite ait ölçekli 
foto-mozaik oluşturulmuştur. Oluşturulan bu fotoğraflar üzerinden kazı ça-
lışmaları süresince açığa çıkarılan tabakalanmanın belirlenmesine yönelik ke-
sit çizimleri yapılmıştır.

ARŞİV VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARI
Yusuf HOTAMIş

Alanda yapılan çalışmaların günlük raporlarının kontrolü sonrasında ta-
rih ve rapor numarasına göre arşivlenmekte ve günlük olarak tarama yapıla-
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rak dijital olarak da arşivlenmektedir. Taraması yapılan günlük raporlar ve 
çizimler File Maker programında hazırlanmış olan veri tabanına düzenli bir 
şekilde işlenmektedir. Arazi ortamında verilen kodlar ve buluntu numaraları 
da File Maker programı ile hazırlanmış olan veri tabanına günlük olarak gi-
rilmektedir. File Maker veri tabanı programına girilen arazi verileri ile labo-
ratuvar ortamında incelenen seramik, küçük buluntu, arkeometrik verilerin 
işlendiği veri tabanları karşılaştırmalı olarak tek bir veri tabanında toplama 
çalışmaları sürdürülmektedir. Arazideki bir diğer belgeleme unsuru olan fo-
toğrafların bilgisayar ortamına sistematik olarak aktarılmasından sonra alan-
lara ve tarihlerine göre sınıflandırılmaktadır. Fotoğraflar Adobe Bridge prog-
ramı kullanılarak alan adları, açma isimleri ve/veya özel bir mimari mekân 
ya da çukur gibi veriler fotoğrafların Exif bilgilerine etiketlenerek işlenmek-
tedir. Bu şekilde fotoğraflar istenildiği gibi özelleştirilmekte ve aranan kriter-
lere göre istenilen fotoğraf/fotoğraflar daha kolay bulunmaktadır. Yapılan 
bu etiket sistemi ile fotoğraflara işlenen bu bilgiler Adobe Bridge programı 
olmadan da Exif bilgilerinden rahatça görülebilmektedir. Ayrıca fotoğrafların 
arazi ortamının şartları göz önüne alınarak bazı durumlarda yapılan çekim 
basit hataları Adobe Photoshop programı kullanılarak giderilmektedir. Özet-
lenen işlemlere ait bilgisayar kayıtları günlük olarak öncelikle Amazon Drive 
programı ile bulut ortamına upload edilmektedir. Bu sayede verilere yetkili 
kişilerin internet bağlantısı olan her yerden kolayca ulaşılması sağlanmıştır. 
Verilerin güvenliği için ayrıca yerel harici hard disklere ve AsusTor birimine 
yedekleme işlemleri yapılmaktadır.

SONUÇ 

2016 yılında ağırlıklı olarak stratigrafi içinde mimari verilerin tespitine 
yönelik kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Özellikle YNC 2 alanında gerçek-
leştirilen kazı çalışmalarında tahribatın az olduğu mekanlar ile çeşitli mimari 
öğelere ulaşılmıştır. 2013 ve 2015 yılı kazılarında özellikle YNC 1 ve YNC 4 
alanında ağırlıklı olarak seramik bulguları ile ortaya konan kaba stratigrafi-
nin mimari veriler ile detaylandırılması 2016 yılı çalışmaları ile sağlanmıştır. 
2013, 2015, 2016 ve 2017 yılı çalışmaları sonucunda tabakalanma önerimiz 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 
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DÖNEM Seramik Mimari Mezar K.Buluntu
I Orta Çağ ● ● ● ●
IIA Roma (Geç) ● ● ●
IIB Roma (Erken) ● ● ●
III Helenistik ● ● ●
IV Demir Çağı (Orta ve Geç) ● ●
V Geç Tunç Çağı ●?     ● ?
VI Orta Tunç Çağı ● ● ● ●
VIIA Erken Tunç Çağı - Geç ● ● ● ●
VIIB Erken Tunç Çağı – Erken ● ● ● ●
VIII Geç Kalkolitik- Erken Tunç ● ● ●
IX Geç Kalkolitik ● ● ●
X Erken Kalkolitik ● ●
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Çizim 1: Yenice Höyük YNC 1-2-4 alanları.

Çizim 3: YNC 1 – YNC 2 Tepe açmaları mekanları.

Çizim 4: YNC 2 Güney açmaları mekanlar.Çizim 2: YNC 1 U 17-18 açmaları.
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Çizim 5: YNC 2 Doğu açmaları.
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Çizim 6:  YNC1- YNC2 mal grubu örnekleri 1-6 çizi bezemeli, 7-8 dev-
rik ağızlı, 9-10 Halaf boyalısı örnekleri.
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Resim 2: YNC 1 U 17-18 açmaları.

Resim 1: Yenice Höyük genel.
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Resim 4: YNC 2 Güney açmaları.

Resim 3: YNC 1 – YNC 2 Tepe açmaları.
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Resim 6: YNC 3 Alanı.

Resim 5: YNC 2 Doğu açmaları.
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Resim 7: zeytinyağı dinlendirme havuzu.
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ESKİYAPAR HÖYÜK 2017 YILI KAZISI
Tunç SİPAHİ*

Çorum İl sınırları içinde merkezi bir noktada yer alan Eskiyapar’da uzun-
ca bir aradan sonra 2010 yılında1 arkeolojik kazılara yeniden başlanmıştır. 
2017 yılında devam edilen üçüncü dönem kazılarında ele geçirilen Eski Tunç 
Çağı, Hitit ve Demir Çağına ait buluntular, kültürlerin merkezi kavşağı ko-
numundaki bölgenin zenginliğine yeni katkılar sağlamıştır2. Söz konusu böl-
ge, bugünkü Sungurlu Alaca karayolu üzerinde bereketli topraklara sahip 
Hüseyinabad Ovası’dır (Resim: 2). Bu bölgenin en verimli topraklarının yer 
aldığı kesiminde Eskiyapar Höyük yer alır. Eskiyapar Köyü günümüzde bir 
tarım yerleşimidir. zengin tarımsal alanlarının neredeyse tamamı işlenmekte 
ve zengin ürün alınmaktadır. Bölgenin mevcut coğrafi ve iklimsel koşullar 
dikkate alındığında bu bölgenin geçmişte de aynı duruma sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Eskiyapar Höyük, 310x280 metre öçüleri ile bir Orta Anadolu höyüğü olup 
tarla seviyesinden 11 m. yüksekliğe sahiptir. Yaklaşık 70 dönümlük bir alanı 
kaplayan höyükte, 1968 yılından itibaren Ortaçağ, Roma, Helenistik, Demir 
Çağı, Hitit ve Eski Tunç Çağı kültür tabakaları tespit edilmiştir. 2010 yılın-
da ekibimizce başlanan üçüncü dönem kazılarında öncelikle höyüğün kuzey 
yamacındaki stratigrafik durumun tespiti amaçlanmış, bu amaç kapsamında 
höyüğün kuzey yönünde oluşturulan 10x10 metrelik açma; 2017 yılında ku-
zey güney doğrultusunda, 100 metre uzunluğunda ve yer yer 40 metre ge-

* Prof. Dr. İbrahim Tunç SİPAHİ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Proto-
historya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Sıhhıye-06100, Ankara/TÜRKİYE, tuncsipahi@
gmail.com, www.eskiyapar.org. 

 2017 Yılı kazımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu’nun 
desteği ile yürütülmüştür.

1 Sipahi 2011a, s. 80.
2 A.g.e., s. 79; Sipahi 2012, s. 45; Sipahi 2013a, s. 61.
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nişliğe ulaşan bir kazı alanına dönüşmüştür. Bugün A, B, C ve F açmaları 
olarak adlandığımız geniş kazı alanlarında (Plan: 1, Resim: 3) 5 farklı kültürel 
katmanlara ait 7 mimari seviye belirgin bir hale gelmiştir. 

Ortaçağ, Demir Çağı, Hitit Çağı, Erken M.Ö. II. binyıl ve Eski Tunç Çağı 
seviyelerinin ayrı ayrı tespiti yapılmakla birlikte bunlardan Eski Tunç Çağı, 
M.Ö. erken 2. binyıl, Hitit ve Demir Çağı net olarak kendisini ayırmıştır. 2014 
yılındaki kazı programımızda, “A” açmamızın güney ucunda yer alan bir geç 
dönem yapı kompleksi üzerinde çalışma kararı alınmış; Sanat Tarihi uzmanı 
Yrd. Doç. Dr. M. Görür ve ekibi tarafından Bizans Çağında inşa edildiği ve 
daha sonra da kullanıldığı anlaşılan kompleksin ayrıntıları ortaya çıkarılma-
ya başlanmıştır. 2015 yılı itibariyle tüm kültür katları alt seviyeleri birlikte ele 
alınarak Eskiyapar için kalıcı bir stratigrafik sıralama ortaya konulabilmiştir3. 
Eskiyapar’ın kültürel katmanlarından Eski Tunç Çağı kültür katı Hatti kül-
türü ve arkeolojisi için de ayrı bir önem taşımaktadır. İlk dönem kazılarında 
bulunan ve Eski Tunç Çağı’nın son safhasına tarihlenen iki hazinenin kapsa-
mındaki eserler, Eskiyapar’ın Anadolu içinden, Ege, Kuzey Mezopotamya ve 
Suriye’ye kadar uzanan geniş bir bölgeyle olan ticari ve kültürel ilişkilerinin 
varlığını ortaya koymuştur4. Bu bağlamda, Hatti ve Hitit’in çekirdek bölge-
si olarak tanımlayabileceğimiz Boğazköy’ün kuzeyindeki alanda iki önemli 
Hatti ve Hitit kenti; Alacahöyük ve Eskiyapar yer alır. 

2010 Yılından itibaren yukarıda da belirtilen ilk A açmasını takiben yeni 
açmalar B, C, D ve E olarak tanımlanmıştır (Resim: 1). Bunlardan E açması 
veya kazı alanı ilk kez 1968’de kazılmış ve Eski Hitit Çağına ait yapılar orta-
ya çıkarılmıştır. Bu alandaki yapılara ait duvarlar üçüncü dönem kazılarımız 
sırasında onarılmış ve düzenlenmiştir. Bu alanın en kuzeyinde 2016 yılında 
çalışılan F1 ve F2 açmaları, 2017 yılında tekrar ele alınmış yapılan temizlikleri-
nin ardından (Resim: 4), burada iki yeni sondaj (F3 ve F4) gerçekleştirilmiştir. 
F1 açmasında geçen yıl tespiti yapılan duvarın kuzey-kuzeybatı yönündeki 
devamının aranması amaçlanmıştır. Bu kapsamda F2 açmasının yaklaşık 1 

3 Birinci dönem kazıları sırasında kültür katları ve mimari tabakalar adlandırılmış, bazı farklı sı-
ralamalar oluşmuştur. Tamamını dikkate alıp ileriye dönük kalıcı ve net bir stratigrafik sıralama 
için çalışmalarımız devam etmektedir. 

4 Özgüç 1988, s. XIX.
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m. batısında 3x5 m. ölçülerinde, doğu-batı doğrultusunda F3 sondajı, F4 ise 
F3’ün yaklaşık 1 m. batısında kuzey ve güney yönlerinde olmak üzere 2.5x4 
m. ölçülerinde açılmıştır. 

 F-3 ve F-4 adı verilen yeni sondajların daha da derinleştirilmesi doğrul-
tusunda kazılara devam edilmiştir. Taban suyunun gelmemesi çalışmaların 
daha rahat sürdürebilmesini sağlamıştır. Yüzeyden 1.5 metre derinliğe kadar 
ulaşan eski kazı molozu yerini F3’te Erken M.Ö. II. binyıl molozuna bırakmış-
tır. Biraz daha derinde “E” alanındaki yolun devamı ile karşılaşılmış (Resim: 
5), kazma işlemi bırakılarak temizliğe geçilmiştir.  F4’te ise eski kazı molozu 
yaklaşık 1,5-2 metrede sona erdikten sonra bir yangın molozu görülmüş, son-
daj bu seviyede korunarak, temizlik çalışmasına geçilmiştir. Her iki sondajda-
ki çalışmalara 2018 sezonunda devam edilmesi kararı alınmıştır.

 E alanının kuzeyindeki geçen yılın F1 sondaj alanının güney kesimindeki 
kazı sırasında küçük ve orta boy taşlarla karşılaşılmış, düzgün nizamdaki bu 
taşlar temizlenmiş ve bunların, geçen yıl ortaya çıkarılan duvarla bağlantılı 
olarak Eski Hitit I’e tarihlenen yapıların temel seviyesinin altında devam et-
tiği görülmüştü. 2017’de bu alanda devam edilen çalışmalarla kazısı tamam-
lanmış, sonuç olarak bu kesimde (E alanında) üç ayrı seviyenin varlığı net 
olarak ortaya konulabilmiştir (Resim: 5). E alanında daha önce ortaya çıkarı-
lan güney-kuzey yönündeki taş döşemeli yol 2017’de açtığımız F3 açmasında 
devam etmiştir. E alanında mevcut yapıların duvarlarının bir kısmı bu yol ile 
aynı seviyededir. Diğer bir yapı kompleksi de bu yolun üzerine oturmuştur. 
Her iki yapı grubu da Eski Hitit Çağına aittir. Yol ile paralel olan yapı, Eski 
Hitit Ib; yolun üstüne oturan yapı ise Eski Hitit Ia olarak tabakalandırılmıştır. 
Hepsinin altındaki bir seviyenin varlığı ise 2016 yılında F1 sondajında tespit 
edilmişti. Bu alt seviyenin Assur Ticaret Kolonileri Çağının çağdaşı M.Ö.II. 
binyıla ait olduğu mimari buluntuların ışığında belirlenmiştir. Sonuç olarak; 
bu kesimde üç ayrı mimari tabakanın varlığı kesinleşmiştir. Böylece en azın-
dan şimdilik bizim Assur Ticaret Kolonileri Çağının çağdaşı olan M.Ö.2. bin-
yıl tabakasının varlığı net bir şekilde ortaya konulabilmiştir. M.Ö.2. binyılın 
ilk çeyreğinden itibaren Eski Hitit Çağına kadar kesintisiz devamlılığı sera-
mikler de ortaya koymuştu. Devam edecek çalışmalar Eskiyapar’daki Assur 
Ticaret Kolonileri Çağına paralel bu tabakayı ayrıntılarıyla tanıtacak ve bu 
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dönemin burada durumu hakkında da daha ayrıntılı bilgiler alabilmemizi 
sağlayacaktır.

Hitit Çağı Eskiyapar için ayrı bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla 2014-
2017 yıllarında kazılar Hitit kültür katının tabakalarında yoğunlaşmıştır.  
2011 yılında Eskiyapar’ın Orta Hitit seviyesindeki “A” yapısının enkazı için-
deki kırık bir tablet ile birlikte madeni eserler ve dönem özelliklerine sahip 
çanak çömlek tipleri bulunmuştur. Eskiyapar’ın tablet bulunan Hitit merkez-
leri kapsamına girmesini sağlayan tabletin ele geçirildiği “A” yapısı Orta Hi-
tit Dönemine aittir. Söz konusu yapı, höyüğün KD sektöründe ilk kazıların 
sürdürüldüğü alanda yer alır ve buluntuları ile önem kazanmaya başlamıştır 
(Resim: 2).  Önceki yıllarda “A” yapısında Orta Hitit Çağına ait bir küp üze-
rindeki mühür baskılı parça enkaz içinde ele geçmiştir. M. Weeden tarafından 
çalışılan ve benzeri daha önce Boğazköy’de bulunan ve bir erzak kübü üstün-
de olduğu anlaşılan bu baskı, yapının idari önemini de ortaya koymaktadır. 
Eskiyapar baskısının Boğazköy’deki benzeri de Orta Hitit Çağına aittir. 2014 
yılı kazıları sırasında söz konusu yapının doğu uzantılarında ortaya çıkarılan 
bir zırh parçası ve ok uçları, buradaki şiddetli tahribatın nedenini açıklamak-
tadır5. 2012 yılında bu yapının taş döşemeli odasında in-situ bir banyo kübü 
ve kübün çevresinde boğa ve geyik boynuzları tespit edilmiştir6. 

Giderek önem arzeden durumu nedeniyle 2017 yılı kazısının 3. aşama-
sında A yapısının doğusunda, yapının genişlemelerini tespit etmek amacıyla 
yaklaşık 3x5 m. ölçülerinde bir sondaj gerçekleştirilmiş yaklaşık 75 cm. inildi-
ğinde Orta Hitit seramiği içinde yer alan moloz kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. 
Orta Hitit seramiğinin yoğunlaşmasıyla sondaj kuzeye doğru yaklaşık 4 m. 
daha genişletilmiş ve B açması oluşturulmuştur. Kazı sırasında in-situ iri bir 
erzak kübünün varlığı bu açmada belirlenmiş, içinde bulunduğumu odanın 
toprak seviyesi biraz daha indirilince kübün hemen kuzeyinde orta boyutta 
bir banyo kübü, onun da önünde daha büyük bir banyo kübü daha tespit edil-
miştir (Resim: 6, 8). Bu derin hacimli kübün içindeki toprak temizlenirken bir 
boğa veya öküze ait kaburga kemiklerinin düzenli bir şekilde dizilmiş oldu-
ğu, bunların yanına bir keçiye ait kafatasının özenli bir şekilde yerleştirildiği, 
yine bir keçi veya başka bir hayvanın bir kaç kaburga kemiğinin de buraya 

5 Sipahi 2015, s. 157, Res. 10.
6 Sipahi 2013a, s. 66, Res. 5.
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bırakıldığı tespit edilmiştir (Resim: 9). Bu durum söz konusu küplerin kutsal 
mekan içi bir kurban kültü ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 2012 yılında 
yine aynı yapı içinde ve bu küplerin batısında kalan taş döşemeli odada bu-
lunan bir başka banyo küpü ile bunun çevresindeki geyik boynuzları ve bir 
boğaya ait kemiklerle 2017 buluntuları, A yapısının tapınak niteliğini kesin-
leştirmiştir.

“A” yapısının doğu genişlemesindeki büyük ölçüde tahribe uğramış bu 
küpler askıya alınarak kazıya devam edilmiş, bunların taban seviyesinde me-
kan ait diğer eserler ortaya çıkarılmıştır. Büyük kübün çevresinde kabartmalı 
bir vazoya ait parçalar dağınık vaziyette ele geçirilmiştir. Söz konusu par-
çaların kabartmalı bir vazonun en az iki frizine ait olduğu anlaşılmaktadır. 
Kabartmalı parçalar birleştirilerek iki büyük parça haline getirilmiştir. Ara-
larındaki boşluklara ait eksikler olmasına rağmen iki ayrı frize ait oldukları 
anlaşılmaktadır. 2018 yılı çalışmaları sırasında olasılıkla vazonun diğer par-
çaları aynı mekandan gelecektir. Bir parçada saz çalan bir Hititli tasvir edil-
miştir. Bir araya getirilen diğer büyük parçada ise bir frizin üstünde üç grup 
kabartma yer almaktadır. Saz çalan tasvirin yüksekliği kırık haliye 15 cm olup 
orijinal yüksekliği ise 20 cm. civarındadır. Hititli sazcı bu haliyle, Hitit kabart-
malı vazolarındaki en büyük sazcı tasviridir. Gövdesinin üst tarafının çıplak-
lığı sazının formu ve saz çalma tarzıyla farklılık taşır. 

2017’de ortaya çıkarılan söz konusu vazo parçaları Orta Hitit Çağına ait 
olup dini niteliğe sahip “A” yapısının envanterini zenginleştirmeye devam 
etmiştir. Eskiyapar Eski Hitit Çağında bir kabartmalı vazo üretim merkezidir. 
1968 yılından bugüne kadar Eskiyapar’daki tüm kazılarda elde edilen par-
çalardan Eski Hitit Çağında en az on ayrı vazonun varlığı anlaşılmaktadır. 
Bu sıralamada Eski Hitit son safhada 2012 yılında bulunan üzerinde “boğa 
başlı Hititli” nin yer aldığı parçanın yeri de önemlidir7. 1968 yılında müzeye 
teslim edilen ve ilk dönem kazılarının başlamasına neden olan vazo; Eski Hi-
tit kabartmalı vazolarının gelişim sürecinin ilk aşamasını temsil etmektedir. 
Kaniş Karumu’ndaki vazolardan biraz daha geç, Bitik, Hüseyindede ve İnan-
dık vazolarından biraz daha eskidir8. Boyalı Höyük “A” yapısında bu tarz bir 

7 Sipahi 2014b, s. 35.
8 Özgüç 1982, s. 147.
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vazonun kırık parçaları bulunmuştur9. Boyalı vazosunun gövdesindeki “ka-
bartma boğa tasvirleriyle”de paralellik gösterir. Kazısı 2008’te tamamlanan 
Çorum Boyalı Höyük’ün diğer buluntuları da Eski Hitit’in erken safhasına 
tarihlenmektedir.

Eskiyapar 2017 yılı kazısında da, öncekilerden farklı bir döneme; Orta 
Hitit Çağına ait bir vazonun varlığı anlaşılmıştır. Kabartmalı vazoların form 
ve işlev geçmişinin de Orta Anadolu’da M.Ö. II. binyılın ilk çeyreğine kadar 
uzandığını görmekteyiz. Üçüncü dönem kazılarının ışığında Eskiyapar’ın 
Eski Hitit tabakalarında kabartmalı vazo anlayışının gelişim aşamalarını izle-
yebiliyoruz10. 2017 Buluntusu ile birlikte Eski Hitit kabartmalı vazo anlayışı-
nın Orta Hitit Çağının başına kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. 

Değerlendirmemize devam ettiğimiz A yapısında, 2017 yılında kartal başlı 
bir perdah/biley taşı, bir boncuk, bir silindir mühür, bir düğme mühür, metal 
iğneler, ağırlık, taş aletler ve çok sayıda sapan taşı gibi eserler bulunmuştur 
(Resim: 11). Bunların yanı sıra taş kaplar, kol biçimli bir libasyon kabı, bir dam-
ga mühür, bir okucu bina envanterinin diğer parçalarıdır. Sapan taşlarının 
yoğunluğu, seramiklerin durumu, 2012’deki buluntuların ışığında da vurgu-
ladığımız gibi bu mekana gerçekleştirilen güçlü bir saldırıya işaret etmekte-
dir. Ayrıca üst seviyedeki Demir Çağı yapıları için bu yapıdan taş sökülmüş-
tür. Yapının zamanındaki tahribatının yanı sıra üst seviyeden gerçekleştirilen 
taş sökmeler A odasındaki çanak çömleğin büyük ölçüde tahribatına neden 
olmuştur. Buna ragmen A yapısında tesadüfi bir şekilde sağlam kalabilen bir 
testi unik tip özelliği sergiler (Resim: 7). Eski Hitit Çağından tanınan papağan 
gagası şeklinde gaga formuna sahip testilere benzerlik göstermektedir. Ancak 
bu testinin gagası omuz genişliğine birleşik olarak yapılmıştır; gaga bir boyna 
sahip değildir. Bu testi de diğerleri gibi Orta Hitit Çağına ait bir kült kabıdır. 
Gaga formu Orta Hitit özelliğindedir. Böylece 2017 yılı kazıları sonunda A 
binasının bir dini yapı olduğu yönündeki hafir görüşü kesinleşmiştir.

“A” binası ile çağdaş ve Eskiyapar ilk dönem kazılarında ortaya çıkarılan 
bir başka yapı kazı alanımızın hemen doğusundadır. Bu binanın temizliği ve 

9 Sipahi, 2013b, s 256, Fig. 11.
10 Sipahi 2014b, s. 35, 40.
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düzenlemesi geçtiğimiz yıllardaki çalışmalarımız sırasında gerçekleşmiştir. 
Söz konusu bina Orta Hitit “A” yapımızla aynı seviyededir ve “C” olarak 
tanımlanan bu yapının bir benzeri Boğazköy kazılarında ortaya çıkarılmıştır. 
Kuzey yamacında 2. seviyeye tarihlenen “A” binasının hemen altında 3. se-
viyenin yapıları yer almaktadır. 3. seviye Eski Hitit’in son safhasına aittir ve 
Orta Hitit yapısı bu seviye yapılarının hemen üstüne kurulmuştur.

Söz konusu seviyeninin yapılarından, “B” olarak tanımlanan ve Eski Hitit 
Çağı III. safhaya ait olan büyük bir yapının sadece güney fasadı korunmuş 
olup 2014-2015 yılı çalışmaları sonucunda yapının doğu-batı yönünde yakla-
şık 15 metre genişliğe sahip olduğu belirlenmiştir11. “B” binasının kuzey kesi-
minin köy evleri tarafından kesilmesine rağmen bu yapının güney cephesinin 
6 odası kısmen ortaya çıkarılmıştır. “B” yapısının, Eski Hitit Çağında idari 
veya dini amaçlı bir işlevi olmalıdır. Yapının içinde ve çevresinde Eski Hitit 
kabartmalı vazo geleneğinin son safhasına ait parçalar bulunmuştur. 1968’ten 
2017’ye kadar sürdürülen kazıların sonucunda Eski ve Orta Hitit Çağında hö-
yüğün kuzey, kuzeydoğu kesiminde Hitit idari ve dini binalarının yer almış 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Eskiyapar ile beraber Alacahöyük de Hitit Çağındaki kökü Hatti’ye da-
yanan güçlü ana tanrıça kültüyle dikkatimizi çekmektedir. Eskiyapar’ın bir 
tapınım merkezi olduğu daha önce kabul edilmiştir12. Birinci dönem kazıları 
sırasında höyüğün kuzeydoğu kesiminde ortaya çıkarılan Eski Hitit Çağına 
tarihlenen 6 ayrı kabartmalı kült vazosuna ait parçalar13, yine aynı dönemde 
bulunan kol biçimli libasyon kapları, boğa başlı kaplar, içinde çıplak kadın 
tasviri bulunan kaplar bu yapının dini niteliğini ortaya koymuştur14. Eskiya-
par dini bir merkezdir. Söz konusu yapının odaları kısmen de olsa üçüncü 
dönem kazılarımız sırasında düzenlenerek belirgin hale getirilmiştir. “E” ala-
nı olarak tanımlanan bu kesimde, birinci dönem kazıları sırasında en az üç 
seviyesinin kaldırıldığı anlaşılmaktadır15. 2017’de burada yapılan temizlik ve 

11 Sipahi 2015, s, 155.
12 Özgüç 1988, s. 61; Temizer 1949, s. 796.
13 Özgüç 1988, s. 49.
14 A.g.e., s.  61; Özgüç 1999, s. 1; Özgüç, 1993, s. 613.
15 Sipahi 2015, s. 157, Res. 7.
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düzenleme çalışmaları sırasında duvarların en az iki safhaya ait olduğu, doğu 
kesiminde yaklaşık 2.5 m. genişliğinde küçük taşlarla döşeli bir yolun kuzey 
yönünde devamlılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca alttaki duvar seviye-
sinin erken M.Ö. 2. binyıl yangını üzerine kısmen oturduğu görülmüştür. Bu 
alanın kuzey kesiminde yangın molozu içinde Assur Ticaret Kolonileri çağda-
şı bir testi ortaya çıkarılmıştır16.

“B” binasının diğer çanak çömlek repertuvarı Eski Hitit Çağı örneklerinden 
oluşur. Eskiyapar’ın her dönemindeki güçlü yerleşimlerinin kesintisiz iskanı 
nedeniyle üst üstte gelen yapılar büyük ölçüde tahrip olmuştur. Dolayısıyla 
bu kesimde Hitit İmparatorluk Çağı güçlü bir şekilde temsil edilmemektedir. 
İlk dönem kazılarında buradaki bir imparatorluk suruna dikkat çekilmiştir. 
Eskiyapar’da güçlü bir şekilde yaşanan Eski ve Orta Hitit yerleşimlerinin ar-
dından Hitit İmparatorluk Çağı yerleşimi önemini giderek kaybetmiş olma-
lıdır ve bu tabaka çalıştığımız A açmasının daha batısında beklenmektedir. 
Birinci dönem kazıları sırasında höyüğün kuzeydoğu ve batısında Hitit İmpa-
ratorluk suruna ait temel taşlarının varlığı belirtilmiştir. Olasılıkla höyüğün 
güney ve güney doğu yamaçlarında yapılacak çalışmalar konu ile ilgili değer-
li sonuçlar verecektir17.

Özellikle kuzey yamaçta Orta Hitit yapılaşmasının üstünde, İmparator-
luk tabakası olmadığı için Erken Demir Çağı mimari izleri yer almaktadır.  
Eskiyapar’ın Eski Tunç ve Hitit çağlarındaki   önemi Erken Demir Çağında da 
devam etmiştir. Birinci dönem kazılarından da bilindiği gibi Demir Çağında 
Eskiyapar’da basit bir mimari sergiler. Yapılar birbirine bağlı olmayan ba-
ğımsız planlara sahiptir. Ancak üst seviyelerdeki Helenistik, Roma ve Bizans 
sakinleri Demir Çağı tabakalarını karıştırmışlar ve tahrip etmişlerdir. Demir 
Çağı seramiği, İ. Bayburtluoğlu tarafından çalışılmış; seramikte en az “eski” 

16 A.g.e, s. 162, 8.
17 Bu kesimlerin kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca höyüğün batı kesimlerine 

birinci dönemde de dokunulamamıştır. Dolayısıyla Hitit İmparatorluk Çağı için ayrıntılı bir şe-
kilde konuşmak için şimdilik erkendir. 2014’e kadar süregelen kazılarda, güçlü ve zengin bir 
Orta Hitit seviyesi ortaya çıkarılmaya başlamıştır. “A” yapısında dönem için değerli çok sayıda 
eser ortaya çıkarılmaktadır. Yazılı belgeler (tablet, hiyeroglifli mühürler, baskılar) bu yapı ve 
çevresinde bulunmaktadır. Özellikle 2011 sezonunda burada bulunan tabletin Orta Hitit karak-
teri taşıması tarihlememizi desteklemiştir. Ayrıca seramik işçilik, astar ve form olarak, Eski Hitit 
seramiğinden kendisini ayırmaktadır. 
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ve “yeni” olarak iki evrenin tespiti yapılmıştır18. Höyükteki Helenistik-Galat 
seramiği de Kızılırmak havzası boyalıları için önem taşımaktadır19.

Orta Hitit yapı komplekslerinin molozları üstüne yerleşen Demir Çağı ya-
pıları inşa edilirken ihtiyaç duyulan taşlar, alttaki Orta Hitit yapısının temel-
lerinden sökülmüştür. Daha ilk kazı döneminin çalışmalarında Demir Çağı 
tabakalarının birden fazla olduğu vurgulanmıştır. Bayburtluoğlu’nun Eskiya-
par için vurguladığı üzere “Frig Çağı tabakaları veya daha kapsamlı ifadesiy-
le Demir Çağı tabakaları” Hitit İmparatorluk Çağı ve yer yer Orta Hitit Çağı 
tabakaları üzerine yerleşmiş ve höyüğün tamamına yayılmış durumdadır. 
2014 yılında Demir Çağının erken seviyesinde bir kadın mezarı bulunmuştur. 
2017 yılında, ilk dönem kazıları sırasında düzlenen bir noktada, Demir Çağı 
seviyesinin altına inildiği için bu seviye ile ilgili buluntu ile bu yıl karşılaşıl-
mamıştır.

Eskiyapar’ın Hatti Çağındaki İlk dönem kazıları sırasında ortaya çıkarı-
lan Eski Tunç Çağı hazineleri, Eskiyapar’ın Hatti Çağında Truva ve Alaca-
höyük ile çağdaş ve zengin bir kent niteliğini ortaya koymuştur. Höyüğün 
doğu ve kuzeydoğu kesimlerinde Eski Tunç Çağı tabakalarına inilmiş ve söz 
konusu hazine gün ışığına çıkarılmıştı. Üçüncü dönem kazılarımız sırasında 
2011 yılından itibaren A açmasının kuzey ucundaki sondajımızda Eski Tunç 
Çağı seviyesi tespit edilmiş ve en az iki safhanın sermikleri ile belirlenmesine 
rağmen tarla seviyesinin 2 m. altındaki taban suyunun varlığı nedeniyle ka-
zıya devam edilememişti. Bunun üzerine Eski Tunç Çağı seviyesi için daha 
batıdaki C açmasında çalışmalar sürdürülerek tarla seviyesinin üstünde ka-
lan Eski Tunç Çağı seviyesi tespit edilebilmiştir. C olarak tanımlanan alan-
daki sondajda, 2016 yılına kadar Eski Tunç Çağının son safhasının en az iki 
seviyesi in-situ seramikleri ile belirlenmiş, 2015 yılında burada boğa ve keçi 
kurbanına ait hayvan kemikleri in-situ bulunmuştu. Buradaki C açması aynı 
zamanda Orta Hitit’ten aşağıya Eski Tunç Çağına kadar kesintisiz bir kesit 
vermiştir. 2016 yılında buradaki C sondajları yeni bir kazı alanına (C1 ve C2) 
dönüştürülmüştür. 2017 yılında açma kuzeye doğru uzatılmış (C3), en kuzey 
kesimde bir duvarın varlığı belirlenmiş, duvar doğuya doğru takip edilmiştir 

18 Bayburtluoğlu 1979, s. 296-297.
19 zoroğlu 1979, s. 209.
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(Resim: 10). Çalışmalar sırasında burada pişmiş toprak bir ağışak ile taş bir el 
baltası bulunmuştur (Resim: 11). Tespiti yapılan duvar, mimarinin E alanında 
doğuya doğru devam edeceğini göstermiştir. Bu kesimde de taban suyunun 
ortaya çıkmaması 2018 kazısı sırasında bu kesimin en iyi şekilde araştırılma-
sını sağlayacaktır.  

2017 kazısı ve sonuçları hedeflerimizi giderek daha da genişletmektedir. 
Bölgede, Kızılırmak kavsinin ortasında, Hatti ve Hitit iç çekirdek bölgesinde 
yer alan Alaca Höyük ve Eskiyapar birbiri ile ilişkili iki önemli kült merke-
zi olarak belirgin bir şekilde sivrilmektedir. Hattuşa’dan kuzeye doğru olan 
kült gezilerinde ziyarete konu olan kayda değer iki kült merkezi Arinna ve 
Tahurpa yine bu bölgededir20. Eskiyapar ve Arinna olarak kabul gördüğü-
müz Alaca Höyük çevresinde yoğunlaştırılan yüzey araştırmalarımızda aynı 
ölçekte başka bir merkez ile karşılaşılmamıştır. M.Ö. III. ve II. binyıllarda dini, 
ticari ve idari yönden güçlü bir merkez olan Eskiyapar’da sürdürülen kazı-
lar vurguladığımız hususlar için değerli sonuçlar sağlayacaktır. Ayrıca böl-
gede M.Ö. III. binyıldan II. binyıla geçiş aşamaları ve bu sürecin devamında 
Hatti’den itibaren Hitit sanatının kesintisiz gelişimi için Eskiyapar bir labora-
tuvar görevi üstlenmektedir. Boğazköy, Maşathöyük, Alacahöyük, İnandık, 
Hüseyindede, Fatmaören, Boyalı ve Eskiyapar, Eski Hitit Çağının tüm saf-
halarını birbirini tamamlayan verileriyle ortaya koymuşlardır. Böylece, Orta 
Anadolu’da Hitit’in erken safhaları en iyi şekilde tanınmıştır.

Sonuç olarak 2017 kazısı sonunda üç temel hedefe ulaşılmıştır: 

1. İlk dönem kazılarında ortaya çıkarılan E alanında Eski Hitit Çağının 
I. safhasına ait iki alt safhanın daha varlığı anlaşılmıştır. F açmaları ile 
Eski Hitit I tabakasının hemen altında Assur Ticaret Kolonileri Çağı 
çağdaşı bir tabakanın mevcudiyeti bu kesimde belirlenmiştir. Bu ta-
bakanın tarla seviyesinin altında kuzeye doğru devam edebileceği an-
laşılmıştır. Eski Tunç ve Erken M.Ö. II. binyıl tabakalarının höyüğün 
doğusundan batısına doğru bir eğimle yükselerek devam ettiği anla-
şılmıştır.

20 Eskiyapar’da 2011 yılında Orta Hitit “A” yapısında bulunan tablet parçasında Arinna ve Tahur-
pa kent isimlerinin yer alması, lokalizasyon tartışmalarını yeni bir boyuta taşımıştır. İlerleyen 
kazılarda ortaya çıkan yeni filolojik yanı sıra arkeolojik belgelerin de desteği ile Eskiyapar yerle-
şiminin ilgili lokalizasyon tartışmalarındaki yeri daha iyi anlaşılabilecektir.
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2. C açmalarında Eski Tunç Çağının III. ve II. safhalarına ait tespitler ya-
pılmış. Olasılıkla Eski Tunç II’ye ait bir duvarın höyüğün kuzeyindeki 
düzlüğün doğusuna doğru devam ettiği tespit edilmiştir. Böylece C 
alanında Eski Tunç Çağı safhalarının daha yüksek kotta olduğu belir-
lenmiştir. 2018 yılında bu kesimde gerçekleştirilecek geniş bir açma ile 
daha alt seviyedeki Kalkolitik Çağ tabakasına inilebilecektir.

3. Höyüğün üstündeki B açması 2017 yılında merkezi bir açmaya dönüş-
türülmeye başlanmış, buradaki A yapısının dini karakteri, buluntula-
rın yardımıyla ortaya çıkarılmıştır. Kazılar sırasında yapının bir depo 
odasına ve kült odasına girildiği anlaşılmaktadır ve bulunan eserler bir 
tapınak envanterine uygunluk göstermektedir. Ortaya çıkarılan eserle-
rin Orta Hitit Çağına ait olması bu kesimin üst seviye sakinleri tarafın-
dan çok karıştırılmadığını göstermektedir. Üçüncü dönem Eskiyapar 
kazılarının ikinci beş yıllık programında belirlenen bir Hitit arşivini 
ortaya çıkarma hedefi için 2017 yılında uygun ortam oluşturulmuştur.

Eskiyapar Höyük’te güçlü bir kültür katı oluşturan Hitit Çağına ait yazılı 
belgeler üçüncü dönem kazılarımızda yoğunlaşmaktadır (2010-2017). Bunlar-
dan en dikkat çekeni 2011 yılında bulunan tablettir. Eskiyapar’da son dönem-
de bulunan bu tablet parçası Orta Hitit’e ait bir büyük yapının enkazında ele 
geçirilmiştir. Yazı karakterinin de Orta Hitit’e ait olması, yapıdaki arkeolojik 
eser konteksinin de aynı döneme işaret etmesi bizim için anlamlıdır21. Söz 
konusu tabletin bulunduğu yapının kutsal mekanında, 2017 yılında sayısı 
artan kültle ilişkili buluntular, bu yapıda bir arşivin var olma ihtimalini güç-
lendirmiştir. Önümüzdeki yollarda Eskiyapar’da Hitit kültür katında ortaya 
çıkarılacak arkeolojik eserler ve yeni yazılı belgeler, Hitit arkeolojisine olduğu 
kadar filolojisine de yeni katkılar sağlamaya devam edecektir.
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Resim 2: Hüseyin Abad Ovası’ndan bir kesit.

Resim 1: Eskiyapar 2017 Kazısı genel plan ve kazı alanları.
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Resim 4: F Sondajları. Resim 5: 2017 Kazısı E Alanı’nın kuzeyi.

Resim 3: 2017 Kazı alanları ve açmaların konumları.
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Resim 7: 2017, A Yapısı, in-situ testi.

Resim 6: 2017, A Yapısı kazı alanı, in-situ banyo küpleri.
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Resim 10: 2017, C Açması, ortaya çıkan duvar.

Resim 8: 2017, A Yapısı, in-situ banyo küpleri te-
mizlenirken.

Resim 11: 2017, Eskiyapar kazısı eserlerinden bir 
grup.

Resim 9: 2017, A Odası, banyo kübü içinde düzen-
lenmiş hayvan kemikleri.
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KASTABALA KAZI ÇALIŞMALARI 2017
Turgut Haci ZEYREK*

Ali Nadir ZEYREK

Kastabala antik kenti Osmaniye kent merkezinin 25 km. kuzey-kuzeyba-
tısında, Kazmaca – Kesmeburun ve Bahçe köylerinin sınırları içerisinde yer 
alan vadi ve vadinin batı yönünde açıldığı ovada gelişir. Ceyhan Nehri (Pyra-
mos) ise kentin yaklaşık 3 km. kuzeyinden akar. Kentin territoriumu sınırları 
güneyde Ceyhan Nehri, kuzeyde Karatepe, batıda Kırmıtlı Kuş Cenneti ara-
sında genişleyen verimli ovayı kapsar1. 

* Prof. Dr. Turgut Haci zEYREK, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, TR–61080 Trabzon/TÜRKİYE, zeyrekturgut@gmail.com

 Dr. Ali Nadir zEYREK, Kastabala’da sürdürdüğümüz arkeolojik çalışmalarımızın her aşama-
sında ekip üyesi olarak görev almış, Kastabala çalışmalarımızın gerçekleşmesi ve başarıyla so-
nuçlanmasında bilgi, deneyimi ile bilimsel katkı sunmuştur. Kastabala antik kentinde geliştir-
diği araştırma projesi ile kentin arkeolojisi hakkında eksik bilgileri tamamlayıcı nitelikte özgün 
sonuçlar ortaya koymuştur.

 Doç. Dr. Rifat Eser KORTANOĞLU, Kazı Başkan Yardımcısı.
 Dr. Öğr. Üyesi Müge SAVRUM KORTANOĞLU, Kazı Bşk. Vekili.
1 Kastabala antik kentinde kazı ve temizlik çalışmaları Bakanlar Kurulunun 17/12/2012 Tarih-

li ve 2012/4077 Sayılı Kararlı İzini ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi adına sürdürülmektedir. Her yıl olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağ-
lamış olduğu bütçe ile gerçekleştirilen 2017 yılı çalışmalarımız Karadeniz Teknik Üniversite-
mizce BAP 04 Araştırma Alt Yapı Projesi (15/11/2016 tarih ve SUK-2016-572 nolu “Kastabala 
Antik Kenti-2017” isimli proje) kapsamında da desteklenmiştir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 30/06/2017 
tarih ve 94949537-160.01.01(80)-132340 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapıla-
cak Kazı ve Sondaj Ruhsatnamesi ve izniyle öngörülen projesine uygun biçimde Osmaniye İli, 
Merkez İlçe, Kesmeburun-Kazmaca ve Bahçe köylerinin sınırları içerisinde yer alan Kastabala 
Antik Kenti’nde gerçekleştirilmiş ve sonuçlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığına, Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. 
Süleyman BaykaL’a ve Üniversite Senatosu üyelerine, Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. 
Temel Öztürk’e, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Sayın yetkililerine, Osma-
niye Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun’a, Osmaniye İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Meh-
met Yanık’a, Osmaniye il Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Osmaniye Müze Müdürlüğüne ve 
Bakanlık Temsilcisi Sayın Arzu Ovacık’a teşekkürü borç biliriz.
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“Kültür ve Tabiat Varlıkları ile İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj 
ve Kazılar Hakkında Yönerge” hükümlerine uygun biçimde Kastabala’da 
önceki yıllarda (2009, 2011-2016) sürdüğümüz ve halen devam eden kültür 
varlıkları ile ilgili çalışma alanlarımızda açığa çıkarılan taşınmaz kültür var-
lıklarının doğa ve kenti ziyaret eden insanlar kaynaklı tahribatın önlenme-
si, ayrıca taşınmaz kültür varlıklarının korunması hususunda acil önlemler 
alınması, bu önlemler kapsamında ivedilik gerektiren çalışmaların gerçek-
leştirilmesi amaçlı olarak 2017 yılı için öngörülen programa uygun biçimde 
gerçekleştirilmiştir.

2017 yılı Kastabala antik kenti çalışmalarımız Kastabala Vadisi’nin ku-
zey yamacında batıda ören yeri ziyaretçi parkından başlayan, doğuda kale 
tepesini ve tiyatroyu da içine alacak bir alanda, ayrıca tiyatroya paralel ko-
numda Kastabala Vadisi’nin güney yamacına dayalı biçimde vadi tabanına 
inşa edilen hamam yapısında çevre düzeni, koruma, restorasyona hazırlık, 
konservasyona hazırlık, yayın ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirilmesine devam 
edilmiştir.

2009, 2011-2016 kazı çalışmalarından elde edilen bulgu ve buluntular he-
nüz röleve, restitüsyon çalışmaları için yeterli olmamakla beraber Mersin 
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. 
Nida Naycı rölöve, restitüsyon ve restorasyona yönelik uygulamalara yönelik 
inceleme, belgeleme, değerlendirme çalışmalarına 2011 yılında başlamış olup, 
devam eden alan çalışmalarından bulgu ve buluntular ışığında çalışmalara 
2017 yılı için öngörülen programımıza uygun biçimde Doç. Dr. Nida Naycı 
tarafından devam edilmiştir.

Kastabala’daki 2017 yılı çalışmalarımız önceki yıllarda da olduğu gibi ön-
görülen projemize uygun biçimde çevre düzeni, koruma, restorasyona hazır-
lık, konservasyona hazırlık, yayın ağırlıklı olarak gerçekleştirilmiştir.

Depremler vd. doğa kaynaklı tahribatlar, özellikle kentin tüm genelinde 
yoğun tarımsal faaliyetler mimariye ait yapı kalıntılarının tahribine,  kültür 
tabakalarının erozyonuna ve yok olmasına neden olmuştur. Söz konusu doğa 
ve insan kaynaklı tahribatlar kentin genelinde her yıl artan hızla devam et-
mektedir.  Değinilen kültür tabakası erozyonu kentin tüm diğer yapılarında 
olduğu gibi Kastabala Vadisi’nin kuzey yamacındaki caddenin planını, cad-
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denin şehir planında başlangıç ve ulaştığı merkezin somut biçimde tespitini 
de zorlaştırmaktadır. Caddenin mimari bütünlüğünü yitiren mevcut durumu 
ve bu yapının mimarisinden geriye kalan az sayıda mimari unsur kentin tüm 
diğer yapıları gibi A. N. zeyrek’in bilimsel araştırması ve çalışması kapsamın-
da belgelenmiştir. Hem Kastabala antik kentinin önemli kısımlarından olan 
bu caddenin daha fazla zarar görmesinin önüne geçilmesi, hem de turizmin 
ilgisini çekecek bir konuma getirilmesi yönünde çalışmalar konusunda alt 
yapı araştırma çalışmalarımıza önceki yıllarda olduğu gibi 2017 çalışma sezo-
numuzda da devam edilmiştir.

2017 kazı ve araştırma sezonunda Kastabala’da öncelikli olarak antik ken-
tin sayısal planının çıkarılmasına yönelik çalışmalarına, antik kentin cadde 
sokak sistemi, yüzeyde görülen mimariye ait bulgu ve buluntuların belge-
lenmesi, kültür tabakalarının stratigrafi tespiti, insan ve doğa kaynaklı tahri-
bata karşı basit koruma önlemleri, mülkiyet sorunu çözümü işleri ile birlik-
te devam edilmiştir.  2009-2016 kazı ve araştırma sezonlarında kentin farklı 
merkezlerinde kentin kültür dokusunun kronolojisini tespit amaçlı stratigrafi 
tespit sondaj çalışmaları gerçekleştirilmişti. Söz konusu çalışma alanlarından 
biri de propylon–nymphaeum - anıt mezar (?) olarak adlandırılan 3 yapı ev-
resine sahip anıtsal bir yapıya ait kalıntıların tespit edildiği sondaj alanıdır. 
Yapı grubunun bu üçlü tanım ile adlandırılmasının sebebi, alanda yapılan 
sondaj kazıları ve araştırmalar ışığında yapının farklı dönemlerde gördüğü 
müdahaleler sonucu yukarıda sayılan işlevlerle kullanılmış olmasına ilişkin 
güçlü bulgulara ulaşılmış olmasındandır. Kazı çalışmaları gerçekleştirilen 
sondaj alanı yaklaşık güney-kuzey yönünde 55 m.; doğu-batı yönünde 18 m. 
uzunluğa sahiptir. Arazideki eğimden dolayı sondaj alanının güney ve ku-
zey sınırları arasında yaklaşık 9-10 m.lik bir kot farkı bulunmaktadır. Yapının 
düzgün bir plan şeması olmamakla birlikte, farklı yapı evrelerine ait, yamacın 
eğiminden dolayı teraslama yöntemi ile kotların düzeltilmesi sonucu fark-
lı kademelere oturtulan mekânlardan oluşmaktadır. Bu mekânların sınırları 
kentin kültür dokusunun stratigrafisini tespit amaçlı sondaj alanı ile sınırlı 
bölgede kazı çalışmaları ile açığa çıkarılmış mimariye ait bulgu ve buluntular 
sütunlu caddenin ayağa kaldırılması projemiz kapsamında cadde ile birlikte 
değerlendirilmektedir. Bu amaçla propylon-nymphaeum-anıt mezar (?) olarak 
adlandırılan ve yukarıda sınırları tanımlanan proje alanına ilişkin belgeleme-
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restitüsyon-restorasyon projeleri çalışmasına 2017 yılında da devam edilmiş-
tir. 2009-2012 yılları arasında sondaj çalışmaları ile açığa çıkarılan bu alanın 
kalıcı olarak korunmasını sağlamak üzere; yapı kalıntılarının atmosferik ko-
şullara ve eğimden kaynaklanan yağış drenajına karşı korunmasına yönelik 
önemler ve müdahalelerin tanımlanması öngörülmüştür. Bu kapsamda, ön-
ceki sezonlarda başlanan mimari belgeleme (rölöve) çalışmaları 2017 yılında 
da sürdürülmüştür2. 

Belgeleme çalışmalarına ilişkin veriler 2 etapta yürütülen çalışmalar ile 
elde edilmiştir. Öncelikle 3B lazer tarama tekniği ile sondaj alanı 3B olarak 
taranmıştır. Bu tarama sırasında lazer tarayıcı yapının bulunduğu sondaj ala-
nının bütün yüzey kesitlerini ve aynı şekilde alanda tanımlanan mekânların 
iç cephelerini görecek şekilde belirlenen istasyon noktalarına taşınarak bü-
tün alanının 3B lazer taraması yapılmıştır. İkinci etapta, geleneksel yöntemler 
kullanılarak alandaki tüm duvar parçaları üçgenleme yöntemi ile elle ölçül-
müş, mimari blokların ise parça envanterleri çıkarılmıştır. Farklı yöntemlerle 
elde edilen veriler birbirinin doğruluğunu kontrol etmek için karşılaştırılmış-
tır. Sonuç olarak, yapının oturduğu sondaj alanı ve yapıyı oluşturan her bir 
mekâna ilişkin hem yükseklik kotları hem de yatay ölçüleri (x, y, z) koordinat 
sisteminde renkli nokta bulutu olarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler ışı-
ğında proje alanına ilişkin 1:50 ölçekli bütün kotları gösteren plan şeması ve 6 
adet kesit-görünüşten oluşan rölöve projeleri üretilmiştir.  Kesitlerin 1 tanesi 
sondaj açmasının dar kesitinde (yamaca yakın), diğerleri uzunlamasına yön-
de farklı mekânları görecek şekilde çizilmiştir.

Belgeleme çalışmalarının ikinci aşaması yapıda kullanılan malzemelerin 
tespitine yönelik malzeme analizleri oluşturmaktadır. Malzeme analizleri-
nin amacı, farklı yapı evrelerine ait sıva, harç taş örneklerinin fiziko-meka-
nik özelliklerinin tespit edilmesi ile hem dönelmeme çalışmalarına hem de 
yapıların konservasyon-restorasyon çalışmalarında kullanılacak restorasyon 
malzemelerinin tasarımına ışık tutmasıdır3.

2 Belgeleme çalışmalarının her aşaması Sayın Doç. Dr. Nida Naycı danışmanlığında ve onun ya-
pıcı, özverili, profesyonel katkıları ile gerçekleşmiştir. Bu vesileyle kendilerine teşekkürü borç 
biliriz.

3 Prof. Dr. Turgut Hacı zeyrek, Dr. Ali Nadir zeyrek ve Doç. Dr. Nida Naycı danışmanlığında.
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Kazı ve araştırmalar ışığında proje alanında bulunan yapı grubuna ilişkin 
3 önemli müdahale evresi tespit edilmiştir4. İlk dönem Roma Dönemine aittir. 
Bu döneme ait taş işçiliği düzgün kesme taş mimari bloklar şeklindedir. Or-
taçağda bu blokların bir kısmı yapının yeni işlevi sonucunda devşirme yapı 
elemanı olarak kullanılmış, dolayısıyla özgün yerleri (in-situ) değiştirilmiştir. 
Yapıya Ortaçağda yapılan müdahaleler sırasında, taş işçiliği çok düzgün ol-
mayan moloz veya kuru duvar tekniği ile yapılan yeni duvarlar da eklenmiş-
tir. Bu nedenle belgeleme (rölöve) çalışmaları sırasında duvarı oluşturan her 
bir mimari yapı bloğu veya yapı taşı ait olduğu dönemi belirtilerek belgelen-
miştir. Bu kapsamda yapı taşları 3 farklı grupta toplanmıştır: 

- Roma Dönemine ait ve in-situ bulunan mimari bloklar veya duvar taş-
ları

- Roma Dönemine ait ve Ortaçağda devşirme malzeme olarak kullanılan 
mimari bloklar ve yapı taşları 

- Ortaçağda eklenen mimari elemanlar ve moloz duvar tekniği ile yapıl-
mış duvar parçaları 

I-  ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ VE UYGULAMASI İLE İLGİLİ 
ÇALIŞMALAR

2017 yılı kazı çalışmaları kapsamında rekonstrüksiyonu yapılabilecek ni-
telikteki yapılardan mimari kesit alınarak belgeleme çalışmaları gerçekleşti-
rileceği öngörülmüştür. Ancak yedinci kazı sezonu tamamlanan Kastabala 
çalışmalarımızda tespit edilen yapılarda tam rekonstrüksiyonlarını yapma-
ya yeterli somut bulgu ve buluntu henüz elde edilememiştir. Antik kentte 
mevcut arkeolojik buluntular yardımıyla çevre düzeni, koruma, ileriye dönük 
restorasyon ve konservasyona hazırlık çalışmaları amaçlı ön büro çalışmaları 
ve alan çalışmalarına 2017 Kastabala çalışma sezonunda da devam edilmiştir.

Antik kentin ören yeri statüsüne kavuşturulabilmesi için şart olan kazı so-
nuçlarını da içeren Kastabala Çevre Düzenleme Projesi’nin bürokrasisi, mera 

4 Söz konusu yapı evreleri Dr. Ali Nadir zeyrek’in kapsamlı bilimsel araştırma çalışmasında tes-
pit edilmiştir.
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alanı vasıflıyken bölgede gerçekleştirilen kadastro çalışmaları sonrası şahıs 
mülkiyetine kaydedilen parsellerin yeniden kamulaştırılması çalışmaları ve 
bürokrasisi ile birlikte devam etmektedir.

II- BELGELEME ÇALIŞMALARI

Kastabala antik kentinde 2009, 2011-2016 yıllarında sürdürülen doküman-
tasyon ve arşiv belgeleme çalışmalarına 2017  kazı ve araştırma sezonunda da 
devam edilmiştir.

2009-2015 kazı çalışmalarından elde edilen bulgu ve buluntular bugüne 
kadar Kastabala hakkında tüm bilgi, bulgu ve belgeler ile birlikte Ali Nadir 
zeyrek’in 2016 yılında başarı ile sonuçlanan doktora tez çalışmasına5 konu 
seçilmiş, söz konusu tez kapsamında değerlendirilmiş, özgün sonuçlar ortaya 
koyulmuş, arkeoloji bilimi dünyasının bilgisine/ilgisine sunulmuştur. İngi-
lizce hazırlanan doktora tezinin Türkçe çevirisinin hazırlanması ve kitap ola-
rak yayınlanması arzu edilmektedir.

III-KORUMA UYGULAMA ÇALIşMALARI

Çalışmalarımızda korumaya önem verilmiştir. Konunun uzmanı yetkin 
bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmış, çalışmalara ve uy-
gulamalara bilimsel destek sunmuşlardır. Osmaniye Müze Müdürlüğü ve ba-
kanlık temsilcisi başta olmak üzere konusunda yetkin bilim insanlarının bilgi 
ve deneyimlerinden yararlanılmış, onların, görüş ve onayları alınmıştır. Son-
daj alanlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygun görüşleri çerçevesinde 
mevcut durumun korunması benimsenmiştir.

Propylon (?) - Anıt Mezar (?) – Nymphaeum (?)

Kültür varlıklarının korunması evrensel önem taşır. Ancak kültür varlık-
larımızın korunmasında bazı sorunlar yaşanmaktadır.  Korumanın pratikte 
uygulanabilirliği nasıl ve kimin tarafından korunacağının bilinmesinde sak-

5 Dr. Ali Nadir zeyrek, “Hierapolis-Castabala: The Urban Development in A.D. 1st to 3rd Centuries”, 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna/İtalya, Dottorato di ricerca in Archeologia e sto-
ria dell’arte, Danışman: Prof. Dr. Sandro de Maria, Bologna, 2016.
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lıdır. Korumaya konu olan bilimsel çalışmalar ve yayınlar bu konulara tam 
ve doğru cevaplar bulunabildiği ölçüde başarıya ulaşmaya yardımcı olacağı 
fikrini ortaya koyar.

Kastabala antik kentinde 2009’da ilk kez tarafımızdan başlatılan sistemli 
kazı ve araştırmalardan elde edilen bulgu ve buluntuların teknik inceleme-
leri kapsamında yapılarda kullanılan taşınabilir/taşınmaz malzemelerin bir 
bütün olarak doğru değerlendirilip belgelenmesi, ayrıca onarım ve koruma 
uygulamalarına hazırlık kapsamında seçilecek onarım malzemelerinin ve 
yöntemlerinin belirlenmesine de önem verilmiş, konusunda yetkin ve dene-
yimli değerli meslektaşlarımızdan ve farklı bilim uzmanlığına mensup bilim 
insanlarından ihtiyaç duyulan konularda profesyonel destek ve hizmet temin 
edilmiştir.

Kastabala antik kentinde 2009 yılında başlayan, 2011 yılından itibaren sis-
temli biçimde 2014 yılına kadar  devam eden sondaj kazılarının sürdürüldü-
ğü çalışma alanlarımızda her yıl olduğu gibi 2017 yılında da Doç. Dr. Nida 
Naycı’nın bilimsel başkanlığında, onun yönetimi ve denetiminde koruma 
amaçlı ve rölöve/restitisyon- konservasyona hazırlık çalışmaları kapsamında 
daha önceki kazı sezonlarında hazırlanan plan vb. çalışmaların revize işleri, 
güncellenmesi çalışmaları sürdürülmüştür.

Ancak, bilindiği üzere önceki yıllarda alınan adli karar/kararlar uyarınca 
sit alanı sınırları içerisinde yer alan, ancak şahıs mülkiyetinde olan parsel-
lerde tüm tarımsal faaliyetlere 2017 yılında da izin verilmiştir. Bu bağlam-
da söz konusu sit alanı sınırları içerisinde yer alıp da şahıs mülkiyetinde yer 
alan parsellerde derin sürüme dayalı tarımsal faaliyetlerde önceki yıllara göre 
daha da artan yoğunluk söz konusu olduğu dikkat çekmektedir. Pulluğa takı-
lan sütun tamburları, pullukla tahrip edilen duvar kalıntılarının, hatta temel-
lerinin sökülüyor olması kaygı vericidir.

Ayrıca sit alanı sınırları içerisinde yer alan parsellerde önceki yıllar ile 
karşılaştırıldığında kaçak kazı çukurları sayısının arttığı, bunların bazılarının 
yüzeysel küçük çukurlar olduğu ve sayısal anlamda özellikle vadinin güney 
yamacının tepe noktalarında ve vadinin kuzeybatısında kaya mezarlarının 
yoğunlaştığı bölgelerde gerçekleştirilmiş olması dikkat çeker. Bahçe, Kesme-
burun ve Kazmaca köylerinin merkezinde ve göz önünde olan bir alana kepçe 
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getirilmiş olması,  bekçi ve güvenlik kamerası kontrolüne rağmen kepçe ile 
kazı yapılması, faili/faillerinin halen meçhul olması üzüntü vericidir.  Her yıl 
kazı ruhsatının verileceği tarihe yakın dönemlerde kaçak kazı sayısının artışı-
nı ise dikkat çekici bulmakta, bunun her yıl mükerrer yenilenmekte olmasını 
bir rastlantı olarak değerlendirmemekteyiz.

IV- BELGELEME, ETÜD VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 
SONUÇLANAN AMORF ÇATI KİREMİDİ PARÇALARININ 
GÖMÜLMESİ İŞİ

Kastabala kazı evi deposunda muhafaza edilen ve bilimsel etüd, belge-
leme, değerlendirme çalışmaları tamamlanan pişmiş toprak amorf çatı kire-
midi parçaları ve keramik parçaları T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 23/10/2016 tarih ve 949495537-
160.01.01(80)-208930 sayılı yazısı uyarınca gerekli güvenlik önlemleri alına-
rak, özel mülkiyet arazisi olmayan, kazı evinin bulunduğu parselde, Bakanlık 
Temsilcisi Arzu Ovacık ve Osmaniye Müze Müdürlüğü’nden Arkeog Kü-
şet Koçer gözetiminde kalıcı bilgi notuyla 16.08.2017 tarihinde gömülmüş, 
17.08.2017 tarihinde ise bakanlık temsilcisi ve Osmaniye Müze Müdürlüğü 
yetkilileri gözetim ve denetiminde çukurun kapatılması gerçekleşmiştir.



545
Resim 3: Kalede duvar yazısı temizlik deneme uygulaması.

Resim 2: Kalede duvar yazısı temizlik deneme uygulaması.

Resim 1: Kale ve sütunlu cadde, batıdan. 
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Resim 6: Tiyatro.

Resim 5: Bitki temizlik çalışması.

Resim 4: Bitki temizlik çalışması. 
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KIRIKKALE DELİCE İLÇESİ ELMALI KÖYÜ
MOZAİK KAZI ALANI

Umut ALAGÖZ*

Elmalı Köyü mozaik kurtarma kazısının yapıldığı alan1, Kırıkkale İli De-
lice İlçesi Elmalı Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Kazı alanı, Karalı-
Elmalı köy yolunun 2. km.sinde, doğuya bakan hafif eğimli bir sırt üzerine 
konumlanmaktadır.  Çalışma yapılan alan aynı zamanda Antik Dönem Anc-
yra- Amasia - Neocaesaria - Nicopolis – Satala yol güzergâhı üzerinde Tavi-
um yerleşimi yakınlarında yer almaktadır2.  Ayrıca yerleşim alanı ve çevresi, 
Helenistik Dönemden itibaren bir Galat kavimi olan Trokmoi3 hükümranlık 
alanındadır4.

Kazı çalışmalarına tahrip olmuş ve küçük bir kısmı görülen mozaik taba-
nın güney doğu köşesinde başlanmıştır. Taban mozaiği, ait olduğu mekanın 
duvarları takip edilerek mozaik döşeli mekan tamamen açığa çıkarılmıştır5. 
Mozaiğin merkezindeki ana sahnede kısmen korunmuş olan motiflerde, or-
tada üstte sol elinde Lir çalar halde Orfeus betimlenmiş ve başının sol yanın-

* Umut ALAGÖz, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara/TÜRKİYE.
1 Kazı çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kırıkkale Valiliği’nden sağ-

lanan ödenekle Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Enver Sağır başkanlığında, Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi’nden Arkeolog Mustafa Metin, Umut Alagöz ve T.A Gültekin Yanbeyi ile 
Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü’nden katılan restoratör-
ler tarafından gerçekleştirilmiştir. 

2 French 2012 s. 256 Kazı alanı David French’in ölümsüz eseri Roman Roads and Milestones 
of Asia Minor adlı eserinde Ancyra- Amasia - Neocaesaria - Nicopolis – Satala yol güzergâhı 
üzerinde Tavium yerleşimi yakınlarında yer almaktadır. Yazar bu yol güzergâhı üzerinde 
Ankara’dan doğuya Siteler, Kayaş, Ortaköy, Hasanoğlan 1-4, Elmadağ 1-3, Sungurlu ve Tavium 
Büyük nefes Köyü yakınlarında insitu mil taşlarını plot etmiştir.  

3 Kaya 2000, s. 2
4 Mitchell 1974, s. 61  Yazar Galat Kavminin M.Ö 3. yy dan itibaren Anadolu’da Sivrihisar ve 

Yozgat arasında kalan coğrafyada üç kabile olarak bulundukları bilgisini verir.  
5 Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bir tarlada bulunan kazı alanında yaklaşık 5x2 

m ölçülerinde açılan kaçak kazı çukurunun içerisinde ve etrafında dağılmış ve kaçak kazı top-
rağı içine karışmış olan mozaik parçaları ve tesseraların alandan alınarak Müzeye getirildiği 
27.10.2017 tarihli uzman raporunda yer almaktadır.



548

da “EYC” yazısı okunmaktadır. Orfeus’un sol yanında bir sırtlan (?) oturur 
vaziyette betimlenmiştir. Sırtlanın alt bölümünde Yunanca “OPOC” (Dağ ve 
sınır) yazısı bulunmaktadır. Panonun alt sol (kuzey)  bölümünde kuzeyde 
vücudu kısmen örtülü oturan vaziyette bir erkek figürü, güney bölümde ise 
vücudunun üst kısmı tahrip edilmiş ayakta duran ve sol elinde bir yaprak tu-
tan giyimli bir kadın figürü betimlenmiştir. Ortaya çıkarılan mozaik tabanda 
büyük oranda kırıklar ve tahribat görülmektedir. Alanda batı, güney ve ku-
zeyde olmak üzere üç yönde,  bir kısmı tahrip edilmiş olan duvarlar da çalış-
malar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar sırasında bu alanda duvarın 
alt seviyesinde, taş döküntülerin altında çok az kısmı korunmuş çeşitli renk 
ve desenlerde fresk parçaları bulunmuştur. Alanda yapılan çalışmalar sırasın-
da A odasından başka bir odaya bir geçiş olduğu görülmüş ve çalışmalar A 
odasının batısına doğru genişletilerek devam ettirilmiştir.  

Açma B odasının bulunduğu bölüme doğru batı yönde 10x10 m. ölçüle-
rinde genişletilmiştir. Bu alandaki çalışmalarda yüzeyin hemen altından orta 
ölçekli moloz taşlardan örülü Geç Roma Dönemine ait yapı kalıntısına ait du-
varlarla ile karşılaşılmıştır. Geç Roma Dönemi yapılarının bulunduğu bu bö-
lümden in-situ vaziyette bir adet pitos, iki adet sikke, iki adet pişmiş topraktan 
tek kulplu testicik, bir adet pişmiş topraktan çift kulplu testicik, bir adet piş-
miş topraktan kapak, bir adet taş boncuk, bir adet taş ağırşak, bir adet bronz 
iğne ve çok sayıda kırık seramik parçaları ele geçirilmiştir. B Odası üzerinde 
bulunan Geç Roma Dönemine ait yapı kalıntıları kaldırılmış ve Roma Döne-
mine ait duvarların olduğu kültür katmanına ulaşılmıştır.  Yapılan derinleş-
me çalışmaları sonrasında Orfeus mozaiğinin batısında bulunan duvarın aynı 
zamanda B odasını doğu yönde sınırlayan duvar olduğu görülmüştür. 

Söz konusu geç dönem duvarlarının mozaik tabanın olduğu evreye ait 
duvarların bir kısmını ve Marsyas mozaiğinin batı kısmındaki geometrik bor-
dürün küçük bir bölümünü tahrip ettiği görülmüştür. Geç dönem duvarları 
sistematik bir şekilde belgelenerek kaldırılıp mozaik taban açığa çıkarılmıştır.

Ortaya çıkarılan mozaik tabanın ana sahnesinde, efsanesi Anadolu’da ge-
çen bir diğer mitolojik kahraman Marsyas betimlenmiştir. Dıştan içe 5 geo-
metrik motif ana sahnenin etrafını çevrelemektedir. En dışta yer alan bakla-
va dilimi ve testere dişi motiflerini, büyük baklava dilimlerinin betimlendiği 
bordür takip etmekte, devamında dalga motifli bordür, iç içe geçmiş daire 
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motiflerinin yer aldığı bordürler ve fargala motiflerinin betimlendiği bordür 
bulunmaktadır. Ana sahnede Marsyas (ΜΑΡCΑΥC) en sağda oturur şekilde 
betimlenmiş olup elinde bir sopa tutar vaziyette ve sağ eli Marsyas’ın hemen 
solundaki Olynpos’un (ΟΛΥΝΠΟC) arkasındadır. Onun yanında yatar po-
zisyonda yarı çıplak şekilde bir nymphe PEGE ( ΠΗΓΗ ) ve sol üstte yine yarı 
çıplak olarak başka bir nymphe NAPE (ΝΑΠΗ)  figürü betimlenmiştir. 

Orfeus mozaiğinin bulunduğu odaya bir kapı ile bağlantılı ikinci bir oda-
da bulunan Marsyas betimli taban mozaiği tamamen açığa çıkarıldıktan son-
ra kazı çalışmaları sonlandırılmıştır. 

A odasında bulunan taban mozaiğinde Anadolu’da yaygın olarak karşı-
laştığımız Orfeus betimi yer almaktadır. Orpheus Antik Çağda çoğunlukla, 
büyük şairlerin ve filozofların atası ve öncüleri olarak görülmekte, Truva 
Savaşı’ndan önceki dönemlerde kozmogonik dini şiirlerin yazarı olduğu 
düşünülmektedir6. Herakles’in ve tüm büyük efsanevi müzisyenlerin ustası, 
insanlığın eğiticisi, yardımcısı Orphe, genellikle Yunan kültürünü enkarne 
eden kahramanlardan bir tanesidir7. 

Orpheus’un kökeni ve ebeveynliği ile ilgili farklı ifadeler olsa da şu iki 
gerçek hatırlanmalıdır: Tanrı Apollon’un soyu ve Musa’lar ile olan bağları. 
Orpheus, müzik tanrısı olmasa bile, kesinlikle onun efendisi ve patronu ola-
rak bilinmelidir8.

Orpheus, tarihte Trakya veya daha doğudan Yunanistan’a geldiği tahmin 
edilen yarı mitolojik bir ozandır ve ünü tüm antik dünyaya yayılmıştır. Karısı 
Eurydike ile olan hüzünlü aşk hikâyesi dilden dile aktarılmıştır. Liri saye-
sinde tüm varlıkları etkilerken, karısını ölüler ülkesinden kurtarmak için de 
büyülü sesinden yararlandığı söylenir. Liriyle doğadaki en vahşi hayvanları 
bile uysallaştırır. Onunla, ölüler ülkesinin tanrısını da ikna eder ve karısı ile 
yeryüzüne çıkacakken tanrının emrini unutarak dönüp karısına bakar ve bu 
bakış onların göz göze geldikleri son an olur. Bu olaydan sonra Orpheus’un 
dünyaya yeni bir bakış açısı getirdiği ve “Orpheizm” isimli mistik inancın 
doruk noktasına çıktığı görülür9.  

6 Garezou,“Orpheus“,Limc 1994, 81
7 Garezou,“Orpheus“,Limc 1994, 81
8 Garezou,“Orpheus“,Limc 1994, 81
9  http://www.suryaniler.com/konuk-yazarlar.asp?id=951
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Orpheus kültünün, bir öte dünya anlayışı ile pagan anlayışın tek tanrılı 
dinlere geçişinde bir imge olduğu söylenebilir. Bu inanış, Hellenlerde ozan 
Orpheus’un, Roma Döneminde önemli bir külte geçen anlayışıdır. İlk zaman-
larda gizli tapınım gören ve dolayısıyla yasaklanan bu din, Roma Dönemi 
içinde, belki de Hıristiyanlığın etkisi ile yaygınlaşarak, gizlilikten çıkmıştır. 
Hem müzik hem de öte dünya yani ahiret bilinci içinde ruhun yeniden do-
ğuşu anlayışı ile özdeşleşmiştir. Böylece özellikle mezar kültü çerçevesinde 
önemli bir kutsal imge olmuştur10.

Marsyas konusu en az iki kez teatral anlamda işlenmiş ancak çok az bil-
gi kurtarılabilmiştir. Melos’lu Melanippides tarafından yazılan dithyrambda 
(Dionysos veya Bacchus onuruna bestelenen şarkı) Athena’nın ıskartaya çı-
kardığı flütler ile ilgiliydi. Marsyas ilgili en erken kaynak Herodotus tarafın-
dan Friglere dayandırılarak verilmektedir11. Dolayısıyla hikaye muhtemelen 
Frig ve Yunan geleneklerinin bir araya gelerek ortaya çıkmasına rağmen Yu-
nan orijinli değildir12. Marsyas Frigyalı ünlü bir satyrdir. Armoniyi icat ettiği 
söylenen Hyagnis’in oğludur. Marsyas İlkçağ Anadolusu söylencelerinde ge-
nelde Tanrı Apollon ile bir yarışmaya girer ve yarışmayı kaybedip cezalan-
dırılır13.  Hellenistik yazarlar bu yarışmanın trajik ve beklenmedik sonucuyla 

10 Parağrafın tümü için bkz. Salman 2007, 51; Tülek 1988 9-14
11 Herodotus 7,26
12 Weis, “Marsyas”, Limc 1994, 367
13 Demiralp 2014, 89-102; Smith ve Anton 1884, 482 Tanrıça Athena, kendi icadı olan kavalını ça-

larken, bir su kaynağının yanından geçiyormuş. Tam bu sırada suyun yüzeyine eğilip kendi 
yansısına baktığında kavalın, yüzünü nasıl çirkinleştirdiğini farketmiş. Öfke ile enstrümanını 
atmış ve onu yerden alacak kişiyi lanetlemiş. Bu durumdan habersiz olan Marsyas, kavalı almış 
ve hemen çalmaya başlamış. Evvelden tanrıçanın üflemiş olduğu kaval, hâlâ bu ilâhi nefesin 
etkisinde olduğundan en güzel nağmeleri yayıyormuş. Ama Marsyas bunun da farkında de-
ğilmiş ve başarısıyla böbürlenip duruyormuş. O, bununla da yetinmemiş ama tanrı Apollon’a 
meydan okumuş ve onun arpı ile yarışma cüretini göstermiş. Bu müzik yarışmasının sonunda, 
kazanan, kaybedene dilediğini yapacakmış. tanrısıTmolos’un hakem olduğu yarısma, ikinci tur-
da sonuçlanmış. Kazanan, Apollon imis. Tanrı, bazı kaynaklara göre, arbına, sesiyle eşlik ederek 
galip gelmiş. Başka bir rivayete göre ise Apollon, enstrümanını ters tuttuğunda bile aynı ezgileri 
çıkarabildiği halde, Marsyas bunu başaramamış ve küstahlığının bedelini de ödemek zorun-
da kalmış. Apollon, onu, bir ağaca bağlamış ve henüz hayatta iken derisini yüzmüş. Satyr’in 
kanı, Marsyas ırmağının kaynağı olurken; tanrı, onun derisini de yakındaki bir mağaraya asmıs. 
Marsyas’ın kavalı ise nehir tarafından Maiandros ırmağına doğru sürüklenmis. Sonrasında Aso-
pos nehrinde ortaya çıkan ve yine bu nehir tarafından Sikyon topraklarına bırakılan kaval, orada 
bulunan Apollon tapınağına adak olarak sunulmuştur. 
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daha az ilgilenmişlerdir14. Hybris bazı yazarlar için üzücü ama sağduyudan 
yoksun görünmektedir15. Bu dönemde Marsyas’a yeni bir anlam yüklenmiş-
tir. Bu anlam ile birlikte Marsyas bir orman yaratığına dönmüştür16. 

Roma dönemi yazarları Marsyas’ın kibrine ve aptallağını belirtmekte ve 
ona verilen acımasız cezadan bahsetmektedir17. Birkaç yazar cezayı ağır bul-
muş ve yarışmanın kaybedilmesini haksız bulmakta veya Apollonun zaferini 
teknik aksaklıklığa bağlamaktadır18. Özellikle Augustus Dönemi yazarların-
da ise Apollon’un Augustus’un baş tanrısı olmasından ötürü onun yanında 
yer aldıklarını görürüz19. Antik Dönem resim, mozaik ve yontu sanatında da 
sıklıkla bu cezalandırılan haliyle betimlenmiştir20. Elmalı mozaiğinde ise böy-
le bir sahne görülmez. Marsyas çırağı yahut oğlu Olynpos ve iki adet nymphe 
ile birlikte saygı görür bir pozda verilmiştir. Bu durum Antik Çağ resim ve 
mozaik sanatı için önemlidir.  

Sonuç olarak; kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mekânları, buluntuları 
ile birlikte değerlendirdiğimizde M.S III. yy.da inşa edilmiş bir Roma konutu-
nun bir bölümü olduğu yorumunu yapmamız mümkündür. 2016 yılı kazı ça-
lışmaları ile bu konutun birbirine kısa dar bir geçişle bağlantılı iki mekânı açı-
ğa çıkarılmıştır. Her iki mekânında, tabanını süsleyen, mozaik döşemesinin 
zengin süslemesine ve mozaik dizaynına baktığımızda şu yorumu yapabili-
riz: Mekanlar, konutun tricliniumu, bir başka ifadeyle evin sahibi tarafından 
konuklarını ağırladığı özel bölümleridir. Konutun küçük bir Roma yerleşme-
sine mi yahut Roma çiftlik kompleksine mi ait bir birim mi olduğu henüz 
bilinmemektedir. Kazı alanı ve çevresinde yapılacak bilimsel çalışmalar bu 
durumu açıklığa kavuşturacaktır. 

14 Weis, “Marsyas”, Limc 1994, 367
15 Weis, “Marsyas”, Limc 1994, 367
16 Anth. Pal. 7, 696; Alex. Polyhistor, FGrH 273 F76; Ov. met. 6, 392-395
17 Weis, “Marsyas”, Limc 1994, 367
18 Weis, “Marsyas”, Limc 1994, 367 Çünkü Apollon lirini ters çalabilirken Marsyas bunu flütle 

yapamıyormuş. Diğer yandan bazı yazarlar Apollonun kazanmasının nedenini hem çalıp hem 
söylemesine bağlamaktadır.

19 Weis, “Marsyas”, Limc 1994, 367
20 Weis, “Marsyas”, Limc-II 1994
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Resim 3: Kazı alanı, Elmalı Köyü ve kazı alanının hava fotoğrafı. 

Resim 1-2: Barrington Atlası ve David French’in yol güzergâhına göre kazı alanının bulunduğu nokta.
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Resim 4-5-6: Kazı çalışmalarının başlaması (A Odası).
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Resim 7-8-9: A Odasının ortaya çıkarılması, B Odası kazıları ve Geç Roma Dönemi duvarlar.
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Resim 10-11-12: A odası ve B Odası kazıları ve Geç Roma Dönemi duvarları ve duvarlar kaldırıldıktan 
sonraki durum.
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DEREKUTUĞUN 2017 KAZI ÇALIŞMALARI
Ünsal YALÇIN*

Önder İPEK
Gönül YALÇIN

Hamza EKMEN

Derekutuğun tarihöncesi bakır yatakları ve Erikli Tarla madenci yerleşmesi 
Bayat Kasabası’nın ve Çorum’un kuş uçumu 75 km. batısında, Alacahöyük’ün 
70 km. kuzeybatısındadır. Yerleşmenin bulunduğu Derekutuğun Köyü dağlık 
bir arazide, Köroğlu Sıradağları’nın güneyinde, Kızılırmak’ın da 20 km. kadar 
kuzeyinde yer alır. Tarihöncesi bakır maden galerileri Mazıönü Mevkii’nde, 
denizden 950 m. yüksekte bulunmaktadır. Söz konusu galerilerde 2009-2011 
yılları arasında birinci dönem kazıları, 2015 ve 2016 yıllarında ise ikinci dö-
nem kazıları gerçekleştirilmiştir. Keramik buluntular ve radyokarbon ör-
neklerinden elde edilen tarihlerle Mazıönü bakır galerileri M.Ö. 2900-2550 
yıllarına tarihlendirilmekte, tarihler ağırlıklı olarak M.Ö. 2850-2700 yıllarını 
kapsamaktadır (Yalçın & İpek 2016). Tarihlere bakıldığında Mazıönü maden 
galerilerinden yoğun olarak Erken Tunç Çağı II’de bakır çıkarıldığı saptan-
maktadır. Mazıönü’nün doğusunda yer alan Karanlıkdere’deki bakır galeri-
lerden elde edilen tarihler M.Ö. 2035-1890 yıllarını kapsadıklarından burada 
Erken Tunç Çağı sonu ile Asur Koloni Çağının, yani Orta Tunç Çağının baş-
larında bakır çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Mazıönü bakır galerilerinin yaklaşık 
300 m. güneyindeki Erikli Mevkii’nde ise madenci yerleşmesi bulunmaktadır 
(Yalçın v.d. 2018). Burada 2015-2017 yılları arasında kuzey, kuzeydoğu Erikli 

* Prof. Dr. Ünsal YALÇIN, Deutsches Bergbau-Museum Bochum,/ALMANYA, uensal.yalcin@
bergbaumuseum.de

 Dr. Önder İPEK, Hitit Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Çorum/TÜRKİYE
 Dr. H. Gönül YALÇIN, Deutsches Bergbau-Museum Bochum,/ALMANYA
 Dr. Hamza EKMEN, Bülent Ecevit Üniversitesi, zonguldak/TÜRKİYE. 
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açmalarıyla Erikli Tarla’da I-VIII arası numaralandırılan açmalarda, 2017 yılı-
nın son çalışma haftalarında da IX-XII arası numaralandırılan küçük sondaj-
larda kazılar sürdürülmüştür1. 2017 kazı mevsimi itibarıyla Derekutuğun’de 
arkeolojik kazı çalışmaları sona erdirilmiştir.

2017 kazı mevsiminde Mazıönü Mevkii’nde galeri komplekslerinde kazı 
çalışmaları yapılmayıp sadece temizlik çalışmaları ve çevre düzenlemesi ger-
çekleştirilmiştir. Ayrıca galerilerin üçboyutlu dökümentasyonu da yapılmış-
tır.

Mazıönü Maden İşletme Galerileri’nin Dokümantasyonu

Mazıönü’nde güneybatıya bakan sarp bir yamaçta bulunan iki düzine ma-
den galerisi bulunmaktadır. 2009-2011 ve 2015-2016 kazı kampanyalarında 
toplam altı galeri kompleksinde çalışmalar yapılmış (Resim: 1), ancak 2017 
yılında yalnızca çevre düzenleme çalışmalarıyla yetinilerek bunlara ağırlık 
verilmiştir. Kış aylarında yağışların yoğun olması nedeniyle galeriye çıkış 
yolları sedimanlarla örtülmektedir. Galerilere çıkış yolları ve galerilerin için-
de oluşan akıntılar temizlendikten sonra Alman madencilik şirketi (Deutsche 
Montantechnologie) DMT’den kiralanan PILOT 3D cihazı ile galeri boşlukla-
rının 3 boyutlu dokümantasyonu gerçekleştirilmiştir. Ölçümlerden elde edi-
len paremetreler 2017-2018 kış aylarında uzmanlar tarafından değerlendiril-
miş, çalışılan galerilerin üçboyutlu görüntüleri oluşturulmuş ve galerilerden 

1 Derekutuğun kazıları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izniyle, Çorum Müzesi Müdürü Dr. Önder İPEK‘in başkanlığı ve Prof. Dr. 
Ünsal Yalçın’ın bilimsel danışmanlığında ilk dönemi 2009-2011 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 
İlk dönemin sonuçları bir nihai yayınla bilim dünyasına sunulmuştur. İkinci dönem kazıları 
2015-2017 yıllarında yine Çorum Müzesi Müdürü Dr. Önder İPEK‘in başkanlığı ve Prof. Dr. 
Ünsal Yalçın’ın bilimsel danışmanlığında yapılmış, proje Alman Bilimsel Araştırmalar Kuru-
mu DFG tarafından mali destek, Bochum Alman Madencilik Müzesi’nden kurumsal destek 
görmüştür. 2017 çalışma ekibi Almanya Madencilik Müzesi (Deutsches Bergbaumuseum-Boc-
hum) uzmanı arkeolog Dr. H. Gönül Yalçın, zonguldak Ecevit Üniversitesi öğretim görevlisi 
Dr. Hamza Ekmen, doktora öğrencileri Hakkı Üncü (ODTÜ Ankara), arkeolog Andrea Balletta 
(Roma), Mareke Ubben (Hamburg) ve öğrenciler Serkan Tetik (zonguldak), Derya Demirkapı 
(zonguldak), Demet Coşkun (zonguldak), Ümmügülsüm Uğurlu (zonguldak), Burak Kader 
(zonguldak), Tuba Ortacı (Çorum), Nikolas Heil (Bochum), Mitja Musberg (Bochum), Julien 
Villatte (Bochum), Nadine Schwitanski (Bochum), Lukas Wolf (Bochum) ve Oliver Stegemeier 
(Bochum)‘den oluşmaktaydı.
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tarihöncesi dönemlerde çıkarılan nabit bakır madeninin miktarı bilgisayar 
desteğiyle hesaplanmıştır. 

Erikli Madenci Yerleşim Alanı 

Madencilik tarihi ve Eski Anadolu madenciliği hakkında önemli sonuçla-
rın elde edildiği Derekutuğun-Mazıönü Mevkii kazılarının yanı sıra, Mazıönü 
Mevkii’nin 300 metre güneyinde yer alan ve Erikli Mevkii olarak adlandırılan 
alanda madenden çıkarılan cevherin ilk işlem ya da önişlem gördüğü işlikle-
rin bulunabileceği düşüncesiyle başlatılan kazılar boyunca Roma, Hellenistik 
Dönem, Orta-Geç Demir Çağı, Orta ve Erken Tunç Çağına ait kültür kalıntı-
ları ve küçük buluntular gün ışığına çıkarılmış, 2017 arazi çalışmalarının son 
haftasında güney yamaçta açılan sondajlarda Kalkolitik Çağın da varlığı an-
laşılmıştır.

2017 sezonunda iki ayrı alanda kazı çalışmaları yürütülmüştür. Bunlardan 
ilki geçen sene açılan II no.lu sondaj alanının genişletilerek devamından oluş-
maktadır. İkinci alan ise yerleşimin güney batısındadır. 2016’da burada III ve 
IV No.lu açmalarda çalışılmış, 2017’de ise III ve IV No.lu açmaların kuzeyinde 
V, VI ve VII No.lu açmalarda kazılar yapılmıştır (Resim: 2).

Erikli II Açması

Erikli Mevkii‘nin ortasına yakın bir konumda ve Erikli I açmasının güney-
batısında, kuzeydoğu-güneybatı yönünde, 3x5 m. ölçülerinde açılan açmada 
ana toprağa inilmesi amaçlanmış, fakat kısıtlı zamanda bu hedef gerçekleş-
tirilememişti. 2015 ve 2016 yılında yapılan çalışmalarda yukarıdan aşağıya 
Roma, Hellenistik ve Demir çağlarına ait tabakalar tesbit edilmiştir. 

2016’da Orta Demir Çağının altındaki steril bir katmandan sonra, yüzey-
den 4 m. derinlikte iri taş kümelerine rastlanmış ve kazı çalışmaları taş küme-
leri yerinde bırakılarak sona ermişti. 

2017 yılında açma 7x8 m. boyutunda genişletilmiştir. Üst kot seviyesinden 
(892.03 m.) yaklaşık 50 cm. derinliğe kadar açmanın kuzey kesimlerinde dö-
küntü taşlar ve yoğun seramik ve hayvan kemiği ele geçirilmiştir. Tarla yüze-
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yine yakın bu seviyede erozyonun yoğun olması nedeniyle farklı dönemlere 
ait seramikler arasında, Roma-Hellenistik Döneme ait olanların ağırlıkta ol-
duğu gözlenir.

2017’de bir yandan genişletilen açma kısmı kazılırken diğer yandan geçen 
yıl taş kümelerin açığa çıkmasıyla bırakılan derin sondajda çalışıldı. Orta De-
mir Çağına ait havuz ve yuvarlak silo yapısının 70 cm. altında 5 adet yuvarlak 
dairemsi hat veren taş öbeği (kümeleri) bulunmaktaydı (Resim: 3). Taşların 
çevresinde oldukça steril, sarımtırak bir dolgu gözlemlenmiştir. Buluntular 
son derece azdır. Taş öbeklerinin doğusunda yapılan kazılarda toprak rengin-
de bir değişim olmadığı görülmüş, ancak keramik ve kemik yoğunluğunun 
giderek azaldığı saptanmıştır. Çapları 50-110 cm. arasında değişen ve kabaca 
yuvarlak olan taş dizileri sınırlı bir alanda açığa çıkarılmıştır. Bu taş dizileri 
Alacahöyük ve Demircihöyük gibi merkezlerden bildiğimiz Erken Tunç Çağı 
mezarlarının üzerindeki kümelenmiş taş yığıntılarını andırmaktaydı. Altla-
rından yeni ve düzensiz taş sıraları devam etmiş, giderek çanak çömlek par-
çaları ve diğer küçük buluntular tamamen kesilmiştir. Hem profilde hem de 
taşların altında steril toprak bulunmaktaydı. Buradan ETÇ III - Karum Geçiş 
Dönemi seramikleri gelmeye başlayınca sondaj yüzeyden 6,80 m. derinlikte 
bitirilmiştir. Söz konusu taş öbeklerinin yıkılma nedeniyle oluşma olasılığı 
güçlenmektedir. 

II No.lu açmanın kuzeyinde geçen yıl bulunan Orta-Geç Demir çağlarına 
ait havuzlara bir yenisi daha eklenmiştir. Dairemsi yapıdaki havuzun içi ince 
kumla doluydu (Resim: 4). İçinde az sayıda Demir Çağı keramik kırıkları ele 
geçirilmiştir. 

Açmanın güneybatısında yüzeyden yaklaşık 30-50 cm. derinliğin hemen 
altından in-situ tuğlalar gelmeye başlamıştır. Kazı çalışmaları bu alanda yo-
ğunlaştırılmış, yüzedeki toprağın hemen altında Geç Hellenistik Döneme ait 
olduğu anlaşılan bir yapı kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. 1 m. genişliğinde kalın 
taş duvarlarla çevrili bu mekanın ortasında tuğlalardan örülü diktörtgen bir 
yükselti bulunmaktadır. Yapının kuzey doğusu kısmen, güneyi ise tamamen 
kaçak kazı sonucu tahrip olmuştur. Kuzey batı duvarında, tuğlalardan örülü 
iki adet niş (edikula) bulunmaktadır (Resim: 5). Yapının tabanı ve duvarların 
iç yüzeyi kireçli bir sıva ile sıvanmıştır. Sıvanın çok katlı olduğu anlaşılmak-



561

tadır. Yapının içinden tarih verecek bir buluntu gelmediğinden nişlerden elde 
edilen kömür örneklerinin radyokarbon analizleri yapılmış ve yapı M.Ö. 2. 
yüzyıla tarihlenmiştir. Burası şimdilik altarlı kutsal bir alan olarak düşünül-
mekte olup rekonstrüksiyonu ve kesin yorumu ancak daha sonra yapılabile-
cektir.

Güney Çalışma Alanı: Erikli II-VIII Açmaları

2017 yılında çalışılan bir diğer alan ise yerleşmenin güneyinde geçen sene 
kazısına başladığımız ve ETÇ III-Karum Dönemi tabakalarını içeren bölge-
de yer almaktadır. Geçen sene Erikli III ve IV açmalarında çöp çukurları ve 
bunların içlerinde bol miktarda işlik malzemesi günışığına çıkmıştı. Bunlar 
arasında yine bol miktarda bakır cürufları ve fırın kalıntıları yer almaktaydı. 
Çöplük alanlarından ve işlik yerlerinden elde edilen çok sayıda maden cüru-
fu, üfleçler ve pota parçaları bu alanın madenci aktivitelerinin gerçekleştiril-
diği bir yer olarak kullanıldığına işaret etmektedir. Bu endüstri atıklarına ait 
işliklerin açmaların üst kesiminde olması varsayımından yola çıkarak Erikli 
III ve IV ün hemen kuzeyinde 5x5 m. genişlikte üç adet açmada çalışıldı. Ça-
lışmaların son haftasında IV No.lu açmanın güneyine bir açma (VIII) daha 
eklenerek kazı sonunda çalışma alanı 15x15 m. genişliğe ulaştı.

Erikli I ve II açmalarında olduğu gibi bu alanda da tarla yüzeyinin orta-
lama 30 cm. altında dolgu tabakasının başladığı söylenebilir. Daha sonra ilk 
mimari izleri taşıyan tabaka gelmektedir. Bu alanda kaçak kazı faaliyetlerinin 
daha yoğun olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle VII No.lu açma alanında kaçak 
kazı çukurları 4 m. derinliğe kadar inmektedir. Buna göre üstteki Roma-Hel-
lenistik dönemlere ait olduğunu düşündüğümüz kalıntılar tahrip olmuştur. 
Ayrıca yamaç konumundaki bu alanın tarla sahipleri tarafından düzlenerek 
bu üst tabakaların taşlarının ayıklandığı anlaşılmaktadır. Bu yüzden VI No.lu 
açmada tarla yüzeyinin 30-50 cm. altında ETÇ III-Karum Dönemi kalıntıları 
gelmektedir. 

Kazı sonunda açmalar birleştirilerek aralarındaki ilişki anlaşılmak isten-
miştir. Sonuçta tüm alanda iki ayrı evrenin olduğu söylenebilir: Üstte Karum 
Dönemine geçiş ve bu dönemin ilk safhalarını içeren silo ve işliklerin yer al-
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dığı üst kültür evresi ve onun altında ETÇ III‘ün erken dönemlerini içeren 
işliklerin yoğun olduğu erken evre. Bu iki evre gerek mimari birimler gerekse 
çanak çömlek repertuvarı açısından birbirinden ayrı özellikler taşımaktadır.

Alanın kuzeybatı kesiminde VI No.lu açmanın olduğu alanda ikisi iyi ko-
runmuş 4 adet dairemsi silo yer almaktadır (Resim: 6). Silonun içinden bol 
miktarda yerinde kırılmış ve daha sonra silonun içine atılmış saklama kapları 
ele geçirilmiştir. Bu durum burada tahıl ve benzeri erzak ve yiyeceklerin kap-
lar içinde saklandığına işaret etmektedir. Silolar işlevleri sona erdiğinde ya da 
alan terkedildiğinde çöp çukuru olarak kullanılmış ve doldurulmuştur. Dol-
gu malzemesi arasında çanak çömleğin yanısıra bol miktarda işlik malzemesi, 
öğütme taşları ve hayvan kemikleri bulunmaktadır.

VII No.lu açmanın yer aldığı alanda kaçak kazı faaliyetleri fazlaca tahri-
bata yol açmıştır. Burada kaçak kazı 4 m. derinliğe kadar inmektedir. Kazı 
sonlarına doğru IV ve VII No.lu açmalar birleştirilerek kazılmaya devam edil-
miştir. Sonuçta kuzeyde taş duvarlarla çevrili yamuk diktörtgen bir yapı gün 
ışığına çıkmıştır. Bu yapı geçen sene kazısı yapılan güneydeki IV No.lu açma-
daki mekanlarla ilişkili olmalıdır. Güneyde ise aynı özellikleri gösteren ikinci 
bir yapı ve iki adet oval işlik alanı yer almaktadır. Bu işliklerin geçen sene 
kazısı tamamlanan III. No.lu alandaki çöplük malzemesiyle ilişkili olduğunu 
düşünmekteyiz. 

Tüm yerleşim alanında erozyon etkileri gözlenmektedir. Yamaç akması 
sonucunda duvarlar yamulmuş veya kaymıştır. Silo duvarlarında erozyon et-
kisiyle yer yer yıkılmalar olmuş ve bunlar tamir edilerek kullanılmaya devam 
edilmişlerdir (Resim: 7). Yerleşim Karum Döneminde belki de erozyonun et-
kisiyle tahribe uğramış ve terkedilmiş olabilir. Uzun bir aradan sonra Orta 
Demir çağlarında tekrar iskana açıldığı anlaşılmaktadır. Bu konuda son söz 
C-14 analizleri tamamlandıktan sonra söylenebilecektir.

Kazı çalışmalarının son haftasında yerleşim alanının en alt yamacında kü-
çük sondajlarla alt evrelere ulaşılmak istendiyse de zaman darlığı yüzünden 
çalışmalar sınırlı kalmıştır. X No.lu, 2x5 m. ölçülerindeki sondajda yüzeyin 
50 cm. altında küllü bir dolgu tabakası saptanmıştır. Buradan toplanan çanak 
parçaları Kalkolitik Çağ özelliğini taşımaktadırlar. Bu tabakanın üst seviyele-
rindeki malzeme karışık olup, aralarında Mazıönü maden ocaklarından bildi-
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ğimiz Erken Tunç Çağı II malzemesi de bulunmaktadır. Buna göre, yerleşim-
de Mazıönü maden galerileriyle eş dönemi tesbit etmiş bulunmaktayız. Küllü 
tabakanın alt kesimlerinde ise Boğazköy Büyükkaya’dan bildiğimiz daha eski 
çanak çömlek parçaları gelmeye başlamıştır.

Küçük Buluntular

Erikli I, II ve III-VIII açmalarında yapılan kazılar beklenilenden fazla bu-
luntu vermiştir. Madencilik etkinlikleri ile ilişkili buluntular arasında işlik 
malzemeleri yoğunluktadır. Bunlar fırın kalıntılarından, cüruflardan, üfleç ve 
pota kırıklarından, yanısıra bol miktarda taş aletlerden oluşmaktadır. Küçük 
buluntular arasında pişmiş toprak tezgah ağırlıkları, ağırşaklar, figürinler, 
oyun taşları ve aşık kemikleri, ham fildişi bir çubuk, yontmataş aletler ve az 
da olsa hassas terazi türünden metal nesneler sayılabilir. Buluntular arasında 
dokuma ağırşakları önemli bir grubu oluşturmaktadır; bunlardan yüzeyleri 
sokma ve çizi bezekli olan örnekler özellikle ilgi çekicidir.

Çanak Çömlek Buluntuları

Açmalardan ele geçen çanak çömlek parçalarının Roma ve Hellenistik Dö-
nem, Orta ve Geç Demir çağları, Asur Koloni Dönemi ve ETÇ III’e tarihledi-
ği anlaşılmıştır. Kazının son haftasında ise derinleşilen açmalarda ETÇ I-II 
dönemlerine ve Erikli X açmasında Erken Kalkolitik Çağa tarihlenen çanak 
çömlek parçaları da ele geçirilmiştir. Erikli X açmasından alınan radyokarbon 
örnekleri burada gün ışığına çıkarılan çanak çömlek profillerinin M.Ö. 5200-
4800’lere tarihlendiğini göstermektedir.

Roma Dönemi keramik buluntularının çoğu II No.lu açmadan ele geçiril-
miştir. Buluntuların arasında pithos olarak anılan depolama kapları ve günlük 
kullanım dışında değerlendirilebilecek orta ile ince yapım keramik parçaları 
yer almaktadır. Büyük depolama kaplarının yanı sıra ağız çapları 20 cm.yi, 
taban çapları ise 10 cm.‘yi aşmayan Roma Dönemi keramik parçaları bulun-
maktadır. Söz konusu keramik son derece arı kilden, çarkta biçimlendirilmiş, 
portakal ya da kiremit renginde, parlak açkılı ya da sırlı, çift kulplu ya da 
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kulpsuz, dik kenarlı ve omurgalı, zaman zaman halka dipli, dışa doğru açılan 
küçük ve orta boy kaselerden oluşmaktadır. Keramik profillerinin bir kısmı-
nın yüzeyi kaygan ve parlak kırmızı/portakal renginde olan, iyi pişmiş ve 
dayanıklı, Erken Roma Dönemi terra sigillataeye ait olduğu anlaşılmaktadır.

Hellenistik Dönem keramiği yoğun olarak arı ya da az katkılı kilden yapıl-
mış, ince cidarlı kase ve açık kaplarla temsil edilmekte, bunlar arasında zen-
gin floral ve zoomorf kabartma bezekli kalıp dökümü kaseler özellikle dikkati 
çekmektedir (Resim: 8).

II no.lu açma çanak çömlek buluntularının az bir kısmı Orta Demir Çağı-
nın erken evrelerine, büyük bir bölümü de Orta ve Geç Demir çağlarına ta-
rihlenmektedir. Demir Çağı çanak çömleği elde ya da çarkta biçimlendirilmiş 
fasetlenmiş ya da fasetsiz dudaklı, küçük ve orta boy kaselerden, orta boy 
ve büyük çömleklerden, kulplu içecek kaplarından (kantaros), orta ve büyük 
boy, akıtacaklı ya da akıtacaksız sıvı saklama kaplarından (kraterlerden), bü-
yük boy depolama kaplarından (pithos), kapaklardan ve kap altlıklarından 
ve kapama amacına yönelik yuvarlak disklerden oluşmaktadır. Kapların ağız 
profilleri, tutamakları, akıtacakları ya da bezemeleri yoluyla Erikli Mevkii’in-
de Demir Çağının çok az miktarda örnekle erken evrede, daha fazla orta ve 
yoğun olarak bulunan örneklerle de son evrelerde iyi biçimde temsil edildi-
ği anlaşılmaktadır. Keramik buluntular arasında 2017 kazı mevsiminde ele 
geçirilen bir krater ağız parçasının üzerinde görülen plastik yaban keçisi ya 
da muflon protomu özellikle ilgi çekicidir (Resim: 9). Hellenistik Döneme ta-
rihlendiği düşünülen ve hemen tümü ele geçirilen bir keramik süzgecin yanı 
sıra yaklaşık dörtte üçü parçalar halinde ortaya çıkan ve tamamlanan siyah 
renkte, iyi açkılanmış bir omphaloslu kase (phiale) önemli buluntular arasında 
yer alır (Resim: 10). Söz konusu phiale Batı ve Orta Anadolu’da Ephesos ve 
Gordion’da (Kerschner 2005) bulunan, Phryg Dönemi ile Klasik Dönem baş-
larına tarihlenen az sayıda örnek arasında yerini alacaktır. 

Hemen tüm Erikli Tarla açmalarında tabaka durumuna göre ele geçirilen, 
ancak yoğun olarak Erikli VI’dan gelen Erken Asur Kolonileri Dönemine ve 
ETÇ III’e ait keramik ise gaga ve yonca ağızlı testilerden, konik, basit ya da 
dışa dönük dudaklı çanak, kase ve çömleklerden, tek kulplu fincanlardan, 
basit ve omurgalı küçük çanaklardan, yatay veya sepet kulplu yada kulpsuz 
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büyük çömlek yada saklama kaplarından, kapaklardan, kap altları ya da ka-
ideli kap parçalarından, az sayıda ele geçirilen ve depas ya da tankardlara ait 
oldukları düşünülen ağız parçalarından ve ünik olan bazı riton parçalarından 
oluşmaktadır (Resim: 11). Söz konusu çanak çömleğin bir kısmı el yapımıdır. 
Madenci yerleşmesindeki bu keramik profillerinin benzerleri Alişar, Alaca-
höyük, Boğazköy, İkiztepe, Kayalıpınar ve Acemhöyük’ten bilinmekte, bu 
yerleşmedeki buluntular da Erken Tunç Çağı III’e ve Karum Dönemi başla-
rına tarihlenmektedir (v.d. Osten 1937; Koşay & Akok 1966; Orthmann 1963; 
Alkım v.d. 1988; Müller-Karpe & Müller-Karpe 2009; Özgüç 1968).

Sayıca çok denilebilecek Mezopotamya gelenekli, çark yapımı, dipleri iple 
kesilerek çarktan ayrıldıkları belli olan dik kenarlı, yalın maldan bardaklar 
önemli bir grubu meydana getirir ve Geçiş Dönemine ya da ETÇ III‘e tarihlen-
dirilir (Orthmann 1963). Asur Koloni ve Erken Tunç Çağı dönemlerinin çanak 
çömleğinin hamuru genelde bitkisel katkı ve az miktarlarda taşçık ya da kum 
içermektedir. Bazı mallarda orta kabalıkta kireç katkı da görülür. Bir kısım 
keramiğin çarkta ya da yavaş dönen çarkta yapıldıktan sonra açkılanarak yü-
zeylerinden çark izlerinin yok edildiği anlaşılmaktadır; bu uygulama genelde 
Erken Tunç Çağı sonu ve Geçiş Dönemine atfedilir. Çanak çömlek oldukça iyi 
pişirilmiştir. Bölgenin Kalkolitik Dönem sonundan beri geleneği olan, Erken 
Tunç Çağı III‘de görülen içi kırmızı, dışı siyah ve yüzeyleri açkılı çanakları ile 
tek kulplu fincanları önemli bir form grubunu meydana getirmektedir. Söz 
konusu keramik Orta Anadolu’da Ahlatlıbel, Karaoğlan, Etiyokuşu, Çayyo-
lu, Polatlı, Alacahöyük, Boğazköy ve Alişar’dan da iyi bilinmektedir (Arslan 
v.d. 2013: 147, 148; Bertram 2008). Bir diğer önemli grup da ETÇ III’e tarih-
lendirilebilecek ve Karadeniz Filyos kültürü ile ilintili olduğu düşünülen bol 
taşçık katkılı, el yapımı mutfak mallarından oluşur. Bu keramiğin en önemli 
özelliği ağız kenarlarının dalga, parmak baskı ve çentik kabartma şeritlerle 
süslenmesidir. Formalar arasında ağızları içe çekik, küresel ya da söbe göv-
deli çömlekler önemli bir yer tutar. Söz konusu kaba keramik Karadeniz’in 
batısında zonguldak çevresinden Yassıkaya ve İnönü Mağarası’ndan, Orta 
Karadeniz’de Dündartepe’den ve Orta Anadolu’nun kuzey kesiminde ise 
Boğazköy’den bilinmekte olup Balkanlar’ın Ezero kültürü ile ilişkilendiril-
mektedir (Efe 2004; Ekmen v.d. 2017).
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Ayrıca bu yılki kazılarda yerleşmede Erken Tunç Çağının erken evrele-
rinin (ETÇ I-II) ve Erken Kalkolitik Çağın da varolduğu keramik buluntular 
yoluyla anlaşılmıştır. Yerleşmenin güney yamacında son kazı haftasında açı-
lan X No.lu açmanın yangın geçirdiği anlaşılan bir kültür tabakasında Erken 
Kalkolitike tarihlenen el yapımı keramik ele geçirilmiştir (Resim: 12). Hamur-
da katkı maddesi olarak genelde saman kullanılmıştır. Mutfak malı olarak 
tanımlanabilecek bir mal grubunun hamurunda ise az miktarda saman katkı-
nın yanı sıra orta kalınlıkta taşçık katkı gözlemlenmektedir. Yüzeyler bazen 
kabaca düzeltilmiş, genellikle de açkılanmıştır. Kaplar genellikle indirgenmiş 
ortamda, orta derecede pişirilmişlerdir. İnce yapımların daha iyi pişirildikleri 
gözlemlenmektedir. Yüzey renkleri kahverengi, gri, siyah gibi koyu tonlar-
dadır. Yüzeylerde zaman zaman açkı izlerinin yönü takip edilebilmektedir. 
Biçimler basittir; konik ya da huni biçimli çanak profilleri yoğunluktadır. 
Yanı sıra içe dönük ağızlı küresel gövdeli çömlekler, uzun silindirik boyunlu 
büyükçe çömlek ve kap profil parçaları da ele geçmiştir. Bazı omurgalı ve 
küresel gövdeli kapların üzerlerinde memecik bezekler gözlenir. Söz konu-
su buluntular Boğazköy- Yarıkkaya ve Büyükkaya yukarı plato benzer çanak 
çömlek gruplarıyla karşılaştırılabilir. Yarıkkaya ve Büyükkaya erken çanak 
çömlek profillerinin Göller Bölgesi Hacılar ve Kuruçay Kalkolitik çanak çöm-
leğiyle karşılaştırılması nedeniyle Derekutuğun Erken Kalkolitik buluntuları-
nın da bu bölge keramiğiyle ilişkisi bulunduğu anlaşılmaktadır (Schoop 2005: 
336, res. 9-2; Lev.14-18, 28). 

Binlerce parçadan oluşan keramik buluntular arasında tüm kap mevcut 
değildir. 2017 kazı mevsiminde yapılan çanak çömlek istatistiği sırasında se-
çilen 1000’e yakın profil ve bezekli parçanın teknik çizimleri yapılmış, ayrıca 
fotoğrafları çekilerek belgeleme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Koruma Önlemleri

Bu sene üç yıllık proje kapsamındaki kazı çalışmaları sona ermiştir. Anlaş-
ma gereği açma ve sondaj çukurları tekrar doldurularak tarla yüzeyi düzeltil-
miş ve tarla sahiplerine teslim edilmiştir. Bu işlem birçok safhada gerçekleş-
miştir. Önce temel ve benzeri kalıntıların üzeri ve açma tabanları ince kum ile 
örtülerek konserve edilmiştir. Böylece kazı sınırı da işaretlenmiş olmaktadır. 
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Çanak çömlek parçaları ve benzeri diğer amorf buluntular çıktığı yerde kum 
tabakasının üzerine bırakılarak üstü önce bir tabaka kum, ardından toprakla 
kapatılmıştır. Böylece buluntular çıktıkları yerde (in-situ) saklanmış oldular. 
Daha sonra açmalar kazı toprağı ile tamamen kapatılmıştır. Böylece hem ka-
lıntılar toprak altında korunmakta hem de bundan sonra çalışacaklar için eski 
kazı sınırları belli olmaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Derekutuğun’da iki dönemde gerçekleşen araştırmalar Anadolu arkeolo-
jisine önemli katkılar sağlamıştır. 2009-2011 yıllarında yapılan Mazıönü bakır 
galerindeki çalışmaların ilk sonuçları bir kitapta yayınlanmıştır. 2015-2017 
yıllarında gerçekleşen ikinci dönem projesi kapsamında ise daha çok Erikli 
Mevkii’nde bulunan madenci yerleşiminde çalışıldı. Bu iki dönem sonunda 
Derekutuğun‘un Anadolu kültür tarihi, özellikle de madencilik tarihindeki 
yeri hakkında önemli bilgilere ulaşılmıştır.

C-14 analizleri sonucunda Derekutuğun‘da günümüzden 6 binyıl önce ga-
leriler açılarak nabit bakır çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Bakırın nerede kullanıl-
dığı hakkında henüz bilgimiz bulunmamakla birlikte, Alacahöyük, Eskiyapar 
ya da Resuloğlu’na buradan bakır gitme olasılığı aşikardır. Derekutuğun’dan 
alınan örneklerin kimyasal ve izotop analizleri sonucunda malzemenin jeo-
kimyasal parmak izi saptanmıştır. Derekutuğun bakırı saf metalden oluşmak-
ta ve böylece geçmiş dönemler için büyük kalite göstermektedir. Dönemlerin 
eliter sınıfları bu kaliteli bakırı almak istemiş olmalıdır. 

Bundan sonraki çalışmalarda yakın çevredeki prehistorik yerleşmelerde 
gün ışığına çıkan metallerin analizi yapılarak Derekutuğun’la karşılaştırılma-
lı ve Derekuğun bakırının bu merkezlerde kullanılıp kullanılmadığı araştı-
rılmalıdır. Konumu itibariyle Derekutuğun Kızılırmak üzerinden Karadeniz 
Bölgesi’ne kadar ulaşım sağlayabilmekteydi (bkz. Resim: 1, Harita). Önü-
müzdeki yıllarda yoğunlaşacak maden analizleri bu konuya şüphesiz yeni 
boyutlar getirecektir. Böylelikle Tarihöncesi Anadolu kültürlerinin hammad-
de kaynakları arasında yerini alan Derekutuğun’da yapılan kazı çalışmala-
rı gerçek ürünlerini vermeye başlayacaktır. Ayrıca yerleşimde yapılan kazı-
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larda madenci yerleşmesinin muhtemelen Kalkolitik Çağdan bu yana, ama 
en geç Erken Tunç çağlarında madenciler tarafından iskan edildiği, burada 
metal ergiten ve işleyen işliklerde bakırın hazırlanarak ticaretinin yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Yerleşim Karum Döneminde (belki de dönemin sonunda) 
terkedilmiştir. 1000 yıllık bir aradan sonra Orta Demir çağlarında insanlar 
tekrar Derekutuğun’a yerleşmişler ve sürekli olarak Hellenistik ve Erken 
Roma İmparatorluk Döneminde, bu dönemden başlayarak bölge anlamında 
günümüze dek yerleşegelmişlerdir. Bu kadar uzun süre iskanın baş nedeni 
şüphesiz bakırdır. 

Bu kısa dönem çalışmaları şüphesiz önemli sonuçlar vermiştir. Buna rağ-
men birçok önemli konu aydınlığa kavuşmadığı gibi yanıttan çok yeni sorular 
oluşmuştur. Bu yüzden Derekutuğun’da araştırmaların gelecek dönemlerde 
tekrar başlaması kanımızca kaçınılmaz görülmektedir.
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Resim 2:  Derekutuğun Erikli madenci yerleşmesi çalışma alanının hava fotoğrafı. 2017 sezonunda II No.lu 
açmada ve III-VIII No.lu açmaların bulunduğu güney çalışma alanında gerçekleşti. Yanısıra 
yerleşmenin güney yamacında IX, X, XI ve XII No.lu sandajlarda çalışıldı.

Resim 1:  Derekutuğun Mazıönü tarihöncesi maden galerilerinin bulunduğu sarp yamaç. Çalışmalar 1-5 ve 
6 No.lu galeri komplekslerinde gerçekleşti.
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Resim 4: Erikli II: Açmanın kuzeyinde yer alan Demir Çağına ait tabanı kum dolu dairemsi havuz.

Resim 3: Erikli II: Açmanın güneyindeki derin sondajda taş kümeleri.
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Resim 6: Erikli III-VIII: Güney çalışma alanının kazı sonundaki görünümü.

Resim 5: Erikli II: M.Ö. 2. yy.a tarihlenen altar ve nişli kutsal yapı. Kuzeydoğu duvarı 
kısmen, yapının güney yarısı ise tamamen kaçak kazılarda tahrip olmuştur.
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Resim 7: Erozyon etkisiyle kuzeye yatmış silolarda 
görüntü. 

Resim 9: Demir Çağı dağ keçisi kabartmalı krater.

Resim 8: Hellenistik Dönem kabartma bezekli 
kalıp kase parçası.

Resim 10: Demir Çağı omphaloslu kase (phiale).
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Resim 12: X No.lu sondajda ele geçirilen Erken Kalkolitik Dönem çanak çömlek parçaları.

Resim 11: ETÇ seramiklerine örnek kaide.
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KÖRTİK TEPE 2017 KAZISI
Vecihi ÖZKAYA*

Feridun S. ŞAHİN

2000 yılından günümüze, bazı zorunlu ara vermeler dışında, süreklilik 
gösteren Körtik Tepe kazıları 2000 yılında da 6 ay süreyle devam ettirilmiş-
tir. Bilindiği üzere, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri 
doğrultusunda Diyarbakır Müzesi başkanlığında, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün maddi destekleriyle sürdürülen kazılar, bir zorunluluk ola-
rak ortaya çıkması bir yana, Yakın Doğu coğrafyasının bölge nezdinde bilin-
mezlerine önemli açıklıklar getirdiği gibi, evrensel kültür paydaşlığında böl-
ge özelinde Anadolu’nun yerini ve önemini ortaya koymaya ve belgelemeye 
devam etmektedir1.

* Prof. Dr. Vecihi ÖzKAYA. Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 21280– Di-
yarbakır/TÜRKİYE.

 Öğr. Gör. Feridun S. şAHİN.  Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 21280– 
Diyarbakır/TÜRKİYE.           

1 2017 Yılı Körtik Tepe kazıları 01 Temmuz 2017 tarihinde başlatılmış ve 31 Aralık 2017 tarihi 
itibarı ile sonlandırılmıştır. Yoğun bir çalışma sezonu neticesinde, her biri kendi alanında, ait 
oldukları dönemin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yaşantısına ışık tutan emsalsiz 3196 adet 
envanterlik ve 72 adet etüdlük eser Diyarbakır Müzesi’ne kazandırılmıştır. Uzun soluklu ve yo-
ğunluklu kazıların gerçekleştirilmesi, kuşkusuz resmi himaye ve destekle ancak gerçekleştirile-
bilirdi ki, bu anlamda kazı çalışmalarının başlangıcı olan 2000 yılından günümüze, her anlamda 
çalışmalarımızı destekleyen ve himayelerini esirgemeyen Eski Genel Müdür Sayın Yalçın Kurt, 
Kazılar Dairesi Başkanı Sayın Melik Ayaz ve Sayın Köksal Özköklü şahsında Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne; arazideki yoğunluğu Genel Müdürlük bünyesinde yaşayan 
Sayın zerrin Akdoğan’a, Müze Müdürü Vekili Vehbi Yurt nezdinde işlerimizi yürütmede her 
türlü kolaylığı sağlayan Diyarbakır Müze Müdürlüğü çalışanlarına; bizimle bütün olan Bakan-
lık Temsilcileri Azad Örmek, Sedat Ateş’ ve bütün kazı katılımcılarına teşekkürü borç bilirim. 
Körtik Tepe kazıları başlangıç aşamasından bu yana DSİ Genel Müdürlüğü’nün finansal des-
tekleriyle yürütülmektedir. Bu anlamda, sağladıkları kapsayıcı maddi destekleri nedeniyle DSİ 
Genel Müdürlüğü’ne de teşekkürü ayrıca borç bilirim.
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Başlangıçtan bu yana, 2000- 2017 yılları arasında toplamda 5.00 x 5.00 m. 
ölçülerinde 288 açmada çalışılmıştır. Açmaların büyük çoğunluğunda ana 
toprağa ulaşılmış; her birim bir diğerini doğrular şekilde kültürel evrelere 
saptanarak tarihlenmiş ve belgelenmiştir. Bu anlamda höyük, bölgenin ve 
kültürel anlamda dahil olduğu Yakındoğu coğrafyasının referans merkezi 
durumuna gelmiştir. Bütün çalışmalar, alanlarında kendilerini kabul ettirmiş 
ve saygınlıkları onanmış üniversite ve bilim adamlarıyla iş birliği halinde sür-
dürülmüştür.

2017 yılı kazı çalışmaları, koruma altına alınmış höyük ana yerleşimini 
oluşturan alanda yüzey temizleme ve yer belirleme amaçlı etkinliklerle baş-
latılmıştır. Yüzeyi kaplayan yoğun bitki örtüsü temizlendikten sonra, mimari 
kalıntıları, kesitleri ve tabanları koruma altına alınmış eski açmalara görsel 
bütünlük kazandırılmış; devamında hedeflenen amaçlar doğrultusunda yeni 
açmaların yerleri belirlenerek kazı çalışmaları devam ettirilmiştir. Höyükteki 
2017 yılı çalışmaları 5.00x5.00 m.lik 86 yeni açmada gerçekleştirilmiştir. Her 
açma kendi içerisinde 1.00x1.00 m.lik karelajlara bölünmüş, her derinlik ve 
her bulgu, bu alanlar esas alınarak, kayda geçirilmiştir. Aşamalı olarak de-
rinleştirilen açmaların tamamında ana toprağa ulaşılmış; böylece, yerleşimin 
her aşamadaki karakteri bütün yönleriyle belirlenmeye ve belgelenmeye ça-
lışılmıştır. Daha çok Younger Dryas olarak tanımlanan dönemi temsil eden 
katmanlar ise koruma altına alınmıştır. Son kazılanlarla birlikte höyük yer-
leşiminin ana hatları belirlenmiş; mimari yapılanma, mimari döşem, mezar 
donanımları, ölü gömme gelenekleri; armağanlarla belirginleşen ölü gömme 
ritüelleri, yontma taş, sürtme taş, deri ve kemik işleme sanatları hakkında ay-
rıntılı bilgilere ulaşılmıştır.

Geçmişin günümüze taşınmasında ve tanınmasında en önemli kaynak, hiç 
kuşkusuz, mezarlar olmuştur. Her biri kendi dönemlerinin en yüksek değer-
lerini temsil ederler. Sosyal hayata dair sağladıkları veriler kadar, sosyal ha-
yatın şekillenmesinde başat rol üstlenen inanç dünyasının gizemlerini de göz-
ler önüne sererler. Arkeoloji dünyası için geçmişin kütüphanesi durumunda 
olan mezarlar bakımından Körtik Tepe ayrı bir öneme sahiptir. 2017 yılında 
Körtik Tepe’de ortaya çıkarılan mezarlar dönemsel sırayla ele alındıklarında, 
ilk sırayı 125 mezarda toplamda 133 bireye tekabül eden sayısıyla Akeramik 
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Neolitik Döneme ait mezarlar alır. Daha sonra, 15 Demir Çağ ve 17 Ortaçağ’ı 
ilgilendiren mezarlar gelir. Mezarların sayısal dağılımı dahi, höyükteki asıl 
yerleşimin Akeramik Neolitik Dönem olduğunu ortaya koymaktadır. Mezar-
ların sayısı yanı sıra, sundukları verilerde höyükteki daha sonraki yerleşim 
ya da yaşamsal etkinliklerin eski önemini yitirdiğini göstermektedir ki, bölge 
kapsamındaki benzer yerleşimlerin de aynı kaderi paylaştığı gözlemlenir. Söz 
konusu mezarları yakın dönemden başlayarak değerlendirmek gerekirse, Or-
taçağ olarak değerlendirilen mezarlar Hristiyan ve İslami mezarlardan oluş-
maktadır. Çok azında ölü armağanı durumunda bulgular elde edilmiştir ki, 
genel anlamda gömü tarzları, donanım ve armağanlarıyla bilinenden farklı 
bir yapı sergilemezler (Resim: 1). Mezarlar ışığında, alanın Akeramik Neolitik 
Dönemi izleyen süreçte daha çok bir mezarlık alanı olarak değerlendirildiğini 
söyleme fırsatı verirler.

En az Akeramik Neolitik Dönem örnekleri kadar öneme sahip olanlar ise 
Demir Çağ olarak gruplandırdığımız mezarlarından oluşmaktadır. Bölgenin 
çok fazla bilinmeyen Demir Çağ evresine ait mezarlar, höyük kapsamında 
Akeramik Neolitik Dönemden itibaren uygulanan ve geleneksel karakter su-
nan hocker, yarı hocker ya da düz konumlu bireyler içermektedirler. Tamamı 
olmasa bile, büyük çoğunluğu ölü armağanı içeren mezarlar arasında en zen-
gin olanlarından birisi A 265 açmasında ortaya çıkarılan M1 kodlu mezardır 
(Resim: 2). Hocker konumlu bireyin boyun ve karın bölgesin de bulunmuş 
pişmiş toprak eserler ile kolunda in-situ olarak tespit edilmiş bronz bilezikler, 
bu ve benzeri mezarların hem dönemleri hem de kültürel aidiyetleri konu-
sunda kayda değer bilgiler sağlarlar. Diğerleri ise, iyi korunamamış bir is-
keletle beraber pişmiş toprak kaplar ve bir fibuladan oluşan ölü armağanları 
içeren A261 açmasındaki M2 kodlu mezar (Resim: 3) ve A266 açmasındaki 
M4 bireyidir. Sonuncusu yan yatırılmış iskeletin başucunda tekil pişmiş top-
rak kaptan oluşan ölü armağanına sahiptir. 

Yukarıda da değinildiği üzere, söz konusu mezar ve içerdikleri ölü arma-
ğanlarının önemi, ait oldukları dönemin bölge nezdinde bilinmezlerine ge-
tirdikleri yaklaşımdır. A261/M2 mezarındaki fibulanın Demir Çağa aitliği 
genel kabul görmüş bilgi olarak tartışmasız ortadadır. Pişmiş toprak kaplar 
ise gerek üretim teknikleri gerekse biçim ve diğer özellikleriyle, bölgede var-



578

lığı birkaç merkezde algılanan Yeni Asur Dönemi bulgularıyla koşutluklar 
göstermektedir.

Höyüğün baskın kültürel karakteri Akeramik Neolitik Dönemi ilgilen-
dirmekle beraber, kazılarda elde edilen bulguların, zamansal olarak kesintili 
olsa da Neolitik Dönemden Ortaçağa kadar uzanan uzun bir zaman dilimine 
yayıldıkları görülmektedir. Yeni Asur Dönemi ve devamını ilgilendiren bul-
guların höyüğün özgün kalıntıları oldukları konusunda kuşkular olmamakla 
birlikte, höyük geneline yayılmak yerine, özellikle kuzeybatı alanda belirli bir 
noktada toplanmış olması düşündürücüdür. Dolayısıyla, mevcut bulguların 
rehberliğinde höyükte Yeni Asur yerleşiminin tüm höyük alanını kapsadığı-
nı söylemek imkânsız görünmektedir. Bundan ziyade, bulguların asıl önemi, 
Yeni Asur’un bölgedeki varlığına tanıklık etmesinden kaynaklanmaktadır.

Asur’un Yukarı Dicle Vadisi’ndeki varlığı, Asur metinleri ve bunların yön-
lendirdiği çalışmalar ışığında aydınlanabilmiş; yapılan çalışmalarda Asur’un 
bölge ile ilişkileri, yayılım ve yerleşim politikaları ayrıntılı olarak algılanabil-
miştir2. Kaynaklar, Yukarı Dicle Vadisi’nin Asurlar tarafından ilhakının Asur-
nasırpal Döneminde (M.Ö. 883-859) gerçekleştiğini; işgalle birlikte Asur’un 
Kuzey Suriye’deki eyaletleri ile Yukarı Dicle Bölgesi arasında bağlantı kuran 
yolların denetim altına alındığını ve Dicle’nin güney kıyıları boyunca birçok 
kale inşa edildiğinin bildirirler3. Bölgenin siyasî yapılanmasında yeni bir dö-
nemi başlatan Asur işgali, aynı zamanda, yerel yerleşim dokusunda da kök-
lü değişikliklere yol açmıştır. Bismil – Batman arasındaki eski yerleşim bi-
rimlerinin birçoğunun terk edildiği ve Asur politikaları doğrultusunda yeni 
köylerin kurulduğu görülmektedir. Önceki dönemin savunma kaygılarının 
yönlendirdiği tepelik alanlar üzerine inşa edilmiş yerleşim anlayışından ziya-
de, imparatorluk çağında vadi genelinde tarımsal alanlar tercih edilmiştir4. 
Asur’un bölgede ekonomik kaygılarla hayata geçirdiği bu yerleşim politikası 
esas alındığında, Körtik Tepe’nin de bir şekilde kısmen değerlendirildiğini 
söyleme imkânı vardır. Dolayısıyla, kalıcı ve kapsamlı bir yapılanmadan çok, 
geçici ve kısmi bir yerleşimden söz etmek daha doğru olacaktır. 

2 Radner 1998, 1999; Baker 2000; Baker 2002; Parker 2001; Parker 2003.
3 Grayson 1991; Liverani 1992; Parker 2001, 2003; Özkaya ve Coşkun 2011.
4 Özkaya Coşkun 2010.
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Daha önce de değinildiği üzere, Körtik Tepe yerleşiminin kültürel karakte-
rini algılama, tanımlama ve bütünlüğe kavuşturma konusunda mezarlardan 
elde edilen veriler ilk sırada yer almaktadır. Körtik Tepe 2017 yılı kazı sezo-
nunda Akeramik Neolitik Döneme ait toplam 125 mezardan 133 iskelet açığa 
çıkarılarak belgelenmiştir5. Genel ve ortak uygulamalar açısından değerlendi-
rildiklerinde, kurallaşmış bazı uygulama biçimlerinin varlığı bariz bir şekilde 
ortaya çıkmaktadır. İskeletlerin mezar içinde yönlendirilmesinde ise kurallaş-
mış bir uygulamadan söz etmek pek mümkün değildir. Tamamı basit toprak 
tipinde olan mezarlarda bulunan iskeletlerde yön birliği bulunmamaktadır. 
Bu durum, birden fazla birey içeren mezarlarda bile söz konusudur.

Bireylerin yönlendirilmesindeki gelişigüzellik bir yana, iskeletlerin me-
zara yerleştirilmelerinde belirgin kurallar dikkat çekicidir. İskeletler ağırlıklı 
olarak hocker tarzdadır (Resim: 4)6.  24 mezarda 24 iskelet ise yarı hocker tarzda 
yatırılmıştır (Resim: 5). Her iki tarz ana uygulama olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bireysel tercih olmaktan çok, zorlayıcı ve baskın uygulama oldukları 
konusunda, A261’de bulunan AzUN kodlu M3 mezarındaki erişkinin (A) 
yarı hocker tarzda, çocuk (B) bireyin ise hocker tarzda yatırılması yol gösterici 
örnektir (Resim: 6).  Fazla yaygın olmayan diğer uygulama ise, A224’te, -486 
cm. derinlikte bulunmuş olan M2 (ASzL) numaralı mezarda olduğu gibi, yan 
yatırılmış iskelettir. 

Ölümü müteakiben yapılan ölü uğurlama törenleri ve olası inanç dün-
yasının algılanmasına yönelik önemli ipuçları sağlayan ve iskeletlerde algı-
lanan bazı uygulamalar, gömü tarzlarında olduğu gibi, farklılık ve çeşitlilik 
gösterirler. Bu uygulamaların başında iskeletlerin alçı ile sıvanması ya da 
kaplanması gelir7. Diğer bir uygulama örneği ise, iskeletlerin aşı boyalı olma-

5 İncelenmek üzere Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’ne gönderilen iskeletlerden 117’si 
tekil gömü, 6’sı ikili gömü ve 1’i ise üçlü gömüdür. Açığa çıkarılan iskeletlerden 4’ü bebek, 21’i 
çocuk ve 108’i erişkin yaş grubundadır.

6 Hocker tarzda yatırılmış olarak 77 mezarda 80 iskelet ortaya çıkarılmıştır.
7 İskeletlerin kısmen ya da tamamen alçı ile kaplandığı uygulama örnekleri 24 mezarda 25 iskelet 

üzerinde görülmüştür. İkili gömüler arasında alçı görülen iki mezar bulunmaktadır. A218’de 
M21 (ARAS) kodlu ikili gömüde (A) iskeletinde alçı yokken, (B) iskeleti üzerinde ince bir alçı 
tabakası korunmuştur. İkili gömülerden, A259’daki M1 (AYOz) kodlu mezarda her iki iskelet 
üzerinde de alçı uygulaması vardır. Alçı uygulaması yapılan iskeletlerden 7’si çocuk, 18’i ise 
erişkin yaş grubundadır.
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sıdır8. Uygulamalardaki ısrar ise, inanç geleneklerin gelişerek kurallaştığını 
düşündürmektedir. Bütün bu veriler, birçok alanda algılandığı gibi, gelişkin 
bir toplumun varlığında uyarıcı unsurlardır. Bireylerin aynı mezar içinde bile 
farklı tarzlarda gömülmelerinden de anlaşılacağı üzere, uygulamalar kişilerin 
toplumda üstlendikleri sosyal rollerle bağlantılı olsa gerektir. 

Körtik tepe mezarlarının diğer bir önemi, hiç kuskusuz, ölü armağanla-
rından kaynaklanmaktadır. Armağanlar gerek tekil gerekse bütün olarak her 
biri Körtik Tepe yerleşiklerinin kültürel, sosyal, ekonomik ve inançsal biri-
kimleri konusunda detaylı bilgiler sağlarlar.

2017 yılı kazı sezonunda açığa çıkarılan Akeramik Neolitik Döneme ait 
125 mezardan 38’i gömü armağanlarıyla birlikte açığa çıkarılmıştır. Gömü 
armağanlarına sahip mezarların sayıca az olması ile birlikte armağan içeren 
mezarlarda da armağan sayısı da azdır. Diğerlerine oranla zengin gömü ar-
mağanlarına sahip mezarlar olarak nitelendirilebilecek mezar sayısı 7’dir Re-
sim: 7-8). 87 mezarda ise gömü armağanı yoktur. zengin ölü armağanlarına 
sahip mezarlardan biri A213 açmasında -344 cm. derinlikte ortaya çıkarılan 
M8 (AHRP) kodlu olandır (Resim: 9). Hocker tarzda yatırılmış erişkin bir bire-
ye ait, tamamı alçı kaplı ve aşı boyalı olan mezarda 6 adet taş balta, bir adet el 
baltası, bir adet asa başı, bir adet taş obje, çakmaktaşı parçaları, kaplumbağa 
kabuğu parçaları bulunmuştur. Diğer bir örneği ise, A235 açmasında -420 cm. 
derinlikte saptanan M1 (AVMJ) kodlu, iki çocuk ve bir erişkin iskeleti içe-
ren mezardır (Resim: 10)9. İki çocuk iskeleti kaldırıldıktan sonra açılan erişkin 

8 Alçı uygulanan iskeletler üzerinde genel olarak aşı boyası uygulaması da vardır. 2017 yılı kazı 
sezonunda alçılı olarak açığa çıkarılan 25 iskeletin 23’ünde aşı boyası uygulaması görülmüştür. 
İki mezarda iskeletler üzerinde alçı varken, aşı boyası görülmemiştir. Aşı boyasının koruna-
mamasından da kaynaklanabilecek bu durumla, alçının her ikisinde de bölgesel uygulandığı 
A234’deki M3 (ATJL) mezarındaki iskelet ve A262’deki M3 (AYPF) kodlu mezardaki iskelet 
üzerinde karşılaşılmıştır. Alçı olmayan iskeletler arasında ise 40 mezarda 43 iskelet üzerinde aşı 
boyası uygulaması görülmüştür. Bu veriler iskeletlerin boyanmasının alçılamadan daha yaygın 
bir uygulama olduğunu göstermektedir. İkili gömülerden A218’de bulunan M21 (ARAS) numa-
ralı, A259’da bulunan M1 (AYOz) ve A244’de bulunan M1 (AzPE) numaralı mezarlarda her iki 
iskelet üzerinde aşı boyası vardır. Diğer ikili gömülerde aşı boyası görülmemiştir. Üçlü gömü 
olan A231 M1’de (AVMJ) üç iskeletin hepsinde kırmızı aşı boyası görülmüştür. Toplamda 66 is-
kelet aşı boyalıdır. Aşı boyalı iskeletlerden 1’i bebek, 15’i çocuk ve 50’si erişkin yaş grubundadır. 
67 iskelet üzerinde ise aşı boyası görülmemiştir.

9 Yan yana iki çocuk iskeletinin hemen altında, iki iskelete de temas eder biçimde erişkin gömüsü 
bulunmuştur. Armağanların yanı sıra, yaklaşık bütün halinde korunmuş bir kaplumbağa kabuğu, 
iskeletin gövde kısmında, kaburgaların doğrudan üzerine kapatılmış biçimde bulunmuştur. Ben-
zeri başka bir uygulamaya A269’da, -261 cm derinlikte bulunan M2 (BAJV) kodlu mezarda tanık 
olunmuştur. Hocker tarzda yatırılmış bir erişkin iskeletinin yoğun aşı boyalı kafatasının hemen 
arkasına yerleştirilmiş kaplumbağa kabuğu parçaları bir mortar parçası eşliğinde saptanmıştır.
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(C) bireyinin etrafında bir adet ezgi taşı, bir adet bız, bir adet kemik alet, bir 
adet taş boncuk bulunmuştur. Her iki mezarda dikkati çeken olgu, zengin ölü 
armağanlarının yanında kaplumbağa kabuklarına yer verilmesidir ki, Körtik 
Tepe’de birçok mezarda varlığına tanık olunan bu uygulamanın kaplumbağa 
ve onun yaşam süresine yüklenen anlamdan kaynaklandığı; dolayısıyla adeta 
ölümsüzlüğe atıf yapıldığına yorumlanabilir.

Körtik Tepe mezarlarının içerdikleri iskelet ve ölü armağanları, Yakın Do-
ğu’daki avcı-toplayıcıların yaşam biçimlerinin, bilinenden öte, önemli ölçüde 
değiştiğini; yaşam alanı seçiminde, çevre imkanlarının kullanımında, sosyal 
yapıda, barınmada, birey ve gruplar arası ilişkilerde, yerleşim düzeninde, 
sosyal kimliklerin ortaya çımasında dikkati cezbeden gelişmeler yaşandığını 
ortaya koymuştur10. Özellikle Körtik Tepe’nin Dicle ve Batman Çayı’nın bir-
leştiği noktada yer alması, erken yerleşmiş avcı-toplayıcıların yaşam biçimleri 
hakkındaki sınırlı bilgilerimize geniş bir perspektif kazandırmış; Epipaleoli-
tik ve erken Neolitik topluluklarda suyun ve su kaynaklarına yakın olmanın 
sağladığı yararları anlama konusunda emsalsiz veriler sağlamıştır11.

Dönem yerleşimlerinin ve yerleşiklerinin sosyo-kültürel yapısının algı-
lama konusunda, her bulgunun ve her kanıtın kendi açısından önemi tartı-
şılmazdır. Bunlar arasında yontma taş endüstrisinin ve bu yöndeki üretimi-
nin sağladığı yararlar, diğerleri ile paralel bir durum göstermekle beraber, 
özellikle uzak erimli ticaretin varlığında uyarıcı olması; dolayısıyla, dönem 
topluluklarının ilişkilerinde bazı yaklaşımlar elde etme fırsatı vermesi açısın-
dan ayrı bir önem teşkil eder. Körtik Tepe yontma taş endüstrisinin baskın 
hammaddeleri çakmaktaşı ve obsidyenden oluşur12. Nitelikli çakmaktaşı mal-
zemenin bölgenin yerel kaynaklarında mevcut olduğu bilinmektedir (Resim: 
11)13. Obsidyenin, bölgeye en yakın kaynaklardan, özellikle Bingöl ve Nemrut 

10 Koruyucu et al. 2018.
11 Coşkun et al. 2010; Özbek 2012; Benz et al. 2016.
12 Kartal et al. 2018.
13 Çakmaktaşı, özellikle Raman Dağı’nda yerel olarak mevcuttur ve hatta Körtik Tepe’nin yakın 

çevresinde vadinin yüzeyinde toplanabilir. Bununla birlikte, Raman Dağ yataklarında görülme-
yen sütlü kahverengi renkli yapılmış yüksek kaliteli bıçaklar henüz tanımlanmayan bir yerden 
ithal edilmiş olmalı (Taşkıran- Kartal 2003).
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Dağı’nın iyi bilinen volkanik komplekslerinden, bölgenin kuzey-batı ve ku-
zey-doğu bölgelerinden kaynaklandığı gösterilmiştir14. 

Körtik Tepe’nin zengin yontma taş topluluğu, Hallan Çemi, Demirköy, 
Hasankeyf Höyük, Gusir Höyük gibi Yukarı Dicle Vadisi’ndeki yakın çağ-
daş yerleşimlerde elde edilenlerle birlikte dönem için önemli veri topluluğu 
olarak hizmet vermektedir. Araştırmalardan elde edilen veriler göstermiştir 
ki, Körtik Tepe, Yukarı Dicle Vadisi’nde yer alan çağdaşları ile zamandizin-
sel yakınlık içinde olmasına rağmen, üretim ve üretim biçimlerinde önceli-
ğe sahiptir; özellikle, Epipaleolitik yontma taş geleneğinin bir parçası olan 
mikrolitik aletler bakımından zengindir ve büyük ölçüde, Epipaleolitik ya-
şam tarzından geçişi anlayabilmemize yardımcı olacak önemli ve önemli bir 
malzeme seti sağlar15. 

Körtik Tepe’nin Akeramik Neolitik yerleşimi, Pleistosen sonunda ve Erken 
Holosenin başlangıcında süreklilik arz eden avcı ve toplayıcı karakterde bir 
yerleşimin varlığına ışık tutmaktadır. Karbon analizleri de dahil olmak üze-
re, sahadaki arkeobotanik araştırmalar, Bereketli Hilal’in kuzeyinde yer alan 
Körtik Tepe’nin konumu, yerleşikleri için temel gıdalar sağlamasına imkân 
tanımıştır. Dicle’den ve Batman Çayı’ndan kaynaklanan biyolojik verimlilik, 
her iki zaman diliminde geçim için büyük çeşitlilikte yenilebilir bitkiler sun-
muştur. Coğrafi konumundan kaynaklanan avantajlarıyla Körtik Tepe, son 
Pleistosenden Erken Holosene geçişteki insani geçim ve çevre arka planında 
meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgi veren birkaç alandan biri-
dir. Diğer bir ifadeyle Körtik Tepe, Dicle Bölgesi’nde, küresel iklim ve bitki 
örtüsü değişim dönemi olan Younger Dryas’da bile yerleşik bir yaşam tarzına 
sahip ender yerlerden birisi konumundadır16. 

Konumlandığı çevrenin suda ve karada mevcut bütün imkanlarını ustalıklı 
bir şekilde yaratıcı yöntemle kullanan Körtik Tepe yerleşiklerinin yaşadıkları 
dönemin gerektirdiği ihtiyaçları giderme konusunda olağanüstü bir birikime 
sahip oldukları açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Yerleşiklerin temel yaşamsal 
ihtiyaçları gidermenin ötesine geçtikleri; üretimlerinde estetik vurgulamalara 

14 Carter et al. 2013.
15 Kartal et al. 2018.
16 Rössner et al. 2018.
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geçtikleri gözlenmektedir. Bu kaygı, ölü gömme uygulamalarından, günlük 
ihtiyaçlarına karşılamaya yönelik üretimlere kadar görülmektedir. Giderek 
gelişen ve aşamalar kaydeden Körtik Tepe yerleşimi kapsamında üst katman-
lara doğru gelindikçe bulguların zenginleştiği görülür. zengin yontma taş 
topluluğu yanı sıra, yüzlerce bezemeli ve yalın taş kap, günün koşullarında 
her ihtiyaca hitap eden kemik aletler, bezeme ve figür içeren ritüel kemik ve 
taş nesneler, çeşitli el aletleri, öğütme taşları ve işlevleri tam kavranamayan 
yüzlerce insan yapımı nesne Körtik Tepe’nin benzersiz buluntu konteksini 
oluşturmaktadır.

Farklı açma ve derinliklerde, yaklaşık yerleşimin her katmanında; konut 
tabanlarında, bağımsız alanlarda ve mezarlarda ölü armağanı olarak değer-
lendirilmiş bulunmuş olan kemik eserler, farklı biçimsel özelliklere sahiptir-
ler. Sayısal çokluk açısından ilk sırayı kemik bızlar alır (Resim: 12). Küçükbaş 
hayvan kemiklerinde özellikle geyik kemiklerinden üretilmiş bızlar, işleniş 
teknikleri bakımından farklılıklar sunmakla beraber işlevsel açıdan ortak 
özelliklere sahiptirler. Büyük çoğunluk doğal bırakılmış üst bitimleri, sivri 
karakterli alt bitimleri, perdahlanarak parlatılmış alt ve üst yüzeyleri ile ortak 
özelliklere sahiptirler. Çok az bir kısmı ise yüzeylerinde yüzeysel işlenmiş 
yivlerden oluşan geometrik dekorasyon içerirler. Bunlar genelde yüzeyde 
yatay düzenlenmiş ve içleri değişken olarak doldurulmuş bezeme kuşakla-
rından oluşmaktadır. Boncuk, amulet ve benzeri kemik bulguların çok sayıda 
örneklerinin ortaya çıkarılması, kemiklerin aynı zamanda estetik amaçlarla 
da kullanıldığını ortaya koymaktadır. Başta içi boş kuş kemiklerine işlenmiş 
uzun-silindirik gövdeli boncuklar olmak üzere dört ayaklı hayvanların ke-
miklerine de işlenmiş takı amaçlı ve ritüel amaçlı kemiklerde yoğunluktadır. 
Takı amaçlı olarak üretilmiş kemikler farklı biçimsel özelliklere sahip olup, 
genelde de askı deliği içerirler. Ritüel amaçlı üretilmiş olanlar ise işlevsel, bi-
çimsel özelliklere sahip değildirler. Genelde yüzeylerine işlenmiş derin yiv-
lerden oluşan geometrik bezemeye sahiptirler. Birkaç örnek üzerinde ise sıra-
lar halinde işlenmiş yuvarlak delikler dikkat çekmektedir.

Yerleşimin her alanında ve değişken derinliklerinde büyük çoğunluğu 
bütün ya da eksiksiz tamlanabilir durumda, çok az bir kısmı ise eksik par-
çalarla ortaya çıkarılan sürtme taş alet endüstrisinin belli başlı tiplerini taş 
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baltalar oluşturur (Resim: 13). Diğer buluntu gruplarında olduğu gibi, söz 
konusu bulgular, konut tabanları gibi yaşamsal alanlarda ortaya çıkarıldıkları 
gibi, büyük bir kısmı ölü armağanı olarak değerlendirilmiştir. Andezit başta 
olmak üzere bazalt, mermer gibi sert kayaç türlerinin yanı sıra kireç taşına 
işlenmiş örnekleriyle bilinen taş baltalar, çekiç, keser, balta ve benzeri alet-
lerin biçimsel özelliklerini yansıtan alt gruplara ayrılabilmektedirler. Büyük 
çoğunluğu küt burunlu, şişkin karınlı oval gövdeli tek sap deliğine sahiptir-
ler. Bazıları kabaca işlenmiş biçimsel özelliklere sahip iken, bazıları oldukça 
özenli üretilmişlerdir. İşlev ve kullanış amaçlarına göre ağız kenarları, sap 
delikleri ve gövde yapıları değişebilmektedir. Büyük çoğunluğunda, özellikle 
alt ve üst bitimlerinde kullanım kaynaklı aşınma ve kopmalar görülür. Ölü 
armağanı olarak değerlendirilmiş olanların büyük bir kısmı iki parça halinde 
kırık olarak ele geçirilmiştir. Daha küçük boyutlu ve özenli üretim özellik-
lerini yansıtanlar ise ritüel amaçlı olarak üretilmiş olmalıdırlar. Bunlar, taş 
baltalarda olduğu gibi, farklı taşlara işlenmiş olmakla beraber; ağırlıklı ola-
rak klorit ve parlak renkli taşlardan üretilmişlerdir. Genelde basık-küresel-
dairesel gövdeleri; oval sonlandırılmış düzgün kenarları, parlak yüzeyleri ve 
merkezlerine işlenmiş geniş ağızlı ortadan boğumlu düzgün askı delikleri ile 
ortak biçimsel özellikler yansıtırlar (Resim: 14). İşlevsel olmaktan çok ritüel 
amaçlı üretildikleri için çok azında kullanım kaynaklı aşınmalar görülür.

Avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdürdükleri anlaşılan Körtik Tepe 
yerleşiminde her alet grubu kendi amaçları doğrultusunda üretilmişlerdir. 
Bu bilinçli ve zengin alet grubuna, bir de ezgi taşları girmektedir. Diğer taş 
aletlerde olduğu gibi, daha çok sert karakterli taşlardan ve çakmaktaşların-
dan şekillendirilmiş ezgi taşları, ağır kütleleri, oval, küresel biçimleri ve aşın-
ma sonucu düzleşmiş yüzeyleriyle ön plana çıkarlar. Yaklaşık bütün olarak 
korunmuş çok sayıda örneği ortaya çıkarılan ezgi taşlarının çok sayıda kırık 
örneklerinin varlığı ve paralelinde yoğunluklu mortar varlığı, höyükteki bit-
kisel kaynaklı beslenmemin boyutlarını göstermesi bakımından ayrı bir önem 
arz eder.

Başta fosil taşlar olmak üzere, andezit, bazalt, kireç taşı ve mermer gibi 
değişken taşlara işlenmiş olan ve diğer bir buluntu grubunu oluşturan ağırlık 
birimleri iki ana amaç doğrultusunda kullanılmışlardır: Olta, ağ ve dokuma 
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ağırlıkları. Ölçü, hacim ve biçimsel açıdan fosil kayalıklara işlenmiş olanlar 
değişken özellikler gösterip doğal formları korunarak bir ya da iki askı deliği 
ilave edilerek değerlendirilmişlerdir. Diğerleri ise genelde yuvarlak oval, dai-
resel, küresel, biçimsel özelliklere ve tek askı deliklerine sahiptirler. Özellikle 
andezit ve bazalta işlenmiş olanlar daha özenli biçimsel özelliklere sahiptir.

Yaşamsal ve ritüel işlevli bulgular arasında havanelleri de önemli bir yere 
sahiptir. Eksik korunmuş örneklerin yanında, bütün olarak korunmuş çok sa-
yıda örneği ortaya çıkarılan havanelleri, farklı yapısal özelliklere sahip taşlara 
işlenmişlerdir. Kuşkusuz, ağırlık andezit ve bazalttan üretilmiş olanlardadır. 
Sıralamadaki üçüncü yeri daha çok ritüel amaçlı üretilmiş klorit örnekler yer 
alır. Genel olarak iki ana guruba ayrılırlar. Birinci grubu yalın ve işlevsel olan-
lar oluşturur. İkinci zoomorfik bitimlilerdir (Resim: 15). zoomorfik olanlar 
işlevsel ve ritüel olmak üzere iki alt gruba ayrılırlar. Yalın işlevsel olanlar ise 
biçimsel özellikleri bakımından silindirik ve yassı gövdeliler olmak üzere iki 
alt gruba ayrılır. Genelde özenle şekillendirilmiş gövdeleri, mat düzgün yü-
zeyleri, yoğunluk geniş yüzeyli alt bitimde olmak kaydıyla üst bitime de yan-
sıyan kullanım kaynaklı aşınma ve kopmalar içerirler.

zoomorfik havanelleri değişken taş türlerine işlenmiş olarak, üst bitimle-
rinde dağ keçisi, kaplumbağa ya da köpek başı benzeri protomlara sahiptir-
ler. Bazılarında ağız, burun deliği, göz gibi anatomik ayrıntılara yer verilmiş-
tir. Tabana doğru genişleyen düzgün-silindirik gövdeleri yarı mat perdahlı 
yüzeyleri ile üstün üretim örnekleri durumundadırlar. Çoğunluğu mezar 
armağanı olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu ürünlerin bazılarında özellikle alt bi-
timlerinde yoğunlaşan kullanım kaynaklı aşınma ve kopmalar görülür.

Körtik Tepe yerleşimini özgünleştiren önemli bir buluntu grubunu da bi-
lev taşları oluşturur. Genel olarak kemik aletlerin perdahlamasında, ok sapla-
rının düzeltilmesinde ve parlatılmasında kullanılmış aşındırıcı özelliğe sahip 
bu aletler. Körtik Tepe›de iki farklı grup olarak ortaya çıkmaktadır. Birinci 
grup fazla ayrıntı içermeyen aşındırıcı taşlardan işlenmiş ve kabaca yapılan-
dırılmış bilev taşlarından oluşmaktadır. İkincisi ise genelde klorite işlenmiş 
ve kullanım izleri içermeyen; dolayısıyla işlevsel olmayan ritüel amaçlı ürün-
lerdir. Söz konusu bu ürünler basık-düzgün oval gövdeleri; çoğunluğunda 
yatay düzenlenmiş tek; bazılarında ise yatay ve dikey düzenlenmiş iki; çok 
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azında ise birden fazla düzgün yiv yer alır. Çok azında bezeme görülmezken 
çoğunluğu değişken, yivlerle oluşturulmuş özenli geometrik bezemeye sa-
hiptirler. Bazılarının derin yivlerinin içi daha yüzeysel yivlerle özellikle vur-
gulanmıştır.

Yaşamsal alanlarda değerlendirilebilecek işlevsel, biçimsel özelliklere sa-
hip olmayan; dolayısı ile daha çok ritüel amaçlı üretilmiş olabileceklerine ka-
naat getirilen bulguların büyük çoğunluğu taş obje olarak değerlendirilmiştir. 
İnsan eli ile şekillendirilmişlik özelliklerini yansıtan, ancak işlevleri algılan-
mayan bu bulgular arasında, örneğin totemik karakterlerde özenle detaylan-
dırılmış bulgularda yer almaktadır.

Höyük genelinde bütün kazı dönemlerinde, yoğun bulgular arasında bon-
cuklar önemli bir yere sahiptir. Konut tabanlarında, ortak yaşamsal alanlarda 
ve bağımsız olarak bulunmuş binlerce boncuk höyük yerleşiklerinin, estetik 
anlamda, çağdaşlarından çok daha ileride ve ekonomik açıdan daha gelişkin 
olduklarına işaret etmektedir. Boncuklar esas olarak taş ve kemik olmak üze-
re iki ana malzemeye işlenmiştir. Bunların dışında farklı malzemelere işlen-
miş örnekleri de azımsanamayacak çoğunluktadır.

Taş boncuklar, başta klorit olmak üzere, andezit, kireç taşı, serpantin, 
mermer, obsidyen, bazalt, kum taşı ve birçok renkli taşa işlenmişlerdir. Fark-
lı biçimsel özelliklere sahip boncuklar arasında ilk sırayı bordo renkli taşa 
işlenmiş silindirik halka boncuklar alır. Boyutları bakımından değişkenlik 
gösterseler de genelde aynı biçimsel özelliklere sahip bu boncuklar, düzgün 
yüzeyleri ince-silindirik gövdeleri ve tam merkeze işlenmiş delikleri ile üs-
tün beceri ürünleri durumundadırlar. Benzer biçimsel özelliklere sahip ikinci 
gurubu serpantin taşına işlenmiş olanlar oluşturur. Bunun dışında özellikle 
parlak renkli siyah, kırmızı, kahverengi ve bazen de damarlı parlak küçük 
taş yumrularına işlenmiş tek delikli boncuklarda dikkat çekicidir. Kırılgan ol-
malarından dolayı obsidyene işlenmiş boncuklardan sadece bir örnek korun-
muştur. Antropomorfik biçimsel özelliğe sahip boncuk yontma taş endüstri-
sinin vardığı aşamayı göstermesi bakımından önemlidir.

Süs eşyası olarak değerlendirilmiş ikinci büyük buluntu kümesini kemik/
kabuk boncuklar oluşturur. Büyük çoğunluğu mezar armağanı olarak ortaya 
çıkarılmıştır. Kabuklu hayvanlardan üretilmiş boncuklar farklı tür ve büyük-
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lükleri bakımından değişken özelliklere sahiptirler. Dizimler genelde boyut 
ve biçim açısından benzer özellikler yansıtan taneciklerden oluşturulmuştur. 
Sayısal açıdan fazla olmasalar da hayvan kemiklerine işlenmiş boncuklar; bi-
tirilmemiş askı deliğine sahip kör boncuklar da dikkat çekici bulgular arasın-
da yer almaktadır.

 Körtik Tepe›nin her katmana yayılmış bulguları yanında, kültür tabaka-
larının morfolojik ve mikroskobik incelemeleri, bu bölgenin erken yerleşimi 
ile ilgili önemli veriler sağlamıştır17. Buna göre, Körtik Tepe ve çevresinde 
Epipaletolitik kültür evresinde yaşam koşularının çok zor olduğu; iklimin 
kuru ve soğuk olduğu, dolayısıyla Ypunger Dryas’ın bölge nezdinde devam 
ettiği ortaya konabilmiştir. Bu iklimsel zorluklara rağmen, Dicle’nin kıyısında  
yer alan Körtik Tepe yerleşiminin bu dönemde ortaya çıktığı anlaşılmıştır. 
Kuşkusuz, bu dönemde Körtik tepe’nin bölgedeki tek yerleşim yeri olduğu 
düşünülemez.

Sonuç olarak, kalıntıları, bulguları ve bilimsel sonuçlarıyla Körtik Tepe, 
Anadolu coğrafyasının Güneydoğu Anadolu özelinde küresel kültürün özel 
temsilcisi durumundadır. Muhtemelen Younger Dryas’ın zorlu iklim koşul-
larında, şartların zorlayıcılığı altında, bilinenin aksine, tarım öncesi yerleşik 
yaşama geçişin erken örneği olan Körtik Tepe, yerleşim tarihi açısından bu 
önemi yanı sıra, bulguları ile dönem bilinmezlerine yeni yaklaşımlar sunan 
başlıca merkezdir. Devam eden kazılarda, yerleşim tarihinin bu erken evre-
lerinde beslenme, barınma, inanç gelenekleri, üretim yöntemleri ve olası kül-
türel ilişkilere sunduğu yeni ve önemli sonuçlarıyla da bilim tarihinde sarsıl-
maz sağlam bir yer edinmiştir.
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Resim 2: Yeni Asur Dönemi ölü armağanlı mezar. Resim 3: Yeni Asur Dönemi ölü armağanlı mezar.

Resim 1: Ortaçağ, ölü armağanlı mezar.
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Resim 5: Akeramik Neolitik Dönem yarı hocker 
mezar.

Resim 7: Akeramik Neolitik Dönem mezar kon-
teksi.

Resim 4: Akeramik Neolitik Dönem hocker me-
zar.

Resim 6: Akeramik Neolitik Dönem ikiz mezar.
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Resim 8:  Akeramik Neolitik Dönem mezar kon-
teksi.

Resim 9: Akeramik Neolitik Dönem ölü arma-
ğanlı mezar.

Resim 10: Akeramik Neolitik Dönem üçüz mezar.
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Resim 12: Akeramik Neolitik 
Dönem kemik alet 
grubu.

Resim 14:  Akeramik Neolitik Dönem 
asa başları, ağırlıklar.

Resim 11: Akeramik Neolitik Dönem çakmak-
taşı el baltası.

Resim 13: Akeramik Neolitik Dönem taş balta 
grubu.
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Resim 15: Akeramik Neolitik Dönem zoomorfik havanelleri.
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çalışmaları, 16 akademisyen, 16 arkeolog, 12 restoratör- konservatör, 1 harita 
mühendisi, 18 arkeoloji öğrencisi ve 15 işçiden oluşan bir ekip tarafından, 03 
Temmuz- 15 Eylül 2017 tarihleri arasında Bakanlığımıza sunulan kazı prog-
ramı çerçevesinde, güney nekropolis, tiyatro, odeion, Roma hamamı, yamaç 
hamamı, agora ve dükkânlar, oda mezarlar, su kemeri, su kuyusu 1, mozaikli 
yapı, sur duvarı, Sondaj 8 ve Sondaj 10 olmak üzere, antik kentin 13 ayrı böl-
gesinde gerçekleştirilmiş olup, 757 kalem etütlük ve 25 adet envanterlik eser 
ortaya çıkarılmıştır.

GÜNEY NEKROPOLİS

2017 yılı kazı sezonunda, daha önceki sezonlarda bir kısmı kazılan 1565-
2295/2300 açmasında tahrip edilmiş ve parçalar halinde olan lahte ulaşmak 
için kazılar başlatılmıştır (Resim: 1). Güney nekropoliste ilk olarak 2016 kazı 
sezonunda UM 17 ve UM 18’in olduğu kısmın altında birincil kremasyon me-
zar ortaya çıkarılmıştır. M 207 olarak adlandırılan mezarda yanmış odun ve 
yanmış kemik parçaları, kırık bir kandil, iki unguentarium ve bir unguentarium 
boyun parçası bulunmuştur. Aynı alanda kiremitleri kırılmış M 208 olarak 
adlandırılan birincil kremasyon gömünün uygulandığı bir mezar ortaya çı-
karılmıştır (Resim: 2). Mezarın orta kısmında bir kandil ve testi boyun parça-
sının ölü hediyesi olarak bırakıldığı görülmüştür. M 210 olarak adlandırılan 
mezardan, ölü hediyesi olarak M.Ö. geç 5. yüzyıla tarihlenen iki lekythos, iki 
ağırşak, bir tuzluk, bir pyksis ve bir istiridye kabuğu ele geçirilmiştir. Mezar-
da ölü hediyelerinin bırakıldığı alanda yanık kemik parçaları ve toprağında 
kremasyon izi mevcutken, altında mezarın asıl sahibi olduğu düşünülen basit 
toprak gömünün uygulandığı bir iskelet daha tespit edilmiştir. İskeletin pel-
visi üzerinden iki bronz iğne, bir bronz ayna, kafatasının sağ tarafında ise, de-
liği olan bronz bir iğne daha bulunmuştur. 1565-2295 açmasında devam eden 
çalışmalarda 5.50 m.de M 209 No.lu basit toprak mezara rastlanılmıştır. 1.40 
m. boyunda, 35 cm. omuz genişliğine sahip olan iskeletin iki yanında başka 
bireylere ait leğen kemiği ve bacak kemikleri olduğu görülmüş ve bu düzensiz 
üst üste gömülerin M 209 No.lu mezarındaki iskeleti tahrip ettiği tespit edil-
miştir (Resim: 2). Aynı alanda M 211 mezarında iskeletin sağ kolu üzerine ölü 
hediyesi olarak iğ gövdeli bir unguentarium bırakıldığı, kafatasının solunda 
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ise bir metal obje olduğu anlaşılmıştır. 1530-2305 açmasının kuzeydoğusunda, 
lahit teknesine ait parçalar ve bir sikke bulunmuştur. 1565-2295 açmasında M 
211 ve onun hemen altında tahrip edilen, M 212 No.lu inhumasyon gömünün 
uygulandığı düz semerdam kiremit mezar açığa çıkartılmıştır. Aynı alanın 
güney batısında, doğu-batı doğrultulu M 213 olarak adlandırılan basit toprak 
mezar bulunmuş olup, iskeletinin muhtemelen üsteki mezarlar tarafından 
tahrip edildiği, pelvis alt kısmından itibaren eksik olduğu görülmüştür. M 
213’ün hemen güneyinde bir bebek için iki amphoranın kullanıldığı, AMP 14 
olarak adlandırılan amphora mezar (Resim: 1), 1565-2300 açmasında ise, in-
humasyon gömünün uygulandığı M 214 olarak adlandırılan bir ahşap tabut 
çocuk mezarı bulunmuştur. Kuzey-güney doğrultulu çocuk mezarının batısı-
nın küçük taşlarla çevrildiği ve başının sağına bir kâse ve kâsenin iç kısmına 
tek kulplu bir kabın yerleştirilerek konulduğu görülmüştür. Bu alanda M 215 
olarak adlandırılan birincil kremasyon mezarda bir pişmiş toprak açıkağızlı 
tabak ve bir pişmiş toprak iğ gövdeli unguentarium ele geçirilmiştir. M 215’in 
hemen batısında kuzeybatısını M 215’in tahrip ettiği M 217’de yüzüstü yatar 
vaziyette gömülen iskelet bulunmuştur. M 217’nin yanında ise, M 216 olarak 
adlandırılan yarı hocker tarzda gömülü basit toprak mezar daha bulunmuştur. 
1565-2295 açmasında M 218 olarak adlandırılan oldukça tahrip olmuş basit 
toprak mezar bulunmuştur. PM 6’ da içerisinde bebek iskeleti bulunan bir 
pithos mezar (Resim: 1), PM 6’nın hemen güneyinde M 219 olarak adlandırı-
lan etrafı taşlarla çevrili içerisinde bir küpe parçaları, oinokhoe ve maşrapanın 
bulunduğu çocuk mezarı bulunmuştur. 1565-2295/2300 açmasında ise, PTL 
1 olarak adlandırılan pişmiş toprak lahit ve içerisinde tahrip olmuş bir iskelet 
ele geçmiştir (Resim: 1). Güney nekropoliste 2017 sezonunda yapılan çalışma-
larda istenilen sonuca ulaşılmış olup, M.Ö. geç 7. yüzyıl tabakasına inilmiştir.

TİYATRO 

2017 yılı kazı sezonunda temel amaç caveaya ait oturma sıralarına in-situ 
olarak ulaşmaktır. Bu amaçla orkestranın güneyinde, batısında ve kuzeyinde 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tiyatrodaki kazılarda 6 açmada çalışılmıştır. 
1275-1285 açmasında orkestranın güneyindeki caveaya ait oturma sıralarına 
ulaşmak için geçen yıl başlatılan çalışmalara devam edilmiştir (Resim: 3). Aç-
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mada öncelikle temizlik çalışması yapılmış olup, kazı çalışmaları 12.00-8.25 
m. (1. ve 2. tabaka) seviyesinde sürdürülmüştür. Bu çalışmalar sırasında az 
sayıda mimari bloklar bulunmuş ve açığa çıkarılmıştır. Burada ele geçirilen 
mimari bloklar; arşitrav friz bloğu, kemer taşı, geison ve kesme taş bloklar 
olup genelde sahne binasına aittirler. 1275-1290 açmasında çalışmaları 13.00-
9.00 m. (1. ve 2. tabaka) seviyeleri arasında gerçekleştirilmiş olup, açmada 
yükselti ve moloz taş yığınının yoğun olmasından dolayı step trench kazı 
tekniğiyle çalışmalar yürütülmüştür. Açmanın güney bölümündeki çalışma-
larda 9.75 m. seviyesinde ana kayaya ulaşılmıştır. Burada düzensiz biçimde, 
orijinal yerlerinden sökülmüş oturma sıraları bulunmuştur. Caveanın oturma 
sıralarına orijinal yerlerinde rastlanılmamasının temel sebebi, geç dönem du-
varı inşa edilirken, oturma sıralarının da bu duvarın yapımında yerlerinden 
sökülüp kullanılmış olmasıyla ilgilidir. 1270-1275 açmasında 9.90-6.80 m. (1, 
2 ve 3. tabaka) seviyelerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu açmada yoğun 
şekilde yanık tabaka ile karşılaşılmış ve burasının geç dönemde kireç işliği 
olarak kullanılmış olabileceği düşünülmüştür. 1265-1275 ve 1260-1275 açma-
larında 8.50-8.20 m. seviyelerinde 26 cm. çapında, 57 cm. uzunluğunda yivli 
sütun gövdesi parçası bulunmuştur. Çalışmalar sırasında 8.10 m. (2. tabaka) 
seviyesinde moloz taş yığınına rastlanılmıştır. Bu açmada da yanık tabakanın 
devam ettiği görülmüştür. 

1270-1260 açmasında çalışmalar 10.50-6.90 m. (1, 2 ve 3. tabaka) seviyele-
rinde gerçekleştirilmiştir (Resim: 3). Çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan mi-
mari bloklar belgelenip kayıt altına alındıktan sonra kaldırılmıştır. Açmanın 
kuzeyinde 8.20 m. seviyesinde caveaya ait duvar takibi yapılmıştır. Sonuç ola-
rak çok az bölümü kazılan bu duvarın yavaş yavaş ovalleştiğini anlaşılmak-
tadır. Yapılan çalışmalarda 14 adet cam bilezik parçası, 13 adet metal obje, 
7 adet sikke, 5 adet terrakota figürin parçası, 4 adet kemik obje, 3 adet stel 
parçası, 2 adet taş kap parçası, 1 adet torso, 1 adet kabartma parçası (pan), 1 
adet taş ağırşak ve çok sayıda seramik parçaları ele geçirilmiştir.

ODEİON

2017 yılı kazı çalışmalarında öncelikli hedef, cavea kuzeyindeki 2 No.lu 
tonozda, yarım bırakılan kottan zemin seviyesine erişilmesi ve bu tonozun 
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doğusundaki 3 No.lu tonozda kazı ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ol-
muştur (Resim: 4). 1375/80-1410/15 açmalarının içerisinde yer alan ve 2016 
yılı kazı sezonunda M.S. 2-3. yüzyıl buluntularının yoğun görüldüğü 4. ta-
bakada çalışmalarına ara verilen 2 No.lu tonozda ki kazı çalışmaları kuzey-
doğu-güneybatı doğrultulu Hellenistik Dönem duvarının doğu ön yüzünde 
sürdürülmüştür. Çalışmalar sırasında, 9.50-9.15 m. kotta M.S. 1-2. yüzyıla ait 
olduğu düşünülen 2 adet kabartmalı seramik parçası, tabakanın söz konusu 
seviyede önceki sezondan farklı olmadığını göstermekle birlikte bu alandan 
ele geçirilen ve M.Ö. 45 yılına tarihlenen bronz sikke diğer buluntulardan 
elde edilen veriyi destekler niteliktedir. Devam eden çalışmalarda, 8.90 m. 
kotta M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen Gorgo başı betimli bronz sikke ve aynı döne-
min tipik unsurlarını barındıran çok sayıda mühürlü amphora kulbuna ait par-
çalar neticesinde stratigrafik yapının değiştiği doğrulanmış ve tabaka 5 olarak 
adlandırılmıştır. 2 No.lu tonozdaki çalışmalar, tonozun kuzeyinde sondaj ça-
lışması olarak sürdürülmüş, çalışmalar sırasında 8.45 m. kotta tonozun ana 
kaya zeminine ulaşılmıştır. Bu veriler doğrultusunda söz konusu duvarın ta-
ban seviyesi belirlenmiş olsa da, tonoz içinde sonlanmadığı ve kuzeydoğuya 
doğru bir güzergâhı takip ettiği anlaşılmıştır. 

Bir diğer çalışma alanı olan, 1380/85-1410/15 açmalarında yer alan 3 No.lu 
tonozdaki çalışmalar, ilk olarak kuzeyde bulunan geç eklenti moloz taş duva-
rı ve kuzeybatıda yer alan tuğla kiremit ve orijinal kullanım evresine ait taşlar 
kullanılarak yapıldığı anlaşılan geç dönem odacığının kaldırılmasıyla başla-
mıştır (Resim: 4). Geç eklenti duvarı, içi ve kuzeybatı odacıktan ele geçirilen 
seramik parçalarındaki M.S. 9-11. yüzyıl aralığına ait yoğunluk sonucu bu 
tabaka stratigrafik olarak tabaka 1 olarak tanımlanmıştır. Tonozun güneyine 
doğru devam eden seviye inme çalışmaları sırasında tonozun güney kısmın-
da, doğu ve batı duvarlara bitişik vaziyette iki sıra moloz taşla örülmüş girişe 
sahip bir mekân belirlenmiştir. Tonozun, üst kısmında ki bu bölümde, M.S. 
9-11. yüzyıl aralığına tarihlenen Ganos Tipi amphoralara ait parçalar ile Bizans 
Dönemi beyaz ve kırmızı astarlı seramik parçaları ele geçirilmiştir. Tabaka 
1 dolgusunun kaldırılmasının ardından 11.15-11.00 m. arası kotta, tonozun 
güney 2 m.lik bölümü ile tonozun doğu girişi arasında sınırlanan bir alanı 
kaplayan taş ve kiremit çöküntü-yığıntı tabakası belirlenmiştir. Yığıntı kat-
manını belirleme çalışmaları sırasında, tonozun doğu girişinde çökmeye ait 
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herhangi bir veri bulunamamıştır. Bunun ardından devam eden seviye inme 
çalışmaları sırasında, 11.00-10.10 kot aralığında M.S. 5-6. yüzyıla ait amphora 
parçaları, Phokaia, Çandarlı, LCW ve diğer seramik grupları ele geçmiş ve bu 
alanın Parion’un diğer yapılarında olduğundan farksız bir stratigrafik yapıda 
olduğu anlaşılarak, bu dolgu tabaka 3 olarak değerlendirilmiştir. 

3 No.lu tonozdaki kazı çalışmaları 2018 yılı kazı sezonunda sürdürülmek 
üzere, 9.80 m. kotta doğu girişin açığa çıkarılması sırasında ele geçen yoğun-
luklu M.S. 2-3. yüzyıl buluntu grubundan dolayı değişen ve tabaka 4 olarak 
adlandırılan kısımda sonlandırılmıştır. Yapıda gerçekleştirilen diğer kazı fa-
aliyetleri ise, sahne binasının kuzeydoğu dış kısmının, açığa çıkarılması ve 
sahne binası kuzeyindeki kanalın üst seviyesinin ortaya çıkarılması olmuştur 
(Resim: 4). 2017 yılı kazı çalışmaları sırasında alandan ele geçen buluntular, 
28 terrakota figürin parçası, 16 sikke, 10 kemik obje, 7 metal obje, 4 bronz çivi, 
7 mühürlü amphora kulp parçası, 2 kabartmalı seramik parçası, 1 yazıtlı mer-
mer parçası, 1 ağırşak, 2 taş obje ve çok sayıda seramik parçası şeklindedir.

ROMA HAMAMI

Parion Roma hamamı 2017 yılı kazı çalışmalarında öncelikli amaç, yapıya 
ait duvarların sınırını belirlemek ve hamamın genel planını ortaya çıkartmak-
tır. Bu doğrultuda 2 No.lu mekânın kuzeybatısında yer alan bölümü belirle-
mek amacıyla çalışmalar devam etmiştir. Mekânın zemininin pilaelerle yük-
seltilip asma zemin oluşturularak hypocaust sistemi ile ısıtıldığı gözlemlen-
miştir. Fakat bölümün batı duvarında yer alan hypocaust sistemine sıcak hava 
geçişini sağlayan 2 adet kemerli servis koridorunun geç dönemde kapatıldığı 
belirlenmiştir. Mekânın güneybatı, güneydoğu ve kuzeybatı köşelerinde ise, 
3 adet apsidal form veren bölüm ortaya çıkarılmıştır. Birbirine simetrik ola-
rak yapılmış apsislerin harçlı zemininin korunduğu tespit edilmiş, zemininde 
ve duvarında mermer plaka izlerine rastlanılmıştır. 1 No.lu mekânın sınırları 
içerisinde kuzey yönünde apsidal bir havuz ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). Bu 
havuzun zemininde ve duvarında, yer yer korunan mermer plakalar tespit 
edilmiş; ancak bunların büyük bir bölümünün tahrip olduğu gözlemlenmiş-
tir. Apsidal havuzun bulunduğu alandaki çalışmalarda, yiv akanthus beze-
meli sütun başlığı ele geçirilmiştir. 5 No.lu mekândaki çalışmalarda büyük 



601

bir bölümü tahribata uğrayan yer yer korunmuş mermer plakalar ile kap-
lanmış zemin tespit edilmiş ve bölümün güney sınırı açığa çıkartılmıştır. 7 
No.lu mekânın kuzeyindeki çalışmalarda kuzey-güney doğrultusunda bosajlı 
bir duvar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). Bu duvarın kuzeyinde, kuzeybatı 
güneydoğu doğrultulu künk sırası bulunmuştur. 6 No.lu mekânda ortaya çı-
karılan kireç ocağının ve praeferniumun batı duvarının sınırlarını belirlemek 
amacıyla seviye inme çalışmalarına devam edilmiştir (Resim: 5). Bu alandaki 
çalışmalarda çok sayıda yanmış mermer parçaları tespit edilirken herhangi 
bir form veren mimari eleman ele geçirilmemiştir. Açmanın zemin seviye-
sine gelindiğinde ise, üzerinde birbirine simetrik olarak yapılmış rankeler 
arasında Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi özelliklerini yansıtan işlenen 
Medusa figürlü bir kabartma ele geçirilmiştir. Kabartmanın kuzeybatısında 
ise, 5.45 m. kotta M 4 olarak adlandırılan semerdam çatılı kiremit mezar orta-
ya çıkarılmıştır. Mezarda yer alan bireyin sol omuz kısmında kuzey yönünde 
1 adet Bizans Dönemine tarihlendirilen minyatür kap ele geçmiştir. Çalışma-
ların devamında praeferniumun batı duvarının oldukça tahrip olduğu tespit 
edilmiştir. Bu alanda 4.65 m. kotta araları harçla sağlamlaştırılmış kemerli bir 
yapı gözlemlenmiş ancak bu kemerin batısına geç dönemde duvar yapılmış 
olduğu ve açıklığın kapatıldığı anlaşılmıştır. 4 No.lu bölümün doğusunda yer 
alan kısmı belirlemek için yapılan çalışmalarda 3.80 m. kotta mermer plaka-
lar ile kaplanmış zemine ulaşılmıştır. Çalışmaların devamında apodyteriuma 
doğudan girişi sağlayan kapı açıklığının kuzeydoğusunda kuzey-güney doğ-
rultulu bir kanal tespit edilmiştir. Bu alandaki geç dönem eklentili duvarın 
altında, kanalın geçtiği alanda çökme yapmış bir şekilde mavi ve krem renkli 
tesseralar kullanılarak yapılmış mozaikli bir zemin (Resim: 5), 4.80 m. kota 
gelindiğinde ise 1 adet semerdam çatılı kiremit mezar ele geçirilmiştir. Mezar 
açılmış ve içerisindeki bireyin bir çocuk olduğu tespit edilmiş ancak iskele-
tin oldukça tahrip olduğu gözlemlenmiştir. 4 No.lu bölümün doğu ve güney 
duvarının sınırını tam anlamıyla ortaya çıkartmak amacıyla yapılan çalışma-
larda mekânın doğu sınırı belirlenmiştir. Çalışmalar sırasında 180 adet Roma 
Dönemi seramik parçası, 147 sikke, 107 metal obje, 20 kemik obje, 10 terrakota 
figürün parçası, 10 spacer tube parçası, 10 taş kap parçası, 6 künk parçası, 5 
cam parçası, 3 kiremit parçası, 2 ağırşak, 1 dış bükey mezar kiremidi ve 1 adet 
sütun başlığı ele geçmiştir.
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YAMAÇ HAMAMI 

2017 yılı yamaç hamamı çalışmalarında temel amaç, antik yolun devamını 
ortaya çıkarmak, 1 No.lu tonozun içerisini boşaltarak temel işlevini öğrenmek 
ve 1515-1240 açmasında stratigrafi çalışması gerçekleştirerek her tabakanın ait 
olduğu dönemi tespit etmektir (Resim: 6). 2008 yılı kazı sezonunda kazısı ta-
mamlanamayan 1495-1245 açmasının kazısı tamamlanmış, antik yolun kuzey 
yönünde devamı ve üzerine geç dönemde eklenen güney-kuzey doğrultulu 
su kanalının devamı ortaya çıkarılmıştır. Kanalın üst kısmı mermer plakalar-
la, yan yüzleri ise, düzgün kesilmiş taşları Horasan harcıyla oluşturulmuştur. 
Kuzey-güney doğrultuda devam eden kanalın, 1495-1240 açmasında, doğu-
batı yönde yay çizerek 1495-1245 açmasındaki güneydoğu-kuzeybatı yönün-
de uzanan kanalla açmanın kuzeybatı köşesinde birleştiği görülmüştür (Re-
sim: 6). 1500-1245 açmasında yer alan hamamın tahrip olmuş calidariumunun 
zemin seviyesinin altında tonozlu bir bölüm tespit edilmiştir. 1 No.lu Tonoz 
oldukça iyi korunmuş olup, tonoz içerisinde Geç Hellenistik döneme tarihle-
nen konteks malzeme bulunmuştur (Resim: 6). Tonozun, hamamın atık suyu-
nu kanallar aracılığıyla toplayan ve daha sonra batısındaki kanala bağlanarak 
tahliye edilmesini sağlayan bir işlevinin olduğu anlaşılmıştır. 1 No.lu tonoz, 
güneyindeki 2 No.lu tonoza, bir kanal ile bağlanmıştır. 

Tonozun iç kısmında laconicum bölümünün zemin seviyesine küçük bir 
kanal tespit edilmiştir.  1515-1240 açmasında, Yamaç Hamamı’nın kuzey du-
varının dışında, stratigrafisinin kontekst malzemeyle beraber değerlendiril-
mesine yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmıştır. 2x2 m. ölçülerinde belir-
lenen açmanın üst kotlarında kuzey-güney yönünde uzanan, çamur harçlı, 
düzensiz taşlarla örülmüş geç döneme ait bir duvar tespit edilmiştir. 2016 yılı 
kazı sezonunda bir kısmı ortaya çıkarılan ve 1510-1240 açmasının sınırından 
itibaren hamamın doğusuna doğru devam eden mureks işliğine ait havuzun 
devamı tespit edilmiştir. Yeni tespit edilen yapının kuzey duvarının yamaç 
hamamının kuzey duvarıyla birleştiği yere yakın bir noktada ortada çıkarılan 
bronz musluğun ve musluktan akan suyun boşaldığı dar kanalın, mureks iş-
liğine ait havuz ile bağlantısı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, 14 metal 
eser, 6 kemik eser, 30 sikke, 15 figürin parçası, 5 mühürlü amphora kulp parça-
sı ve çok sayıda seramik parçaları ele geçirilmiştir.
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AGORA VE DÜKKÂNLAR 

Yapıda 2017 kazı sezonu çalışmalarında öncelikli hedef, yapının önünden 
geçen ve kentin ana yollarından biri olduğu düşünülen yolu açığa çıkartmak 
ve bu yolun üzerindeki geç dönem eklentili duvarları, yapıyla ilişkilendirerek 
yapının orijinal dönemine ait daha önceki kazı sezonlarında açığa çıkarılan 
girişin takibi ile 5 No.lu mekân olarak adlandırdığımız odadaki erken dönem 
mimarisini saptamaktır. 1360-1360 ve 1360-1355 açmalarında yolu açığa çı-
kartmak için seviye inme çalışmaları sırasında, geç döneme ait duvarların 
yanı sıra bu alanda, taş, tuğla ve topraktan oluşan sıkıştırılmış zemin tespit 
edilmiştir. 1360-1340, 1360-1345, 1360-1350 açmalarında orijinal yapıya ait gi-
rişin takibinde mermer zemin ve çatı kiremitlerinden oluşan bir alan tespit 
edilmiştir. Burada yapılan seviye inme çalışmaları sırasında 3 adet trapezopho-
ros? olarak adlandırdığımız ayak ele geçmiştir (Resim: 7). Ayrıca yapının ilk 
evresindeki girişin solunda daha geç döneme tarihlenen ocak, ocağın altına 
kadar giren bir kanal ve girişin sağında dinlendirme havuzu olabileceğini dü-
şündüğümüz bir alan açığa çıkartılmıştır. 

1380-1340 açmasında step-trench sistemiyle seviye inme çalışmalarına 
başlanmıştır. Seviye inme çalışmaları sırasında kuzey-güney doğrultulu er-
ken döneme tarihlenen duvar tespit edilmiştir. Duvarın temeline ulaşmak 
amacıyla yapılan çalışmalar sırasında çok sayıda erken döneme tarihlenen 
seramik parçaları ve mühürlü amphora kulp parçaları ele geçirilmiştir. Çalış-
malar ana kayaya ulaşana kadar devam etmiş ve buradaki çalışmalar sonlan-
dırılmıştır. Agora ve dükkânlar yapısındaki son çalışma ise, 5 No.lu odanın 
yanında yeni bir oda yapısını tespit etmek amacıyla 1380-1345 açmasında 
gerçekleştirilmiştir (Resim: 7).  Bu açmada 1x1 m.lik bir bölümde duvar ta-
kibi için çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda 57 sikke, 28 metal obje, 18 
kemik obje, 7 terrakota figürin parçası, 7 mühürlü amphora kulp parçası, 5 cam 
bilezik parçası, 3 ağırşak, 1 kiremit parçası, 3 taş kap parçası ve çok sayıda 
seramik parçaları ele geçmiştir. 

ODA MEZARLAR (TOPRAK KULELER MEVKİ) 

Alanda 2017 kazı sezonunda, OM 1-2-3 ve 4 No.lu tonoz mezarların ön 
cepheleri açılarak, mimarileri hakkında fikir yürütmek, olası ritüel alanı ve 
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teras sisteminin tespiti ve dönemsel olarak tarihlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmalara ilk olarak OM 4 adlı mezarın batısında illegal kazılar yoluyla to-
nozu ve eşik taşı kırılarak tahrip edilen OM 5 adlı mezarın ön cephesini gör-
mek amacıyla başlanmıştır (Resim: 8). 506 425-4 476 225 numaralı açmanın 
kuzey kesiminde ki açmada 40.30 m. kota kadar inilerek mezar önü yürüme 
zeminine ulaşılmıştır. 1. tabakada kiremit parçaları haricinde herhangi bir bu-
luntuya rastlanmamıştır. 3. tabakada, açmanın kuzeydoğu köşesinde doğuya 
eğimli olarak ana kayanın başladığı görülmüştür. Ana kayanın hemen üze-
rinde M.S. 2. yüzyıla tarihlenen bitkisel ve hayvan bezemeli seramik parçaları 
ele geçirilmiştir. OM 5 adlı mezarın kapı dışında seviye inme çalışmalarına 
devam edilmiştir. 1. tabaka sonunda muhtemelen tonoza ait harçlı moloz 
taşların çıktığı 2. tabakanın başladığı tespit edilmiştir. Çalışmalar esnasında 
OM 4 adlı mezarın ön cephe duvarı batıya doğru takip edilerek, OM 5 adlı 
mezarın ön cephesi açılmıştır. Mezarın ön cephe duvarlarının, tonozun otur-
duğu seviyeye kadar korunduğu tespit edilmiştir. OM 4 ile OM 5 mezarının 
arasında bulunan ortak duvarda yapılan temizlik çalışmalarında OM 4 adlı 
mezarın batı cephesinin sıva ile kaplı olduğu görülmüştür. OM 5 adlı mezarın 
girişinde gerçekleştirilen seviye inme çalışmasında, etrafı küçük moloz taşlar-
la desteklenmiş ve üzeri kapak ile örtülmüş çömleğe rastlanmıştır. OM 5 adlı 
mezarın tonozu üzerinde seviye inilerek dolgu toprağında yer alan moloz ve 
köklerin kaldırılması ile tonozun doğu ve batı duvarında radyuslara kadar 
yıkıldığı, ön cephede ise sıvaların tahribata uğradığı tespit edilmiştir. İllegal 
kazılar ile mezar içerisinde açılan oyukta yapılan seviye inme çalışmasında 
insan iskeletine ait kırık femur ve tibia kemiklerine rastlanmıştır. Moloz taşlar 
arasında bulunan kırık kemikler, mezar içerisindeki kontekstin bu seviyede 
karıştırıldığını gözler önüne sermektedir. 

Mezar içerisinde yapılan seviye inme çalışmasında mezar tonozunun ta-
mamen tahrip olduğu görülmüştür. OM 4 ile OM 5 mezarlarının tonozları 
arasında yapılan seviye inme çalışmasında, OM 4 mezarının tonozu üzerinde 
bir adet terrakota figürin kaide parçası ele geçirilmiştir. 40.20 m. kotta domuz 
iskeletine ait kemik parçaları ve mezarın doğu duvar önünde bütünlüğünü 
kaybetmiş, M.S. 6. yüzyıla tarihlenen amphora parçaları ele geçirilmiştir. 2. 
tabakada mezarın güneybatı ve kuzeydoğusunda yetişkin birey iskeletlerine 
ait radius, ulna, pelvis kemiği ve iki adet kafatasının varlığı tespit edilmiştir. 
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Ortaya çıkan kafataslarının herhangi başka bir kemikle bağlantısı olmama-
sı mezarların bu seviyede dağıtıldığını ve kontekstin bozulduğunu doğru-
lamaktadır. Mezarın doğu kesiminde kuzey-güney doğrultulu dorsal olarak 
gömülmüş yetişkin bir birey iskeletine rastlanmış (Resim: 8), ölü hediyesi ola-
rak herhangi bir buluntu ele geçmemiştir. 

3. tabakada bulunan iskelet, mezar içerisinde farklı zamanlarda çoklu 
gömü tipinin uygulandığını göstermektedir. Devam eden seviye inme çalış-
malarında 39.40 m. kotta mezarın kuzeybatı ve kuzeydoğu köşelerine çoklu 
gömü uygulaması yapmak amacıyla toplanan 15 adet kafatasına,  6 adet do-
ğu-batı doğrultulu olarak dorsal yatırılmış yetişkin, mezarın kuzeydoğusun-
da ise, 1 adet çocuk gömüsüne rastlanmıştır (Resim: 8). Kafataslarının mezar 
köşesinde ele geçirilmesi akıllara çoklu gömü uygulanmış olabileceğini getir-
miştir. Kafataslarının hemen bitişiğinde, 16 No.lu bireyin sol kolu üzerinde 
ve bacak arasında 2 adet testi ve 10 No.lu bireyin bacakları arasında bir adet 
lagynos ele geçirilmiştir. Mezarın batı ve doğu kesiminde bir araya toplanan 
önceki gömülere ait kafatasları ve kemikleri arasında ise, 1 adet boncuk, 1 
adet tabak, 1 adet strigilis, 1 adet unguentarium, 2 adet cam unguentarium ve 1 
adet kandile rastlanmıştır. Mezarın kuzeydoğu köşesinde kısmen korunmuş 
olan çocuk iskeletinin çene kemikleri arasına 1 adet Kharon sikkesi bırakıldığı 
görülmüştür. 2018 sezonunda antropolojik olarak detaylı bir şekilde araştırıl-
ması ve analiz edilmesi için iskeletlere ait kemiklerin üzeri ince dere kumu ile 
kapatıldıktan sonra, üzeri çatı ile örtülerek koruma altına alınmıştır.

SU KEMERİ

2017 sezonu su kemerinde gerçekleştirilen çalışmalar, yolun kenarında bu-
lunan kemer ayağının ortaya çıkarılmasına ve kemer ayaklarının boyutları ile 
kemer açıklığının sayısal veri olarak tespit edilmesine yöneliktir. Bu kapsam-
da su kemerinin 3 numaralı ayağının güneydoğu cephesini ortaya çıkarma-
ya yönelik olarak 04.07.2017 tarihinde 4x2 m. ölçülerindeki SK-3 açmasında 
çalışmalara başlanmıştır. Kemer ayağının cephesinin açılmasının ardından 
açma genişletilmiştir. Kuzeydoğu köşesi tespit edildikten sonra açmanın ku-
zey köşesini tespit etmek amacıyla açma genişletilmiştir. Taşların bulunduğu 
alanlarda seviye inme çalışmaları bırakılarak açmada step trench kazı tekni-
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ği uygulanmıştır. SK-3 açmasında devam eden çalışmalar sırasında açmanın 
kuzey köşesinde bir kireç kuyusu tespit edilmiştir (Resim: 9). Kireç kuyusu 
üzerinde bulunan kireçli ve küllü tabaka içerisinden M.S. 12-13. yüzyıllara 
tarihlenen yeşil ve sarı sırlı Bizans seramikleri ele geçirilmiştir. Kireç kuyu-
su yakınlarında ele geçirilen sikke M.S. 10-11. yüzyıl aralığına tarihlenmek-
te olup, bu alanın kireç kuyusu olarak kullanıldığını destekler niteliktedir. 
Aynı açmada yer alan ve su kemerinin 3 No.lu ayağı olduğu tespit edilen 
bloğun hemen kuzeydoğusunda, yüzeyde gözlemlenen yapı kalıntılarının 
tespiti için duvar takibi yapılan çalışmalarda bu bölüm, SK-4 açması olarak 
adlandırılmıştır. Bu çalışmalar sırasında yapının 2 No.lu ayağına ait kalıntı-
ların güneybatı kesimi ortaya çıkarılmıştır (Resim: 9). SK-3 açmasının güney-
batı kesiminde su kemerinin 3 No.lu ayağının güneydoğu köşesini bulmak 
için devam eden çalışmalar sırasında yapının duvarı takip edilmiş ve bittiği 
düşünülen kesimde çalışmalar sonlandırılmıştır. Bu kesimde gerçekleşen ça-
lışmalar sırasında yoğun bir şekilde pişmiş toprak su künklerine ait parçalar 
ele geçirilmiştir. 

SU KUYUSU 1 (AKROPOL)

Alanda çalışmalar, yüzeyden aşağı -4.82 m. kotta başlamış ve -5.90 m. kot-
ta taban tespit edilmiş olup, aşağı doğru daralarak bir omphalos ile sonlandığı 
görülmüştür. Omphalos, 27 cm. çapa ve 8 cm. derinliğe sahiptir (Resim: 10). 
Kuyunun daralması ise -5.10 m. derinlikte başlamış olup, bu kesimde kuyu-
nun çapı 2.15 m.dir. Kuyu içerisinde ışık azlığı sebebi ile toprak sertliğine 
göre derinliği değişen ünite sistemi uygun görülmüş ve üniteler sonradan 
tabakalara göre ayrılmıştır. Ünitelerin tabakalara bağlanması sonucunda olu-
şan tabakalanma ise şu şekildedir:

1.  Tabaka: M.Ö. 6.-3. yüzyıl (Doğu yönünde ki su kuyusu 2’den gelen dol-
gu).

2.  Tabaka: M.S. 1.-3. yüzyıl (yüzeyden kuyu içerisine akan dolgu toprak).

3.  Tabaka: M.S. 4.-6. yüzyıl (kuyunun kendisine ait olan tek tabaka).
Bu tabakalanma göz önüne alındığında Hellenistik Döneme tarihlendiği 

düşünülen veya en azından Roma öncesi bir döneme mimari açıdan tarihle-
nen kuyunun Roma veya Geç Roma Döneminde bir tadilattan geçerek harç 
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sıva ile sıvandığı bu tadilat sırasında bu kuyunun içindeki dolgunun tama-
men temizlendiği anlaşılmıştır (Resim: 10). Çalışmalar sırasında 1 adet altın 
küpe, 2 adet sikke, 1 adet taş tıpa, 1 adet ezgi taşı, 1 adet kandilin yanı sıra 
taş kap, seramik, mermer kaplama, metal, cam ve kemik parçaları ele geçiril-
miştir.

MOZAİKLİ YAPI
2017 sezonunda kazılması planlanan mozaikli yapıda kazı çalışmalarında 

temel amaç, 2016 yılında tespit edilen ve kazısı yarım kalan mozaikli zeminin 
tamamını açığa çıkartmak olmuştur. Bu doğrultuda 1910-1700 No.lu açmada 
mevcut mozaikli zemini genişletme amacıyla çalışmalar devam etmiştir. Bu 
alanda denizden 40.5 m. yükseklikte mozaik zeminin devam ettiği anlaşılmış-
tır (Resim: 10). Mozaik zemin üzerinde Gallienus ve Phocas Dönemine ait 2 
adet sikke, Geç Roma Dönemine tarihli çok sayıda seramik parçası ve mozaik 
zemine ait farklı renkte tessera parçaları ele geçirilmiştir. Kazı çalışmaları te-
mizlik ve kapatma uygulamaları ile son bulmuştur.

SUR DUVARI
2017 yılı sur duvarı çalışmalar, Taş Kule Mevkii’nde yer alan kuzey-güney 

doğrultulu sur duvarının devamını tespiti amacıyla çalışmalara başlanmış-
tır. Hali hazırda korunan Hellenistik Dönem duvarının harç kullanılmaksızın 
bosajlı-isodom şeklinde yontulan ve ana kaya üzerine yerleştirilen bloklar ile 
oluşturulduğu bilinmektedir. Sur duvarının ön cephesinde geç dönem dev-
şirme malzemeler kullanılarak payanda yapıldığı ve bu şekilde sur duvarının 
desteklendiği anlaşılmıştır (Resim: 10). Bu devşirme malzemeler içerisinde bir 
adet postament ele geçirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda duvarın, düzgün bir 
şekilde devam ettiği görülmüştür. Çalışmalar sırasında yüzeyde 1 taş kap, 1 
metal obje, 1 fildişi obje, az sayıda seramik ve mimari parçalar ele geçirilmiş-
tir. 

SONDAJ 8
Alanın kent içindeki işlevini anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen ça-

lışmalarda 2015 yılında 1125-1335 numaralı açmanın batı kesitinde tespit edi-
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len olasılıkla bir caddeye veya yola ait olduğu düşünülen devşirme malzeme 
ile döşenmiş olan tabanın; 1125-1330 numaralı açmadaki devamını bulmaya 
yönelik bu yıl da başlanan çalışmalarda açma içerisinde 3.60x3.40 m. ölçüle-
rindeki taban döşemesi 38 cm. kotta ortaya çıkarılmıştır (Resim: 11). Yol ola-
rak düşünülen tabanın, açmanın batısında toprak altında çökmüş olabileceği 
düşünülmektedir. Çalışmalar sırasında 2 adet sikke, seramik parçaları ve cam 
parçaları ele geçirilmiştir.

SONDAJ 10

Parion antik kentinin merkezi bölgesinde yer alan ve odeionun doğu-gü-
neydoğu tarafında yer alan 41 parsel numaralı zeytinlik içerisinde bir kısmı 
yüzeyden izlenebilen ve kentin su sistemi ile ilişkili olabileceği düşünülen 
yapının ortaya çıkarılması amacıyla alanda kazı çalışmaları başlatılmıştır. 
Yapının işlevi tam olarak anlaşılamadığı için Sondaj-10 yapısı olarak adlan-
dırılmıştır (Resim: 11). Doğu-batı doğrultulu olan yapının güney cephesini 
ortaya çıkartmak üzere 5x2 m. ölçülerindeki açmada çalışmalar başlatılmış-
tır. Gerçekleştirilen çalışmalarda M.S. 9.-12. yüzyıllara tarihlenen 1. tabaka 
içerisinde yapıya güneyden dik bir şekilde birleşen kuzey-güney doğrultulu 
bir duvar tespit edilmiştir. Yapının kemeri altındaki dolguda çalışma gerçek-
leştirilebilmek için açma kuzeye doğru genişletilerek 12.83 m. kotta M.S. 4.-6. 
yüzyıllara tarihlenen 3. tabaka doğu-batı doğrultulu, 50 cm. uzunluğunda ve 
içerisinde inhumasyon defin gerçekleştirilmiş hediyesiz kiremit mezar orta-
ya çıkarılmıştır. SDJ 10-M 1 olarak adlandırılan mezar içerisindeki iskeletin 
henüz 1 yaşını doldurmamış bir bebeğe ait olduğu düşünülmektedir. Devam 
eden seviye inme çalışmalarında 12.19 m. kotta opus signinum taban tespit 
edilmiş olup, bu taban üzerinde mermer plakalara ait izlerin yanı sıra in-situ 
mermer taban plakaları ile karşılaşılmıştır. Kemer altında yer alan bu tabanın 
güneyinde ise, kapakları kısmen tahrip olmuş bir su kanalı tespit edilmiştir 
(Resim: 12). Yapının tamamen mermer plakalar ile kaplandığı, bulunan in-
situ kenetler ve kenet yuvalarının yanı sıra dolgu içerisinden çıkan mermer 
plaka parçaları ile batı kemer ayağının güneydoğu köşesi yakınında bulunan 
in-situ dikey kaplama elemanından anlaşılmaktadır. Çalışmaların sonunda 
yapının kemeri altındaki taban tamamen ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalar 
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sırasında mermer kaplama plakalarının yapının kuzey sınırına kadar devam 
ettiği tespit edilmiştir. Bu mermer taban üzerinde batı kesimde bir su oluğu 
ve doğu kesiminde ise bir su yivi tespit edilmiş olup, yapının güneyinde pa-
ralel uzanan su kanalının doğuya doğru açma kesiti altında da devam ettiği 
gözlemlenmiştir (Resim: 12). Bu kanala güneydoğu yönünden birleşen ve ku-
zey-kuzeybatı yönüne uzanan bir başka kanalın birleştiği ve bu kanalı kestiği 
anlaşılmıştır. Yapının mermer tabanı üzerinde doğu ve batı kemer ayaklarına 
bitişik olarak bulunan moloz taş ve harç ile yapılmış olan mimarinin yürüyüş 
zeminini 2.2 m. genişlikten 1.2 m. genişliğe kadar daralttığı görülmüştür. 

Yapıdaki tabakalanma: 1. Tabaka; M.S. 12. yüzyıl sonrası (Bizans-Osmanlı-
Cumhuriyet), 2. Tabaka; M.S. 9-12. yüzyıl (Bizans), 3. Tabaka; M.S. 4.-6. yüzyıl 
(Geç Roma), 4. Tabaka; M.S. 2./3.-4. yüzyıl (Roma) şeklindedir. Gerçekleştiri-
len çalışmalarda ele geçirilen buluntular; 1 akanthus bezemeli mermer parça, 
6 sikke, 1 demir obje, 1 kurşun objenin yanı sıra çeşitli mermer kaplama parça-
ları, seramik parçaları, cam parçaları, madeni parçalar ve kemik parçalarıdır.

ARAZİ RESTORASYON- KONSERVASYON UYGULAMALARI

2017 yılı kazı sezonu içerisinde planlanan alanlarda odeion, hamam önle-
yici ve aktif koruma uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalar kap-
samında temizlik, yatak harcı yenileme, bordür, derz, sıva sağlamlaştırma, 
taş yapıştırma ve mermer plakalarda in-situ konumu dikkate alınarak yer-
leştirme ile kış mevsimi kapatma uygulamaları yer almaktadır. Bu alanların 
dışında acil müdahale gereken yerlerde gerekli önleyici koruma yöntemleri 
uygulanmış, söz konusu alanların durumu stabil hale getirilmiştir.

Roma Hamamı: Roma hamamında duvar sıvalarında bordür uygulaması ve 
zemindeki taş plakalarda bordür ve derz uygulaması yapılmıştır. Hypocaus-
tun tahrip olan harçlarının temizliği ve derz uygulaması yapılmıştır. (Resim: 
13)

Odeion: Orkestranın kazı sezonu içinde rutin bakımı yapılması için üze-
ri açılmıştır. Yapının mermer plakaların yatak harcında yenileme, bordür ve 
derz uygulaması yapılmıştır. Opus sectile ve cavealarda derz uygulaması ya-
pılmıştır. Sahne binasına ait mermer plakalar antik dönemde kullanılan kenet 
yöntemi ile orijinal yerlerine yerleştirilmiştir. (Resim: 13)
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Su Kemeri: Su kemerinde duvar sıvasında kapatma uygulaması yapılmış-
tır. 

Oda Mezarlar: Mezar açması üzerine kapatma uygulaması yapılmıştır.

LABORATUVAR KONSERVASYON UYGULAMALARI

2017 yılı çalışmalarında, ele geçirilen 300 bronz sikke,  210 adet metal obje, 
38 cam obje, 87 seramik obje, 66 kemik obje, 78 terrakota, 3 taş obje ve 2 adet 
mermer objenin ve önceki yıllarda çalışması tamamlanmamış olan 28 adet 
metal objenin koruma onarım çalışmaları tamamlanmıştır. (Resim: 14)

Metal Objelerin Onarımı: Yüzeydeki toprak tabakası bisturi yardımı ile 
alındıktan sonra, düşük devirde dişçi motoru kullanılarak bozulma buluntu 
üzerinden uzaklaştırılmıştır. Paraloid B-48N demir yüzeyine uygulanarak at-
mosferle bağlantısı kesilmiştir.

Seramik Objeler Üzerindeki Bozulmalar ve Koruma Onarım: Ele geçirilen piş-
miş toprak buluntulardan tüm olanlar üzerindeki topraklar %50 alkol saf su 
karışımı ile alınmıştır. Yumuşak kalker birikintileri ise mekanik olarak bisturi 
ile yüzeyden uzaklaştırılmıştır. 

Cam Objeler Üzerindeki Bozulmalar ve Koruma Onarım: Kazılarda camlar ge-
nel olarak kırık halde ele geçirilmektedir. Camlar %50 alkol saf su karışımı 
kullanılarak topraklarından arındırılmıştır. Parça camlar Araldit 2020 kulla-
nılarak yapıştırılmıştır.  

Kemik Objeler Üzerindeki Bozulmalar ve Koruma Onarım: Toprak tabakası ve 
kalker mekanik olarak bisturi kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılmıştır. Ke-
mik objeleri nemden ve oksijenden korumak için Paraloid B-72 %3 oranında 
çözdürülerek uygulanmıştır. 

Depo Çalışmaları: Metal ve kemik objeler etafoamda açılan yuvalara yer-
leştirilip, etafoam ve obje arasına ara yüzey oluşturmak için asitsiz kâğıt kul-
lanılmıştır. Seramikler duruş yönüne göre etafoam ile taban oluşturularak 
saklanmaktadır. Genel olarak nem alma silika jeller ile sağlanmaktadır, bu yıl 
temin edilen nem alma cihazı kurularak depoda nem kontrolü sağlanacaktır.
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Resim 2: M207, M208, M210 ve buluntuları.

Resim 1: Güney nekropolis alan geneli, 1560-2295 No.lu açma, AMP 14, PM 6 ve PTL 1.
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Resim 4: Odeion plan, opus sectile okestra, 3 No.lu tonoz ve sahne binası kuzeydoğu köşesi.

Resim 3: Tiyatro genel görünüm, orkestra güneyi ve batısı çalışma alanları.
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Resim 6: Yamaç hamamı genel görünüm, 1515-1240 No.lu açma, 1495-1245 No.lu açma ve 
1 No.lu tonoz.

Resim 5: Roma hamamı 1 No.lu, 4 No.lu, 6 No.lu ve 7 No.lu mekan.
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Resim 8: Oda mezarlar genel görünüm ve 5 No.lu mezar detayları.

Resim 7: Agora ve dükkânlar ana cadde, 5 No.lu mekân ve geç dönem odası.
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Resim 11: Sondaj 8 ve Sondaj 10.

Resim 10: Su kuyusu 1, mozaikli yapı ve sur duvarı.

Resim 9: Su kemeri havadan görünüm ve çalışılan alanlar.
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Resim 12: Sondaj 10 çalışma alanları.

Resim 13: Arazi restorasyon uygulamaları.

Resim 14: Laboratuvar konservasyon uygulamaları.
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OLYMPOS KAZISI 2017 YILI ÇALIŞMALARI

B. Yelda OLCAY UÇKAN*
Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN

Öğül Emre ÖNCÜ
Seçkin EVCİM

Muradiye ÖZTAŞKIN

Olympos antik kentinde 2017 sezonundaki kazı çalışmaları 12 Haziran – 
06 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir1. Kazı çalışmaları S7/VII-VIII 
sektöründeki tapınak alanında ve S7/VI sektöründeki III No.lu kilisede yü-
rütülmüştür. Ayrıca kentin Bizans Dönemi yapılaşmasında tapınağı içerisine 
alacak şekilde inşa edilen episkopeiona (piskoposluk sarayı) ait mekanlarda 
kazı ve temizlik çalışmaları yapılmıştır (Plan: 1).

* Prof. Dr. B. Yelda OLCAY UÇKAN, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bö-
lümü, 26470-Eskişehir/TÜRKİYE.

 Dr. Öğr. Ü. Gökçen KURTULUş ÖzTAşKIN, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Sanat Tarihi Bölümü, 20070-Denizli/TÜRKİYE.

 Dr. Öğül Emre ÖNCÜ, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 34122-Fatih/-İstanbul/TÜRKİYE.
 Dr. Öğr. Ü. Seçkin EVCİM, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 52200-Altınordu-Or-

du/TÜRKİYE.
 Dr. Öğr. Ü. Muradiye ÖzTAşKIN, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tari-

hi Bölümü, 20070-Denizli/TÜRKİYE.
1 Çalışmalar Dr. Mimar Erkan Uçkan, Marmara Üniversitesinden Dr. Öğr. Ü. Hüseyin Sami Öz-

türk, Arkeolog Orhan Atvur, Mimar Bülent Baykal, şehir Plancı Tufan Mut, Harita Mühendisi 
Ahmet Nadir Topograf, şehir ve Bölge Plancısı Sevginur Bulut, Sanat Tarihi Doktora öğrencileri 
Mehmet Cihangir Uzun, Sinan Sertel, Berna Yıldırım, Sanat Tarihi Yüksek Lisans öğrencileri 
İsmail Gacemer, Mert Aslan, Fulya Mirzanlı, Tarih Yüksek Lisans öğrencisi Ezgi Demirhan, 
Gazi Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nden stajer Tuğbanur Bayram 
katılmıştır. Ayrıca Anadolu, Pamukkale ve Ordu üniversitesinden lisans öğrencileri ile İşKUR 
tarafından sağlanan on işçi çalışmalara iştirak etmiştir. Kazı çalışmalarında İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri uzmanı Arkeolog Sırrı Çölmekçi ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Müdür-
lüğü uzmanı Arkeolog Hüseyin Güler Bakanlık Temsilcisi olarak görev almıştır. Çalışma iznini 
veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, maddi 
destek sağlayan Anadolu Üniversitesi Proje Birimine, Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü (AKMED)’e, SERVO Savunma’ya ve ÖzLEM Ticaret’e, çalışmalara ayni 
destekte bulunan Kumluca Belediyesi, ICF Airports ve BP Türkiye’ye  teşekkür ederiz.
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Tapınak Alanı Çalışmaları (S7/VII-VIII)

Olympos’ta kuzey kentin merkezine konumlandırılmış olan Roma İmpa-
ratorluk Dönemi tapınağı pronaosuna ait yıkılmış durumdaki mimari bloklar 
ve ayakta olan cella cephesiyle, kentteki anıtsal mimari örnekleri içerisinde 
önemli yapılardan biridir. Yapı Likya Bölgesi Roma İmparatorluk Dönemi ta-
pınak mimarisi adına önemli bilgiler sunar. Cephe dışında kalan tüm bölüm-
lerinin yıkılmış olduğu görülür. Bu nedenle yıkılmış bölümlere ait mimari 
blokların kaldırılması, tapınak alanının kazılması planlanmış ve bu çalışmalar 
2017 kazı sezonunda büyük oranda tamamlanmıştır.

Alanda yürüttüğümüz kazılara kadar bilimsel çevrelerde yapı hakkında 
bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu konuda ilk bilgi Fellows tara-
fından sunulmuştur2. Daha sonra sırasıyla Bean3, Anabolu4, Bayburtluoğlu5, 
Serdaroğlu6, Diler7 yapıya ait kalıntılar üzerinden çeşitli değerlendirmeler 
yapmıştır. Diler dışındaki tüm araştırmacılar yapının tapınak olduğu yargı-
sındadır. Diler ise burada bir tapınaktan çok, işlevini henüz belirleyemediğini 
belirttiği bir mimarinin var olduğunu önermiştir. Yürüttüğümüz kazılar so-
nucu yapının Roma İmparatorluk Dönemine ait bir tapınak olduğu netleş-
miştir.

2017 çalışma sezonunda ilk olarak yapının pronaosundaki prostasisi oluştu-
ran yıkılmış durumdaki blokların kaldırma işleri gerçekleştirilmiştir (Resim: 
1). Blokların genel olarak cella kapısı ekseninde batı ve doğu yarı kanatlarda 
öbekleşme biçiminde olduğu görülmüş ve kaldırma işlemi mümkün oldu-
ğunca batı ve doğu gruplarının sıralı kaldırılması biçiminde yapılmıştır. Blok 
kaldırma işlemleri dört katman halinde yapılmıştır. Her aşama 3B Lazer tara-
yıcı vasıtasıyla taranarak blokların kaldırma planları oluşturulmuş ve bu plan 
çerçevesinde bloklar kaldırılmıştır. Kaldırma sırasında bloklar, tanımlama ve 
bunun sonucunda tasniflerine bağlı numaralandırılmıştır. Yerleştirildikleri 

2  C. Fellows (1838) A Journal During the Excursion in Asia Minor, London, s. 213.
3 G. Bean (1997) Eski Çağda Lykia Bölgesi, İstanbul, s. 155- 156.
4 M. U. Anabolu (1970) Küçük Asya’da Bulunan Roma İmparatorluk Çağı Tapınakları, İstanbul, s. 43-

44.
5 C. Bayburtluoğlu (1982) Arkeoloji, Ankara, s. 18.
6 Ü. Serdaroğlu (2004) Lykia - Karia’da Roma Dönemi Tapınak Mimarlığı, İstanbul, s. 80 vd.
7 A. Diler (1988) “Olympos ve Hephaistion’da Kült Kalıntıları Üzerine Bir Ön Araştırma”, VI. 

Araştırma Sonuçları Toplantısı,  s. 112.
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depolama alanındaki yerleri plan üzerine işlenmiştir. Yapı blokları tapınakla 
ilişkileri koparılmadan, cellanın hemen güneybatısındaki boş alana dizilmiş-
tir. Tasniflerinin tamamlanması sonrası bloklara grup numaraları verilmiştir. 
Buna göre yapı parçaları; sütun altlığı, sütunlar, sütun başlıkları, arşitravlar, 
frizler, simalar, alınlık sima blokları, alınlık düz levhaları (?), ante kemer blok-
ları, ante duvarları düz blokları, cella kapı lentosu parçaları biçiminde grup-
landırılmıştır.

Kaldırılan tüm blokların kondisyonları incelenmiştir. Bu incelemenin ko-
nunun uzmanı bir konservatör-restoratör tarafından yapılarak detaylı bir teş-
his ve uygulama raporu hazırlanana kadar, bloklarda görülen küçük kopuk, 
kırık ve çatlakların basit onarımlarının yapılması için bir liste oluşturulmuş-
tur.

Kaldırma işlemi gerçekleştirilen yıkıntı halindeki blokların hemen altında, 
5.40 m. kotundaki stylobatla karşılaşılmıştır (Resim: 2). Stylobatın üzerindeki 
yaklaşık 0.30 m. kalınlığındaki toprak dolguda kazı çalışmaları gerçekleşti-
rilmiştir.  Kazı çalışmalarının ilk aşamasında pronaosun güneybatı köşesinde 
çalışılmış ve yapının köşe sütununa ait altlığa ait kırılmış durumdaki parça-
lar in-situ olarak tespit edilmiştir. Stylobata ait blokların kesme taş biçiminde 
olduğu görülmüştür. Kazı çalışmaları stylobatın güneydoğu köşesine doğru 
genişletilmiş ve güneydoğu köşe sütun altlığı ve sütuna ait parçalar in-situ 
olarak açığa çıkarılmıştır. Bunun yanındaki ikinci altlık ve sütun parçası da 
aynı biçimde ele geçmiştir. Her iki sütunun kuzey kenarı boyunca uzanan, 
Bizans Dönemine ait iki sıra halinde künk sistemi olduğu görülmüştür. Bun-
ların stylobat üst seviyesi altında kaldığı anlaşılmaktadır. Stylobat ile cella cep-
he duvarı arasında yürütülen kazılarda toprak dolgu olduğu görülmüş ve bu 
alanda yürütülen kazılarda mermerden bazı zemin kaplama levha parçaları 
tespit edilmiştir. Bu parçalar pronaos zemininin mermer kaplı olabileceğini 
düşündürmekle birlikte, kaplamayla ilgili in-situ buluntu olmadığından net 
konuşmak mümkün değildir. Tapınağın Bizans Dönemi kullanımı sırasında 
taban döşemesi bozulmuş olmalıdır. 

Stylobat üst seviyesinde yürütülen kazı çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından, stylobatın önünde derinleşme çalışmalarına geçilmiştir. Bu çalışma-
larımız 4.20 m. seviyesindeki stereobat bloklarına ulaşılana kadar sürdürül-
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müş ve çalışmalar sonucunda yapının üç krepisli krepidomaya sahip olduğu 
anlaşılmıştır. Her bir krepisin 0.38 m. yüksekliğinde, 0.40 m. derinliğinde ol-
duğu anlaşılmıştır.

Krepisler önünde yürütülen kazılarda, stereobatın derinliğini ve yapının 
temel seviyesinde herhangi bir kültür dolgusu olup olmadığını anlamaya 
yönelik, yapının güneybatı köşesine yakın kesimde bir sondaj çalışması ger-
çekleştirilmiştir. 1.50 x 1.00 m. ölçülerindeki sondajda 3.00 m. kotuna kadar 
inilmiş ve 3.60 m. kotunda stereobat bloklarının sonlandığı tespit edilmiştir. Bu 
çalışma sonucunda stereobat yüksekliğinin 0.60 m. olduğu ve yapının temel 
seviyesi altında herhangi bir kültür dolgusu yer almadığı, yapının direk ana 
toprak üzerine inşa edilmiş olduğu görülmüştür (Resim: 3).

Tapınağın pronaosunda yürütülen çalışmalar sonrası, naosta kazı çalışma-
larına geçilmiştir. Naosun içinde ilk olarak, cella ön cephesinden yıkıldığı anla-
şılan yapı blokları kaldırılmıştır. Ardından kazılara geçilmiş ve 8.50 m. kotun-
da başlanan çalışmalar 6.70 m. kotuna kadar ilerletilmiştir. Kazı sezonunun 
bitmesi nedeniyle 2017 sezonunda naos zeminine ulaşılamadan çalışmalar 
sonlandırılmıştır (Resim: 4).

İçten 10.9x12.4 m. ölçülerindeki naos içerisinde yürütülen kazılarda genel 
olarak yapı blokları ve harçlı moloz teknikte duvarlara ait yıkıntılarla karşıla-
şılmıştır. Bu yıkıntı katmanında yoğun olarak seramik, cam ve amorf olarak 
çok sayıda heykel parçaları tespit edilmiştir. Heykel parçalarının özellikle cel-
la giriş kapısı ekseninde, yapının kuzey bölümünde yoğunlaştığı görülmüş-
tür. Amorf parçalar dışında ele geçirilen tüme yakın bir ayak, parmakları kı-
rık bulunan sağ el ve torsoya ait göğüs parçası heykelin boyutları konusunda 
fikir vermektedir. Sandaletli ayağın 0.60 m. uzunluğu, heykelin yaklaşık 4 m. 
yüksekliğinde kolosal boyutlarda olduğunu göstermektedir. Naos içerisinde 
kolosal boyutlarda bir heykel olması ise yapının bir tapınak olduğu fikrini 
netleştirmiştir. 

Kazı çalışmalarında naosun içerisindeki geç dönem düzenlemesine yö-
nelik bazı tespitlerde de bulunulmuştur. Naosun merkez aksından kuzeye 
yakın olarak doğu ve batı duvarlarında karşılıklı konumlanmış iki payanda 
ve aralarında dikdörtgen kesitli iki paye tespit edilmiştir. Malzeme ve teknik 
göz önüne alındığında bu düzenlemenin Bizans Döneminde eklendiği anla-
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şılmaktadır. Bu düzenlemeyle naos iki birime ayrılmıştır. İç mekanda naosun 
kuzey duvarının önünde de moloz taş örgülü bir başka duvar tespit edilmiş-
tir. Ayrıca naosun batı duvarında, bu yöndeki M13 mekanına açılan bir kapı 
açıklığı tespit edilmiştir.

Naos duvarlarının dış hatlarının tespit edilmesi amacıyla kuzeydoğu köşe-
de çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Naos köşesinin kesme taş bloklardan kuzey 
duvarının ise harçlı moloz teknikte örüldüğü tespit edilmiştir. Bu alandaki 
kazı çalışmaları 4.70 m. kotunda tesviye edilerek tamamlanmıştır.

2017 sezonunda yürütülen çalışmaları tapınağın mimarisi hakkında bazı 
yorumlar yapabilmemize olanak sağlamıştır. Tapınak altı sütunlu prostylos 
planlı ve İon düzenindedir (Plan: 2). Cella kapısı önüne yerleştirilmiş orta sü-
tun aralıkları diğerlerine göre daha geniştir. Köşe sütunlarının ante duvarla-
rına doğru uzantıya sahip olan 3/4 biçiminde düzenlendiği anlaşılmaktadır. 
Attik-İon tipi sütun altlıkları da bu düzenlemeye uygun biçimde şekillendiril-
miştir. Sütunlar kaba yontulu ve yivsizdir. Köşe sütunlarında, yaklaşık sütun 
orta noktasında yan yüzleri volütlü konsollar olduğu görülür. İon düzenin-
deki başlıklar volüt gözleri belirgin dairesel biçimlidir. Volütler beş sarmal 
dizisinden oluşmaktadır. Volüt köşelerinden çıkan palmet yaprakları vardır. 
Volütler arasında İon kymationu yer alır. Kymationa ait yumurtalar çok kes-
kin olmayan yumuşak hatlı profilli kabuklara sahiptir. Yumurtalar üzerinde 
yer alan kanalis kabaca tıraşlanmış derin profil hattına sahiptir. Abakuslar ince 
tutularak yapılmış olup, üst kenarlarında yarım daire profilli ince silmeye sa-
hiptir. Sütun başlıkları sütun tamburu uzantılarına sahip olup, bazılarında dil 
motifi bazılarında kıvrık dal motifli dekorasyon olduğu görülür. Köşe başlık-
ları, tıpkı sütun altlığı ve sütunlarda olduğu gibi ante uzantılarına sahiptir.

Sütun başlıklarının üzerine yerleştirilmiş arşitravlar üç fascialıdır. Ön cep-
hede yer alanların fascia hatlarında inci dizili bezemeye sahip olduğu görülür. 
Aynı arşitravların soffitlerinde giyoş motifli bezemeler yer aldığı görülür. Ante 
arşitravları soffitsizdir. Bunlarda fascialarda inci dizisi de yer almaz. Arşitrav-
lar üzerinde bir friz hattı olduğunu gösteren bloklar ele geçmiştir. Bunlarda 
kıvrık dal motifli dekorasyon uygulanmıştır. Kıvrık dallar arasında nar, çiçek 
rozetleri gibi detay bezemelerin de kullanıldığı görülür. Bezeme alanı üst ve 
alt sınırlarında ise basit profilli silmeler yer almaktadır. Anteler üzerine gelen 
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sima bloklarında aslan başı biçimli çörtenler kullanılmıştır. Yanal sima hattı 
düzenlemesinin bir çörtenli bir çörtensiz dizilimle oluşturulduğu görülür. Si-
malar geisonlarla tek blok olarak şekillendirilmiştir. Geison altında geisipodes-
li friz hattı yer alır. Simalar kyma reversa profillidir. Alınlığa ait eğik simalar, 
çörtensiz olmaları dışında, yanal simalarla aynı profil özelliklerine sahiptir. 
Alınlığa ait olduğunu düşündüğümüz düz bloklar tespit edilmiştir. Bu blok-
lar üzerinden yapının tympanonunun düz olduğu sonucuna ulaşılır.

Yapı ve prostasisine ait bloklar üzerinde yürüttüğümüz ön inceleme sonu-
cunda tapınağın tam olarak bitirilememiş olduğu anlaşılmıştır. Bu konudaki 
en önemli veriler cella duvar bloklarında görülen tıraşlanmamış derz hatları, 
kapı doğu lento bloğunda işlenmemiş lotus-palmet, İon kyması ve inci dizileri 
ile friz bloklarının bazılarının kıvrık dallı dekorasyondan yoksun olarak sa-
dece yarım daire biçimli düz olması biçiminde sıralanabilir. Ayrıca bazı sima 
bloklarında geisopodeslerin işlenmemiş olması da benzer konuda örnek olarak 
sunulabilir.

Yapının net tarihlemesi, Bizans Dönemindeki dönüşümü ve ne kadar sü-
reyle ayakta kaldığıyla ilgili konularda, 2018 yılında tamamlanması planla-
nan kazıların sonuçlarını beklemek yerinde olacaktır. Ancak 2017 çalışma dö-
neminde elde ettiğimiz veriler, Olympos’taki tapınağın M.S. yaklaşık 2. yüz-
yıl ortalarında inşa edilmiş olduğunu, Bizans Döneminde de farklı eklemeler 
yapılarak yeniden düzenlendiğini göstermiştir.

III No.lu Kilise Çalışmaları (S7/VI)

III No.lu kilise S7/VI sektörünün kuzeybatısında yer almaktadır. Kilise üç 
nefli, nartheksli ve tek apsislidir8. Nartheks yaklaşık 12x6.50 m. ölçülerinde olup 
şu an için güneyinde ve batısında birer giriş açıklığı tespit edilmiştir. Duvar 
kalıntılarından nartheksin batısına bitişik iki mekân olduğu anlaşılmaktadır 
ancak işlevlerini tanımlamak için henüz veri yetersizdir. Nartheksten naosa her 
nef ekseninde yer alan üç girişle geçilir. Naos yaklaşık 17.5x12.7 m. ölçülerin-

8 Olympos III No’lu Kilise, genel hatlarıyla Likya Bölgesi’nin Erken Bizans Dönemi kiliseleriyle 
ortak özellikler sergilemektedir; bkz: K. Asano (2010) The Island of St. Nicholaos Excavation and 
Survey of the Gemiler Island Area Lycia Turkey, Osaka.; B. İşler (2010) “Myra ve Çevresinde Bizans 
Dönemi”, Arkeolojisinden Doğasına Myra/Demre ve Çevresi, Antalya, ss. 233-255, s. 244 vd.
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dedir. Kuzey ve güney duvarların doğuya yakın kısımlarında neflere açılan 
sonradan kapatılmış birer giriş daha vardır. Doğuda tek ve büyük bir apsis, 
apsisin kuzeyinde henüz plan özelliği bilinmeyen bir ek mekâna açılan giriş, 
güneyinde ise sonradan kapatılmış bir pencere yer alır. Naosun kuzeybatısın-
da kuzey neften doğrudan ulaşılan 7.30 m. çapında yarım daire planlı büyük 
bir ek mekan (eksedra) bulunur. Ek mekan içerisinde birbirlerine kemerlerle 
bağlı olduğu düşünülen beş payanda kalıntısı vardır (Plan: 3).

Yapıda ilk olarak 2016 sezonunda templonun batısında kazı çalışmaları 
yapılmıştır; 2017 sezonunda ikinci etap çalışmaları gerçekleştirilmiştir9. Ça-
lışmalara öncelikle bitki temizliği ve moloz kaldırılması ile başlanmıştır. Mo-
loz temizleme çalışmaları; kuzey nef, güney nef, apsis, eksedra ve naosun giriş 
kısmında yapılmıştır. Kilisenin kuzeyindeki büyük eksedranın 1 No.lu nişinde 
(doğudan ilk niş) +700/+650 kot aralığında yapılan moloz kaldırma işlemi es-
nasında yoğun miktarda duvar resmi parçasına rastlanmıştır; bu parçalar du-
var üzerinde sabit olmayıp, taşların arasına dökülüp dağılmış durumdadır. 
Bir kısmı birleştirilebilir durumdaki resim parçaları özenle toplanıp gerekli 
temizlik ve koruma çalışmaları için kazı evine taşınmıştır. Birleştirilebilen 
parçalardaki iki figürden büyük ölçekli olan gerek tasvir özellikleri gerekse 
değerli taşlarla süslü haçlı nimbusu ile İsa olarak tanımlanabilmiştir. Diğer 
figürün ise henüz kimliği belirsizdir (Resim: 5). Bir ön değerlendirme olarak, 
bu resimlerin gerek üslup özellikleri gerekse kilisenin mimari ve mimari plas-
tik verilere dayalı tarihlendirmesi göz önüne alınarak M.S. 6. yüzyıla ait ol-
dukları önerilebilir.

Bitki temizliği ve moloz kaldırma çalışmaların ardından belirlenen alan-
larda kazı çalışmalarına başlanmıştır. Kazı çalışmaları apsis, bema ve güney 
nefin bema hizasındaki doğu kısmında gerçekleştirilmiştir (Plan: 3). Başlangıç-
ta, güney nefin doğu bölümü +495 kotundan +454 kotuna tesviye edilmiştir. 
Burada, doğu uçtaki pencerenin sonradan örülerek kapatıldığı tespit edilmiş-
tir. Muhtemelen sonradan güneydoğuya bir mekân eklenmiş ve güney nefin 
doğu ucundaki bu pencere bu mekanı neften ayırmak için kapatılmıştır. 

9 2016 sezonu çalışmaları için bkz: B.Y. Olcay Uçkan, G.K. Öztaşkın ve S. Evcim (2018) “Olympos 
Kazısı 2016 Yılı Çalışmaları”, 39. KST, C.3, ss. 102-106.; B.Y. Olcay Uçkan ve G.K. Öztaşkın (2017) 
“Olympos Excavation 2016”, Anmed 15, ss. 76-84.
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Güney duvarda doğu kısımda yer alan ve sonradan örülerek kapatılan 
girişin önünde +460/+425 kot aralığında dağınık biçimde sütun parçaları, sü-
tun başlığı parçaları, levha parçaları ve silme parçalarına rastlanmıştır. Süsle-
me-teknik özellikleri bakımından 5. yüzyıl sonu 6. yüzyıl başlarına ait olduğu 
düşünülen bu malzemeler arasında bir Korinth sütun başlığına ait olan kırmı-
zı boyalı ve varaklı parçalar az rastlanır bir dekorasyon tekniğini göstermesi 
açısından ilgi çekicidir10. Aynı bölümde sütun başlığı parçalarının arasında 
bir polykandiliona ait olabileceği düşünülen zincir parçalarına ulaşılmıştır. Bu 
alandaki kapatılan kapı açıklığı üzerinde tespit edilen duvar resmi kalıntısın-
da, uzun beyaz bir tunik (tunica alba) ve kırmızı sandaletlere sahip bir figürün 
dizden aşağı kesimi görülmektedir (Resim: 6). Bu figürün uzun beyaz tunik 
ve beyaz çorap üzerine kırmızı sandalet giymiş olması bir martyr aziz ya da 
en azından bir piskopos olduğunu düşündürmektedir. 

Güney nefin doğusunda devam eden çalışmalarda mimari plastik parça-
larının altında ortalama +415 kotunda çatı çöküntüsü olabilecek parçalanmış 
kiremitlerden oluşan tabakaya ulaşılmıştır. Bu kiremit yıkıntısının altında 
+405 kotunda harçla karışık dere çakıllarından ve tesseralardan oluşan bir 
tabaka ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6). Bu malzemeler ve ek olarak üzerinde 
rastlanan iki mozaik parçası ile tespit edilen bu tabakanın güney nefin galeri 
katı döşemesine ait olduğu düşünülmektedir. Güney duvardaki kiriş yuva-
larından varlığı anlaşılan galeri katının döşemesi, opus tessellatum tekniğin-
de mozaik olarak ahşap kirişler ve kaplamalar üzerine yapılmış olmalıdır. 
Ahşap kiriş-kaplama üzerine taş ya da mozaik döşeme, Roma mimarisinden 
miras alınan, Vitruvius aracılığıyla tanıdığımız az bilinen bir teknik olup baş-
lıca örnekleri Pompei ve Herculaneum’da tespit edilmiştir11. Erken Bizans 
Dönemine ait örnekleri ise Doğu Akdeniz’deki birkaç kazıda belgelenmiştir12. 
Galeri katına ait bu mozaik zemin yıkıntısının altında ise güney nef ayrımının 
stylobatına ve güney nefin geometrik motiflerden oluşan opus tessellatum mo-

10 Benzer bir örnek için bkz: I. Baldini (2013) “Early Byzantine Churches in Crete and Cyprus, Bet-
ween Local Identity and Homologation”, Cahiers du Centre d’Etudes Chypriotes 43, ss. 31-49, s. 34, 
Fig. 6 a-b.

11 Vitruvius 7.1.3.; R.B. Ulrich (2007) Roman Woodworking, Michigan,s. 112-113.
12 Bunların içerisinde III No’lu Kilise kazısında karşılaşılan duruma benzer bir örnek için bkz: M. 

Jolanta (2002). “Hippos (Sussita): Exploration of the North-West Church Complex (Areas NWC 
and OPB) in 2002”, Swiatowit IV (xLV), ss. 73-88, s. 74-75, Fig. 10.
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zaik döşemesine ulaşılmıştır (Resim: 6). Mozaik döşeme üzerindeki yukarıda 
sıraladığımız yıkıntı tabakalarının ağırlığıyla orta alana doğru çökmüş olup 
buna rağmen bütünlüğünü korumaktadır; stylobatın üst kotu +398 olup, aynı 
seviyede başlayan mozaiğin nefin ortasına doğru +379 kotuna kadar indiği 
görülmektedir. Stylobatın üzerinde nef ayrımı sütunlarından ilkinin Attika B 
tipi kaidesi ve batısında, kaidenin uygun şekilde kesilmesiyle ona eklenmiş 
bir soffitli templon payesi parçası İn-situ olarak tespit edilmiştir.

Güney nefin doğu ucunda, nef ayrımının başladığı payanda ve nef duvarı 
hizasında, 195x70 cm. ölçülerinde, başlangıçta mezar olabileceği düşünülen 
bir ayrıma rastlanmıştır. Nef duvarında İn-situ konumda bir kireçtaşı levha 
parçasının bulunduğu oluk ve karşılığında payanda üzerinde aynı kalınlık-
ta, levhaların oturabileceği (girebileceği) olukların gözlemlenmesi, buranın 
uzunlamasına bir levha ile kapatılmış olabileceğini düşündürmektedir. Lev-
ha oluğunun üst kotu +519, tespit edilen kırılmış levha parçasının üst kotu 
ise +472’dir. İlgili alanda +378 kotuna kadar inilmiş, mozaik ile kaplı nef ze-
minine ulaşılmış, fakat mezar olarak kullanıldığına dair bir veri tespit edil-
memiştir. Ancak ilgili bölümün altında tuğla sırası ile yükseltilen bir levha 
düzeni ile sınırlandırılmış olması, burasının özel bir amaçla kullanıldığını 
düşündürmektedir. Güney nefte son olarak +420/+414 civarında, birinci ve 
ikinci nef ayrımı sütununun arasında durduğu anlaşılan, stylobatın üzerinden 
nefe doğru devrilmiş bir delikli levha ve onu destekleyen başak motifli temp-
lon payesine rastlanmıştır.

III No.lu kilisedeki çalışmalar güney nefin doğu bölümüyle birlikte ap-
sis ve bemada da devam etmiştir. Apsisin içerisinde yer alan moloz ve dolgu 
toprağı +560 kotundan +510 kotuna indirilmiştir. +510 kotunda synthrononun 
en üst basamağı tespit edilmiştir. Daha sonra yirmişer santimetre arayla di-
ğer basamaklar ortaya çıkarılmış ve +400 kotunda apsis zeminine ulaşılmıştır 
(Resim: 7). Beş basamaklı synthronon kaba yonu kesme taş ile örülmüş olup 
basamakların üzeri beyaz kireçtaşı ile dikey yüzleri ise bir beyaz kireçtaşı, 
bir siyah kayrak taşı ile dama deseni oluşturacak şekilde kaplanmıştır. Bu 
kaplamaya ait çok sayıda parça çıkarılmış olmakla birlikte az sayıda İn-situ 
konumda kaplama bulunmaktadır. En üst basamaktan sonra apsis duvarı, 
duvardaki sıvalarda kalan izlerden ve ele geçen parçalardan anlaşıldığı kada-
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rıyla alt seviyede kireçtaşı, üst seviyede çeşitli renk ve boyuttaki mermerlerle 
kaplanmıştır. Apsis duvarının synthrononla birleştiği alanda kireçtaşı kapla-
maların bir kısmı yerinde bulunmaktadır. Apsisin kumtaşı ile örülmüş yarım 
kubbesinin yıkıntısı içerisinde üzerindeki harçlardan yapı malzemesi olarak 
kullanıldığı anlaşılan bol miktarda amphora parçası elde edilmiştir. Form ve-
ren ağız ve dip kısımlarına göre parçalar LRA 4 tipi amphoralara aittir ve 5. 
yüzyılın son çeyreğine tarihlendirilmektedirler (şekil: 1). Kilisenin mimari 
plastik elemanları da 5. yüzyıl sonu ve 6. yüzyıl başına tarihlendirilen örnek-
lerle paraleldir13.

Apsisin kazısı tamamlandıktan sonra bemaya doğru devam edilmiş ve ilk 
önce +402/+385 kot aralığında yer alan altar platformu ortaya çıkarılmıştır. 
Harç ve kireçtaşı yongalarıyla biçimlendirilip, kalan izlerden anlaşıldığı ka-
darıyla kireçtaşı ile kaplanmış olan altar platformunun etrafında altarın yan 
levhalarına ait olabilecek kireçtaşı plakalar ve altar tablasına ait olabilecek 
mermer parçalar dağınık halde bulunmuştur. Bema çalışmalarında kuzey ke-
simde +385 kotu civarında yer yer tahrip olmuş opus sectile zemin döşemesi 
tespit edilmiştir. Döşeme önce 29 cm. genişliğinde kireç taşı plaka ile sonra 
kayrak taşı üçgenler ve mermer eşkenar dörtgenlerle oluşturulmuş bir bor-
dürle ve ardından bir sıra daha 17,5 cm. genişliğinde kireç taşı plakalar ile 
çerçevelenmiştir. Kompozisyonun merkezinde altıgen ve üçgenlerden oluşan 
altı kollu yıldız deseni görülmektedir. Bu opus sectileye ait daha küçük bir 
parça bemanın güneyinde tespit edilmiştir (Resim: 7). 

Bemada gerçekleştirilen çalışmada çok sayıda levha, templon payesi, sütun 
parçaları, tuğla, silme, kaplama ve döşeme taşları dağınık bir şekilde bulun-
muştur. Bema zemininde, kuzey nef ayrımının başlangıcındaki payandaya 
yakın alanda bulunan mermer ikon parçaları bu alandaki en ilgi çekici eser-
lerdir. Üç ayrı kare biçimli levhaya ait parçalarda sakallı kutsal kişi portreleri 
alçak kabartma olarak işlenmiş olup, bunlardan birisinin, figürün iki yanın-

13 III No.lu Kilisenin mimari plastik elemanların ön tarihlendirmesi, kent içerisinde tespit edilip 
değerlendirilen diğer malzemeler ve Likya Bölgesi örneklerine göre yapılmıştır: G.K. Öztaşkın 
ve S. Sertel (2017) “Olympos Bizans Dönemi Sütun Başlıkları ve Kaideleri”, Olympos I: 2000-2014 
Araştırma Sonuçları, İstanbul, ss. 79-116.; S. Evcim ve M.C. Uzun “Olympos Bizans Dönemi 
Delikli Levhaları”, Olympos I: 2000-2014 Araştırma Sonuçları, İstanbul, ss. 117-144.; S. Doğan (2006) 
“Likya’da Bizans Taş Yapıtları” III. Uluslararası Likya Sempozyumu, C. 1, İstanbul, ss. 209-224.
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daki ΠAV ve -ΛO hecelerinden Aziz Pavlos’a ait bir ikon olduğu anlaşılmak-
tadır (Resim: 8).

III No.lu Kilise 2017 çalışmalarında son olarak 2016 kazı sezonunda sondaj 
ve kazısı yapılan templon stylobatının batısını kapsayan alan üzerindeki jeo-
tekstil kaldırılarak açığa çıkarılmış ve 2016 çalışma alanı ile 2017 çalışma alanı 
birleştirilmiştir.  Alanda kazı çalışması tamamlandıktan sonra alanın genel te-
mizliği yapılmış, ilgili alanlar fotoğraflanarak belgelenmiş ayrıca üç boyutlu 
lazer tarayıcı ile detaylı taraması yapılmıştır. Güney duvarda, kapatılan kapı 
açıklığı önünde yer alan duvar resmi de ekip restoratörü tarafından temizlen-
miş ve sağlamlaştırılmıştır. Bu belgeleme ve koruma işlemlerinin ardından, 
alan jeotekstil ile kaplanmış üzerine ponza taşı dökülerek kapatılmıştır.

Episkopeion (Piskoposluk Sarayı) Çalışmaları

Roma Dönemi tapınağının kazısıyla eş zamanlı olarak, vinç çalışma me-
safesindeki alanlarda da çalışılmıştır. Kule vinçin avantajlarından faydalanıl-
ması hedefiyle Piskoposluk Kilisesi ve Vaftizhanesinde, viridariumun güney 
hattında, pronaosun güneyinde, cellanın doğusunda ve M12, M13, M14 ve 
M15’de moloz temizliği yapılmıştır14.

Piskoposluk Kilisesi ve vaftizhanesinde 2009, 2010, 2011 ve 2015 yılların-
da çalışılmıştır. Bu çalışmalarda ortaya çıkan kazı toprağı ve moloz, tahliye 
hatlarının açık olmaması nedeniyle kilise naosunda ve vaftizhane içinde bıra-
kılmıştı. 2017 sezonunda bunlar yapılardan dışarı taşınmış ayrıca ağaç kesimi 
ve bitki temizliği yapılmıştır. Bu sayede kilise ve vaftizhanenin tüm mimari 
unsurları anlaşılabilir duruma gelmiş ve alan ziyaretçiler için rahatlıkla dola-
şılabilir olmuştur (Resim: 9). İlerleyen sezonlardaki kazı çalışmalarında tahli-
ye hattı oluşturmak amacıyla kuzey transept kolunda ve KEM1’de (kuzeydo-
ğu ek mekân 1) moloz temizliği yapılmıştır. Çalışmaları esnasında kilisenin 
liturjik donanımına ve mimari süslemelerine ait taş eserler ele geçirilmiştir. 
KEM1’de ele geçirilen sütun başlığı özenli işçiliğiyle dikkat çekicidir. 35 cm. 
yüksekliğinde kompozith tipteki başlığın alt çapı 26,2 cm., abakus yüksekliği 

14 Episkopeion hakkında detaylı bilgi için bkz. G.K. Öztaşkın (2017) “Olympos Antik Kenti Episko-
peion Yapı Topluluğu” Olympos I: 2000-2014 Araştırma Sonuçları, İstanbul, ss. 79-116.
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8 cm.dir. Başlığın kalathosunda bitkisel bezemeli bordür biçimindeki bilezik 
üzerinde tek sıra akanthus yaprakları yer alır. Yapraklar rüzgardan sola doğ-
ru dönmüş biçimde işlenmiştir. Keskin hatlara sahip yaprak damarlarında 
matkap delikleri görülür. Volütler arasındaki ekhinuslarda inci-makara dizisi 
ve yapraklarından derin kanallarla ayrılan üçlü yumurta dizileri yer alır (Re-
sim: 10).

Tapınak stylobatının ortaya çıkartılmasına yönelik çalışmalarda viridarium 
çevre duvarının kuzeydoğu yönde tapınağa uygun olarak düzenlenerek açılı 
bir şekilde örüldüğü anlaşılmıştır (Plan: 2, Resim: 2). Viridariumun güney hat-
tındaki çalışmalarda güneybatı köşede ve M15 duvarının kuzeyinde iki adet 
manşon tespit edilmiştir. Bu manşonların güney yöndeki peristyl ile bağlantılı 
su sistemiyle ilişkili oldukları anlaşılmaktadır. M13’de yapılan çalışmalarda 
mekanın duvarlarında bitkisel motifler içeren duvar resimleri bulunduğu 
anlaşılmıştır. M13’ün tapınakla ortak olan doğu duvarında naosa açılan yu-
varlak kemerli olduğu anlaşılan bir kapı açıklığı tespit edilmiştir. Pronaosun 
güneyindeki çalışmalarda moloztaş duvarlar tespit edilmiştir. İzlenebilen 
duvarlara göre vaftizhanenin batısında kuzey-güney doğrultulu dışa kapalı 
bir mekan bulunmaktadır. Cellanın doğusunda alanda yaklaşık olarak cella 
büyüklüğünde moloztaş duvarlarla oluşturulmuş, almaşık düzende kemere 
sahip bir kapı ile birbirine bağlanan iki birimli bir mekan düzenlemesi bulun-
duğu anlaşılmıştır.

Küçük Buluntu Çalışmaları

Olympos antik kentinde 2017 yılı çalışmalarında piskoposluk sarayı, ta-
pınak ve III No.lu kilisede yapılan kazı çalışmalarında maden, cam, seramik, 
kemik ve sikke buluntular ele geçirilmiştir. Tüm buluntuların kazı evinde 
mekanik temizliği ve konservasyonu yapıldıktan sonra tasniflenerek kazı evi 
deposuna kaldırılmıştır.

Tapınak çevresinde blok kaldırma çalışması yapılan alanda yıkılan bü-
yük blok taşların aralarında boşluklar oluşturması ve uzun yıllar boyunca 
büyüyen bitkilerin köklerinin kültür toprağını bu boşluklar arasında uzana-
rak karıştırması nedeniyle seramikler net olarak gözlemlenebilen tabakalan-
ma oluşturmamaktadır. Roma dönemi tapınağının anıtsal girişi Piskoposluk 
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Sarayı’nın kullanıldığı dönemde ayakta olduğundan düşen blokların oluş-
turduğu yıkıntı arasından yoğun biçimde Bizans dönemine ait seramiklerine 
rastlanmıştır. Mevcut parçalar çoğunlukla mutfak kaplarına (%42) aittir. Ay-
rıca çok sayıda amphora (%18) ve depolama kabı (%21) parçası bulunmuştur 
(şekil: 2a). Günlük yaşamla ilişkili kapların bu denli yoğun bulunmasının ne-
deni kazısı yapılan alanların Piskoposluk sarayındaki görevli odalarının ve iç 
bahçenin bulunduğu kısmına olan yakınlığıdır. Mutfak kapları arasında özel-
likle tek bir öğünlük yemeğin ya da çeşitli sosların pişirilmesi için uygun olan 
küresel gövdeli pişirme kapları ve su ısıtma kapları geniş yer tutmaktadır 
(şekil: 1a). Servis kapların tamamı Kıbrıs üretimi kırmızı astarlı seramiklere 
aittir. Bulunan seramiklerin tamamı 6. yüzyıl-7. yüzyıl başına aittir. Amphora-
ların dağılımına bakıldığında LRA 1 ve LRA 3 tiplerinin yoğunluğu nedeniyle 
6. yüzyılda piskoposluk sarayında yaşayan dini görevlilerin sıklıkla tükettik-
leri ürünlerin başında Kilikya Bölgesi’nden gelen yağ ve Batı Anadolu’dan 
gelen şarap olduğunu söylemek mümkündür. Tapınak çevresindeki kazılar-
da çıkan tüme yakın ilginç bir buluntu seramikten yapılmış bir kuş yemliğidir 
(şekil: 1e). Tapınak stylobatının güneydoğusundaki iki sütun kaidesi arasın-
da bulunan parçanın Bizans Dönemi buluntuları arasında bilinen bir örneği 
tespit edilememiştir. Ancak 2017 yılı kazı sezonunda Sinop Balatlar Kilisesi 
kazısında ortaya çıkarılan mozaiklerde görülen ortadaki bir yemlikten yem 
yiyen kuş betimlemeleri ile benzerliği sayesinde Olympos’ta bulunan eserin 
işlevi konusunda emin olmak mümkündür.

2017 yılında Piskoposluk Kilisesi’nin kuzey transept kolunda, vaftizhane 
ve batısındaki bitişik mekânlar ile doğusundaki KEM1’de duvarlardan dökü-
len moloz taşların tesviyesi amacıyla yapılan kazı çalışmalarında mekânların 
kullanım evreleriyle ilgili bilgi verecek nitelikte buluntulara rastlanmıştır (şe-
kil: 2b). Olympos’ta ki Bizans Dönemi yapılarında yaygın bir pratik olarak 
tuğla ve kiremit parçaları ile birlikte duvar içlerinde amphora, pithos, tekne gibi 
kaplara ait kalın ve kaba parçalar kullanılmıştır (şekil: 2c). Nadiren de mutfak 
ve depolama kaplarına göre daha ince yapılı olan servis kaplarına ait kaide 
parçaları tespit benzer bir amaçla duvarlardaki harç içerisine yerleştirilmiştir. 
Yapıların sağlam kalan duvarları üzerinde halen bu parçaları gözlemlemek 
mümkündür. Bizans Dönemi yapılarının yıkılması ile birlikte oluşan moloz 
taş dolgu içerisinde sayılan türde kaplara ait, üzerinde yoğun harç bulunan 
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parçaların yapının inşası esnasında kullanılan parçalar olduğunu söylemek 
mümkündür. Bulunan parçalar arasında tarihlendirme sağlayan ağız, kaide 
ve kulp parçaları yapıların tarihsel sürecini anlamada katkı sağlamaktadır. 
Buna göre 5. yüzyılda inşasına başlanan piskoposluk sarayı 6. yüzyıl boyunca 
kesintisiz olarak kullanılmıştır. Ayrıca KEM1’de +5.50/+5.06 m. ve vaftizha-
nenin batısında yer alan mekânlarda +6.30/+4.90 m. kot seviyesi arasındaki 
moloz dolgu arasında çok sayıda harçlı 6. yüzyıl ortasına ait form veren par-
çaların bulunması bu tarihte her iki alandaki tamir evresini işaret etmektedir.

III No.lu kilisenin kuzey nef, apsis, güney nef ve ek mekânında yapılan 
çalışmalarda çok miktarda seramik bulunmuştur. Piskoposluk sarayı ile ben-
zer şekilde duvar örgüsünde seramik kullanımı bu yapıda da karşımıza çıkar. 
Bulunan parçaların çoğunluğu amphora türü ticari kaplara (%91) ait olup mut-
fak (%4), depolama (%4) ve çok az miktarda servis (%1) kaplarına ait parçalar 
tespit edilmiştir (şekil: 2d). Seramik buluntular arasında amphora parçalarının 
yoğun miktarda bulunmasının nedeni özellikle LRA 4 türü amphoralara ait 
parçaların yapının apsis yarım kubbesinde yapı malzemesi olarak kullanıl-
mış olmasıdır. Yapı malzemesi olarak kullanılmış kırık haldeki parçaların 
birçoğunun yüzeyinde harç tabakası tespit edilmiştir. Form veren ağız ve dip 
parçalarına göre kapların tamamının 5. yüzyılın son çeyreğine ait olduğunu 
söylemek mümkündür (şekil: 1b-d). Bu nedenle yapının son inşa ya da tamir 
evresi bu tarihe ait olmalıdır. LRA 4 türü amphoralar apsis yıkıntısı arasında 
kumtaşı malzeme ile birlikte bulunmuştur. Parçaların tamamının aynı zaman 
dilimine ait olması, bu amphoraların diğer Akdeniz amphoralarına göre hafif 
yapılı olması nedeniyle tercih edildiğini ve özellikle yapı malzemesi olarak 
kullanılmak için toplandığını düşündürmektedir. Yapının kuzey nefinde ger-
çekleştirilen kazıda bulunan, hamur özelliklerine göre tanımlanabilen servis 
ve mutfak kapları 6. yüzyıla aittir. Yoğun harçlı olarak bulunan ve çoğunluğu 
küçük gövde parçalarından oluşan bu seramikler freskolu olduğu tespit edi-
len nef duvarlarının beyaz renkli kireç harcı tabakası içerisinde kullanılmıştır. 
Bu veriler yapıdaki inşa faaliyetinin 5. yüzyıl sonunda başladığını ve 6. yüz-
yılda yapının resim programının eklendiğini göstermektedir. 

Piskoposluk kilisesi ve tapınakta yapılan kazılarda 755 adet, III No.lu kili-
sede 108 adet olmak üzere toplam 863 adet kırık parçalar halinde cam bulun-
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tu ele geçirilmiştir. Buluntular şişe, çubuklu kandil, kadeh kandil ve pencere 
camı parçalarıdır. Gövde parçaları çoğunlukta olmakla birlikte cam kandille-
re ait dip, kaide ve ağız parçaları ele geçirilmiştir. Kandillerin yapımında ma-
vi-yeşil, yeşil, açık yeşil renkler kullanılmıştır. Tüm cam buluntular Akdeniz 
çevresindeki yerleşimlerde 5-7. yüzyıl kontekstlerinde görülen buluntularla 
paraleldir. Tapınak ve çevresindeki kazılarda 6. yüzyıla ait özellikle kapı ak-
samı, kilit ve kutulara ait parçalardan oluşan çok sayıda bronz parçaya rast-
lanmıştır. Piskoposluk kilisesi, KEM1 ve III No.lu kilisede yapılan çalışmalar-
da ise aydınlatma gereçlerine ait zincir, kanca, fitil askısı gibi bronz parçalar 
bulunmuştur.

2017 yılı çalışmalarında ele geçirilen 18 adet sikke envanterlenerek müze-
ye teslim edilmiştir. Bunlar arasında tapınak stylobatı üzerinden ele geçirilen 
ve okunabilir durumda olan bir sikke II. Justin Dönemine (M.S. 570/71) aittir. 
Oly.KB.2017/07 envanter numaralı sikke, 7.20 gr. ağırlığında ve 2.4 cm. çapın-
dadır. Ön yüz: - DN VSTI -   İmparator Iustin ve Sophia, cepheden tahtta otu-
rur vaziyette, her ikisi de nimbuslu ve taçlı, Iustin pallium giyimli, sağ elinde 
haçlı globus, Sophia sağ elinde haçlı asa. Arka Yüz:  - K - solunda A/N/N/O, 
üzerinde christogram, sağında ζ (6. iktidar yılı), altında Γ (off. 3). Eserin le-
jandında ilginç bir biçimde imla hatası yapılmıştır. İmparatorun ismi Latince 
olarak IVSTIN şeklinde yazılması gerekirken DN VSTIN şeklinde basılmıştır. 
Bu durum eser üzerinde sonradan oluşan bir tahribat yüzünden olmamıştır. 
Sikkenin basımında gerçekleşen bir farklılıktır. Ayrıca DN (Dominus Noster-
Efendimiz) kısaltmasındaki ilk harf O biçiminde gözükmektedir.
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Plan 2: Tapınak ve çevresi rölöve planı. 

Plan 1: Olympos kent planı üzerinde 2017 yılı çalışma alanları.
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Plan 3: III No.lu Kilise planı ve 2017 yılı kazı alanı.

Şekil 2: Seramik buluntuların dağılım grafikleri.

Şekil 1: Seramik buluntulardan örnekler.
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Resim 2: Tapınağın çalışma sonrası durumu.

Resim 1: Tapınağın çalışma öncesi durumu.
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Resim 4: Tapınak cellası çalışma sonrası durumu.

Resim 3: Pronaos dış köşesinde yapılan sondaj kesit çizimi.
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Resim 7: III No.lu kilise, kazı çalışması yapılan alanların genel görünümü.

Resim 5: III No.lu kilise, eksedrada bulunan figürlü duvar resmi parçaları.

Resim 6: III No.lu kilise, güney nefin doğu bölümü.
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Resim 9: Piskoposluk kilisesi ve vaftizhanesi çalışma sonrası genel görünümü.

Resim 8: III No.lu kilise, mermer ikonlar.
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Resim 10: Kompozith sütun başlığı.



639

ŞANLIURFA KALE ETEĞİ NEKROPOLÜ 2015-2017 
YILLARI KAZI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Yusuf ALBAYRAK*

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izni ile şanlıurfa Müzesi başkanlığında gerçekleştirdiğimiz, 
şanlıurfa İl merkezinde yer alan Urfa Kalesi olarak adlandırılan kalenin ete-
ğinde bulunan Nekropolde 2015-2017 yılları arasında kazı ve temizlik çalış-
maları yapılmıştır. Bu yıllardaki çalışmaları ekip listesinde isimleri verilen 
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Albayrak bilimsel danışmanlığında şanlıurfa Müzesin-
den Uzman Bekir Çetin, Uzman Müslüm Demir ile birlikte Arkeolog İbrahim 
Halil Sarısu ve Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin katılım-
larıyla gerçekleştirilmiştir.

Kale eteği nekropolü olarak adlandırılan alan, bugün şanlıurfa İli merke-
zinde bulunan ve Urfa Kalesi olarak bilinen kalenin surlarının bittiği güney 
batı kısmındadır. 2012 yılına kadar bir gecekondu mahallesi olan nekropol 
alanı, yol çalışmaları sırasında kaya mezarlarının bulunması ile dikkat çek-
miştir. Çalışmalar sonrasında toplamda 74 tane kaya mezarı ortaya çıkarıl-
mıştır. Mezarların tepeden aşağı doğru, üç teras şeklinde, kuzey doğudan gü-
ney batı hattı üzerinde, yan yana sıralandıklarını görülür (Resim: 1-2). Bu me-
zarlardan 46 tanesi az bir tahribat ile günümüze koruna gelmiş, 28 tanesi ise 
kaya mezarı özelliğini tamamen yitirmiştir. Koruna gelen mezarların hepsi 
Roma mezar mimarisi özelliği göstermektedir. Koruna gelen bu 46 kaya me-
zarına göre, kale eteği nekropolü kaya mezarlarını, merdivenli veya rampalı 
dromoslu tek odalı ve üç arcaseliumlu kaya mezarları (Resim: 3), basit girişli 
tek odalı ve üç arcaseliumlu kaya mezarları, geçişli iki odalı ve beş arcaseliumlu 
kaya mezarları ve loculuslu mezar odalı kaya mezarları olmak üzere ayrı ayrı 
sınıflandırdık (Resim: 4). 

* Dr. Öğretim Üyesi Yusuf ALBAYRAK, Aksaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Aksaray/TÜRKİYE, e-mail: albayrakyusuf55@hotmail.com
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M-1 den M-74 e kadar numaralandırılan bu mezarların sınıflandırmasına 
göre; dromos merdivenleri tahrip olanlar, M-5, M-8, M-24, M-26, M-27, M-28, 
M-52, M-56, M-60, girişi tahrip olanlar M-9, M-11, M-16, M-17, M-20, M- 21, 
M-23, M-29, M-32, M-34, M-54, M-56, M-58, M-59, M-65, M- 69, bir ya da daha 
fazla Arcaseliumu tahrip olanlar, M-7, M-8, M- 19, M-22, M-23, M-26, M- 28, 
M- 41, M-58, M-65, M-74 No.lu mezarlardır. 

Yer altına açılan kaya mezarlarına ulaşmak için oluşturulan koridor olan 
dromoslar1 merdivenli ve merdivensiz yapılmıştır. Merdivenli olarak yapılan 
dromoslarda (M-1, M- 5, M-7, M- 9, M-16, M-24, M- 26, M-27, M-28, M-31, 
M-32, M- 34, M-36, M-37, M-41, M-52, M- 56, M-71, M-72) merdiven sayı-
sı beş veya yedi olan tek sayılardan oluşur. Merdivensiz dromoslar ise (M-4, 
M-10, M-38, M-53) eğilimli bir rampa şeklinde mezar kapısına ulaşmaktadır. 
Dromoslu merdivenli mezarların tümünde, merdivenden inildikten sonra son 
basamakla kapı arasında bir boşluk bulunmaktadır. Bu boşluk kapının açılıp 
kapanmasına imkan sağlamak için bırakılmıştır. Tüm dromoslu mezarların ka-
pıları, genelde bir insanın ancak geçebileceği kadar, ortalama 0.60 m.–0.70 m. 
civarındadır. Kapı kenarındaki duvar kalınlığı ortalama 0.50–0.90 m. arasın-
dadır. Kapılar, ya devrilerek açılıp kapanan monoblok bir taş levha ya da, sağ 
veya sol kenara açılmış bir yuva (M-1, M- 24, M-27, M-38) içinde dik olarak 
hareket eden değirmen taşı biçiminde yassı ve silindirik monoblok bir kapak 
taşıdır. Kapıdan geçilip, mezar odasına girildiğinde, kapı eşiğine kıyasla oda 
tabanı yaklaşık olarak 0.40 – 0.60 m. daha derinde yapılmıştır. Odaya inmek 
için bir adet basamak bırakılmıştır. Mezarların hepsinde giriş kapısının oldu-
ğu duvar hariç diğer dört duvarda, ölülerin konduğu üzeri kemerli niş olarak 
adlandırılan Arcaseliumlar yer almaktadır. Arcaseliumların her iki kenarların-
da kalan boşluklar birbirlerine eşittir. Arcaseliumlar genellikle dairesel kemer-
li biçimler gösterirlerse de, bir örnekte (M-24) beşik çatılı ve sivri kemerlidir. 
Arcaseliumların tabanı, mezar tabanından yaklaşık 0.90 m. – 1.00 m. -1.10 m. 
yüksekliktedir. Arcaseliumların uzunluğu ise 1.80 m. – 2.20 m. arasında, derin-
liği ise 0.80 m. – 1.10 m. arasında değişmektedir. M-72 ve M-72 No.lu mezarla-
rın dromosları ortaktır ve merdivenlidir. M-5, M-27 ve M-31 No.lu mezarlarda 
bothros denilen bir iskelet ve artık malzeme çukuru bulunmaktadır.

1 Özgünel 1987, s. 535; Orthmann 1979, s. 101; Başer 1990, s. 235; zoroğlu 1994, s. 23-45.
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Bu gruba giren mezarlardan sadece M- 1, M-5, M-24, M-31 ve M-38 No.lu 
mezarlar günümüze sağlam olarak koruna gelmiştir. Diğer mezarların ise, ya 
merdivenleri, ya kapıları ya da arcaseliumları tahrip olmuştur. Çoğunlukla do-
ğal kayanın basamaklar meydana getirdiği yerlerde, cepheden kapı açılarak 
oyulan ve dış taraf ile neredeyse hemzemin olan mezarlardır (M-3, M-6, M-19, 
M-21, M-22, M-23, M- 29, M-63, M-67). Ana kayanın elverişli olmadığı bu me-
zarların girişleri basit olarak yapılmak zorunda kalınmıştır. Mezarların tümü 
tek odalı ve üç arcaseliumludur. Bu mezarların kapı girişleri büyük monoblok 
taşla kapatılmış olmalıdır. Sadece M-6’da girişin solunda kapı taşının yerleş-
tirildiği kapı taşı yeri vardır. M-3’de mezar odası içerisinde solda zeminde 
kemiklerin konduğu bothros adı verilen bir çukur yer alır.

Kale eteği nekropolünde sadece iki mezar geçişli iki odalı mezarlar gru-
bana girmektedir. Bu mezarlar (M-8, M-33) dromosludur. M-8 de altı metrelik 
bir dromostan sonra mezar kapısına ulaşılır. Dromos tamamen tahrip edilmiş 
zeminde derin çukur oluşmuştur. 0.70 m. genişliğinde ve 1.10 m. yüksekli-
ğindeki kapı açıklığı ile öndeki mezar odasına girilir. Ön oda 3.10x3.40 m. 
ölçülerindedir. Sağ ve sol duvarda birer arcaselium yer alır. Sağdaki arcaselium 
tamamen tahrip olmuştur. Bu odanın tavanı tamamen çökmüş durumda üstü 
açıktır.  Ön odadan, sivri kemerli beşik tonozlu bir kapı ile diğer odaya geçilir. 
Kapı, oldukça kalın bir kenara sahiptir. Bu oda 3.10x2.80 m. ölçülerindedir. 
Üç duvarda da arcaselium bulunur. Sol ve karşı duvardaki arcaseliumlar tama-
men tahrip olmuştur. Ön oda, kapı ve mezar odası aynı aks üzerine yapılmış 
ve simetriye çok dikkat edilmiştir. M-33 ise, geniş bir dromostan sonra ön me-
zar odası kapı girişine ulaşılır. Dromosun genişliği mezar odalarının genişliği 
kadardır. Ön odada sağ ve sol duvarda arcaselium vardır. Ön odanın kapısı 
tamamen tahrip olmuştur. Girişte sağda kemik çukuru yer alır. Ön odanın ta-
vanı çöktüğü için üzerin açıktır. Kemerli bir kapı ile ana mezar odasına girilir. 
Kapı eşiği ön mezar odasının zemininden 0.60 m. yüksekte yapılmıştır. Ana 
oda 2.80x2.80 m. ölçülerinde kare planlıdır.

Kale eteği nekropolünde en dikkat çekici mezarlar hiç şüphesiz loculuslu 
kaya mezarlarıdır. 7 tane loculuslu kaya mezarı ortaya çıkarılmıştır. Mezar 
odasının içinde dikine derin dikdörtgen hücrelere loculus denmektedir. Me-
zarlarda ortak özellik kare ya da dikdörtgen biçimli orta mekanın üç kena-
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rından yanlara, duvarların içine doğru dörtgen kesitli derin hücrelerin (lo-
culus) açılmış olmasıdır. Kale eteği nekropolünde M-11, M-17, M- 20, M-43, 
M-54, M-59 ve 59-A No.lu mezarlar bu grup içerisinde yer alır. Kale eteği 
nekropolündeki tüm mezarlar içerisinde en dikkat çekici mezar, M-43 No.lu 
loculuslu mezardır. Nekopolün en tepe noktasında yer alır ve yakınında kaya 
mezarı yoktur. Yedi basamaklı dromostan sonra mezar kapısına ulaşılır. Son 
basamak ile mezar kapısı arasında 2.20 m. düz bir alan yer alır. Kapı genişliği 
0.80 m. derinliği 0.65 m. ve yüksekliği 2.80 m. dir. İki basamakla mezar odası 
girilir. İlk basamak mezar odasının dört yanını dolaşmaktadır. Mezar odası, 
4.50x4.50 m. ölçülerinde kara planlıdır. Yüksekliği ise, 3.90 m.dir. Giriş ka-
pısının hemen sağında ve solunda içerde birer loculus, sağ duvarda dört, sol 
duvarda dört, karşı duvarda ise köşelerde birer loculus yer alır. Karşı duvarda 
tam ortada 2.85 m. uzunlukta, 2.10 m. genişlikte bir oda yer alır. Bu odanın 
hemen sağında bir oda daha yer alır. Bu oda, 4.30 m. genişliğinde ve 2.20 
m. uzunluğundadır. Bütün loculusların uzunluğu 2.20 m. genişliği 0.70 m. ve 
yüksekliği de 1.50 m.dir. Her loculus üzerinde 0.50 m. uzunluğunda, 0.45 m. 
genişliğinde ve 0.60 m. yüksekliğe sahip birer niş bulunmaktadır. M-59 No.lu 
mezar, 2.80 m. uzunluğundaki bir dromostan sonra mezar kapısına ulaşılır. 
Kapı tamamen tahrip  edilmiştir. Mezar odası 4.45 m. x 2.20 m. ölçülerindedir. 
Kapı karşısındaki duvarda iki loculus yer alır. Loculuslar 2.10 m. uzunluğun-
da, 0.80 m. genişliğinde ve 1.40 m. yüksekliğindedir. M-59 A No.lu mezar ise, 
3.00 m. uzunluğundaki dromostan sonra mezar kapısına ulaşılır. Kapı 1.20 m. 
yüksekliğinde, 0.65 m. genişliğinde ve 0.50 m. derinliğindedir. Mezar odası 
2.60x2.70 m. ölçülerindedir. Sağ duvarda iki, sol duvarda üç ve karşı duvarda 
üç tane olmak üzere sekiz loculus yer alır. 

Çalışmalar sırasında ve sonunda kaya mezarlarında önemli buluntulara 
rastlanılmıştır. Bu buluntulardan en önemlileri taban mozaikleri ve freskler-
dir. Freskin yer aldığı 30 No.lu mezar odası 2.87x2.80 m. ölçüsünde ve 2.35 
m. yüksekliğindedir. İki arcaseliumda ıslak sıva üzerine yapılan fresk yer alır. 
Güney arcaseliumda, her iki kenarında simetrik olarak kaideli yivli tambur-
lu, kompozit Korint başlıklı sütun tasvirleri bulunur.  Arcaselium lahitinin dış 
yüzünde dikdörtgen panoda beyaz zeminde tabula antasa (kitabelik) tutan iki 
kadın betimi vardır. İçinde sekiz satırlı Yunanca yazıt yer alır. Kuzey arcaseli-
um lahtinin  dış yüzünde de beyaz zeminde içinde dört satırlı Yunanca yazıt 
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bulunan dikdörtgen biçimli tabula antasa tasviri bulunur. Yazıtlardan anlaşıl-
dığına göre bu fresk, Doksa aile kaya mezarının freskidir2 (Resim: 5).

 Üç mezarın tabanında mozaiğe rastlanılmıştır. Bunlardan ilki;  65 No.lu 
mezarın taban mozaiğidir. Ölçüleri, 2.85-2.64x2.72-2.56 m.dir. Mozaik ge-
ometrik desenlidir. Siyah bir bandın çevrelediği kare pano içerisinde beyaz 
zeminde siyah harflerle üç satır Estrangelo Süryanice yazıt yer alır.  Yazıt, 
yazı biçimi ve şekline göre M.S. 3. yüzyılın 2. yarısına tarihlendirilmektedir. 
Yazıttan anlaşıldığına göre bu mozaik, Abdu Ailesi Mozaği’dir3. İkinci taban 
mozaikli mezar; 67 No.lu mezardır. Mezar odası, 2.62x2.92 m. ölçüsünde, 
mozaik panosu ise, 1.68x1.68 m. ölçüsündedir. Mozaik geometrik desenli ve 
yazıtlıdır. Düz siyah çizgiyle çerçevelenen dikdörtgen panonun merkezinde 
etrafında simetrik dört iri iğ hacı deseni bulunan bir çelenk yer alır. Haçın et-
rafında Süryanice bir yazıt yer alır. Bu mozaik Hristiyan izlerinin görüldüğü 
en erken mozaikler biri olması nedeniyle önemlidir4 (Resim: 6 ). Üçüncü taban 
mozaikli mezar ise; 69 No.lu mezar odasıdır. Mezar odası 2.32x2.22 m. ve 
mozaik panosu da 1.29x1.18 m. ölçüsündedir. Siyah bantla çerçevelenen kare 
panoda, ikisi üstte ikisi altta olmak üzere cepheden dört büst yer alır. Düz si-
yah çizgiyle çerçevelenen beyaz fondaki ikisi erkek ikisi kadın büstü yer alır. 
Figürlerin adları sağ yanlarına Estrangelo Süryanice yazıyla yazılıdır. Panoda 
üst solda evin reisi ve mezar sahibi Gadya’nın büstü görülür. Gadya’nın sol 
yanında eşi Amma vardır. Alt sol çerçevede, Gadya’nın oğlu Aftua’nın büstü, 
Aftua’nın solunda ise Magdal isimli kişi yer alır. Yazıtlardan anlaşıldığına 
göre bu mozaik, Gadya Ailesi Mozaği’dir. Mozaik M.S. 3. yüzyıl başlarına 
tarihlendirilir5  (Resim: 7).

Mezar buluntusu olarak M-71 No.lu mezarda 70 tane Roma Dönemi kan-
dili (Resim: 8), altın küpe ve çok sayıda insan ve hayvan kemiği ele geçiril-
miştir.

Değerlendirme ve Sonuç

Antik Çağ şehirlerinin önemli bir öğesi de nekropollerdir. Nekropoller, 

2 Önal 2017, s. 122-123.
3 Önal 2017, s. 119.
4 Önal 2017, s. 120.
5 Önal 2017, s. 118.
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hem kapladıkları geniş alanlar, hem de sağlık ve dinsel sebeplerden dolayı 
genellikle şehir surlarının dışında gelişmişlerdir6. Nekropollerde kaya me-
zarları oldukça yaygındır. Kaya mezarlarını, kaya oyuğu ya da kaya aralığı 
mezarları7, yerli büyük kaya kitlelerinin tabii oyuk ve aralıkları ile ana kayaya 
direkt oyularak yapılan mezarlar olarak tanımlayabiliriz8. Mezar odası giriş-
leri açısından düz, kuyu biçimli, rampalı ve merdivenli girişler gibi farklılık-
lar, tek-ikili-çok odalı plan tipleri gösterse de genel yapısı ve kullanışındaki 
amaç açısında belirli bir bütünlük göstermektedir.9  Anadolu’da yapılan kaya 
oyulmuş oda mezar türü zenginlik ve gösteriş kaygısı taşıdığından özellikle 
Roma Çağında çok kullanılmıştır10.

Kale eteği nekropolündeki tüm mezarlar ana kayaya oyularak yapılmış-
tır. Mezar odasının iç düzenlemesinde farklılık olsa da mezarların ikisi hariç 
tümü tek odalıdır. Mezarlar, eğimli bir yamaçta yer altına oyulmuş ve merdi-
venle inilen dromoslara sahiptirler. şanlıurfa Kalesi eteğindeki tüm mezarla-
rın mezar odası plan olarak giriş, kapı ve iç mekandan oluşmaktadır. Mezar 
odası, içinde ölüleri saklayan yarı kutsal ve öteki dünya ile ilişkili bir me-
kan, giriş, insani mezar odasına doğru yönlendiren bir koridor olan dromos ve 
kapı ise, her iki dünyayı birbirine bağlayan bir geçittir. Dromos bitiminde, bu 
koridoru mezar odasına bağlayan kapılar dikdörtgen planda yapılmıştır. Bu 
kapılar ya dikdörtgen biçimli monoblok taş levha ile ya da silindir monoblok 
taş ile kapatılmıştır. 

Kale eteği nekropolündeki mezarlarında, (loculuslu mezarlar hariç) ölü-
lerin yatırıldığı arcaseliumlar görülür. Genellikle arcaselium sayısı 3 tür. Kom-
magene Bölgesi’nin özellikle zeugma ve bölgenin Fırat boylarına özgü olan 
Roma etkili arcaseliumları11 kale eteği nekropolündeki mezarların hemen he-
men hepsinde görmekteyiz. Kale eteğinde bazı mezarlarda görülen arcaselium 
derinliğinin içine yerleştirilen oygu tekneye yapılan gömü geleneğini,  Dağlık 
Kilikya Olba-Diocaesarea nekropollerinde12 yaygın olarak görmekteyiz. Ke-

6 Cormack 1997, s. 140.
7 Turani 1993, s. 67.
8 Özgüç 1948, s. 14.
9 Orthmann 1979, s. 101.
10 Mansel 1971, s. 542-544.
11 Wagner 1976: tafel 54: 147.
12 Er-Söğüt 2005, s. 102.
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mer nişlerin, üzerini kapadığı lahitlerden oluşan arcaseliumlar, tek mezar oda-
sının yan duvarlarına oyularak yapılmıştır. Yer altına yapılmış dromoslu ve 
tek odalı mezarların yüzey kayasına da oyulduğu görülmektedir. İç düzen-
leme aynı olmakla birlikte bunların merdiven, dromos veya doğrudan mezar 
odasına girişleri vardır. Çok odalı mezarlarda merkezi bir plan anlayışı olup, 
kapı girişinden itibaren ortada bir hol ve etrafında buraya açılan duvarlarında 
arcaseliumlar olan odalar yer almaktadır. 

Nekropolde önemli bir yer tutan loculuslu mezarlarda ortak özellik, genel-
de dromoslu merdivenli ya da basit girişlerden sonra kare ya da dikdörtgen 
biçimli orta mekanın üç kenarından yanlara, duvar içine doğru dörtgen kesit-
li derin hücrelerin (loculus) açılmış olmasıdır. Loculusların tabanları düzdür. 
Loculuslu mezarlar içinde birçok ölünün yattığı mezar odalarıdır. Bu tip kaya 
mezarlarını Suriye Palmira’da13, Ürdün Tell Jawa’da14, Filistin Beit Jibrin’de15 
ve Kıbrıs’ın Salamis kenti yakınlarındaki Ayios Sergios Köyü’nde16  görmek-
teyiz.

Kale eteği nekropolünü tarihlendirmek için iki mezarın tabanında yer alan 
mozaikler bize yardımcı olmaktadır. Bu mezarlardan birindeki mozaiğin ya-
zıtındaki, yazı biçimi ve şekline göre M.S. 3. yüzyılın 2. yarısına tarihlendiril-
mektedir. Diğer mezardaki mozaik ise M.S. 3. yüzyılın başlarına tarihlendi-
rilir. 
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Resim 2: Nekropol alanı.

Resim 1: Nekropol alanı mezarların konumu.
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Resim 3: Üç Arcaseliumlu merdivenli dromoslu kaya mezarı.
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Resim 5: Freskli kaya mezarı.

Resim 4: Loculuslu kaya mezarı.
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Resim 8: Kandiller.

Resim 7: Gadya Ailesi taban mozaiği.

Resim 6: Haç motifli taban mozaiği.
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SOĞMATAR NEKROPOLÜ 2017 YILI
KAZI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Yusuf ALBAYRAK*

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-
ğü izni ile, şanlıurfa Müzesi başkanlığında gerçekleştirdiğimiz, şanlıurfa İli, 
Yağmurlu Köyü sınırları içerisinde kalan kırsal alandaki Soğmatar nekropolü 
2017 yılı kazı ve temizlik çalışmaları Mayıs ve Eylül aylarında olmak üze-
re toplamda iki ay sürmüştür. Bu dönem çalışmaları ekip listesinde isimleri 
verilen Yrd. Doç. Dr. Yusuf Albayrak’ın bilimsel danışmanlığında şanlıurfa 
Müzesi’nden Uzman Ömür Keskinkan ile birlikte Arkeolog Fatma Genç, Ar-
keolog Sultan Gökpinar, Arkeolog Jiyan Çalık, Arkeolog Ayşegül Aslan ve 
Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleş-
tirilmiştir.

Antik Dönemde Edessa Krallığı1 sınırları içerisinde yer alan Soğmatar, 
bugünkü şanlıurfa İli’nin 60 km. güneydoğusunda, Harran İlçesi’nin ise 40 
km. kuzeydoğusunda Tektek Dağları’nda önemli pınarların bulunduğu bir 
yerdedir. Soğmatar’ın bulunduğu alan çoğunlukla alçak tepeler şeklinde ka-
yalıklardan oluşmaktadır. Alana girişte kuzeyde yer alan alçak tepenin güney 
sırtlarında kaya mezarları, köyün içerisinde bir höyük, höyüğün kuzey ve 
güney yönündeki tepe sırtlarında ve de batıda yer alan tepelerin üzerinde 
kaya mezarları yer alır. 9 tepede, üzerinde anıtsal yapı bulunan tonozlu me-
zar olarak adlandırılan mezarlar da vardır. 

2017 yılındaki kazı ve temizlik çalışmaları 2016 yılında olduğu gibi kutsal 
alana girişte, kuzeydeki alçak tepenin güney sırtlarında yer alan nekropol ala-

* Dr. Öğretim Üyesi Yusuf ALBAYRAK, Aksaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü Aksaray/TÜRKİYE, e-mail: albayrakyusuf55@hotmail.com

1 Kuzey Mezopotamya’nın Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede, Arami halkının M.Ö. 
132 yılında kurdukları krallıktır. Bu krallığa Osroene veya Abgar Krallığı da denilmiştir. Bkz. 
Duval 1975, s. 36
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nında yapılmıştır (Resim 2). 2017 yılında K.25 olarak devam edilen çalışmala-
ra K.54 de son verilmiştir. Bu dönemde toplamda 30 tane kaya mezarı ortaya 
çıkarılmıştır.

                               
K25 NUMARALI MEZAR ODASI
Roma mimarisi özelliği gösteren mezar, merdivenli dromoslu bir girişe 

sahiptir. Giriş uzunluğu 227 cm., genişliği 113 cm., beş merdiven inildikten 
sonra giriş kapısına (stomionu) ulaşılır. Dikdörtgen olan Kapı girişi 74 cm., 
yüksekliği ise 110 cm.’dir. Oda mezar içerisine, bir basamakla inilir.  Mezar 
odası 223x329x186 cm. ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Kuzeyde (arcosoli-
umlu) kline, kapının doğusunda ve batısında birer libasyon çukuru, doğu- 
batı- kuzey yönlerinde bulunan bir yükselti, kline önünde yer alan bir adet 
libasyon çukuru ve klinenin doğusunda bulunan seki bulunmaktadır. Genel 
bir bakış atıldığında mezarın özel istek ile yapıldığı düşüncesini akıllara ge-
tirmektedir. Libasyon çukuru 90 cm. çapındadır. 

K26 NUMARALI MEZAR ODASI
Dromoslu 5 merdivenli, tek odalı ve 3 arcosoliumludur. Dromos önünde 

uzunluğu 50 cm., genişlik 27cm., derinlik 12 cm. ölçülerinde bir çanak yer 
almaktadır. Dromos uzunluğu 222 cm., genişlik 130 cm.’dir. Kapı genişliği, 
67 cm., yüksekliği, 115 cm.’dir. Mezar odası 294x264x172 cm. ölçülerindedir. 
Kuzey, doğu vebatı, yönlü üç arcosolium bulunmaktadır. Arcosolium ölçüle-
ri birbirine yakındır. Uzunluğu 204 cm., yüksekliği 196 cm. ve derinliği de 91 
cm.’dir.

 K27 NUMARALI MEZAR ODASI
Erken Tunç Çağında gördüğümüz kuyu tarzı mezarlardandır. Ağız kısmı 

115x114x213 cm.’dir. Güneyde üç yarım basamak yer alır. Giriş kapısı (sto-
miona) kemerli olup, genişliği 63 cm., yüksekliği 90 cm.’dir. İki basamakla 
317x272x 175 cm. ölçülerinde mezara girilmektedir. Kapının doğu ve batı yö-
nünde birer kurban çukuru bulunmaktadır. Yoğun miktarda hayvan kemiği, 
bir adet 2 cm. bronz köpek ve bir adet kadeh formunda sunu kabı bulunmuş-
tur.
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K28 NUMARALI MEZAR ODASI

Kuyu tarzında, küçük girişe sahiptir. Giriş uzunluğu doğu-batı yönü 131 
cm., kuzey-güney yönü 118 cm., derinlik 111 cm. beş merdiven inildikten son-
ra giriş kapısına (stomionu)  varılır. Dikdörtgen formlu olan Kapı girişi doğu 
batı yönde 93 cm., yüksekliği ise 107 cm.dir. Mezar içi 204x221x110 cm ölçüle-
rine sahiptir. Mezar yapısı oval ve basit formda yapılmıştır.

K29 NUMARALI MEZAR ODASI

Kuyu tarzı mezarın kuyu ölçüleri, 83x133 x230 cm. olup, güneybatıda 
bir yarım basamak ve güneyde iki merdiven vardır. Girişin doğu duvarında 
bir açıklıkla K31 numaralı mezara ulaşılmaktadır. Giriş kapısı kemerli olup, 
genişliği 64 cm., yüksekliği 74 cm.dir. Mezar odası, 298x320x163 cm. ölçüle-
rindedir. Mezar’da iki tane kurban çukuru yer almaktadır. Yoğun miktarda 
ETÇ’ye ait seramik parçaları, iki adet ETÇ oyuncak arabanın bulunması, bu 
mezarın çocuk mezarı olabileceği düşüncesini akıllara getirmektedir.

K30 NUMARALI MEZAR ODASI

Dromoslu ve 3 basamaklıdır. Uzunluk 118 cm., genişlik 110 cm.’dir.  Kapı, 
genişliği 79 cm., yüksekliği 79 cm.’dir. 200x280x105 cm. ölçülerindeki mezar-
da doğu, batı yönlü iki dikdörtgen libasyon çukuru ve bunların ortasında dik-
dörtgen küçük bir sıvı adak çukuru yer almaktadır. 

K31 NUMARALI MEZAR ODASI

K29 numaralı mezar ile bağlantılıdır. Küçük girişli (dromoslu) giriş uzun-
luğu doğu-batı yönü 120 cm., kuzey-güney yönü 177 cm. ancak tahrip olmuş 
olan mezarın ikinci kuzey-güney yönü 136 cm., derinlik 113 cm. iki merdiven 
inildikten sonra giriş kapısına (stomionu) varılır. Kapıdan geçildikten sonra 
iki merdivenin ardından dikdörtgen formlu 267x330x160 cm. ölçülerinde me-
zar odasına ulaşılır. Mezar odasında doğu, batı yönlü libasyon çukurları ve 
kuzeydoğu duvarında uzunluğu 114 cm., genişliği 70 cm., yüksekliği 26 cm. 
ölçülerinde yapılar bulunmaktadır. 
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K32 NUMARALI MEZAR ODASI
Küçük girişli (dromoslu) giriş uzunluğu doğu-batı yönü 105 cm., kuzey-

güney yönü 62 cm., derinlik 126 cm. ölçülerindeki giriş yakın zamanda tahrip 
olmuş ve giriş hemzemin nitelikli düzlükle giriş kapısına (stomionu)  varı-
lır. Dikdörtgen formlu olan kapı girişi doğu batı yönde 70 cm., yüksekliği 60 
cm.dir. Mezar içi 158x240x110 cm. ölçülerine sahiptir. Mezar yapısı oval ve 
basit formda yapılmıştır.

K33 NUMARALI MEZAR ODASI
Küçük girişli (dromoslu) giriş uzunluğu doğu-batı yönü 100 cm., kuzey-

güney yönü 84 cm., derinlik 104 cm. tahrip olmuş iki merdiven inildikten 
sonra giriş kapısına (stomionu)  varılır. Dikdörtgen formlu olan kapı girişi 
doğu batı yönde 91 cm., yüksekliği ise 73 cm. dir. Mezar içi 163x197x110 cm. 
ölçülerine sahiptir. Mezar yapısı oval ve basit formda yapılmıştır.

K34 NUMARALI MEZAR ODASI 
Bu kuyu mezara güneydoğu ve güneybatıda olmak üzere iki adet basa-

makla giriş yapılmaktadır. Mezar odasının kapısı 77x52 cm. ölçülerindedir. 
Kapıdan girdikten sonra odaya 37 cm. genişliğinde bir basamakla geçiş ya-
pılır. Mezar odası dikdörtgen planlıdır. Mezar odasından içeri girildiğinde 
doğuda ve batıda olmak üzere 2 adet seki bulunmaktadır. Batıda yer alan 
sekinin ölçüleri 1.40x83 cm.dir. şekil olarak oval bir yapıya sahip olup koru-
nan yüksekliği 10 cm.dir. Doğuda yer alan seki ise 1.41x94 cm. olup korunan 
yüksekliği 13 cm.dir. Mezar odasının kuzeyinde ise bir sunak taşı ve önünde 
akıtacaklı sıvı haznesi bulunmaktadır. Sunak taşının ölçüleri 86x59 cm.dir. 
Sunak taşının önünde yer alan akıtacaklı sıvı haznesinin ölçüleri ise 72x63 
cm. olup korunan yükseklik ise 9 cm.dir. Mezar yapısının tabanının kireç taşı 
ile sıvanmış olduğu görülmektedir. Mezar yapısında toprak doluluğu ise 49 
cm. idi. Mezar odasının korunan yüksekliği 1.58 cm.dir. Kuzey-güney 3 metre 
genişlikte olup doğu- batıda 3 metre genişliktedir. 

K35 NUMARALI MEZAR ODASI
Kuyu tarzı mezarda kuyuya girişi doğuda 3 batıda 3 olmak üzere 6 tane gi-

rinti sağlamaktadır. Mezar odasının kapısı 82x67 cm. dir. Mezar odasına ince 
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bir basamak sayesinde giriş yapılır. Mezar odasının doğusunda ve batısında 
olmak üzere iki adet seki bulunmaktadır. Doğuda yer alan sekinin ölçüleri: 
80x91 olup korunan yükseklik 33 cm. dir. Batıda yer alan seki ise 1.11x72 cm., 
yüksekliği 34 cm.dir. Kuzeyde sunak taşı bulunur, ölçüleri 89x45 cm., yüksek-
lik 45 cm.dir. Sunak taşının doğu ve batısında yer almak üzere 2 adet pencere 
görünümlü yapı yer almaktadır. Ölçüleri 30x33 cm.dir. Bu mezar odasını di-
ğer mezar odalarından farklı kılan ise, dikkatli bir şekilde bakıldığında karşı 
duvarında gözü, kaşları, burnu ve ağzıyla stilize insan yüzü betimli bir gö-
rüntünün bulunduğu görünmektedir. Taban yapısı kireç taşı ile sıvanmıştır. 
Kuzey-güney uzunluğu 2.71 cm. olan mezar yapısının doğu-batı genişliği ise 
2.62 cm.dir. Ana mekanın korunan yüksekliği 1.18 cm. olup toprak doluluğu 
38 cm. itibaren başlamıştır. Buluntu olarak; 3 adet cam boncuk ve seramik 
parçalarına rastlanılmıştır.

K36 NUMARALI MEZAR ODASI
Kuyu tarzı mezarda kuyuya giriş doğu ve batı da yer alan birer basamakla 

sağlanmaktadır. Mezar odasının kapısı 70x58 cm. ölçülüdür. Girişte doğu da 
ve batı da 2 adet seki yer almaktadır. Batı da yer alan sekinin ölçüsü 50x55 
cm., yüksekliği ise 40 cm.dir. Doğuda yer alan sekinin ölçüleri ise 65x38 cm. 
olup korunan yüksekliği 37 cm.dir. Mezar odasının kuzeyinde sunak taşı yer 
almaktadır. Bu sunak taşı 37x33 cm. ölçülerinde olup korunan yüksekliği ise 
1.20 cm.dir.  Sunağın önünde akıtacaklı sıvı haznesi bulunmaktadır. Hazne-
nin ölçüleri ise 33x29 cm.dir. Ortasında yer alan oval yapının  yüksekliği ise 
7 cm.’dir.

Buluntu olarak; Bütün olmayan bu kafatasına rastlanılmış, yapısı yüz üstü 
yatırılmıştır. Kazı sonucunda etrafında bulunan seramik parçaları yaklaşık 
10-15 cm. sonra çıkmaya devam etmiştir. Kuzeydoğuda çıkan kemik parçaları 
ise kafatasından 13 cm. sonra çıkmaya başlamıştır. Olasılıkla kafatası vücut-
tan ayrı gömülmüştür. Oda mezar yapısında çıkarılan seramik ve kemikler-
de her hangi bir yön belirgin değildir. Oldukça dağınık bir şekilde çıkmıştır. 
Devam eden çalışmalar esnasında çoğunlukla insana ait olduğu düşünülen 
çok fazla sayıda diş ve kemik parçalarına rastlanılmıştır. Ayrıca çalışmalar 
esnasında sunu taşının hemen sağında 2 adet bronz sade halka küpe, 2 adet 
bronz iğne ve kemikten yapılmış 1 adet kolye ucu bulunmuştur. 
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K37 NUMARALI MEZAR ODASI 

5 basamaklı dromoslu bir mezar yapısıdır. Mezar odasına giriş yapıldığı 
kapının ölçüsü: 1.35x73 cm.dir. Ana mekanda doğu-batı da yer almak üze-
re iki adet sekinin olduğu görülmektedir. Batıdaki sekinin üzerinde yer alan 
oyuğun korunan yüksekliği 40 cm.dir. Batı seki ölçüleri:1.5x 85 cm.dir. Doğu 
seki: 1.40x83 korunan yükseklik ise 13 cm.dir. Oda mezar yapısında doğuda 
ve kuzeyde yer almak üzere 2 tane arcosolium yer almaktadır. Doğu arcosoli-
um: 1.75x1.05 cm.dir.  Kuzey arcosolium: 100x200 cm.dir. Oda mezar yapısın-
da yer alan sunak taşının ölçüleri ise 1.10x86 cm.dir. Sunak taşının önünde yer 
alan akıtacaklı sıvı haznesinin ölçüleri 100x100 cm. olup içinde bulunan oval 
yapının 30x30 cm. olup korunan yükseklik 8 cm.dir. Bu mezar yapısının do-
ğu-batı 2.80 cm. kuzey-güney 3.55 cm.dir. Taban kireç taşı ile sıvanmış olup 
mezarın korunan yüksekliği 1.90 cm.dir. Buluntu olarak; çok sayıda seramik 
ve kemik parçalarına rastlanılmıştır.

K38 NUMARALI MEZAR ODASI

Kuyu tarzı mezarda kapı 61x51 cm. ölçülerinde bir kapakla kapatılmıştır. 
Mezar odasının doğu duvarından yandaki K-39 olarak adlandırılan mezar 
odasına geçişi sağlayan bir açıklık bulunmaktadır. Mezar, 2.94x3.40 cm.’dir. 

K39 NUMARALI MEZAR ODASI 

Kuyu tarzı mezarda kuyuya iniş doğuda ve batıda yer alan 2 adet üçgen 
basamakla sağlanmaktadır. Mezar odasının kapısı 82x51 cm. ölçülerindedir. 
Bu oda mezarı içinde doğu ve batı olmak üzere 2 tane kline ve ortada bir su-
nak yer alır. Ayrıca mezar odasının Kuzey batısında K-38 No.lu mezara geçiş 
kapısının önünde bir kuyu yapısı ortaya çıkarılmıştır. Doğu klinenin ölçüleri 
1.11x 68 cm. olup korunan yükseklik 9 cm.dir. Ortada yer alan sunak taşının 
ölçüleri ise 56x66 cm. olup korunan yükseklik 12 cm.dir. Kuyu yapısının ölçü-
leri 62x56 cm. olup korunan yükseklik ise 68 cm.dir. Oda mezar yapısının ku-
zey-güney uzunluğu 3.41 cm. olup doğu-batı 2.94 cm.dir. Toprak doluluğu 50 
cm.den itibaren devam etmektedir. Mezarda 4 boncuk, koni biçimli bir adet 
baskı mühür ve bir adet obsidyen dilgi taşı, kemik ve seramik parçaları bu-
lunmuştur. Kemiklerin çoğunluğu kuzeybatıdaki kuyudan ele geçirilmiştir.
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K40 NUMARALI MEZAR ODASI 

Kuyu tarzı mezarda kuyuya giriş doğuda 3 basamak merdiven şeklinde, 
batıda ise 3 basamak çıkıntı şeklinde basamaklarla sağlanmaktadır. Mezar 
odasına giriş ise 2 basamakla sağlanmaktadır. Bu mezar odasında kuzey, 
doğu ve batıda toplam üç adet seki yer almaktadır. Kuzey sekinin ölçüleri: 
98x72 cm.dir. Batı sekinin ölçüleri: 2.65x77 cm. yükseklik 18 cm.,  doğu seki-
nin ölçüleri: 1.55x91 cm. olup korunan yükseklik 9 cm.dir. Toprak doluluğu 
82 cm. itibaren devam etmektedir. Mezar odasının kuzey-güney uzunluğu 
2.98 cm. doğu-batı 3.10 cm. olup korunan yüksekliği 1.60 cm.dir. Ayrıca me-
zar odasının tabanında beş adet oyuntu yer almaktadır. Buluntu olarak; 2 
adet bütün kap vazo, 1 adet iğne topuzu, kemik ve çok sayıda bezemeli ve de 
bezemesiz seramik parçalarına rastlanılmıştır.

K41 NUMARALI MEZAR ODASI 

Mezar yapısına giriş altı adet basamakla sağlanır. Uzun dromoslu bir me-
zar yapısıdır. Dikdörtgen formlu kapı açıklığı bulunur. Kapı ölçüsü 1.20x67 
cm.dir. Ana mekana giriş bir basamakla sağlanır. Basamağın ölçüsü: 75x33 
cm. olup korunan yüksekliği 9 cm.dir. Mezar odasında 4 tane arcosolium yer 
almaktadır. Güneydoğudaki diğer üç tanesine göre daha küçüktür. Doğu ar-
cosolium: 2.12x81 cm. korunan yükseklik 77 cm.dir. Güney arcosolium: 90x 41 
cm. korunan yükseklik ise 95 cm.dir. Kuzey arcosolium: 2.15x80 cm. korunan 
yükseklik ise 80 cm.dir. Batı arcosolium: 2.11x82 cm. korunan yükseklik ise 85 
cm.dir.  Mezar odasının ortasında yer alan sunak taşının ölçüleri 34x32 cm. 
korunan yükseklik ise 13 cm.dir. Mezar odasının toprak doluluğu 73 cm.den 
devam etmektedir. Mezar odasının korunan yüksekliği ise 1.72 cm.dir. Doğu-
batı genişlik 2.98 cm. olup kuzey-güney uzunluk ise 3.28 cm.dir.

K42 NUMARALI MEZAR ODASI 

Kuyuya giriş doğuda bir basamakla sağlanır. Yarım bırakılmış bir yapıdır. 
Kapı ölçüsü 82x60 cm.dir. Buluntu olarak; çok sayıda seramik parçaları ve 
kemik parçaları ve 1 adet boncuk ele geçirilmiştir.
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K43 NUMARALI MEZAR ODASI

Dromoslu beş basamaklı bir mezar yapısıdır. Kapının ölçüleri 1.40x90 
cm.dir Ana mekana bir basamak ile giriş yapılmaktadır. Bu mezar odasında 
3 tane arcosolium bulunmaktadır. Doğuda yer alan arcosoliumun yanında 
k-46 olarak adlandırılan mezar odasına geçişi sağlayan açıklık bulunmakta-
dır. Mezar odasının güneydoğu kısmında kare şeklinde derin bir yapı bu-
lunmaktadır. Kuzey arcosolium: 200x100 cm. yükseklik ise 95 cm.dir. Doğu 
arcosolium 1.25x92 cm.dir ve diğer arcosoliumlara göre daha derindir. Batıda 
yer alan arcosolium ise 1.83x80 cm.dir.  Ana mekanın kuzey-güney uzunluğu 
3 m. olup doğu-batı genişlik ise 3.32 cm.dir. Mezar odasının tabanı kireç taşı 
ile sıvanmış olup korunan yüksekliği 1.80 cm.dir.  

K44 NUMARALI MEZAR ODASI 

Dromoslu beş basamaklı bir mezar yapısıdır. Basamak ölçüsü: 80x30 
cm.dir. Korunan yüksekliği 30 cm.dir. Ana mekan kapısının yanında girişin 
batısında bir mezar odası bulunmaktadır. Bu mezar odası 1 No.lu mekan ola-
rak adlandırılmıştır.  Ana mekanın giriş kapısı 135x60 cm. olarak ölçülmüş-
tür. Ana mekana girildikten sonra batı tarafta bir mezar odası daha bulun-
maktadır. Bu oda 2 no.lu mekan olarak adlandırılmıştır. 

K45 NUMARALI MEZAR ODASI 

Kuyu tarzı mezarda kuyuya girişi sağlayan zemine yakın güneyde bir ba-
samak bulunmaktadır. Mezar odasının kapısı 86x66 cm. ölçülerinde dikdört-
gen bir taş blok ile kapatılmıştır. Mezar odasının kapısı 1.05x61 cm. ölçüle-
rindedir. Bu mezar odasında sadece ortada 53x50 cm. ölçülerinde dikdörtgen 
bir taş blok yer alır.  Mezar odasının tabanı kireç taşı ile sıvanmış olup toprak 
doluluğu 30 cm. itibaren devam etmektedir. Ana mekan 3.20x 2.93 cm. ölçüle-
rindedir. Korunan yüksekliği ise 1.40 cm.dir.

K46 NUMARALI MEZAR ODASI 
Kuyu tarzı mezarda giriş doğuda 2 ve batıda 2 basamak ile yapılmakta-

dır. Kapı giriş kapı ölçüleri: 83x67 cm.dir. Mezar odasına giriş iki basamak-
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la sağlanmaktadır.  Mezar odasının tabanı kireçtaşı ile sıvanmış olup toprak 
doluluğu 67 cm. itibaren devam etmektedir. Ana mekanın ölçüleri: 2.63x2.88 
cm.dir. Mezar odası yüksekliği 1.60 cm.dir. Kuzey batıda bir açıklık bulun-
makta ve bu açıklık K-43 olarak adlandırılan mezara geçişi sağlamaktadır.

K47 NUMARALI MEZAR ODASI
Kuyu tarzı mezarda kuyuya giriş doğuda 2 tane batıda 2 tane üçgen şek-

linde yapılmış basamak ile sağlanmaktadır.  Giriş kapı ölçüsü: 84x63 cm.dir. 
Ana mekana giriş iki basamakla sağlanmaktadır. Taban kireçtaşı ile sıvan-
mıştır. Ana mekanda 2 tane kline yer almaktadır. Doğu kline: 1.23x55 cm. 
olup korunan yükseklik 25 cm.dir. Klinenin içi oval yapılıdır, derinliği ise 17 
cm.dir.  Batı kline: 1.18x50 cm. olup korunan yükseklik 30 cm.dir. Klinenin 
içi  oyuntuludur  ve derinliği 18 cm.dir. Mekanın korunan yüksekliği 1.56 
cm.dir.  2.86x2.78 cm. ölçülerinde bir mezar odasıdır. Mezar odasının güney-
doğusunda kare planlı 16x15 cm. ölçülerinde 17 cm. derinliğinde bir yapı yer 
almaktadır. Kandil yeri veya çeşitli süs eşyalarının konulduğu yer olarak dü-
şünülmektedir. Buluntu olarak; bir at figürünü, 2 adet pişmiş topraktan yapıl-
mış tekerlek, kırık halde bulunan malzemesi pişmiş toprak olan araba parçası, 
bronz olan küpe, e pişmiş topraktan yapılmış tümlenebilir 2 adet çömlekcik 
bulunmuştur. Bunlardan bir tanesi tümlenmiştir. Ayrıca pişmiş topraktan ya-
pılmış bir adet ayaklı çanak (meyvelik kaidesi ) bulunmuştur. 

K48 NUMARALI MEZAR ODASI
Kuyu tarzı mezarda kuyuya giriş doğuda yer alan üç basamak ile sağlan-

maktadır. Giriş kapısı ölçüsü: 81x58 cm.dir. Mezar odasının yüksekliği 1.20 
cm.dir. Mezar odasına ilk girişte zeminde iki oyuk yer alır. Mezar odasının 
güneybatısında dikdörtgen biçiminde 131x48 cm. korunan yüksekliği 28 cm. 
olan bir taş blok bulunmaktadır. Buluntu olarak; iki adet pişmiş topraktan 
yapılmış tekerlek, 1 adet bronz küpe, 1 adet metal çivi, 1 adet obsidyen ve 2 
adet bronz sikke bulunmuştur.

K49 NUMARALI MEZAR ODASI 

Kuyu tarzı mezarda kuyuya giriş bir basamaklıdır. Kapı, 82x57 cm. öl-
çüsündedir.  Mezar içine 2 basamakla inilir. Tabanı kireçtaşı ile sıvanmıştır. 
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Yüksekliği 1.54 cm. olup mezar odasının ölçüsü: 3.70x3.32 cm.dir. Kuzey-
de bir arcosolium, doğu ve batıda ise birer seki yer almaktadır. Arcosolium 
1.76x68 cm. ölçülü olup yükseklik 58 cm.dir. Doğu seki: 57x18 cm., yükseklik 
10 cm.dir. Batı seki:1.30x28 cm. olup korunan yükseklik 11 cm.dir. Mezar oda-
sının kapısı 1.07x80 cm. ölçülerinde dikdörtgen taş blok ile kapatılmıştır. 

K50 NUMARALI MEZAR ODASI 

Dromoslu altı basamaklı bir mezar yapısıdır. Basamak ölçüleri: 88x35 
cm.,yüksekliği 13 cm.dir. Giriş kapı ölçüleri:1.20x47 cm.dir. Ana mekana giriş 
bir basamak ile sağlanır. 4 arcosoliumludur. Güney batı arcosolium: 83x73 
olup yerden yükseklik ise 78 cm.dir. Arcosoliumun  iç genişliği ise 40 cm.dir. 
Batı arcosolium: 1.86x90 cm. iç oyuntu derinlik: 10 cm. kline genişlik 84 cm.dir. 
Kuzey archosolium:185x89 cm. iç oyuntu 10 cm. kline genişlik:76 cm. yerden 
yükseklik ise 76 cm.dir. Doğu arcosolium: 1.78x95 cm., iç oyuntu 10 cm., arco-
solium genişlik 79 cm.,.dir. Mekanın korunan yüksekliği 1.60 cm.dir. Mezar 
odasının tabanı kireçtaşı ile sıvanmıştır. Buluntu;  1 adet pişmiş topraktan 
yapılmış boncuk ele geçirilmiştir.

K51 NUMARALI MEZAR ODASI 

Kuyu tarzı mezarın ölçüsü, 2.75x3.58 cm., yüksekliği 1.43 cm.’dir. Kapı 
giriş ölçüsü, 100x52 cm’.dir. Mezar odasının içerisinde 1.55x1.52 cm. ölçüle-
rinde bir taş blok bulunur. Mezar odasının kuzeybatısında yarım ay şeklinde 
115x103 cm. bir oda bulunur. Bu odanın kapı ölçüsü: 100x 98 cm.’dir. Odanın 
içerisinde kuzey yönüne doğru bakan bir oluk yer alır. Bu oluğun korunan 
yüksekliği 13 cm.dir. Tabanı kireçtaşı ile sıvanmıştır. Buluntu olarak; 30 adet 
diş, 9 adet boncuk, bir adet ağırşak, bronz küpe, metal obje, cam parçası ve 
metal yüzük bulunmuştur.

K52 NUMARALI MEZAR ODASI 

Dromoslu mezar yapısıdır. Kapı ölçüsü: 75x50 cm.dir. Bu mezar odası sa-
dedir. Mezar odası genel olarak 200x2.50 cm. ölçülerinde olup korunan yük-
seklik ise 90 cm.dir. 
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K53 NUMARALI MEZAR ODASI 

Kuyu tarzı mezarda kuyuya giriş batıda 2 doğuda 2 basamakla sağlan-
maktadır. Kuyunun üst kısmında güney tarafında kayanın her iki yandan da 
kesildiği gözlemlenmiş. Bu kesim kuyu tipi olan bu mezar yapısının dromos 
tipine dönüştürülmesi istenildiğini fakat daha sonra vazgeçildiğini göster-
mektedir. Mezar odasının kapı ölçüsü 96 x72 cm.dir. Ana mekana giriş bir 
basamak ile sağlanır. Tüm mekanın ölçüsü 3.50x2.97 cm.’dir. 

K54 NUMARALI MEZAR ODASI 

Kuyu tarzı mezarda kuyuya giriş batıda 2 doğuda 2 basamak sağlan-
maktadır. Mezar odasının kapı ölçüsü 80x58 cm.’dir. Tüm mekanın ölçüsü 
2.77x2.80 cm.’dir. Buluntu olarak; Bir kafatası, pişmiş topraktan yapılmış bir 
figürün alt kısmı olduğu düşünülen bir parça ve yine pişmiş toprak tekerlek 
parçası, seramik ve kemik parçaları bulunmuştur. 

DEĞERLENDİRME 

Soğmatar’da 2016 yılı çalışmalarında olduğu gibi 2017 yılında da bölge 
arkeolojisi açısından oldukça önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçların 
başında bir kısmı Roma Döneminde de kullanılmaya devam edilen ancak Er-
ken Tunç Çağında açılmış olan kaya oyuğu mezarlarının sayısının artmasıdır. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Kuzey Suriye’de Erken Tunç Çağında fark-
lı mezar türleri görülmektedir. M.Ö. 3. binyılın ilk yarısında (ETÇ I-II) Orta 
Fırat Bölgesi’nde basit toprak, çömlek, taş sanduka ve oda mezarlar görül-
mekteyken, M.Ö. 3. binyılın ortalarından itibaren (ETÇ III-IV) başlayan sosyal 
değişim ile birlikte, Orta Fırat Bölgesi’nde basit toprak, çömlek, küp, kuyu, 
kaya oyuğu, taş-kerpiç sanduka ve oda mezarlara da rastlanılmıştır2. Kaya 
oyuğu mezar geleneği Orta Fırat Bölgesi’nde genellikle Erken Tunç Çağının 
ikinci evresine yerleştirilmekle birlikte; Gaziantep-Oğuzeli Mezarı örneğinde 
olduğu gibi Soğmatar’daki mezarlardan ele geçirilen malzemelere göre söz 
konusu mezarların Erken Tunç Çağının ilk evresinde kullanılmaya başladığı 

2 Engin-Beyazlar 2016, 4-5.
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ve Erken Tunç Çağının ikinci evresi boyunca da kullanılmaya devam edildiği 
anlaşılmaktadır.3 Soğmatar’da bulunan ETÇ mezarlarının benzerlerini Kuzey 
Suriye’de El-Qitar, Tawi4, Tell Banat5, şemseddin, Tell al-Abd6, Djerniye7 ve 
Tell es-Sweyhat8 gibi merkezlerde görmekteyiz.

2016 ve 2017 yıllarındaki çalışmalar sonunda toplamda 54 tane kaya me-
zarı ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarlardan 11 tanesi Roma mimarisini yansı-
tan dromoslu merdivenli arcosoliumlu mezarlar, (Resim: 3a.b) 43 tanesinin de 
Erken Tunç Çağı mezar mimarisini yansıtan kuyu tarzı kaya mezarı oldu-
ğu görülmüştür. (Resim: 4a.b) Bu ETÇ mezarlarının kuyu kısmı dahil olmak 
üzere içlerinin tamamen toprak ile dolu olduğu Görülmetedir (Resim: 5a.b.c). 
Mezar hediyelerinden ETÇ II’ye (M.Ö. 2500) tarihlendirdiğimiz Sümer savaş 
arabasının minyatür tipi olan çocuk oyuncağı ve yine çocuk oyuncağı min-
yatür at ve bu atın çektiği arabaya ait parçalardır. Ayrıca K35 No.lu mezarın 
kuzey duvarına işlenmiş olan insan yüzü de önemlidir. 

Roma Döneminde, Erken Tunç Çağında yapılmış olan bir grup kaya me-
zarın kullanıp eklemeler yaparak ikinci kullanım görmüş olduğu anlaşılmak-
tadır. Bu kullanım için yapılan değişikliği işçilikte ve yarım bırakılan mezar-
larda açıkça görmekteyiz. (Resim: 6) Roma Dönemini yansıtan bu mezarlar 
geç dönemde soyulmuş olduğu için herhangi bir buluntu ele geçirilememiştir.
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Resim 2: Soğmatar nekropol alanı.

Resim 1: Tonozlu kaya mezarı.

Resim 3a: Dromoslu  Roma kaya mezarının dromo-
su.

Resim 3b: Dromoslu kaya mezarının iç kısmı.
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Resim 4a: Kuyu tarzı ETÇ kaya mezarı kuyu kısmı.

Resim 5a: ETÇ mezar hedi-
yesi.

Resim 5b: ETÇ mezar hediyesi. Resim 5c: ETÇ mezar hediye-
si.

Resim 6 ETÇ mezarının Roma mezar mimarisine uyarlanmaya çalışılması.

Resim 4b: Kuyu tarzı ETÇ kaya mezarı iç kısmı.
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Baykal BAŞDEMİR

Aigai antik kentinde 2016-2017 yıllarında kentin savunma sistemi, Athena 
Kutsal Alanı ve nekropolislerinde arazi çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalış-
malara ek olarak, jeofizik araştırmalar, arkeozoolojik, antropolojik, paleopa-
tolojik inceleme, ölçüm ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 
arazide temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

2016 YILI ÇALIŞMALARI1

2016 yılı çalışmalarının önemli bir kısmını savunma sistemi araştırmaları 
ve nekropolis yüzey araştırmaları oluşturmuştur. 

Savunma Sistemi 2016 Yılı Çalışmaları
Yusuf SEzGİN

Mesut EROĞLU
Furkan zIH

Aigai antik kentindeki savunma sisteminin yüzeydeki tüm hatlarının açı-
ğa çıkartılması ve analojik değerlendirmeler sonucunda tarihlendirme öneri-
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leri sunarak, söz konusu savunma sisteminin evrelerinin ve bu evreler içeri-
sindeki genişleme, daralma, onarım ve yeniden inşa süreçlerinin tespit edil-
mesi amaçlanmıştır. Çalışmalarda savunma sistemi güzergâhı ve kalıntıları 
üzerini örten bitki örtüsü temizlenmiş, koordinatları alınmıştır. Fotogrametri 
yöntemiyle cephe, taş plan çizimleri ve 3D belgelemeleri gerçekleştirilmiştir. 

Aigai, Antik Çağda Aspordenon olarak bilinen Yuntdağı üzerindeki kıraç 
ve kayalık bir tepe üzerinde M.Ö. geç 8. yüzyılda kurulmuştur. Hellenistik 
Dönemde ise kurumsallaşmış bir merkezi şehir (polis) ve sınırlı tarım arazi-
lerine sahip köylerden (komai) oluşan bir kırsal alan (khora)2 olmak üzere iki 
temel yerleşim kümesinden oluşmaktadır. 

Batısında Seklik Deresi ve doğusunda Kocaçay/Güzelhisar (Pythikos/
Titnaios)3 olmak üzere hayati öneme sahip iki akarsu kaynağı tarafından çev-
relenen Aigai, güneyinde birleşen bu akarsular sayesinde bir yarımada görü-
nümüne sahiptir. Denizin sağladığı imkânlardan 12 km. uzakta kurulan Aigai 
antik kentinde, Larisa/Buruncuk, Temnos/Görece, Pergamon ya da Assos ile 
benzer bir şekilde “tepe yerleşim” modelinin benimsendiği görülmektedir. 
Bu tercihlerin iki temel sebebi olmalı. Bunlardan ilki, kentin kuruluş döne-
minde bölgenin konjonktürel durumu ve güvenlik kaygısı4, bir diğeri ise su 
kaynaklarına yakınlıktır.

Kentin topoğrafik durumu, yerleşim planlaması ve savunma sisteminde 
şüphesiz belirleyici olmuştur. Kuzey ve doğu yamaçlar savunmaya uygun 
fakat yerleşim için oldukça sarp, güney ve güneybatı yamaçlar ise yerleşime 
uygun, fakat sahip olduğu az eğimle birlikte savunulması zor yapıdadır. Do-
ğal sınırları içerisinde kendi savunma sistemini inşa eden kent, farklı dönem-
lerdeki kentsel planlama faaliyetleri sırasında inşa edilen kademeli savunma 
hatları sayesinde birden çok yerleşim alanına bölünmüştür.

Arkaik Dönemde, surlarla çevrili üçgen şeklinde bir alana sahip kent yak-
laşık 6 ha. genişliğindedir (Harita: 1.1). Bu dönemde surlar içinde nüfus 600-
800 birey arasında olmalıdır. Antik Yunan kent-devleti kültürü üzerine yürü-

2 Hansen 2013, 259.
3 Reinach et al. 1887, 20, 34-35; Berlet 1912, 40; Schuchhardt 1912, 69, 105-106.
4 Bu tür yerleşimlerin seçimindeki en önemli etken güvenlik gerekçeleridir (Winter 1971, 16); 

Hansen 2013, 263.
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tülen demografik çalışmalardaki örneklerden yola çıkarak önerilen bu sayı, 
surlarla çevrili alanın 23 ha. genişliğe ulaştığı Hellenistik Dönemde 2300-3000 
bireye kadar artmaktadır5.

Kenti içine alan Arkaik sur duvarları yaklaşık 1150 m. uzunluğunda ve 
1-2 m. genişliğindedir. Arkaik surun 830 m. uzunluğundaki bölümü günü-
müzde takip edilebilmektedir. Duvar örgüsü incelendiğinde, kaba polygonal 
taşlardan ve kabaca işlenmiş dörtgen bloklardan oluşan iki farklı örgü tipi 
göze çarpmaktadır. Agora binasının güneybatı yakınındaki teras duvarı ka-
lıntısında görülen Lesbos tipi polygonal örgü Geç Arkaik Dönem özelliği yan-
sıtmaktadır (Harita: 2.3; Resim: 1). Teras duvarı, bulunduğu nokta açısından 
önemlidir, çünkü bu nokta arkaik savunma hattının devamıdır. Hellenistik 
Dönemde kentin genişlemesiyle inşa edilen savunma hattının ardından Arka-
ik surlar bazı alanlarda önemini yitirmiş ve yapıları taşıyan teras duvarlarına 
dönüşmüştür6. Arkaik kente giriş Demirkapı (Harita: 2.G1) ve Yeni Kapı (Ha-
rita: 2.G2) üzerinden sağlanmaktaydı. 

Hellenistik Dönemde akropolisin kuzeyine yeni bir savunma hattı inşa 
edilirken (Harita: 1.4), güney yamaca ikinci bir sur ve dış sur işlevi gören 
üçüncü bir sur daha inşa edilmiştir (Harita: 1.5-6). M.Ö. 2. yüzyılın ikinci yarı-
sında inşa edildiği düşünülen surlarla birlikte kent 23 ha. genişliğe ulaşmıştır.

Aigai’daki Hellenistik Dönem surlarının inşasıyla ilişkili bazı siyasi olay-
lar ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki, bölgenin hâkimiyeti için Pergamon 
Krallığı ile Seleukoslar arasında yaşanan çatışmalar ve Akhaios’un M.Ö. 223-
218 yılları arasında bölgeyi kısa süreli işgalidir7. Diğer taraftan, II. Eumenes 
döneminde savaşsız geçen M.Ö. 179-174 yılları arasında Pergamon’un savun-
ma sisteminin güçlendirildiği öne sürülmektedir8. Belki de Aigai savunma 
sistemi bu tarihlerin birinde, büyük ihtimalle de ikincisinde onarılmış, geniş-
letilmiş ve güçlendirilmiştir.

5 Hansen 2006a, 74-75; “Shotgun method” ile ilgili detaylı bilgi için ayr.bkz. Hansen 2006b.
6 Lawrence 1979, 146; Aynı durum, Athena Kutsal Alanını destekleyen teras duvarında da göz-

lenmektedir (Bohn – Schuchhardt 1889, 37 Abb.40). Diğer örneği, Pergamon’da Eumenes II sur-
larının inşasıyla önemini yitiren Philetairos surlarında görülür (Pirson 2014, 216–217 fig. 5).

7 Polybius, Histories, 4.48.2; 5.77.2; Radt 2002, 29–30.
8 Radt 2002, 36.
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Diğer bir siyasi olay, II. Attalos ile II. Prusias arasında M.Ö. 156-154 yılları 
arasında gerçekleşen savaştır. Antik kaynaklar, tahribata uğrayan kentlerin 
zararının karşılanması amacıyla II Prusias’ın 100 talent ödemeye mahkûm 
edildiğini aktarmaktadır9. Pergamon etkili kent planlaması ve imar program-
ları kapsamında Aigai’da bouleuterion, agora binası, stoalar, tiyatro, gymnasion 
ve Athena kutsal alanı M.Ö. 2. yüzyıl ortalarından hemen sonra inşa edilmiş-
tir. Bu kadar maliyetli bir imar programının yürütülmesinde Pergamon’un 
desteği ve II. Prusias tarafından ödenen savaş tazminatının önemli bir payı 
olmalıdır. Hellenistik Dönemde inşa edilen surların da bu dönemde onarıldı-
ğı, genişletildiği ya da güçlendirildiği düşünülebilir.

Kentin kuzey yamacına inşa edilen Hellenistik surun uzunluğu yaklaşık 
630 metredir (Harita: 2.4). Yaklaşık 3 ha. genişliğindeki bir alanı kapsayan 
savunma hattından kente girişi sağlayan kapı, antik yolun kuzey nekropo-
listen dirsek yaptıktan sonra kente uzandığı noktadadır (Harita: 2.G3). Gü-
ney yamaçtaki Hellenistik sur ise yaklaşık 1080 m. uzunluğundadır (Harita: 
2.5). Tiyatro, gymnasion ve Demeter-Kore Tapınağı’nın uzandığı yukarı terası 
da içine alan sur duvarı yaklaşık 7 ha. genişliğinde bir alanı kapsamaktadır. 
Muhtemelen M.Ö. 2. yüzyıl ortalarında, güneyindeki dış sur duvarının (Hari-
ta: 2.6) inşasından sonra bir bölümü diateikhisma işlevi üstlenmiştir. Diateikhis-
ma üzerinde doğrusal kenarlara sahip polygonal  (Harita: 2.7-8; Resim: 2.1-2), 
kaba polygonal (Harita: 2.9-10; Resim: 2.3), kesme blok taşlardan isodomik ya 
da pseudo-isodomik örgü (Harita: 2.11; Resim: 2.4) gibi farklı duvar teknikleri 
göze çarpmaktadır.

İç kısımdaki Hellenistik sur duvarı, eğimin arttığı doğu ve batı kısımlarda 
eğime dik ya da çapraz olarak uzanmaktadır. Böylelikle kule ya da bastion 
ihtiyacı azaltılmıştır. Eğimin nispeten daha az olduğu güney kısımda, Priene, 
Kremna (Psidia) ve Dura-Europos örneklerindeki10 gibi aralıklı bir şekilde çı-
kıntı yapan sur duvarı sayesinde daha az maliyetle kule ya da bastion ihtiyacı 
karşılanmıştır. Duvarın doğu bölümü, Gortys (Arkadia)11, Pergamon (II. Eu-

9 Polybius, Histories, 33.13.
10 Martin 1956, 115 fig. 11; 159 fig. 22; 166 fig. 26.
11 Maher 2012, 466 fig. 7.19.
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menes surlarının doğu bölümü)12, Priene, Miletos13 ve Ephesos14 örnekleriyle 
benzer şekilde testere dişi şeklinde planlanmıştır.

İç kısımdaki Hellenistik sur, eğimin az olduğu güneybatı kısımda eğime 
paralel olarak uzanmaktadır. Bu kısım dört adet dörtgen planlı kule ile des-
teklenmiştir (Harita: 2.T2-T5). Bunlardan T3 isimli kule 5,80x5 m. genişliğin-
dedir ve diğer üç kuleye oranla daha iyi korunmuştur (Çizim: 1). T3 isim-
li kule, kesme blok taşların enine ve boyuna yerleştirildiği isodomik örgüye 
sahiptir. Kule, geç evrede eklenen 3,60x3,60 m. genişliğindeki bir payanda 
ile güçlendirilmiştir. Payanda kesme blok taşlardan pseudo-isodomik örgüye 
sahiptir. Her iki duvar tekniği de Hellenistik Dönem’de yaygın olarak kul-
lanılmış15 ve Pergamon’daki II. Eumenes ve II. Attalos Dönemi duvarlarıyla 
paralellik göstermektedir16.

İç ve dış Hellenistik surların arasında kalan alan yaklaşık 7,3 ha. genişli-
ğindedir. 1-2 m. kalınlığında ve yaklaşık 865 m. uzunluğundaki savunma hat-
tının büyük bir kısmı tahrip olmasına karşın, temel için düzenlenen anakaya 
yatakları duvarların uzandığı güzergâhın saptanmasında yardımcı olmuştur 
(Resim: 3.2). Kısmen korunmuş duvar temelleri, savunma hattının neredeyse 
tümünde kesme blok taşlardan isodomik ve pseudo-isodomik örgü tekniğinin 
kullanıldığını göstermektedir (Resim: 3.1, 3). Duvar tekniği açısından Perga-
mon’daki M.Ö. 2. yüzyıl tarihli sur duvarları ile benzerlik taşımaktadır.

Diateikhismada dörtgen kuleler tercih edilirken, dış surda yuvarlak planlı 
5 adet kule tercih edilmiştir (Harita: 2.T6-T10). Bunlardan T6 ve T7 isimli iki 
kule güney uçta yer almaktadır (Resim: 3.4). Dış çapı 9,65 m. olan kulelerin 
duvar kalınlıkları 1,10 m.dir. Güneydeki kapıyı koruyan bu iki kule, enine ve 
boyuna yerleştirilmiş kesme blok taşlardan isodomik duvar örgü tekniğine sa-
hiptir. Yuvarlak planlı kuleler, dörtgen planlılara oranla daha çok maliyetlidir 
ve daha uzun süreli işgücü gerektirmektedir. Bununla birlikte, dayanıklılıkla-
rı ve sahip olduğu geniş manevra alanı sebebiyle özellikle eğimin az olduğu 
saldırıya açık alanlarda, dış surlarda, köşe noktalarında ve kapılarda sıklıkla 
tercih edilmiştir.

12 Pirson 2014, 216 fig. 5.
13 Kleiner 1968, 26 Abb. 14.
14 Akarca 1998, 51 res. 21.
15 Scranton 1941, 99; Winter 1971, 81.
16 Conze 1913a, 203. 209; Conze 1913b, Taf. 16,1. 17,2.
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T6 ve T7 kulelerinin arasındaki mesafe yaklaşık 11 m.dir. Bu alandaki en-
kazda tespit edilen kemer taşları, söz konusu iki kulenin kemerli ve anıtsal 
bir kapıya eşlik ettiğini göstermektedir (Harita: 2.G4). Kapı, Kyme ve Myrina 
üzerinden kente ulaşan antik yol ile bağlantılıdır.

Çalışmalar sırasında Demeter-Kore Tapınağı (Harita: 2.18), tiyatro (Harita: 
2.19) ve gymnasionu destekleyen (Harita: 2.20) teras duvarı da incelenmiştir 
(Harita: 2.21). No.21 olarak isimlendirilen 90 m. uzunluğundaki teras duva-
rının kuzeybatı kısmında doğrusal kenarlara sahip polygonal örgü (Resim: 
4), güneydoğu kısmında kesme blok taşların enine ve boyuna yerleştirildiği 
isodomik örgü kullanılmıştır. Ayrıca yine kuzeybatı kısmında üçgen planda 
tasarlanmış mazgal delikleri (thurides toskai) yer almaktadır (Resim: 4)17. Do-
layısıyla, söz konusu duvarın erken evrede (muhtemelen M.Ö. 4-3. yüzyıl-
lar) sur duvarı olarak inşa edildiği, fakat geç evredeki (muhtemelen M.Ö. 2. 
yüzyıl ortaları) büyük imar programı sırasında, yukarıda söz edilen yapıla-
rın inşasıyla birlikte teras duvarına dönüştüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca, du-
varın arka cephesinde bindirmeli kemerler uzanmaktadır. Bu durum, arka 
cephedeki kemerli kısmın esasında erken evrede ilk kata ait parodos görevi 
üstlendiğine işaret etmektedir. Geç evrede, sur duvarının arkasında uzanan 
istinat duvarının inşasıyla birlikte, parodosun 0,80 m. genişliğinde bir perista-
sise dönüştürülmüş, bindirmeli kemerler de iki duvar arasındaki bağlayıcı 
elemanlara dönüştürülerek kullanılmıştır. Güneyde inşa edilen iki kademeli 
savunma sisteminin, buradaki duvarın savunma işlevini gereksiz kıldığı da 
düşünüldüğünde mevcut öneri kuvvetlenmektedir.

Nekropolis 2016 Yılı Çalışmaları

Yusuf SEzGİN

Baykal BAşDEMİR

Ceyda EROĞLU

Ayşe ÇELEBİ

L’Agence nationale de la recherche (ANR, Fransa) ile Deutsche Forschung-
sgemeinschaft (DFG, Almanya) tarafından desteklenen ve 2015 yılından itiba-

17 Mazgal delikleri, planlama açısından Messene, Isauria, Oinoanda ve Iassos örnekleriyle benzer-
lik gösterir (Winter 1971, 174. 190 fig. 164. 186; McNicoll 1997, 227 fig. 52).
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ren sürdürülen NekroPergEol projesi kapsamında, Aigai antik kenti nekro-
polislerindeki yüzey araştırması bu sezonda da devam etmiştir. Proje, Aigai 
Kazı Başkanlığı koordinasyonunda, Stéphane Verger ve Rossella Pace’nin 
katılımıyla, disiplinler arası yaklaşıma sahip uluslararası bir ekipçe yürütül-
mektedir. Çalışmalarda, bölgedeki çeşitli yerleşim yerlerindeki ölü gömme 
uygulamalarını karşılaştırarak; Antik Çağ kültürü ve sosyal yapısının, farklı 
statüdeki kişiler arasındaki ve taşra yerleşimleri ile merkezi yerleşimler ara-
sındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması amaçlanmaktadır.

2016 yılı çalışma sezonunda 10,98 ha. genişliğindeki alan belgelenmiştir. 
Taranan bu alan, sınırları belirlenmiş ve isimlendirilmiş alt alanlara bölün-
müştür. Bu alanlar içerisinde tespit edilen birimler sistematik bir şekilde ta-
nımlanmış, fotoğraflanmış ve koordinatları alınıp hâlihazıra işlenmiştir.

Önceki yıl gerçekleştirilen çalışmada kazı süresinin sonlanması sebebiyle 
arazi taraması bitirilemeyen Alan 4’teki çalışmalar tamamlanmış, bunun dı-
şında Alan 5, Alan 6, Alan 7, Alan 8, Alan 9 ve Alan 10 adı verilen yeni alan-
larda çalışmalar yürütülmüştür (Çizim: 2).

Antik yolun kuzey hamamına doğru dirsek yaparak ilerlediği noktada yo-
lun batısındaki 0,61 hektarlık kısma Alan 5 adı verilmiştir. Bu alandaki ölü 
gömme uygulamalarına ait izlerin oldukça sınırlı olması, buna karşın yapı 
kalıntılarının yoğun bir şekilde alana yayılması, söz konusu alanın nekropoli-
sin batı sınırını oluşturduğunu düşündürmektedir. Alan 4’ün kuzeybatısında 
yer alan, 1,80 ha. genişliğindeki Alan 6’da da benzer durumun gözlenmesi, 
bu alanın nekropolisin kuzeybatı sınırını oluşturduğunu düşündürmektedir. 
Alan 4 ile Alan 6’nın doğusunda kalan 1,91 ha. genişliğindeki Alan 7, sahip 
olduğu 7 adet köşeli formda mezar yapısı, 9 adet sanduka mezar, mezarlara 
ait az sayıda elemanın yanı sıra tespit edilen 5 adet basit yapı kalıntısı ile nek-
ropolisin kuzey sınırını oluşturmaktadır.

Alan 1 ve Alan 3’ün doğusunda kalan, kuzeyde antik yolun sınırladığı 1,10 
ha. genişliğindeki alan Alan 8 olarak isimlendirilmiştir.  Çeşitli nitelikte ve 
çok miktarda ölü gömme bulgularına ev sahipliği yapan alandaki basit yapı 
kalıntıları, söz konusu alanın çok evreli bir kullanıma uğradığını göstermek-
tedir. Alan 8’in doğusunda kalan 2,25 ha. genişliğindeki Alan 9’da, ölü göm-
me uygulamalarını işaret eden bulguların doğuya doğru azalması ve yerini 
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basit yapı kalıntılarına bırakması, bu alanın nekropolisin doğu sınırı olduğu-
nu düşündürmektedir. Alan 7’nin doğusunda, Alan 8’in kuzeyinde yer alan 
2,72 ha. genişliğindeki Alan 10’da görülen benzer durum, söz konusu alanın 
nekropolisin kuzeydoğu sınırı olduğunu işaret etmektedir.

2016 yılında yürütülen çalışma sayesinde, güneydoğu sınırı hariç nekro-
polisin sınırları genel hatlarıyla tespit edilmiştir. Önceki yıl tespit edilen 356 
birime ilave olarak 2016 çalışma sezonunda 727 birim daha belgelenmiştir. 
İki sezonda elde edilen veriler incelendiğinde kentteki yaygın gömü tipinin 
sanduka mezar olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, nekropolisin hemen her 
alanında tespit edilen köşeli mezar yapıları, Protogeometrik Dönemden itiba-
ren Kıta Yunanistan’da görülen ve hemen ardından Batı Anadolu’da izlerine 
rastlanılan “aile mezarlığı” geleneğinin Aigai’daki yansımasıdır.

Proje kapsamındaki antropolojik ve paleopatolojik çalışmalar, Aigai Kazı 
Başkanlığı denetiminde, Wolf-Rüdiger Teegen ve Stéphane Rottier tarafından 
yürütülmüştür. Bireye yönelik yaş ve cinsiyet incelemelerinde ek olarak, ke-
mikler üzerinde ölü gömme uygulamaları ve gömü sonrası süreçler hakkında 
bilgi verebilecek arkeotanatolojik bulgular aranmış ve sağlık durumu, bes-
lenme alışkanlıkları, yaşayış şekli sonucunda kemiklerin üzerinde oluşmuş 
osteolojik anomaliler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalar henüz tamam-
lanmamıştır.

2017 YILI ÇALIŞMALARI18

2017 sezonunda, farklı disiplinlerden alanında uzman kişilerce oluşturu-
lan heyet ile, Athena Kutsal Alanı’nda ve nekropoliste arazi çalışmaları yü-
rütülmüştür. Bu çalışmalara ek olarak, sanat tarihi çalışmaları kapsamında, 
Aigai ve çevresinde bulunan Türk-İslam eserlerine yönelik tespit ve belge-
lemeler gerçekleştirilmiştir. Coğrafya araştırmaları kapsamında, Aigai ören 
yeri ile çevresindeki modern yerleşimlerin ilişkisi, yerel halkın ören yeri ve 

18 2017 yılı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Manisa Müzesi Müdürlüğü başkan-
lığında ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümünden Yrd. 
Doç. Dr. Yusuf Sezgin’in bilimsel danışmanlığında yürütülmüştür. Manisa Müzesi yönetimi ve 
personeline çalışmalar sırasında gösterdikleri kolaylık ve çalışmalara desteklerinden ötürü te-
şekkür ederiz.
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yürütülen çalışmalar hakkındaki algıları ve turizm açısından yaklaşımları in-
celenmiştir. Aigai buluntusu insan kemikleri üzerine antropolojik ve paleopa-
tolojik çalışmalar yürütülmüştür. Ayrıca, nekropolisteki jeofizik araştırmalar 
devam etmiştir.

Athena Kutsal Alanı 2017 Yılı Çalışmaları
Yusuf SEzGİN

Mesut EROĞLU
Furkan zIH

Akropolisin batı köşesinde, tiyatronun doğusunda yükselen bir teras üze-
rinde uzanan Athena Kutsal Alanı’ndaki çalışmalar, kentin erken dönemi için 
güvenilir verilerin elde edilmesi ve söz konusu alandaki yapıların plan ve stil 
açısından değerlendirilebilmesi amacıyla başlatılmıştır (Harita: 2.17).

Kutsal alandaki çalışmaların başlangıcında edinilen ilk veri, M.S. 11-12. 
yüzyıllarda gerçekleştiği anlaşılan Bizans Dönemi tahribatıdır. Diğer taraftan, 
kentteki mimari kalıntılar yerleşimin M.S. 13. yüzyılda terkedilmesinin ardın-
dan çevre yerleşimlerdeki inşa faaliyetleri için devşirme olarak kullanılmıştır. 
20. yüzyılla birlikte bu duruma kaçak kazı faaliyetleri de eşlik etmiştir. Dola-
yısıyla, alandaki mimari enkaz ancak kısıtlı noktalarda orijinal moloz niteli-
ğindedir. Bu durum, alandaki anıtsal yapıların stil kritiği ve analojik değer-
lendirmesi için oldukça detaylı bir belgeleme çalışmasını gerekli kılmaktadır.

Alanda yürütülen ilk çalışma, enkaz üzerindeki bitki örtüsünün kaldırıl-
ması olmuştur. Sonrasında, günümüze ulaşan enkaz hiçbir mimari kalıntıya 
dokunulmadan yerden ve havadan yapılan fotogrametri çalışmaları sayesin-
de 3D ve ortofoto olarak kayıt altına alınmış ve çizimleri yapılmıştır (Resim: 
5). Ayrıca, temizlik sırasında yapıların açığa çıkartılan kısımları koordinatlan-
dırılmış ve taş plan çizimleri tamamlanmıştır (Çizim: 3). 

Athena Kutsal Alanı 100x40 m. ölçülerinde bir teras üzerine oturmaktadır. 
Kutsal alanın güney sınırını oluşturan teras duvarında yürütülen çalışmalar 
sonucunda, duvarın aslında akropolisi çevreleyen erken dönem savunma sis-
teminin bir parçası olduğu, Hellenistik Dönemdeki yeni ve daha geniş savun-
ma hatlarının inşasıyla birlikte önemini yitirerek kutsal alanı destekleyen bir 
teras duvarına dönüşmüştür (Çizim: 4). 
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Athena Kutsal Alanı, akropolis içerisinde konumlanması bakımından 
Atina, Rhodos, Assos, Pergamon, Phokaia ve Miletos gibi kentlerle benzerlik 
göstermektedir. Diğer taraftan, tiyatro üzerindeki bir terasa oturması ve “L” 
planlı stoası ile planlama açısından Pergamon Athena Kutsal Alanı ile benzer-
lik göstermektedir19. İki katlı stoanın yüksekliği, çatı sistemi hariç 7,70 m.dir. 
Alt kat Dor düzeninde iken, ikinci kat İon düzeninde tasarlanmıştır. Stoanın 
65 m. uzunluğunda ve 6,75 m. genişliğindeki kuzey kanadı, 32,50 m. uzunlu-
ğunda ve 6,75 m. genişliğindeki doğu stoa ile birleştiği noktadaki enkaz içe-
risinde, kalp şeklinde bir adet köşe sütunu parçası teşhis edilmiştir. Dor dü-
zenindeki stoanın iç kısmındaki sütun sırasının İon düzeninde olmalıdır. Söz 
konusu yapı muhtemelen M.Ö. 2. yüzyıl ortasından (Prusias tahribatı) hemen 
sonra inşa edilmiştir.20  Stoanın günümüze ulaşan kalıntıları incelendiğinde 
duvar örgü tekniği, geison ve sütun stilleri bakımından Atina’daki II. Attalos 
Stoası ile benzerlik göstermektedir. 

Kutsal alana girişi sağlayan propylon, stoanın kuzey kanadının arka duva-
rına dayanmaktadır (Çizim: 3). 2,30 m. genişliğindeki kapı eşiği, stoanın stylo-
bate seviyesindedir. Çalışmalar sırasında söz konusu eşiğin 7,60 m. batısında, 
geç evredeki propylona ait bir eşik daha tespit edilmiştir. M.S. 17 depremin-
den sonra inşa edildiği düşünülen yeni propylon 5,85x7,75 m., eşiği 2,10 m. 
genişliğindedir. Erken evredeki orijinal propylona ait eşiğin üzerinde tespit 
edilen zıvana yuvası, stoanın arka duvarı boyunca uzanmaktadır. Ortostatik 
blokların oturtulmasında kullanıldığı anlaşılan bu delikler, yeni propylonun 
inşasıyla birlikte erken propylonun duvar örülerek kullanıma kapatıldığını 
göstermektedir.

Athena Tapınağı: M.Ö. 280 civarına ait bir yazıtta kentteki Athena Kutsal 
Alanı’nın varlığından söz edilmektedir. Söz konusu yazıtta, iki kopya halinde 
hazırlanan stellerden biri Kurtarıcı zeus Altarı’nın yanındaki Athena Kutsal 
Alanı’na dikilsin ifadesi yer almaktadır. Bu açıdan kentte, M.Ö. 280 yıllarında 
bir Athena Kutsal Alanı ve zeus Altarı bulunduğu anlaşılmaktadır21. Temel 
seviyesine kadar tahrip olan Athena Tapınağı’nın planının açığa çıkartılması 

19 Radt 2014, 189. 200 fig. 1,29.
20 Bohn – Schuchhardt 1889, 37 Abb. 38.2; Hansen 1971, 70.
21 Malay – Ricl 2009, 42–43 figs. 1–2. 5.
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ve belgeleme çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla, 2017 sezonunda yapı-
nın duvarları temizlenerek açığa çıkarılmıştır. 

11,60x20,20 m. genişliğindeki podium üzerinde yükselen tapınağın ölçü-
leri 7,15x14,45 m.dir. Kuzeybatı-güneydoğu aksındaki tapınağa ait enkaz içe-
risindeki mimari bulgular yapının Dor düzeninde bir templum in antis oldu-
ğunu düşündürmektedir. Tapınağın girişinin doğu kenarda olması kuvvetle 
muhtemeldir. Podyum ve tapınağın duvarları, kesme blok taşların enine ve 
boyuna yerleştirildiği pseudo-isodomik örgü tekniğindedir (Resim: 6.1-3). Ya-
pının naos temelinin Magnesia Artemis Tapınağı ve Pergamon Büyük Altarı 
örnekleri gibi22 ızgara planlı bir altyapı sistemine sahip olduğu tespit edil-
miştir. Ayrıca, tapınak temel duvarları ile podyum duvarları arasında, 60-70 
cm. kalınlığında ve 1,25-1,30 m. uzunluğundaki atkı duvarları aralıklı olarak 
yerleştirilmiştir. Bu uygulama yapıyı statik olarak güçlendirmek için yapılmış 
olmalıdır (Resim: 6.4). Podyumun dış sınırı ile tapınağın duvarları arasındaki 
mesafe bütün kenarlarda 1,30 m.dir. Dolayısıyla, stylobate seviyesindeki pte-
roma, Pergamon Athena Tapınağı’nda olduğu gibi bütün kenarlarda eşittir.

Tapınakta yürütülen çalışmalar sırasında, pronaosun kuzey duvarı içinde 
M.Ö. 2-1. yüzyıllar arasına tarihlenen on yedi adet bronz sikke bulunmuş-
tur (Resim: 7). Adak sikkesi olduğu düşünülen buluntu grubu, muhtemelen 
tapınağın onarımı veya yeniden inşası sırasında bırakılmış olmalıdır. Tapı-
nağın krepidomasında ve stoanın stylobate düzleminde uygulanan kırlangıç 
kuyruğu kenetlerden bazıları açıkta bırakılmıştır (Resim: 8). Bu önemli ay-
rıntı, Hekatomnid Dönemine tarihlenen Sinuri Stoası’nda, Labraunda zeus 
Tapınağı’nda ve Halikarnassos’taki Maussoleion krepidomalarında görülmek-
tedir. Pergamon Athena Tapınağı krepidomalarında da görülen bu sıra dışı uy-
gulama, Hekatomnidler ile bağdaştırılan İonia Rönesansı’ndaki bazı mimari 
eğilimler, Pergamon üzerinden Aigai’ı etkilemiştir. Ayrıca, yine stoada ve 
tapınağın krepidomasında yatay döküm kanalına sahip zıvana yuvaları uygu-
lanmıştır. Hellenistik Dönem’de yaygın olarak karşımıza çıkan bu uygulama 
Pergamon Athena Tapınağı krepidomasında da kullanılmıştır23.

22 Çetin 2007, 44. 46–47 res. 3–4. 7–8.
23 Pedersen 2004, 417–424 figs. 5. 8–10. 14–17.
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Altar: Athena Tapınağı’nın doğusunda yer alan enkaz içerisinde bir altara 
ait olduğu anlaşılan mimari kalıntılar tespit edilmiştir. Tapınak ile aynı aks 
üzerine oturan 8,75x9 m. ölçülerindeki yapının duvar kalınlığı 80 cm.dir (Çi-
zim: 3; Resim: 5). Duvarlarda, özenli şekilde işlenmiş kesme blok taşlardan 
isodomik sıralı bir emplekton örgü tekniği kullanılmıştır. Altar, Anadolu’da 
Arkaik Dönemden itibaren görülen mimari geleneğin devamı olarak “U” şek-
linde plana sahip olmalıdır. Sonuç olarak altar, yukarıda söz edilen yazıtta 
adı geçen Kurtarıcı (Soter) zeus Altarı ile ilişkilendirilebilir. Bu önerinin doğ-
ruluğu sonraki yıllarda yürütülecek kazı ve belgeleme çalışmaları ile sorgu-
lanacaktır.

Nekropolis 2017 Yılı Çalışmaları
Yusuf SEzGİN

Baykal BAşDEMİR
Ayşe ÇELEBİ

Furkan zIH
NekroPergEol Pojesi kapsamında Aigai nekropolislerinde yürütülen yü-

zey araştırması, 2017 sezonunda da devam etmiştir. Toplam sekiz adet yeni 
alan belirlenmiştir (Çizim: 4). Bu alanlar içerisindeki çeşitli mezar yapıları, 
megalitik bir yapı, eski arkeolojik kazı çalışmalarından kalan bulgular, ka-
çak kazı izleri, in-situ olmayan blok veya mimari elemanlar, Antik yollar, mo-
dern yapılar gibi bütün materyal kültür öğeleri ve coğrafi veri Aigai hâlihazır 
haritasına aplike edilmiştir. Ayrıca fotoğraf ve tanımlamaları veri tabanına 
eklenmiştir. Bu yıl yürütülen çalışmada 1053 adet birim, toplamda ise 2136 
adet birim kayıt altına alınmıştır. Ayrıca iki ayrı alanda kazı çalışması yü-
rütülmüştür. Bunlardan “Area 15 Monument 1647”, mezar podyumuna ait 
alçak duvarlar, temel dolgusu ve döşeme taşları açığa çıkartılmıştır. “Area 1, 
Building 002” numaralı yapı ise 19.-20. yüzyıllara ait bir hayvan damı veya 
çobanlara ait mevsimlik bir evdir. Proje kapsamında arkeoloji ve ilgili diğer 
disiplinlerdeki çalışmalar sürdürülmektedir. 

2016-2017 YILLARI TOPLUMSAL ÇALIŞMALAR 
2004 yılından beri sürdürülmekte olan arkeolojik çalışmalar sonucunda 

önemli oranda veri ve eser elde edilmiştir. Bu sebeple inceleme ve yayım ça-
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lışmalarına da son yıllarda ağırlık verilmektedir. Bilimsel çalışmalar sonucun-
da üretilen bilginin hem topluma hem de bilimsel camiaya aktarılmasına yö-
nelik olarak 2016-2017 yıllarında farklı etkinliklerde bulunulmuştur. Bilimsel 
toplantı ve yayınların yanı sıra, başta Manisa ile İzmir halkına yönelik bilgi-
lendirme ve tanıtım etkinlikleri ve gezileri düzenlenmektedir. Özellikle de bu 
illerdeki öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik gezilerden oldukça 
olumlu sonuçlar alınmaktadır. Ayrıca çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere 
Aigai çevresindeki köylerin halkına yönelik tanıtıcı ve eğitici faaliyetler özel-
likle önemsenmektedir. Aigai antik kentinin ve yürütülen bilimsel çalışma-
ların sonuçlarının yerel, ulusal ve uluslararası basında ve sosyal medyadaki 
görünürlüğü son yıllarda oldukça artmıştır. Kültürel gelişmeye yönelik bu 
çabaların yanında, kazı ekibi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yürü-
tülen sosyal yardım projelerinin ve bölgedeki kırsal turizmin geliştirilmesi 
için gösterilen çabaların da topluma faydalı olması umulmaktadır. 
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Harita 1: Aigai antik kenti hâlihazır haritası.
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Harita 2: Aigai antik kenti, savunma sistemi ve yapıları içeren detaylı harita.
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Çizim 3: Athena Kutsal Alanı, yapı kalıntılarını gösteren taş plan çizim.

Çizim 2: 2016 yılı çalışmasında nekropoliste sınırları belirlenen ve 
belgelenen alanlar.

Çizim 1: T3 isimli kule, cephe çizimi.
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Çizim 4: Athena Kutsal Alanı güney sınırındaki teras duvarının cephe çizimi (doğu kısmı).

Çizim 5: 2017 yılı çalışmasında nekropoliste sınırları belirlenen ve belgelenen alanlar.
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Resim 2: Güney yamaçtaki diateikhisma üzerinde uygulanan farklı duvar örgü teknikleri.

Resim 1: Market binasının güneybatı yakınında yer alan ve Lesbos tipi polygonal örgüye sahip olan duvar.
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Resim 4: Gymnasion teras duvarının polygonal örgüye sahip kuzeybatı kısmı ve duvar cephesindeki mazgal 
deliği.

Resim 3: Güney yamaçta uzanan dış sura ait duvar temelleri ve anakaya üzerine yapılmış temel yatağı; 
güney uçtaki kapıyı koruyan yuvarlak kuleye ait duvar temeli.
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Resim 6: Athena Tapınağı, podium duvarları ve tapınak temel duvarları ile bu iki temel duvarı arasında 
uzanan destek duvarları.

Resim 5: Athena Kutsal Alanı, temizlik sonrası ortofoto belgeleme çalışması.
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Resim 8: Athena Tapınağı krepidomasında ve stoanın stylobate düzleminde görülen kırlangıç 
kuyruğu kenet yuvaları ile yatay döküm kanalına sahip zıvana yuvaları

Resim 7: Athena Tapınağı, pronaosun kuzey duvarı içinden ele geçirilen 17 adet bronz sikke.
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S. Okan AKGÖNÜL
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Kalesi’nde 2017 yılı kazı çalışmaları, Ordu Müze Müdürlüğü’nün başkan-
lığı ve Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. S. Yücel 
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uzun süreli arkeolojik kazı projesi olma özelliğini taşımaktadır2.
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1 Kurul Kalesi 2017 yılı kazı çalışmalarında, Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Arş. Gör. 
Fatma Aytekin, Arkeolog Seda Kara, Ezgi Öztürk, Aylin Özarslan, Mevlüt Nebi Gümüştekin ve 
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2 Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde büyük destekleri olan Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ve 
Ordu Müze Müdürlüğü’ne teşekkürlerimizi sunarız. 
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Denizden 571 m. yükseklikteki sarp bir kayalık üzerindeki konumuy-
la Kurul Kalesi kuzeyindeki Karadeniz’i ve hemen doğusundan akarak 
Karadeniz’e dökülen Melet Irmağı’nı (Melanthios) kontrol eden bir noktada 
yer almaktadır. Yerleşim, üzerinde konumlandığı kayalığın zirvesinde ve ku-
zey terası üzerinde gelişim gösterirken, topoğrafyanın izin verdiği biçimde 
güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu bir mimari yayılım gösterir. Yerleşim alanı 
kuzey terasta 40 m. genişliğe kadar ulaşırken bu genişlik iç kalede 15 m.ye ka-
dar düşmektedir. Bununla birlikte arazinin yükseltisi güneybatı-kuzeydoğu 
yönünde azalarak 35 m.lik bir kot farkına neden olmaktadır. Savunma açısın-
dan oldukça avantajlı bir konumda bulunan kalenin kuzey, güney ve doğu 
eteklerinin oldukça dik olması nedeniyle bu yönlerden kaleye erişim oldukça 
zordur. Eğimin ulaşıma en elverişli olduğu kesim ise kayalığın batı yamacı-
dır. Ana kapı ve kapıya ulaşımı sağlayan anakayaya oyulmuş basamaklar da 
bu yamaçta bulunmaktadır. Phrourion karakterli bir yerleşim olmasının yanı 
sıra dinsel yönden son derece güçlü veriler ortaya koyan Kurul Kalesi, başta 
tanrıça Kybele ve Dionysos olmak üzere çeşitli tanrıların saygı gördüğü bü-
tüncül bir yerleşim örneği ortaya koyar. Pontos Krallığı’nın son büyük kralı 
VI. Mithradates Eupator Dionysos’un (M.Ö. 120-63) bölgede yaptırdığı 75 ka-
leden3 bir tanesi olan Kurul Kalesi’nde yürütülen çalışmalarda ele geçirilen 
buluntuların büyük bir kısmı da bu kralın dönemine tarihlenmektedir. 

KAZI ÇALIŞMALARI

Kurul Kalesi 2017 yılı kazı çalışmaları, kuzey teras olarak adlandırılan sek-
törde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 2016 yılında açığa çıkarılan ana kapı-
nın ve mermer Kybele heykelinin bulunduğu nişi de kapsayan mekânın kori-
dorla bağlantısını anlayabilmek için CR-111 açması, bu mekânın hemen güne-
yindeki CS-109 ve CS-110 açmaları ile iç kaleye geçişi sağlayan basamakların 
hangi yönde devam ettiğini anlayabilmek için CS-111 açmasında çalışmalar 
yapılmıştır. Ayrıca 2016 yılında çalışmaların başlatıldığı ve Kybele heykelinin 
açığa çıkarıldığı mekânın tabanına ulaşmak için CR-110 açması ile yine aynı 
sene yürütülen çalışmalarda depo odası olduğu anlaşılan Mekân-5’te de (CN-

3 Strab. XII. 3. 28.
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110, CN-111, CO-110 ve CO-111 açmaları) kısa süreli çalışmalar gerçekleştiril-
miştir. Kazılan tüm alanlar 5x5 m.lik açma sistemine göre planlanmıştır.

CR-111 Açması

2017 kazı çalışmalarında ilk oluşturulan açma olan CR-111, 2016 yılında 
açığa çıkarılan dört basamaklı geçişin koridorla bağlantısının ve koridorun 
ne şekilde devam ettiğinin anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Açmada yü-
rütülen çalışmalarda koridorun “L” şeklinde kıvrım yaparak ana kapıya bağ-
lanmasını sağlayan doğu-batı doğrultulu duvarın genişliğinin 1,40 m. olduğu 
anlaşılmış, bu duvarın taş blokları üzerinde de 12 sıra halinde ve 45x40 cm. 
ölçülerinde kerpiç bloklar açığa çıkarılmıştır (Resim: 1). Açmanın 10-f plan-
karesinden 3-j plankaresine kadar kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan 
modern beton yol kırılarak çalışmalar genişletilmiştir. Çalışmaların ilk günle-
rinden itibaren yoğun olarak ele geçen kiremit parçaları ve demir çiviler, bu 
kesimin üzerinin ahşap bir çatı ile kapalı olduğuna işaret etmektedir. Kuzey 
terastaki diğer mekânlarda da görülen ve bir yenilemeye işaret eden 2. evre-
nin 542,82 seviyesinde başladığı tespit edilmiştir. 

CS-111 açmasında açığa çıkarılmaya başlanan ve çalışmalar ilerledikçe 
çevre açmalara doğru yayılan büyük taş yığmanın CR-111 açmasının gü-
ney kesimini de kapsayacak şekilde genişlediği görülmüştür. Ancak süreç 
içerisinde söz konusu yığmanın CR-111 açmasının bu kesiminde daha faz-
la yayılmadan düz bir hat halinde tabana oturduğu anlaşılmıştır. Açmada-
ki çalışmaların son aşamasında taban tamamen ortaya çıkarılmıştır. Tabanın 
ufak boyutlu taşlarla oluşturulduğu ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir 
kanalın varlığı tespit edilmiştir. Kanalın içinin temizlenmesi sırasında güney 
kesimde, tabanı 541,55 seviyesinde olan bir çukur açığa çıkarılmıştır. Bu çu-
kurun yan kısımlarının taşlarla örüldüğü görülmüş ve kanalın tabanının da 
anakayaya oturduğu anlaşılmıştır. Kanal, açmanın güney kesiminde batıya 
doğru kıvrılarak koridora geçişi sağlayan dörtlü basamak grubunun altından 
CR-110 açmasına yönlenmiştir. CR-111 açmasının batısındaki ufak bir alanda 
ise taban açık sarı renkli sıkıştırılmış toprakla oluşturulmuştur. CR-111 aç-
masında yürütülen çalışmalar sırasında açmanın büyük bir kesimine yayılan 
kiremit parçaları ve kerpiç döküntülerinden dolayı toprağın kızılımsı bir renk 
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aldığı görülmüştür. Kazı sırasında günlük kullanıma yönelik seramik parça-
ları, p.t. kapak, boğa biçimli bronz broş, çeşitli savaş araç gereçleri, demir çi-
viler, kapı aksamları, bronz sikkeler, taş ve frit boncuklar gibi birçok buluntu 
ele geçirilmiştir. CS-110 açmasında açığa çıkarılan 17 basamaklı merdivenin 
son basamağının hemen önündeki küçük bir alanda 45x100 cm’lik bir sondaj 
çukuru açılarak bu son basamağın 541,54 seviyesinde anakayaya oturduğu 
tespit edilmiştir (Resim: 2). CR-111 açmasında 546,04 seviyesinde başlayan 
çalışmalar 541,99 seviyesinde son bulmuştur. 

CS-110 Açması

2016 yılında kazısına başlanan CS-110 açmasındaki çalışmalar, hemen ku-
zeyindeki CR-110 açmasında Kybele heykelinin açığa çıkarılmasından sonra 
heykele zarar vermemek adına durdurulmuştu. zira CS-110 açmasının bu-
lunduğu üst seviyelerden CR-110 açmasına doğru kerpiç ve toprak dökül-
mesi söz konusuydu. Kybele heykelinin Ordu Müzesi’ne naklinin ardından 
2017 yılında CS-110 açmasındaki çalışmalara kaldığı yerden devam edilmiş-
tir. 546,64 seviyesinde başlatılan çalışmaların ilk günlerinde karşılaşılan çok 
sayıdaki sarı renkli ve düzgün kenarlı kumtaşı blokların açmanın güneyin-
deki stylobat benzeri döşemenin üst kesiminden CS-110 açmasının içerisine 
devrildiği anlaşılmaktadır. Açma içerisinde çok yoğun şekilde karşılaşılan 
kerpiç döküntülerinin Kybele heykelinin yer aldığı ana kapıya ait mekânın 
güney hattını oluşturan duvarın üzerinden devrildiği anlaşılmıştır. Nitekim 
bu kerpiç döküntülerinin bir kısmını sıralı bir şekilde yan yatmış kerpiç blok-
ları oluşturmaktadır. Ayrıca söz konusu kerpiç bloklarının bir kısmı Kurul 
Kalesi’ndeki birçok mekânda izine rastlanan şiddetli yangından dolayı bir-
birine yapışarak camsı bir yapı almış, renkleri de koyu yeşil ya da laciverte 
dönüşmüştür. 

Çalışmalar sırasında 546,21 seviyesinde ilk, 545,06 seviyesinde ikinci kade-
mesi açığa çıkarılan mimari unsurun, Kybele heykelinin bulunduğu mekânı 
kalenin iç kesimlerine bağlayan dört adet basamağın geçişi daraltma işle-
vine de sahip 3,5 m. yüksekliğindeki dayamalık benzeri mimari unsuruyla 
aynı aksta ve fonksiyonda olduğu tespit edilmiştir. Bu mimari unsur ilerle-
yen günlerde tamamen açığa çıkarılan 17 basamaklı merdiveni batı yönünde 
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desteklemektedir (Resim: 3). Söz konusu merdiven, kaleye anıtsal kapıdan 
giriş yapılıp Kybele heykeline ait nişin bulunduğu küçük bir koridor ya da 
iç avlu niteliğindeki mekândan geçildikten sonra güney yönünde iç kaleye 
çıkışı sağlamaktadır. İyi korunmuş olan merdivenin en üstteki altı basamağı-
nı oluşturan taş bloklardan doğudaki taş yığmaya yakın olanları yerlerinden 
düşmüştür. Diğer basamakların ise yan yana dizilmiş düzgün taş bloklarla 
oluşturulduğu gözlemlenmiştir. Merdivenden çıkılıp doğu yönüne dönüldü-
ğünde 2016 yılında açığa çıkarılan iç kaleye bağlantının yapıldığı başka bir 
merdivenle karşılaşılır. 546,17 seviyesindeki 1. basamaktan 541,79 seviyesin-
deki 17. basamağa kadar neredeyse tüm basamaklarda yoğun yangın izleri 
ve yanmış ahşap kalıntıları gözlemlenmiştir. Ayrıca basamaklar üzerinden 
birçok seramik parçası ele geçmiştir. Merdivenin hemen güneyinde yapılan 
araştırmalarda bu basamak sırasının ilk evresi olduğu düşünülen anakayaya 
oyulmuş basamak yatakları ve basamaklar tespit edilmiştir. Erken evre basa-
mak sıraları kuzeyindeki 17 basamaklı merdiven kadar iyi korunmamış olsa 
da basamakların mimari planlaması hakkında önemli bilgiler sunmuştur. 
2016 yılı çalışmalarının sunduğu verilerle birlikte 2017 yılında gerçekleştiri-
len çalışmalar sonucunda ana koridordan güneye doğru uzanan yaklaşık 20 
m.lik dik eğimli arazinin merdivenler yardımıyla aşıldığı anlaşılmıştır. Açma-
da yürütülen çalışmaların son aşamasında merdiven dayamalığının batısında 
ve Kybele heykelinin açığa çıkarıldığı mekânın güneyinde başka bir mekânın 
varlığına ilişkin verilere ulaşılmıştır. 542,82 seviyesinde taş döşemeli bir ze-
minin açığa çıkarıldığı bu sınırlı alandan; balık biçimli taş kolye ucu, farklı 
malzemelerden boncuklar, savaş araç gereçleri, zanaatkâr araç gereçleri ve 
boğa başı biçimli p.t. rhyton (Resim: 4) gibi çok sayıda buluntu ele geçirilmiş-
tir.

CS-109 Açması

CS-110 açmasında açığa çıkarılan taş döşemeli zemine sahip alanın bir 
mekân olup olmadığının anlaşılabilmesi için bu açmanın hemen batısındaki 
CS-109 açmasında çalışmalara başlanmıştır. Açma güneydoğudan kuzeybatı-
ya doğru eğimlidir. Güneydoğu köşeden başlayan çalışmalarda, bu köşeden 
batıya doğru devam eden güneydoğu-kuzeybatı yönlü bir duvar açığa çıka-
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rılmıştır. Bu duvara ait taş bloklardan en yükseği 546,58, en düşüğü 545,87 
seviyesindedir. Çalışmaların ilerleyen safhalarında duvarın üstten ilk beş 
sırasının kuzeye doğru yattığı görülmüştür. Koruma ve destekleme amacıy-
la duvarın hemen kuzeyindeki 1 m. kalınlığa sahip toprak set kazılmadan 
bırakılmıştır. Bu nedenle çalışmalar açmanın kuzeyinde, 2 m. genişliğindeki 
nispeten dar bir alanda sürdürülmüştür. 

CS-109 açmasının kuzeybatısında pembe/kırmızı renkli ve yoğun kerpiç 
döküntülü, kuzeydoğusunda turuncu renkli ve sert, güneyinde ise kahveren-
gi ve yumuşak toprak yapısı gözlemlenmiştir. Ayrıca 544,12-543,90 seviyele-
ri arasında, içerisinden birçok buluntunun ele geçirildiği gri renkli küllü bir 
tabaka tespit edilmiştir (Resim: 5). Taban seviyesine yaklaşılmasıyla yoğun 
kiremit parçaları ele geçirilmeye başlamıştır. Sonraki günlerde açmanın ku-
zeybatı kesiminde sur duvarının iç kısmını oluşturan taş sıraları açığa çıkarıl-
mıştır. Bu sonuç ile birlikte kazılan alanın sur duvarına dayandırılarak oluş-
turulan yeni bir mekân olduğu anlaşılmış ve burası Mekân-10 olarak isim-
lendirilmiştir. Kybele heykeline ait nişin bulunduğu duvarın hemen güne-
yindeki bu yeni mekân, arazinin topoğrafyasına göre Ana Kapı mekânından 
daha yüksek bir kotta yer almaktadır. Açmadaki çalışmaların son aşamasında 
tabana ulaşılmış, mekânın doğu kesimdeki taban taşlarının batı kesiminde iyi 
korunmadığı anlaşılmıştır. CS-109 açmasındaki çalışmalarda elde edilen en 
önemli sonuçlardan birisi, açmanın kuzeyinde tabana açılarak oluşturulmuş 
küçük bir çukurun tespit edilmiş olmasıdır. Kybele heykeline ait nişin bulun-
duğu duvara önden bakıldığında, nişin hemen sağ arka çaprazında konum-
landığı görülen söz konusu çukur, CR-111 açmasındakinden farklı olarak her-
hangi bir kanal yapısının içerisinde yer almamaktadır. Bu verilere ek olarak 
mekânın kazısından balta, bıçak ve maşa gibi demir aletler, boncuk ve kolye 
ucu gibi süs eşyaları, delikli aşık kemiği, bronz sikkeler, seramik parçaları, 
boğa başı biçimli p.t. rhyton (Resim: 4) ve çok sayıda hayvan kemiğinin ele 
geçirilmiş olması mekânın kurban sunumuyla ilişkili olduğu fikrini kuvvet-
lendirmektedir. 

CS-111, CS-112 ve CT-111 Açmaları (Taş Yığma)
CS-110 açmasındaki çalışmalarda açığa çıkarılan merdivenin hemen do-

ğusunda CS-111 açması bulunmaktadır. Bu açmada yürütülen çalışmalarda 



697

şaşırtıcı sonuçlara ulaşılmıştır. Yüzey toprağının yaklaşık 20 cm. altından 
başlamak üzere neredeyse açmanın tamamını ve CR-111 açmasının güneyini 
kapsayacak şekilde yayılan büyük bir taş yığma ile karşılaşılmıştır. Küçük ve 
orta büyüklükteki moloz taşlarla oluşturulmuş yığmanın eğimi güneydoğu-
dan kuzeybatıya doğru azalmaktadır. Buna karşın yığmanın CS-110 açmasın-
daki merdivene dayanan kısımları ve CR-111 açmasına giren kesimleri düz 
bir şekilde inerek, adeta bir sınır hattı oluşturmaktadır (Resim: 6). Ayrıca bu 
kesimlerdeki taşların iç kesimdeki taşlara göre daha büyük boyutlu oldukları 
gözlemlenmiştir. Yığmanın tam sınırlarının belirlenebilmesi için CS-112 aç-
masında da çalışmalara başlanmıştır. Çalışmalar ilerledikçe yüzeye çok yakın 
bir seviyede taş yığmaya ulaşılmıştır. Bununla birlikte açmanın kuzeydoğu-
suna yakın bir konumda, doğu-batı yönlü uzanan ve kademeli olarak CR-111 
açmasının güneydoğu köşesine kadar inen bir duvara ait taş bloklar açığa çı-
karılmıştır. Böylece büyük taş yığmanın kuzeydoğu yönünde bu duvara, gü-
ney (CT-111 açması) ve doğu yönünde ise anakayaya dayandığı anlaşılmıştır. 

Yığmanın sınırları belirlendikten sonra yapılma nedeninin anlaşılabilmesi 
için üst seviyeden itibaren taşların kaldırılması aşamasına geçilmiştir. Ancak 
bu aşamada yığmanın kendisi kadar dikkat çekici bir durumla karşılaşılmış, 
546,17 seviyesinden itibaren seramik, 546,07 seviyesinden itibaren ise hayvan 
kemiği parçaları ele geçmeye başlamıştır. Yığmadaki çalışmalar ilerledikçe 
taşların içerisinden çok sayıda küçük buluntu geldiği görülmüştür. Bunlar 
arasında demir çiviler, p.t. figürin parçası, bronz yüzük, bilezik ve iğneler, 
savaş araç gereçleri, bronz sikkeler ve farklı malzemelerden boncuklar gibi 
sayısız buluntu yer almaktadır. Tüm bu buluntular yığmanın orta noktalarına 
denk gelen 543,58 seviyesine kadar olanları kapsamaktadır. 543,73 seviyesin-
den itibaren CR-111 açmasının güneyini içerisine alacak şekilde çalışmalar 
genişletilmiştir. Çalışmaların bu aşamasında da seramik parçaları, hayvan 
kemikleri ve küçük buluntular yoğun bir şekilde ele geçirilmeye devam et-
miştir. Savaş araç gereçleri, bronz ve gümüş sikkeler, bronz yüzük ve iğneler, 
cam yüzük ve boncuklar, altın varak parçası, p.t. figürin parçaları ve kandiller 
ele geçirilen buluntulara örneklerdir. Taş yığmanın 541,54 seviyesinde kaldı-
rılması sonrasında üzerini örttüğü anakaya tamamen açığa çıkarılmıştır. Böy-
lece anakaya üzerine açılmış küçük oyuklar ve basamak şeklindeki kademeli 
düzeltiler de görünür hale gelmiştir (Resim: 7). Bu verilerden yola çıkılarak 
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söz konusu alanın Kybele heykeli yerine yerleştirilmeden önceki eski bir kut-
sal alan olduğu, Kybele ile birlikte bu özelliğini yitirdiği ve bunun sonucun-
da birçok adak eşyasıyla birlikte üzerinin taş yığma ile kapatıldığı sonucuna 
ulaşılmıştır.

CR-110 Açması  

CR-110 açmasında 2016 yılında yürütülen çalışmalar Kybele heykelinin 
açığa çıkarılmasından sonra tabana çok yakın bir seviyede durdurulmuştu. 
2017 yılında tabanı bulabilmek amacıyla açmadaki kazılara yeniden başlan-
mış, kısa bir çalışma sonrasında da 541,13 seviyesinde tabana ulaşılmıştır. 
Açığa çıkarılan tabanın, kaledeki hemen her mekânda kullanılmış olan açık 
sarı renkli sıkıştırılmış toprak tabanla aynı renk ve özelliklere sahip olduğu 
gözlemlenmiştir. Mekân tabanlarındaki bu rengin, yakın çevrede yoğun ola-
rak bulunan yerel kumtaşının ufalanması ve toprağa karıştırılmasıyla elde 
edildiği düşünülmektedir. Özellikle ana kapının inşasında ve bazı mekân 
duvarlarında da kullanılan kumtaşı blokların aynı renkte ve kolay ufalanır 
yapıda olması bu düşüncenin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 

CR-110 açmasındaki çalışmaların diğer bir önemli sonucu mekânın güney 
duvarındaki Kybele heykeline ait nişin hemen önünden geçen doğu-batı doğ-
rultulu kanalın açığa çıkarılmasıdır. Bu kanal doğu yönünde dörtlü basamak 
grubunun hemen altından geçerek koridordan (CR-111 açması) gelen kanal 
ile birleşmekte, batı yönünde ise ana kapı eşiğine ait büyük taş bloğun altın-
dan geçerek kale dışına çıkmaktadır. Kanalın tabanı CR-111 açmasındakinde 
olduğu gibi anakayaya oturmaktadır. Çevresi ise farklı boyutlardaki taşların 
yan yana dizilmesiyle oluşturulmuştur (Resim: 8). Kanal sistemine ek olarak 
açmanın kuzey orta noktasında taş dizileriyle oluşturulmuş bir dikme yuvası 
tespit edilmiştir. Ahşap bir dikmeye ait olduğu düşünülen söz konusu düzen-
leme sebebiyle bu mekânın ana kapıdan geçildikten sonraki üstü kapalı bir iç 
avlu veya küçük bir koridor niteliği taşıdığı söylenebilir. Açmadaki çalışma-
ların son aşamalarında ana kapının iç kuzey kısmında bir kapı sövesi daha 
tespit edilmiştir. Böylece kaleye dış kısımda çift, iç kısımda ise tek kanatlı 
bir kapıdan geçilerek girildiği anlaşılmıştır. Ayrıca Kybele heykeline ait nişin 
hemen önünde, yan yana iki kumtaşı bloğun oluşturduğu bir platform açığa 
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çıkarılmıştır. Bu platform tanrıçaya sunum yapılırken bir basamak gibi işlev 
görmüş olabilir. Açmada gerçekleştirilen son çalışma niş içinde, Kybele hey-
kelinin kaidesi altında bulunan derz arasındaki temizlik çalışması olmuştur. 
CR-110 açmasında yürütülen çalışmalar sırasında özellikle kanalın içinden ve 
yakın çevresinden bronz sikkeler, p.t. tezgâh ağırlıkları ve ağırşaklar ele ge-
çirilmiştir.

CN-110, CN-111, CO-110 ve CO-111 Açmaları (Mekân-5)         
Mekân-5’teki ilk çalışmalar 2015 yılında CN-111 açmasında gerçekleştiril-

miştir. Bu çalışmalar sırasında mekânın kuzey duvarının hemen dibinde yan 
yana 7 adet depolama küpüne ulaşılmıştır. 2016 yılında gerçekleştirilen ça-
lışmalarda ise mekânı çevreleyen dört duvar da tamamen açığa çıkarılmıştır. 
Ayrıca doğu, batı ve kuzey duvarlarının dibinde 18 adet depolama küpünün 
yerleştirilmiş olduğu görülmüştür. Bu depolama küplerinin çevrelerinde de 
amphoralar, testiler ve mortar gibi buluntular ele geçirilmiştir. 2016 yılı çalış-
malarının sonunda tüm pithoslar açığa çıkarılmış, fotoğraflanmaları ve çizim-
lerinin yapılmalarının ardından üstleri kapatılmıştır. Mekân-5’in üzerinde 
bulunduğu anakaya güneyden kuzeye doğru eğimlidir. Bu nedenle 2016 yılı 
çalışmalarında mekânın ancak güney kısmında anakaya görülebilmiştir. 2017 
yılı kazılarında ise, mekânın kuzeyinde anakayaya ulaşılması, pithosların yer-
lerinden kaldırılması ve bunların çevresindeki toprağın kazılması çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.

Kurul Kalesi’nde 2010 yılından itibaren yürütülen kazı çalışmalarda ele 
geçen en yoğun buluntu grubunu seramikler oluşturmaktadır. Özellikle depo 
küpleri, amphoralar, kalıp yapımı kaseler, unguentarium ve kandiller gibi He-
lenistik Dönem için tipik olan bir kap repertuvarı ortaya koyan kalede, daha 
önceki kazı sezonlarının aksine 2017 yılı seramik buluntularında nispeten bir 
azalma görülmekte ve özellikle masa üstü kaplarının (tableware) baskın oldu-
ğu bir grupla temsil edilmektedir. 

Yürütülen çalışmalarda 2016 yılı kazı sezonunda açığa çıkarılmış, iki mi-
mari evreye sahip depo odasındaki (Mekân-5) küpler kaldırılmış, bu esnada 
küplerin etrafından yine tüm ve tümlenebilir halde çok sayıda seramik ele 
geçirilmiştir. Bu mekândan toplanan seramikler daha çok tek renkli boya be-
zemeli veya akıtmalı kap grubu ve DSA grubuna ait örnekler gösterirken, 
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2017 yılı çalışmalarında ele geçirilen seramikler bezemesiz, astarsız veya si-
yah/gri, kırmızı yalın astarlı kaplar ve bazı minyatür kaplarla temsil edilmek-
tedir. Minyatür kaplar arasında CS-110 açmasından ele geçirilen fildişinden 
yapılmış ve ağız çapı 4 cm., dip çapı ise 2,8 cm. olan küçük bir kozmetik kabı 
(Resim: 9) ile CR-111 açmasından ele geçirilen adak eşyası olarak taş yığma 
altına bırakılmış, ağız çapı 8 cm., dip çapı ise 3 cm. olan fayans bir kap (Resim: 
10) öne çıkmaktadır.

2017 yılı kazı sezonunun seramik buluntuları açısından en göze çarpan ör-
nek CS-110 açmasında ele geçirilen kalıp yapımı, pişmiş topraktan boğa başı 
biçimindeki törensel bir kaptır (Resim: 4). Söz konusu kap biçim ve süsle-
meleri ile oldukça dikkat çekmektedir. İnce taneli (mineral katkılı), devetüyü 
rengi hamura ve astara sahip ve iyi pişirilmiştir. Yüksekliği 22 cm., ağız çapı 
14,5 cm. ve karın çapı ise 10,5 cm.dir. Boğa başının yüz ayrıntıları kırmızımsı 
kahverengi ve siyah hatlarla belirtilmiştir. Başın üst kısmı, yani kabın ağız 
kısmı üstten ve alttan kırmızımsı kahverengi renkte enli iki çizgi ile sınırlan-
dırılarak oluşturulmuş kirli beyaz renkte bir panel içermektedir. Bu panelin 
içerisinde eşit kavisler yaparak dalgalanan kırmızımsı kahverengi sarmaşık 
dalları ile tomurcuklar yer almaktadır. İki kırmızımsı kahverengi ve iki siyah 
şeklinde sıralanan sarmaşık motifleri ise biri çapraz, diğeri yatay olacak şekil-
de birbirini takip etmektedir. Boğanın göz ve ağız detayları dışındaki kısımlar 
yine kırmızımsı kahverengi ve siyah renkli bantlar ve bu bantların arasında 
kalan yine kirli beyaz renkte panellerle süslenmiştir. Boğa başının alt kısmı 
ve ön yüzde boş kalan kısımlar ise kabın astar rengi olan devetüyü ile bo-
yanmıştır. Sarmaşık motifinin Helenistik Dönem kap kacaklarında oldukça 
sık kullanılan süslemelerden birisi olduğu ve Kızılırmak Havzası kapların-
da Demir Çağından beri süregelen bir geleneği yansıttığı bilinmektedir. Söz 
konusu motifler Batı Yamacı, Gnathia ve Hadra kaplarında da oldukça sık 
görülen süslemelerden birisidir. Ancak buradaki örnekte de görüldüğü gibi 
sarmaşık motiflerinin kirli beyaz renkte (krem rengi) bir astar üzerine koyu 
bir renkle boyanması tamamıyla bölgeye özgü bir geleneğin M.Ö. 1. yüzyılda 
halen varlığını sürdürdüğünü göstermektedir4. Aynı alandan söz konusu kap 
ile birlikte ele geçirilen, özellikle VI. Mithradates Eupator Dönemine ait çok 

4 Dönmez 2001: 94; zoroğlu 1976: 352-353; zoroğlu 1981: 281, 353; zoroğlu 1983: 137-138; zoroğlu 
1986: 459; Ortaç 2005: 22-23.
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sayıdaki sikke de söz konusu kabın tarihlendirilmesini kolaylaştırmakta ve 
bu geleneğin Pontos Bölgesi’nde M.Ö. 1. yüzyılda yerel bir seramik grubu 
olarak var olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Kurul Kalesi seramikleri form ve tipoloji açısından kolay ayırt edilebilecek 
belirgin özellikler gösterse de yerleşim ve civarında tespit edilmiş herhangi 
bir seramik atölyesinin bulunmayışı, kapların yerel, ithal veya ithal ürünle-
rin yerel taklitleri bakımından nasıl sınıflandırılacakları konusu belirsizliğini 
korumaktadır. Kalede 2010 yılından beri sürdürülen kazılarda ele geçirilen 
çok sayıdaki amphora örnekleri hamur içerikleri ve form detayları ile daha çok 
Kolkhis ve Herakleia Pontika kentleri ile bağlantılı görünürken, kabartmalı 
kaplar ve kandil grupları ise daha çok Ephesos-İon atölyeleri veya İon atöl-
yelerinin yerel taklitleri ile bağlantılı görünmektedir. Söz konusu bağlantılar 
buluntuların arkeometrik analizleri tamamlandığında daha net bir şekilde or-
taya konulabilecektir.      

Kurul Kalesi 2017 kazı sezonunda gerçekleştirilen çalışmalar sırasında 
toplam 108 adet sikke ele geçirilmiştir. Bunlardan 1 adedi gümüş olup, geriye 
kalan 107 adedi bronzdur. Yoğun bir toprak ve korozyon tabakasıyla kaplı 
olan sikkeler üzerinde mekanik temizlik yapılmış ve bu sayede 102 adedinin 
teşhisi yapılabilmiştir. Buna göre tamamı Helenistik Döneme tarihlendirilen 
sikkelerden Bithynia Krallığı 1 adet, Kappadokia Krallığı 1 adet, Pontos Kral-
lığı 98 adet ve Phrygia Bölgesi kentlerinden Apameia 2 adet sikke ile temsil 
edilmektedir. Ele geçirilen sikkeler arasında en erken tarihli sikke Bithynia 
Kralı II. Prusias Dönemine (M.Ö. 185-149) tarihlendirilirken, en geç tarihli 
sikke ise VI. Mithradates Dönemi içerisinde M.Ö. 85-65 yılları arasına tarih-
lendirilmektedir.

Sikkeler arasında en yoğun grubu Pontos Kralı VI. Mithradates Eupator 
Dönemine ait sikkeler oluşturmaktadır (Resim: 11). Söz konusu dönemde sik-
ke basan Paphlagonia kentlerinden Sinope 8 adet, Amastris 5 adet; Pontos 
Bölgesi kentlerinden Amisos 66 adet, Kabeira, Komana ve Pharnakeia 1’er 
adet sikkeye sahiptir. Aynı döneme ait 15 adet sikkenin ise kondisyonlarının 
kötü olması kentlerini tespit etmemizi mümkün kılmamıştır. 

Mekân-10’da yapılan kazılar sırasında Phrygia kenti olan Apameia’ya ait 
2 adet bronz sikke ele geçirilmiştir. Athena/kartal tipinde basılan bu sikkeler 
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M.Ö. 133-48 yılları arasına tarihlendirilmektedir. Bu tarihlerin Kurul Kalesi 
yerleşim tarihi açısından uyumlu olması ve kontekst malzemesi içerisinde 
M.Ö. 85-65 yılları arasına tarihlendirilen VI. Mithradates sikkelerinin bulun-
ması dikkate değerdir.

CR-111, CS-110, CS-111, CS-112 ve CT-111 açmalarını kapsayan büyük 
taş yığmanın üstünü örttüğü alanın önceden açık hava kült alanı olarak iş-
lev gördüğü, süreç içerisinde kültsel fonksiyonunu yitirerek moloz taşlar ile 
kapatıldığı söz konusu alanda yürütülen çalışmalar sonucunda anlaşılmıştır. 
Bu sonuca göre taş yığmanın kaldırılması sırasında ele geçirilen 77 adet sikke, 
birer adak sikkesi niteliği taşımaktadır. Kappadokia Kralı I. Ariobarzanes’e 
ait M.Ö. 74 yılına tarihlenen gümüş drahminin (Resim: 12) bu alandan ele ge-
çirilmiş olması, sikkenin basım tarihinden yola çıkarak söz konusu alanın en 
azından M.Ö. 74 yılına kadar kullanımda olduğunu söyleyebilmemizi müm-
kün kılmaktadır.

Kurul Kalesi kazılarında ele geçirilen buluntular arasında savaş araç ge-
reçleri önemli bir yer tutmaktadır. Her kazı sezonunda tipolojik çeşitliliğini 
genişleten savaş araç gereçlerine bu yıl da yeni tipler eklenmiştir. Bunlardan 
en önemlisi CS-109 açmasının taban seviyesinde ele geçirilmiş olan demir 
pala-bıçaktır (Resim: 13). Bu silahın toplam uzunluğu 35 cm., kesici kenar 
uzunluğu ise 25 cm.dir. Silaha bu ismin verilmesinin nedeni de boyutlarından 
kaynaklanmaktadır. Hançer tipolojisine göre oldukça farklı bir görünümü 
olan silahın dışbükey kavisli tek bir kesici kenarı vardır. Ayrıca kabzasının 
alt kısmı tam olarak korunmamış bir eklentiyle eli tamamen çevrelemektedir. 
Kabza üzerinde de üç adet perçin deliği bulunmaktadır. Aynı tipolojik özel-
liklere sahip, fakat kılıç boyutlarındaki daha büyük örnekler Antik Çağda ko-
pis5 ismiyle bilinmektedir. Kurul Kalesi’nden ele geçirilen bu pala-bıçağın da 
kopis tipi yakın dövüş silahlarının en küçük örneklerinden birisi olması güçlü 
bir olasılıktır. Mekân-10 içerisinde bu silah ile birlikte boğa başı biçimli p.t. 
rhyton (Resim: 4), bıçak ve balta gibi kesici ve parçalayıcı aletler ile çok sayıda 
hayvan kemiği parçası ele geçirilmiş ve Kybele heykeline ait nişin bulunduğu 
duvarın hemen arkasında küçük bir çukur açığa çıkarılmıştır. Bu nedenlerle 
silahın asıl işlevi olan savaşmak dışında, kurban sunumunda yardımcı araç 
gereç olarak da kullanılmış olabileceği fikri ön plana çıkmaktadır. 

5 Develi 2009: 221.
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2017 yılı çalışmalarında elde edilen sonuçların savaş araç gereçleri açısın-
dan başka bir önemli yeniliği CS-111 açmasında ele geçirilmiş olan saplamalı 
demir mızrak ucudur (Resim: 14). Çünkü Kurul Kalesi’nin daha önceki kazı 
sezonlarında ele geçirilmiş olan mızrak ucu örnekleri kovanlı tiplerden oluş-
maktaydı. Taş yığmanın üzerini kapatan toprak içinden 547,22 seviyesinden 
ele geçirilmiş olan bu mızrak ucu muhtemelen çarpmanın etkisiyle eğilerek 
uç kısmından kırılmıştır. 18 cm.lik uzunluğu ile nispeten küçük bir mızrak 
ucu niteliği taşımaktadır.

Kurul Kalesi savaş araç gereçleri arasında en yoğun tipleri oluşturan ko-
vanlı ok uçları, üç kanatlı ok uçları ve sapan taneleri bu yıl da ele geçirilmeye 
devam etmiştir. Kovanlı ok uçları geçmiş yıllarda açığa çıkarılan örnekler-
le aynı tipolojik özelliklere sahiptir. Bunların baş kısmı piramidal biçimli ve 
dörtgen kesitli olup alt kısma doğru genişleyen yuvarlak kesitli bir kovan 
kısımları bulunmaktadır. Normal ok uçlarına göre daha ağır olan bu tip ok 
uçlarının kuşatma ve savunma amaçlı olarak, burulma zemberekli6 ağır silah-
lar ile fırlatıldıkları düşünülmektedir. 2017 yılı çalışmalarında bu tipteki ok 
uçlarının en büyük ve en ağır örneklerinden birisi (Resim: 15) Mekân-10’un 
CS-110 açmasına giren kısmından ele geçirilmiştir. Yaklaşık 10 cm. uzunlu-
ğundaki bu ok ucunun kovan çapı 1,6 cm. ve ağırlığı da 69,22 gr.dır. Bu ok 
uçlarının daha küçük boyutlu diğer örnekleri CR-111 açmasında açığa çıkarı-
lan Kuzey teras koridoru ile CR-111, CS-110, CS-111, CS-112 ve CT-111 açma-
larını kapsayan büyük taş yığma içinden ele geçirilmiştir. Taş yığma içerisine 
bırakılan adak eşyaları arasında kovanlı ok uçlarının dışında üç kanatlı ok 
uçları, taş sapan taneleri ve bir adet de demir dipçik bulunmaktadır. Savaş 
araç gereçlerinin adak eşyası olarak kullanımına ilişkin diğer bir veri CR-110 
açmasında, Kybele heykelinin kaidesi altında gerçekleştirilen derz arası te-
mizlik çalışmasında elde edilmiştir. İlk kez 2016 yılındaki temizlik çalışmala-
rında ele geçirilen savaş araç gereçlerine ek olarak bu yıl derz arası iyice te-
mizlenmiş ve bu çalışma sırasında adak olarak bırakılmış bir adet kovanlı ok 
ucu ile birlikte iki adet üç kanatlı ok ucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu veriler, 
savaş araç gereçlerinin adak eşyası olarak da kullanımının en iyi izlenebildiği 
merkezlerden birisi olarak Kurul Kalesi’ni ön plana çıkarmaktadır. 

6 Landels 2000: 118-119.
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Kurul Kalesi 2017 yılı kazı çalışmaları önceki yıllarda ortaya çıkan bazı 
soruların yanıtını verirken, yeni soru işaretlerine de neden olmuştur. Örneğin 
ilk önce CR-111 açmasında tespit edilip daha sonra CR-110 açmasında devam 
ettiği anlaşılan ve drenaj amaçlı olduğu düşünülen kanalın Kybele heykelinin 
bulunduğu nişin hemen önünden geçirilmesi (Resim: 8) su kültü bağlamında 
cevaplanması gereken yeni bir sorunun hazırlayıcısı niteliğindedir. Buna kar-
şın kalenin ana kapı mekânının doğusu ile güneyinde yürütülen çalışmalar 
önceki kazı sezonunda ortaya çıkan bazı soru işaretlerinin cevaplanmasını 
sağlamıştır. Söz konusu alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar ile ana kapıdan 
kale içerisine girildikten sonra kuzey terastaki diğer mekânlara ve iç kale-
ye geçişlerin nasıl yapıldığı açıklığa kavuşturulmuştur. Ayrıca ana kapının 
doğusunda, Kybele heykeli yerine yerleştirilmeden önceki bir açık hava kült 
alanı gün yüzüne çıkartılmış, güneyinde ise kurban sunumuyla ilişkili oldu-
ğu düşünülen yeni bir mekânın varlığı ortaya konmuştur. 
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AMORİUM KAZILARI 2017

Zeliha DEMİREL GÖKALP*
A. Ceren EREL

Nikos TSIVIKIS
Hasan YILMAZYAŞAR

Amorium Kenti 2017 yılı kazı çalışmaları 10.07.2017-29.08.2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmişti1. Çalışmalarda Bakanlık Temsilcisi olarak Afyon-
karahisar Müze Müdürlüğü’nden Uzman Nergis Koçak, Kazı Başkanı Prof. 
Dr. zeliha Demirel Gökalp, Kazı Başkan Yardımcısı Dr. A. Ceren Erel, alan so-
rumlusu olarak Mersin Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi şener Yıldırım, Ana-
dolu Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar, Araş. Gör. Selda 
Uygun Yazıcı, ayrıca Girit Üniversitesi’nden Dr. Nikos Tsivikis, antropoloji 
çalışmaları için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arzu Demirel, 
tarih çalışmaları için Girit Üniversitesi’nden Thanasis Sotırıou, Kostas Rous-
sos ve New York Üniversitesi’nden Prof. Dr. Eric Addis Ivison bilimsel ekipte 
yer almıştır. Kazı çalışmaları Anadolu Üniversitesi2, Hacettepe Üniversitesi3, 

* Prof. Dr. zeliha DEMİREL GÖKALP, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü, Eskişehir/TÜRKİYE,  E-posta: zdgokalp@anadolu.edu.tr

 Dr. Ceren EREL, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Beytepe Kampüsü-Ankara/
TÜRKİYE, E-posta: ayceren@yahoo.com

 Dr. Nikos TSIVIKIS, Girit Üniversitesi, Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü/YUNANİSTAN, 
E-posta: ntsivikis@ims.forth.gr

 Dr. Öğr. Üyesi Hasan YILMAzYAşAR, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü, Eskişehir/TÜRKİYE,  E-posta: hyyasar@anadolu.edu.tr

1 Amorium kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü yanı sıra Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Kazı ve Yüzey Araştırmaları Destek-
leme Protokolü ve Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul 
edilen 1501E011 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na ve Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Komisyon Başkanlığı’na teşekkür ederim.

2 Sanat Tarihçi Mehmet Kurt, Serhan Karanfil, Özcan Yamaç; Öğrenciler zeynep Aktop, Demet 
Yetkinoğlu, Hakan Can Aslanoğlu, Gül Pınar Otlu, Hüseyin Ulaş Akkaya, Egemen Deniz.

3 Güzel Sanatlar Fakültesi, Ceren Yılmaz.
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Akdeniz Üniversitesi4, Selçuk Üniversitesi5, Uludağ Üniversitesi6, Batman 
Üniversitesi7, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi8 ve Mersin Üniversitesi’nden9 
mezun ve lisans öğrencilerinin katılımları ve 9 işçi ile gerçekleştirilmiştir.

2017 Yılı çalışmaları depo ve temizlik çalışmaları, kazı çalışmaları, koruma 
ve belgeleme çalışmaları ve buluntular olarak 4 başlık altında değerlendiril-
miştir.

 1. DEPO ve TEMİZLİK ÇALIşMALARI
Depo çalışmaları 2014 yılında başlamıştır. Devam eden çalışmalarda taş 

eser, seramik, maden, cam, vs eserler/parçalar türleri, buluntu yerleri, ele ge-
çirildikleri yıllar dikkate alınarak depolarda tasnif edilmiştir. 2017 yılı kazı 
sezonunda önemli bir diğer çalışma ise, buluntuların korunduğu depoların 
yeniden düzenlenmesi olmuştur. Bu kapsamda öncelikle depolarda yer alan 
ve 1987 yılından itibaren toplanmış ancak açma ve konteksi belli olmayan se-
ramiklerin ve aynı zamanda açma ve konteksi belli veyayınlı olan seramikler 
depolardan çekilmiş ve sağlam çuvallara yerleştirilmiştir. 2018 yılı kazı sezo-
nunda gömülmesi planlanmıştır.

Kazı çalışmaları başlamadan önce aşağı şehir ve yukarı şehirde daha önce 
kazısı gerçekleşmiş tüm alanlarda (aşağı şehir büyük bina, büyük mekan, Ba-
zilika A; yukarı şehir Bazilika B, giriş kapısı, iç sur) genel bir yüzey ve ot 
temizliği çalışması yapılmıştır. 2017 kazı çalışmaları ise aşağı şehirde BB-D ve 
yukarı şehirde Bazilika B ile iç sur olmak üzere üç alanda gerçekleştirilmiştir 
(Çizim: 1).

2. KAZI ÇALIŞMALARI
2.1. Yukarı Şehir Bazilika B
Yukarı şehrin kuzey-doğusunda sur duvarına oldukça yakın inşa edilmiş 

ve höyük üzerinde mimari kalıntısı ile işlevi tespit edilebilen ender yapılar-
dan biri olması nedeniyle “Bazilika B”de 2013 yılında ilk kazılar gerçekleşti-

4 Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Ceren Uzun.
5 Arkeoloji Bölümü öğrencileri Tolunay Yıldırım, Çağla Bulduk.
6 Yüksek Lisans Öğrencisi Ezgi Bozkurt.
7 Restorasyon Bölümü öğrencisi Medet Kartal.
8 Antropoloji Bölümü öğrencisi Hasibe Say
9 Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Emre Dertli.
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rilmiştir. 2013 yılında Bazilika B’nin apsis bölümünde çalışılmıştır.10 Tespit 
edilen bir ocak ve ele geçirilen seramiklerden yola çıkarak, söz konusu alanın 
Geç Osmanlı Döneminde muhtemelen konaklanacak bir başka mekana dö-
nüştürüldüğü üzerinde durulmuştur. 2014 yılında bazilikada apsisin doğu-
sunda, apsis dış duvarı ve yukarı şehir sur duvarının iç yüzü ile sınırlandırıl-
mış, alanda çalışılmıştır11. Üst kotlarda dağınık halde insan iskeleti parçaları, 
daha alt kotlarda ise tahrip edilmiş mezarlar ve açmanın güney doğusunda 
düzgün taşlarla sınırlandırılmış in-situ Orta Bizans Dönemine tarihlenen me-
zarlar bulunmuştur. 2015 yılında bazilikanın güney doğusu ve güneyinde,12 
2016 yılında bazilikanın kuzey doğusunda, 2017 yılında ise, kuzey nef ve orta 
nef üzerinde kazı çalışmaları gerçekleşmiştir. Yaklaşık temel seviyesinde öz-
gün duvar örgüsü takip edilebilen, bazilikanın kuzey duvarının devamını 
açığa çıkarmak; ayrıca bazilikanın güney nefinde, farklı evrelerde duvarlar 
eklenerek oluşturulmuş mekanların, kuzey nefte de görülüp görülmediğini 
tespit etmek amaçlandığı için yapının kuzeyinde kazı çalışmaları gerçekleş-
tirilmiştir.

Bugüne kadar “Bazilika B” de gerçekleştirilen kazılar sonucunda bazilika-
nın 5-6. yüzyılda üç nefli bir bazilika olarak inşa edilmiş olduğu, Orta Bizans 
Döneminde işlevini yitirdiği, belki din adamlarının konaklaması/barınması 
gibi çeşitli nedenlerden dolayı mekanlara bölündüğü söylenebilir (Çizim: 2).

2.2. Yukarı Şehir İç Sur

Yukarı şehir surları ve iç sur 1990 yılında kent planına eski kazı başkan-
lığınca aplike edilmiştir13. Öncelikle bu plan ve yüzeyden takip edebilen sur 
duvarlarının izleri dikkate alınarak, höyüğün güneybatısındaki kule önünde 
2014 yılında kazı çalışmalarına başlanmıştır14. 2014 yılı kazı çalışmaları so-

10 Bk. z. Demirel Gökalp, “2013 Yılı Amorium Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı C.2, 36 (2015), 651-
68.

11 Bk. z. Demirel Gökalp, A. C. Erel, N. Tsivikis, ve Yılmazyaşar, “2014 Yılı Amorium Kazısı”, Kazı 
Sonuçları Toplantısı C.3, 37 (2016), 201.

12 Bk. z. Demirel-Gökalp, A. C. Erel, N. Tsivikis ve S. Uygun-Yazıcı, “2015 Yılı Amorium Kazısı”, 
Kazı Sonuçları Toplantısı C.3, 38(2017), 542-454.

13 R.M. Harrison et al., “Amorium Excavations 1990”, Anatolian Studies, 41(1991), 215-229, fig.1
14 Bk. Demirel-Gökalp ve diğerleri, 2014 Yılı Amorium Kazısı, 202.
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nucunda kulenin doğu-batı yönünde 5.70 m., kuzey-güney yönünde ise 3.30 
m. ebatlarında sur duvarından dışa taşkın dikdörtgen biçimli olduğu tespit 
edilmiştir. Kule ve çevresinde 2015 yılında her hangi bir çalışma gerçekleş-
tirilmemiştir. 2016 yılında kulenin yaklaşık 10 m. kuzey batısında yüzeyde 
izleri görülen kalıntının kare planlı iç sura ait bir kule olduğu anlaşılmıştır. 

2017 yılı kazı çalışmaları “İS” kodu ile tanımlanan iç surda, mevcut kent 
planları ile 2016 yılındaki jeoradar verilerinin ışığında yaklaşık sınırları tes-
pit edilen surun batı hattı ile kuzey yönde yeri tahmin edilen giriş kapısında 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alanda gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonu-
cunda iç sur duvarının kuzey doğu köşesinden batı yönde 12 m. mesafede bir 
giriş kapısının varlığı anlaşılmış ve kuzey yönde 2 m. genişletilen açma sınır-
ları (5x7 m.) içerisinde, kapının kuzeyde doğu ve batı yönlerden birer duvar 
ile sınırlandığı görülmüştür. kapı açıklığının boyutları dikkate alındığında 
iç sura ait ikincil bir kapı olabileceği, bahsi geçen alanın ana giriş kapısının 
söz konusu alanın kuzey güney yönünde kesen orta aks civarında olabileceği 
değerlendirilmiştir. İç surun kuzey doğu köşesindeki yuvarlak kule ilk defa 
bu kazı sezonu çalışmaları ile tespit edilmiş (Çizim: 3), Amorium iç sur siste-
minin detaylı analizine yönelik çalışmalar için söz konusu bulgunun değer-
lendirme aşamasında önemli çıkarımlara kaynaklık edeceği öngörülmüştür. 

2.3. Aşağı Şehir Büyük Bina-Doğu

Aşağı şehirde önceki çalışmalarda “Büyük Bina” olarak adlandırılmış 
yapı bakiyesinin yaklaşık 20 metre batısındaki alan tarafımızdan “Büyük 
Bina-Doğu” (BB-D) olarak adlandırılmıştır. “Büyük Bina”, ilk kazı başkanı 
Prof. Harrison tarafından çalışılan alandır. Bu alanda yeniden çalışmaların 
başlamasının nedeni, uydu görüntülerinden tespit edilen duvar bakiyelerin-
den yola çıkılarak yeniden analiz edilmesi  ve anlaşılmasına yöneliktir. Söz 
konusu alanda ilk kez 2014 yılında çalışılmış ve iyi durumda olan, tek parça 
üçgen masif payenin üst yüzeyi ortaya çıkartılmıştır. 2015 yılı çalışmalarının 
amacı kalan üç payeyi ve binanın genel planını ortaya çıkartmak olmuştur15. 

15 2014 yılı çalışmaları için bk. Demirel Gökalp ve diğerleri, 2014 Yılı Amorium Kazısı, 199-214. 2015 
yılı çalışmaları için bk. Demirel-Gökalp ve diğerleri,  2015 Yılı Amorium Kazısı, 451-460.
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2016 yılında söz konusu yapıda sadece temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiş 
olup kazı yapılmamıştır. 2017 yılında ise yapının dışında, kuzeyinde ve doğu-
sunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarla yapının çevredeki diğer 
yapı/yol vb bağlantısı bulunmaya çalışılmıştır. Alanlar içerisinde daha küçük 
açmalar belirlenerek (yapı duvarları takip edilmek suretiyle) kazı çalışmaları 
bu alanlarda yoğunlaştırılmıştır (Çizim: 4). 

3. KORUMA VE BELGELEME ÇALIŞMALARI

Aşağı şehir/büyük mekanda Bizans hamamının  yer aldığı bölümde tehli-
ke arz eden üç kuyunun ağız kısmına yerleştirilen taşların zaman içinde kuyu 
deliğine doğru düştüğü görülmüştür. 3 kuyunun da ağzı, ayakları ve plakası 
demir olan malzeme ile kapatılmıştır. 

2017 kazı sezonunda koruma amaçlı olarak aşağı şehir “büyük mekan” 
içinde ve “büyük mekan”ı çeviren koruma duvarında ayrıca yukarı şehrin 
güney batısında kazılan kulenin doğal koşullarından olumsuz etkilenen du-
varları sağlamlaştırılmıştır. Kazı evi depolarında korunan, 2017 yılı kemik, 
maden, sikke gibi buluntular kimyasal kullanılmadan temizlenmiştir. Belge-
leme çalışması olarak, 2017 yılı kazı alanlarının hava fotoğrafları çekilmiştir. 
Ayrıca 2014 yılı ve sonrasında açığa çıkarılan yapıların restitüsyonlarının ha-
zırlanması yönünde ileri teknoloji destekli olarak rölöveleri alınmış ve kent 
planı üzerindeki çalışmalara devam edilmiştir. 

4. BULUNTULAR

4.1. Sikkeler

2017 yılı kazı çalışmalarında 1’i gümüş ve 16’sı bronz olmak üzere toplam 
17 adet sikke bulunmuştur. Bu sikkelerin 7’si yukarı şehir Bazilika B kazıla-
rında, 6’sı aşağı şehir, BB-D, yüzey temizliği ve kazısında, 2’si yukarı şehir, 
giriş kapısı yüzey temizliğinde, 1’i aşağı şehir, büyük mekan yüzey temizli-
ğinde, 1’i yukarı şehir yüzey temizliğinde ele geçirilmiştir. Tanımlanabilir 4’ü 
Erken Bizans, 2’si anonim A2, 1’i anonim B, 1’i anonim G, 2’si anonim İ, 1’i V. 
Leo, 1’i Theophilos, 1’i X. Konstantinos ve 1’i IV. Romanos sikkesidir.
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4.2. Maden

Yukarı şehir, Bazilika B, yukarı şehir iç sur ve aşağı şehir BB-D açmaların-
da ahşap taşıyıcı ve bağlayıcılarda kullanmış olduğu düşünülen farklı form 
ve boyutta çok sayıda demir çivi, halka ve kanca parçaları, büyükbaş hayvan 
nalı, lama parçaları, 1 adet çan ve 1 adet “D” formlu kemer tokası, bronz mal-
zemeden kap parçaları, levha parçaları ve 1 adet bakır yüzük ele geçirilmiştir.

4.3. Mimari Plastik

2017 kazı çalışmalarında 60 adet mimari plastik parça bulunmuştur. Ay-
rıca 2017 kazı çalışmaları sırasında, Emirdağ ve çevre yerleşimlerde bulunan 
yazıtlı 5 adet mezar steli ve bir alınlık Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü’nce 
Amorium kazı evi önüne getirilerek yerleştirilmiştir. Söz konusu bu parçalara 
da kazı envanter numarası verilmiştir. 2017 kazı  buluntuları arasında 37 adet 
mimari plastik parça yukarı şehir, Bazilika B açmalarında ele geçirilmiştir. 
Yukarı şehir Bazilika B’de bulunmuş parçalar arasında devşirme olarak kul-
lanılmış Roma Dönemi kireçtaşı mezar steli parçaları, Bizans Dönemi mermer 
delikli levha parçaları, mermer çeşitli levha parçaları, mermer sütun ve sütun 
başlığı parçaları, lento ve söve gibi parçalar yer almaktadır. 

Yukarı şehir, iç sur kazı çalışmalarında ise, kireçtaşı sütun başlığı parça-
ları, mezar steli parçaları ve mermer levha parçaları ve aşağı şehir, BB-D aç-
malarında mermer lento, söve parçaları, mermer sütun başlığı kırık parçaları  
gibi mimari plastikler bulunmuştur.

4.4. Cam

2017 yılı kazı çalışmalarında, yukarı şehir Bazilika B, yukarı şehir iç sur 
ve aşağı şehir BB-D açmalarında toplam 126 adet cam parça ele geçirilmiştir. 
Cam parçalar arasında açık kaplara ait ağız kenarı, gövde parçaları, dipler, 
kandillere ait parçalar, tesseralar ve çok sayıda Orta Bizans Dönemi bilezik 
parçaları bulunmaktadır17.

16 2016 yılı ve sonrasında ele geçen cam parçaları İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özgü Çöme-
zoğlu Uzbek tarafından çalışılmaktadır.
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4.5. Seramik

2017 yılı kazı çalışmalarında, yukarı şehir Bazilika B, yukarı şehir iç sur 
ve aşağı şehir BB-D açmalarında ele geçirilen seramik parçalarının büyük 
kısmının belgeleme çalışmaları (çizim, foto, vs.), kazı sezonunca kazı evinde 
gerçekleşmiştir. Yukarı şehir Bazilika B, Bk5 iç ve Bk6 açmalarında, mekanın 
işlevi hakkında bilgi verecek, Orta Bizans Dönemine tarihlenen çok sayıda 
birleşen sıvı saklama ve pişirme kabı parçaları ele geçirilmiştir. Aşağı şehir 
BB-D açmalarında ele geçirilen kandiller (Çizim: 5) alanın Orta Bizans Döne-
mi yerleşimini, yukarı şehir, iç sur kazı çalışmalarında bulunan lüle parçaları, 
alanda Osmanlı yerleşimini kanıtlar niteliktedir (Çizim: 6). 

4.6. Diğerleri

2017 Yılı yukarı şehir Bazilka B açmalarında, buhurdan olabileceğini dü-
şündüğümüz iki adet mermer parça ele geçirilmiştir (Resim: 1). Yüksek kai-
deli  küresel gövdeli kabın içindeki “is” izleri bu düşünceyi hakim kılmıştır. 
Benzer parçalar 2009 yılı öncesi kazı çalışmalarında da ele geçirilmiştir. Ba-
zilika B açmalarında bulunan iki adet oyun taşı, aşağı şehir BB-D açmasında 
bulunan duvarların ısıtılmasında kullanıldığı düşünülen ve ağırşağa benze-
yen pişmiş toprak obje ve tuğla oyun tablası parçası diğerleri başlığı altında 
değerlendirilen buluntulardır.
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Çizim 2: Yukarı şehir Bazilika B.

Çizim 1: Amorium kent planı, 2017 yılı kazı çalışmaları alanları.
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Çizim 3: Yukarı şehir, iç sur.
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Çizim 4: Aşağı şehir, BB-D.
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Çizim 5: Aşağı şehir BB-D’de bulunan kandiller.
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Çizim 6: Yukarı şehir, iç sur, lüleler.
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Resim 1: Yukarı şehir, Bazilika B, mermer.
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