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KİLİSE TEPE 2011 YILI KAZILARI
M.P.C. JACKSON*
J.N. POSTGATE
T.E. ŞERİFOĞLU
Kilise Tepe’deki son kazı sezonu 2011 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında
gerçekleştirildi. Bu son sezonun amacı bazı önemli soruları cevaplamak ve böylelikle
her dört alanda elde edilen sonuçları geliştirmek olmuştur (Plan: 1). Erken Tunç Çağı söz
konusu olduğunda hedefimiz 2007 yılında gerçekleştirilen çalışmayı daha geniş bir alan
içerisine yerleştirmek ve buradaki sonuçları 1994-98’deki çalışmalarda elde edilen sonuçlara
bağlamak olmuştur. Geç Tunç Çağı kapsamında III. Tabaka binası hakkında yapının mimarî
tarihinin son yayın için yeniden oluşturmak, ihtiyaç duyulan daha fazla bilgiye ulaşmak
için çalışılmış, merkezi şerit adını verdiğimiz açmadaysa sondajımızın Tunç Çağı sonu ile
Demir Çağı başını bağlayan tabakalara kadar derinleştirilmesi umulmuştur. Bizans Dönemi
kapsamındaysa kilisenin güneydoğusundaki yapıların mimarî planları hakkındaki bilgimizin
artırılması ve daha önce kazılan alanlar hakkındaki bazı detayların anlaşılması hedeflenmiştir.
1. Erken ve Orta Tunç Çağı (Plan 2)

T. E. ŞERİFOĞLU

Kazıların iki ana amacı bu alanda 2007 yılında incelenen Erken Tunç Çağı stratigrafisinin
yeniden kontrolü ve bu alanda ulaşılan en erken yerleşim tabakası olan Vg’nin mimarîsi
hakkındaki bilgilerimizi artırmak olmuştur. 2007’de kalın bir yanık yıkım birikintisi altındaki
zemini üzerinde seramiklere sahip bir odanın (Oda 68) bir kısmı G19b’de kazılmıştır (bkz.
KST 30/iii, 213-5). Bu kalıntıların kesin yüksekliğinin H20’de 1994-1998 döneminde kazılmış
stratigrafik dizinle karşılaştırılması sonrasında bu odanın Vg tabakasına ait olduğu tarafımızca
kabul edilmiştir. Bu sezonki çalışmayla bu gözlemin onaylanması ve G20 ile G19’un doğu
kısmı boyunca kazılmaları suretiyle bu tabakanın daha büyük bir kısmının açığa çıkarılması
umulmuştur. Oda 68’in kuzeydoğu tarafı, tamamıyla orta büyüklükte nehir taşlarından inşa
edilmiş, G20d’nin içine doğru uzanan ve en az 6 metre uzunluğa sahip, güneydoğu bitiminde
de 1.5 m. yüksekliğe kadar ulaşan W8001 duvarı tarafından oluşturulmuştur. Bu duvarın
doğu tarafında küçük bir oda olan Oda 69 bulunmakta olup bunun güneydoğu duvarı 1.5
m. yüksekliğinde olan ve yine orta büyüklükte taşlarla inşa edilmiş olan W8005 tarafından
oluşturulmuştur (Resim: 1). Bu oda, Oda 68 ve H20’de kazılan Vg kalıntıları gibi 1.5 m.
derinliğe ulaşan ve içerisinde büyük kerpiç parçaları ile duvar sıvaları barındıran bir yıkım
birikintisi ile dolmuştur. Odanın kuzeydoğu duvarı H20’deki kaçak kazı çukuru tarafından
yokedilmiş olsa da odayı kesen ve güneydoğu yüzü sıvanmış kerpiç kuzeybatı duvarının
(W8016) alt kısmı korunmuştur. Ancak yıkım materyalinin altında kalan sıvalı kerpiçlerin
de gösterdiği gibi bu duvarın üst kısmı çökmüş olmalıdır. W8001 ve W8005 duvarları üzeri
kerpiç kaplı birkaç sıra taştan oluşan alçak temeller olmak yerine 1.5 metre yüksekliğe varan
Dr. M.P.C. JACKSON, School of History, Classics and Archaeology, Newcastle University, İNGİLTERE
J.N. POSTGATE, Division of Archaeology, University of Cambridge, İNGİLTERE
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taş duvarlar olduklarından Kilise Tepe için olağandışıdırlar. Bunların höyüğün yamacında
yer almalarıyla bağlantılı olarak yapının kuvvetini artırmak ya da savunma gibi nedenlerle
sıradan ev duvarları olmaktan öte bir maksatla inşa edilmiş olmaları muhtemeldir. Ancak
kerpiç duvarlarıyla Oda 69 bunlara sonradan yapılmış bir eklentidir.
Her üç duvarda da duvar sıvaları korunmuş olup kuzey tarafta yarım metre yüksekliğe
kadar ulaşmaktadırlar. Zeminler de +91.25 m.de aynı sarımsı kahverengi kille sıvanmış olup
yer yer kırmızı pigment parçalarına sahiptirler. Duvarların taban kısmı boyunca küçük taşlar
dizilmiş olup bunların üzerlerinin kille sıvanması sonucu küçük bir çıkıntı (takriben 19 m.
yükseklikte ve 10 cm derinlikte) oluşturulmuştur. Oda’nın batı duvarının yakınında hemen
kuzeyinde bir çukur, hemen güneyinde de odanın köşesinde bulunan bir depo kabının izi
bulunan bir ocak (FI11/6) yer almaktadır. W8001 duvarı boyunca da birkaç kazık çukuru
bulunmaktadır. Kerpiç kuzeybatı duvarı batı tarafında kuzeye bir dönüş yaptığından ve
odanın kuzeybatı köşesinde, hemen yanında odanın dışında çıkış için basamak görevi gören
büyük bir kerpiç parçasının da bulunduğu bir kapı soketi bulmuş olduğumuzdan odaya girişin
bu köşeden olması muhtemeldir.
Vg binasının yıkılması sonrası höyük sakinleri oluşan kalın yıkıntı tabakalarını
kaldırmak yerine bunları yığarak alanın üzerini kalın açık kahverengi bir sıvayla örtmüşlerdir.
Bunun ardından sakinler höyüğün bu kısmını açık bir alan olarak kullanmaya başlamışlardır.
Bu en erken Vf safhasında neredeyse 2 m. çapında ve muhtemelen fırın olan bir ateş yapısı,
W8001 ve W8005 duvarlarının üst kısmı yapının temeli olacak şekilde Vg odasının güneybatı
köşesinin hemen üzerine inşa edilmiştir. Fırın için düz bir zemin oluşturulması maksadıyla
duvar W8001’in güneydoğu kısmının üzerine (aralarında orjinal yerinde olmayan bir kapı
soketinin de bulunduğu) bir sıra taş daha dizilmiş gibi görünmektedir. Bütün bir çift akıtacaklı
testi (G19/432; KLT 201 Resim: 2) ve yine bütün bir tek kulplu fincan (G20/54; KLT 202) bu
zeminin üzerinde in situ bulunmuşlardır. Büyük bir kırmızı haç boyalı kâsenin bu katmanda
bulunan yarısı da (G19/442) bahsedilmeye değerdir.
Alanın tekrar kullanılmaya başlamasından kısa bir süre sonra fırının güneyinde bir
bina inşa edilmiştir. 2007’de kısmen ortaya çıkarılan KB-GD yönlü W8000 duvarı binanın
doğu tarafını oluşturmakta olup bu duvar KD-GB yönlü W8014 ve W8015 duvarlarına
bağlanmaktadır. G19c’de kazılan KB-GD yönlü W8010, W8011 ve W8013 duvarlarının tümü
büyük olasılıkla bu aynı yapıya aittirler. W8000 duvarının hemen kuzeyine, muhtemelen
binanın dışında kalan ve takriben 70 cm. çapa sahip bir kil depo kabı yapılmıştır. Bu
binanın ömrü uzun olmayıp daha henüz Vf tabakasının üst safhasında terkedilmiştir. Bu Vf
katmanından çanak-çömlek dışında elde edilen yegâne buluntu bir bakır küpe (G19/139)
olmuştur.
Vf tabakasının takibeden üç safhasında ve Ve tabakasına ait olan diğer iki safhada,
birbirini izleyen her kademede çukurlar bulunmaktadır ve daha geç Ve safhasında bir ateş
yapısı (FI11/5) bulunsa da bu alanda uzunca bir süre herhangi bir bina inşa edilmemiş gibi
görünmektedir. Bahsi geçen ocağın hemen güneyinde in situ bir çömleğin parçaları, hemen
kuzeyinde de çalışma alanlarını bölen ince bir kerpiç duvar bulunmuştur. Ve tabakasıyla ilgili
en ilginç ayrıntı çukurların ve iki yerleşim yüzeyinin çok sayıda ağırşak barındırması olup bu
durum yakın bir noktada bir tekstil atölyesi olduğuna işaret etmektedir.
Bu alan iki Orta Tunç Çağı (IV) safhasında da aşağı yukarı aynı şekilde kullanılmıştır.
Safhalardan erken olanında (IVa) tüm çukurlar doldurulmuş ve eski kerpiç ayrım duvarının
hemen kuzeyine bir ateş yapısı (FI11/3) inşa edilmiştir. Hemen güneybatı tarafında büyük
düz bir taş bulunan bu ocağın kenarları kil ve çanak-çömlek kırıklarıyla çevrili olup zemini
6

küçük taş ve çanak-çömlek kırıklarıyla kaplanmıştır (Resim: 3). Bu ocağın kuzeyinde kısmen
korunmuş üç in situ çömlek bulunmuştur. Daha kuzeyde ise bu açık alana gölge sağlamak
üzere üstünün örtülmüş olabileceğini gösteren muhtemel kazık çukurları tespit edilmiştir.
Daha önce H19a’da da tespit edilmiş olduğu gibi, IVa tabakası burada bir yangınla tahribat
görmüş olup arkasında zemin katmanını örten küllü, koyu kahverengi bir yıkım birikintisi
bırakmıştır. Bu yıl bu tabakada, açmanın güneybatı köşesinde yeni bir ateş yapısı (FI 11/13) da
bulunmuştur. Üst Orta Tunç Çağı tabakası (Level IVb) bu alanda herhangi bir mimarî yapıya
sahip değildir ve ancak tabakayı daha evvel H19a’da ulaşılan IVb katmana bağlayabilmemizi
sağlayan çanak-çömlek ile genel yüksekliği sayesinde tanımlanabilmiştir.
Burada, G19b ve d’nin köşesinde korunmuş olan en geç mimarî yapı bir duvarın
(W8009) G19d’nin GD tarafında tespit edilmiş doğu ucudur. Bu duvar muhtemelen III.
Tabaka’nın erken bir safhasına ait olup buradaki binanın batı sınırını oluşturuyor gibi
görünmektedir. Bunun üzerindeyse ya yerleşim hacmen küçülmüştür ya da daha büyük
olasılıkla III. Tabaka ve II. Tabaka mimarîsi höyüğün kuzeybatı yamacından aşağı kaymıştır.
2. Kuzeybatı Binası (I19 ve I20) (Plan 3)
Bu alandaki çalışmamız daha ziyade IIId Tabakası mimarîsinin detaylarını ortaya
çıkarmak maksadıyla küçük sondajlar açmaktan müteşekkil olup bu çalışma mimarînin
komplike tarihinin bir kısmını yeniden oluşturmamızı sağlamıştır. Binanın kuzeybatı
duvarının (W100 ve daha doğuda W109) kuzeybatı yüzüne sonradan bir duvarın (W110)
eklendiği anlaşılmış olup W109 duvarından kuzeye doğru uzanan iki dikine uzanan duvarın
(W6300 ve W6301) varlığı burada daha da fazla inşa faaliyetinin gerçekleştirilmiş olduğunu
ancak bunların höyüğün yamacı dolayısıyla kaybedildiğini göstermiştir. Ayrıca W100 ile
W109 duvarlarının GD yüzünün daha erken toprak birikintilerinin içine doğru açılmış bir
açmaya doğru bakıyor olduğunun tespiti, bu duvarların temelleri derin olsa da binanın bu ana
KB duvarının Oda 32’nin iskânıyla çağdaş olduğunu ortaya koymuştur. IIId Tabakası’nın
daha erken bir safhasında, W 109 duvarında, daha sonra W112 duvarının (Oda 30 ile 32
arasındaki duvar) inşasıyla bloke edilmiş ve ana IIId binasından önce ama IIIc Tabakası’ndan
geç bir safhaya ait olan 1.70 m. eninde bir giriş bulunmaktadır.
Başlıca diğer sonuçlar planın GB kısmında elde edilmiştir. Burada bulunan Oda
38’deki W5806 duvarının karşısından alınan kesit Oda 37 ile Oda 38 arasındaki duvarın,
Oda 38 IIId zemininin altındaki daha eski toprak birikintilerinin içine doğru kazılan bir
açmaya yerleştirildiğini göstermiştir. Bu durum Oda 37’deki yerleşim yüzeyinin bilerek bunu
çevreleyen Oda 38, 32 ve 31’den aşağıya yerleştirilmiş olabileceği yönündeki şüphemizin
gerçek olduğunu ortaya koymuştur. Oda 38’in kuzeyinde, küçük bir oda olan Oda 33 yer
almaktadır. Burası temiz bir dolguyla doldurulmuş olup daha önce en üst IIId zemininden
daha derine kazılmamıştır. Bu zeminin kaldırılması sonrası ilk olarak zeminin oluşturulması
öncesi buraya yerleştirilen materyale ait beyaz hasır parçalarıyla, ardından da odanın KB
köşesinde odanın geri kalanından muhtemelen odanın KB duvarının altından dışarı atım
sağlayan sığ bir taş sıralı giderle ayrılmış olan ve etrafı bir katman küçük nehir çakılıyla
sarılmış büyük döşeme taşlarından oluşan bir üçgen taş yapıyla karşılaşılmıştır (Resim: 5).
2011 yılında gerçekleştirilen çalışmadan elde edilen genel sonuç, çok sayıdaki sıva katmanı,
merkezi ocağı ve batısındaki odalar itibarıyla Oda 32’nin bu kompleksin en önemli kısmı
olmuş olmasıdır. Binanın bu kanadından geriye sadece Oda 33 korunarak kalmıştır ancak
gözden kaçmayan temizliği ve sahip olduğu taş döşeli yapısı buranın bir tür kült kullanımına
da uygun olabilecek özel bir fonskiyona sahip olduğuna işaret etmektedir.
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Oda 37’de farklı bir yönde inşa edilmiş olan daha erken IIIc safhasının zemin ve
duvarlarını ortaya çıkaracak şekilde en erken IIId Tabakası yüzeyinin altına inilmiştir. Burada
büyük bir depo küpünün (I19/757) parçaları kısmen IIId odasının batı duvar çizgisinin altında
bulunmaktaydı. Bu alanda farklı noktalardan toplanan çok sayıdaki seramik parçası arasında
libasyon kolları da bulunmuş olup bunlar Dr. Ekin Kozal tarafından çalışılmakta olan daha
erken III. Tabaka çanak-çömleğinin tanımlanmasında büyük fayda sağlayacaklardır.
3. Merkezî Şerit (Plan 4)
Söz konusu alanda bu sezondaki amacımız höyüğün merkezindeki tabakalaşmanın
I14 açmasında 1996 yılında kazılan evlerle bağlantısının kurulmasıydı. İlk görevimiz ilk
kez 1996 yılında kazılmış olan Geç Demir Çağı hendeğinin doğu ucunun belirlenmesiydi. O
zaman bu yapı bize her ne kadar düz-çizgisel bir oluşum gibi göründüyse de artık bunun 6 m.
uzunluğunda, 3-3.50 m. derinliğinde dikdörtgen bir çukur (şimdi P11/11) olduğu anlaşılmıştır
(Resim: 6). Çukurun doğu kısmı, batı kısmından farklı olarak diktir ve alt kısmı 4 cm.lik
kalın bir kil sıva ile kaplanmıştır. Tabanda (+95.43) ise turuncu bir katmanla bağlantısı olan
bir katman beyaz faytolit (yanmış bitkisel kalıntı) bulunmuştur. Bu birikinti birçok katmana
sahip olup bu durum diğer depo çukurlarında da görüldüğü gibi olağandır. Çukuru dolduran
toprak içerisinde çok miktarda hayvan kemiği, daha fazla turuncu renkli katman, bir değişik
siyah kül hattı ve büyük taşlardan oluşan bir yığınla karşılaşılmıştır. Bu olağandışı şekilde
büyük tahıl deposunun 45 metreküp civarında bir kapasitesi olmalıdır ve bu depo K14d’deki
35 metreküp hacme sahip P09/55 ile aynı dönemde kullanılmış gibi görünmektedir.
Bu sezon P11/11 çukurunun doğusunda gerçekleştirilen çalışma buradaki stratigrafik
serinin I14’te kazılan 3. Tabaka evi (Oda 98) ile çağdaş olan bir Geç Tunç Çağı evinin
zeminine kadar indirilebilmesini sağlamıştır. Bu zemin J14’in kuzey açma duvarının altına
doğru devam etmekte olup birkaç sıra kerpiç altında bulunan KD-GB yönlü kötü inşa edilmiş
bir taş temel olan W1009 ile bağlantılıdır. Bu duvar J14’ün doğu tarafında KB-GD yönünde
uzanan ve eşit derecede sağlam olan W1012 duvarıyla bitişmektedir (Resim: 7). Zemin
üzerinde bir depo küpünün (J14/475) dibi bulunmakta olup az daha kuzeyde biri bu türün
elimizdeki ilk bütün örneği olan, üzerine bir ayak yerleştirilmiş bir mercimek şekilli şişe
(J14/502 = KLT 203; Resim: 8), diğeri de bir yonca ağızlı testi (J14/ 502) olan iki bütün
seramik kap bulunmuştur. W1012 duvarının ötesinde, 2009 yılında kazdığımız ve Safha 7-14
olarak numaralandırdığımız sıkı bir birikinti ve yerleşim katmanı serisi bulunmaktadır. Bunlar
binanın tek bir safhası ayakta dururken binanın dışında zamanın geçişine delalet etmektedir.
Binanın hem içinden hem de dışından elde edilen seramikler bu yapının en azından geç
aşamalarında KB köşesindeki Stel Binası’yla çağdaş olduğuna işaret etmekte olup bu durum
K14’te elde edilen birkaç C14 tarihiyle de geniş anlamda desteklenmektedir.1
J14’teki duvarlar ve birikinti I14’teki Tabaka 3 binasında olduğu gibi temiz bir birikinti
katmanıyla kaplı olup bu katman K14’teki iki yuvarlak sıra kazık çukuruyla delinmiş olan
Safha 6’nın devamıdır (bkz. KST 31/i, 182 Şek. 4). J14’teki bu sıkı katmanın hemen üzerinde,
batıdan doğuya doğru hafifçe aşağı eğimlenen ve beş dış yüzeyden (5a-5e Yüzeyleri) oluşan
bir katman dizisi bulunmaktadır. Bunlar alanın batı tarafında bulunan iyi inşa edilmiş bir
ateş yapısı ile en son safhada (5a) tamamen kullanımdan çıkmış ve gömülmüş gibi görünen,
KD’dan GB’ya uzanan ve iki sıra taştan oluşan bir duvar temeliyle (W1004; Resim: 9)
1

Kalibre edilmiş olan OxA-24075 numaralı ORAU numunesi M.Ö. 1413-1316 tarih aralığını, OxA-25586 ise M.Ö.
1257-1128 tarih aralığını vermiştir. Prof. T. Higham’a bu bilgiler için, AHRC’ye de analizin bedelini ödememizi
sağlayan desteği verdiği için teşekkür ederiz.
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bağlantılıdırlar: 5a yüzeyi üzerinde, özellikle kuzey tarafta, çoğu 5-6 cm. çaplı ama 10-12cm.
lik ölçülere de sahip olan en az 22 adet kazık çukuru tespit edilmiş olup bunlardan hiçbiri
belirgin bir genel şekil oluşturmamaktadır (Resim: 10). Bu katman dizisi açık bir şekilde,
1996 yılında kazılmış olan Tabaka 2’deki “erken” evin doğusunda bulunan bir açık alanı
temsil etmekte olup her iki alandan da elde edilen seramikler içerisinde herhangi bir ithal mal
göze çarpmamakla birlikte boyalı Demir Çağı malları bulunmaktadır. Bu sezonun sürprizi
Safha 5’in tüm bu alanda mevcut olmasıdır, çünkü dik tabaka dizimizin ilk kez tanımlandığı
K14b alanında Safha 6 toprak birikintileri, Safha 4’ün sıkı toprak katmanının hemen altında
bulunduğundan burada temsil edilmemekteydi.
K14’te görülen daha sonraki stratigrafik seri (Yüzey 2, 3 ve en erkeni olan Yüzey 4)
J14 boyunca da izlenebilmekte olup Yüzey 3 ile (W1000 ve W1001 duvarları) üzeri örtülen
büyük çukurun (P11/11) kenarındaki tek çizgi duvar haricinde bu alanda herhangi bir mimarî
buluntuyla karşılaşılmamıştır. Bu stratigrafik seri I14’teki daha az etkileyici daha geç Demir
Çağı katmanlarıyla çağdaş olmalıdır ve nitekim o alanda da yoğun bir mimarî oluşum tespit
edilememiştir. Yüzey 3 ve 4 üzerindeki farklı kahverengi/siyah birikintiler herhangi bir
yanma yerine buradaki bitkilerin çürümesi sonucunda oluşmuş gibi görünmektedirler ve
görünen o ki, bu durum bu alanın söz konusu dönemde açık bir alan olarak kullanıldığının
altını çizmektedir.
J14’teki Yüzey 1 1995-96’da kazılmıştır; kazı alanının güney bitiminde bununla
bağlantılı olarak bulunması gereken taşla çevrili, dibinde kalın bir beyaz faytolit (yanmış
bitkisel kalıntı) katmanı bulunan silindirik çukur (P11/078) (Resim: 11), bu alanda halihazırda
tespit edilmiş etkileyici çeşitlilikteki depo yapılarına (özellikle P07/09, P07/15, P09/55,
P11/11) bir tip daha eklenmesini sağlamıştır.
J14’teki çalışmalarımızın sonucunda artık kronolojik olarak K14b’deki Safha 6 kazık
çukurlu bina ile Yüzey 3 ve 4 tarafından temsil edilen en az 20 m. uzunluğundaki uzun
ömürlü açık alanın oluşması arasında yer alıyor olması gereken I14’teki kazılmış evin iskân
safhasıyla K/L14 sondajı ile kazılan tabakaları birbirine bağlamamız mümkün hâle gelmiştir.
Bu sonuç, C14 tarihlendirme sonuçlarıyla birlikte ele alındığında Tunç Çağının sonunu
7. yüzyıla Demir Çağı yerleşim safhasına bağlayan stratigrafik serimizin değeri de büyük
ölçüde artacaktır.
4. Bizans Dönemi
Bu yılki genel amacımız Kilise Tepe’deki Bizans konut mimarîsinin planı ve
kronolojisine daha fazla ışık tutabilmek olmuştur. Yaz için ana hedefimiz 2011 Mart ve Nisan
aylarında gerçekleştirilen jeofiziksel direnç (resistivity) yüzey çalışmasının sonuçlarının test
edilmesi olmuştur. Söz konusu çalışma Bizans yerleşiminin sınırlarını ortaya çıkarmak ve
iyi tabakalanmış Bizans konut materyaline ulaşmak için yapılacak kazılar öncesi jeofiziksel
planın potansiyel Bizans mimarîsi noktalarını sunması için yapılmıştır. Bunun haricinde
Bizans safhasının başlangıcı ve Bizans yapılarının altlarında bulunan Helenistik tabakalarla
olan bağlantısı incelenmiş olup Erken Bizans konut yerleşiminin doğası ve bu tabaka serisinin
bitimi ile ilgili kanıtlar gözlemlenmiştir. Bu son kazı sezonumuzda aynı zamanda kilise ile
kuzeybatıdaki I17 ve I18’deki alanın ilişkisinin incelenmesi de umulmuştur. Bu hedeflere
ulaşmak maksadıyla üç alanda çalışılmıştır: (a) Kilisenin güneydoğusundaki N11-14, O1112 açmaları, (b) kilisenin doğusundaki L17, ve (c) kilisenin kuzeybatısındaki I17-18 ve H17.
Tüm bu hedeflere başarıyla ulaşıldığını bildirmekten mutluluk duymaktayız.
2011 Mart ve Nisan aylarında tamamlanan jeofiziksel direnç yüzey çalışması N12
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ile P12 açmaları arasında on odalık bir yapı kompleksinin varlığını ortaya koymuştur (Plan:
5). N11 ve N12’deki bir kare içerisinde bulunan odalardan dördü, Bizans konut yapısı
kompleksinin merkezini temsil etmektedir. Bu odalar takriben 10m (D-B) x 12.6m (K-G)
ebadında olup O11 ve O12’de, batı tarafında inşa edilmiş iki fazladan yapıya sahiptirler
(Resim: 12). Bu erken Bizans yaşam alanları içerisinde konumlanmış dahili yapılar ve
buluntular bu evlerde gerçekleşmiş olan faaliyetler hakkında detaylı bilgiler sunacaktır.
Zeminler genelde sertleştirilmiş topraktan meydana getirlmiş olup bazen sıvanmışlar, yer yer
de bütünüyle ya da kısmen taşla kaplanmışlardır. Her oda dik bir kolonu tutan merkezi bir taş
yapıya ve bazılarıysa taş ile kerpiç yükseltiler üzerine yerleştirilmiş ateş yapılarına sahip olup
bunların benzerlerine başka yerlerdeki Bizans binalarında da rastlanmıştır. Odalar arasındaki
eşikler bu alanlar arasındaki hareketin mahiyetini anlamamızı sağlayacaklardır. Ek yapıların
O11 ve O12c’deki güneyde bulunanının zemini üzerinde Erken Bizans Dönemine ait bazı
buluntulara rastlanmıştır; bunların arasında muhtemelen bir lambaya ait olan bir bakır zincir
(O11/064), bir kil lamba (O11/071) ve birkaç kap bulunmaktadır. Doğu duvarı önüne inşa
edilmiş olan ateş yapısının yanında bakır bir sikke bulunmuş olup kuzey duvarının batı
bitiminde de iki taş havan tespit edilmiştir.
Bu yapı kompleksinin kuzeyindeki N14c’de Bizans duvarları, in situ bulunmuş birkaç
Helenistik seramik kap ihtiva eden bir yıkım birikintisine sahip daha erken (Helenistik) bir
zemin üzerinde konumlanmışlardır. Burada tespit edilen kapalı seramik formları yeniden
oluşturulmuş olup Kilise Tepe’deki Helenistik seramik repertuarımıza çok önemli bilgiler
sağlamışlardır.
Kilisenin hemen doğusundaki L17 açmasındaki çalışmalarımızda buradaki binaların
planları kaçak kazı alanları ile oda birikintilerinden oluşan alanın belgelenmesi suretiyle
ortaya çıkarılmış, L17’de 2009 yılında kazılmış olan merkezi taş kaplı alanın geri kalanı da
planlanabilmesi için açığa çıkarılmıştır.
I17 ve H18c’de uzun bir sondaj alanındaki kazılar da tamamlanmıştır. Buradaki
çalışmalar 1.30 m. genişliğindeki doğu-batı yönlü harçlı, kalın ancak kısa bir duvar kısmının
kuzey tarafında, bir dizi kül ve sıva katmanı üzerinde bulunan bir sıvalı zeminin kalıntılarıyla
bağlantılı olan bir kuzeye dönüş noktasının yerine işaret eden bir kaçak kazı çukurunun
varlığını ortaya koymuştur. Bu sıvalı yüzeyin içine kazılmış olan ve muhtemelen buradaki
eski duvara kadar genişleyen P11/045 çukuru, yüksek miktarda karbonize olmuş buğday
(Triticum) ile dolu olarak bulunmuş olup bunlardan C14 tarihlemesi için numuneler (I17/036)
alınmıştır2 (Resim: 13). Bu tip kalıntıların botanik analizi, D.Heslop’un öğütme taşları
üzerindeki çalışmalarıyla birlikte Bizans kırsal ekonomisinin niteliğinin anlaşılmasında
büyük fayda sağlayacaktır.
Teşekkür
Proje J.N. Postgate tarafından yönetilmekte olup and Dr M.P.C. Jackson (Newcastle
Üniversitesi, Tarihi Araştırmalar Okulu, Arkeoloji Öğretim Üyesi). Bizans Dönemi
kapsamında ortak yöneticidir. Dr T.E. Şerifoğlu Başkan Yardımcısı olup Dr C.S. Steele
Yardımcı Arazi Yöneticisidir. Tepe üzerindeki zor kazma ve toprak taşıma işini Kışla
Köyü’nden işçiler bizim için yapmıştır. Açma sorumluları S. Blakeney (KB Binası), A. J.
Edmons ve M. Sharpe asistanlığında A. Stone, Dr C.S. Steele (Merkezi Şerit), Nevra Arslan,
Çağla Biçer ve Ceren Ünal asistanlığında Dr. T.E. Şerifoğlu (G19/20) ve Bizans alanı için
2

P-31225 ORAU numunesi hâlen kalibre edilmemiştir.
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Newcastle’dan J. Dunn, F. Lalor, J.M. Levell, L. Proctor, A. Sangster ve T. Sutcliffe ile
birlikte S. Moore olmuştur.
Bob Miller bu sezonda hem yerleşimde çalışmaların hem de buluntuların
fotoğraflanmasını gerçekleştirmiş olup Dr. C. Colantoni mimarînin dijital planlarını çıkarmıştır.
Franes McIntosh Dr. D. Collon’un yardımıyla buluntu veritabanının oluşturulmasına devam
etmiş, S. Poll ise belgelemeye destek olmuştur. Melissa Sharp toprak numunelerinin flotation
(yüzdürme) işlemini gerçekleştirmiştir. Seramikler söz konusu olduğunda, Dr. Şerifoğlu
Erken ve Orta Tunç Çağı materyali ile ilgilenmiş, Dr. Jackson Bizans materyalinin kayıt
altına alınmasını yönetmiş, Dr. Ekin Kozal (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) Geç Tunç
Çağı materyalinin yayına hazırlanması için bize katılmış, C. Bouthillier ise Demir Çağı
materyali üzerindeki detaylı çalışmasını sürdürmüştür. Sofie Debruyne 2007-2011 arasında
toplanan tüm kabuklar üzerinde çalışmak üzere bize tekrar katılmış, David Heslop (Tyne and
Wear İlçe Arkeoloğu) ise hem Silifke Müzesi’ndeki 1990’lardan kalanlar hem de 2007-11
arasında kazılanlar olmak üzere tüm öğütme taşlarımızı incelemiştir. Dr M. O’Hea Bizans
camları üzerindeki çalışmasını tamamlamak üzere bize katılmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sayın Kürşat Kaynak tarafından temsil edilmiş olup
kendisine her konuda ama bilhassa görev haberini alır almaz hızla projemize katıldığı için
teşekkür ederiz. Silifke Müze Müdürü Sayın İlhame Öztürk’e desteği ve tavsiyeleri için her
zaman olduğu gibi son derece müteşekkiriz. Ayrıca Ankara’daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’ne
sürmekte olan desteğinden ötürü ve özellikle de sorunlarımızı her zaman dinlemesi ve
çözmede gösterdiği kabiliyeti dolayısıyla Sayın Gülgün Girdivan’a şükranlarımızı sunarız.

EXCAVATIONS AT KİLİSE TEPE 2011
M.P.C. JACKSON*
J.N. POSTGATE
T.E. ŞERIFOĞLU
Our final excavation season at Kilise Tepe took place in July and August 2011. The
intention in this final season was to answer some outstanding questions and so improve the
results of the project in each of four areas (Plan: 1). For the Early Bronze Age we were seeking
to place the work carried out in 2007 into the wider context of the site and to connect it with
the results of the work in 1994-98. In the Late Bronze Age some further details were needed
to reconstruct the architectural history of the Level III building for the final publication, and
in the trench now called the Central Strip we wished to expand our sounding into the layers
spanning the end of the Bronze Age and the start of the Iron Age. For the Byzantine period
we aimed to extend our knowledge of the layout of the buildings south-east of the Church and
to settle some details in other previously excavated areas.

*
Dr. M.P.C. JACKSON, School of History, Classics and Archaeology, Newcastle University, New Castle /
İNGİLTERE
J.N. POSTGATE, Division of Archaeology, University of Cambridge, Cambridge/İNGİLTERE.
Dr. T.E. ŞERIFOĞLU, Department of Archaeology, Bitlis Eren University, Bitlis/TÜRKİYE.
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1.

The Early and Middle Bronze Age (Plan: 2)

T.E. ŞERİFOĞLU

The two main aims of the excavations were to re-check the Early Bronze Age
stratigaphy, which was investigated in this area in 2007, and to extend our knowledge of the
Level Vg architecture, which was the earliest occupational level we reached in this area. In
2007 part of a room (Room 68) had been excavated in G19b with pottery and other items
lying on the floor beneath a thick layer of burnt destruction debris (see KST 30/iii, 213-5).
By comparing the absolute height of these remains with the stratigraphic sequence excavated
in 1994-1998 in H20, it was assumed that this room belonged to Level Vg. We now wished
to confirm this and extend our exposure of this level by excavating along the east side of
G20 and G19. The north-east side of Room 68 was formed by wall W8001, which was
constructed entirely of medium-sized river stones and was at least 6 m long, extending into
G20d, and still standing as much as 1.5 m high at its south-east end. On the eastern side
of this wall is Room 69, a small room, with its south-east wall supplied by W8005, also
built of medium-sized stones and standing 1.5 m high (Photo 1). Like Room 68, and the
Vg remains excavated in H20, this room was filled to a depth of 1.5 m with heavily burnt
destruction debris, including large fragments of mud-brick and wall plaster. The north-east
wall of the room had been destroyed by the robber trench in H20, but the lower part of the
north-western cross-wall (W8016), which was formed of mud-brick with wall-plaster on its
south-eastern face, survived, although its upper part must have collapsed since the plastered
brick lay beneath destruction material. The two walls W8001 and 8005 are unusual at Kilise
Tepe in having stone masonry to a height of 1.5 m, instead of a low stone foundation of a few
courses, topped by mud-brick, and it may well be that they were intended for something more
than ordinary house walls, perhaps to give greater strength for structural or defensive reasons
connected to the edge of the mound, whereas the small Room 69 with its mud-brick wall is a
later addition.
Wall plaster survived on all three walls, going as high as half a metre at the northern
side, and the floors, at +91.25, were also plastered using the same yellowish brown clay,
which in places included patches of red pigment. Along the base of the walls a line of small
stones had been placed and plastered over with clay to form a small ledge (approximately
10 cm high and 10 cm deep). The room had a hearth close to its western wall (FI11/16) with
a small pit just to its north and the impression of a storage vessel just to its south in the corner
of the room, and a number of postholes along W8001. As the mud-brick north-west wall
made a turn to north at its western side and as we found a door socket at the north-western
corner of the room with a big mud-brick functioning as a step leading outside the room just
near the door socket, the entrance to the room was probably at this corner.
After the destruction of the Vg building, the inhabitants of the mound decided not
to remove these thick layers of debris, but to pile them up and cover the area with a thick
light brown plaster surface. Subsequently they started using this part of the mound as an
open space. In this earliest Vf phase a large circular fire installation (FI11/14), probably an
oven, which was almost 2m in diameter, was built just above the south-western corner of the
Vg room using the top part of W8001 and W8005 as its base. It appears that another line of
stones (including one door socket out of context) was placed above the south-eastern side
of W8001 to form a levelled surface for the oven. A complete double spouted jug (G19/432;
KLT 201; Photo 2) and a complete one handled cup with a flaring rim (G20/54; KLT 202)
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were found in situ resting on this surface. A half complete large red-cross bowl (G19/442)
found at this level is also worth mentioning.
Not long after the area started to be used again, a building was constructed to the
south of the oven. The NW-SE aligned W8000, which was partially unearthed in 2007, forms
the eastern side of the building, and this wall was connected to the NE-SW aligned walls
W8014 and W8015. Most probably the NW-SE aligned walls W8010, W8011 and W8013
excavated in G19c all belong to this same structure. A clay storage vessel, which was about
70 cm in diameter, was built just to the north of W8000, probably outside the building. The
building did not last long and was already abandoned in the higher phase of level Vf. The
only find from this Vf level other than pottery was a copper ear-ring (G19/139).
In the following three phases of Level Vf, and in two further phases assigned to
Level Ve there were storage pits in each successive phase, and it looks as if there was no
building in this area for some time, although in the later Ve phase there was a fire installation
(FI11/5). Just to the south of this hearth, pieces of an in situ pot and just to the north of
it a thin mud-brick wall, which divided working areas, was found. The most interesting
fact about the Ve level is that the pits and the two occupation surfaces contained numerous
spindle whorls, which point to the existence of a textile workshop somewhere close by.
During the two Middle Bronze Age (Level IV) phases the area was still more or less
used in a similar way. In the earlier phase (IVa) all the pits were filled and a fire installation
(FI11/3) was built just to the north of the old mud-brick division wall. This clay and pot
sherd lined hearth had small stones and sherds lying on its floor and had a large flat stone
just to its southwest (Photo 3). To the north of this hearth, three partially surviving in situ
pots were found. Further to the north some possible post holes were detected, which suggests
some provision of shade for this open workspace. Level IVa here was destroyed by the fire
which had already been seen in H19a, leaving an ashy, dark brown destruction debris above
the floor layer, and this year another fire installation was found at the south-western corner of
the trench (FI 11/13). The upper Middle Bronze Age level (Level IVb), had no architectural
features in this area and could only be identified from the pottery and its general elevation
which allowed us to link it with the IVb layer reached in H19a earlier.
The latest architecture surviving here, on the eastern edge of G19b&d, was the NW
end of a wall (W8009) at the SE side of G19d, which most probably belongs to an early
phase of Level III, and seems to mark the western limit of a building here. Above this either
the settlement shrank in size, or perhaps more likely the remaining Level III and Level II
architecture has slipped off the north-western slope of the mound.
2. The North-West Building (I19 and I20) (Plan 3)
Here our work consisted mainly of small soundings to reveal details of the Level IIId
architecture, which has allowed us to reconstruct some of its complex history. It emerges that
the NW wall of the building (W100 and W109 further east) had a late additional wall (W110),
built along its NW face, and two cross walls (W6300 and W6301) projecting northwards
from W109 show that there were further constructions here now lost to the slope of the
mound. It was also established that the SE face of W100+109 was laid against a vertical cut
into earlier deposits, so that although its foundations are deeper this main NW wall of the
building is contemporary with the occupation of Room 32. In an earlier phase of Level IIId
there was an entrance 1.70 m wide through W109, later blocked by the construction of W112
(the wall between Rooms 30 and 32), belonging to a phase preceding the main IIId building
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but later than Level IIIc.
The other principal results were in the SW part of the plan. Here in Room 38 a
cross-section against W5806 showed that the wall between Rooms 37 and 38 had been laid
against a vertical cut into earlier deposits beneath the IIId floor of Room 38, confirming our
suspicion that the occupation surface in Room 37 was deliberately sunk lower than in Rooms
38, 32 and 31 which surround it. North of Room 38 is the small Room 33. This had been
packed with clean fill, and had not been excavated below its highest IIId floor. When this was
removed it exposed first a patch of white reeds from the packing of the room prior to laying
the later floor, and then in the NW corner of the room a triangular stone feature comprising
a paving of large slabs, packed round by a layer of small river pebbles, and delimited from
the rest of the room by a shallow stone-lined gutter, which probably flowed out beneath the
NW wall of the room (Photo 5). The broad conclusion from the work in 2011 is that the most
significant part of this complex must have been Room 32, with its multiple plaster layers
and central hearth, and rooms to its west. Only Room 33 survives intact from this wing of
the building, but its noticeable cleanness and the unusual paved feature do suggest a special
function not incompatible with some kind of cultic use.
In Room 37 we went below the lowest Level IIId surface exposing the floor and walls
of the previous IIIc phase, which is built on a quite different alignment. Here the sherds
of a large storage jar (I19/757) lie partially under the line of the west wall of the IIId room.
Plentiful ceramics from elsewhere in this context include libation arms, and will be very
helpful in describing the earlier phase of Level III pottery, which is being studied by Dr Ekin
Kozal.
3. The Central Strip (Plan 4)
Here the aim of this season’s work was to connect the stratification of the centre of the
mound with the houses excavated in 1996 in square I14. The first task was to identify the
eastern edge of the late Iron Age “ditch” which was originally excavated in 1996. Although
at that time this looked like a linear feature, it is now clear that it was in fact a rectangular pit
(now P11/11) some 6 m in length and 3-3.50 m in depth (Photo 6). Unlike the western side,
the eastern side of the pit is vertical, and its lower part is coated in a 4 cm thick clay plaster.
At its base (+95.43) is a layer of white phytoliths associated with an orange layer, but the fill
consists of various strata, including further orange layers, typical of other storage pits. The
backfill included much animal bone, one distinct black ash line, and a tumble of large stones.
This exceptionally large grain storage facility must have had a capacity in the region of 45
cubic metres, and it may have been in use at the same time as P09/55 in K14d, which took
about 35 cubic metres.
To the east of P11/11 this season’s work followed the stratigraphic sequence down to
the floor of one room of a Late Bronze Age house contemporary with the Level 3 housing
excavated in I14 (Room 98). The floor runs under the north baulk of J14, and is associated
with Wall 1009, with a scrappy stone foundation underlying several courses of mud-brick
running NE-SW, which abutts the equally solid wall W1012 running NW-SE at the east
side of J14 (Photo 7). On the floor was the base of a storage jar (J14/475), and further north
lay two complete jars, one of them a lentoid flask with built-in stand (J14/502 = KLT 203;
Photo 8), our first complete example, the other a trefoil jug (J14/509). Beyond W1012 to the
east is a tight sequence of packing and occupation layers which we excavated in 2009 and
numbered Phases 7-14. These attest to the passage of time outdoors while the single phase of
14

the building remained standing. Ceramics from both inside and outside the building suggest
that at least in its later stages it was contemporary with the Stele Building at the NW corner,
and this is broadly supported by a couple of C14 dates from K141.
Like the Level 3 building in I14, the walls and room fill in J14 were sealed by a band
of sterile fill, the equivalent of the Phase 6 surface in K14 which was pierced by a double ring
of postholes (see KST 31/i, 182 Fig. 4). Directly above this packing in J14 was a sequence
of 5 external surfaces (Surfaces 5a-5e), sloping gently down from east to west. These were
associated with an elaborate fire installation on the west side of the area and a 2-course stone
wall foundation running from NE to SW (W1004; Photo 9) which in the final phase (5a)
seems to have been completely disused and buried: there were at least 22 post-holes showing
in the 5a surface, especially to the north; these are mostly of 5-6 cm diameter, but some larger
ones measured 10-12 cm, and neither size formed any very distinct pattern (Photo 10). This
sequence evidently represents an open space east of the Level 2 “early” house excavated in
1996, and the ceramics from both areas include painted Iron Age wares but nothing visibly
imported. The surprise of the season was that Phase 5 existed at all, because in K14b, where
we had first defined our vertical sequence, it is unrepresented, the Phase 6 deposits lying
directly beneath the packing for Surface 4.
The later stratigraphic succession seen in K14 (Surfaces 2, 3, and the earliest, Surface
4) could be followed across J14, and except for a single stretch of wall near the edge of the
great pit (P11/11) sealed by Surface 3 (W1000+1001), there is no architecture to be seen.
This sequence must be contemporary with the less impressive later Iron Age levels in I14
where also we were unable to identify any substantial architecture. The distinctive brown/
black deposits on Surfaces 3 and 4 in particular seem not to derive from burning but from
decaying vegetation and this appears to underline the character of this area as open space at
this time.
Surface 1 in J14 was excavated in 1995-96; associated with it must have been a
cylindrical stone lined pit (P11/078) at the south edge of the excavation, which had a thick
layer of white phytoliths at its base (Photo 11), and adds one more type of storage facility
to the impressive range already attested here (especially P07/09, P07/15, P09/55, P11/11).
The result of the work in J14 is that we are now able to relate the levels excavated
in the K/L14 sounding to the occupation of the house excavated in I14, which must belong
chronologically between the Phase 6 post-hole building in K14b and the creation of the longlasting open space at least 20 m wide represented by Surfaces 3 and 4. Taken together with
the results of C14 dating this will greatly improve the value of our sequence linking the end
of the Bronze Age to the 7th century Iron Age occupation.
4. Byzantine Period
Our broad aim this year was to throw more light on the layout and chronology of the
Byzantine domestic architecture at Kilise Tepe. Our main objectives for the summer were
to test the resistivity survey conducted in March-April 2011 which was carried out over the
entire surface of the mound in order to illuminate the layout of the Byzantine settlement and
to use the geophysical survey plan to locate potential Byzantine domestic architecture for
excavation in the hope of recovering well stratified Byzantine domestic material. We sought
1
ORAU sample nos. OxA-24075 giving a calibrated range of 1413-1316 BC and OxA-25586 giving 1257-1128 BC.
Thanks to Prof. T. Higham for these details and to the AHRC for the grant to pay for them.
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also to investigate the commencement of the Byzantine phase and to consider the relationship
of Byzantine features with Hellenistic levels sealed beneath as well as considering further
the nature of early Byzantine domestic occupation and evidence for the end of this sequence.
In this our final year of excavation, we also wanted to clarify the relationship between the
church and the area to the north-west in I17 and I18. In order to achieve these objectives
excavation took place in three areas: (a) south-east of the Church in squares N11-14, O11-12,
(b) east of the Church in L17, and (c) north-west of the Church in I17-18 and H17. We are
pleased to report that all these objectives were met successfully.
The resistivity survey completed in March-April 2011 showed a complex of ten rooms
in squares between N12 and P12. We excavated six rooms from the west end of this complex
(Plan 5). Four rooms represented the focus of a Byzantine domestic complex arranged in a
square in N11 and N12. These rooms measured ca. 10m (E-W) x 12.6m (N-S) and had two
additional structures constructed on the east side in O11 and O12 (Photo 12). The internal
features and artefacts contextualized within these early Byzantine living spaces will facilitate
detailed understanding of the activities which took place within these dwellings. Floors were
usually made from hardened earth, sometimes plastered, but occasionally paved, or partially
paved. Each room had a central stone feature for supporting a vertical post, and several
had fire installations set into stone and mud-brick benches, similar to those we have found
elsewhere in Byzantine buildings. Thresholds between rooms will enable reconstruction of
movement between these spaces. In the southern of the subsidiary structures in O11 and
O12c a number of finds from the early Byzantine period were found lying on the floor; these
included a copper chain (O11/064), presumably from a glass lamp, a clay lamp (O11/071),
and several vessels. A copper coin O11/054 was found next to the fire installation that was
built up against the east wall, and at the east end of the north wall two stone mortars were
found.
To the north of this complex, in N14c, the Byzantine walls were resting on an earlier
(Hellenistic) floor with a destruction deposit which yielded a number of Hellenistic ceramic
vessels lying in situ. These closed forms have been reconstructed and add considerably to our
understanding of the Hellenistic ceramic assemblage at Kilise Tepe.
Directly east of the Church work in square L17 we clarified the plan of the buildings
by recording the line of the robber trenches and room fills, and the remainder of the central
paved area in L17 excavated in 2009 was exposed for planning.
We completed the excavation of a long sondage in I17a and H18c where it was
demonstrated that north of a short stretch of large mortared wall 1.30m wide and running
east-west, there was a robber trench marking the position of a return to the north, associated
with the remains of a plaster floor lying on top of which were a series of ash and plaster
layers. A pit P11/045 cutting this surface, and apparently up against the former wall, was
found filled with a large quantity of carbonized wheat (Triticum), and was sampled (I17/036)
for C14 dating2 (Photo 13). Botanical analysis of such deposits will complement the work by
D. Heslop on the ground stone to further our understanding of the Byzantine rural economy.
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Plan 1: Kazılan Alanlarla birlikte Kilise Tepe Höyüğü, 2011 /
The Mound of Kilise Tepe with excavated areas, 2011

Plan 2: G19/20 (Vg tabakası)’deki Erken Tunç Çağı mimarîsi
ve FI 11/14 /Vf) ateş yapısı / Early Bronze Age architecture in
G19/20 (Level Vg) and FI 11/14 (Vf)
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Plan 3: Kuzey-Batı Binası, IIId safhası, 2011 / North-West Building, phase
IIId, 2011

Plan 4: I14-K14’teki Geç Tunç Çağı mimarîsi (Tabaka 3) / Late Bronze Age architecture
(Level 3) in I14-K14
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Plan 5: N11, N12, O11,O12’deki Erken Bizans mimarîsi / Early Byzantine architecture in N11, N12, O11, O12

Resim 1: Oda 69, Duvar 8001 ve 8005 / Room 69, Walls 8001 and 8005
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Resim 2: G19b in situ kırmızı küp KLT 201 / G19b
red jar KLT 201 in situ

Resim 3: G19d üst Vf yüzeyi
(11220), ateş yapısı FI11/3, çukur
P11/20 ve P11/22 / G19d upper Vf
surface (11220), FI11/3, P11/20,
P11/22)

Resim 4: Oda 37 IIIc duvar W5811 ve bağlantılı çanak-çömlek kırıkları / Room 37 IIIc wall
W5811 and associated sherds
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Resim 5: Üçgen yapı Oda 33 / Triangular feature in Room 33

Resim 6: Güneyden çukur P11/11 / P11/11 from south
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Resim 7: J14b: Doğudan duvar W1012 / J14b: W1012 from east

Resim 8: J14a Mercimek biçimli testi KLT 203
in situ / J14a: Pilgrim flask KLT 203 in situ
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Resim 9: Kuzeyden J14a+b duvar W1004 temeliyle birlikte 5d/e yüzeyi / J14a+b from
north: Surface 5d/e with W1004 foundation

Resim 10: J14 Güneyden çukurlar ve W1002 ile birlikte 5a yüzeyi / J14 Surface 5a: pits and
W1002, from south
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ILISU BARAJI İNŞAAT SAHASI 2011 YILI
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“Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaat sahasında tespit edilen1 Ilısu Höyüğü,
Havuz Mevkii ve Kilokki Rabiseki’de 2011 yılında gerçekleştirilen kurtarma kazıları (Resim:
1)2 Erkan Atay’ın alan sorumluluğunda Murat Eroğlu, Ahmet Güneş, Yeliz Atay, Aziz Ayhan
Bayraktar, Sibel Torpil, Adem Öncü, Adem Yücel, Vildan Gürdil Öncü, Hüsniye Levent,
Zerrin Hamioğlu Güneş, Mehmet Turan, Serhat Altun, Hamit Akan ve Vedat Akkaş’dan
oluşan ekip tarafından gerçekleştirilmiştir.
Ilısu Höyüğü
Önceki yıllarda Mardin İli, Dargeçit İlçesi’ne bağlı Ilısu Köyü’nün üzerine kurulduğu
höyüğün doğu ve güney yamaçlarında Ortaçağa tarihlenen yerleşim alanları açığa
çıkarılmıştır3.
Bu sezonda Ilısu Köyü’nün kuzeyindeki sırt üzerinde kazılan iki alanda (AI-AK 1316 ve AJ-AM 19-21) büyük bir mimarî kompleks açığa çıkarılmıştır (Resim: 1). Yerleşim
alanı kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan ve bunları dik açı ile kesen taş döşeli sokaklarla
düzenlenmiştir. Duvarların tümü temel seviyesinde korunmuş, değişik boy ve ölçülerde
taşlardan çamur harç kullanılarak inşa edilmiş olup kalınlıkları 80-100 cm. arasında
değişmektedir. Duvarların dış kenarlarına sıralanan düzgün taşların aralarına moloz taşlar
yerleştirilmiştir.
AI-AK 13-16 açmalarında bir payeli salon ile ek mekânları açığa çıkarılmıştır. Yolun
kuzeybatısında yer alan kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan dikdörtgen salonun çatısını
* Prof. Dr. A. Tuba ÖKSE, Kocaeli Üniversitesi,Kocaeli/TÜRKİYE e-mail: tubaokse@yahoo.com.
Öğr. Gör. Ahmet GÖRMÜŞ, Mustafa Kemal Üniversitesi, e-mail: ahmetgormus@yahoo.de.
Erkan ATAY, Ilısu Barajı İnşaat Sahası Koordinasyon Merkezi, e-mail: erkanatay10@mynet.com.
Nihat ERDOĞAN, Mardin Müze Müdürü.
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dörtgen biçimli dört paye taşımaktadır. Salona bağlı küçük mekânlar bulunmaktadır: AJ 13
açmasının batı kenarında 30x30 cm. boyutlarda tuğlalarla döşeli bir taban, AJ 14 açmasının
kuzeydoğusunda 1.20 m. eninde bir kapı açıklığı, AJ14/009/M kodlu mekâna ait yaklaşık 2
cm. kalınlığında sıkıştırılmış kireçle kaplı taban belirlenmiştir. Açmalarda tarım toprağının
yaklaşık 30 cm. altında yer yer yanık izlerine rastlanmıştır. AK13 açmasında birbirine bitişik
üç mekân açığa çıkarılmıştır. AK13/016/M ile AK/011-012/M kodlu mekân tabanları irili
ufaklı çakıl taş döşeli olup kapıları bulunmaktadır. AK13/012/M tabanına döşenen, kenar
kısımları yukarı kalkık in situ kiremitler, mekânın su ile ilişkili olduğu kanısını uyandırmıştır.
AK14/005/M kodlu mekânda çatı örtüsünü taşıyan taş direk kaidesi, AK14/004/M’de 2-3 cm.
kalınlıkta kireç taban ile, kırık kiremit parçalarından oluşturulup çamur harcı ile doldurulmuş,
60x80 cm. boyutlarda bir seki bulunmuştur. AK14/010/M’nin çok küçük çakıl taşlarından
oluşan taban döşemesinde çatıyı taşıyan büyük ve köşeli taş direk kaidesi, AK14/014/M
kodlu mekânda çörten ve künk parçaları ele geçirilmiştir. AK15/005/M büyük bir avlu
niteliği göstermektedir. AK16/001/T kodlu mekânda açığa çıkan 4 x 3.10 m boyutlardaki,
büyük moloz taşlardan oluşan döşeme üzerinden çok miktarda demir cürufu toplanmıştır.
AJ-AM 19-21 açmalarında kazılan, birbirine paralel uzanan üç taş döşeli sokağın
arasında bulunan, ikişer sıra hâlinde düzenlenmiş kare mekânlar ortalama 360x360-370 cm.
boyutlarda olup, kapı girişleri bulunmaktadır. Mekânların merkezlerinde yaklaşık 40x50 cm.
ölçülerinde üstü yontularak düzeltilmiş taşlardan oluşan, çatıyı taşıyan birer direk kaidesi
yer almaktadır. Bu mekânlardan AJ19/012/M’de tahribata uğramış maden ergitme potaları,
AJ19/013/M’de ocak olarak kullanılmış olabileceği düşünülen, ağız kısmı taban yüzeyinde
bulunan bir kısmı korunmuş küp, AJ19/016/M’de kandil, vazo, yayvan kap, çömlek, bardak
ve derin çanak gibi pişmiş toprak eserler ve bir metal kapı tokmağı bulunmuştur.
AJ20/013/M içerisinde çok sayıda küp, değişik büyüklüklerde kap kacak, AJ20/014/M
içerisinde dağınık künk parçaları, AJ20/015/M’de bir pişmiş toprak kaide, AJ20/016/M’de
ısıya maruz kalmış döküntü kerpiç parçaları ile çeşitli büyüklükte çömlekler ele geçirilmiştir.
AJ20/017/M içinde birbirine bitişik şekilde, 55x55 cm. ölçülerinde iki tuğla ile oluşturulmuş
bir platform bulunmuştur. AJ21/004-005/M kodlu mekânlarda kül izleri, küp parçaları, dört
tam kap, iki sikke ve iki demir âlet bulunmuştur. Küçük marn parçacıkları ile döşenmiş yolun
ortasında yer alan 11.20 m. uzunlukta ve 0.50 m. genişlikteki kanal ile yol üzerinde bulunan
ana duvarlara bitişik dörtgen biçimli, tabanı küçük çakıl taşları ile döşenmiş çukurlar su
tahliye sistemine aittir. Yolun güneyinde yer alan, tabanı kireç taşı parçacıkları ve sıkıştırılmış
toprak ile oluşturulmuş mekânların birinde taban üzerine kap yerleştirilmiş, diğerinde dikme
altlığı mevcuttur.
AK19/001/M kodlu mekânda karışık kültür toprağı ve kırmızımsı tuğla harcına benzer
sert toprak ile kapı aksamına ait demir parçaları, tıp âleti, çiviler ve tüm kaplar, AK20/003/M
kodlu mekânda çok sayıda tam kap, mızrak ucu ve bronz obje (Resim 2), AK20/004/M kodlu
mekânda demir testere, halkalar, çiviler, fibula ve tam kaplar bulunmuştur (Resim: 3-4).
AK19/014/M kodlu mekânın tabanı küp, tuğla ve kiremit parçaları ile döşenmiş, üzerinde
yoğun kül tabakası ve ısı etkisiyle çatlamış taşlar bulunmaktadır. AK20/012/M kodlu
mekânda duvar kenarına 15 cm. aralıkla birbirine paralel iki kiremit parçasından oluşan ocak
konulmuş, önü üç büyük taşla oval biçimde sınırlandırılmıştır. Mekânda tam kaplar, biley
taşı, demir âletler ve çiviler, AK20/013/M’de sikke, demir âletler ve tam kaplar bulunmuştur.
AK21 açmasının güneydoğu kesimindeki yol döşemesinde bulunan 1,5x1 m.
boyutlarda, yaklaşık 50 cm. derinlikteki çukurun AJ21 açmasında bulunan su kanalıyla ilintili
bir su biriktirme havuzu olduğu düşünülmektedir. Yolun kuzeybatısındaki yanmış mekânda
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(AK21/005/M) bir anahtar, bir kargı ve pişmiş toprak tabak ele geçirilmiştir. AK21/006/M
kodlu yanmış mekânda toplam 34 in situ çömlek, küp, kaide ve mızrak, kargı, bıçak gibi metal
buluntu (Resim: 3-4), AK21/011-012/M’de çömlekler, sikkeler ve metal objeler ile doğudaki
mekânda zincirlere bağlı bir kilit içerisindeki düzenek ele geçirilmiştir. AK21/014/M
içerisinden testi, çömlek, kase, mızrak, ağırşak ve boncuk ele geçirilmiş, mekânın batısında
duvara bitişik hâlde tuğlalardan yapılmış 1x0.5 m. ölçülerinde bir platform ile yanında ters
konmuş bir çömlek bulunmuştur. Mekânın kuzey kenarında üç tarafı tuğlalarla çevrili bölme
içerisinde minyatür bir kâse ele geçirilmiştir.
AL 19 açmasındaki yolun kenarında yer alan AL19/006/M kodlu mekândan üç küp, 32
tam kap, bir minyatür kap ile bir demir tarak, çiviler ve kırık kapı perçinleri ele geçirilmiştir.
AL20/002/M kodlu mekânda yedi tam kap ile yaklaşık 50 cm. uzunlukta ucu kırık bir kılıç,
AL20/007-008/M içerisinde 22 tam kap, AL20/008/M içerisinde iki tam kap ile bir makas ele
geçirilmiştir. AL 21 açmasında bulunan yol üzerinde kabartmalı tunç levhalardan oluşan zırh
açığa çıkmıştır. AL21/013/M’de yoğun seramik parçası, bir demir bıçak ve iki bronz sikke,
AL21/015/M’de pişmiş toprak kaide, tam kaplar, metal yüzük ve zincir ele geçirilmiştir.
AM 20 açmasındaki sokakta karşılıklı dik yerleştirilmiş tuğlalarla yapılmış su tahliye
kanalları, AM19/009/M’de çörtenler bulunmuştur. AM20/010/M kodlu mekânın toprak
ve kireç taşı parçalarıyla sıkıştırılmış tabanı üzerinde altlık, tunç bilezik ve demir orak,
AM20/013/M içinde demir zincir, AM20/011/M’de tam kaplar ve demir âletler bulunmuştur.
Höyüğün kuzeydoğu yamacında yer alan AJ 28 açmasında sadece moloz taşlara
rastlandığından, yerleşimin bu kesimde devam etmemektedir. Sondajın batısında daha derin
seviyede bulunan iki mezarda doğu–batı yönünde yatırılmış, yüzleri güneye dönük iskeletler
açığa çıkarılmıştır. Höyüğün kuzeyinde açılan sondajda tek sıra iri taşla çevrelenmiş, içi
moloz ve çakılla doldurulmuş, 6.5x5.5 m. boyutlarda yarı dairesel kulenin bir kısmı açığa
çıkarılmış, surla birleştiği kısım saptanamamıştır.
Ilısu Höyüğü’nde kuleli sur ile çevrelenmiş, bazı kesimlerinde su tahliye kanalları
ve havuzları olan düzenli yol sistemi bulunan bir yerleşim açığa çıkmıştır. Batı açmalarda
yangın geçirmiş, idari bir işlevi olduğu düşünülen “Payeli Yapı”da demirden silâhlar ve tarım
âletleri ele geçirilmiştir. Alanın doğusunda birbirine paralel üç sokak arasına yerleştirilmiş eşit
büyüklüklerdeki küçük mekân dizileri kapı ile girilen işlik, dükkân ve depolar olmalıdır. Bazı
mekânlarda bulunan yoğun in situ buluntu, yerleşmenin yangın sırasında hızla boşaltıldığına
işaret etmektedir. Mekânların bazılarında bulunan, tuğladan yapılmış küçük nişler içinde
bulunan küçük seramik kapların ayinle ilgili işlevleri olabileceği düşünülmektedir.
Höyükte ele geçirilen 124 küçük buluntu arasında üzerinde Minerva kabartması olan
bronz levha ve sikkeler (Resim: 5) M. S. 3. yüzyıla aittir.
Bir sikkenin ön yüzünde imparator Elagabalus’un annesi IVLIA SOAEMIAS AVG
(220-222), arka yüzde sağ elinde elmayı Cubis’e uzatmış, diğerinde asa tutan oturan VENVS
CAELESTIS yer almaktadır. Diğer sikkenin ön yüzün de Elagabalus (Marcus Aurelius
Antoninus) portesi (218-222) ve IMP CAES M AVR ANTONINUS AVG, arka yüzün de
zafer simgesi ve VICTOR ANTONINI AVG bulunmaktadır. Başka bir sikkenin ön yüzünde
III. Gordianus (241-243) ile IMP GORDIANUS PIVS FEL AVG, arka yüzünde sağ elinde
çelenk, sol elinde çapa tutarak ayakta duran tanrıça LAETITI AVG N bulunmaktadır. Bir
diğer sikkenin ön yüzünde III. Gordianus (241-243) ve IMP GORDIANUS PIVS FEL
AVG, arka yüzünde sağ eli havaya kaldırmış, sol elinde küre tutan AETERNITATI AVG yer
almaktadır.
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Havuz Mevkii
Şırnak İli Güçlükonak İlçesi’ne bağlı Havuz Mevkii’nin4 kuzey kesiminde (Resim:
6-7) orta büyüklükteki taşların tek ya da çift sıra hâlinde yan yana konulmasıyla örülmüş
ortalama 80 cm. genişlikte duvarlar açığa çıkartılmıştır. F 6 açmasında etrafı taşlarla çevrilip
ince çamurla sıvanmış, 2.20x1.50 m. boyutlarda oval biçimli bir sekili taban, G 6 açmasının
güney kesimde birbirleri ile bağlantılı üç duvarın oluşturduğu bir mekân (G6/004/M) açığa
çıkarılmıştır. Açmanın güneybatı köşesinden çıkarak kuzeydoğuya doğru hafif kavisle
ilerleyen tek sıra büyük taşlarla inşa edilmiş G6/005/D ile kalınlıkları 40-70 cm. arasında
değişen diğer duvarlar, farklı tabakalara ait olmalıdır. Açmanın kuzeybatısında yer alan
duvara bitişik G6/022/T orta büyüklükte taşlardan ve üst üste iki sıra hâlinde döşenmiş olup
bir sekiye ait olmalıdır. Açmada 1. evreyi G6/004/M ve onu çevreleyen duvarlar, 3. evreyi
G6/020/M kodlu mekân içerisinde yer alan G6/021/D kodlu duvar, 2. evreyi hücre plan
benzeri dörtgen ve hücre plana göre daha geniş boyutlarda 5 mekân temsil etmektedir. H 6
açmasında açığa çıkan duvarlar ve yassı taşlardan oluşan taban döşemesi iki mimarî evreye
aittir. I-J 6 açma arasında küçük ve orta boylarda dağınık görünüme sahip taşlardan oluşan,
güneybatıya doğru hafif bir dönüşü olan taş yığıntının nehrin taşkınlarına karşı yapılmış bir
set olmalıdır.
Geç Halaf5, Erken Ubeyd, Geç Ubeyd ve Geç Kalkolitik dönemlere ait seramik
parçaları güney açmalarında orijinal kontekstlerinden ayrılmış, karışık biçimde ele geçirilmiş,
kontekstler F-H 6 açmalarında daha iyi korunmuştur. Bol bitkisel katkılı, kötü pişirilmiş el
yapımı kaplara ait yoğun kap parçaların yanı sıra çok az sayıda boyalı parçaya rastlanmıştır
(Resim: 8). Buluntular kireçtaşı kap, çakmaktaşı ve obsidyen alet ve yongalar, işlenmiş
kemik parçaları, taş boncuklar, metal küpe, pişmiş toprak sapan tanesinden oluşmuştur.
Kilokki Rabiseki (45 No.Lu Alan)
Ilısu Höyüğü’nün kuzeydoğusunda yer alan, kumlu konglomera ana kaya üzerine
kurulmuş (Resim: 9) yerleşimde memba batardosuna giden kanalın açılması planlandığından,
11 sondaj açılmış, iki mimarî tabaka ile bir mezar odası açığa çıkarılmıştır 6.
Güney kesimde A1 açmasında kenarları büyük taşlarla örülmüş, araları küçük taşlarla
doldurularak örülmüş 1 m. genişlikteki, kuzey güney doğrultusunda uzanan iki duvardan
birisinin altında ana kaya üzerine oturtulmuş, etrafı yassı taşlarla çevrelenmiş ve ağzı farklı
bir kaba ait seramik parçasıyla kapatılmış çömlek içinde buluntuya rastlanmamıştır. A3
açmasının güney yarısında bulunan A3/006/M kareye yakın bir plan göstermektedir. Açmanın
kuzeydoğu köşesinde çakıl dolguya oyulup etrafı taşlarla örülen bir çukur (A3/010/Ç)
bulunmaktadır. A4 açmasında kuzey güney yönünde uzanan 4.60 m. uzunlukta ve 0.90 m.
genişlikteki duvar (A4/001/D) birbirine paralel iki sıra moloz taşın arasına çamur harcı ve
küçük taşların konulması ile oluşturulmuştur. Açmanın batı yarısında bulunan, alt tabakaya
ait tek sıra moloz taşla örülmüş dairesel çukurlardan (Resim:10) el yapımı tam kap, altlık ve
seramik parçaları ele geçirilmiştir. A5 açmasındaki, diğer duvarlardan daha büyük taşlarla
örülmüş duvar ile buna açı ile bağlanan 90 cm. genişlikteki uzun duvar, stratigrafik olarak
4
A. T. Ökse, A. Görmüş, E. Atay, H. Taşkıran ve N. Erdoğan “Ilısu Barajı İnşaat Sahası 2010 Kazıları” 33. Kazı
Sonuçları Toplantısı (baskıda). 2011 yılı kazıları 06.07-27.07.2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
5
O. Nieuwenhuyse 2007, Plain and Painted Pottery. The Rise of Neolithic Ceramic Styles on the Syrian and
Northern Mesopotamian Plains. Subartu XXIII, Turnhout: Brepols, 157-212.
6

Kazılar 23.10.2011-30.11.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
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üst tabakaya aittir.
Yerleşimin kuzey kesiminde yer alan A6 açmasında kül tabakası ile ilişkili iki mekân,
üç taban ve bir çukur saptanmıştır. A6/001/D’nin kuzeyinde, taban olarak kullanılan çakıl
düzlemin yaklaşık 1 m. derinlikteki orta kesiminde kırık seramik parçaları ve bir adet pişmiş
toprak ağırşak bulunmuştur. Mekânın devamı olan 9.50 x 7.10 m. boyutlardaki taban kısmen
çamur ile sıvanmış, üzerinde bir taş havan, iki pişmiş toprak ağırşak, bir taş ağırlık ve üç tam
kap bulunmuştur. Tabanın doğu tarafına yaslandırılmış tek sıra moloz taşla çevrilmiş dörtgen
çukurun batısında bir sütun altlığı yer almaktadır. Güneydeki mekânın kuzeybatı köşesine
dayandırılmış çok sayıda kırık küp parçası, mekânın depo olabileceğini düşündürmektedir.
Açmanın güneybatı köşesinde açığa çıkan, doğu-batı yönünde 2.40 m. uzunlukta uzanan, 0.50
m. genişlikteki tek sıra moloz taşla örülen duvar ile aynı seviyedeki sütun altlığı, stratigrafik
konumuna göre üst tabakaya aittir. Bunların altındaki, ana kayaya oyulmuş A6/004/M kodlu
mekân ile duvarları ise alt tabakada kullanılmıştır. Üst seviyede başlayan kül tabakası bu
mimarî öğelerin seviyesine kadar devam etmektedir. Tepenin Dicle Nehri’ne bakan doğu
yamacında ana kaya üzerinde yer alan A8/001/D kodlu duvarın kuzeyindeki çamur sıvalı fırın
(A8/002/O) çevresinde seramik cürufları bulunmuştur. Eğimli bir alana konumlandırılmış
3x2.5 m. ölçülerindeki fırınının doğu kenarı taşlarla desteklenerek yükseltilmiş ve tabanı
taşlarla döşenmiştir. Fırının ağız kısmında bir körük deliği korunmuştur. Fırın ile duvar,
olasılıkla alt tabakaya aittir.
Yerleşimin ana kaya üzerindeki alt tabakası inşa edilirken bazen çakıllı dolgu
düzleştirilerek taban olarak kullanılmış, A6 açmasının büyük bölümünü kaplayan taban
niteliğindeki dolgu yer yer çamur ile sıvanmış, dolgu içinde yaklaşık 1 m. derinlikte bir
mekân oluşturulmuştur. Bu tabakada doğal çakıl dolguya açılmış yuvarlak biçimli, kenarları
tek sıra taşla örülmüş çok sayıda çukurun bir kısmı silo olarak değerlendirilmiştir. Bu döneme
ait diğer mimarî öğeler birbirleri ile bağlantısı bulunmayan basit örülmüş taş duvarlardan
oluşmaktadır. Bu tabakanın üzerine kurulan üst tabakaya ait mimarî öğeler kenarları büyük
taşlarla örülmüş ve araları küçük taşlarla doldurulmuş duvarlardan oluşmaktadır.
Bu mimarîde ele geçirilen kil ağırşaklar, taş ağırlıklar, el yapımı yerel yonca ağızlı
testi, maşrapa ve kap parçaları ile bunlarla birlikte kullanıldığı anlaşılan çark yapımı Yeni
Assur kaplarına ait parçalar, kazı çalışması 2009 yılında yapılmış olan Kumru Tarlası (Zeviya
Tivilki)7 ile benzerlik göstermektedir. Assur kaplarının tipolojik özelliklere göre bu yerleşim
alanı M. Ö. 8.-7. yüzyıllarda kullanılmış olmalıdır.
A9 açmasında kazılan mezar odası (A9/001/G) karşılıklı iki sıra taşın arasına harç
konularak örülen duvarlarla çevrilidir. Mezar odasına girişin bulunduğu duvar diğerlerinden
daha düzensiz görünümlüdür. Tahrip edilmiş mezar odasında doğal çakıl üzerinde dağınık
insan ve hayvan kemikleri ile Roma Dönemine tarihlenen yedi sikke, bir yüzük, iki küçük
altın obje ve 110 boncuk ele geçirilmiştir.
7

A. T. Ökse, A. Görmüş ve E. Atay “A Rural Iron Age Site at Zeviya Tivilki: in the Construction Zone of the Ilısu
Dam, South-Eastern Turkey”. Antiquity 84/323, 2010, http://www.antiquity.ac.uk/projgall/okse323/index.html; E.
Atay ve A. T. Ökse “Photogrammetric methods for recording archaeological structures at Zeviya Tivilki on the Upper
Tigris, Turkey”. Antiquity 85/ 329, 2011, http://www.antiquity.ac.uk/projgall/atay329/index.html; A. T. Ökse, “Ilısu
Barajı İnşaat Sahası Arkeolojik Kurtarma Projesi” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü-Haberler 32, 2011: 47-49; A. T.
Ökse, A. Görmüş, E. Atay, H. Taşkıran ve N. Erdoğan “Ilısu Barajı İnşaat Sahası 2009 Kazıları” 32. Kazı Sonuçları
Toplantısı 1, 2011: 258-269; A T. Ökse, A. Görmüş, ve E. Atay “Transaction of Local People and the Assyrians in
the Upper Tigris Region: New Evidence from the Excavations at Zeviya Tivilki (Kumru Tarlası)”, Proceedings of
the 14th Symposium on Mediterranean Archaeology, Ed. Y. Morozova ve H. Oniz, British Archaeological Reports,
Oxford: Archaeopress (baskıda).
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G1 alanında bulunan iki sikkenin ön yüzünde İmparator Constantius Chlorus’un eşi
ve I. Konstantin’in annesi Agusta Helena büstü (MS 325-330), birinin arka yüzünde Jupiter,
diğerinde kamp kapısı yer almaktadır. Bir başka sikkenin ön yüzünde İmparator Licinius
yazısı, arka yüzünde Jupiter betimlenmiştir. Mezar odası, Ilısu Höyüğü Roma yerleşmesinin
nekropolü olarak değerlendirilmektedir. Ilısu Barajı’na adını veren kaplıcaların da bu
dönemde kullanılmış olması, güçlü bir olasılıktır.
Sonuç
İnşaat sahasının I. kamulaştırma alanında bulunan dört arkeolojik alanda 2009-2011
yıllarında yürütülen kurtarma kazıları bölgenin kültür tarihini kısmen aydınlatmıştır. Ortaçağ
ve Roma Dönemi Ilısu Höyüğü’nde, Demir Çağı Kumru Tarlası (Zeviya Tivilki) ve Kilokki
Rabiseki’de (45 No.lu Alan), Kalkolitik Dönem Havuz Mevkii’nde kazılmıştır.
Ilısu Höyüğü
Ortaçağ
Roma Dönemi
Demir Çağı

Yamaçlar
Tepe Üzeri

Kilokki Rabiseki

Kumru Tarlası

(45 no.lu Alan)

(Zeviya Tivilki)

Mezar Odası
Tabaka 1-2

Yapı Kompleksi

Havuz
Mevkii

Tunç Çağları
Kalkolitik Çağ

Yerleşim

Ilısu Höyük ve Havuz Mevkii’nde alınan karotlu sondajlar bölgede arkeolojik
dolguların Marn ana kaya üzerinde yer alan ortalama 1 metre kalınlıkta sert mil dolgu
üzerinde 1-1,5 metre kalınlıklarda olduğunu göstermiştir8. Kumru Tarlası (Zeviya Tivilki)
ve Kilokki Rabiseki kazılarında da kültür dolgusunun yüzeyin hemen altında başladığı ve
ana kayanın ortalama bir metre derinlikte açığa çıktığı görülmüştür. Buna göre bölgedeki
eski yerleşmelerin genellikle bir ya da iki dönem kullanılmış oldukları ve bu alanlarda kalın
arkeolojik dolguların beklenemeyeceği anlaşılmaktadır. Alanda 2008 yılında yapılan yüzey
araştırması, I. Kamulaştırma Sahası’nda çanak-çömleksiz Neolitik Dönemden itibaren
yerleşildiğini göstermiştir. Bölgenin çevresine göre daha ılıman olan iklim yapısı ile Dicle
Nehri’nin alüvyon dolgusu, bu alanın tarımcı topluluklar tarafından yerleşim alanı olarak
tercih edilmesinde rol oynamış görünmektedir. Yüz ölçümü küçük olan bu çanak ovası
büyük bir nüfusu beslenemeyeceğinden, burada sadece küçük boyutlu kırsal yerleşmeler
kurulmuştur.

8

Karotlu sondajlar Nurol-Cengiz Şirketi tarafından yüzeyden 5 m. derinliğe kadar alınmıştır.
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Resim 1: Ilısu Höyüğü Geç Roma Dönemi yerleşim planı

Resim 2: Ilısu Höyüğü Geç Roma Dönemi depo odası
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Resim 3: Ilısu Höyüğü Geç Roma Dönemi kapları

Resim 4: Ilısu Höyüğü Geç Roma Dönemi madeni buluntular

Resim 5: Ilısu Höyüğü Geç Roma Dönemi sikkeler
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Resim 6: Havuz Mevkii Kalkolitik Dönem
yerleşim planı

Resim 7: Havuz Mevkii Kalkolitik Dönem yapıları

Resim 8: Havuz Mevkii Kalkolitik Dönem
kap parçaları
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Resim 9: Kilokki RabisekiDemir Çağı yerleşimi ve Roma mezar odası (A 9)

Resim 10: Kilokki Rabiseki Demir Çağı depo birimi
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2011 YILI HARRAN KAZILARI
Nurettin YARDIMCI1*
Harran da daha önceki yılda işkur mevzuatı nedeniyle kazı çalışmalarımız
gerçekleştirilememişti. Bu yılda izin çıkmadan önce hazırlık için Şanlıurfa’ya gittiğimizde
Müze Müdürü’nün de bulunduğu ortamda yaptığımız görüşmelerde İşkur mevzuatı gereği
doğrudan kendi işçilerimizi alamayacağımız ancak ilân verilerek noter huzurunda çekilişle
işçi alabileceğimiz bildirildiğinden kazı yapmamızın olanaksız olduğunu anladık.
Ancak en azından kazı alanlarında bir temizlik çalışması yapılması gerekli olduğundan
Harran’a giderek belediye başkanı ve kaymakamla yaptığımız görüşme sonucu onlardan
aldığımız 35 işçi desteği ile ödenek harcamadan kazı ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirdik.
Harran Höyük’te ve camideki kazı ve temizlik çalışmalarımız 18.10.2011 ile 04.
11.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Başkanlığım altında gerçekleştirilen çalışmalar
Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Heval Boz Bey, Arkeolog
Aziz Tarlan ve Arkeolog Bekir Çetin’den oluşan kazı ekibi ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
2011 ekip listemizde yer alan Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Ali Saim
Gül Hicran Ak Naim Alkış Nazlı Köçebeler ve İsa Azak da kazı ve temizlik çalışmalarımıza
katılmışlardır. Şanlıurfa Müzesi’nden Arkeolog Nedim Dervişoğlu Bakanlık temsilcisi olarak
Kazı ve temizlik çalışmalarına katılmıştır. Çalışmalarından dolayı kazı heyetimiz üyelerine
ve Bakanlık temsilcisi Nedim Dervişoğluna, ayrıca Genel Müdürlüğümüz Kazılar Dairesi
Başkanlığına ve Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü’ne teşekkür ederim.
Önümüzdeki yıllarda Harran Üniversitesi’nden daha çok öğrencinin katılmasının,
bunların arkeoloji ve kazı eğitimi alması bakımından önemli olduğunu belirtmek isteriz.
Çalışmalar geniş bir alana yayılan höyükteki mimarî kalıntıların yer aldığı geniş
bir alanın temizlik çalışması ile 10.000 m2 çıvarındaki bir alanı kaplayan Ulu Camii’nin
temizliğine ağırlık verilerek başlanmış ve aynı anda Höyükteki kazılar önceki yıllarda İslamî
dönem tabakasının altında yaptığımız derinleşme çalışmaları sonucu 2. Tabakada 1.binyıl
Babil Dönemine ait buluntuların geldiği 35-36 DD-EE plan karelerine rastlayan alanda
gerçekleştirilmiştir.
Bunun yanı sıra höyüğün, caminin ve iç kalenin etrafını çevreleyen tel örgüdeki
tahribat onarılmış höyük ve camiyi çevreleyen tel örgüdeki iki kanatlı kapılardan höyükteki
iki kapı camide ise 1 kapı yenilenerek değiştirilmiştir.
Ayrıca höyükte ve camide bilgilendirme ve uyarı amaçlı yerleştirilmiş olan tanıtım
levhalarından tahribat görmüş olanlar onarılarak tekrar yerlerine dikilmiştir.
Höyükteki 35 Dd – 36 Dd – 35 Ee – 36 Ee Plan Karelerindeki Kazılar
(Çizim: 1-2, Resim:1-2, 5-13)
Harran Höyük 2011 yılı çalışmalarında 35-36 / DD-EE açma birimleri için öncelikli
olarak 35-36/EE açmalarının kesitlerinde de izlenebilen ve bu iki açmanın genelini kapsayan,
tabakalar hâlinde görülen kırmızı renkli ve küllü olası çukur dolgunun boşaltılarak alanın
genelinde aynı tabakanın kazılması planlanmıştır. Yaklaşık 9×7 m.lik alanda 35 EE açmasının
ortasında, 36 EE açmasının ise yaklaşık olarak ortasını ve batı yarısını kapsayan, alanın
*
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kuzeyine doğru genişleyerek dönemin topografyasına göre kuzeydoğuya doğru eğimli olan
kırmızı renkli kerpiç molozlu küllü olası çukur dolgu yaklaşık 30 cm. kazıldı, derinleşildikçe
giderek daralan çukur son buldu ve alanın genelindeki aynı tabaka dolgusuna geçildi. Tabaka
dolgunun 36 EE açmasının batı yarısında yayvan ve geniş bir alana yayılarak diğer alanlara
oranla düşük kodda başladığı görüldü.
Söz konusu çukur dolgunun her iki açmayı da kapsayan orta kısımlarında geçtiğimiz
kazı sezonlarında da yine aynı dolguda ele geçirilmiş Babil Kralı Nabonid Dönemine ait
çivi yazılı tuğla parçalarına (adak kitabesi) rastlandı. Moloz dolgunun kaldırılmasından sonra
alanın genelini anlamak ve 36 EE açmasının batı yarısındaki düşük kod seviyesine gelmek
amacıyla üç ayrı tesviyeyle yaklaşık 20 cm. kazıldı. Bu derinleşmelerde bir önceki kazı
döneminde tespit edilerek kazılan çukurun kuzeybatı tarafında iki adet tümlenebilir kap ve üç
adet orta boy taşın aynı düzlemde geldiği görüldü.
Yine bu alanda (L) şeklinde kuzey-güney doğrultulu üç adet, doğu-batı doğrultulu
bir adet kerpiç tuğla izi ve çevresinde düzensiz kerpiç tuğla izleri belirginleşti ancak bu iki
açmanın genelinde herhangi bir yapı izine henüz rastlanmadı. 35EE açmasının doğusunda
yaklaşık 3.50×1.40 cm. ölçülerinde sarı renkte kerpiçli dolgu, 36EE açmasının doğusunda
ise yaklaşık aynı ölçülerde yeşil renkte kerpiçli dolgu görülmektedir. 35 EE açmasının batı
kısmı çukur dolgusunun dışında kaldığı için 36 DD açma birimi doğu kısmında çıkan yapı ile
koşut kazılmış, bu alanda da olası bir yapıya ait olabilecek nitelikte kerpiç tuğla kalıntılarına
ve güney profile yakın kısımda, profilin içine giren birbirine bitişik tuğla dizilerine rastlanmış
alandaki söz konusu tuğla kalıntıları doğu – batı yönlü 6 metre boyunca izlenebilmişti, profilin
altına giren tuğlaların kuzeye doğru kapladığı alan bir metredir. Birbirine bitişik tuğlalar
iki boydadır. 40 x 40 cm. boyutunda büyük kare tuğlalar ve bunların yarısı (20 x 40 cm.)
boyutunda küçük tuğlaların birbirlerine simetrik dizildiği bu bölüm döküntü olamayacak
nitelikteki düzenli görüntüsü sebebiyle döşeme olarak yorumlanmış, ancak işlevi henüz tam
anlamıyla anlaşılamamıştı. Döşemenin kuzey sınırındaki dar tuğlalar doğudan batıya bir hat
oluşturmaktadır. Bu tuğla sırasının duvar için oldukça dar olması ve bu sıranın hemen dışında
yine kerpiç nitelikli farklı bir hattın bulunması sebebiyle bu alanı çevreleyen olası duvar
dolgusunun hangisi olduğu bu sezon çalışmalarında tespit edilememiş, ancak büyük kare
tuğlaların doğuya doğru yaklaşık 4 m. devam ettiği görülmüştür.
Önceki kazı sezonu 36DD açması çalışmalarında ortaya çıkarılan yapının ardından,
bu yapının batı duvarına paralel bulunan duvarın çevrelediği alanın anlaşılabilmesi amacıyla
da söz konusu duvarın batısı kazılmaya başlanmıştır. Yapılan tesviye çalışmaları ile 45×55
cm. boyutlarındaki ateş yerinin güney bölümünde beliren kısa tarafı güney profiline giren,
uzun tarafı açmanın güneydoğu yönüne doğru uzanan ( L ) şeklinde duvar olabilecek kerpiç
tuğlalı hat ve bu hatta paralel, yaklaşık 2 m. güneyde 35DD açmasında da 36DD açmasıyla
aynı düzlemde batı profilinden çıkan bir başka kerpiç tuğlalı hattın güneydoğu yönüne doğru
uzandığı tespit edildi. Bu iki duvar aynı yapının unsurları olabileceği izlenimini kazılan
alan dar olsa da göstermektedir, ancak bu sezon görülen duvarlarla bir önceki sezon kazılan
yapının batı duvarına paralel bulunan duvarın birbirleriyle ilişkili olmadığı görüldü.
2011 kazı sezonundaki çalışmalar yukarıda bahsedilen alanlarda yapılmıştır. Dört
farklı açmayı kaplayan alan doğu kısmını tamamen kesmiş çukur dolgusu sebebiyle üç farklı
düzlemde kazılmıştır. Alanın batı kısmında İslamî tabakanın altında daha eski bir tabaka
kazılırken 36EE açmasının kuzeydoğusunda bulunan araba yolu hariç doğu kısımdaki alanı
kaplayan çukurun iç dolgusunun tamamı boşaltılmıştır.
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Ulu Cami Genel Temizlik ve Kazı Çalışmaları (Çizim: 1- Resim: 3-4 )
19.10.2011 tarihinde Harran Ulu Cami’de daha önceki yıllarda ortaya çıkarılmış
olan mekânlarda temizlik çalışmalarına başlandı. Çalışmalar ilk olarak cami avlusu ve
şadırvandaki otların temizlenmesiyle başlamıştır. Avlu temizliğinin ardından son cemaat
yerinden başlanarak mihraba kadar olan bölümlerde temizlik çalışmaları devam etmiştir.
Caminin doğu, batı ve kuzeyinde yer alan sütunlu galeriler ile camiye girişi sağlayan doğu,
batı ve kuzey kapıları girişlerinde yer alan merdiven basamaklarındaki otlar temizlendi.
Caminin batısında 46,47 EE ile 47 FF plan karelerinde önceki yıllarda ortaya çıkarılmış
olan cadde ve bitişiğinde yer alan büyük dörtgen blok taşlardan oluşan mekânların iç ve
dışındaki bitkiler temizlendi. Yer yer düşmüş olan mimarî taşlar yerlerine konuldu. Temizlik
çalışmalarından sonra bu plan kareye tekabül eden alanda kazı çalışması yapıldı.
Caminin kuzeyinde 49 İİ plan karesindeki cadde ve bitişiğindeki mekânların içerisinde
ve çevresinde yer alan bitkiler temizlendi ve mekânlar içerisinde kazı yapılarak bu mekânların
içindeki toprak atıldı.
Ayrıca caminin kuzeyinde yer alan kare planlı 33.30 metre yüksekliğindeki minarenin
temizlik çalışmasına başlandı. Öncelikle minarenin üst kısmında yer alan günümüzde koruma
amaçlı yapılmış olan sundurma çatının üstünde yer alan kuş gübreleri temizliği yapılmış daha
sonra minarenin ahşap basamakları temizlenmiştir. Bu sezon yaptığımız kazı ve temizlik
çalışmalarımız 04. 11. 2011 tarihinde tamamlanmış ve kazı alanları temiz bir hale getirilmiştir.
Ayrıca Belediye’den alınan ilâve bir bekçi de höyükte görevlendirilerek tel örgülerin tekrar
olası bir tahribatı da önlenmiştir. Höyükteki kazılarda bulunan altı adet envanterlik eser, 9
adet etütlük nitelikteki eser liste halinde Şanlıurfa Müzesi’ne teslim edilmiştir.
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Çizim 1: Harran kazı alanlarının topoğrafik planı

Çizim 2: Harran Höyük kazıları, 35 DD-EE ve DD-EE açmalarının planı
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Resim 1: Höyük, temizlik öncesi

Resim 2: Höyük, temizlik sonrası
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Resim 3: Ulu Cmai, temizlik öncesi

Resim 4: Ulu Cami, temizlik sonrası
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Resim 5: Harran Höyük 35-36 DD-EE Açması’ndan bir görünüm

Resim 6: Harran Höyük 35-36 DD-EE
Açması’ndan bir görünüm
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Resim 7: Harran Höyük 35-36 DD-EE Açması’ndan buluntular

Resim 8: Ok ucu çakmak taşı Höyük 35 EE yüzey buluntusu
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Resim 9: Hayvan figürünü, pişmiş toprak,
Höyük 36 EE Açması 2. tabaka, 1. binyıl.

Resim 10: Figürün başı, pişmiş toprak,
Höyük 35 EE 2. tabaka 1. binyıl.

Resim 11: Çivi yazılı tuğla adak kitabesi, Höyük 36 DD Açması 2. tabaka, 1. binyıl.
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Resim 12: Taş Höyük 35 EE 2. Tabaka 1. bin yıl

Resim 13: Sikke, Bakır İslâmî Dönem, Harran Ulu Cami yüzey buluntusu
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MAYDOS KİLİSETEPE HÖYÜĞÜ KAZISI 2011 SEZONU
ÇALIŞMALARI
Göksel SAZCI*
Çanakkale İli, Eceabat İlçesi merkezinde yer alan Maydos Kilisetepe Höyüğü’ndeki
bilimsel çalışmalar 14.06.2011- 17.08.2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.1 2011 yılı
kazı çalışmalarını Kilisetepe Höyüğü ve Çamburnu Mevkii olmak üzere iki farklı alanda
gerçekleştirdik.
Maydos Kilisetepe Höyüğü
Höyük üzerindeki çalışmalarımıza 2010 yılında başladığımız D3.2, D3.3, D4.1 ve
D4.3 karelerinde devam ettik (Plan: 1).
D4.3 karesi: Çalışmalarımıza geçen yıl ortaya çıkardığımız iki kuyudan daha kuzeyde
olanın kazımıyla başladık. Amacımız içerisinden çıkan buluntularla kuyuları tarihlendirmekti.
Yaklaşık 3 m. kadar derinliğe kazdıktan sonra hem toprak atımı ile ilgili sorunlar
hem de iş güvenliği ile ilgili çekinceler ortaya çıkınca, bu alandaki kazıma son verdik. Ele
geçirdiğimiz buluntular arasında en eski buluntular Arkaik Döneme aitti ve bu yüzden de
şimdilik bu kuyuların tarihlenmesini Arkaik Dönem olarak verebiliyoruz.
Açmanın batı tarafında daha alttaki tabakalara ulaşabilmek için üstteki Bizans
Dönemi’ne ait 2010 kazı sezonunda ortaya çıkarılan temellerin kaldırılması gerekiyordu.
Gerekli tüm dokümantasyon işlemleri tamamlandıktan sonra bu işlem gerçekleştirilmiştir.
Bizans duvarlarının kısmen gömülü olduğu tabaka, bölgede Troia VIIb Dönemi olarak
bilinen Balkan kavimlerine ait kalıntıların bulunduğu bir tabakaya aittir. Bu tabaka D4.3
karesinde siyah külümsü bir dolgudan oluşmaktadır. İçerisinde çok sayıda kemik ve seramik
ele geçirilmiştir. Bu hâliyle dolgunun bir avluya ait olma ihtimali çok yüksektir. Zaten kazılan
alanda da herhangi bir mimarî kalıntı ele geçirilmemiştir. Seramiklerin çoğunu ‘Barbarian
Ware’ olarak bilinen, koyu renkli kaba ve üzerinde parmak ve tırnak bastırma yoluyla
oluşturulmuş plastik bezemeleri bulunan seramikler oluşturmaktadır. Küçük buluntular
arasında ise baş kısmı bezeli bir kemik iğne, bir taş balta ve ağırşaklardan başka kayda değer
önemli buluntu ele geçirilmemiştir.
* Yrd. Doç. Dr. Göksel SAZCI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, FEF, Arkeoloji Bölümü, Çanakkale/
TÜRKİYE. e-mail: gsazci@yahoo.de
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Stratigrafik olarak Balkan kavimlerine ait tabakanın altında, Son Tunç Çağına
tarihlenen ve Troia VIIA Dönemi ile çağdaş olan tabakaya ulaşılmıştır (Resim: 1, Plan:
2). Bu tabakaya ait kazılan alanda epeyce tahribata uğramış bir yapı ortaya çıkarılmıştır.
Yapının muhtelif yerlerinde yangın izlerinin bulunması da yapının dışarıdan gelen bir tahribat
sonucunda yıkıldığını göstermektedir. Yapının içerisinde bulunan yıkılmış duvarlara ait taş
kalıntıları kaldırılarak, yapının ana duvarları tespit edilmiştir. ‘A Yapısı’ olarak adlandırılan
yapı bölgede sürekli esen rüzgârın yönünde kuzeybatı- güneydoğu istikametindedir. Temel
duvarları 85 cm. kalınlığındadır. Kerpiçten olması gereken üst yapısı, yüzeye yakın olması
ve antik inşaî faaliyetler sebebiyle ortaya çıkarılamamıştır. A Yapısı’nın güney duvarı (duvar
8) kazılan alanda tamamen ortaya çıkarılmıştır. Ancak yapının kuzey duvarının (duvar 9)
batı kısmı yakın zamanda yapılan tarım aktiviteleri nedeni ile tahrip edilmiştir. Duvar 9’un
batı kısmında, odanın iç kısmına denk gelecek şekilde, sonraki bir dönemde bir duvar (duvar
10) eklenmiştir. A Yapısı’nın tabanına 2011 sezonunda ulaşılamamıştır. 2012 sezonunda bu
yapının tabanının ve dolayısıyla da in situ buluntuların çıkartılması hedeflenmiştir.
A Yapısı’nın hemen kuzeyinde, 9 numaralı duvar ile aynı yönde olan başka bir temel
kalıntısına (duvar 11) rastlanmıştır. Duvarın kenar veren yüzeyleri 2011 sezonunda ortaya
çıkarılamamıştır. Ayrıca duvar temelinin üst kısmı daha sonraki dönemlerde inşa edilen
Bizans duvarı tarafından tıraşlanmıştır. Dolayısıyla kerpiçten olması beklenen üst kısmına
ait herhangi kalıntı kazılan alanda ele geçirilmemiştir. Ancak duvarın kuzey kısmındaki
dolgu içerisinde ele geçirilen buluntulardan kerpiç duvarın bezemeli olduğu anlaşılmıştır.
Ele geçirilen süsleme parçaları, üzeri konsantrik dairelerle süslü rölyefli kerpiç parçalarıdır.
Parçalar yaklaşık 10 cm. eninde ve 3 cm. kalınlığındadır. Bu ölçüleri ile muhtemelen kapı ve
pencere kenarlarında söve olarak kullanılmaktaydı (Resim: 2 a-b).
Duvarın hemen kuzeyinde taştan yuvarlak kesitli bir stel açığa çıkarılmıştır. Bu alanda
da A Yapısı’nda olduğu gibi henüz tabana ulaşılamamıştır ve dolayısıyla da bu stelin dini
amaçlı mı yoksa sütun olarak mı kullanıldığı anlaşılamamıştır. Bu duvar ile D4.1 karesindeki
bir duvar paralellik göstermektedir. Bu yüzden de her iki duvarın bir oda oluşturduğunu
düşünerek bu yapıya da “B Yapısı” ismini verdik.
B Yapısı’nda 11 numaralı duvara ait dolgu içerisinde geniş bir kabın akıtacaklı kısmına
ait bir parça ele geçirilmiştir. Akıtacak kısmın hemen üstünde üç adet yumru bulunmaktadır.
Bu yumrular metal kaplardaki perçinlerin imitasyonlarıdır. Uzun yıllar kazılmakta olan
Troia yerleşimindeki Troia VI ve Troia VIIA seramikleri arasında iki büyük farklılık tespit
edilmiştir. Bunlardan bir tanesi ‘Tan Ware’ olarak bilinen tipik Troia VI malının üzerinin
koyu renkli bir astarla kaplanması, diğeri ise seramik üzerinde metal kaplardaki perçin
imitasyonlarının bulunduğu yumru bezemelerin uygulanmasıdır (Koppenhöfer 1997: 316).
Dolaysıyla bu buluntu da bizim Troia yerleşmesindeki stratigrafiye benzer bir stratigrafi ile
karşı karşıya olduğumuzu doğrular nitelikte bir başka buluntudur.
D4.1 karesi: D4.1 karesindeki çalışmalara Bizans Dönemine tarihlenen duvarın
kaldırılması ile başlanmıştır. Duvar kaldırıldıktan sonra bu yapının bir kısmı 2010 kazı
sezonunda açmanın kuzeybatı köşesinde ortaya çıkarılan kerpiçten oluşturulmuş bir teras
üzerine oturtulduğu anlaşılmıştır. Bizans Döneminde höyüğün yamacı ile kuzeybatı tarafında
bulunan tepenin arası kille doldurularak çok geniş bir alan oluşturulmuştur. Ancak daha
sonraki dönemlerde modern şehirciliğin getirdiği yapılaşma neticesinde günümüzde bu terasa
ait çok fazla bir şey kalmamıştır. Açma içerisinde de kuzeybatı kısmında bulunan söz konusu
kerpiç tabaka da tamamen kaldırılarak höyüğün Bizans Dönemindeki yüzeyine ulaşılmıştır.
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Bir sonraki işlem olarak geçen yıl açmanın kuzeydoğu kesminde ortaya çıkarılan
Troia VIIb Dönemi ile çağdaş Balkan kavimlerine ait duvar kalıntıları, gerekli belgeleme
işlemleri tamamlandıktan sonra kaldırılmıştır. Balkan Kavimleri’nin bir özelliği olan ev
temellerinin en alt taş sırasının orthostat şeklinde dik konulması daha da iyi gözlemlenmiştir.
Buluntu olarak ‘Barbar Malı’ olarak bilinen seramik türünün yanı sıra bir de taş balta ele
geçirilmiştir.
Kronolojik olarak Balkan Kavimleri Dönemine ait tabakanın altında Son Tunç Çağına
ait ağır yangın geçirmiş bir tabaka ortaya çıkarılmıştır. Bu tabaka D4.3 karesinde ortaya
çıkarılan ve bölgede Troia VIIA Dönemi olarak bilinen tabaka ile çağdaş bir tabakadır.
D4.3 açmasındaki duvarlara paralel olarak D4.1 açmasında da kuzeybatı- güneydoğu
yönünde, tarafımızdan 12 numaralı duvar olarak isimlendirilen bir duvar temeli ortaya
çıkarılmıştır. 12 Numaralı duvarın da yalnızca taş temelleri ortaya çıkarılabilmiştir. Kerpiçten
olması gereken üst kısmı ise maalesef höyük üzerindeki aktiviteler sebebiyle yok olmuştur.
12 Numaralı duvar ile D4.3 açmasındaki 11 numaralı duvar bir oda oluşturmaktadır. Biz bu
odayı da ‘B Yapısı’ olarak isimlendirdik. B Yapısı’nın D4.1 karesi içerisinde kalan kısmı
tabana kadar kazılmıştır. Taban kısmen taş döşeli, kısmen de kireçle sıvalıdır. Ağır yangın
geçirdiğinden çok sayıda in situ buluntu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen buluntular arasında
en ilginç olanları şüphesiz rölyefli kerpiç parçalarıdır.
Rölyefli kerpiçlerin sayıları çok fazladır. Bu alanda ele geçirilenler çoğunlukla iki
ana motiften oluşmaktadırlar: birincisi birbirini takip eden spiraller (Resim: 4a-b), ikincisi
ise eli belinde denilen kilim motifleri (Resim: 5a-b). Ancak bunların yanı sıra spirallerin
ve üçgenlerden oluşan motiflerin kullanıldığı parçalar da vardır. Motifler kalıp olarak
dökülmüştür. Üzerleri ise kırmızı, bej ve beyaz renkle boya ile boyalıdır. Formlarından
ötürü bazılarının kapı ve pencerelerde söve olarak bazılarının da duvarlarda bordür olarak
kullanıldıklarını düşünmekteyiz.
Rölyefli kerpiç parçalardan bir tanesinin formu diğerlerinden farklıdır (Resim:
6). Bezemesi diğer rölyefli kerpiç parçalarında da görülen birbirini takip eden spirallerin
küçültülmüş hâlidir. Ancak bu parçayı ilginç kılan hem arka kısmının hem de üst kısmının
düz olmasıdır. Bu hâliyle iki duvarın kesiştiği bir alanda kullanılmıştır. En yakın olasılık
ev duvarı ile tavan duvarının birleştiği yerde, günümüzdeki kartonpiyer uygulamaları
gibi düşünmek doğru olur. Bu hâliyle buluntu dünyada günümüze kadar bilinen en eski
kartonpiyer uygulamasıdır.
Yapı B’de ele geçirilen diğer in situ buluntular arasında tüm ve tüme yakın kaplar,
ağırşaklar ve bir de bronz çiviyi sayabiliriz.
12 Numaralı duvarın kuzey kısmında da bir mekân tespit edilmiştir. Bu mekânın
batı sınırını 13 numaralı duvar oluşturur. 13 Numaralı duvarın yanlızca doğu kenarı tespit
edilmiştir. Batı kenarı 2011 sezonunda tespit edilememiştir. Duvarın taşları yüksek derecede
ateşe maruz kaldığı için kısmen parçalanmıştır. 12 Numaralı duvar ile 13 numaralı duvarın
açmanın kuzeydoğusunda oluşturduğu mekân ‘C Yapısı’ olarak isimlendirilmiştir. Yapının
güneybatısında bir giriş yeri tespit edilmiştir. C Yapısı’nın tabanına kadar kazılmıştır. Tabanı
kısmen taş döşeli kısmen de kireçle sıvalıdır. Güney duvarına yakın bir yerde çapı 80 cm.
olan yuvarlak volkanik bir taştan üretilmiş bir sütun kaidesine rastlanılmıştır. Benzer sütun
kaidelerine Troia yerleşmesinde VIF evinde rastlanmıştır. Üstelik kullanılan taş türü de
aynıdır. Bu da bizim yine Homeros’un Troiası olarak bilinen Troia VI/ VIIA dönemleriyle
aynı dönemde olduğumuzu gösteren bir başka kanıttır.
Yapı’nın tabanında çok tahribat görmüş bir tüm kap ile üzerinde ‘S’ şeklinde spiraller
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ve noktalar olan seramikten üretilmiş yuvarlak bir obje bulunmuştur.
D3.3 karesi: D3.3 karesinin batı kısmında Bizans Döneminde yapılmış, D4.1
karesindeki buluntunun devamı olarak kilden bir teras bulunmaktadır. Kil terasın hemen
üstünde yine Bizans Dönemine tarihlenen kuzey- güney doğrultusunda ince bir duvar temeli
(duvar 16) tespit edilmiştir. Bu açmadaki çalışmalara Bizans Dönemine ait söz konusu teras
kilinin kaldırılmasıyla devam edilmiştir. Harfiyat toprağının çok fazla olması sebebiyle açma
sınırları içerisinde Bizans kilinin tamamının kaldırılması 2011 kazı sezonunda mümkün
olmamıştır. Bu alanda 2012 yılında çalışmalara devam edilecektir. Ancak yine de höyüğün
Bizans Dönemindeki yüzeyini ortaya çıkarabilmek bu açmada da mümkün olmuştur.
Açmanın güneydoğu kısmında Balkan kavimleri dönemine ait buluntulara
rastlanmıştır. Burada alt taş sırası dik orthostatlardan oluşan, güneydoğu kuzeybatı yönünde
duvar temeli ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu duvar diğer açmalarda olduğu gibi yine büyük
bir yangın tabakasının hemen üzerinde yer almaktadır ki bu da yine bölgeye yerleşen Balkan
kökenli kavimlerin barışçıl bir yolla bölgeye gelmediklerini göstermesi açısından önemlidir
(Resim: 7).
Balkan Kavimlerine ait tabakanın altında, D4.3 ve D4.1 karelerinde de görülen ağır
yangın geçirmiş Son Tunç Çağına tarihlenen tabakaya ulaşıldı. Bu tabakaya yalnızca açmanın
güneydoğu köşesinde rastlanmıştır. D4.1. karesinde ortaya çıkarılan C Yapısı’nın kuzeybatı
duvarının (duvar 13) devamı D3.3 karesinde de ortaya çıkarılmıştır (duvar 14). Yalnız
burada ortaya çıkarılan duvar ortalama kalınlıkları yak. 80 cm. olan duvarların neredeyse
iki katı kalınlığındadır. Muhtemelen bu duvar normal ev duvarı olmasının yanı sıra aynı
zamanda çevreleme duvarı fonksiyonuna da sahipti. Batı’daki duvar 13 güneydeki duvar 14
ve doğudaki duvar 15’in oluşturduğu mekân, ‘D Yapısı’ olarak isimlendirilmiştir. D Yapısı
içerisindeki yangın dolgusu içerisinde de bir tane tüm kap ele geçirilmiştir.
D4.3, D4.1 ve D3.3 karelerinde ortaya çıkarılan ve Son Tunç Dönemine tarihlenen bu
yapılar Kuzeybatı Anadolu Bölgesi için yeni ve son derece önemli yapılardır. Ege dünyasında
M.Ö. 2. binyılın ekonomisini belirleyen saray yönetimleridir. Minos ve Miken uygarlıklarının
etki alanında kalan yerleşimlerde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan görkemli yapılardan
dönemin ihtişamını anlamak mümkündür. Ayrıca ünlü ozan Homeros İlyada ve Odysseia
isimli eserlerinde dönemin saray yaşantısını detaylı biçimde yazıya dökerek günümüze kadar
ulaşmasını sağlamıştır. Ancak Batı Anadolu’da merkezî idarî yapıların, yani sarayların ve
tapınakların nasıl olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Batı Anadolu’da aralıklarla yaklaşık 140
yıldır kazılan ve dolayısıyla en çok bulguya sahip Troia yerleşmesinde bile merkezî yapıların
nasıl olduklarını bilmiyoruz. Çünkü Troia yerleşmesinde iki tane önemli antik teraslama
yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi Troia VI Döneminde diğeri de Troia VIII Döneminde
yapılmıştır. Troia VI Döneminde merkezi yapıları inşa edebilmek için bir teraslama yapılmış
ve bu teraslama neticesinde de merkezi alanda İlk Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağına tarihlenen
Troia III, Troia IV ve Troia V Dönemi tabakalarının büyük bir kısmı tahrip edilmiştir. Troia
VIII Döneminde ise Athena Tapınağı inşası sırasında da büyük bir teraslama gerçekleştirilmiş
ve bu kez de Troia VI/VIIA Dönemi merkezî yapıları tamamen tahrip edilmiştir. Troia’da
Troia VI/ VIIA Dönemine tarihlenen savunma duvarı ve hemen bitişiğindeki yapılardır.
Savunma duvarındaki yapılar da genel de ekonomi ile ilgili yapılardır. Dolayısıyla Troia’da
merkezî, idarî ve dinî yapılar, başka bir deyişle soylu sınıfının yaşadığı mekânlar tam olarak
bilinmemektedir.
Maydos Kilisetepe Höyüğü’nde, höyüğün merkezî kısmına yakın bir yerde ortaya
çıkarılan yan yana inşa edilmiş bu yapıların hem planları hem de içerisindeki süslemeleri ile
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yakın bir gelecekte Son Tunç Çağı Batı Anadolu arkeolojisi için son derece önemli bir yerde
olacakları kesindir.
D3.2 Karesi: D3.2 karesi höyüğün yamacında, dolayısıyla güneyden kuzeye doğru
bir eğimin olduğu alanda bulunmaktadır. Açmanın burada açılmasının nedeni batıdaki
profil kesitinde görülen savunma duvarının takibi içindir. 2010 sezonunda bu alanda
höyük yüzeyinden tıraşlanan toprağın biriktiği gözlemlenmiştir ve büyük bir kısmı da aynı
kazı sezonunda kaldırılmıştır. 2011 kazı sezonu, kalan döküntü toprağın kaldırılması ile
başlamıştır. Kaldırılan toprağın içerisinde I. Dünya Savaşı ile Osmanlı ve Bizans dönemlerine
ait buluntular ele geçirilmiştir.
Döküntü toprağının altında ortaya çıkarılan buluntular ise Son Tunç Çağının orta
dönemlerine ait buluntulardır (Resim: 8, Plan: 3). Ortaya çıkarılan ev temellerinin yıkılmış
olmasından ötürü iki ihtimal akla gelmektedir. Ya bu yapılar höyük yamacında bulunduğundan
yıkılmışlardır ya da ve daha büyük olasılıkla bu yapılar bir deprem neticesinde yıkılmışlardır.
İki ayrı evre tespit edilmiştir. Birinci evrede açmanın doğusunda kuzeydoğu- güneybatı
yönünde bir duvar (duvar 18), güneyinde doğu-batı yönünde bir duvar (duvar 19) ve batıda
yine kuzeydoğu- güneybatı yönünde bir duvarın (duvar 20) oluşturduğu bir mekân vardır. Bu
mekân tahribat gördükten sonra üzerine başka bir yapı inşa edilmiştir.
Söz konusu yeni yapıya ait açmanın kuzey kısmında doğu-batı yönünde bir duvar
(duvar 16) ile doğuda yine 18 numaralı duvarla aynı yönde, onun biraz doğusuna denk
gelecek şekilde bir başka duvar (duvar 17) inşa edilmiştir. Duvar 16 ve duvar 17’nin
oluşturduğu mekânın kuzey kısmında tabanda taş döşeme tespit edildiğinden zeminin
taşla kaplı olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu mekânın dolgusu içerinde yoğun yanmış kerpiç
izlerine rastlanmasından ötürü ağır bir de yangın geçirdiği anlaşılmıştır. Bu alanda ele
geçirilen buluntular arasında yarım bir kaba ait parçalarla çok miktarda ton balığı kemiği
ele geçirilmiştir. Ton balığı kıyıdan olta ile tutulamayacağı bilindiğinden açık deniz balık
avcılığı açısından önemli bir bulgudur. Duvar 17’nin doğusu, güney profili ve doğu profilinin
oluşturduğu dar alanda 2 tane in situ tüm kap ile bir tane kemik âlet ele geçirilmiştir.
D3.2 açmasının burada açılmasına neden olan batıdaki profil kesidinde görülen
savunma duvarına 2011 sezonunda ulaşılmıştır (Resim: 9, Plan: 3). Duvar açmanın
kuzeyinde kısıtlı bir alanda ortaya çıkarılmıştır. Kuzeydoğu güneybatı istikametinde giden
duvar tarafımızdan 21 numaralı duvar olarak isimlendirilmiştir. Duvar yak. 40-50 cm.
büyüklüğündeki iri yassı taşlardan eğimli bir biçimde oluşturulmuştur. Kazılan alan içerisinde
duvarın yalnızca kuzey kenarı ortaya çıkarılabilmiştir. Bu hâliyle yalnızca höyük yamacına
taş döşendiği izlenimi vermektedir. Gelecek kazı sezonlarında olası güney kenarına yönelik
araştırmalar yapılacaktır. Üst kısmında kerpiç duvar ortaya çıkarılamamıştır ancak duvar
taşlarının arasında kerpiç izlerine rastlanmıştır.
Savunma duvarı bulunması önemlidir. Çünkü burasının kale karakterli bir yerleşim
olduğunu gösterir. Tunç Çağı Troia yerleşiminin çok güçlü olduğu iki dönemi biliyoruz. Bu
dönemler Troia II ve Troia VI dönemleridir. İlk Tunç Çağına denk gelen Troia II Döneminde
Çanakkale Boğazı’nı geçmek isteyen antik denizcilerin Troia önündeki koyda uygun rüzgârı
beklemeleri ve Troialıların da denizcilere sağladığı, barınma, yiyecek içecek ikmali ve belki
de aldıkları bir çeşit vergi sayesinde yüksek refah düzeyine ulaştıklarını biliyoruz. Anıtsal
mimarî ve daha da önemlisi Troia hazinelerinden de anlaşılacağı üzere bu buluntular normal bir
çiftçi ya da balıkçı yerleşmesinden beklenmeyecek düzeyde buluntulardır (Sazcı 2007). Bunu
da ticaretle daha doğrusu deniz ticareti ile açıklamak mümkündür. Boğaz girişinde yalnızca
Anadolu kıyılarında değil, aynı zamanda boğaz önünde bulunan Limni Adası’ndaki Poliochni
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yerleşmesinin Troia II Dönemi ile çağdaş evresinde de yine zengin buluntulara rastlanmıştır
(Bernabo Brea 1964; Bernabo Brea 1976). Avrupa kıyılarında ise Boğaz girişinde Avrupa
Yakası’ndaki ilk koy olan Morto Koyu antik denizcilerin uygun rüzgârı beklemeleri için
çok korunaklı bir koydur. Bu koyun hemen gerisinde de Protesilas/ Karaağaçtepe yerleşmesi
vardır. 20. yüzyılın başlarında Fransız askerleri tarafından çok kısıtlı bir alanda çalışılmasına
rağmen, Troia II yerleşmesi ile çağdaş buluntular vermiştir (Demangel 1926). Bu yüzden
boğazın kontrolü İlk Tunç Çağında belki Troia merkezli olmuştur ancak hem boğaz önünde
hem de Avrupa yakasında da Troia’ya bağlı uydu yerleşimlerin olduğunu düşünmek gerekir.
Troia VI Döneminde ise boğaz kontrolünün askeri güçle kontrol edildiğini düşünmekteyiz.
Çünkü Troia önündeki doğal koy M.Ö. 3. binyılın sonlarında Dümrek ve Karamenderes
nehirlerinin getirdiği alüvyonlarla dolmuş ve bataklık hâlini almıştır. Bu dönemde liman
olarak Troia’ya kuşuçumu 7 km. uzaklıkta olan Beşiktepe limanı kullanılmıştır. Boğazın
kontrolü hiçbir dönemde yalnızca tek bir kıyıdan yapılamaz. İlk Tunç Çağı Troia, Poliochni
ve Karaağaçtepe örneği ya da çok sonraları İstanbul’un fethine giden süreçte Fatih Sultan
Mehmet’in inşa ettiği Çimenlik ve Kilitbahir kaleleri gibi boğaz kontrolü için her iki yakaya
da kale inşa etmek gerekir. Bu yüzden biz Orta ve Son Tunç Çağında boğaz kontrolü için
Avrupa yakasındaki kalelerden bir tanesinin Maydos Kilisetepe olduğunu düşünüyoruz.
Çamburnu Mevkii
2011 Maydos Kilisetepe Höyüğü kazı çalışmalarına paralel olarak T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.10.2010
tarihli ve 5147 No.lu kararı gereği ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 21.01.2011 tarihli B.16.0.KVM.0.12.01.00.160.02.0.1 (17)14190 No.lu yazısındaki olumlu görüşü ile Madytos antik kentinin sınırlarını tespit amacıyla
Çamburnu Mevkii’nde sondajlar gerçekleştirdik (Resim: 10).
Daha önce söz konusu bölgede Çanakkale Arkeoloji Müzesi tarafından 25 tane sondaj
yapılmıştır. Bu sondajlar da göz önünde bulundurularak tarafımızdan 2011 kazı sezonunda 8
tane yeni sondaj gerçekleştirilmiştir. Sondajların 7 tanesi sınır tespitine yönelik olup 2 x2 m.
ya da 3 x 3 m. büyüklüklerinde açılmış, bir tanesi ise buluntu niteliğine yönelik olup 10 x 10
m. büyüklüğünde açılmıştır.
A Sondajı: A Sondajı I. derece arkeolojik sit alanının kuzey ve batı sınırını tepit
etmek amacıyla açılmıştır. Açıldığı alan sit alanının batı kısmında, hemen yüksek terasın
ve ardından da tepenin başladığı kısımdadır. Burası 1:1000’lik planda mevcut yol ile 309
Ada 242 parselin arasında kalmaktadır. Sondajın hemen batısındaki yak. 2 m. kalınlığındaki
terasın kesitinde yakın zamana ait yapılaşmaya ait ev temelleri görünmektedir.
Kazı yapılabilecek alanın dar olması sebebiyle sondaj 2 x 2 m. ebadında tutulmuştur.
Kazı sonucunda kuzeybatı güneydoğu istikametinde uzanan bir duvar tespit edilmiştir. Bu
duvara ayrıca kuzey-güney yönünde bağlanan ince bir duvar kalıntısı daha ortaya çıkarılmış,
fakat yüzeye çok yakın olduğu için tahrip edildiği gözlemlenmiştir. Ele geçirilen seramiklerle
mimarî kalıntılar M.S. 13.-14. yüzyıla tarihlenmiştir.
B Sondajı: 1:1000’lik imar planında 269 No.lu Ada’nın sit alanı sınırının geçtiği kuzey
kısmında yapılaşma olduğundan, sondaj için mümkün olan en kuzey nokta 269 Ada 248
No.lu parselin batı kısmına denk gelmektedir. Bu nedenle bu alanda 3 x 3 m. büyüklüğünde
bir sondaj açılmıştır. Sondajın güneyinde, 15, 45, 248 ve 249 No.lu parsellerin kesiştiği
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alanda Çanakkale Arkeoloji Müzesi’nin 6 No.lu sondajı vardır ve bu sondajda mimarî
kalıntılara rastlanmıştır.
Yapılan araştırmalar sonucunda yaklaşık 2,5 m. derinliğe kadar kazılmış, arkeolojik
materyallerle dolu tabakalar tespit edilmesine rağmen, herhangi bir mimarî kalıntıya
rastlanmamıştır. Muhtemelen kazılan alan avlu ya da bahçe gibi boş bir alana denk
gelmiştir. Çıkan buluntuların değerlendirilmesi sonucu kazılan alanın 13.- 14. yüzyıla ait
olduğu anlaşılmıştır.
C Sondajı: C Sondajı yine sit alanının kuzey sınırını belirlemek amacıyla 269 Ada
70 Parsel’in batısında açılmıştır. Daha önce açmanın güneyinde Çanakkale Arkeoloji
Müzesi tarafından 2010 yılında 4 numaralı sondaj açılmış ve herhangi bir mimarî buluntuya
rastlanmamıştır. Sondaj 3 x 3 m. boyutlarında açılmıştır.
Yapılan araştırmalar neticesinde, hemen güneybatısında bulunan Çanakkale
Arkeoloji Müzesi’nin 4 numaralı sondajında herhangi bir mimarî kalıntı rastlanmamasına
rağmen, bu açmada kuzey-güney doğrultusunda bir duvar temeli ve bu temele açmanın
güney kısmında bağlanan batı-doğu yönünde bir duvar eklendiği görülmüştür. Yaklaşık 2
m. derinliğe kadar kazılmış ve bu temelin hâlen devam ettiği gözlemlenmiştir. Ele geçirilen
buluntuların incelenmesi sonucu ortaya çıkarılan buluntuların 13.- 14. yüzyıllara ait
oldukları anlaşılmıştır.
D Sondajı: D Sondajı 269 Ada 251 parsel üzerinde bulunmaktadır. Daha önce burada
2010 yılında Çanakkale Arkeoloji Müzesi’nin yaptığı 7 numaralı sondaj bulunmaktadır.
7 Numaralı sondajda ortaya çıkan mimarî kalıntılar diğer sondajdakilerden yapım tekniği
itibarı ile biraz daha farklıdır. Diğer sondajlarda ortaya çıkan ev temelleri yalnızca taştan
örülmüşken bu sondajdakiler taş ve kiremit kombinasyonu ile örülmüşlerdi. Ayrıca
Çanakkale Arkeoloji Müzesi kazılarında bu alandan iki adet de pithos çıkarılmıştı. Tüm
sit alanı içerisinde nitelik yönünden araştırma yapabileceğimiz en uygun veriler buradan
geldiği için daha geniş bir alanda araştırma yapmayı uygun gördük. 7 Numaralı sondajı da
içine alacak biçimde 10 x 10 m. büyüklüğünde bir açma açtık.
Bu açmada yapılan çalışmalar sonucunda, içerisindeki buluntulardan 13.- 14. yüzyıla
tarihlenen çok odalı bir yapı ortaya çıkartılmıştır (Resim: 11, Plan: 4). Yapı kuzeybatıgüneydoğu yönündedir. Yapının kuzey, doğu ve batı sınırları tespit edilmiştir. Kazılan
alanda güney sınırı tespit edilememiştir. Yapı içerisinde toplam 3 oda ile iki adet de havuz
tespit edilmiştir. Yapının güney kısmında iki oda vardır. Güneybatıdaki oda tarafımızdan
“Oda 2” olarak isimlendirilmiştir. Oda içerisinden çok sayıda seramik ile çoğunluğu metal
olan küçük buluntu ele geçirilmiştir. Buluntular arasında yine Bizans Dönemine ait bir
de sikke vardır. Odanın batı duvarının (duvar 3) dış kısmında bir bombe tespit edilmiştir.
Bu bombenin dekorasyon amaçlı yapıldığını düşünmekteyiz. Aynı şekilde simetrik olarak
ikinci bir bombenin daha kuzeyde de olduğunu varsayıyoruz. Ancak bu alan açma sınırları
dışında kaldığından kazılmamıştır. Güneydoğudaki oda ise tarafımızdan “Oda 1” olarak
isimlendirilmiştir. Bu oda aynı zamanda Çanakkale Arkeoloji Müzesi tarafından “7
numaralı sondaj” olarak isimlendirilen alan içerisinde kalmaktadır. Çanakkale Arkeoloji
Müzesi tarafından yapılan kazılarda 2 adet pithos tespit edilmiştir. Bu odadan kuzeydeki
bir kapı ile “Oda 3” olarak isimlendirilen geniş odaya geçmek mümkündür. Oda girişinin
sağında ve solunda iki adet pithosa ait dip kısımları ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca odanın tam
ortasında toprağa gömülü biçimde bir pithos daha tespit edilmiş ancak 2011 kazı sezonunda
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yerinden çıkarılmamıştır. Pithosun ağız kısmı başka bir pithos parçası ile kapatılmış bir hâlde
bulunmuştur.
Odanın batı kısmında bulunan, yassı geniş taşlardan oluşturulmuş birer basamakla
iki küçük mekâna ulaşmak mümkündür. Tarafımızdan “Havuz 1” ve “Havuz 2” olarak
isimlendirilen bu küçük mekânlar yapım tekniği bakımından yapının diğer mekânlarından
farklı inşa edilmişlerdir (Resim: 11). Zeminlerinde büyük yassı taşlar kullanılmış, büyük
taşların arası ise tuğla, ve seramik parçaları ile sıkılaştırılmış ve sonra da harç ile sıvanmıştır.
Nispeten ince olan havuzların duvarları da, içerisinde yoğun miktarda kireç ve küçük taşçıklar
olan bir harç ile çok iyi bir biçimde sıvanmıştır.
Her iki havuzun doğu kısımlarından açılan kanallarla yuvarlak formlu bir küvete
geçiş vardır. Bu küvetin hem iç kısmı hem de dış kısmı çok iyi bir biçimde aynı tür harçla
sıvanmıştır. Bu iki küçük mekânın ve yuvarlak küvetin içleri çok özenli bir biçimde sıvanarak
sıvı geçirmesi önlenmek istenmiştir. Tüm buluntular bir araya getirildiğinde, akla Antik
Dönemde ve hatta günümüzde de bazı yerlerde kullanılan şarap imâlathaneleri gelmektedir.
Basamakla çıkılan havuzlar üzümlerin çıplak ayaklarla ezildiği yerlerdir. Ezilen üzümlerden
çıkan sular her iki havuzda bulunan kanallar sayesinde yuvarlak formlu küvete akmaktadır.
Buradan alınan üzüm suları da Oda 3 ve Oda 1’de ortaya çıkarılan pithoslara doldurularak
fermante edilirler. Yapının kuzeyinde bir yol ve yolun hemen üst tarafında da bir başka yapıya
ait duvar temeli (duvar 7) ortaya çıkarılmıştır.
E Sondajı: Sit alanın güneydoğu sınırını ve sahil ile olan ilişkisini tespit edilmek
amacıyla 3x3m boyutlarında açılmıştır. Açmanın açıldığı alan sit alanı içerisinde ve I. derece
ve III. derece sit alanı sınırının geçtiği yerde bulunmaktadır. Açmada yüzey toprağının altında
muhtemelen uzun süre kullanılmayan ve boş kalan araziye işaret eden çok sert bir toprak
tabakasına rastlandı. Bu tabakanın altında ise doğu-batı yönünde uzanan çok zayıf bir duvara
ve bu duvara kuzey-güney yönünde bağlanan ikinci bir duvar kenarına rastlandı. Eldeki az
sayıda seramik örneğinden bu kalıntıları da 13.-14. yy.a tarihlemek doğru olacaktır.
Bundan sonraki 3 sondajımız deniz kıyısında olmuştur. Amacımız I. derece arkeolojik
sit alanının denizle olan sınırında sondajlar gerçekleştirmekti. Çünkü yol inşası esnasında söz
konusu alandan Bizans Dönemine ait lâhitler çıkarılmıştı. Ancak günümüzde bu alan asfalt
ile kaplı olduğu için bu düşüncemizi gerçekleştiremedik. Bu nedenle 154 Ada’nın güneyinde
kalan ve III. derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan 155 Ada’da üç tane sondaj
açtık.
F Sondajı: F Sondajı 155 Ada’nın kuzeyinde I. derece arkeolojik sit alanı sınırına
yakın bir yerde 3 x 3 m. boyutlarında açıldı. Yaklaşık 1 m. derinliğe kadar herhangi bir mimarî
kalıntıya rastlanmayınca, alan daha küçük boyutlarda (2 x 2 m.) 1m. daha kum tabakasına
kadar kazıldı. Kazılan alanda farklı zamanlarda deniz kıyısını doldurmak amacıyla dökülen
toprak tabakalarına rastlandı. Bu hafriyat tabakaları içerisinde en üstte olanın içerisinde
Bizans Dönemine ait seramiklerle birlikte bir tane de taştan ağırşak ele geçirildi. Muhtemelen
bu hafriyat sit alanı içerisinde yapılan bir inşaatın hafriyatına ait olmalıdır. Ancak bu Bizans
hafriyatı tabakasının altındaki tabakada plastik poşetler, soba külü ve inşaat artığı gibi güncel
çöplerin bulunduğu hafriyat topraklarına rastlandı. Dolayısı ile kazılan alanda herhangi bir
arkeolojik tabakaya rastlanmadı.
G Sondajı: G Sondajı, F Sondajı’nın güneyinde, 155 Ada’nın orta kesimlerinde
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3 x 3 m. boyutlarında açıldı. F Sondajı’nda olduğu gibi yaklaşık 1 m. derinlikten sonra
herhangi bir arkeolojik kalıntıya rastlanmadığı için 2 x 2 m. boyutlarına küçültülerek
1 m. daha derinleşilerek kum tabakasına kadar kazıldı. F Sondajı’nda görünen durum bu
sondajda da gözlemlendi. Yakın zamana ait farklı dönemlerde atılmış hafriyat tabalarına
rastlandı. Tabakalarının içerisinde plastik poşetler ve inşaat artıkları ile birlikte ilginç olarak
bir de terrakottadan üretilmiş ve muhtemelen Roma Dönemine ait aslan figürini bulundu.
Muhtemelen yine yakın bir bölgede sit alanı içerisinde yapılan bir inşaatın molozları
ile birlikte bu alana dökülmüştür. Çünkü kazılan alanda herhangi bir arkeolojik tabakaya
rastlanmadı.
H Sondajı: H Sondajı 155 Ada içerisinde en güneyde açtığımız sondajdır. Sondaj 3 x 3
m. boyutlarında açılmış ve 1 m. derinliğe kadar herhangi arkeolojik bir kalıntıya rastlanmadığı
için 2 x 2 m. boyutlarına düşürülmüştür. Daha sonra yak. 1 m. daha kazılarak sahil tabakası
olan kumlu tabakaya kadar kazılmıştır. Üst kısımlarda yine F ve G sondajlarında olduğu
gibi farklı dönemlerde atılmış yakın döneme ait hafriyat kalıntılarına rastlanmıştır. En alttaki
kum tabakası içerisinde ise kuzeybatı-güneydoğu yönünde zayıf bir taş temele rastlanmıştır.
Temelin hemen üzerinde içerisinde yakın zamana ait hafriyat toprağı bulunmasından ötürü
tam tarihlemesi yapılamamıştır. Muhtemelen yakın döneme ait olmalıdır.
2011 Yılı Koruma ve Bilgilendirme Çalışmaları
2011 yılı kazı sezonu kadar höyüğün etrafı herhangi bir korumaya alınmamıştı.
Yalnızca höyüğün etrafına inşa edilmiş olan evler nedeniyle kısmen höyüğe ulaşmak
engelleniyordu. 2011 yılında hem höyüğün insan geçişine açık olan alanları hem de kazı
evi ve deposu olarak kullandığımız ve I. derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan
maliyeye ait evin etrafı, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan
izinle tel örgüyle çevrilerek koruma altına alınmıştır.
Höyüğü korumanın bir başka yolunun bölgede yaşayan halkı bilinçlendirmek
olduğunu bildiğimizden geçen yıl başlattığımız bilgilendirme toplantılarına bu yıl da devam
ettik. Toplantılarımıza Eceabat Kaymakamı Sayın Bülent Uygur Bey ve Belediye Başkanı
Kemal Dokuz Bey’de destek vermiş ve katılımın yoğun olmasını sağlamışlardır.
Ayrıca Çanakkale Valisi Sayın Güngör Azim Tuna Bey de kazı alanımız ziyaret etmiş
ve kendisine araştırmalar hakkında bilgilendirme sunumu yapılmıştır.
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Plan 1: Açmaların karelaj içerisindeki konumları

Resim 1: Son Tunç Çağına ait merkezi yapıların doğudan görünümü
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Plan II: Son Tunç Çağına ait merkezi yapılar
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Resim 2a-b: B Yapısı içerisinde bulunan rölyefli kerpiç parçaları ve
rekonstrüksiyonu
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Resim 3: D4.1 Karesi’nde Balkan Kavimleri Dönemi’ne ait ev kalıntısı ve
dikey konulmuş alt sıra temel taşları

Resim 4a-b: Spiral (dalga) motifli rölyefli kerpiç parçaları ve rekonstrüksiyonu
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Resim 5a-b: Kilim desenli rölyefli kerpiç parçaları ve
rekonstrüksiyonu

Resim 6: Günümüzdeki kartonpiyer uygulamaları
gibi kullanıldığı düşünülen rölyefli kerpiç parçası
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Resim 7: Üstte Balkan Dönemi’ne ait dik taşlardan oluşan temel kalıntısı ve hemen altında
bulunan Son Tunç Çağı’na ait yangın geçirmiş kalıntılar

Resim 8: D3.2 Karesi’nde Orta Tunç Çağı Dönemine tarihlenen yapı kalıntıları
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Resim 9: Orta Tunç ve Son Tunç Çağının erken dönemlerine tarihlen Maydos Kilisetepe
Höyüğü savunma duvarı

Resim 10: Maydos Kilisetepe Höyüğü ve Çamburnu Mevkii’nin konumları
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Plan 3: D3.2 Karesi’nde Orta Tunç ve kısmen Son Tunç Dönemi’ne tarihlenen kalıntılar
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Resim 11: Çamburnu Mevkii ‘D Açması’ olarak isimlendirilen alandaki Şarap
İmalathanesi’nin batıdan görünümü

Resim 12: Çamburnu Mevkii, ‘D Açması’ndaki Şarap İmalathanesi’nde ortaya çıkartılan
havuzlar ve küvetin doğudan görünümü
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Plan 4: Çamburnu Mevkii ‘D Açması’ olarak isimlendirilen alanda ortaya çıkartılan Şarap
İmalâthanesi
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OLUZ HÖYÜK KAZISI BEŞİNCİ DÖNEM (2011)
ÇALIŞMALARI:
DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇLAR
Şevket DÖNMEZ1*
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
izni ile 2011 döneminde devam edilen Oluz Höyük sistematik arkeolojik kazı çalışmaları
7 Temmuz - 29 Ağustos 2011 tarihlerinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,
Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM), İstanbul Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği (Proje No: 16490) ve TÜBİTAK’ın finansal
destekleri ile 54 günde gerçekleştirildi. Kazının Bakanlık temsilcisi görevini Samsun
Müzesi’nden Arkeolog Serdar Ünan (M.A.) yerine getirdi. Kazı heyeti İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslâm Sanatı Anabilim Dalı’ndan Yrd.
Doç.Dr. E. Emine Naza-Dönmez, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji
Bölümü’nden Prof.Dr. Yılmaz Selim Erdal, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi
Bölümü’nden Prof.Dr. Vedat Onar, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Fethi Ahmet Yüksel ile Jeofizik Mühendisi
Mehmet Şafi Yıldız, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerleşim Arkeolojisi’nden Yrd.Doç.
Dr. Evangelia Pişkin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri
Bölümü Hititoloji Anabilim Dalı’ndan Yrd.Doç.Dr. Metin Alparslan ile Yrd.Doç.Dr. Meltem
Doğan-Alparaslan, Yüzüncüyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden
Yrd.Doç.Dr. Hatice Kalkan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür
Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Doktora öğrencisi Sıddıka Ayşe Tunçer (M.A.),
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Gözde
Dinarlı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve
Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Müjgan Serra Yücel Ceylan,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalı stajyer lisans öğrencileri Kübra Nur Odalı, Didem Çolak, Melek
Koçak, Aslı Beğendi, Dilara Arda, Anıl Köksal, Onur Kaya, Hülya Yanılmaz, Güldemet
Yıldız, Derya Şahin, Tuğba Korkmaz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Prehistoya Anabilim Dalı stajyer lisans öğrencileri Gamze Etyemez ve Gamze
Kamişli, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klâsik Arkeoloji Seda
İlhan, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü stajyer lisans öğrencileri
Pürnurece Baş, Arzu Linga, Nuran Yıldırım ve Doğuşcan Mayadağlı, Ahi Evran Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü stajyer lisans öğrencileri Sinem Sarıkaya ve
Gözde Cesur, Yüzüncüyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü stajyer
lisans öğrencileri Necla İçen, Asmin Açar, Ebru Ercan, Emre Demirtaş, Abdulvahap Baday
ve Engin Yıldız, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
stajyer lisans öğrencileri, Ebru Künefeci, Serpil Güner ve Reyhan Ak, Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Burcu Yıldız, ile Hacettepe
*
Doç.Dr. Şevket DÖNMEZ, Oluz Höyük Kazı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 34134-İstanbul/TÜRKİYE. e-mail: donmezsevket@gmail.com
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Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğrencisi Mert Tekin’den oluştu.
Oluz Höyük 2011 sezonu çalışmaları üç aşamalı olarak gerçekleştirildi.
1. Aşama: Arkeojeofizik çalışmaları: Oluz Höyük’te hem bu dönem ve hem de gelecek
yıllardaki sistematik arkeolojik kazılar için bir stratejik planlama yapabilmek amacıyla 25
– 29 Temmuz 2011 tarihlerinde Yrd.Doç.Dr. Fethi Ahmet Yüksel ile jeofizik mühendisi
Mehmet Şafi Yıldız tarafından 7400 m2’lik bir alanda çok elektrotlu resiztivite ve jeomanyetik
yöntemleri ile toprakaltındaki olası yapı kalıntılarına ait ayrıntılı derinlik, uzanım ve konum
bilgilerine ulaşılmaya çalışıldı (Topografik Plan).
2. Aşama: Arkeozooloji çalışmaları: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı’dan Prof.Dr. Vedat Onar 1-25 Ağustos 2011 tarihlerinde arkeozooloji
çalışmalarını Kazıevi Laboratuvarı’nda gerçekleştirmiştir.
3. Aşama: Arkeolojik kazı çalışmaları: Oluz Höyük 2011 dönemi kazı çalışmaları
yalnızca A Açması’nda gerçekleştirildi (Topografik Plan, Resim:1).
A Açması’nda 2007 sezonunda başlanan ve 2008, 2009 ve 2010 sezonlarında
sürdürülen çalışmalara bu dönem de genişleyerek ve derinleşerek devam edildi. I 14, I 17,
J 12, J 13, J 16, J 17, K 12, K 13, K 15, K 17, L 12, L 13, L 14 ve L 15 plankarelerinde
(Topografik Plan) toplam 1300 m2’lik bir alanda ortalama 1.20 m. derinleşildi. Bu derinleşme
çalışmaları sonucunda 0, 1, 2, 3 ve 4. Mimarî tabakalarda kazılar gerçekleştirildi.
“0” Tabakası
Kazı çalışmaları öncesi gerçekleştirilen yüzey temizliği ile kazı çalışmaları sırasında
kaldırılan yüzey toprağı içinde belirli sayıda sırlı çanak-çömlek parçalarına rastlandı.
Herhangi bir mimarî tabaka ile ilişkisi kurulamayan söz konusu bu çanak-çömlek parçalarının
çok büyük olasılıkla Oluz Höyük’ün en son yerleşim tabakasına ait olduğu, ancak tarım
faaliyetleri ile erozyon sonucunda günümüze kadar ulaşamadığı kanaatine varıldı. Yoğun
bir yerleşime işaret etmeyen, büyük olasılıkla bir ya da iki konutluk bir iskâna ait olduğu
düşünülen çanak-çömlek parçalarının, 2007, 2008, 2009 ve 2010 dönemi çalışmalarında
saptanan “0” Tabakası’na ait olduğu anlaşıldı. Çanak-çömlek parçalarının M.S. 10-16.
yüzyıllara tarihlenebileceği düşünüldü. Yüzey toprağı içinde ayrıca, pt. 2 ağ ağırlığı, 3
amfora tıkacı, taş 2 boncuk, 1 sapantaşı, çakmaktaşı 1 kazıyıcı, 1 kesici, tunç 8 sikke (Resim:
2 a-b), 2 çivi, 2 okucu, 1 nesne, demir 1 okucu, 1 külçe, kurşun 3 pendantif ve 1 sapan tanesi
ele geçirildi.
1. Mimarî Tabaka
A Açması’nda “0” Tabakası’ndan sonra ve yüzey toprağının hemen altından
başlayan 1. Mimarî Tabaka , 478.80 m. ile 478.50 m. seviyeleri arasında yer almaktadır.
Yüzeye yakınlığı nedeniyle tarım faaliyetleri, yoğun bir şekilde gerçekleştirilmiş yasadışı
kazılar ve büyük olasılıkla “0” Tabaka’sının yerleşimcileri, ayrıca yerleşme terk edildikten
sonra gerçekleştirilmiş gömüler nedeniyle yoğun bir şekilde tahrip edilmiş olan 1. Mimarî
Tabaka’daki mimarî kalıntıları ve buluntuları A Açması’nın kuzeyinde yer alan J 12, J 13,
K 12, K 13, L 12 ve L 13 plankarelerinde ortaya çıkarıldı. b.1000, b.1001, b.1002, b.1006,
b.1007, b.1011, b.1012, b.1065, b.1069 ve b.1158 No.lu buluntu yerlerinden oluşan 1. Mimarî
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Tabaka’da pişmiş toprak tuğlalardan oluşturlmuş ince bir duvar ve döşeme ile çok düzenli
plan vermeyen, taşlardan inşa edilmiş birtakım duvar ve döşeme kalıntılarına rastlandı.
1. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinden pt. 1 hayvan figürini parçası, 3 ağırşak,
3 tezgah ağırlığı, 1 sayı sayma tableti, 7 amfora tıkacı, 2 ağırlığı, 2 boncuk, 1 nesne, taş
1 ağırşak, 1 kapama, 1 havaneli, 1 bileytaşı, 1 zımparataşı, 4 öğütmetaşı, 1 üzüm presi,
çakmaktaşı 5 kesici, 4 kazıyıcı, obsidyen 2 kesici, kemik 2 delici, 1 boncuk, 6 astragalos,
tunç 11 sikke (Resim:3 a-b), 1 okucu, 1 delici, 1 tel, 1 kulp, tunç ve kurşun 1 figürin başlığı,
kurşun 1 sapan tanesi (Resim:4), 1 kenet, demir 1 kapı aksamı ve 1 nesne ele geçirildi.
1. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinde 21 adet basit toprak mezar ortaya çıkarıldı;
b.1010 (Sk.55), b.1017 (Sk.56), b.1020 (Sk.57), b.1045 (Sk.61), b.1057 (Sk.68), b.1073
(Sk.71), b.1082 (Sk.72), b.1083 (Sk.73), b.1084 (Sk.74), b.1092 (Sk.77), b.1093 (Sk.78),
b.1098 (Sk.79), b.1106 (Sk.80), b.1110 (Sk.81), b.1111 (Sk.82), b.1118 (Sk.86), b.1121
(Sk.87), b.1129 (Sk.88), b.1138 (Sk.95), b.1140 (Sk.97) ve b.1162 (Sk.103). Bu mezarlarda
saptanan iskeletler bebek ve çocuklara ait olup baş batıda, ayaklar doğuda, yüz güneye dönük
ve eller vücuda koşut şekilde ve dorsal, yani İslâmî tarzdadırlar.
2. Mimarî Tabaka
A Açması’nda 2007 döneminden beri geliştirilen kazılarda her dönem 2. Mimarî
Tabaka’da çalışılmıştır. Bu çalışmalar sırasında mimarî olarak 2. Mimarî Tabaka kazılan
her alanda tek evreli olarak saptanmıştır. Bu süreçte, özellikle ele geçirilen çanak-çömleğin
değerlendirilmesinden 2. Mimarî Tabaka’nın tek evreli olmadığı daima hissedilmesine
karşın, açılan alanlarda ortaya çıkarılan mimarî kalıntıların söz konusu mimarî tabakanın her
iki evresinde de de kullanılmış olmasından dolayı evrelendirme çalışmaları bugüne değin
net bir şekilde yapılmamıştı. 2011 çalışmaları sırasında 2. Mimarî Tabaka ilk defa iki evreli
olarak (2A ve 2B) J 12, J 13, K 12, K 13, L 12 ve L 13 plan karelerinde saptandı.
2A Mimarî Tabakası
478.50 m ile 477.90 m.ler arasında yer alan 2A Mimarî Tabakası b.1004, b.1021,
b.1025, b.1028, b.1031, b.1032, b.1033, b.1037, b.1040, b.1051, b.1056, b.1064, b.1074,
b.1080, b.1081, b.1090, b.1095, b.1096, b.1097, b.1101, b.1107, b.1108, b.1113, b.1119,
b.1121, b.1124, b.1125, b.1132, b.1135, b.1141, b.1152, b.1153, b.1154 ve b.1160 No.lu
buluntu yerlerinden oluşmaktadır.
2A Mimarî Tabakası kalıntıları özellikle K 12 ve K 13 plan karelerinde ortaya çıkarılan
bir yapı kalıntısı ve çevresindeki bazı duvar ve döşeme kalıntılarından oluşmaktadır. 2A
Mimarî Tabakası’nda civardaki arazilerde ve Çekerek Nehri yatağında bol olarak bulunduğunu
gözlemlediğimiz ve bazılarının yarı-işlenmiş olduğunu saptadığımız orta ve küçük boy
moloz taşlarla inşa edilmiş basit yapılara ait duvar temelleri olduğu görülmektedir. 2010
dönemi çalışmaları sırasında K 13 plan karesinin güney yarısında 1. Mimarî Tabaka kalıntısı
olarak değerlendirilen kuzeybatı – güneydoğu doğrultusunda inşa edilmiş 2 yapı kalıntısı
(b.653) ile bu yapılara güneyden ulaşan bir yol kalıntısının kuzeyinde ve aynı plankarenin
kuzey yarısında, söz konusu bu yapılarla bağlantısı açık olan bazı duvar ve döşeme kalıntıları
saptandı. b.1031 No.lu buluntu yerinde kuzeybatı-güneydoğu yönde inşa edilmiş taş temelli
bir yapının köşesi ortaya çıkarıldı. Kuzey-güney duvarı 2.50 m. uzunluğunda ve 0.60 m.
kalınlığındaki yapı kalıntısının batı-doğu doğrultusundaki duvarı 2.40 m. uzunluğunda
ve 0.50 m. kalınlığındadır. Bu köşeli yapı kalıntısının yaklaşık 1.00 m. kuzeyinde 4.25
m. uzunluğunda ve en geniş yeri 1.50 m. olan taş bir döşeme kalıntısı yer almaktadır. Bu
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döşeme kalıntısının yaklaşık 1.20 m. doğusunda kuzey-güney doğrultusunda inşa edilmiş
4.00 uzunluğunda ve 0.60 m. kalınlığında düzgün bir taş duvar temeli ortaya çıkarıldı. Söz
konusu bu döşeme ve duvar temeli kalıntısının kuzeyinde K 12 plan karesinde yer alan
uzun bir kerpiç duvar yer almaktadır. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde inşa edilmiş duvar
7.55 m. uzunluğunda olup. en kalın yeri 1.00 m.yi bulmaktadır. Batı kısmının ortalarında
kuzey-güney doğrultusunda kısa bir duvarla köşe oluşturulmuş olan uzun duvarın çöp çukuru
açma faaliyetleri nedeniyle tahrip edilmiş olduğu gözlendi (Resim: 5). Bu duvarın batısındaki
alanda, J 12 plan karesinin güney yarısında kuzeydoğusu b.1040 olarak kodlanan, tahribat
görmüş dikdörtgen planlı, basit bir taş temelli yapı kalıntısı ile bu yapının hemen batısındaki
taş döşeme kalıntısı ortaya çıkarıldı (Resim:6). Kuzey-güney doğrultusunda inşa edilmiş yapı
4.00 m. x 2.75 m. boyutunda olup, ortalama duvar kalınlığı 0.50 m.dir. Batısındaki taş döşeme
kalıntısı ise, 2.00 m. x 1.75 m. boyutundadır. Bunlara ek olarak, L 12 plankaresinin güney
yarısında (b.1154) ve L 13 plan karesinin (b.1124) kuzeyinde taş duvar temellerine ve mekân
içi taş döşemelerine sahip yapı kalıntılarının yalnızca köşeleri saptanabildi. Bu yapıların kesit
içlerinde kalan ve daha büyük oldukları anlaşılan bölümleri 2011 dönemi kazılarında ortaya
çıkarılacaktır. b.1154 No.lu yapı kalıntısı içinden pt. 1 boncuk ele geçirildi.
2A Mimarî Tabakası’nın diğer mimarî kalıntıları; gerek çöp çukurları ve mezar kazıları
gerekse de 1. Mimarî Tabaka sakinlerinin inşa faaliyetleri sonucu oldukça tahrip edilmişlerdir
ve planları tam olarak algılanamamaktadır. 2A Mimarî Tabakası içinde çok sayıda bothros
saptandı; b.1028 (çap 1.15 m, derinlik 0.50 m), b.1021 (çap 1.30 m, derinlik 0.45 m), b.1032
(çap 0.80 m. derinlik 0.30 m), b.1064 (çap 1.00 m, derinlik 0.40 m), b.1056 (çap 0.90 m,
derinlik 0.30 m.), b.1115 (çap 1.10 m, derinlik 0.35 m.), b.1095 (çap 0.85 m, derinlik 0.30
m.), b.1107 (çap 0.80 m, derinlik 0.40 m), b.1132 (çap 0.90 m, derinlik 0.35 m.) ve b.1152
(çap 0.75, derinlik 0.25 m.). Bu bothroslardan b.1021’de tunç 1 kepçe (Ressim:7), b.1028’de
pt 1 riton (Resim:8), b.1056’da pişmiş toprak 1 amfora tıkacı, b.1064’de pt. 1 amfora tıkacı,
1 astragalos, b.1107’de pt. 1 amfora, b.1132’de pişmiş toprak bir krater, 1 minyatür kap ve 1
kapama ele geçirildi.
2A Mimarî Tabakası kazıları sırasında b.1118 olarak kodlanan taban içinde orta boy
moloz taşlarla oluşturulmuş bir yığının yanına özenle yerleştirilmiş 13 adet yavru domuz
kafatası ortaya çıkarıldı (Resim: 9). Ayrıca, b.1113 olarak kodlanan taban üzerinde, yine bir
taş grubunun dibinde, dikdörtgen biçiminde tunç 1 kutu kapağı ile bunun hemen yanında
özenli bir şekilde yerleştirilmiş yassı ve ince hayvan kemiklerinden oluşturulmuş, oyularak
ve boyanarak bezenmiş çok parçalı bir kemik takı ele geçirildi.
2A Mimarî Tabakası dolgu toprağı içinde pt 1 çanak, 1 biberon, 1 çaydanlık, 1 boğa başı
kabartmalı kap parçası, 1 kapak, 2 tezgâh ağırlığı, 2 ağırşak, 10 amfora tıkacı, 3 ağ ağırlığı,
1 boncuk, 1 kalypter (Resim:10), 1 stroter, 1 döşeme tuğlası, 1 fırın deneme malzemesi, cam
1 boncuk, çakmaktaşı 7 kesici, 2 kazıyıcı, taş 1 havaneli, 1 sapantaşı, 1 öğütme taşı, 1 üzüm
presi, kemik 1 iğne, 16 astragalos (Resim:11), tunç 2 sikke, 2 fibula, 1 yüzük mühür, 1 tıp
aleti, 2 iğne, 1 olta kancası, demir 2 kesici, 1 çivi, kurşun 2 pendantif, 8 sapan tanesi (Resim:
12) ve bir nesne ele geçirildi.
2A Mimarî Tabakası’nın dolgu toprağı içinde 12 adet basit toprak mezar ortaya
çıkarıldı: b.1036 (Sk.59), b.1047 (Sk.63), b.1088 (Sk.75), b.1114 (Sk.83), b.1116 (Sk.84),
b.1117 (Sk.85), b.1128 (Sk.89), b.1137 (Sk.94), b.1139 (Sk.96), b.1144 (Sk.98), b.1149
(Sk.99) ve b.1155 (Sk.100). Bu mezarlarda saptanan iskeletler çocuk ve yetişkin bireylere
ait olup, baş batıda, ayaklar doğuda, yüz güneye dönük ve eller vücuda koşut şekilde, yani
İslamî tarzdadırlar.
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2B Mimarî Tabakası (Plan: 1)
477.90 m. ile 477.40 m.ler arasında yer alan ve J 12, J 13, K 12, K 13, L 12 ve L 13
plankarelerinde çalışılan 2B Mimarî Tabakası b.426, b.1000, b.1014, b.1015, b.1018, b.1014,
b.1038, b.1042, b.1044, b.1053, b.1058, b.1062, b.1067, b.1076, b.1099, b.1102, b.1103,
b.1105, b.1108, b.1109, b.1115, b.1119, b.1125, b.1143, b.1145, b.1146, b.1151, b.1156,
b.1160, b.1163, b.1164, b.1166, b.1167 ve b.1168 No.lu buluntu yerlerinden oluşmaktadır.
2B Mimarî Tabakası kazıları, 2009 döneminde ortaya çıkardığımız ve güneyden
kuzeye doğrun uzanan taş döşemeli ve açık su kanallı anıtsal yol kalıntısının (Resim: 13)
ulaştığı plankarelerde geliştirildi. 2B Mimarî Tabakası kazıları sonucunda, anıtsal yolun
sona erdiği alan, bu alanın kuzeyinde yer alan anıtsal bir giriş yapısı ile bu giriş yapısının
doğusunda yer alan çok odalı bir yapı açığa çıkarıldı (Resim: 14).
Anıtsal yol kalıntısının (Resim: 13) sonlandığı J 14 ve K 14 plan karelerinin kuzeyinde
yer alan J 13 ve K 13 plan karelerinde geliştirilen kazılarda, kuzeydoğu-güneybatı yönde
inşa edilmiş anıtsal bir yapı kalıntısının tahribata uğramamış kısmı saptandı (Resim:13).
b.1062 olarak kodlanan yapının kuzeydoğu-güneybatı yöndeki 12.30 m uzunluğunda ve
ortalama 1.00 m kalınlığındaki işlenmemiş ya da yarı işlenmiş taşlardan oluşturulmuş kuzey
duvarı hemen doğu bitişiğindeki çok odalı yapı güney duvarını oluşturacak şekilde doğuya
uzanmaktadır. Yapının güneye doğru uzanan 4.00 x 3.00 m. boyutundaki en geniş mekânının
güney kısmının tahribata uğramış gözlendi. Bu yapının batı tarafında ise yapıya bitişik olarak
inşa edilmiş taş döşeme alan bulunmaktadır. 2.75 x 2.50 boyutundaki bu alan anıtsal yolun
son kısımları ile aynı hizada yer almaktadır. Bu mekânın batı duvarının güneyinin bir silo ile
tahrip edilmiş olduğu anlaşıldı. b.1018 olarak kodlanan silonun duvarının taşlarla örüldüğü
saptandı. Silonun çapı 0.90 m, derinliği ise 0.35 m.dir.
b.1062 olarak kodlanan yapının kuzeyinde yaklaşık 11.50 x 5.00 m. boyutunda bir
avlu yer almaktadır. b.1053 olarak kodlanan avlu tabanında yer yer kalmış olan taş döşeme
kalıntıları, avlu tabanının tamamının taş döşemeye sahip olduğuna, ancak çöp ve mezar
çukurları ile 2A Mimarî Tabakası sakinlerinin inşa faaliyetleri sonucu tahrip edilmiş olduğuna
işaret etmektedir. Avlu tabanında pt. 1 tezgâh ağırlığı, 1 ağırşak, 3 amfora tıkacı, 1 boncuk,
taş 1 mühür, 1 bileytaşı, çakmaktaşı 1 kesici ve tunç 1 pandantif ve 1 okucu ele geçirildi.
Avlunun kuzeyinde anıtsal bir giriş yapısı ortaya çıkarıldı (Resim: 13). Ön kısımda
yer alan 2 adet iri dikme kaidesi b.1102 olarak kodlanan bu giriş yapısının cephesinde
yer almaktadır. Kabaca şekillendirilmiş iri taşlardan oluşan dikme kaidelerinden batıda
olanı 1.10 x 070 m. boyutunda olup, 0.70 m. yüksekliğinde, doğuda olanı ise 1.20 x 0.80
m. boyutunda ve 0.70 m. yüksekliğindedir. Dikme kaideleri arasındaki açıklık 1.90 m.dir.
9.10 x 3.25 m. boyutundaki giriş yapısının zemininin tamamen taş ile döşenmiş olduğu
saptandı. Bu döşemenin bazı kısımlarının bothros ve mezar kazıları sırasında tahrip edilmiş
olduğu anlaşıldı. Giriş yapısının kuzeyinin, yapı boyunca uzanan ve bitişik bir duvarla
sınırlandırıldığı görüldü. Yaklaşık 9.00 uzunluğundaki duvar 0.80 m kalınlığındadır ve batıdoğu yönünde uzanmaktadır. Anıtsal Giriş Yapısı’nın tabanı üzerinde pt. 1 kapak, 1 tezgah
ağırlığı, 1 amfora tıkacı, taş 1 ağ ağırlığı, 1 öğütmetaşı ve çakmaktaşı 1 kesici ele geçirildi.
b.1062 olarak kodlanan yapının, avlu ve anıtsal girişin hemen doğusunda 3 büyük
odası ve 1 küçük odası bulunan anıtsal bir yapı kalıntısı açığa çıkarıldı (Resim: 13).
10.15 x 8.50 m. boyutundaki yapı, diğer yapılarla aynı yönde yani kuzeydoğu-güneybatı
doğrultusunda inşa edilmiştir. Yapının 3 büyük mekânından batıda olanı 6.00 x 4.25 m.
boyutunda olup b.1143 olarak kodlanmıştır. Girişinin avlu tarafından yani güneybatıdan
olduğu bu alandaki 1.25 m.lik bir açıklıktan anlaşıldı. Ortalama duvar kalınlığı 0.60 m. olan
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mekânın doğu duvarı, doğu yanındaki mekânın batı duvarı durumundadır. Bu mekânın tabanı
üzerinde pt. 1 ağ ağırlığı, 1 boncuk ve tunç 1 yüzük ele geçirildi. Anıtsal yapının ortasındaki
ikinci mekân b.1125 olarak kodlandı. Batısındaki ve doğusundaki mekânlara göre küçük
olan orta mekân 6.00 x 3.00 m. boyutundadır. Ortalama duvar kalınlığı 0.60 m. olan orta
mekânın doğu duvarı, doğu yanındaki mekânın batı duvarını oluşturmaktadır. Bu mekânın
batı duvarının ortalarındaki yaklaşık 0.60 m’lik bir açıklık girişin bu kısımdan olabileceğine
işaret etmektedir. Bu mekânın tabanı üzerinde pt 1 tezgâh ağırlığı ele geçirildi. Anıtsal
yapının aynı doğrultudaki üçüncü ve son mekânı b.1108 olarak kodlandı. 6.00 x 4.50 m.lik
boyutuyla yapının en büyük mekânı konumundadır. Ortalama duvar kalınlığı 0.70 m. olan
mekânın tabanındaki taş döşeme kalıntıları, zeminin orijinalinde taş ile kaplı olabileceğine
işaret etmektedir. Anıtsal yapının ve dolayısı ile b.1108 No.lu mekânın güneydoğu köşesinin
kesit akması nedeniyle tahribata uğradığı gözlendi. Kuzey-güney yönündeki bu 3 mekânın
güneyinde doğu-batı doğrultusunda oluşturulmuş 2 adet mekânın varlığı anlaşıldı. Bunlardan
batıda olanı oldukça iyi korunmuş durumda olup, 5.50 x 2.80 m. boyutundadır.
Anıtsal yapının kuzeyinde ortaya çıkarılan ve yapının bitişik olarak tüm kuzey cephesi
boyunca uzanan 2 adet duvar oldukça dikkat çekicidir. Bu duvarlardan batıda olanı 6.50
m. uzunluğunda olup 0.80 m. kalınlığındadır. Bu duvar anıtsal giriş yapısının kuzeydoğu
köşesine kadar uzanıp, bu kısımda kuzeye 2.20 m.lik bir köşe yapmaktadır. Bu duvarın hemen
kuzeyinde 4.60 x 1.80 m. boyutunda taş bir döşeme yer almaktadır. Döşemenin kuzey kısmının
oldukça çökmüş olduğu gözlendi. Anıtsal yapının kuzey cephesinin doğusunda ise başka bir
duvar yer almaktadır. Batıdaki duvarın bittiği yerden başlayan 6.10 m. uzunluğundaki ve 0.65
m. kalınlığındaki duvar, yapının kuzeydoğu köşesinin bulunduğu kısımdan kuzeye 1.40 m.lik
bir köşe yapmaktadır. Herhangi bir yapı ya da mekân oluşturmayan bu duvarların çok büyük
olasılıkla güney bitişiğindeki anıtsal yapıyı şiddetli bir depreme karşı takviye amacıyla inşa
edilmiş oldukları düşünüldü. Duvarlardan batıda olanının kuzeyindeki döşemede belirlenen
derin çökme, Oluz Höyük sık sık şiddetli depremlere maruz kaldığına işaret etmektedir.
Anıtsal giriş yapısı ile anıtsal yapının kuzey ve batısındaki alanların çok sık bir
yapılaşmaya tabi tutulmadığı anlaşıldı. Avlu niteliği gösteren bu alanda ortaya çıkarılan
bazı kerpiç ve taş duvar kalıntıları ile taş döşemelerin depo özelliğindeki küçük yapılara
ait olduğu ve bunların çok sayıdaki çöp çukurları ile mezar kazıları sırasında tahrip edilmiş
olduğu anlaşıldı.
2B Mimarî Tabakası içinde çok sayıda bothros saptandı; b.1067 (çap 1.40 m, derinlik
0.55 m), b.1014 (çap 1.40 m, derinlik 0.40 m), b.1163 (çap 1.05 m. derinlik 0.30 m.), b.1105
(çap 0.70 m, derinlik 0.30 m), b.1109 (çap 1.00 m, derinlik 0.25 m) ve b.1103 (çap 0.90 m,
derinlik 0.35 m.). Bu çöp çukurlarından b.1067’de tunç 1 mobilya aksesuarı (Resim15),
b.1103’de pt. 1 çömlek, b.1105’te pt. 1çömlek ve b.1109’da pt. 1 çanak ele geçirildi.
2B Mimarî Tabakası dolgu toprağı içinde bir phiale (Resim: 16), 4 çanak, 3 krater, 3
çömlek, 1 testi, 1 minyatür kap, 3 boğa başı biçimli kulp parçası, 1 tezgah ağırlığı, 4 ağırşak,
3 boncuk, 1 pendantif, 17 amfora tıkacı, 6 ağ ağırlığı, kemik 4 delici, 1 boncuk, 9 astragalos,
boynuz 1 çekiç, taş 3 boncuk, 2 havaneli, 1 öğütmetaşı, 1 ezgitaşı, 2 nesne, 1 zımparataşı,
kumtaşı 1 kandil, 1 kandil kaidesi, oniks 1 kap parçası, çakmaktaşı 7 kesici, 1 kazıyıcı,
obsidyen 1 kesici, tunç 2 sikke, 1 istiridye biçimli nesne, 1 tıp âleti, 1 okucu, 1 nesne, demir
1 keski, 1 boncuk ve kurşun 1 pandantif ya da ağırlık ele geçirildi.
2B Mimarî Tabakası’nın dolgu toprağı içinde 16 adet basit toprak mezar ortaya
çıkarıldı; b.1022 (Sk.60), b.1046 (Sk.62), b.1048 (Sk.64), b.1052 (Sk.65 a-c), b.1063
(Sk.66), b.1068 (Sk.69), b.1075 (Sk.70), b.1091 (Sk.76), b.1130 (Sk.90), b.1134 (Sk.92),
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b.1135 (Sk.91), b.1136 (Sk.93), b.1151 (Sk.101), b.1161 (Sk.67), b.1170 (Sk.104) ve b.1171
(Sk.102). 2B Mimarî Tabakası’nda saptanan mezarlarda ortaya çıkarılan ve neredeyse tamamı
yetişkin bireylere ait olan iskeletler baş batıda, ayaklar doğuda, yüz güneye dönük ve eller
vücuda koşut şekilde, dorsal olarak yani İslâmî tarzda yatmaktadırlar. Buna karşın mezar
tiplerinde çeşitlilik görülmektedir. Bunlar içinde kiremitlerin kullanılmış olduğu 3 mezar
(b.1022, Sk.60; b.1134, Sk.92; b.1170, Sk.104) dikkat çekicidir. Hepsi birbirinden farklı
şekilde oluşturulmuş mezarlarda kullanılmış kiremitler yani stroterlerin bugüne değin Oluz
Höyük’te gerek tüm ve gerekse parça hâlinde çok sayıda ele geçirilmiş olan stroterlerden
hem boyut ve şekil hem de kalite ve teknik özellikler bakımından oldukça farklı olduğu
gözlendi. Oluz Höyük’e başka bir yerden getirilmiş olduklarını düşündüğümüz stroterlerin
pek çoğunun kırık ya da noksan olduğu görüldü. İlk kiremitli mezarda, kiremitlerin gömü
işlemi tamamlandıktan sonra tek sıra olarak mezarın üstünü kaplamada kullanıldığı, daha
sonra da adeta İslâmî gömülerde kullanılan tahta yerleştirilmesi gibi mezar çukurunun
güney duvarının eğimli bir şekilde yine kiremitlerle kaplandığı saptandı. İkinci mezarda,
kiremitlerin hem mezar çukurunun üzerine hem de geniş bir şekilde çevresine yerleştirilmiş
olduğu saptandı. Üçüncü mezarda ise, kiremitlerin basit bir şekilde mezar çukurunun üstünü
kapladığı görüldü.
Diğer bir mezarda (b.1151, Sk.101) düzgün işlenmiş blok yassı taşların kullanılmış
olduğu gözlendi. Kiremitler gibi Oluz Höyük’e dışarıdan getirilmiş olduğunu düşündüğümüz
bu taşların mezarın üstünü kapladığı, ancak büyük olasılıkla gömü yapıldıktan kısa bir süre
sonra soygun amacıyla yerlerinden oynatılmış olduğu anlaşıldı. Oluz Höyük mezarlarında
ahşabın, oldukça yaygın olarak kullanılmış olduğu bugüne değin pek çok mezarda bulunan
küçük kalıntılardan dolayı biliniyordu. Ancak, Sk.91’in (b.1135) açığa çıkarıldığı mezarın
üstündeki ahşapların oldukça sağlam biçimde saptanması, ahşapların mezar çukurunun
neredeyse tamamını kaplayacak şekilde kullanılmış olduğuna işaret etmektedir.
b.1046 olarak kodlanan mezar buluntulu olması bakımından ayrı bir yere ve öneme
sahiptir. İslâmî tarzda yatırılmış olarak saptanan iskeletin (Sk.62) sağ ve sol kulaklarında
birer tunç küpe ele geçirildi. Ayrıca göğüs kafesi kısmında bulunan tunç bir fibulanın üstünde
saptanan düz dokuma tekniğindeki kumaş parçasının büyük olasılıkla kefen bezine ait olduğu
düşünüldü.
3. Mimarî Tabaka
3. Mimarî Tabaka L 14 ve L 15 plankarelerinde gerçekleştirildi. b.445, b.1012,
b.1019, b.1029 ve b.1086 No.lu buluntu yerlerinden oluşan 3. Mimarî Tabaka’da tahribata
uğramış bazı taş temelli duvar kalıntıları dışında önemli bir yapıyı yansıtan mimarî kalıntılar
saptanamadı. 3. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinden pt. 1 kurşun kenetli kap parçası, 1
riton parçası, 1 ağırşak, 4 amfora tıkacı, kemik 1 astragalos, çakmaktaşı 2 kesici ve demir 1
kesici ele geçirildi.
4. Mimarî Tabaka
A Açması’nda 2009 ve 2010 döneminde 4. Mimarî Tabaka’nın araştırılması amacıyla
başlayan J 16, J 17, K 16, K 17 plankarelerindeki derinleşme çalışmalarına devam edildi.
b.1004, b.1024, b.1030, b.1039, b.1050, b.1085, b.1089, b.1133, b.1148 ve b.1175 No.lu
buluntu yerlerinden oluşan ve yaklaşık 250 m2lik bir alanda b sürdürülen 4. Mimarî Tabaka
çalışmaları sırasında, 2010 döneminde bir kısmını K 16 ve K 17 plan karelerinde ortaya
çıkarabildiğimiz büyük taş yapı (b.603) kalıntısının kuzeyinde, batısında ve tabanında
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derinleşilmeye devam edildi. Karmaşık ve çok evreli bir mimarîye sahip olduğu gözlenen taş
yapının ana kısmının taş temelli ve duvarlı olması dikkat çekicidir. Temel kısmında oldukça
iri taşların kullanılmış olduğu yapı 4.50 x 3.75 m. boyutlarında ve dikdörtgen plana sahip
olup, kuzey – güney doğrultusunda inşa edilmiştir. Ana yapıya batı ve kuzey duvarlarına ek
yapılarak güneye doğru bir genişleme yapılmıştır. Her ikisi de taş temelli ve kerpiç duvarlı
olan bu duvarlardan batıda olanı 3.00 m. uzunluğunda ve 0.50 m. kalınlığında, doğuda olanı ise
10.50 m. uzunluğunda ve gene 0.50 m. kalınlığındadır. Doğu duvarı doğuya doğru yönelerek
bir köşe oluşturmaktadır. Bu köşe duvarının 2.00 m. uzunluğunda ve 0.50 kalınlığındadır.
Dikdörtgen bir plana sahip olan ana yapının doğu duvarı üzerinde dikdörtgen planlı iri bir
niş yer almaktadır. Niş kısmı 1.75 m. x 1.50 m. boyutundadır. Yapının içi neredeyse tümüyle
taş yıkıntı molozuyla doluydu. Çok büyük olasılıkla kuzeybatıdan gelen ve deprem olması
muhtemel güçlü bir sarsıntı sonucunda bu yıkıntının meydana geldiği düşünüldü. 2011
dönemi çalışmalarında öncelikle yapının kuzeyinde bir derinleşme çalışması gerçekleştirildi.
Bu alanda (b.1004) yapılan çalışma sonucu yapının temel seviyesine ulaşıldı. b.1004 olarak
kodlanan alanda pt. 1 ağırşak, 5 amfora tıkacı, kemik 2 amulet, 1 delici ve çakmaktaşı 2 kesici
ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda yapının kuzey duvarını yaklaşık 1.85 m. yüksekliğe
ulaştığı gözlendi. Yapının iç kısmındaki çalışmalarda yıkıntı taşlar temizlendi, tabanda
(b.1024) derinleşildi ve duvarın iç yüzeyinde duvar yüzü arandı. Çalışmalar sonucunda
yapının düzgün bir iç duvar yüzü saptanamamasına karşın, ortalama duvar kalınlığının 0.95
m. olduğu belirlendi. Yapının tabanının dolgusu içinde pt 1 amfora tıkacı, kemik 1 amulet, 2
astragalos, taş 1 ağırşak, 1 havaneli, çakmaktaşı 1 kesici, 1 kazıyıcı ve demir 1 sapan tanesi
ele geçirildi. Yapının güneye doğru genişlemesini sağlayan kerpiç duvarların içindeki alanda
gerçekleştirilen derinleşme çalışmalarında ise erken bir evreyi temsil ettiği anlaşılan taş bir
döşeme (b.1056) saptandı. b.603 kodlu yapıda gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda
4. Mimarî Tabaka’nın 4B (M.Ö. 600 - 550) ve 4A (M.Ö. 550 - 500) olarak 2 evreli olduğu
saptandı. 4. Mimarî Tabaka’nın dolgu toprağı içinden pt. 1 ağırşak, 24 amfora tıkacı, 5 ağ
ağırlığı, kemik 1 iğne, 1 delici, 8 amulet, 3 astragalos, taş 1 pendantif, 1 perdah âleti, 1
ezgitaşı, 1 öğütmetaşı, çakmaktaşı 1 kesici, tunç 1 iğne ve demir 1 külçe ele geçirildi.
Sonuç
Sonuç olarak toplam 54 gün süren ve A Açması’nda 1300 m2lik bir alanda
(Topografik Plan) gerçekleştirilen Oluz Höyük 2011 dönemi kazı çalışmaları sonucunda
9 mimarî tabakanın ilk dördünde (1, 2, 3, 4. mimarî tabakalar) çalışıldı. 5 yıllık kazı
çalışmaları sonucunda A, B, E ve F açmalarının ilk tabakalarının, A ve B açmalarının ilk
dört tabakalarının birbirleri çağdaş oldukları özellikle ele geçirilen sikke ile çanak-çömlek
parçalarının değerlendirilmesinden anlaşıldı. Bu bağlamda, Oluz Höyük’ün 0 Tabakası
Ortaçağ ve Yeniçağa (M.S. 10 – 16. yüzyıllar), 1. Mimarî Tabakası Helenistik Çağa (M.Ö. 2.
yüzyıl – M.Ö. 1. yüzyılın ilk yarısı), 2A Mimarî Tabakası Geç Demir Çağının Geç Evresine
(M.Ö. 300 - 200), 2B Mimarî Tabakası Geç Demir Çağı’nın Geç Evresine (M.Ö. 425 - 300),
3. Mimarî Tabakası Geç Demir Çağının Geç Evresine (M.Ö. 500 - 425), 4A Mimarî Tabakası
Geç Demir Çağının Erken Evresine (M.Ö. 550 - 500), 4B Mimarî Tabakası yine Geç Demir
Çağının Erken Evresine (M.Ö. 600 - 550) tarihlenebilir. B Açması’nda saptadığımız 5.
Mimarî Tabaka (M.Ö. 7. yüzyıl) ile 6. Mimarî Tabaka’nın (M.Ö. 8. yüzyıl) Orta Demir Çağına
ait olduğu anlaşıldı. 7. Mimarî Tabaka (M.Ö. 13. yüzyıl) ile 8. Mimarî Tabaka (M.Ö. 15 - 14.
yüzyıllar) Geç Tunç Çağına yani Hitit Büyük Krallık Dönemine aittir. 9. Mimarî Tabaka’nın
ise özellikle taş kalıp, çakmaktaşı aletler ve çanak-çömlek parçalarının değerlendirilmesi
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sonucunda kabaca Erken Tunç Çağına (M.Ö. 4-3. binyıllar) tarihlenebileceği söylenebilir.
Kazı sırasında ele geçirilen ve rapor içinde mimarî tabakalara göre dökümleri verilen
414 adet müzelik ve etütlük eser, kazı sonunda Amasya Müzesi’ne teslim edildi.
Kazı çalışmaları sonunda açmaların hepsi ve tüm mimarî kalıntılar her yıl olduğu
gibi jeotekstil ile kapatılarak koruma altına alındı. İkinci aşama olarak yüzeylerine ince kum
tabakası serildi.
Oluz Höyük sistematik arkeolojik kazılarını gerçekleştirmeme izin veren Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teşekkürü bir borç bilirim. Kazılar için finanssal
destek sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmeleri
Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM), TÜBİTAK (Proje No: 109K027) ile İstanbul Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne (Proje No: 16490) teşekkür ederim. Ayrıca kazı
sırasında yaptıkları yardım ve gösterdikleri yakınlık nedeniyle Amasya İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Amasya Müze Müdürlüğü, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Müdürlüğü, Amasya Valiliği, Gökhöyük Tarım İşletmeleri Müdürlüğü, Gökhöyük Tarım
Meslek Lisesi Müdürlüğü ile Gözlek Köyü Muhtarlığına teşekkürlerimi sunarım.
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GORDION, 2011
G. Kenneth SAMS*
C. Brian ROSE
For permission and support for archaeological activities at Gordion in 2011, we
would like to express our sincere thanks to the General Directorate for Cultural Heritage
and Museums, especially Mr. Murat Süslü and Mr. Melik Ayaz. We also offer our warmest
thanks to the Museum of Anatolian Civilizations and its Director, Mr. Melih Arslan, for
the exemplary support and cooperation that we have enjoyed for many years. Mr. Halil
Demirdelen served as Representative of the Ministry of Culture and Tourism. We are most
grateful to him for his expert advice and guidance, and also for his patience.
As in past years, all activities were carried out under the general auspices of the
University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Richard Hodges,
Director, with cooperation from the University of North Carolina at Chapel Hill and the
Middle East Technical University in Ankara. Principal funding came from the University
of Pennsylvania Museum, the 1984 Foundation, the Samuel H. Kress Foundation, and the
National Aeronautics and Space Administration (NASA) of the United States government.
Excavation again did not take place in 2011.
Geophysical Prospection
C. Brian Rose provides the following report on geophysical activities in 2011.
Two geophysical teams worked at Gordion during July of 2011: one came from the
National Aeronautics and Space Administration in Washington DC (NASA), and two from
GGH Geophysics Company in Freiburg, Germany. Both teams used magnetometry, which
involves walking over fields with a machine that measures variations in the magnetic fields
of buried structures, thereby revealing new elements of the city plan.1
During the course of five days, the GGH team focused primarily on the area between
Kuştepe and the northern end of the Citadel Mound (5.2 hectares), which forms part of
Gordion’s Lower or Inner Town (Fig. 1).
The results from the Kuştepe area can be seen in Fig. 2, although the interpretations
of the data are still preliminary. In this area there are traces of a network of streets crossing
the area, as there had been in the southern part of the Lower Town. The region was not
orthogonally planned, although several of the streets intersect at angles that are close to 90
degrees. One of the streets may link the fort of Kuştepe with the large street that runs through
the middle of the mound.
Flanking the street were a number of structures, many of which were quite large-at
least 20 m long. These buildings appear to extend all the way from Kuştepe to the northern
edge of the citadel mound-a distance of over 330 meters. Such results are in harmony with the
*
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The NASA members included Joseph Nigro, Dr. Daniel Slayback, Jennie Sturm, and Dr. Compton James Tucker.
The GGH members included Christian Hübner and Stefan Giese.
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abundant sherds that are still found on the surface in this area. This means that the northern
part of the Lower Town was just as densely occupied as the southern part of the Lower Town.
In the northwestern part of our zone of exploration we detected an additional
fortification wall that must have enclosed at least the western part of the Outer Town, and
there were magnetic traces of other buildings within that fortified area. This may have been
the area where the majority of Gordion’s population lived.
The NASA team’s focus was also exclusively on magnetometry. The area of
investigation was spread out rather widely, in that it involved tumuli to the north, south, and
east of the citadel mound as well as a zone in the Outer Town that lay far to the west of the
citadel mound. The latter area (W3 on Fig. 3) was chosen because there is a standing stone
wall of Middle Phrygian date that was clearly part of a larger complex. We used magnetic
prospection in the surrounding area and found evidence for a series of robbing trenches 20 m.
square. These probably indicate the existence of a substantial building at or near the western
edge of the fortification wall of the Outer Town.
Several tumuli were also explored with magnetometry, as one can see in Fig. 3 (W1,
2, 4; S4–9, 11). The recorded anomalies suggest that although a number of them have been
robbed, several of the tomb chambers appear to be intact. Many of these lie in the center
of cultivated fields, and plowing has begun to cover their sides and tops. Since the tomb
chambers were wooden, the constant moving of the plow over the tumuli will undoubtedly
cause them to collapse, if they have not already. If agricultural cultivation in the tumulus
fields is not stopped, there is a risk that much of Gordion’s history will be destroyed.
Architectural Conservation
Frank Matero, University of Pennsylvania School of Design, continued to oversee
conservation activities, with Elisa Del Bono serving as Field Director. As in past years,
conservation in 2011 focused on the ninth-century B.C. Early Phrygian citadel, particularly
the 100-meter-long Terrace Building (Fig. 4).
Consolidation continued in the first and second units of the eight-unit Terrace Building
(TB 1-2). Where necessary because of excessive outward leaning, the walls were dismantled
and rebuilt. Structurally weak blocks were replaced with new ones, which were given a
distinctive dressing. The walls were then topped by a soft capping, consisting of waterproof
geotextile overlain by an earthen mantle with wild plant life, a combination of annual
plants and the low-growing perennial grass poa; mudbrick borders serve to contain the soft
capping material (Figs. 5-11). In the coming years, we plan to continue this procedure for
the remaining units of the Terrace Building, which has a total length of over 100 meters. The
same or a modified procedure can be applied to other buildings of the Early Phrygian citadel.
In 2011, improvement of the visitors’ path and adjacent metal fencing continued along
the south and southeast perimeter of the Main Excavated Area (Figs. 12-13).
At the southeastern edge of the main excavated area, the monumental stepped retaining
wall (glaçis) before the Middle Phrygian (8th century B.C.) gate complex is a major visual
feature of the site. Yet its view was largely blocked by excavated earth in front of it. In 2011,
the visually obstructive earth was removed by machine, and visitors are now able to view the
monument from external ground level (Figs. 14-15).
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Research
In 2011, the following individuals carried out research at Gordion and Ankara leading
toward publication:
Dr. Galya Bacheva, Late Phrygian pottery
Dr. Gareth Darbyshire, iron objects
Dr. Robert Henrickson, Phrygian pottery
Mr. Samuel Holzman, Phrygian ceramic cone mosaics
Dr. Richard Liebhart, tomb under the “Midas” Tumulus
Dr. Kathleen Lynch, ancient Greek pottery
Dr. Scott Redford, Medieval pottery and other finds
Dr. Lynn Roller, Phrygian idols
Dr. Elizabeth Simpson, wooden objects (Museum of Anatolian Civilizations)
Dr. Shannan Stewart, Hellenistic pottery
Dr. Mary Voigt, excavation results
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Fig. 1: Plan of the Inner and Outer Towns of Gordion. Map researched and drawn by
Gabriel Pizzorno and Gareth Darbyshire.

Fig. 2: Magnetic Prospection results in the northern part of the Inner Town of
Gordion. Map prepared by Stefan Giese and Christian Hübner (GGH).
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Fig. 3: Map of Gordion and environs, with areas prospected magnetically by the NASA
team. Courtesy of Daniel Slayback, NASA.

Fig. 4. Plan of Early Phrygian citadel, ca. 800 B.C. Terrace Building at lower left.
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Fig. 5. Northeast wall of Terrace Building 1 (TB 1) after consolidation and during
preparation of soft capping.

Fig. 6. Wall dividing Terrace Building 1 and 2,
placing of waterproof geotextile and mudbrick
borders prior to capping.
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Fig. 7. Wall dividing Terrace Building 1 and 2, placing of plant material as part of soft
capping.

Fig. 8. Wall dividing Terrace Building 1 and 2, after
completion of soft capping.
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Fig. 9: Terrace Building 1 after completion of consolidation and
capping.

Fig. 10. Terrace Building 1 and 2, general view after completion of
consolidation and capping.

Fig. 11. Terrace Building 1 and 2, aerial view. Photograph courtesy
of Stefan Giese and Christian Hübner (GGH).
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Fig. 12. New stone stairway on visitors’ path at southern perimeter of the Main Excavated
Area.

Fig. 13. New stone stairway and fencing at southern perimeter of Main Excavated Area.
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Fig. 14. Middle Phrygian stepped retaining wall (glaçis) before removal of excavated earth
in front.

Fig. 15. Middle Phrygian glaçis after earth removal, view from southeast. Above at right,
Middle Phrygian gate building. Above at left, Early Phrygian gate complex.
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2011 SEASON AT KiNET HÖYÜK
(YEŞİL-DÖRTYOL, HATAY)
Marie-Henriette GATES*
A. Asa EGER
Bilkent University’s Kinet Höyük Project conducted its twentieth season at this
ancient seaport in the Bay of İskenderun for a two-month period, with a team of twentyone researchers, excavators and students (7 June – 11 August). In addition to continuing
preparation of final reports on the Kinet excavations, this year’s program included six weeks
of fieldwork 800 m north of Kinet at the “TÜPRAŞ Field Site,” identified as medieval Hisn
al-Tinat (8th-12th c. AD) (Fig. 1). A few members of the Kinet team also returned for three
weeks in September, to excavate soundings on the BP-LPG Terminal property between the
mound and the seashore (Fig. 2)1.
2011 Excavation Projects
Tüpraş Field Site, Ancient Hisn al-Tinat
The third and final campaign at the medieval site on Tüpraş property north of
Kinet was carried out by Asa Eger in 2011 without the setbacks that cancelled work here
in 2010. This six-week season (19 June – 30 July) instead applied the full research program
intended for the previous year: broadening the exposure of the early Islamic and later fortified
enclosures and their associated structures to determine their scale and purpose; and verifying
the stratigraphic sequence proposed in earlier seasons by testing it against a new set of
contexts2. Although the site’s four phases and relatively shallow occupation were already
outlined by the 2006 and 2008 investigations, the building history of the original enclosure
Doç. Dr. Marie-Henriette GATES, Bilkent Üniversitesi, İBEF (Arkeoloji Bölümü). 06800 Bilkent. Ankara/
TÜRKİYE
Yrd. Doç. Dr. A. Asa EGER, University of North Carolina at Greensboro, A.B.D.
1
The 2011 Kinet staff, affiliated with Bilkent University unless specified otherwise: M.-H. Gates, project director; Charles Gates, associate director. Tüpraş Field excavations: Asa Eger (UNC-Greensboro), field director, with
Abigail Isaac (Montana), Emily Kirkegaard (Princeton), Filiz Tütüncü Çağlar (Victoria), Nicole Demos (UNCGreensboro), Aslı Duman and M. Umut Dulun. Research projects: Christine Eslick (Sydney), Early Bronze ceramics; M.-H. Gates, Yağmur Heffron (Cambridge), Aybike Sevüktekin, Middle Bronze ceramics; Ann Gunter
(Northwestern), Late Bronze ceramics; Gunnar Lehmann, Eyal Freiman (Ben Gurion), Iron Age ceramics; Çarles
Gates, Iron Age stratigraphy; Salima Ikram (American University, Cairo), Canan Çakırlar (Tübingen), B. Radovan
Kabatiar (Toronto), Julie Daujat (Edinburgh), archaeozoology. Conservation: Franca Cole (Cambridge). Illustration:
Fuat Yılmaz (Edirne/Trakya Ü.). Photography: M.-H. Gates. Kinet Höyük site guard: Mustafa Kaya.
We remain grateful to the Turkish Ministry of Culture and Tourism’s General Directorate for Cultural Heritage and
Museums for their annual permission, assistance and interest, and for assigning their exceptional representative
Mr. Yakup Ünlüler (Niğde Müzesi). As in previous seasons, the 2011 campaign received institutional and financial
backing from Bilkent University; other universities supporting individual researchers were Northwestern University
and Ben Gurion University of the Negev. The Tüpraş Field project, directed by A. Eger, was separately funded by
the Max van Berchem Foundation, the Barakat Trust, and grants from the University of North Carolina-Greensboro.
A generous contribution was again provided by BP LPG-Türkiye through the kindness of its general director Mr.
Kamuran Yazganoğlu and Dörtyol Terminal manager Mr. Murat Burgucu. The Kinet Höyük project expresses its
warmest thanks to these institutions and persons for ensuring another successful season.
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was obscured by extensive stone-robbing for its successor, and needed to be checked for
consistency in other parts of both. Finally, the site’s earliest phase, known only from limited
soundings and severely eroded deposits, invited further documentation.
To maximize effectiveness, fieldwork began with three long, narrow trenches (2 x 20
m and 2 x 10 m), situated where a 2006 sounding (TF 7) had uncovered the fortress’s possible
eastern limit, this year conveniently coinciding with uncultivated fields where excavations
would not cause damage. The three were soon enlarged according to sub-surface findings
into three adjacent 10 x 10 m squares, TF 16, 17 and 18, separated north to south by 1-m-wide
balks. Two more trenches were opened in the season’s final weeks: 16 x 16 m TF 19 beyond
the enclosure’s northwest corner, and 7 x 7 m TF 20 outside its south wall. The five trenches’
combined area of 660 m2 doubled the total exposure of the two earlier seasons and extended
their architectural plans and contexts significantly (Fig. 3)3.
Phase V: The earliest stage of the site was reached outside the fortified enclosure in
the southeastern trench TF 18, where wash layers on a tiled surface produced ceramics and
other finds of early Islamic/Abbasid date (eighth century AD, C14 = AD 650-770). Although
this material evidence for the site’s Abbasid foundation corroborated previous findings, it
did not give any clearer definition to the nature of this initial occupation, which was badly
affected by erosion. A wall foundation in the northwestern trench TF 19 may also belong
to this phase because of its stratigraphic position; its discovery late in the season could not
provide well-associated deposits. Both cases, however, suggest that this occupation preceded
the first fortified enclosure by one century or more. This date is reinforced by a cluster of 16
early Abbasid copper coins retaining traces of the cloth bag that contained them, from a pit
in TF 18. Burnt matter with the coins provided radiocarbon dates of AD 650-770 (2-sigma,
95% probability).
Phase IV: The next stage of activity was the construction of the first fortified enclosure,
the original Hisn al-Tinat: an Abbasid frontier post dating to the late eighth/ninth century
(Fig. 4). Its east wall extended ca. 30 m across two of the eastern trenches (TF 16-17). Its
south end ran underneath and beyond the later enclosure’s southeast tower in TF 16 [2006
TF 7]), where it was lost to erosion and a large pit. At its north end in TF 17, it may have
turned a corner west like the later enclosure’s north wall, or more likely extended farther
north, beyond TF 17’s north balk4. Midway along its exposed length was situated a broad
gate flanked by heavy buttresses, 2 m wide and projecting 3.5 m out (east) from the external
wall face. The passage between the south buttress (6 in TF 16) and its north counterpart (3 in
TF 17) was 5 m wide and paved with cobbles. It was disrupted along its length by an irregular
fissure filled with sand, suggesting a drainage channel or earthquake damage, and perhaps
both. No indication such as pivot stones was found for the placement and format of a door:
two leaves near the innner threshold and opening out against the buttresses seems reasonable.
The architectural plan of Phase IV could be followed only because of the distinctive
3
Site supervisors for the 2011 Tüpraş Field excavations were Filiz Çağlar and Nicole Demos (TF 16); Abigail İsaac
(TF 17); Emily Kirkegaard (TF 18, TF 20); M. Umut Dulun and Aslı Duman (TF 19).
4

In TF 19 was found an ashlar wall (16) that ran underneath the later enclosure’s north wall and continued north
beyond it for 6 m, into the trench’s north balk. This wall’s masonry and stratigraphic position suggest that the Phase
IV enclosure did extend north beyond the limits of the later fortified enclosure.
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technique used to lay out its walling. The first stage in the procedure involved a single layer
of small, angular and tightly set fieldstones, retained by a neat stone curb marking a straight
edge for wall faces. This layer established the guideline onto which the actual foundations
were placed (Fig. 4). For the eastern wall and its gateway, foundations included large
limestone ashlars, and possibly a mortar and rubble core like the later enclosure. But virtually
all Phase IV standing masonry had been robbed out by later builders, or was incorporated
into and concealed by later construction. Only the fieldstone guidelines remained visible
wherever their edges extended outside the contours of later walls, and a few walls spared by
rebuilding. These circumstances were well documented by the south face of TF 16’s buttress
6, where a robber’s trench outlined the lowest outer course of ashlars and turned the corner
south to proceed along the enclosure wall.
The later fortified enclosure followed precisely the eastern line and buttressed
entranceway of the Phase IV version, which can therefore be adequately understood. It is
more difficult to determine what lay inside, since the evidence is two-dimensional, consisting
of the basal layer of walling flush with surfaces that were stripped of associated deposits. In
TF 17, the line of the gate’s north buttress projected into the enclosure (west) for 3.75 m as a
narrow strip of pavement [39] resembling the basal layer of a wall (Fig. 5). At the end of this
pavement sits a large marble block [35], ca. 1 m high. Its base was secured to the pavement
with mortar, and the end of the pavement encircled it. The block was therefore in situ, standing
in isolation. Its face was carved with moldings characteristic of formal Classical architecture;
and although the block’s upper edge was chipped, the missing fragments were found in nearby
fill. This complete architrave block had evidently been transported from ancient Epiphaneia
(Gözeneler, 12 km to the northwest near Erzin), where identical architrave blocks from a
collapsed Roman temple lie beside the colonnaded agora.
In TF 17, Block 35 had been placed on its back, leaving the battered sides, base and
molded front exposed. Its purpose was explained when the floor or surface of this level
was reached north of the pavement. Into the floor was set a square press table, 1.7 m wide,
assembled from four square slabs and deeply incised with two concentric grooves (37) (Fig.
7). Block 35 would have provided a counterweight for a lever beam activating the press. A
large basalt millstone with square mortice, found encased in the north end of TF 16’s east
balk, may have belonged to the same installation. It is also likely, for stratigraphic reasons,
that the shallow wall (22) lying beyond the press was connected to it. These features all
indicate that an oil press was located inside the gate. To its south, in TF 16, another area was
delimited by a wall base parallel to TF 17’s 39 , and like it projected west from the gate into
the enclosure. However, no other traces of this level were recovered in this trench, and this
area’s function therefore remains unknown.
Phase IV’s ninth-century date and Abbasid affiliation were best documented by finds
discarded in two pits excavated in TF 18: a polychrome splash glazed bowl and a group of
near-complete Abbasid buffware jars (Fig. 6).
Phase III: In preparation for the fort’s rebuilding in the 10th century, the ashlar
foundations of Phase IV’s enclosure walls were dismantled, and its interior spaces condemned.
In TF 17, where the procedure was clearest, some ashlars were used as packing fill, together
with stones and earth, in order to raise the ground level inside the east enclosure wall and
gate (Fig. 7). This fill partly concealed the press table, and included large chips from the
marble architrave block 35 , as if an attempt was first made to break it up into pieces before
abandoning it in place.
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The new, Phase III fort was then constructed on a square plan (25 x 25 m) that retraced
the eastern enclosure wall and its buttressed gate, and perhaps other walls of the Phase IV
enclosure, now concealed. The four corners were reinforced with square towers, and at least
the south and west walls were buttressed at mid-length. These 1.6 m-wide walls were still
sturdy, preserving in part their mortar and rubble core faced with limestone ashlars, many
of which had been salvaged from the underlying structure. In 2011, all four sides of the fort
were exposed: the east side in TF 16 and TF 17; the south side in TF 20; and the north wall
and northwest tower in TF 17 and TF 19, significantly completing the plan that was outlined
in the 2006 and 2008 seasons.
The interior of the Phase III fort was divided into rooms averaging 3.4 m wide, for
an estimated four to five rooms per side and 16 rooms in total. The two excavated in 2011
in TF 16 and 17 matched the masonry and furnishings of the ones partially recovered in
2006 (TF 1 and 4) and 2008 (TF 9 and 11), showing that the fort’s interior was built at one
time according to a coordinated system. The dry-wall foundations combined stone masonry
(trimmed stones, fieldstones and some spolia such as column drums) with occasional string
courses of thin tiles. At the juncture between two walls, a single large limestone block stood
upright to form the corner. Doorways were also framed by upright blocks of similar size.
The uniform dimensions of these blocks suggests that the foundations, which supported a
mudbrick superstructure, stand at their original height of ca. 0.80 m. Room floors were made
of tamped earth except in their corners, where tiles were laid on the diagonal to cover a small
triangular area. The best sample of Phase III room type and layout was found in TF 16, where
a block of four rooms were connected by doorways (rooms 25, 26, 40 and 41) (Fig. 8). More
rooms of this type were found abutting the enclosure wall in the northwest corner of TF 17
(rooms 27, 28 and 31).
Outside the Phase III fortress were structures of similar construction type and
orientation. These were previously attested to the southwest in 2008 (TF 8). Their number
was expanded in 2011 to the southeast (TF 18) and northwest (TF 19), suggesting that the
fortress was closely surrounded on all sides. Preservation was shallow because of erosion,
especially in TF 18, but furnishings such as rooftiles, storage bins and ovens show that the
buildings were domestic. The practice of salvaging building materials from elsewhere was
much in evidence in these constructions. Late Antique spolia included a battered column
capital from a room or courtyard in TF 18, and a complete grave stela set into a bench or wall
foundation in TF 19 (Fig. 9). Like the stela from a courtyard pavement in 2008 TF 8, this one
was capped with a pediment and inscribed in Greek letters5. The most surprising collection
of recycled building material was 98 roof and floor tiles stacked in an open area outside
the south enclosure wall in TF 20 (Fig. 10). Mortar adhering to some of them indicates that
they had been removed from another structure, since the surface on which they lay in TF 20
was unplastered. Twenty-three square floor tiles (ca. 26 x 26 x 3 cm) were impressed with a
Greek monogram reading (perhaps) Honorius, produced by at least three different stamps.6
5
Basalt grave stela KT 27452 [2011 TF 19 15 L. 14]. Rectangular stela with pediment; tenon at base; complete. Five
lines of inscription: IOULIA/EMMI/TH MHTRI/MNHMH/XARIN, “Julia/[who dedicates to] Emmis/In memory of
the mother/farewell.” A. De Giorgi, who kindly contributed this preliminary reading from a photograph, notes that
the name EMMIS is attested at Anazarbos in the first and second centuries AD. For the stela found in 2008, see Gates
2010: 309 and fig. 11. According to De Giorgi, the name of its dedicant, LONGINOI, was also Cilician and known
at Anazarbos. The close similarity between the two stelae suggests they came from the same cemetery, somewhere
in the vicinity, and dated to the third/fourth century AD.
6

A square tile of similar size from Arsuz, now in the Hatay Müzesi (Antakya) is impressed with the same monogram
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Another eight tiles of similar size were stamped with six reversed Greek letters that spell out
“ONERIN.” A single, fragmentary tile with a tapered shape was inscribed with Arabic letters,
of still-undetermined meaning7. The monogrammed types are generally dated no later than
the 6th century AD; thus – like the stelae -- earlier even than the founding of this site. The
tiles must all have been destined for a construction project that never materialized.
Finds contemporary with the Phase III settlement and fortress place it in the ninth and
tenth centuries, however, and show its connections with distant parts of the Early Islamic
world. The glazed and plain tablewares and cooking pots illustrate types produced from the
frontier zone where this fortress was situated, to as far away as Iraq and Jordan; and an
early ‘Abbasid coin (AD 767/768-816/817), minted in Iraq, points to direct contact with the
‘Abbasid heartland through a commercial or administrative source.
Phase II: The final substantial occupation of Hisn al-Tinat (11th-early 12th century8)
reused only the fortified enclosure and the rooms inside it, and did not extend outside the
enclosure as in previous phases. Floors were raised and relaid, and wall foundations were
accordingly raised by several courses of stone (TF 16) or entirely rebuilt along similar lines
(TF 17). The functions of the various rooms are suggested by their many furnishings, left
in situ when this phase was destroyed by fire following an earthquake that toppled walls
and parts of the enclosure. The Phase II finds also show that the community was Christian,
and that the site had shifted its alliances from the Islamic to the Byzantine side of their
mutual frontier zone. Thus, despite similarities in layout between this final phase and its
predecessors, the settlement marks a radical cultural change from the earlier versions of Hisn
al-Tinat.
The rooms excavated within the Phase II enclosure in 2011, like those from the
earlier seasons, ranged in purpose from storing and preparing foodstuffs to workshops for
metalworking and weaving, and stables for animals. Two of the rooms in TF 16 (TF 16
room 16) and 17 (TF 17 room 11, beside kitchen 12) contained huge storage jars (Fig. 11).
Graffiti incised post-firing on many of them may refer to contents such as oil and cereals;
and the jars were often decorated with crosses, expressing the faith of their owners. The
faunal remains also indicate that subsistence relied heavily on pig meat, barely represented
in earlier phases and giving another index of different practices. Finally, a commercial and
political reorientation towards the Byzantine world is suggested by coinage -- such as a follis
of Constantine X (AD 1051-1150) found inside one of the storage jars -- and by ceramics,
now common to the eastern Mediterranean and resulting from distribution along the coast.
Phase I: After the earthquake that devastated Phase II, the site was systematically
stripped of building materials. Robber trenches mined the enclosure’s walls from end to end
for its limestone ashlars, at the same time cutting back the rooms immediately inside the
enclosure. The precision of this robbing operation implies that it was carried out by people
familiar with the fort’s layout and construction. It may also have coincided with the 12thcentury resettling of Kinet Höyük’s high mound, whose medieval masonry included recycled
limestone blocks as a characteristic feature.
The 2011 trenches were backfilled at the end of the season, as in previous campaigns.
Since the site has been registered as a first-ranked archaeological site since 2010, it can claim
but with a different stamp from the three Tüpraş Field examples.
7

 Suggested readings are “āṣala” (= founded) or “Bāṣil” (transcription of a Greek name into Arabic).

8

Two Phase II radiocarbon dates span the late 9th to mid-12th century: AD 980-1030 and AD 1020-1150.
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protection in the event of future industrial development on this property. Three excavation
seasons here have in any case achieved an exceptional documentation of an Early Islamic
frontier site and its transformation into a Byzantine guard station, both representing cultural
periods and circumstances that previously received little archaeological attention.
Soundings in the BP-LPG Terminal Lot 26
In September 2011 came the unprecedented opportunity to extend our archaeological
investigations into the property of the BP-LPG Terminal property, in a flat unbuilt area (Lot
26) between Kinet Höyük and the sea (Fig. 2). The two-week excavation project (12 - 24
September), carried out by three Kinet team members for the Hatay Müzesi (Antakya),
provided unexpected evidence for a Hellenistic lower town stretching at least 175 m west
of the mound towards the ancient shoreline9. It thus transformed our understanding of the
site’s configuration by demonstrating that the mound in this period rose up behind a coastal
settlement of some size, rather than sitting directly on the shore at the mouth of an estuary.
Three soundings were opened to sample Lot 26’s 1.5 hectares as widely as possible
within the short time available (Fig. 12). BP-1 and BP-3, each measuring 3 m NS x 20 m
EW, were aligned with the lot’s south and north sides; BP-2, 15 m NS x 3 m EW, was placed
between them near the lot’s east side10. BP-2 and BP-3 were eventually expanded, giving an
overall exposure of 267 m2 for the three operations. They produced identical stratigraphic
conditions, such that their results can be applied without hesitation to the untested area
between them, and thus to the entire lot. The top cultural layer was encountered at ca. 3.6
masl, underneath 0.50 m of modern levelling soil and 1.5 - 1.8 m of sterile sand-like loam11.
It consisted of an erosional surface sealing a shallow deposit of rooftiles and abraded pottery
including Eastern Sigillata A, both characteristic of Kinet Period 2 (mid-second to midfirst century BC). Architecture was limited to a single wall foundation in BP-2. It can be
concluded that this area was already thinly settled in Period 2, in contrast to the considerable
building activities on the mound. When Kinet was revived in the 12th century AD, it did not
include this coastal area.
Beneath this level, all three soundings produced substantial architectural remains
corresponding to Kinet Period 3 (Late Persian and Early Hellenistic, fourth to mid-second
centuries BC): several walls and a cobbled courtyard in BP-3 (Fig. 13); the outline of at least
two rooms in BP-2 and BP-1; and, in another part of BP-1, walling whose massive stones and
height seemed suitable for terracing or to revet an embankment (Fig. 14)12. A preliminary
study of the dense pottery collection associated with these buildings observes that the relative
9

The eastern edge of Lot 26 lies 140 m west-southwest of the mound, and coincides with the outer limit of the 3rdranked archaeological zone that encircles Kinet Höyük. Soundings overseen by the Hatay Müzesi were required
when the BP Terminal’s property title was reassessed this year. The excavations were graciously funded by BPTürkiye, and facilitated by terminal manager Murat Burgucu and engineer Ertaç Çiftçi, to whom we express our
thanks.
10

 Site supervisors were B. Radovan Kabatiar (BP-1), M.-H. Gates (BP-2) and Yağmur Heffron (BP-3). The Hatay
Müzesi was represented by Hatice Esirgemez and Funda Yüksel.

11
The modern surface of Lot 26 is at 5.36 masl, roughly the same elevation as the lowest EB II level reached in OP.
M on the mound’s west slope in 2007, the final Kinet season. The latest cultural deposit in Lot 26 is thus 2 m deeper
than in OP. M.
12

This wall 9 in BP-1 was excavated to a depth/height of 0.96 m, down to the water table (at 2.50 masl) without
reaching its base. Some of its stones were nearly 1 m wide, spanning the wall’s entire width.
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percentages of Greek black-glazed imports and of amphoras is notably higher than on the
mound, and reflects its far-flung portuary business13. This can also be inferred from the
earliest phase reached, at the west end of BP-3: it included an Athenian black-glazed bowl
(450-430 BC), attesting to lively maritime commerce here during Kinet’s Persian Periods
5 and 4 (Fig. 15)14. Occasional Late Iron Age sherds from these deposits suggest that this
lower town was settled by the seventh and sixth centuries, but our soundings could not reach
them, below the water table at 2.50 masl. Lot 26 has now been registered as a second-ranked
archaeological site.
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 See Sparks, Talcott and Richter 1970: 130-131 no. 817, “bowl with shallow wall and convex-concave profile,” a
type produced by a single Athenian workshop in the second half of the fifth century BC. The graffiti scratched into
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Fig. 1: Satellite image showing Kinet Höyük and the TÜPRAŞ Field
Site to its north (Google Earth image, 5 April 2010).

Fig. 2: Topographic plan of Kinet Höyük with 2011 BP trenches in the lower left.
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Fig. 3: Photo mosaic showing the 2011 TÜPRAŞ Field trenches from the southwest, and a
plan of the fortified enclosure (all periods).

Fig. 4: Aerial photo of TF 17 and 16 from the southwest; arrows point to bedding course for
Phase IV walls
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Fig. 5: Phase IV oil press in TF 17, from the southwest.

Fig. 6: Phase IV ‘Abbasid buffware jars from TF 18.
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Fig. 7: TF 17, Phase IV press table 37 blocked in Phase III with ashlars.

Fig. 8: TF 16, Phase III rooms inside the fortress gate.
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Fig. 9: Late Antique grave stela KT 27452, from TF 19.

Fig. 10: Tile KT 27517 with monogram, KT 27535 with Arabic letters, from TF 20.
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Fig. 11: Phase II room with storage jars in TF 17, from northwest.

Fig. 12: Soundings in BP-LPG Terminal Lot 26, from the northwest; BP-3 in foreground,
BP-2 in middle, BP-3 in back. The Kinet mound is outside the picture, 150 m to the left
(east).
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Fig. 13: Sounding BP-3, from the west, with Kinet
Period 3 walling exposed at the east and west ends.

Fig. 14: Sounding BP-1, massive Kinet Period 3 wall 9
from the northeast.

Fig. 15: Attic bowl from deep sounding at west end of
BP-3.
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2011 TAYİNAT KAZILARI VE ARAŞTIRMALARI
Timothy P. HARRISON1*
Elif DENEL
Stephen BATIUK
Giriş
Tayinat Arkeoloji Projesi (TAP), 2011 yılında, Tell Tayinat’ta 19 Haziran ile 15 Ağustos
ayları arasında sürdürdüğü sekizinci kazı sezonunu tamamlamıştır. Arazi çalışmalarını, 12
Eylül ve 11 Kasım 2011 tarihleri arasında yapılan iki aylık bir laboratuvar, analiz ve araştırma
çalışmaları izlemiş ve bu süreç içerisinde 2011 sezonuna ilişkin rapor ve konferans sunumları
hazırlanmıştır.
Araştırmanın kıdemli ekibi, Prof. Dr. Timothy Harrison (Proje Direktörü), Dr. Elif
Denel (Asistan Direktör), Dr. Stephen Batiuk (Kıdemli Saha Arkeoloğu – Arkeolojik
Arazi Çalışmaları Başkanı), Dr. Lynn Welton (Alan 1 Sorumlusu), James Osborne (Alan 2
Sorumlusu), Dr. Jacob Lauinger (Epigraf), Dr. Fiona Haughhey (Buluntu Ressamı ve Kabuklu
Fauna Buluntu Uzmanı), Elizabeth Drolet (Konservatör) and Caird Harbeck (Konservatör) ve
Jennifer Jackson’dan (Fotoğrafçı) oluşmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. Elif Ünlü de
bu sezon yapılan araştırmalarda yer almıştır. Ayrıca projeye, Boğaziçi Üniversitesi, Harvard
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, La Trobe
Üniversitesi, Los Angeles California Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi’nden yirmi bir
arkeoloji ve jeofizik öğrencisi katılmıştır. Sayın Mustafa Baysal ise Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü adına hükümet temsilciliğini yapmıştır.
2011 sezonu Tell Tayinat arazi çalışmasının hedefleri: (1) Alan 1’deki Erken Tunç
Çağı katmanlarını açığa çıkararak bu alandaki çalışmaları genişletmek (özellikle Amuq
Kültürel Evresi E ya da Erken Tunç IVB dönemine tarihlenen); (2) Alan 2’deki Demir II/III
seviyelerinde devam eden çalışmaları yatay düzlemde, özellikle Bina XVI’ya ait tabanların
alt seviyelerinde yapılan sondaj çalışmaları yardımı ile kuzeye doğru genişletmek; (3) Alan 6
olarak adlandırılan ve Yukarı Höyük’ün kuzeydoğu kısmında bulunan alanda araştırma amaçlı
sondaj çalışmaları yapmak; (4) Yukarı Höyük’teki geniş çaplı jeofizik yüzey araştırmasının
özellikle Alan 2 ve Alan 6’da tamamlamak ve (5) 2009 arazi çalışmalarında Alan 2’deki Bina
XVI’dan çıkarılan ve şu anda Antakya Arkeoloji Müzesi deposunda bulunan tablet parçaları
ve diğer eserler öncelikli olmak üzere önceki kazı sezonlarında ortaya çıkarılmış eselerin
konservasyonu ve durum sabitlemelerini tamamlamaktır.
Alan 1 Araştırmaları (L. Welton)
Alan 1, Suriye-Hitit Keşif Heyeti’nin eskiden yaptığı çalışmalara ait olduğu belirlenen
batıdaki merkezi alanda, eskiden yapılmış kazıların güney sınırında, yukarı höyüğün
* Prof. Dr. Timothy P. HARRISON, Department of Near & Middle Eastern Civilizations, University of Toronto, 4
Bancroft Avenue, Toronto, ON, M5S 1C1 /CANADA. Tel.: (416) 978-6600, Fax: (416) 978-3305, email: tim.harrison@utoronto.ca.
Dr. Elif DENEL, Director of American Research Institute in Turkey, Şehit Ersan 24/9 Çankaya 06680 Ankara/
TÜRKİYE.
Stephe, Denis BATIUK, Koç University, Social Sciences Building Room 310, Rumelifeneri Yolu 34450
Sarıyer,İstanbul/TÜRKİYE
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merkezinde bulunmaktadır (Resim: 1). Alan 1’deki kazı çalışmaları, 2004’te iki haftalık
keşif sondajları olarak başlamış ve bu sondajlar 2005 sezonunda hala var olan dört adet
10x10 metrelik açma (G4.55, G4.56, G4.65 ve G4.66) şeklinde genişletilmiştir. Şu ana kadar,
Alan 1’de, 2004’ten 2007 yıllarına kadar yapılan kazılar sonucunda dokuz adet belirgin Alan
Evresi (FP – Field Phase) tanımlanmış ve ilk sıralamanın (FP 3–6) Erken Demir Çağına
kadar uzandığı saptanmıştır (M.Ö. 11. – 12. yüzyıl). Yukarıda belirtildiği gibi, 2011 arazi
çalışmalarının ana amacı Alan 1’deki Erken Tunç Çağı (ETÇ) seviyelerinin, özellikle M.Ö.
3. binyılın geç dönemlerine tarihlenen Amuq Kültürel Evresi J’nin (Erken Tunç IVB) ortaya
çıkarılması ve genişletilmesi olmuştur. Sonuç olarak, G4.56 ve G4.65 (Resim: 2) açmalarında
kazı çalışmaları yapılmış ve doğuda G4.58 açması olarak adlandırılan ve Alan 1’e dâhil
edilen yeni bir açma açılmıştır.
Açma G4.56
G4.56 açmasında yapılan 2011 kazı çalışmalarının ana amacı Erken Tunç Çağı’na
(FP 8) tarihlenen binaya ait duvarların ortaya çıkarılması olmuştur. Bu duvarların G4.55
açmasından doğuya doğru devam ettiği görülmüş ve bu nedenle bu alandaki Erken Tunç
Çağı dönemine ait seviyelerde de ortaya çıkacağı düşünülmüştür. Ayrıca, özellikle açmanın
güneydoğu köşesinde yoğun ve izole bir şekilde bulunan Demir I malzemesi de tamamen
kaldırılmıştır.
2010 sezonu kazı çalışmaları sonucunda, G4.56 açmasındaki Erken Tunç Çağı
kalıntılarının açmanın batı kısmında yoğunlaştığı düşünülmüş, fakat bu durumun Erken
Tunç Çağı yerleşkesinin bir yükseltinin ya da tepenin güneydoğu kısmına kurulmasından mı
kaynaklandığı, yoksa bunun oldukça derin bir Demir Çağı kalıntısının göstergesi mi olduğu,
tam olarak anlaşılamamıştır. Her iki durumda da, kazı çalışmaları birbirine bağlanan ve altı
veya yedi odalı bir yapıyı oluşturan bir grup duvar dizisinin ortaya çıkarılmasına odaklanmıştır
(Resim: 2). Kazı çalışmaları sezon sonuna kadar devam ettiği hâlde taban seviyelerine
ulaşılamadığından, bu kompleks yapı geçici olarak Alan Evresi 8b’ ye, odalardan çıkan dolgu
toprağı da FP 8a’ya (ana “yıkım” evresi) tarihlenmiştir. 2011 kazı sezonunda kaldırılan ve
düzensiz bir yapı özelliği gösteren Erken Tunç Çağı kalıntılarının büyük bir kısmının FP 8’e
ait mimarî kalıntıları bütünüyle kapladığı ve bu seviyeyi daha geç döneme tarihlenen Demir
I katmanıyla tamamen ayırdığı görülmüştür. Bunun sonucu olarak, bu tabakaların FP 7’ye ait
olması gerektiği düşünülmüştür.
Bütün bunlara rağmen, G4.56 açmasında bulunan duvarların mimarî karakterinin
batıda ortaya çıkarılanlardan değişik olduğu bilhassa unutulmamalıdır. İlk olarak, bu
yapıda, batıdaki yapının ana özelliği olan iç destek duvarlarına dair herhangi bir ize henüz
rastlanmamıştır. İkinci olarak, G4.55 açmasının batısında ortaya çıkarılan geniş ve büyük
duvarların aksine, bu duvarlar yapısal olarak daha küçük ve incedir. Buna ek olarak, G4.56’da
ortaya çıkarılan duvar yapıları batıdaki büyük yapıya dayanan küçük hücre niteliğinde odalar
serisi şeklinde organize edilmiştir. Bu nedenle, G4.56’da ortaya çıkarılan mimarînin tamamı
değilse de en azından bir kısmının daha sonraki bir dönemde yapılmış bir ekleme olduğu
ve bunun da daha geç dönemlerde bu alanın mimarî evresinde değişiklikler yapıldığının
göstergesi olduğu anlaşılmıştır.
Açma G4.65
2007 kazı sezonunda Erken Tunç Çağı seviyelerine ulaşıldığından ve etrafındaki diğer
açmalarda da aynı stratigrafik seviyeye inilene kadar bu açmadaki çalışmanın durdurulması
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gerekliliğinden, G4.65 açmasında 2007’den beri kazı çalışması yapılmamıştır (Resim: 2).
Buna ek olarak, açmanın güney kısmının şiddetli bir erozyondan etkilendiği görülmüştür.
Bütün bunların sonucu olarak, 2011 kazı çalışmaları, öncelikle açmanın kuzeydeki 2007 kazı
sezonunda Erken Tunç Çağı malzemesinin hâli hazırda bulunduğu 6m.lik alana odaklanmıştır.
Sezon sonuna gelindiğinde, Erken Tunç Çağı kalıntıları açmanın bütün kuzey-güney uzantısı
doğrultusunda el değmemiş bir şekilde bulunmuş ve ortaya çıkarılmıştır.
G4.65 açmasındaki 2011 kazı çalışmaları, birbirine bağlı ve G4.56 açmasında bulunan
duvarların yapım tekniğine benzer bir şekilde inşa edilmiş kerpiç duvarlar serisini ortaya
çıkarmıştır. G4.65 duvarlarının genellikle uzun ve dikdörtgen şekilli odalar oluşturduğu ve
G4.55 açmasının kuzey kısmında bulunmuş, FP 8’e ait yapıların daha geç bir döneme ait
eklentileri olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, altı odalı bir kompleks ortaya çıkarılmıştır. Bu
odaların büyük bir kısmında, birincil olarak domestik amaçlı kullanıma işaret eden ocaklar
ve yemek pişirme yerleri olduğu görülmüştür.
Açma G4.58
G4.58 Alan 1’in bir parçası olarak 2011 sezonunda açılmış yeni bir açmadır (Resim:
1 - 3). Alan 2’de ortaya çıkarılan tapınağın (Bina XVI) tam güneyinde bulunan bu açmanın
nedeni, 1930’larda ortaya çıkartılmış tapınağın (Bina II) ve Bina XVI’nın etrafını çeviren
ve “kutsal alan”ın bir parçası olan, ayrıca bir avlu olarak kullanıldığı düşünülen bu alanın
araştırılmasıdır. Bu alanı oluşturan taş döşemenin büyük bir kısmının tahrip edilmiş olması,
bu alanda yapılacak kazı çalışmalarının buradaki erozyon miktarını ve bununla birlikte olası
modern tahribatı gösterebileceğini düşündürmüştür. Buna ek olarak, daha erken döneme ait
olası kültürel evrelerin varlığının da ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Bu alandaki kazı çalışmaları sonucunda anıtsal bir giriş yapısına (Resim: 4) ait
olduğu düşünülen kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Bu anıtsal girişin, Demir II (M.Ö. 9. - 8.
yüzyıl) Dönemine tarihlenen evreler süresince Yukarı Höyük’teki iç kaleye ulaşımı sağladığı
düşünülmektedir. Bu Demir II evreleri, Tayinat’ın (antik Kunulua) bir Neo-Hitit krallığı olan
Patina Krallığı’nın resmî başkenti olarak hizmet verdiği tarihsel çağlara denk gelmektedir.
Kazılan alanın, anıtsal girişin batı (ya da kuzeybatı) kısmı olduğu görülmüştür. Bu kısım, tek
sıra hâlinde dizilmiş ve kabaca yontulmuş kireçtaşı bloklardan oluşmaktadır. Kuzey ve güney
uçlarında köşe bloklarıyla sabitlenmiştir. Bu kireçtaşı sırasının, temel olarak veya kerpiçten
yapılmış payandayı saklamak amacıyla ön cepheyi süsleyen bazalt ortastatlar için bir çeşit
“ayaklık” olarak kullanılmış olması muhtemeldir. Bu çeşit bir kullanım, Tell Tayinat’ta
ortaya çıkarılan diğer anıtsal girişlere (örneğin Anıtsal Giriş VII ve XI) yabancı bir örnek
teşkil etmemektedir. Yapılan kazı çalışmaları, bu taş sırasının batısına doğru uzayıp giden bir
kerpiç döküntü ortaya çıkarmıştır. Bunun anıtsal girişe ait kerpiç dolgunun batı kısmı olduğu
düşünülmüştür. Kireçtaşı bloklarının iç kısmına (doğuya) dayanır durumda yerleştirilmiş düz
taşlardan oluşan bir dizisinin varlığı, bu taşların anıtsal girişin olduğu yerde bir tür bank
olarak kullanıldıklarını göstermektedir. Beyaz sıvaya benzer bir malzemenin kalıntıları bu
düzlenmiş taşların doğu yüzlerine yapışmış olarak bulunmuştur. Bunların anıtsal girişe ait
odanın ana yüzeyinden ya da tabanından kalan parçalar olduğu tahmin edilmektedir. Bunun
dış alanında, anıtsal giriş yapısının ortaya çıkarıldığı kısımda, başka hiçbir yüzey ya da taban
kalıntısı bulunmamıştır. Dolayısıyla, tamamı olmasa bile, bu anıtsal girişin en azından bir
kısmının tahrip edildiği ya da bilinçli olarak kaldırıldığı düşünülmektedir. Bu durumda, batıya
doğru uzayıp giden kerpiç döküntüsünün bu anıtsal giriş kompleksine ait temelin bir parçası
olduğu ve üzerine girişin inşa edildiği geniş bir platform oluşturduğu düşünülmektedir.
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Anıtsal giriş kapısıyla ilişkili olarak, kuzeye doğru bakacak şekilde yerinden sökülerek
yan yatar bir şekilde atılmış olarak bulunan ve çok gösterişli süslemelere sahip bazalt bir aslan
heykeli ortaya çıkartılmıştır. Bu heykel yaklaşık 1,3 m. kalınlığında ve 1,6 m. uzunluğundadır
(Resim: 5). Aslan heykeli, örneğine çok az rastlanır bir şekilde oturur pozisyonda oyulmuş
olup ve kulakları arkaya doğru, pençeleri uzanmış ve kükrer pozisyonda oyulmuştur. Aslan, stil
özellikleri bakımından 1930’lardaki kazılarda ortaya çıkartılan tapınağın (Bina II) girişinde
bulunan ikiz aslan kaidesiyle büyük benzerlikler göstermektedir. Gerek yeniden kullanılmış,
gerekse höyükteki Asur yerleşkesi zamanında oyulmuş olsun, bu geç dönemlere ait aslan
figürlerinin daha önce düşünülenin aksine, Asur kültürünün etkisi altında oluşturulmadığı,
kesinlikle yerel Neo-Hitit dönemi heykel geleneklerini simgelediği, hatta muhtemelen Asur
öncesi döneme ait olduğu anlaşılmıştır. Aslanın mimarî evresi ve tam olarak ne zaman
üretildiği hala bilinmemekle birlikte, Geç Asur dönemine ait olan ve M.Ö. geç 8. - erken 7.
yüzyıla tarihlenen tapınağın yapımına bağlı olarak orijinal yerinden kaldırıldığı anlaşılmıştır.
Bulunan ikinci bir heykel parçasının, büyük bir heykel kaidesinin ön kısmına ait
olduğu anlaşılmıştır. Her iki yanında birer aslan olan bir insan figüründen oluşan (“Master
and the Animals” / “Hayvanların Efendisi“) kompozisyonu gösteren bir parçadır (Resim:
6). Bazalttan oyulan bu heykel parçası, kazı sezonunun son döneminde, orijinal yerinden
kaldırılmış ve ters döndürülmüş olarak kireçtaşı bloklarından oluşan sıranın güneybatısında
bulunmuştur.
G4.58 açmasında yapılan kazıların iç kale giriş yapısının görünen kısmını yeni yeni
ortaya çıkarmış olması gelecekte bu alanda yapılacak kazıların bu anıtsal giriş kompleksine ait
daha çok kalıntının ortaya çıkarılmasının mümkün olduğunun göstergesidir. Sadece kısmen
kazılarak kısmen ortaya çıkarılmasına rağmen, Tayinat’taki bu anıtsal giriş kompleksinin
1911’de Woolley tarafından Karkamış’ta kazılan iç kale giriş kompleksiyle benzerlik
gösterdiği düşünülmektedir. Asıl ilginç olan nokta, Karkamış’taki giriş kompleksinin de aslan
heykelleri ve bir “Hayvanların Efendisi” motifiyle süslemiş heykel kaidesiyle donatılmış
olmasıdır. Karkamış iç kale giriş yapısına da gösterişli şekilde süslenmiş ortastlarla çevrili,
uzun törensel bir yol izlenerek ve büyük taş merdivenlerden geçilerek ulaşılır. Bu gösterişli
yol, iç kale bölgesine törensel bir girişi betimlemektedir.
Alan 2 Araştırmaları (J. Osborne)
2011 sezonu kazı çalışmaları Alan 2’de yapılan altıncı kazı sezonunu oluşturmaktadır.
Bu alandaki çalışmalar 2005’te başlamış ve 2010 yılı hariç her yıl düzenli bir şekilde devam
etmiştir. Alan 2’de şimdiye kadar gerçekleştirilen kazı çalışmalarının iki ana amacı vardır:
(1) Bina XIV (2005-2007 kazı sezonları) olarak adlandırılan büyük saray kompleksinin
kazılması, ortaya çıkarılması ve anlaşılması; (2) Bina XVI olarak adlandırılan tapınağın
kazılarak ortaya çıkarılması ve anlaşılması (2008-2009 kazı sezonları). 2010 sezonunda kazı
evinde gerçekleştirilen araştırma çalışmaları sonrası bu alandaki kazılar 2011 sezonunda
yeniden başlatılmıştır. Bu kazı sezonunun amacı iki ana noktadan oluşmaktadır: (1) Bina
XVI’nın hemen kuzeyinde kalan alanın araştırılması ve (2) bu binaya ait tabanların alt
seviyelerinin araştırılmasını sağlayan sondaj çalışmaları ile binanın mimarî geçmişi hakkında
bilgi toplanması.
Açma G4.08, G4.18, G4.19 ve G4.28
Suriye-Hitit Keşif Heyeti tarafından yapılan çalışmalara ait arazi kayıtlarında, Bina
XVI’nın tam kuzeyine yerleştirilmiş ve Platform XV olarak tanımlanmış, geniş ve yükseltilmiş
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dikdörtgen bir platformdan bahsedilmektedir. Buna bağlı olarak bu alanda yapılan 2011
kazı sezonu çalışmaları böyle bir yapının olası kalıntılarına ulaşmayı ve eğer varsa, bu
yapı ile güneyde yeni bulunmuş olan ve Bina XVI olarak adlandırılan tapınağın mimarî ve
stratigrafik bağlantısının araştırılmasını içermektedir. Haines’e ait 1971 tarihli raporlarda
Merkezî Alan’ın batısında yer alan bit hilani saray yapısının doğu sınırını oluşturan büyük
bir platformdan bahsedilmektedir. Bu yapı (87 m. x 46 m.) seramik tuğlalarla döşenmiş olup
kuzey, doğu ve güney kısımlarında taş duvarlarla desteklenmiştir.
Chicago ekibi tarafından yapılan planda gösterilen yapının, Tayinat GIS haritasına
aktarıldığında Platform XV’in yeni ortaya çıkarılan ve büyük olasılıkla aynı kompleksin
bir parçası olan tapınağın hemen kuzeyinde yer aldığı saptanmıştır. Platform XV ile ilgili
değişkenlerin daha iyi açıklanabilmesi için, alan üzerinde 2011 kazı sezonu boyunca
magnetometri ve yüzeysel direnç çalışmaları da kullanılarak jeofizik yüzey araştırmaları
yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda, bu platform yapısının olası doğu ve güney sınırları
ortaya çıkarılmıştır.
Bu araştırmaların sonuçlarına ve gerekli saha çalışmalarına bağlı olarak G4.08,
G4.18, G4.19 ve G4.28 açmaları açılmıştır (Resim: 1 ve 3). Genel olarak bakıldığında,
2011 sezonunda yapılan kazı çalışmaları Platform XV’in güney sınırının keşfedilmesinde
başarıya ulaşmış, etrafını çeviren olası taş bir duvarın ve platformun kendisine ait ‘L’ şekilli
kesitinin (2 x 20 m. kuzey - güney and 2 x 9 m. doğu - batı) bir kısmını da ortaya çıkarmıştır
(Resim: 7). Platform XV ve Bina XVI arasındaki alanda yapılan çalışmalarda yüksek
seviyede tahribata uğramış kerpiç yer döşemeleri bulunmuştur. Olası bir açık avlu olarak
kullanılmış olan bu alanda büyük olasılıkla küçük odacıklara ait ve platform ya da taban
olarak kullanılmış iki adet kare şeklinde yanmış seramik tuğla yoğunluna rastlanmıştır. Bu
iki yoğunluktan en doğuda bulunanın tam ortasına oturtulmuş ve birbirine geçen seramik
borulardan yapılmış sağlam bir suyolu deliği bulunmuştur. Bu tip buluntuların ve yapıların
mimarî yapılarla olan ilişkileri henüz anlaşılamamış olsa da (örneğin, Platform XV ve Bina
XVI’nın yönleri birbirinden az da olsa farklılık göstermektedir; bkz. Resim: 3 - 7), 8. ve 7.
yüzyıla ait Geç Asur kontrolündeki yerleşke dönemine tarihlenebilecek tek bir komplekse ait
oldukları kesinleşmiştir.
Açma G4.38 ve G4.48
2011 kazı sezonu boyunca, Bina XVI’nın tabanlarının alt seviyelerine inilerek yapının
mimarî geçmişini anlamak ve daha erken dönemlere ait stratigrafik bilgiye ulaşmak amacıyla
iki küçük sondaj çalışması yapılmıştır. G4.48 açmasının içine açılan ilk sondaj, tapınağın
sütunlu girişine giden basamakların tam önünde, taş döşemenin üzerinde açılmıştır (Resim:
8). 1 m. X 1, 3 m. ölçülerinde olan bu sondaj 1, 5 m derinliğe ulaşana kadar kazılmış ve bir
dizi kerpiç dolgu tabakası ve seramik parçalarından oluşan, Demir II dönemine tarihlenen
yüzeyler ortaya çıkarılmıştır (Tüm kazı seviyelerinde Kırmızı Astarlı Perdahlanmış Seramik
bulunmuştur). Daha alt seviyelere ulaşıldığında Demir I Dönemine tarihlenen seramik
parçaları yoğunluk göstermeye başlamıştır.
İkinci sondaj, tapınağın merkezinde bulunan odanın kuzeybatı köşesinde açılmıştır
(Açma G4.38; bkz. Resim: 8). Bu sondajın açılmasındaki ana amaç tapınağa ait mimarî
yapım aşamaları hakkında bilgi edinmek ve daha erken dönemlere ait, olası tabanların
ya da evrelerin varlığını kontrol etmektir. Ayrıca, tapınağın batı duvarı boyunca bir yan
kesit oluşturulmuştur. Daha erken döneme tarihlenebilecek tabanlar bulunamamış olsa da,
bu sondaj ve kesit çalışması, tapınağın batı duvarına ait iki farklı yapım evresinin ortaya
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çıkarılmasını sağlamıştır (Resim: 9). Erken döneme tarihlenen bu iki yapım evresinden geriye
kalan, sadece bütün kesit boyunca görülebilen sağlam bir kerpiç yapı tabakası olmuştur. Bu
sağlam kerpiç yapı, Alan 1’de bulunan Bina II’ye ait duvarların destek temellerine özellik
bakımından oldukça benzemekle birlikte, büyük olasılıkla Bina XVI’nın erken evreleri için
aynı yapısal görevi üstlenmiştir. Bu yapı, daha sonra temel çukuru olarak kullanılmış ve
kolaylıkla ufalanan, nari dolu kerpiç bir dolguyla doldurulmuş olan ve kendisine benzer bir
başka yapı tarafından kesin bir şekilde kesilmiştir. Bu inşa tekniği, Demir III veya Geç Asur
Dönemine ait yapılarda yaygın olarak kullanılan bir metottur. Bu sonraki döneme ait temel
çukuru ve yapı, Geç Asur Dönemine tarihlenen tapınağın M.Ö. geç 8. - erken 7. yüzyıla ait
olduğu yapım evresini temsil etmektedir. Batı duvarının inşasında kullanılan tekniğin, doğu
duvarının inşasında kullanılan “beşik tekniği”nden tamamen farklı olması, bu iki dış duvarın
tapınağa ait iki farklı mimarî evreyi temsil ettiğini göstermektedir; doğu duvarının Asur öncesi
(ya da Geç Hitit Dönemi) gibi daha erken bir döneme tarihlenmesini sağlamıştır. “Cella“yı
merkezi odadan ayıran payanda duvarlarının tapınağın dış duvarlarına dayandığı görülmüş ve
bunun Geç Asur Döneminde, tapınak kompleksi üzerinde yapılmış mimarî yenilemelerin bir
parçası olduğu anlaşılmıştır. Kazı sezonu sonunda, tapınağın kuzey duvarının, batı duvarının
kuzey kısmına dayandığı görülmüş, nari dolgulu kerpiç malzemeden yapılmış olmasından
yola çıkılarak tapınağın bu kısmının da Geç Asur Döneminde inşa edildiği (ya da yenilendiği)
sonucuna varılmıştır.
Alan 6 Araştırmaları (E. Denel Ve Ö. Demirci)
Alan 6, yukarı höyüğün kuzey kısmında bulunmaktadır. Bu alandaki kazı çalışmalarının
başlangıç sebepleri, 2010 yılında yapılmış olan jeofizik yüzey araştırmalarının sonuçlarına
dayandığı kadar, iç kalenin bu kısmında özellikle Geç Asur yerleşkesine ait olduğu düşünülen
Demir Çağı kalıntılarının erişilebilirlik oranın yüksekliğine inanmamıza da dayanmaktadır.
2010 yılında yapılan jeofizik yüzey araştırmaları, bu alanda geniş kare bir yapının varlığına
işaret etmiştir. 2011 sezonunda daha detaylı bir sonuç elde etmek amacıyla jeo-magnetik
ve yüzeysel direnç araştırmaları yapılmıştır. Bu araştırmalardan elde edilen sonuçların test
edilmesi için, birbirini dik kesecek şekilde yerleştirilmiş, 2, 5 m. x 20 m.lik iki açma açılmış
ve bu açmaların jeofizik çalışmalarında varlığı tespit edilen kare yapıyı bir yerinden keserek
ortaya çıkarması umulmuştur. Doğu-batı yönünde açılan açmalar, E5.65 ve E5.66 olarak,
kuzey-güney yönünde ve diğerlerinin doğu tarafında açılan açmalar ise E5.78 ve E5.88 olarak
adlandırılmıştır. Bu açmaların tamamı Alan 6’yı oluşturmaktadır (Resim: 1).
Açmalar E5.65 ve E5.66
Kazı çalışmaları ilk olarak E5.66 açmasının kuzey kısmında başlatılmış ve hemen
akabinde 2,5 m. X 9 m.lik açmanın tamamını kaplayan büyük bir kerpiç yapıya rastlanmıştır.
Bunun sonucu olarak çalışmalar, E5.65 açmasının kuzey sınırı boyunca batıya doğru
genişletilmiştir (Resim: 10).
E5.65 açmasındaki kazılar sonucunda ise birbirine bağlanan duvarlar ve bunlara ait
yüzeyler ortaya çıkartılmıştır. Batıya doğru doğal bir eğilimi olan bu alandaki yapı özellikleri
Demir II/III dönemine tarihlenebilmektedir. Açmanın doğu kesitinin üst kısmında ortaya
çıkarılan ve bir seri duvar dizisinden oluşan bir odanın, büyük olasılıkla E5.66 açmasının
doğu kısmında ortaya çıkarılmış olan büyük yapıyla aynı zamana ait olduğu düşünülmektedir.
Açmada bulunan geniş ve kabaca yontulmuş kireçtaşı bloğun da bu odayla bağlantılı olduğu
anlaşılmıştır. Nasıl kullanıldığı ya da neye hizmet ettiği henüz tam olarak anlaşılamamış olsa
110

da, taş bloğun üzerinde bulunan bir çukurun büyük olasılıkla bir söve yatağı olarak işlev
gördüğü tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, odanın mimarî yapısını destek amaçlı, ya da
E5.66 açmasında ortaya çıkarılmış olan muazzam duvarla ilişkili olduğu ve büyük yapının
bir parçası olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bu yapının daha erken dönemine ait olduğu
düşünülen yanmış dolgu malzemesinin seramik, kemik, cüruf ve benzer buluntular içeren
toprak katmanları açmanın batı kesitinde ortaya çıkarılmıştır. Bu dolgu katmanların, işlik
alanlarının atık malzeme özelliklerini taşıdıkları gözlemlenmiştir.
Açmalar E5.78 ve E5.88
Kuzey-güney yönündeki kazılar ilk olarak E5.78 açmasında yapılan kazılarla
başlanmıştır. E5.66 açmasında da olduğu gibi, buradaki kazı çalışmaları da açmanın kuzey
kısmında çok büyük, olasılıkla batı-doğu ekseninde uzanan kerpiç bir duvar yapısını ortaya
çıkarmıştır. Bu büyük kerpiç duvarlara ait yapının hemen güneyinde yer yer korunagelmiş,
en az üç tabakadan oluşan, beyaz sıvalı yüzey kalıntılarının bulunması, bu alanın açık avlu
şeklinde kullanıldığı fikrini doğurmuştur. Bu yüzey tabakasının üzerinde yapılan küçük sondaj
çalışmaları alt seviyelerin bir dizi kerpiç ve yanmış malzemeden oluştuğunu göstermiştir.
Bu alandan çıkan Kırmızı Astarlı Perdahlanmış Seramik, Kıbrıs-Geometrik Seramik, Beyaz
Boyalı Seramik ve Kaba (veya Bölgesel) Boyalı Seramik gibi örnekler içeren seramik
buluntular, daha önce Alan 5’te ortaya çıkarılmış olan Demir III yapısının malzemesiyle
büyük benzerlik göstermektedir.
Kuzey-güney doğrultusunda uzanan E5.78 açması, bu alanda bulunan kerpiç yapının ne
olduğunu anlamak amacıyla güneye, E5.88 açmasına doğru genişletilmiştir. E5.78 açmasında
olduğu gibi, E5.88 açmasında da doğu-batı ekseninde uzandığı tahmin edilen büyük bir
kerpiç duvar yapısı ortaya çıkartılmıştır. Kuzeye doğru devam eden kazılar sonucunda bir
oda oluşturan ve güneydeki büyük kerpiç duvar yapısına dayandırılarak inşa edilen bir duvar
serisi bulunmuştur. Bu odanın içinde yuvarlak şekilli birtakım yapı özellikleri ve bunların içini
tamamen kaplayan küllü dolgu malzemesi keşfedilmiş, bu nedenle de bu alanın belki yiyecek
hazırlıklarıyla bağlantılı olan bir çeşit işlik ya da üretim alanı olduğu tahmin edilmiştir. Bu
alandan çıkan seramik, Demir II/III döneminin tipik malzemesidir. Bütün bunlardan farklı
olarak, açmanın kuzey kısmında açılan sondajlar, tamamı Demir I ve Erken Tunç Çağına
tarihlenen çok sayıda seramik yoğunlukları ortaya çıkartmıştır. Bu seramik yoğunluklarının
bu alana başka bir alandan taşınan dolgu malzemesine ait olma olasılığının yanı sıra, Demir
II/III Dönemindeki yapıların inşası sırasında kesilerek kaldırılmış Demir II öncesi dönemine
ait korunmuş malzemenin kalıntıları olmaları olasılığı da göz ardı edilmemelidir.
Sonuç Gözlemleri
Özetle, Tayinat Arkeoloji Projesi’nin yürüttüğü araştırmalar sayesinde, olağanüstü
derecede iyi korunmuş Erken Tunç ve Erken Demir Çağı yerleşim kalıntılarının ortaya
çıkarılmasına devam edilmektedir. Alan 1’de yürütülen kazı çalışmalarının sonucu olarak,
Erken Demir Çağı tabakalarının altında uzanan ve çok geniş bir alana yayılan (yaklaşık
olarak 300 m2), – ve giderek de genişleyen –, Erken Tunç IVB ya da Amuq J Evresine ( M.Ö.
2250-2000) ait, büyük ve oldukça önemli yapısal kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Bu alandan
elde edilen seramik malzeme, Erken Tunç Çağının daha erken dönemlerine ait tabakaların
hala ortaya çıkarılmayı beklediğini göstermektedir.
Alan 2’de, Bina XVI’nın kuzeyinde yürütülen kazı çalışmaları ise, Geç Asur
Dönemine ait ve biçimsiz bir şekilde genişleyen bir dinî kompleks ya da “kutsal bölge” ortaya
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çıkartmıştır. Buna ek olarak, tapınağa güney kısmından eklendiği anlaşılan ve ilk olarak
Suriye-Hitit Keşif Heyeti tarafından bulunan, yükseltilmiş Platform XV da bu komplekse
ait sonradan eklenmiş bir yapı olarak ortaya çıkarılmıştır. Bina XVI’nın içinde yapılan kazı
çalışmaları, yapının mimarî tarihi hakkında daha geniş bilgiler sunmuş ve Geç Hitit mimarîsi
ile Geç Asur Döneminde yapılan ekleme ve yeniden inşalar arasındaki farkın anlaşılmasına
katkıda bulunmuştur.
Tapınağın güney kısmında yapılan sondaj çalışmaları ise hiç de beklenmeyen
bir şekilde Demir II ya da Geç Hitit Döneminde (M.Ö. 8. – 9. yüzyıl) iç kaleye ulaşımı
sağlayan anıtsal bir girişe ait yapı kalıntılarını ortaya çıkartmıştır. Bu anıtsal girişin
Tayinat’ın Geç Hitit krallıklarından biri olan Patina Krallığı’nın resmî başkenti Kunulua
olarak hizmet verdiği zamanlarda kullanıldığı düşünülmektedir. Daha şaşırtıcı ve önemli
bir diğer nokta, hiç bozulmamış bir şekilde bulunan ve nerdeyse kesin olarak iç kaleye
açılan anıtsal girişin koruyucu özelliğe sahip bezemelerinden olduğu tahmin edilen, büyük
bir bazalt aslan heykelinin ortaya çıkartılması olmuştur. Korkutucu değilse bile heybetli
bir görüntü oluşturduğunun tahmini zor olmayacağı bu heykel, tamamen bu yöreye özgü
olan ve Asurlular’ın bölgeye gelmesinden önceye tarihlenen yerel heykel yapım teknikleri
kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Bu yeni Tayinat aslanı, daha önce bulunan ikili aslan kaidesi
ile olan stil benzerliği ile beraber ele alındığında, M.Ö. 2. binyılın sonundaki Tunç Çağı
uygarlıklarının çöküşünden sonraki dönemde, Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan küçük çaplı
Suriye-Hitit merkezlerinin yaratıcı karakteri ve gelişmiş kültürel seviyeleri hakkında yeni ve
değerli bir bakış açısı oluşturmaktadır.
Belirtildiği gibi, ilk olarak 2010’da tekrarlanan jeofizik yüzey araştırmaları Yukarı
Höyük’te bulunan yapılar arasında büyük ölçekli bir yapının varlığına işaret etmiştir. Bu
araştırmalardan elde edilen sonuçlara dayanarak 2011 yılında yapılan yeni çalışmalar, jeofizik
yüzey araştırmaları sonuçlarının ve başka araştırmalarla bağlantılı olarak belirlenmiş olası
kazı alanlarının birlikte kullanıldığı bir strateji izlendiğinde daha başarılı sonuçların elde
edileceğinin mümkün olduğunu göstermiştir. Alan 2’de ortaya çıkarılmış olan Platform XV’e
ait özelliklerin ortaya çıkarılmasındaki katkının yanı sıra, jeofizik yüzey araştırmaları büyük
olasılıkla höyükteki Geç Asur yerleşkesine ait büyük ölçekli kerpiç yapıların anlaşılmasına
büyük katkı sağlamıştır. Bu tür bir yapı, Yukarı Höyük’ün kuzeydoğu kısmında bulunan ve
Alan 6 olarak adlandırılan bölgede bulunmuştur.
Son olarak, daha önceki kazı sezonlarında ortaya çıkarılmış olan malzemenin
ve özellikle Alan 2’deki tapınaktan (Bina XVI) çıkarılan değerli küçük buluntuların
konservasyonuna ve analizine devam edilmiş ve ciddî boyutta sabır ve özveri gerektiren bu tür
çalışmalar için önemli ölçüde zaman ve enerji harcanmıştır. Tapınak podyumunda bulunmuş
ve şu anda Antakya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan çivi yazılı tabletlerin konservasyon ve
araştırma çalışmalarında da aynı oranda özen gösterildiğinden kuşku duyulmamalıdır.
Teşekkür
2011 yılı kazı sezonu, Kanada Sosyal Bilimler ve Beşeri İlimler Araştırma Kurulu
(SSHRCC) ve Toronto Üniversitesi’nin önemli maddî yardımları sayesinde gerçekleşmiştir.
Araştırmaların yürütülmesi için gerekli kazı çalışmalarına verilen izin için Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve özellikle höyüğün olduğu alanın sahibi olan Kuseyri
ailesine arazilerinde kazı çalışmalarımızı yürütmemize izin verdikleri için teşekkür etmek
isterim. Temsilci olarak mahalli devlet makamları ile temasımızı sağlayan ve yardımlarını
esirgemeyen Sayın Mustafa Baysal’a ayrıca teşekkür ederim. Özellikle müzede bulunan çivi
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yazılı tabletler üzerinde çalışma gerçekleştirebilmemiz için gerekli izinleri veren Antakya
Müzesi Müdürü Sayın Nalan Yastı’ya, ve bu konservasyon çalışmaları boyunca bizi
yönlendiren Müze personeline, sezon boyunca gösterdikleri ilgi ve yardımlar için teşekkür
etmeyi borç bilirim. Son olarak, bütün proje ekibinin sonsuz çabaları olmadan bu kazı
sezonunun başarılı sonuçlarına asla ulaşılamayacağını belirtir, göstermiş oldukları çabadan
dolayı bütün ekibime teşekkür etmek isterim. Son olarak, Özge Demirci’ye de bu raporun
tercümesinde yaptığı değerli yardımları için teşekkür ederim.
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Resim 1: TellTayinat’ın kazı alanlarını gösteren topografik harita.

Resim 2: Alan 1’deki mimarî kalıntıların planı.
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Resim 3: Suriye-Hitit Keşif Ekibi tarafından Alan 2’de
yürütülmüş kazılar sonucunda ortaya çıkan yapı kalıntıları.

Resim 4: G4.58 açmasında bulunan kapı kompleksinin
planı (Aslan heykeli, dikdörtgen kutu içine alınmış alanda,
açmanın kuzeydoğusunda bulunmuştur).
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Resim 5: Bazalttan yapılmış aslan heykeli
(J. Jackson tarafından çekilmiştir).

Resim 6: Bazalttan yapılmış heykel kaidesi
parçası (J. Jackson tarafından çekilmiştir).
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Resim 7: Platform XV ve Bina XVI’nın kuzeyinde yer alan kerpiç
döşemeyi gösteren Alan 2 kazı fotoğrafı.

Resim 8: Bina XVI‘nın planı - Siyahla belirtilmiş alanlar
sondaj kazılarını göstermektedir.
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Resim 9: Bina XVI’ya ait batı duvarı kesit fotoğrafı (J. Osborne tarafından çizilmiştir).

Resim 10: Alan 6’daki kazılara ait hava fotoğrafı.
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BOZKURT KURGAN MEZARLIĞI KAZISI, 2011
Aynur ÖZFIRAT*
Bozkurt Kurgan Mezarlığı kazısı 2011 yılı arazi çalışmaları iki ayrı kısımda
yürütülmüştür: Ağrı Dağı’nın batı yamacındaki mezarlık ve doğusundaki yüksek tepenin
üzerinde yer alan 2 ayrı kalede topografik çizim: ve plan çalışması1. Kazı alanı Ağrı İli
Doğubayazıt İlçesi, Bozkurt Köyü’ndedir. Doğubayazıt Ovası’nın kuzey ucunda, Iğdır
Ovası’na inen Ağrı Dağı geçidinin başında ve dağın ovaya uzanan batı yamacında yer alır.
Mezarlık
2011 yılı çalışmalarında mezarlığın güneyinde yer alan 3 kurgan (K10, K11, K35)
ve kaçak kazı nedeniyle yığma tepeleri olup olmadığı hakkında bilgi edinemediğimiz 2
mezar (M3, M4) kazılmıştır (Çizim:1). Ne yazık ki daha önce mezarlıkta yapılmış olan
yoğun kaçak kazılar nedeniyle kazılan mezarların hepsi tahrip edilmiş durumdadır. Mezarlık
oldukça geniş bir alana yayılmış olduğundan her yıl olduğu gibi, yeni mezarlar belirlemeye
yönelik çalışmalarımız devam etmiştir. Geniş bir alanı kaplamasının yanı sıra Ağrı Dağı’nın
lavlarıyla kaplı bir yamacında yer alan mezarlığın dokusu aynı zamanda dağdan inen büyük
sel yataklarıyla epeyce bozulduğundan son derece dikkatli inceleme yapmak gerekmektedir.
Mezarlıkta daha önce yapılmış yoğun kaçak kazı dışında bu türde hareketli coğrafî yapısı
nedeniyle mezarlığın orijinal dokusu büyük çapta bozulmuş görünür.
Bu yıl mezarlardan elde edilen bulgular Son Tunç-Erken Demir Çağına aittir. Kazısına
2012 yılında devam etmek üzere kapattığımız ykl. 7 m. uzunluğundaki bir taş örgü mezar ise
(OM1) Urartu Dönemine aittir.
Kurgan 10: Mezarlığın güney alanında yer alır. Yığma tepesi işlenmemiş değişik
boyutlardaki taşlarla yapılmıştır (Resim: 1-2, Çizim: 2). Taban çapı 7.9 m. mevcut yüksekliği
2.5 m.dir. Yığma tepenin altındaki gömü mekânı kuyu mezar türündedir. 1.70 x 1.00 m.
ölçülerinde ve köşeleri yuvarlatılmış dörtgen biçimli mezar çukurunun yüksekliği 2.20 m. dir.
Mezar çukuru irili ufaklı kaba taşlarla örülmüştür, üst örtüye ait kapak taşına rastlanmamıştır.
Kurgan 11: Mezarlığın güney alanında yer alır. Yığma tepesi işlenmemiş değişik
boyutlardaki taşlarla yapılmıştır (Resim: 3-4, Çizim: 3). Taban çapı 11 m. mevcut yüksekliği
1.7 m. dir. Yığma tepenin altındaki gömü mekânı kuyu mezar türündedir. 2.90 x 2.20 m.
ölçülerinde ve köşeleri yuvarlatılmış dörtgen biçimli mezar çukuru, 1.30 m. yüksekliğindedir.
* Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tayfur
Sökmen Kampüsü, Antakya-Hatay/TÜRKİYE. email: aynurozfirat@gmail.com
1

Bozkurt Kurgan Mezarlığı kazısı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izin ve destekleri başta
olmak üzere Ağrı Valiliği, MKU-Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (1003 M 0113) ve Türk Tarih
Kurumu proje destekleriyle gerçekleştirilmiştir. Kazıya ekip üyesi olarak Prof Dr. Veli Sevin, Prof. Dr. Necla Arslan
Sevin, Mustafa Kemal Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Araş. Gör. Ali Tahir Sönmez, öğrenciler Hakan Demir, Betül
Ataş, Münire Öztürk, Melike Ayaz, Ahmet Erdoğan, Filiz Dolgun ve fotoğrafçı-arkeolog Feridun Şedele, fotoğrafçı
Selma Arslan ve topograf Şefik Azbağ katılmıştır. Bakanlık temsilciği görevi Urfa Müzesi’nden Arkeolog Nedim
Dervişoğlu tarafından yapılmıştır. Her yıl olduğu gibi Ağrı İl Kültür Müdürlüğü, Doğubayazıt Kaymakamlığı ile
Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı destek ve ilgileriyle kazı çalışmalarımıza önemli katkı sağlamışlardır.
Destek veren tüm kurumlara, Bakanlık temsilcilerine ve ekip üyelerine teşekkür ederim.
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Mezar çukuru irili ufaklı kaba taşlarla örülmüştür, üst örtüye ait kapak taşına rastlanmamıştır.
Kurgan 35: Mezarlığın güney alanında yer alır. Yığma tepesi işlenmemiş değişik
boylardaki taşlardan yapılmıştır (Resim: 5-6, Çizim: 4). Taban çapı 5.50 m. mevcut yüksekliği
1.50 m. dir. Yığma tepenin altındaki gömü mekânı sandık mezar türündedir. 1.77 x 1.22 m.
ölçülerinde ve köşeleri yuvarlatılmış dörtgen biçimlidir, 1.00 m. yüksekliğindedir. Mezar
çukuru irili ufaklı düzgün taşlarla örülmüştür, üst örtüye ait kapak taşına rastlanmamıştır.
Mezarda 5 adet frit, 1 adet kornalin boncuk bulunmuştur (Env. No: BN30), (Resim: 7).
Mezar 3: Mezarlığın güney alanında yer alır. Mezar armudî biçimli sandık mezar
türündedir (Resim: 8, Çizim: 5). Dikdörtgen planlı ve doğu-batı doğrultuludur. 1.40 x 1.18
m. boyutlarında ve 0.90 m. yüksekliğindedir. Duvarlarda bindirme tekniği kullanılmıştır ve
mevcut taş sırası üç olan boyutları 0.40 x 0.55 m. boyutlarında işlenmemiş taşlarla yapılmıştır,
mevcut taş sırası üç sıra taşla örülmüştür. Mezarın doğu kısmında ykl. 0.50 x 0.50 m.
boyutlarında korunmuş taban sıvası belirlenmiştir. Sıva grimsi renkte ve küllü görünümdedir.
Sıvalı alanın duvarla birleştiği alanda yuvarlak bir taş ortaya çıkarılmıştır. Üst örtüye ait
kapak taşına rastlanmamıştır.
Mezar 4: Mezarlığın güneydoğu alanında yer alır. Sandık mezar türündedir, yuvarlak
planlı ve kuzey-güney doğrultuludur (Resim: 9, Çizim: 6). 2.52 x 1.73 m. boyutlarında ve
1.40 m. yüksekliğindedir. Duvar 0.40 x 0.80 m. boyutlarında işlenmemiş taşlardan yapılmıştır.
Üst örtüye ait 4 adet kapak taşına rastlanmıştır. Mezar içerisinde in situ, kuzey-güney
yönünde uzanmış yarım hoker şeklinde gömülmüş bir iskelet yüzü batıya dönük pozisyonda
bulunmuştur. Mezarda frit, cam ve kireç taşından yapılmış 201 adet boncuk ele geçirilmiştir
(Env. No: BN28), (Resim: 10).
Kaleler
Mezarlığın hemen doğusunda ve Ağrı Dağı’nın batı eteğinin Doğubayazıt Ovası’yla
bileştiği oldukça yüksek bir tepe üzerinde yer alan iki adet kale, mezarlığın Son Tunç
ve Erken-Orta Demir çağlarına ait yerleşim alanlarıdır. Üzerlerinde yer aldıkları tepe
Doğubayazıt Ovası’nın tümüne, dağın kuzeye doğru uzanan Iğdır ve Kafkasya geçidine, İran
yoluna ve Van Gölü Havzası’na inen tüm geçitlerine hâkim bir noktadadır. 2011 yılında bu
kalelerde plan çalışmaları kısmen yapılabilmiştir. Kale I tepenin en yüksek noktasındadır,
doğu eteklerine Ağrı Dağı yönüne doğru yayılmış bir yerleşim ve oldukça geniş bir alana
yayılmış mezarlıktan oluşur. Bu mezarların da birçoğu daha önce tahrip edilmiştir. Bu alanda
2012 yılında daha detaylı inceleme yapılması planlanmıştır. Kale I’de yüzeyden toplanan
çanak çömlek Son Tunç ve Erken Demir çağlarına aittir. Kale II ise tepenin güney uç kısmında
yer alır. Urartu mimarîsi özelliği gösteren kalede yüzeyden toplanan çanak çömlekler Urartu
Krallığı Dönemine aittir (Resim: 12).
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Çizim 1: Bozkurt Mezarlığı topografik plan

Çizim 2: Kurgan 10

Çizim 3: Kurgan 11
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Çizim 4: Kurgan 35

Çizim 5: Mezar 3

Çizim 6: Mezar 4
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Resim 1: Kurgan 10

Resim 2: Kurgan 10
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Resim 3: Kurgan 11

Resim 4: Kurgan 11
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Resim 5: Kurgan 35

Resim 6: Kurgan 35

Resim 7: Kurgan 35 Boncuklar
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Resim 8: Mezar 3

Resim 9: Mezar 4

Resim 10: Mezar 4, boncuklar
126

VAN KALESİ HÖYÜĞÜ 2011 YILI ÇALIŞMALARI
Erkan KONYAR*
İsmail AYMAN
Can AVCI
Davut YİĞİTPAŞA
Bülent GENÇ
Rıza Gürler AKGÜN
M.Ö. 9.-6. yüzyıllarda Van Gölü Havzası merkezli bir krallık kurmuş olan Urartular’ın
başkenti, Van Kalesi-Tuşpa olarak bilinir1. Van Gölü’nün hemen doğu kıyısındaki bu
konglomera kayalık yaklaşık 1345 m. uzunluğunda, 200 m. genişliğinde ve 100 m.
yüksekliğindedir2 (Resim: 1). Başkentin sitadelinde bulunan surlar ve temel yatakları, ana
kayanın yontularak düzleştirilmesi ile oluşturulan platformlarda izleri rahatlıkla görülebilen
yapı tabanları, açık hava kült alanları, kralların defnedildiği kaya mezarları, ana kaya üzerine
işlenmiş kral yıllıkları, yazıtlı steller, inşa yazıtları büyük ve gelişmiş bir devlet yapısının
izlerini taşımaktadır.
Urartu Döneminde Van kentinin aşağı yerleşmesini, gerek kuzeyde bugün “Van Kalesi
*

Yrd. Doç. Dr. Erkan KONYAR İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma
Merkezi Müdürü, İstanbul / TÜRKİYE
Araş. Gör.İsmail AYMAN (M.A.), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul
/ TÜRKİYE
Uzm. Can AVCI (M.A), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul / TÜRKİYE.
Yrd.Doç.Dr. Davut YİĞİTPAŞA, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi , Arkeoloji Bölümü.
Samsun / TÜRKİYE.
Bülent GENÇ (M.A.), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı. İstanbul/
TÜRKİYE.
Rıza Gürler AKGÜN (M.A.)Arkeolog
1
Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği (Proje No: 14225 ve 13003),
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM ve Aygaz Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir. Van Kalesi Höyüğü kazı çalışmaları 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında, İstanbul Üniversitesi bilim kurulu üyelerinden oluşan bir ekiple sürdürülmüştür. Bakanlık temsilciliği görevini ise İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nden Dr. Güner Sağır yürütmüştür. Kazı ekibinde İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hasan Özdemir, Araş. Gör. İsmail
Ayman (M.A.), Uzm. Can Avcı (M.A.), İstanbul Maltepe Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hacer Banu Konyar,
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa, Yrd. Doç. Dr. Tuba Yiğitpaşa, Kırşehir
Ahi Evran Üniversitesi’nden Uzm. Yarenkür Alkan, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Van-Yüzüncü
Yıl Üniversitesi, Kırşehir-Ahi Evran Üniversitesi ve İngiltere-Liverpool Üniversitesi öğrencilerinden, Rıza Gürler
Akgün (M.A.), Armağan Tan (M.A.), Mehmet Emre Özdoğan (M.A.), Bülent Genç (M.A.), Vural Genç (M.A.), Ali
Çifçi (M.A.), Nuray Kaygaz (M.A.), Gülay Sert, Leman Alkan, Gülşah Pestil, Hale Tümer, Aykut Fenerci, Özlem
Surul, Gülay Sert, Sena Büke Yılmaz, Burcu Meriç, Emre Veysel Şener, Gözde Yıldız, Sera Yelözer, Sevilay Yener,
Ahmet Deniz, Figen Arig, Burcu Varol, Aysun Yılmaz, Fatma Kaynar, Nazan Özdemir, Mesut Çakan, Ayşenur
Çiçekel, Sencer Durmuş Can, İsa Kaplan, Nurlan Günal, Esra Özbek, Selen Sağlam, Zeynep Sürmeneli, Esra Çiftçi,
Hatice Çelik, Hasan Gürer, Doğan Güneri görev almışlardır.
2
Van Kalesi, Van Kalesi Höyüğü ve Eski Van Şehri ile ilgili şu ana kadar yapılan yayınlarda yerleşim alanlarının
ölçüleri ile ilgili tahminî rakamlar verilmiştir. Yürüttüğümüz kazı projesi kapsamında gerçekleştirilen topografik ve
ortofoto haritalandırma çalışmalarıyla söz konusu alanların yayılım alanı, ölçüleri hakkında en doğru bilgiler elde
edilerek kullanılmaya başlanmıştır.
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Höyüğü” olarak adlandırılan alan ve gerekse kalenin güneyindeki “Eski Van Şehri” olarak
adlandırılan alan oluşturmaktaydı.
Van Kalesi’nin hemen kuzeyinde yer alan ve literatürde “Van Kalesi Höyüğü” olarak
tanınan höyük, doğu–batı doğrultusunda, sitadele paralel olarak uzanır. Yaklaşık olarak 10
hektarlık bir alana yayıldığı hesap edilen höyüğün uzunluğu750 m.ye ulaşmaktadır.
Höyüğün batı uç noktasında 1989-1991 yıllarında yaklaşık 400 m2lik bir alanda
çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonunda 15 odadan oluşan bir yapı kompleksi ortaya çıkarılmıştır.
Kalın bir yangın tabakası üzerine kurulu taş temelli kerpiç duvarlı bu yapı grubu “Erken
Evre Yapı Katı” olarak değerlendirilmiş ve M.Ö. VIII. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Bunun
üzerinde yer alan ve daha geç dönem mezarları tarafından fazlasıyla tahrip edilen “Geç Evre
Yapı Katı” (2. evre) ise M.Ö. VII. yüzyıla tarihlenmiştir3. 2011 yılında Tuşpa-Van Kalesi
Höyüğü’nün batısında bulunan A Alanı ile doğusundaki -höyüğün orta kısımlarındaki- B
Alanı’nda toplam 11plankarede (10x10 m.) kazı faaliyeti yürütülmüştür.
A Alanı Çalışmaları
2011 yılı kazı sezonunda höyüğün batı uç noktasından başlayarak N19, N20, M27, M28,
M29, M30, N27 ve O27 açmalarında çalışılmıştır. 1989-1991 yıllarında Prof. Dr. M. Taner
Tarhan başkanlığında alanın batı uç noktasında açılan 3 açmada Ortaçağ mezarlık tabakası,
Urartu ve İlk Tunç Çağı tabakaları kısmen incelenebilmiştir. İki evreli olarak tanımlanan
Urartu tabakasının erken evresine ait açma sınırları dâhilinde 15 odadan oluşan bir mimarî
kompleks ortaya çıkarılmıştır4. 2010 yılında başlayan ikinci sezon kazı çalışmalarına da aynı
alanda başlanmış ve 1989-1991 dönemi kazılarında gün yüzüne çıkarılan mimarî kalıntılar
temizlenerek tekrar ortaya çıkarılmış ve pasif koruma uygulanmıştır.
A Alanı höyüğün ova düzeyinden en yüksek olduğu bölgedir. Bu nedenle
tabakalanmanın daha iyi izlenebileceği ön görülmüştür. Yine bu alandaki çalışmalar önceki
dönem kazı verilerinin sonuçlarının sorgulanması, gelecek kazı programının ve ortaya çıkan
bulguların tekrar ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. 19891991 kazı döneminde çalışılan alanlar referans alınarak çalışma alanı genişletilmiştir.
A Alanı aynı zamanda TuşpaSitadeli’nin mimarî unsurlarının konumları açısından
ova düzeyine en fazla yaklaştığı batı ucunun yaklaşık 90 m. kuzeyinde yer alır (Resim:
2). Bu alanda sitadel bölümünden kuzeye doğru teraslar hâlinde ova düzeyine kadar inen
Urartu yapıları, duvar kalıntıları, ana kayaya açılmış duvar temel yatakları açık bir şekilde
izlenebilmektedir. Topografik açıdan sitadele erişim için en uygun alanlar yine bu bölümde
yer alır. Taner Tarhan ve Veli Sevin başta olmak üzere birçok araştırmacı bu alanda, “Yeni
Saray” bölümünün höyüğe bakan alçak yamaçlarında “Rampalı Yol” olarak tanımlanan
alandan saraya ulaşımın sağlandığını belirtmektedirler5. Dolayısıyla A Alanı, başkent
Tuşpa’nın Aşağı Kenti’nin kaleyle bağlantısına olanak tanıyan en elverişli noktalarından
birisidir. Ayrıca Sardur Burcu’na yakın oluşu A Alanı ile sitadel arasındaki ilişkiyi daha
belirgin hâle getirmektedir.
Mezarlık
Höyüğün en üst tabakasında yer alan mezarlık alanı batıdan-doğuya doğru yaklaşık
3

Tarhan-Sevin, 1991, 433-434.

4

Tarhan 1989; 1994; 2000; 2001; 2003; Tarhan-Sevin 1990; 1991; 1992; 1993; Sevin 1994.

5

Tarhan-Sevin 1990: 357-358.

128

340 m. uzanmakta ve bu hâliyle höyüğün batı ve orta kısmını kaplamaktadır (Resim: 3).
Mezarlığın Ortaçağ Döneminde ne zaman kullanılmaya başlandığı hakkında net veriler
elde edilememiştir , ancak 20. yüzyılın ortalarına kadar gömülerin devam ettiğini söylemek
mümkündür.
Bu yılki kazı çalışmasında 122 adet Geç Dönem mezarı ortaya çıkarılmıştır. Bu
mezarlar içerisinde Müslüman mezarları ağırlıktadır. Mezarlardan 54 tanesi Müslüman,
29 tanesi Hıristiyan mezarıdır. Geriye kalan 38 mezar çukurlarındaki tahribat, çocuk ya da
bebek mezarlarındaki bireylerin iskeletlerinin çok kötü durumda olmasından kaynaklı olarak
gömü geleneği saptanamamıştır.
Mezarlar tipolojik açıdan çeşitlilik göstermektedirler. Üst örtü çoğunlukla yassı kum
taşlarıyla oluşturulmuştur. Mezarların bazılarında, baş ve ayak kısımlarında bulunan şahide
taşları tespit edilmiştir. Ancak bu taşlarda herhangi bir yazı ve bezeme öğesi gözlenmemiştir.
Oldukça basittir. İki yıllık çalışma süresince ortaya çıkarılan mezarların 5 tipte olduğu
görülmüştür. Bunlar:
1-Sal taşlarla örtülü toprak mezarlar,
2-Sal taşsız toprak mezarlar,
3-Kerpiç sandık mezarlar,
4-Taş sandık mezarlar,
5-Mezar üst örtüsü, küçük yarı işlenmiş taşlarla çevrili, orta kısmı küçük moloz
taşlarla doldurulmuş mezarlardır.
Mezarların yapısal özellikleri hakkında bilgi vermek gerekirse:
1-Sal taşlarla örtülü toprak mezarlar: Bu mezar tipinde, mezarın üstü yarı
işlenmiş sal taşları ile örtülmüştür. Mezar çukurları elips ya da dikdörtgen biçimindedir.
Dikdörtgen biçimli mezarların diplerinde, defin haznesi bulunmaktadır. Bu kısımda mezar
genişlemektedir. Yetişkin bireyler yüzeyden yaklaşık 80-100 cm. derinlikte, çocuk ve bebek
bireyler ise yaklaşık 20-35 cm. derinlikte gömülmüşlerdir.
2-Sal taşsız toprak mezarlar: Mezar çu”kuru elips biçimindedir. Üst örtüde sal taşı
kullanılmamıştır. Çukurun sınırları, tahribata uğramış mezarlarda rahatlıkla seçilebilmektedir.
Yetişkinlerde derinlik 80-100 cm, bebek ve çocuklarda 20-35 cm.dir. Bu tip mezarların
bazılarında, yüzeyden 50-60 cm. derinlikte, sal taşları ya da çapı 5-10 cm.yi bulan kavak ya
da söğüt ağacından ahşap malzeme yan konularak, gömüsü gerçekleştirilmiş bireylerin üstü
örtüldükten sonra çukur toprakla doldurulmuştur.
3-Kerpiç sandık mezarlar: Mezar çukurunun etrafı 30x30x8 cm. ölçülerinde kerpiç
blokların örülmesi ile oluşturulmuş mezar tipidir. Bu tip mezarların bazılarında duvarlar
kerpiçlerin bindirme tekniğiyle üst üste konulmasıyla oluşturulmuştur. Böylece yukarı
doğru daralan mezar duvarları elde edilmiştir. Bazı mezarlarda, mezarların uzun ya da kısa
kenarlarından bir ya da bir kaçında kerpiç duvar inşa edilmiştir.
4-Taş sandık mezarlar: Bu tip mezarların mezar çukurlarının etrafı yarı işlenmiş
taşlarla örülerek bireyin gömüldüğü çukur oluşturulmuştur. Bu tip mezarlara az sayıda
rastlanmıştır.
5-Mezar üst örtüsü, küçük yarı işlenmiş taşlarla çevrili, orta kısmı küçük moloz taşlarla
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doldurulmuş mezarlar: Bu tip mezarlarda mezar çukurlarının derinliği 1 m.den fazladır.
Bireyin gömülmesinden sonra hemen üzeri sal taşları ile kapatılarak kapak taşlarının üzeri
toprak ile doldurulmuştur. Toprak dolgunun üzeri küçük moloz taşlarla kapatılıp etrafı orta
büyüklükte taşlarla çevrilmiştir.
Mezarlıkta, yukarıda da belirttiğimiz gibi iki farklı inanç sistemine ait gömüler
mevcuttur. Bunlar batı-doğu doğrultusunda uzanan, yüzleri güneye dönük, dizleri karına
hafif çekik, gövdesi hafif güneye dönük Müslüman gömü geleneği ile yine batı-doğu
doğrultusunda sırtüstü uzatılmış, başının altına taş, toprak konularak ya da çamurdan tümsek/
yastık yapılarak yükseltilmiş hâlde doğuya bakan Hıristiyan gömü geleneğidir.
Alanda oldukça yoğun bir gömü faaliyetinin olduğu mezar çukurlarının sıklığından
anlaşılmaktadır. Bu nedenle birbirini kesen mezarlara sıklıkla rastlanır. Yeni mezar çukurları
açılırken önceki gömünün zarar görmemesine çoğunlukla dikkat edilmiştir. Bazen ise eski
gömüye ait iskelet kalıntıları, yine mezar çukurunun ayrı bir köşesine toplanmıştır. Yapısal
özellikler ve karşılaşılan derinliklerin aynı olması mezarların özellikle kronolojik ayrımının
yapılmasını güçleştirmektedir. Diğer taraftan, mezarlık tabakasının alt seviyelerinde Hıristiyan
gömülerin daha yoğun olduğu ve bazı Müslüman mezarlarının Hıristiyan mezarlarını kestiği
görülmüştür. Bu anlamda mezarlık alanının ilk defa Hıristiyanlarca kullanılmaya başlandığını
söylemek yanlış olmaz.
Ortaçağ Mimarîsi
Bu yıl yapılan çalışmalarda, höyüğün batı ucundan itibaren M27-M28-M29-M30
plan karelerinde -mezarlık tabakasının altında- mimarî yapı ya da elemanlara rastlanmıştır.
Tarafımızdan şimdilik 1. ve 2. evre olarak tanımlanan mimarî, mezar çukurları tarafından ağır
bir tahribata uğramıştır. 2. evrede yine mezarlar tarafından tahrip edilmiş olmakla birlikte
düzgün plan veren bir mimarîdaha rahat bir biçimde izlenebilmektedir.
Mezarlık tabakasının hemen altında yer alan 1. evreye ait büyükçe bir mekânın duvarları
80 cm. kalınlığa sahiptir. Nispeten iri, yarı işlenmiş taşlar ve bu taşların arasına küçük moloz
taşların doldurulmasıyla inşa edilmişlerdir. Birleştirici malzeme olarak çamur kullanılmıştır.
Mezar çukurları tarafından büyük oranda tahrip edilmiş olan duvarlar, kuzeydoğu-güneybatı
aksında uzayan, kare planlı olduğunu tahmin ettiğimiz büyük bir mekâna aittir. Zayıf bir
mimarîdokuya sahip olması, insitu buluntu yokluğu ve sağlıklı bir keramik konteksti elde
edilemediğinden mekânın işlevi ve kronolojisi hakkında öngörüde bulunmak güçtür.
2. evre mimarîsi 1. evre mimarîsine göre daha belirgin bir dokuya sahip, birbirleriyle
ilişkili odalardan oluşur. 80-90 cm. kalınlığındaki duvarlar tek sıra küçük taşlardan oluşur.
Duvarların bazı kısımlarında bir ya da iki sıra kerpice rastlamak mümkündür (Resim: 4).
Bu duvarlar da mezar çukurları tarafından yoğun bir şekilde tahrip edilmiştir. Kuzeydoğugüneybatı/güneydoğu-kuzeybatı aksında uzanan ana ve ara duvarlardan oluşan mimarî farklı
ölçülere sahip mekânlardan meydana gelmektedir. Dört açmada ortaya çıkarılan mekân
ya da duvarlar, A Alanı’nın belki de büyük bir kısmına yayılan yapı dokusuna işaret eder.
Höyükteki tüm tabaka ya da evrelere ait keramik malzeme karışık hâlde elde edilmiştir.
Bunlardan sırlı ve sırsız keramikler çoğunluğu oluşturmakla birlikte, Urartu ve İlk Tunç Çağı
keramiği de bulunmuştur
Urartu Tabakası
1989-1991 yıllarında höyüğün A Alanı’nda yapılan kazılarda, iki evreli Urartu yapı
katı saptanmıştır. Mevcut yapı katları bulundukları derinlik, buluntu ve mimarî özellikleri
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açısından geç ve erken evre yapı katı olarak tanımlanmıştır.
Geç evreye ait yapı katında mimarî açıdan zayıf durumda yapı izleri bulunmuştur.
Mevcut yapılar mezar çukurları tarafından tahrip edildiği için, parçalar hâlinde duvar
izlerinden oluşan zayıf bir mimarî söz konusudur. Mimarînin zayıflığına karşın zengin
sayılabilecek buluntu topluluğu tezat oluşturmaktadır. Elde edilen buluntular demir ve
bronzdan ok uçları, fibula, zırh pulları, kemik mühür, taş amulet, kurşun iğne ile iri depo
kapları, çanak ve çömlek türleri, at biçimli rhyton, ikiz kaplardan oluşmaktadır. Geç evre yapı
katı hakkında mimarîverilerin eksikliğinden dolayı mevcut evre ile ilgili çok fazla belirleme
yapma olanağı bulunmamaktadır.
Geç evre yapı katının altından, belirgin bir mimarî plan veren ve erken evre
yapıkatıolarak tanımlanan evrede bir “mimarî kompleks” ortaya çıkarılmıştır. 15 odası tespit
edilen yapı, taş döşemeli sundurma niteliğindeki alanları, tabana gömülü hâlde iki adet iri
küpün yer aldığı küçük depo odası, 40x40 cm. ölçülerinde kerpiçlerle döşenmiş tabana sahip
odası ile bir Urartu evi ya da birkaç evin birleşiminden oluşan bir yapıyı andırmaktadır.
Yapıda iki adet sundurma tarzında birimin bulunması bu yönde bir tahmin yapılmasını
olanaklı kılmaktadır. Yapının, TuşpaSitadeli’ne olan yakınlığı, taş temellerinin niteliği, sahip
olduğu oda sayısı gibi nedenlerden ötürü yapının “soylu seçkin ailelerce” kullanılan bir ev
olduğu belirtilmektedir6.
Yapının
benzerlerine
Teişebaini-Uru
(Karmir-Blur/Ermenistan)
kentinde
rastlanmıştır7. Teişebaini-Uru aşağı yerleşmesinde bulunan evler birkaç oda ve büyük bir
salondan oluşmaktadır. Evlere ahşap direklerle taşınan sundurmalar aracılığıyla girilmektedir.
Evlerin birleşiminden büyük yapı parselleri oluşmuştur. Evlerin birleşmesinden oluşan
parseller arasında sokaklar ortaya çıkarılmıştır8. Benzer evlere Argiştihinili (Armavir-Blur/
Ermenistan) kentinin aşağı yerleşmesinin güneybatı mahallesinde rastlanır. Bu yapıların kentte
yaşayan askerlere ait olduğu düşünülmekle beraber elde kesin bir veri bulunmamaktadır.
Evlerin buluntu açısından yoksun olmaları askerlerin yaşadıkları konutlar olabileceğini
düşündürtmüştür9. Ancak sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerin ikamet edebilecekleri
düşünüldüğünde buluntuya rastlanmaması muhtemeldir. Ayrıca söz konusu eşyalar
taşınabilir olduğundan evlerin bir şekilde boşaltılmış veya yağmalanmış olabilecekleri de
düşünülebilir. Bu tartışma bir tarafa bırakıldığında yapıların mimarî planı, inşa malzemesinin
niteliği açısından höyüğümüzde bulunan ev ya da evlere benzemesi tipolojik bir ilişki
kurulmasına olanak tanımaktadır. Benzer ev tiplerine Rusa-i Uru Tur (Bastam-İran) kentinde
de rastlanmıştır. Odaların eklektik tarzda birleşmesinden oluşan yapı grupları 15–16 odalı
birden fazla evi oluşturmaktadır. Sokak dokusu Teişebaini-Uru’da olduğu gibi Rusa-i UruTur’da da görülmektedir. Bahsettiğimiz kentlerde “soylu seçkinler” tarafından kullanılmış
olma olasılığı daha yüksek evler de ortaya çıkarılmıştır. Bu konutlarda evlerin dış duvarları
daha kalındır. Duvarlar belli aralıklarla konulmuş payandalar tarafından desteklenmektedir.
Duvarların köşe noktalarında rizalitler bulunmaktadır.
Diğer taraftan böyle zengin Urartu evleriyle yerleşmedeki normal ve basit evler
karşılaştırıldığında, Urartu mimarîsinde sıklıkla kullanılan payandalı duvarların, estetik
6
7

Tarhan 2011: 331.
Forbes 1983: fig 67.

8

Martirosjan 1964: 265-266.

9

Martirosjan 1964: 233.
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anlamda duvar yapısını bölen sadece mimarî bir ayrıntı olduğu, bu durumda desteklenmiş
mimarînin yalnızca bir süs ve detaydan ibaret olduğu, duvarları sağlamlaştırma işlevinin
olmadığı önerilmektedir10.
Bastam’daki Urartu yerleşimleri, birbirine açılan odalarının duvarları desteksiz olan
az çok dikdörtgen şekilleriyle basit normal evlerden oluşmaktadır. Bu hâliyle yerleşim Van
Kalesi Höyüğü’ndeki mimarîye benzemektedir. Fakat Bastam’da ortaya çıkarılan aşağı
yerleşmelerdeki mimarî tabaka sağlam bir şekilde görülebilirken Van Kalesi Höyüğü’nde bu
durum bir tezat oluşturmakta ve zayıf bir mimarî tabakayla karşılaşmaktayız. Elbette höyüğün
uzunca bir süre mezarlık alanı olarak kullanılması ve gömü yapılması mimarî kalıntıların
tahribat görmesine neden olmuştur. Ancak söz konusu duvarların yapısal karakterlerinde
gözle görülebilir bir farklılık izlenmektedir.
2011 yılı çalışmalarında 1989-1991 yıllarında açılan Urartu yapı kompleksinin doğu
yayılımını saptamak amacıyla kazı alanı genişletilmiştir. N20 olarak tanımlanan bu yeni
alanda söz konusu Urartu kompleksine dair yeni bulgular elde edilmiştir. Açmanın batısında
kalan 01521 numaralılocus olarak tanımladığımız taş duvar 1 metre kalınlığındadır ve 7
metrelik kısmı ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarla köşe oluşturan doğu-batı doğrultulu duvarın
ise 2.30 metrelik kısmı açılabilmiştir. Özellikle kuzey-güney duvarının doğuya doğru köşe
oluşturduğu noktada taş temel seviyesinin altından demir bir ok ucunun bulunmuş olması bu
duvarın daha geç bir döneme ait olabileceğini göstermektedir.
Kuzey-güney doğrultusunda uzanan bu duvara paralel ve hemen doğusunda, yaklaşık
5 m. uzunluğunda ve 80 cm. genişliğinde bir platform veya seki saptanmıştır. Bu duvar veya
seki ile kuzey yönde birleşen, doğu batı doğrultusundaki duvar 3 m. ve hemen karşısında
açmanın doğu kesitinde kalan kuzey-güney yönlü duvarın ölçülebilen uzunluğu ise 1.80 m.dir.
Böylelikle yaklaşık duvarların çevrelediği 10 m2 ölçülerinde bir oda meydana gelmektedir.
Bir mekân içi olarak değerlendirilebilecek bu alandaki yıkıntı ve yangın izleriyle karakterize
olan dolgunun içinden eşitli hayvan kemikleri ve Urartu çanak-çömlek parçaları karışık
biçimde gelmiştir. Hayvan kemikleri üzerinde yer alan çeşitli izlerden yola çıkarak bunların
tüketim artığı olduğunu söyleyebiliriz.
N20 açmasında, erken evre yapı katının altında, küllü toprak içerisinden yeni bir
evrenin habercisi olabilecek nitelikte karakteristik Urartu buluntularına rastlanmıştır.
Bunlar bronzdan fibula, demir ok uçları, olta iğnesi ve kırmızı astarlı seramik parçalarından
oluşmaktadır.
Yapının doğu duvarına yakın bir noktasında, sağlam hâlde bronz bir fibula (VK 12739)
ortaya çıkarılmıştır. Bu dolgu tabakasının ve buluntuların mimarînin altına doğru uzandığı
tespit edilmiştir. Yani ilk veriler ışığında N20 açmasında tespit edilen bu yeni mimarî birim
bir Urartu dolgusu üzerine inşa edilmiştir.
A Alanı’nın orta kısımlarına denk gelen alandaki N27 açmasında geçen yıl bulunan
Urartu mekânına ek olarak, M28 ve M29 açmalarında da Urartu Dönemi duvarları
bulunmuştur. 95-100 cm. kalınlığında ve orta büyüklükte yarı işlenmiş taşlardan inşa
edilen duvarların arasında moloz taş dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Kuzey-güney
doğrultusunda uzanan duvarların bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. Duvar üst seviyesinde mıcırkil karışımı tabana rastlanmıştır. Önceki yıl ortaya çıkarılan Urartu Dönemi mekânı da
dikkate alındığında çalışma yapılan açmaların tümünde 1.20-1.70 m. arası derinlikte Urartu
tabakasına rastlanmıştır. M28 ve M29 açmalarında ortaya çıkan Urartu Dönemi duvarları
10

Kleiss 1978, 399.
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ile birlikte bir değerlendirme yapıldığında, höyüğe yayılmış durumda olan bir Urartu yapı
dokusunun var olduğu söylenebilir.
İlk Tunç Çağı Tabakası
Bilindiği gibi, Tuşpa-Van Kalesi Höyüğü İlk Tunç Çağının karakteristik keramik
türlerini ve tipolojilerini vermektedir. Daha önce höyükte yapılan kazı çalışmalarında, ilgili
dönemin mimarî izlerine rastlanmamıştır. Bu yılki çalışmaların en önemli sonuçlarından
birisi de İlk Tunç Çağının zayıf da olsa mimarî izlerinin bulunmuş olmasıdır. Höyüğün güney
yamacında yer alan N27 ve O27 açmalarında sıkıştırılmış kilden bir tabana rastlanmıştır.
Tabanın bir kere yenilendiği, üstündeki ikinci taban izinin varlığı kesitlerden rahatlıkla
görülebilmektedir. Taban üzerinde İlk Tunç Çağının tipik seramiklerinden portakal renkli ve
parlak koyu yüzlü Karaz seramiğine rastlanmıştır.
B Alanı Çalışmaları
Höyüğün ortasına denk gelen, A Alanı’nın yaklaşık 270 m. kadar doğusunda bulunan,
B Alanı’nda kuzey-güney doğrultusunda N57,O57 ve P 57 kodlu yan yana üç plan karede
çalışılmıştır. A Alanı’nda açılan açmalarda mezarların alttaki tabakaları yoğun bir şekilde
tahrip ettiği tespit edilmiştir. Buradaki alan seçiminin amacı mezarların olmaması ümidi ile
daha steril bir tabaka elde etmekti. Nitekim bu alanda mezarlar ile karşılaşılmamıştır. Her
üç açmada birbirleriyle organik bir ilişki içerisinde olduğunu düşündüğümüz yapılara ait
tahrip olmuş durumda duvar parçaları, sıkıştırılmış kilden ya da taş döşemeli taban parçaları,
çok sayıda tandır, ocak ve kül çukurları bulunmuştur. 2 evreli olarak tespit edilen yapı ya da
mimarî unsurlar Geç ve Erken Ortaçağ Evresi olarak tanımlanmıştır. Geç Ortaçağ Evresini
duvar, tandırlar ve kül çukurları; Erken Ortaçağ Evresini ise geç evre duvarlarından birisinin
altında ve daha derinde bulunan ocak yapısı temsil etmektedir.
Duvarların ait oldukları yapılarla ilgili yukarıda detaylarıyla açıkladığımız nedenlerden
dolayı herhangi bir plan elde edilememiştir. Ancak alanda bulunan 15 adet tandır, 1 ocak ve
iki farklı birbirinden bağımsız duvar ve 3 duvarı olan bir mimarî mekânı ile çok miktarda
kül çukuru yapıların kamusal hizmetlerde kullanılan bir aşevi ya da bir yerleşkede yaşayan
insanların ortaklaşa kullandığı bir tandır evi olabileceğini akla getirmektedir. Tandırlar
ağız kısmında ortalama 40-50 cm. genişliğindedir. Gövde kısımlarında genişliği 0.90-1
m.ye kadar ulaşmaktadır. Cidar kalınlıkları 3 cm.den, 10 cm.ye kadar değişmektedir. Ağız
kenarları parmak baskı yöntemiyle bezenmiştir. Hemen her tandırın etrafında kül çukurlarına
rastlanmıştır.
Duvar, tandır, kül çukurları ve taban parçaları ile aynı derinlik kotunda bulunan 3
adet sikke İlhanlılar Dönemine aittir. Sikkeler üzerindeki ilk analizler 13-14. yüzyıla ait
olduklarını göstermektedir. Sikkelerin yanında iki adet in situ sırlı tabak tarihleme konusunda
yardımcı olan buluntulardandır. Sır altı tekniğiyle bezenmiş çanaklar, malzeme ve tipolojik
özellikleri açısından 15. yüzyıl örnekleriyle paralellik taşır.
Urartu ve İlk Tunç Çağına ait Bulgular
B Alanı’nda bu yıl yapılan çalışmalarda Urartu ve İlk Tunç Çağı tabakasına ait mimarî
verilere henüz ulaşılamamıştır; ancak özellikle Geç Evreye ait kül çukurları içerisinde bulunan
Urartu ve İlk Tunç Çağı keramikleri ile yine in situ olmayan kimi buluntular alanda ilerleyen
çalışmalarda erken tabakalarla ilgili mimarî verilere ulaşılacağının habercisidirler. Gövde
ve baş kısmı eksik hâlde ortaya çıkarılan hayvan figürininin (VK11326) arka bölümündeki
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çentik bezeme M.Ö. 2. binyıla örnekleri ile paralellik taşır. N57 açmasındaki 00924 locus
numaralı kül çukurunun taban seviyesinde ise Tepecik, Sakyol, Pulur gibi Elazığ ve Malatya
bölgelerine ait merkezlerde örneklerine rastlanan ve Van Gölü Havzası’nda örneğine daha
önce rastlanılmamış insitu olmayan kült amaçlı törensel bir seyyar ocak bulunmuştur. At
nalı biçimindeki ocak pişmiş topraktan yapılmıştır, üzeri parmak baskılı bezeklerle süslüdür.
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Resim 1: Van Kalesi/Tuşpa, Van Gölü’nden

Resim 2: A Alanı, geride Van Kalesi, Yeni Saray alanı

135

Resim 3: A Alanı açmaları

Resim 4: M28 Açması erken evre Ortaçağ duvarı
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ALTINTEPE URARTU KALESİ 2011 YILI KAZI ve
ONARIM ÇALIŞMALARI
Mehmet KARAOSMANOĞLU
Halim KORUCU
Mehmet Ali YILMAZ
Erzincan Altıntepe 2011 yılı kazı ve onarım çalışmaları 01.07.2011-31.07.2011
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımdaki kazı çalışmalarına Üniversitemizden Arş.
Gör. Halim Korucu, Arş. Gör. Mehmet Ali Yılmaz, Arkeolog Abdulhadi Durukan ile Atatürk
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğrencileri ve Bakanlık temsilcisi Giresun
Müzesi’nden F. Yürü katılmıştır.
2011 kazı döneminde kaledeki kalıntıların ziyaretçileri görsel açıdan etkilemesi için
restorasyon ve düzenleme çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu amaçla Ortaçağ Kale Kapısı
önü ve zemindeki mozaiklerinin restorasyonu tamamlanan Kilisenin etrafındaki toprak
yığınları kaldırılarak çevre düzenlemeleri yapılmıştır. Ayrıca geçen yıllardan sonuçlarına henüz
ulaşamadığımız Apadana (Kabul Salonu)’da, Batı İç Suru dışında, Havuz’da, Kuzey Sur
dışında, Doğu İç Suru dışında, Doğu Dış Suru’nda, Kilise Üstü 1 No.lu Açma ile Taş Yapıda
çalışmalarımız sürdürülmüştür (Çizim: 1).
Apadana (Kabul Salonu) Çalışmaları
2004 kazı sezonunda başlatılan Apadana’daki kazı çalışmaları son aşamaya getirilmiştir.
T. Özgüç kazılarında Apadana batı dış köşede ortaya çıkarılarak plana işlenen 1.75 m.
genişliğindeki duvarın varlığı biliniyordu. Bu duvarın genişletilmiş Apadana duvarının altından
güneye doğru devam ettiğinin görülmesi üzerine Apadana içerisinde çalışmalara başlanmıştır.
2.30 m. derinlikte devam eden 1.75 m. genişliğindeki duvar, güneye doğru 5.90 m. devam
ettikten sonra tamamen taşlarının alınarak tahrip edildiği görülmüştür (Resim: 1-2). Bu nedenle
burada ilk dönem Apadana’sına bağlı nasıl bir yapılaşmanın olduğu anlaşılamamıştır. 2012 yılı
çalışmalarında bu sorunun giderileceği kanısındayız.
Genişletilmiş Apadana’nın iç kısmında yaptığımız sondajlarda çıkan ve dış batı duvar
önüne dökülen atık toprağın büyük bir kısmı kaldırılmıştır. Bu alanda, Prof. Dr. Tahsin Özgüç
kazılarında hiç açılmamış ve zamanla toprak altında kalan Orta Çağ kalesine ait Batı Sur
Duvarı’nın 9 m. uzunluğunda, 1.50 m. genişliğindeki kısmı ortaya çıkarılarak plana işlenmiştir
(Resim: 3). Tüm bu çalışmalar sonucunda Apadana kuzey batı uzun kenar tamamen ortaya
çıkarılmıştır.
Apadana’nın üst yapısının nasıl olduğunu belirlemek için Erzincan ve çevresinde
araştırmalar yapılmıştır. Bu kapsamda Kemah merkezdeki 14. yüzyıla ait Gülabi Bey Camisi’nin
üst yapısını taşıyan ahşap direkler ve hatılların Apadana üst yapısı için düşündüğümüz tarzda
olduğu görülmüştür.
*Prof.Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU, Atatürk Üniversitesi .Edebiyat Fakültesi. Arkeoloji Bölümü 25240
Erzurum/TÜRKİYE. e-mail: mkaraos@atauni.edu.tr
Arş. Gör. Halim KORUCU, Atatürk Üniversitesi .Edebiyat Fakültesi. Arkeoloji Bölümü 25240 Erzurum/TÜRKİYE.
e-mail: halimk@hotmail.com
Arş. Gör. Mehmet Ali YILMAZ, Atatürk Üniversitesi .Edebiyat Fakültesi. Arkeoloji Bölümü 25240 Erzurum/
TÜRKİYE. e-mail: mehmetaliylmz@gmail.com
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Batı İç Sur Dışı Çalışmaları
Kazılarına 2010 yılında başladığımız 1 No.lu açmada yaptığımız çalışmada kuzeydoğu kenarda, yürüme zemininden yaklaşık -1.20 m. kotta, iç kale batı suruna ait kerpiç duvar
yıkıntıları ortaya çıkarılmıştı. Bu duvar yıkıntısının altında herhangi bir buluntu olup olmadığına
bakmak amacıyla 1 No.lu açmadaki kazı çalışmaları 2011 yılında da sürdürülmüştür. Kerpiç
duvar yıkıntısı altında -3 m. de yanık tabakasıyla karşılaşılmıştır. Tabakanın açmanın doğu
sınırı altına devam etmesi sebebiyle çalışma açmanın doğusuna kaydırılmıştır. Bu kısımda
-2.40 m. derinlikte kuzeydoğu doğrultulu 2.45 m. devam eden ve henüz işlevi tespit edilemeyen
bir duvar ortaya çıkarıldı (Resim: 4). Gelecek yılda bu alanda çalışmalarımızı sürdürmeyi
planlıyoruz.
Havuzdaki Çalışmalar
Tapınak kompleksinin batısındaki 5 ve 6 No.lu odalar ile batı iç sur duvarları arasında
yer alan ve ilk dönem kazılarında zemini çakıl taşlı avlu olarak tanımlanan1 yerde yaptığımız
çalışmalarda bu alanın havuza ait zeminin olduğunu öne sürmüştük2. DSİ’den emekli Ziraat
Mühendisi Atilla Erol’un kazımızı ziyaretinde çakıl taşlı zeminli havuzu gezdiği sırada Kemah
yakınlarındaki Kömür Kaynak Tuzlası havuzlarının da aynı tarzda yapıldığını belirtmiştir.
Bu bilgiden hareketle anılan yerdeki tuzlalara gidilerek incelemelerde bulunulmuştur. Bu
incelemelerin sonucunda tuz havuzlarının mimarî açıdan aynı özellikleri taşıdığı görülerek bu
geleneğin en azından Urartu Döneminden beri bölgede devam ettiği anlaşılmıştır (Resim: 5).
Bu yılki çalışmalarda çakıl taşlı zeminin etrafında yer alan killi toprak setin üzerine elenmiş
killi toprak dökülerek çakıl taşları koruma altına alınmıştır (Resim: 6). İlerleyen yıllarda Kemah
tuzlaları örnek alınarak bu havuz ziyaretçiler için yeniden düzenlenecektir.
Kuzey Sur Dışı Çalışmaları
İlk dönem kazılarında açığa çıkarılan kuzey iç sur dışındaki depo binasının batısında
yer alan ve 2010’da KSD 5 olarak adlandırdığımız alanda 2011 yılında da çalışmalar devam
etmiştir. Bu alanda yaptığımız kazılarda geçen yıl -1.95 m. derinlikte küçük bir kısmını tespit
ettiğimiz güneybatı doğrultulu ahşap hatıl kalıntılarının tamamı ortaya çıkarıldı. Açmanın
güneybatı kenarı boyunca devam eden yaklaşık 0.40 m. genişliğindeki büyük ahşap hatıla
dik açılı, 0.50 m. aralıklarla yerleştirilmiş daha küçük boyutlu, yaklaşık 0.20 m çapında, 4
adet ahşap hatıl ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen veriler bize Urartu Dönemi yapılarının ahşap
üst örtüsü konusunda ayrıntılı bilgi vermektedir. Bu ahşap hatıl kalıntılarının kuzey kısmında
yapılan çalışmalarda en üstteki kil zeminin altında küçük çakıl taşları ve bu çakıl taşlarının
altında da büyük taşlar olduğu tespit edilmiştir. Buradaki mekânın nasıl olduğu konusunda
henüz bilgi sahibi olunamamıştır.
Prof. Dr. Tahsin Özgüç kazılarında bulunan depo binası ile KSD 5 açması arasındaki
kısımda, depo binasının batı köşesini tespit etmek için yeni bir açma yapılmıştır. KSD 6 olarak
isimlendirdiğimiz açmada yapılan çalışmalarda batı köşede Urartu Dönemine tarihlenen bir
pithos dağınık hâlde ele geçirilmiştir. Bu yılki çalışmalarda her hangi bir mimarî kalıntıya
rastlamadığımız bu alanda çalışmalara gelecek yıl devam edilmesi düşünülmektedir.
Doğu İç Sur Dışı Çalışmaları
1

Tahsin Özgüç, Altıntepe. Mimarlık Anıtları ve Duvar Resim:leri, Ankara, 1966, 9.

2

Mehmet Karaosmanoğlu, “Altıntepe Urartu Kalesi 2009 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları”, KST 31, Ankara 2010,
164-177
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Prof. Dr. Tahsin Özgüç’ün kazılarında tespit edilen Urartu Dönemi girişinin ön
kısmında, doğu iç sur duvarına ait temel taşları ve kerpiç duvar yıkıntılarıyla oluşan yaklaşık
2.40 m. yüksekliğinde 6-7 m. genişliğinde, 35 m. uzunluğunda bir dolgu yer almaktaydı.
Kaleye girişteki kötü görüntüyü yok etmek ve bu dolgu kısmın altında herhangi bir buluntu
olup olmadığını tespite yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu dolgu içerisinde yer yer irili ufaklı
ve mimarî özellik göstermeyen döküntü taşların altında yaklaşık -2.20 m. de tahrip olmuş
kerpiç zeminin batısında 0.47 m. çapında, ortasında 0.21 m. çapında, 9 cm. derinliğinde oyuk
bulunan bir taş ocak tespit edilmiştir. Taş ocağın batısında, Doğu İç Sur duvarının dibinde,
üzerinde 7-8 tane tamir deliği olan büyük oranda tahribata uğramış bir pithosun parçaları ele
geçirilmiştir. Urartu girişi ile Ortaçağ kale girişi arasında yer alan ve Orta Çağ kalesine ait
gözetleme kulesinin bulunduğu kısımda yapılan çalışmalarda tamamen toprak altında kalmış
olan 5.30 m. uzunluğundaki kulenin dış duvarı ortaya çıkarılmıştır.
Ortaçağ kale girişi çevresinde sur duvarlarını ortaya çıkarmak için temizlik çalışmaları
yapılmıştır. Temizlik çalışmalarının sonucunda girişin her iki tarafında kapıyı koruyan kuleler
ortaya çıkarılarak plana geçirilmiştir (Resim: 7).
Doğu Dış Sur Çalışmaları
Urartu Dönemi Doğu Dış Sur duvarlarının tespitine yönelik kilisenin batısında yapılan
çalışmalarda sur duvarlarına ait yaklaşık 40 m. uzunluğundaki temel taşları tespit edilmiştir
ve üç sırası korunan sur duvarları düzgünce işlenen iri taşlardan örülmüştür (Resim: 8). Bu
kısımda doğudan itibaren ilk üçü yaklaşık 2.90 m. dördüncüsü 3.60 m. olan 4 adet rizalit ortaya
çıkarılmıştır. Bu rizalitlerin arasındaki mesafe doğudan itibaren sırasıyla 7.80, 8.00 ve 6.90
m. arasında değişmektedir (Resim: 9). Yapılan çalışmalar sırasında 2. ile 3. rizalit arasında
ikinci rizalitin 0.30-0.40 m. batısında bir mezar ortaya çıkarılmıştır. Mezarın etrafı 0.20 m.
yüksekliğinde 0.10 m. eninde ahşap hatılla çevrelenmiştir. İskelet, sırt üstü yatırılmış ve yüzü
kuzeybatıya dönük olarak direk toprağa gömülmüştür. Yanında herhangi bir mezar buluntusu
olmayan iskeletin bir yetişkine ait olduğu düşünülmektedir (Resim: 10). Yapılan belgeleme
çalışmalarının ardından iskelete ait kemikler itinalı bir şekilde paketlenerek ileriki yıllarda
incelenmek üzere depoya kaldırılmıştır. Bu mezarda herhangi bir buluntu ele geçirilmemiştir.
Kilise Üstü 1 No.lu Açma
Doğu Dış Sur temizlik çalışmaları sırasında “Kilise Üstü 1” olarak isimlendirdiğimiz
2.50 x 2.50 m. ölçülerinde bir alan açılmıştır. Açmada açığa çıkarılan duvar temelini takip etmek
amacıyla alan genişletilmiş ve toplamda 2.50 x 25 m.lik bir bölüm kazılmıştır. Bu alanda güneykuzey doğrultulu olarak kademeli bir şekilde aşağıya doğru eğimli devam eden sur duvarlarına
ait bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Kuzeye doğru devam eden ve zaman zaman Ortaçağda
yapılan basit duvarların ilâve edildiği Urartu Dönemi sur duvarının sonuncu kademesinden
sonra bir kule ile kuzey-batıya doğru devam ettiği anlaşılmıştır. Bu alanda Ortaçağa ait 5 adet
mezar açığa çıkarılmıştır.
1 ve 2 No.lu mezar direkt toprağa gömü olup biri surun dışında diğeri surun içindedir.
Bu mezarların üstü ahşap hatıllarla kapatılmıştır. İskeletlerin başları batıya gelecek şekilde
yatırılmıştır. 3 No.lu mezar çatı kiremidi ile taştan örülen çocuk mezarıdır (Resim: 120-123;
Çizim). Bu mezar içerisinde 2 adet boncuk ele geçirilmiştir (Resim:11). Bunlardan biri üzerinde
kazıma çizgiyle bitkisel bezeme (Palmiye ?) ve hilâl benzeri süslemeli kırmızı akik taşından
yapılmış boncuktur. Diğeri ise kazıma çizgi bezemeli kristal boncuktur. Kristal boncuk üzerinde
tanımlayamadığımız bir nesne üzerinde üçü dikine biri kırık dikine, dört kazıma çizgi yer
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almaktadır. Nesnenin köşesinde kanat benzeri bir başka kazıma çizgi bezeme bulunmaktadır.
4 No.lu mezar, urna içerisinde çocuk iskeleti olan mezardır. Kilise üstü 1 No.lu Açma’nın
güneyinde, sur duvarının dış kısmında -1.10 m derinlikte tespit ettiğimiz urnanın içerisinde
çocuk iskeleti dışında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. 5 No.lu mezar çatı kiremitleriyle
yapılmış bir çocuk mezarıdır. Mezar içinde herhangi bir buluntu ele geçirilmemiştir.
Aynı alanda ele geçirilen taş aletlerden ilki Kilise Üstü 1 No.lu Açmanın kuzeyinde,
sur duvarının iç kısmında -40 cm. derinlikte ele geçirilen dikdörtgen prizması şeklindeki taşın,
cilâlı düz yüzeyinde taşıma amaçlı ip deliği yer alan ve dört tarafında sürtmeden kaynaklanan
izlerden dolayı bileyi taşı olduğu anlaşılmaktadır. Bir diğer taş alet ise açmanın kuzeyinde, sur
duvarının iç kısmında -1.20 m. derinlikte, tutamak üzerinde ip deliği açılı ve günümüzde hâlen
köylerde buğday sandıklarının akıtma deliğini tıkamakta kullanılan tıkaçtır.
Taş Yapı
Prof. Dr. Tahsin Özgüç kazılarında tepenin kuzey orta terasında tespit edilen, batı, doğu
ve kuzey duvarı kısmen ortaya çıkarılan ve tarafımızdan “Taş Yapı” olarak isimlendirilen
mekânda, yapının işlevini ve planını tespite yönelik çalışmalara 2011 yılında da devam
edilmiştir. Taş Yapı’nın Kuzey İç Sur Duvarı’nın dış kısmında akan taş ve toprakla tamamen
kapandığı için çalışmaların büyük kısmını yukardan akan ve mekânın içini tamamen dolduran
taş ve toprağın temizlenmesi almaktadır. Yüksek taş duvara sahip ve çalışma imkânları oldukça
zor olan yapının işlevini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarda kuzey ve batı köşelerinden
güneye doğru çalışmalara devam edilmiştir. Taş yapının batı köşesinde yapılan çalışmalarda
yaklaşık 8 m.lik bir alan açılmış ancak henüz güney köşeye ulaşılamamıştır. Doğu köşesinin
tespiti için yapılan çalışmalarda kuzey köşesinden güneye doğru yaklaşık 10 m. gidilmiş,
eski kazılarda yapılan çalışmalarla birlikte bu kenardaki toplam uzunluk yaklaşık 17. m.ye
ulaşmıştır. Taş yapının doğu köşesinde kuzey iç surundan bu alana doğru akan yaklaşık 5.50
m.lik atık toprak yığını kaldırılmıştır. Doğu köşesinde yapılan çalışmalarda taş yapının dış
tarafında doğu köşesine dik açılı 3.30 m. genişliğinde doğuya doğru devam eden bir duvar
tespit edilmiştir (Resim: 12). Gelecek yıllarda da bu alanda çalışmalarımız sürdürülecektir.
Kilise Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Çalışmaları
Altıntepe’nin doğusundaki bir burun üzerinde yer alan ve 2003 yılında çalışmalara
başlanan zemini geometrik, bitkisel ve hayvansal motiflerle süslü kilisenin restorasyonu
Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 2011 yılında tamamlanmıştır. Bu çalışmada
mozaiklerin oluşturulduğu zeminin nasıl olduğunu göstermek amacıyla statument, rudus,
nucleus ve tesselatumdan bölümler bırakılmıştır (Resim: 13). Kilisenin kuzey, batı ve doğu
kısmında yer alan atık toprak yığını kaldırılarak çevre düzenlemesi yapılmıştır (Resim: 14).
Gelecek yılki çalışmalarda kilisenin etrafına mozaik zeminin su almaması için drenaj kanalı
yapılacaktır.
Arazi çalışmaları dışında, kazı evinde ele geçirilen buluntuların çizim:, fotoğraf ve
envanter kayıtları yapılmıştır. İlk sezondan beri Altıntepe çalışmalarında elde edilen en yoğun
buluntu grubunu seramikler oluşturmuş, bu durum 2011 sezonunda da değişmemiştir.
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Çizim 1: Altıntepe Plan

Resim 1: Apadana Çalışmaları
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Resim 2: Apadana çalışmaları

Resim 3: Apadana çalışmaları

Resim 4: Batı İç Sur Dışı çalışmaları
142

Resim 5: Havuzdaki çalışmalar

Resim 6: Havuzdaki çalışmalar

Resim 7: Doğu İç Sur Dışı çalışmaları
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Resim 8: Doğu Dış Sur çalışmaları

Resim 9: Doğu Dış Sur çalışmaları

Resim 10: Doğu Dış Sur çalışmaları
144

Resim 11: Kilise Üstü 1 No.lu Açma

Resim 12: Taş Yapı
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Resim 13: Kilise etrafı temizlik çalışmaları

Resim 14: Kilise etrafı temizlik çalışmaları
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SARDIS, 2011
Nicholas D. CAHILL*
In the summer of 2011 the Sardis Expedition undertook excavation, geophysical survey,
conservation, restoration, and publication research at the ancient city site and at its necropolis
of Bin Tepe. Bahadır Yıldırım was again assistant director, Crawford H. Greenewalt, Jr.
was director emeritus, and Seval Konak, of the İzmir Archaeological Museum, was the
representative of the Ministry of Culture. We are grateful to Seval Hanım for her help and
support, her intelligence, warmth and good cheer.
Excavation was conducted in the temple of Artemis and on two adjacent hills in the
center of the ancient city, called ByzFort and Field 49. The two hills in the city center were
both terraced in the Lydian period, forming a raised area of perhaps 6 ha, separated from the
lower city by monumental limestone terrace walls. One goal of this season’s excavations was
to investigate a Lydian terrace wall built of limestone blocks near the east edge of ByzFort,
which had been uncovered by erosion the previous year.1 Upon excavation, this proved to be
three different terrace walls belonging to two phases, both probably dating to the first half of
the sixth century BC (Figs. 1-2). The earlier phase consists of two parallel terraces stepping
up the hill. These are built from relatively small blocks, clamped with lead butterfly clamps,
one of which still remained in situ. In a later phase, also apparently dating to the first half
of the sixth century BC, part of this wall was dismantled and rebuilt on a new orientation.
While the earlier walls were parallel to the main terrace wall and probably reflect the natural
topography, the later wall was on a different orientation, parallel to the Lydian terrace at the
north end of the hill, and, indeed, to walls over the whole hill, revealed by geophysical survey
of last summer. This suggests that the whole hill was reorganized in the Lydian period to
conform to a single system.
On the adjacent hill, Field 49, excavation revealed more of a Lydian terrace wall built
of limestone ashlar blocks and some reused limestone and marble blocks, also dating to the
first half of the sixth century BC (Figs. 1, 3). Excavation in 2010 had shown that this wall was
built on the stub of an earlier terrace wall built of large polygonal boulders, dating to perhaps
the 7th c BC; and that it had been dismantled and rebuilt in the early Roman period, and
again in the later Roman period, remaining in use for more than 1000 years. Excavation on
top of the hill did not reach undisturbed Lydian levels. At the lowest level reached, however,
in a context with mostly Lydian pottery of the sixth century BC, was found a chalcedony
sealstone on a bronze wire mount, with the image of a grazing wild goat with long, curving
horns (fig. 4). This is the first such sealstone found in the Harvard-Cornell excavations at
Sardis, and the first from occupation layers, rather than from graves.
The Lydian terrace wall may have remained in use into the Hellenistic period, when
substantial buildings were constructed, only preserved in foundations. These walls, and the
Lydian terrace, were apparently destroyed in the early 1st c AD, perhaps in the earthquake
of 17 AD, and the terrace then rebuilt, reusing the same limestone blocks, but set in a
substantial mortared rubble backing. A number of early Roman phases are preserved, one of
which included a partly-exposed furnace. Later Roman phases include a room with a large
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subterranean plastered basin and other hydraulic features, and another room set into the side
of the terrace against the Lydian and early Roman terrace wall. This latter room had a bench,
beneath which was found a hoard of about 123 Late Roman bronze coins (Fig. 3). The latest
archaeological phase was a series of graves, probably Byzantine in date and now numbering
fifteen in a small area. As in previous years, finds from these graves were very sparse and the
dating is uncertain.
We are just beginning to understand the long history of this area, but the continuity
is striking. The terrace wall remained in use from 7th or 6th c BC until the area was finally
abandoned more than 1000 years later. Later buildings revealed by excavation and geophysical
survey follow the alignment set up in the Lydian period. Moreover, a Lydian house excavated
in the cavea of the theater in 2006 follows this same alignment. This region of the city was
probably therefore structured and planned as early as the Lydian period, as was the adjacent
ByzFort hill.
Prof. George Hanfmann suggested already in 1977 that ByzFort was a possible site
of the Palace of Croesus, and excavations on this hill and the adjacent Field 49 support
this hypothesis2. Monumental terrace walls of limestone ashlar masonry are non-domestic,
appropriate for public structures such as gateways and palaces, or for a sanctuary.3 The finds
from excavations in the 1980s and 1990s include many fragments of chalcedony, a material
used for royal and elite tableware at Persepolis, Daskyleion, Uşak and elsewhere; these and
the sealstone suggest an elite, rather than a domestic use for this area, and are less appropriate
for a sanctuary.
The goal of excavation in the temple of Artemis was to investigate the columns in
antis at the east end of the temple. Although most scholars assume that these columns existed,
excavation in the west porch in 1911 and in the east porch in 1972 and 1996 failed to recover
any trace of them or their foundations.4 Most authors follow Gruben’s suggestion that the
columns were dismantled in the Roman phase, which he and others date to the second century
AD, and set up again on pedestals as part of the new porches of the temple. This would have
left a wide space between the east door and the new pedestaled columns, which is usually
thought to be open to the sky.5
A long trench was excavated from one anta to the other, down to the natural clay
bedrock on which the temple was built (Fig. 5). This exposed ancient cuts in the bedrock
in the appropriate places for foundation trenches for columns in antis, and one block of the
foundation apparently still in situ. This confirms that the Hellenistic temple did have columns
in antis, although even their foundations have been almost entirely removed.
The foundations for these columns were still in place in the Roman period, because the
foundations of the stairway leading up to the east door were constructed around the column
foundations. The columns and their foundations were removed by digging a massive pit from
one anta to the other, which was backfilled with earth containing many fragments of column
capitals, flutes, and other architectural fragments, presumably the remains of the columns in
antis themselves. A colossal head of Commodus, one of half a dozen colossal statues that
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were set up somewhere in the temple, had been found in this same fill in 1996.6 The stair
foundations then slumped into the void when the column foundations were removed; at that
point the stairs must not have been in use.
The fill of this pit forms a single deposit, and dates to the Late Roman period, in the
late 4th or early 5th c AD.7 The presence of column fragments suggests that not only the
foundations, but the columns in antis themselves were removed and broken up at this time.
We conclude, therefore, that the Hellenistic columns in antis stood in place until the Late
Roman period, when they were dismantled together with their foundations. The pedestaled
columns therefore cannot be the columns in antis, but must come from the cella, which was
about 1.6 m higher than the peristyle, thus explaining the pedestals. With its columns in antis
intact, the porch could have been roofed, or intended to be roofed, during the Imperial Roman
period.
The reason for removing these columns, together with their foundations, in the late
Roman period remains unclear. It cannot be simply stone-robbing, when so many other blocks
of the temple were much more easily available for reuse. These columns and their foundations
seem to have been deliberately targeted in a Late Antique modification or conversion of the
temple, perhaps associated with the nearby chapel, Church M.
Lying on the foundation blocks of the Hellenistic northeast anta and continuing to the
foundations of the Roman porch column in front (no. 16) was a mass of pottery, masonry
debris, bricks, and rooftiles, mortared into the foundations of the column and therefore
contemporary with its construction. Pottery from this deposit includes at least five largely
complete objects: a large lamp of Broneer Type 21 (Fig. 6), a local krater and a pitcher, a
pseudo-Coan amphora, and a cooking pot. Sherds from the deposit included early forms of
Eastern Sigillata B1, fragments of molded bowls and three molds, and thin-walled ware,
typical of the first century AD, and the lamp and ESB are unlikely to be later than the middle
of the first century. The deposit contained nothing that must be as late as the second century
AD, when the Roman phase is usually dated. This suggests that the initial construction of the
Roman phase of the temple may have begun significantly earlier than usually argued, in the
Julio-Claudian period rather than Hadrianic or Antonine.8
Christian Hübner and Stefan Giese of GGH Solutions in Geoscience conducted
geophysical prospection at the city site and at Bin Tepe. Their survey of the hills in the
city center helped clarify the overall orientation of buildings in this region, adding to our
understanding of the organization of this region and its long history. Georadar was able to
penetrate up to 1-2 m, and identify a few deeply buried structures. It confirmed that buildings
on the ByzFort hill were oriented to the Lydian terrace on the front of the hill, while those on
the neighboring Field 49 were oriented to the Lydian terrace on its west slope. Magnetometer
survey was much less informative.
Geophysical survey at Bin Tepe focused on the large mound known as Karnıyarık
Tepe. This colossal tumulus, 220 m in diameter and 53 m high, was explored through tunnels
by the Sardis Expedition between 1962 and 1966, and through geophysical prospection and
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coring in 1993 and 1995.9 The tunnels had uncovered an early, unfinished crepis wall that had
been buried when the mound was expanded, but failed to locate a chamber in the center of
the mound. Electrical Resistance Tomography and magnetometer survey was conducted over
the surface of the mound, but its large size prevented the instruments from locating even the
tunnels dug in the 1960s. Prospection within the tunnels located another anomaly, but this too
may be an artifact of the geology or tumulus fill.
2011 was the second year of a three-year project to conserve the Lydian Altar, which
lies adjacent to the temple of Artemis.10 The focus of work was the later phase of the altar
(LA2), which enclosed the early phase restored in 2010 (LA1). Nearly all the marble stair
blocks on the front of LA2 had been robbed out in antiquity, and sandstone foundations and
the perimeter wall had deteriorated since the building was excavated in 1910. Remaining
blocks were consolidated with silane and acrylic consolidants, and restored walls to the state
they were found in 1910. The foundations of the stairs are too fragile to leave exposed, and
rather than rebury them, the robbed-out marble stairs are being replaced with new travertine
blocks, which will both protect the building and make it more intelligible to visitors.
Work on the mosaics of the Synagogue also continued, repairing damage caused by
frost heave, weathering, and exposure. Revetment mortars and deteriorated modern repairs
were also cleaned and consolidated. Other conservation projects included the repair and
study of a round building model found in the Synagogue in 1963. Burned and badly damaged
when found, this resembles a smaller version of the Choregic Monument of Lysikrates in
Athens, and is one of a number of earlier objects found reused in the Late Roman Synagogue.
The study of two Lydian electrum coins found in 2008 and 2009 continued with the
help of Doç. Dr. Bülent Önay of Dokuz Eylül University. Like other Lydian electrum coins,
these were made from about 53% gold and 44% silver. Numismatists have argued since the
19th c that the natural gold from around Sardis contained a significant but unpredictable
amount of silver (about 27%), and that the earliest coinage somehow guaranteed not only the
weight, but also the purity of the metal.11
We therefore analyzed samples of natural gold from the Pactolus river and streams
around Sardis by SEM-EDS. This showed, unexpectedly, that the natural ore around Sardis
was almost pure gold, with only trace amounts of silver. This then raises the question, where
did the Lydians obtain the electrum for their coins, if not from the Pactolus? As early as
the reign of Gyges, the Lydians controlled Mysia and the Troad, an area famous for gold in
antiquity and today. Gold mining in this area is attested as early as the Lydian period, and the
gold from this area does contain a large amount of silver.12 This region, therefore, rather than
Sardis, may be the source of precious metal for the world’s first coinage; and the invention of
coinage may be related to the rise of Lydian imperialism in the 7th c BC, rather than control
of local resources.
On May 4, 2012, we lost a great archaeologist and friend (fig. 8). Crawford H.
Greenewalt, jr. excavated in Turkey every summer from 1959 until 2011, working at Sardis,
Gordion, Old Smyrna, and Pitane. He was director of Sardis for almost 30 years, from 1976
until 2007, and continued to work on his beloved Lydian pottery until shortly before his
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death. Greenie was a scholar and an artist, and many Anatolian archaeologists will remember
his broad smile, his extraordinary knowledge and wisdom, his generosity and great modesty.
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SARDEİS, 2011

Nicholas D. CAHILL*

2011 yazında Sart Amerikan Hafriyat Heyeti; kazı, jeofizik yüzey araştırması,
konservasyon, restorasyon ve antik şehrin ve Bin Tepe nekropol alanının yayımları projelerini
üstlenmiştir. Bahadır Yıldırım yine kazının yardımcı başkanı, Crawford H. Greenewalt, jr.
onursal başkan, ve İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Seval Konak Kültür ve Turizm Bakanlığı
Temsilcisi olarak katılmışlardır. Seval Hanım’a yardımlarından, desteklerinden, bilgisinden,
sıcaklığından ve ılımlı tutumundan dolayı minnettarız.
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Bu sezon, Artemis Tapınağı ile antik kentin merkezinde yer alan ByzFort ve Sektör
49 olarak adlandırılan yanyana iki tepede kazılar yürütülmüştür. Şehrin merkezinde yer alan,
yaklaşık 6 hektarlık bir alanı kaplayan ve aşağı şehirden anıtsal teras duvarıyla ayrılan bu iki
tepe de Lidya döneminde teraslandırılmıştır. Kazının bu sezonki hedeflerinden biri ByzFort
sektörünün doğu ucunda yer alan ve geçen yıllarda erozyonla ortaya çıkmış olan, kireçtaşı
bloklardan inşa edilmiş olan Lidya teras duvarını araştırmaktır.1 Kazı çalışmalarıyla birlikte
burada, 3 farklı teras duvarı olduğu kanıtlanmıştır. Bunlar muhtemelen M.Ö. 6.yüzyılın ilk
yarısına tarihlenen, 2 evreye aittir (Şekil: 1,2). Erken evre, yukarıya, tepeye doğru kademelenen
paralel iki terastan oluşmaktadır. Bunlar nispeten daha küçük kurşun kelebek kenetler ile
tutturulmuş bloklardan inşa edilmiştir ve bir kenet in situ koruna gelmiştir. M.Ö. 6. yüzyılın
ikinci yarısına tarihlendiği anlaşılan daha sonraki bir dönemde, bu duvar sökülmüş ve yeni
bir oryantasyonda tekrar inşa edilmiştir. Erken duvarlar ana teras duvarına paralel hâldeyken
ve muhtemelen doğal topografiyi yansıtırken, geç duvarlar farklı bir oryantasyondaydı ve
tepenin kuzey ucundaki Lidya duvarına paralellerdi. Bunlar aynı zamanda geçen yaz jeofizik
araştırmalarıyla ortaya çıkarılan, tepenin tamamını kaplayan duvarlara paraleldir. Bu, bize
Lidya Döneminde tüm tepenin tek bir sisteme uyumlu olması için yeniden organize edildiği
fikrini verir.
Bitişik tepedeki sektör Sektör 49’daki kazılarla kireç taşı kesme bloklardan, devşirme
kireçtaşı ve mermer bloklardan inşa edilmiş, M.Ö. 6.yy.ın ilk yarısına tarihlenen Lidya
teras duvarının bir kısmı daha ortaya çıkarılmıştır (Şekil: 1,3). 2010 yılındaki kazılarla, bu
duvarın muhtemelen M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen büyük, poligonal taşlardan yapılmış duvar
kalıntılarının üzerinde inşa edilmiş olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar, Erken Roma
döneminde sökülüp, yeniden inşa edilmiştir. Geç Roma Döneminde aynı işlemden geçmiştir.
Böylece bu duvar 1000 yıldan fazla bir süre kullanımda kalmıştır. Tepedeki kazılarda el
değmemiş Lidya tabakalarına ulaşılamamıştır. Lakin, ulaşılan en düşük seviyedeki tabakada,
M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen Lidya çanak çömleği içeren bir kontekste, tunç tel kakma üzerinde
kadıköy taşından, üzerinde uzun kıvrık boynuzları olan, otlanan bir yaban keçisi işlenmiş,
mühürtaşı bulunmuştur (Şekil: 4). Bu, Sardeis’te Harvard-Cornell Kazıları tarafından
bulunan bu tür ilk mühür taşıdır, ve Sardeis’te mezarlardan ziyade yerleşim tabakalarında
bulunan ilk örnektir.
Lidya teras duvarının, Hellenistik Dönemde, şu an sadece temelleri korunagelmiş
önemli binaların yapıldığı zamanlarda, hâlen kullanımda olması ihtimali vardır. Anlaşılan o
ki bu duvarlar ve Lidya teras duvarı, M.S. erken 1.yüzyılda muhtemelen M.S. 17 depremiyle
yıkılmışlardır ve teras, aynı kireçtaşı blokların kalın harçlı moloz taşlarla desteklenerek
devşirme olarak kullanılmasıyla tekrardan inşa edilmiştir. Birkaç önemli Erken Roma Dönemi
aşaması korunagelmiştir, bunlardan bir tanesi kısmen ortaya çıkarılan fırındır. Geç Roma
safhaları içerisinde toprağa gömülü inşa edilmiş harç ile kaplanmış geniş bir küvet ve diğer
hidrolik aksamı içeren bir oda ile terasın yan tarafına, Lidya ve Erken Roma teras duvarlarının
karşısına konuşlandırılmış başka bir oda yer alır. Bu son odada, bir oturma sırasının altından
yaklaşık 123 adet Geç Roma bronz sikkesi içeren bir define ortaya çıkarılmıştır (Şekil: 3).
En geç arkeolojik evre ise küçük bir alanda sayıları 15’i bulan, olasılıkla Bizans Dönemine
tarihlenen mezarlar dizisidir. Geçen yıllarda olduğu gibi, bu mezarlardaki buluntular az
sayıdadır ve kesin tarihlendirme yapmak mümkün değildir.
Bu alanın uzun vadeli tarihçesini henüz anlamaya başlıyoruz ve gerçekten de burada
1

Ratté 2011, 102-107.
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görülen devamlılık çarpıcı boyutlardadır. Teras duvarı M.Ö. 7 veya 6. yüzyıldan itibaren,
tamamen terk edilmesine kadar geçen 1000 yıllık süre boyunca kullanımdaydı. Kazılar ve
jeofizik araştırmalarla ortaya çıkarılan diğer yapılar da Lidya Dönemi uyarlamalarını takip
ederler. Bunlara ek olarak 2006 yılında tiyatronun caveası içerisinde kazılmış olan bir Lidya
evi aynı hizalamayı takip eder vaziyettedir. Şehrin bu alanı da, bitişiğindeki ByzFort sektörü
de muhtemelen daha Lidya Döneminde yapılandırılmış ve tasarlanmıştır.
Henüz 1977 yılında Prof. George Hanfmann, ByzFort sektörünün Krezüs’ün
Sarayı’nın olası mevkii olduğunu öne sürmüştür ve bu tepedeki ve bitişik sektör Sektör 49’da
gerçekleştirilen kazılar bu tezi destekleyici niteliktedirler.2 Kesme kireçtaşlardan oluşan
anıtsal teras duvarları mesken harici yapılardandır, giriş kapısı ve saraylar gibi kamusal
binalar ya da mabet yapıları için uygundurlar.3 1980’lerde ve 1990’larda yapılan kazılarda
çok sayıda kadıköy taşı parçaları bulunmuştur, kadıköy taşı Persepolis, Daskyleion, Uşak ve
diğer yerlerde kraliyet mensupları ve elitlerin kullandığı sofra eşyalarını yapmada kullanılan
bir malzemedir ve söz konusu alan için, bunlar ve mühürtaşları konutsal kullanımdan ve daha
az uygun olan mabetsel kullanımdan ziyade elit bir kullanım fikrini ortaya çıkarır.
Artemis Tapınağı’nda yapılan kazılardaki amaç, mabedin doğu ucundaki in antis
sütunları incelemektir. Her ne kadar çoğu uzman bu sütunların mevcut olmuş olduğunu
varsaysa da, 1911’de batı sundurmada ve 1972 ile 1996’da doğu sundurmada yapılan
kazılarda, ne sütunlara ne de bunların temellerine ait bir ize rastlanmıştır.4 Çoğu yazar,
Gruben’in önerisi olan, kendisinin ve diğerlerinin M.S. 2. yüzyıla tarihlediği, Roma
Döneminde in antis sütunların söküldüğü ve bunların tapınakta yeni sundurmalarının bir
parçası olarak kaideler üzerine yeniden dikildikleri fikrini takip ederler. Bu kaldırma işlemi
doğu kapısı ve yeni kaideli sütunlar arasında geniş bir alan kalmasına sebep olmuş olmalıdır
ki bu alanın genelde gökyüzüne açık olduğu düşünülmektedir.5
Tapınak temelleri doğal kil ana kaya içine ve üzerine inşa edilmiştir. Bir antadan diğer
antaya kadar uzun bir açma kazılmıştır ve bu açma doğal kil ana kayaya kadar inmiştir (Şekil:
5). Bu da, ana kaya içerisinde in antis sütunlarının temellerinin olması gereken yerlerde
antik kesikler ve in situ olduğu düşünülen bir temel bloğu ortaya çıkarmıştır. Her ne kadar
bu temellerin tamamı sökülmüş olsa da, bu bize Helenistik tapınağın in antis sütunlarının
olduğunu kanıtlar.
Bu sütunların temelleri Roma Döneminde hâlen yerlerindeydi, çünkü Roma evresine
ait olan doğu kapısına uzanan merdivenlerin temelleri, bunların etrafında yapılmışlardır.
Sütunlar ve temelleri bir antadan diğerine uzanan bir çukur açılarak kaldırılmış ve bu çukur,
muhtemelen in antis sütunlarının kalıntıları olan, sütun başlıkları parçaları, flütler ve daha
başka birçok mimarî öğe içeren toprak ile geri doldurulmuştur. 1996 yılında, aynı dolgu
içerisinde, tapınakta bir yere dikilmiş olan birkaç devasa heykelden biri olan Commodus
heykeline ait devasa bir baş bulunmuştur.6 Merdiven temelleri, sütun temelleri kaldırıldığı
vakit oluşan boşluğa doğru hafifçe eğilmişlerdir. Bu dönemde merdivenler kullanım dışı
olmalıdırlar.
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Bu çukur M.S. geç 4. veya erken 5. yüzyıla tarihlenen, Geç Roma Dönemine ait tek bir
birikinti seviyesi oluşturur 7. Sütun parçaları kalıntıları, bu dönemde sadece sütun temellerinin
değil, aynı zamanda in antis sütunların da yerlerinden taşındıklarını ve kırıldıklarını gösterir.
Bundan dolayı, Hellenistik in antis sütunlarının Geç Roma Dönemine kadar yerlerinde
durdukları ve temelleriyle beraber yerlerinden söküldükleri sonucuna vardık. Kaideli
sütunlar, bu sebeple in antis sütunları olamazlar, ancak peristilden yaklaşık 1.6 m. daha
yüksek olan celladan getirilmiş olmaları gerekir ki bu da kaideleri açıklar. In antis sütunları
sağlam hâldeyken, sundurmanın Roma İmparatorluk Döneminde çatıyla örtülmesi olasıydı.
Geç Roma Döneminde bu sütunların temelleriyle beraber kaldırılmasının sebebi
belirsizdir. Tapınakta alınması kolay daha başka bloklar varken bunun nedeni basitçe
malzeme almak olamaz. Bu sütunlar ve bunların temelleri tapınağın geç antik değişikliği
veya dönüşümü ile ilgili olarak özellikle hedef konumunda olmalılardır. Bu yakınlarında yer
alan şapel, M Kilisesi (Church M) ile alâkalı olabilir.
Helenistik kuzeydoğu antasının temel blokların üzerinde kırılmış olan ve ön taraftaki
Roma sundurma sütununun (No. 16) temellerine doğru devam eden çanak çömlek, tuğla ve
çatı kiremidi parçaları tek bir tabak oluşturmuş hâlde bulunmuşlardır. Bu tabaka, sütunun
temellerine harçlanmış olduğu için, sütunun yapımıyla çağdaş olduğunu kanıtlar. Bu alandan
çıkarılan çanak çömlek en az 5 adet tüme yakın obje içerir: büyük bir Broneer Tip 21 kandil
(Şekil: 6), bir yerel üretim krater ve bir sürahi, bir adet Pseudo- Sakız amforası ve bir adet
pişirme kabı. Buradan elde edilen çanak çömlek parçaları arasında ESB1’in erken formlarına
ait parçalar, kalıp yapımı kâse parçaları, 3 kalıp parçası ve İnce Cidarlı Roma kasesi (ThinWalled Ware) parçaları vardır. Kandilin ve ESB’nin M.S. 1.yy.ın ilk yarısından daha sonra
olması muhtemel değildir. Bu tabakada M.S. 1.yy.dan daha geçe tarihlendirilmesi gereken
hiçbir buluntu yer almaz. Bu da, tapınak genelde 2.yy. a tarihlendirilse de inşaat faaliyetlerine
tartışıldığı gibi Hadrianus ya da Antoninus dönemlerinde başlanmamış, daha erken bir dönem
olan Julio-Claudianus Döneminde başlanmış olduğu fikrini ortaya koyar.8
GGH Solutions in Geoscience’tan (GGH Yerbilimde Çözümler) Christian Hübner
ve Stefan Giese şehirde ve Bin Tepe’de jeofiziksel araştırmalar yürütmüşlerdir. Şehrin
merkezindeki tepelerde yaptıkları araştırmalar bu alandaki yapıların konumlandırılmalarının
anlaşılmasına yardımcı olmuş ve bu alanın organizasyonun ve uzun vadeli tarihinin
anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. Jeoradar 1-2 m. kadar derine işleyerek, birkaç adet
derine gömülmüş yapının tanımlanmasına yardımcı olmuştur. Byz Fort tepesindeki yapıların,
tepenin önünde bulunan Lidya terasına uygun olarak, komşu tepe Sektör 49’dakilerin ise
batı yamacındaki Lidya terasına göre konumlandırıldığını teyit etmiştir. Manyetometre
araştırması daha az bilgi verici niteliktedir.
Bin Tepe’de gerçekleştirilen jeofizik araştırmaları Karnıyarık Tepe olarak bilinen çapı
220 m. ve yüksekliği 53 m. olan tepeye yoğunlaşmıştır. 1962 - 1966 yılları arasında tünellerden
yola çıkarak Sart Amerikan Hafriyat Heyeti tarafından araştırılan ve 1993 ile 1995 yıllarında
jeofiziksel araştırmalar ve karotlamalar yapılmıştır.9 Tüneller, tümülüs genişletilirken
7

Afrika Kırmızı Astarlı keramik (ARS Hayes Form 59 ve 61) ve diğer seramikler ve 1972 yılında bulunmuş
Constantine dönemine ait bir sikkeyle tarihlendirme yapılmıştır. 2012 yılında John Hayes seramikleri inceleme
nezaketi göstermiştir.
8
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Tabakanın ve tapınağın tarihlendirilmesi ile ilgili çalışmalar halen daha devam etmektedir.
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gömülmüş olan bitirilmemiş krepis duvarını ortaya çıkarmıştır, ancak tümülüsün ortasındaki
mezar odasının yerini belirlemede başarısız olmuşlardır. Elektrik dirençli tomografi (ERT) ve
manyetometre araştırmaları tepenin yüzeyinde gerçekleştirilmiştir, ancak tepenin boyutları,
aletlerin 1960’larda açılmış tünelleri bile belirmesine engel olmuştur. Tünellerde yapılan
jeofizik araştırmaları bir anomaliye rastlamıştır. Ancak bu da jeolojik bir buluntu ya da
tümülüsün dolgusu olabilir.
2011 senesi Artemis Tapınağı’na bitişik olan Lidya Sunağı’nın 3 yıllık restorasyon
projesinin 2. yılı idi. 10 Çalışmaların bu seneki odak noktası, 2010 yılında restore
edilmiş olan sunağın erken dönemine ait (LA1) olarak adlandırılan evreyi çevreleyen,
daha geç döneme tarihlendirilen (LA2) evresi idi. LA2 evresinin ön kısmında yer alan
mermer basamak bloklarının hemen hemen hepsi antik dönemde çalınmıştır ve kumtaşı
temeller ile çevre duvarları 1910 senesindeki kazılardan bu yana doğa koşullarından
dolayı durumları bozulmaktadır. Korunagelen bloklar silan ve akrilik konsolidanlarla
sağlamlaştırılmış ve duvarlar bulundukları yıl olan 1910 senesindeki durumlarına uygun
olarak restore edilmişlerdir. Basamakların temelleri açıkta bırakılmayacak kadar hassas
durumda olduğundan, bunları tekrar gömmek yerine, hem yapıyı koruma amacıyla, hem de
ziyaretçilere daha anlaşılır kılmak amacıyla, sökülmüş mermer basamakların yerleri, yeni
traverten bloklarla kaplanmıştır.
Sinagog mozaiklerinde gerçekleşen donma kabarmasından, iklim koşullarından ve
açıkta kalmadan doğan hasarla ilgili çalışmalara da devam edilmiştir. Kaplama harçları
ve bozulmaya uğrayan modern tamirat da temizlenmiş ve bakımları yapılmıştır. Diğer
konservasyon projeleri 1963 yılında bulunmuş yuvarlak bir yapı modelinin tamiratını ve
çalışmasını içerir. Bulunduğunda yanmış ve kötü şekilde tahribata uğramış, Atina’daki
Lysikrates’in Choregic Anıtı’nın daha küçük versiyonu olan bu anıt Geç Roma Sinagogu’nda
devşirme olarak kullanılan erken malzemelerin örneklerinden biridir .
2008 ve 2009 senelerinde bulunmuş olan 2 Lidya elektron sikkesi ile ilgili çalışmalar
Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bülent Önay’ın yardımlarıyla devam etmiştir.
Diğer Lidya elektron sikkeleri gibi bunlar da %53 altından ve %44 gümüşten darp
edilmişlerdir. 19.yy.’dan beri nümismatlar, Sardeis civarında bulunan altının önemli ancak
tam kestirilemeyen oranda (yaklaşık %27) gümüş içerdiğini ve en erken sikkelerin bir şekilde
sadece ağırlığını değil ama saflığını da garanti ettiğini iddia ederler. 11
Bundan dolayı Paktolos çayından ve Sardeis civarındaki diğer akarsulardan örnekler
SEM-EDS analizleri yapıldı. Bu bize beklenmedik şekilde Sardeis civarındaki doğal cevherin
sadece gümüş izleri içeren neredeyse saf altın olduğunu gösterdi. Bu ‘Eğer Lidyalılar sikkeleri
için elektronu Paktolus’tan elde etmedilerse, nereden elde ettiler?’ sorusunu ortaya çıkarır.
Gyges’in hanedanlığı kadar erken dönemde, Lidyalılar, Antik Dönemde ve günümüzde
altınlarıyla unlu olan, Mysia ve Troad bölgelerini kontrol altında tutmaktaydılar. Bu alandaki
altın madenciliğinin Lidya dönemine kadar erkene gittiği kanıtlanmıştır ve bu alanda ele
geçen altın büyük oranda gümüş içermektedir.12 Bunlara bağlı olarak, bu alan Sardeis’in
aksine dünyanın ilk sikkesinin basıldığı değerli madeninin kaynağı olabilir ve sikkenin
ilk darp edilişi yerel kaynaklarının kontrolünden ziyade, M.Ö. 7.yy. da Lidya krallığının
10
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hâkimiyetinin yayılması ile ilgili olabilir.
4 Mayıs 2012’de, Anadolu arkeolojisinin duayeni ve dost insan Crawford H.
Greenewalt, jr’i kaybettik (Şekil: 8). Kendisi 1959’dan 2011’e kadar her yaz Türkiye’de
Sardeis, Gordion, Eski Smyrna ve Pitane gibi kazılarında bulunmuştur. 1976’dan 2007 senesine
kadar geçen yaklaşık 30 sene Sardeis kazı başkanlığı görevini üstlenmiştir. Vefatından az bir
zaman öncesine kadar da özellikle çok sevdiği Lidya seramiği üzerinde bilimsel calışmalar
yapmıştır. Greenie bir bilim insanı olduğu kadar, aynı zamanda bir sanatçıydı. Birçok
Anadolu arkeoloğu ve kendisini tanıyan bölge insan hoşgörülü gülümsemesi, olağanüstü
bilgisi, irfanı, fedakarlılığı ve alçakgönüllüyle hatırlayacaktır.
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Resim 1: ByzFort ve Alan 49 sektörlerinin 2011 kazılarının ve jeofizik araştırmalarının
sonuçlarını gösteren planı.
Fig. 1: Plan of sectors ByzFort and Field 49, showing excavations and geophysical results
of 2011.

Resim 2: ByzFort sektöründeki Lidya teras duvarlarının görüntüsü.
Fig. 2:View of Lydian terrace walls in sector ByzFort.
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Resim 3: Alan 49 sektöründeki teras duvarının görüntüsü: terasın alt sıraları Lidya
dönemine aittir, üst sıraları Roma döneminde yeniden dizilmiştir; oturma sırası ve dikme
Geç Roma dönemlerine aittirler.
Fig. 3: View of terrace wall in sector F49: lower courses of the terrace are Lydian, the upper
courses were reset in the early Roman period; the bench and pillar are Late Roman.

Resim 4: Alan 49’dan kadıköy taşından mühürtaşı.
Fig. 4: Chalcedony sealstone from sector F49 (S11.14:12991)
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Resim 5: Artemis Tapınağının doğu sundurmasının 2011 kazılarını gösteren planı
Fig. 5: Plan of the east porch of the Temple of Artemis, showing excavations in 2011.

Resim 6: Artemis Tapınağın Roma evresine ait olan sütun no.16’nın yapımıyla çağdaş
birikintiden kandil.
Fig. 6: Lamp from deposit contemporary with the construction of column no. 16, belonging
to the Roman phase of the Temple of Artemis.
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Resim 7: Lidya Sunağının geç dönemine ait merdiven, 2011’de başlayan restorasyon.
Fig.7: Staircase of the later phase of the Lydian Altar, showing reconstruction
begun in 2011.

Resim 8: Crawford H. Greenewalt, jr, 1937-2011.
Fig. 8: Crawford H. Greenewalt, jr, 1937-2011.
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2011 YILI MİLET ÇALIŞMALARI
Volkmar VON GRAEVE1*
2011 yılı Milet çalışmalarımız 27.06.2011–15.12.2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiş,
çalışmalarımıza Milet Müzesi’nden Fatma Sipahioğlu Bakanlık temsilcisi olarak katılmıştır.
Çalışmalarımıza olanak tanıyan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü ile yardımlarını esirgemeyen Bakanlık temsilcimize içtenlikle
teşekkür ederim. Ayrıca, Aydın Kültür Müdürlüğü ile Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne ve çalışmalarımız süresince tüm yardımları ve işbirliği
için Milet Müzesi Müdürü Mehmet Bilici ile tüm Müze personeline teşekkürlerimi sunarım.
Akyeniköy Belediye Başkanlığı’na, Akköy ve Balat Muhtarlıkları’na, kazı
bekçilerimize, kazı ekibi ve işçilerimize de içtenlikle teşekkür ederim. Milet Kazısı’na maddî
kaynak sağlayan Alman Arkeoloji Enstitüsü (Deutsches Archäologisches Institut) Berlin
Merkezi, Bochum-Ruhr Üniversitesi Rektörlüğü ile başta D. Groh olmak üzere kazımızı
maddî ve manevî olarak destekleyen diğer Milet Kazısı’nın dostlarına minnettarlığımı
belirtmek isterim.
2011 kazı sezonunda Japon Ulusal Televizyon Kanalı Milet Ören Yeri ve Milet
Müzesi’nde uzun bir belgesel çekimi gerçekleştirmiştir.
I. Depo ve Yayına Yönelik Çalışmalar
2010 yılı Zeytintepe Aphrodite Kutsal Alanı’nda bulunan Bothros’taki kazılardan çok
sayıda eser ele geçirilmiş, tüm sezon boyunca buluntular üzerine dokümantasyon çalışmaları
gerçekleştirilmişti. 2011 yılında da kazı depolarının açılmasından itibaren Bothros
buluntuları üzerine çalışmalara başlanarak, sezon sonuna kadar söz konusu eserler ile ilgili
depo çalışmaları sürdürülmüştür.
Bu çalışmalara paralel olarak, Prof. Dr. V. von Graeve Zeytintepe kazılarında bulunmuş
Arkaik Dönem heykeltraşlık eserleri ve büyük bölümü Bothros’ta ele geçirilmiş Arkaik
Dönem’e ait pişmiş toprak figürinler üzerine yayına yönelik çalışmalar gerçekleştirmiş;
Bonn’dan Dr. H. Eiwanger, Zeytintepe’deki 2010 yılı bothros kazısında bulunmuş Arkaik
Dönem bronz buluntuları üzerine yayın çalışmalarını sürdürmüş; Hollanda Amsterdam
Üniversitesi’nden Prof. Dr. C. Neeft Korinth seramiği; Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden
Dr. M. Krumme Geometrik Dönem Milet seramiği; Frankfurt’tan Dr. W. Selesnow Milet
Arkaik Dönem kandilleri; Romanya Bükreş Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. J. Birzescu masa
amphoraları üzerine yayın çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca British Museum’dan Dr.
A. Villing çanaklar üzerine bilimsel çalışmalarda bulunmuş; yine 2010 yılı bothros kazısında
ele geçirilmiş Arkaik Dönem minyatür kaplar üzerine Düsseldorf’tan Dr. T. Carl ve Kıbrıs
üretimi pişmiş toprak figürinler üzerine de Atina Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. J.M. Henke yayına yönelik çalışmalarda bulunmuşlardır. Bunun yanı sıra Münih’ten Mimar
Mag. I. Blum, Zeytintepe Aphrodite Tapınağı’nın temellerinin çizimini, Zeytintepe’nin genel
topoğrafik planı üzerine yerleştirmiştir.
Ayrıca 1994 yılında başlanan ve 2004 yılında tamamlanan Atina Alman Arkeoloji
Enstitüsü Müdürü ve Samos Kazı Başkanı Prof. Dr. W- D. Niemeier sorumluluğunda Athena
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Tapınağı’nın güneyinde gerçekleştirilmiş olan kazılarda ele geçirilen buluntular üzerine de
2011 yılında yayına yönelik bilimsel çalışmalar, söz konusu dönem uzmanlarından oluşan bir
ekip ile yoğun bir şekilde sürdürülmüştür.
Kalabaktepe Artemis Khitone Kutsal Alanı’nda 2006-2008 yıllarında gerçekleştirmiş
olduğumuz kazılar sırasında Geometrik Dönem yapısı ve Pers tahrip tabakasında ele
geçirilmiş olan buluntular üzerine Dr. M. Kerschner sorumluluğunda bir grup ile çizim,
kataloglama ve fotoğraflama gibi yayın çalışmaları sürdürülmüş; Faustina Hamamı’ndaki
kazı çalışmaları ile Delphinion ve Humeitepe’deki çalışmalara paralel olarak, bu kazılarda
ele geçirilen buluntular ile ilgili depo çalışmaları da aynı zamanda gerçekleştirilmiştir.
II. Küçük Eser Restorasyonu ve Konservasyonu
2010 yılı Zeytintepe Bothros kazıları sırasında Arkaik Dönem için çok sayıda önemli
eser ele geçirilmiş, kazı çalışmalarına paralel olarak küçük eser restorasyon ve konservasyon
çalışmalarının da kesintisiz olarak devam etmesine karşın, kazı depolarında kalan buluntuların
tamamının restorasyonu sezon bitimine kadar yetiştirilememişti. Buna göre 2011 yılında
depoların açılmasıyla birlikte restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. 5 ay boyunca kesintisiz
olarak sürdürülen çalışmalar sırasında 2010 yılı Bothros kazılarında ele geçirilen eserlerin
tümünün restorasyon-konservasyon işlemleri tamamlanmış olup 2011 yılı Humeitepe ve
Faustina Hamamı’ndaki kazılarda bulunan eserler üzerinde de restorasyon-konserveasyon
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışılan eserler arasında çok sayıda pişmiş toprak seramik ve
figürin (Resim: 1), kireçtaşı, mermer, fildişi, kemik, fayans (Resim: 2-3), taş, kurşun (Resim:
4), gümüş (Resim: 5) ile bronz sikke ve cam, fayans gibi malzemelerden yapılmış boncuklar
(Resim: 6) yer almaktadır. Yapılan çalışmalar belgeleme, mekânik temizleme, konsolidasyon
ve konservasyon ile tümleme işlemlerini kapsamaktadır.
III. Kazı Çalışmaları
a. Faustina Hamamı’ndaki Çalışmalar
01.08.2011 tarihinde Berlin Arkeoloji Müzesi’nden Dr. M. Maischberger ve Alman
Arkeoloji Enstitüsü Berlin merkezinden Mimar Dr. Ing. P. Schneider sorumluluğunda
başlatılan çalışmalar 2 mimar, 9 arkeolog, 1 nümizmat ile ortalama 8 işçinin katılımıyla
11.09.2011 tarihine kadar sürdürülmüştür. Öncelikle her yıl olduğu gibi Faustina Hamamı
genelinde bitki ve ot temizliği çalışmaları gerçekleştirilmiş, kökleri duvarlara zarar
veren bitkiler ilâçlanarak duvarların korunması sağlanmıştır. Daha sonra başlayan kazı
çalışmalarının tamamlanmasının ardından Arkeolog Mag. N. Schwerdt ve H. Fallisch
tarafından 13.10.2011 tarihine kadar Faustina Hamamı’nda ele geçirilen buluntular üzerine
depo çalışmaları sürdürülmüştür.
Hamam’ın 15 numaralı mekânında kenarları taşla çevrili, derin, yuvarlak bir kuyu
yer almaktadır. Bu kuyunun, içindeki olası bağlantılarla Hamam’ın diğer mekânlarına su
dağıtmak amacıyla kullanılmış olduğu düşünülmekteydi. Bu nedenle 2010 yılı çalışmaları
kapsamında içindeki dolgu toprağın alınmasına başlanan kuyuda 2011 yılında da çalışmalar
devam etmiştir (Sondaj 13). 2010 yılı çalışmaları sırasında farklı yönlere uzanan künklerin
ve kanalın tespit edildiği kuyuda 3.26 m. derinlikte çok yoğun bir koku ile birlikte hayvan
cesetlerine rastlanması nedeniyle kazı çalışmaları durdurulmuştu. 2011 yılı çalışmaları
sırasında 20-30 yıl öncesine ait hayvan kadavraları Almanya’dan getirilmiş olan özel
kıyafetler ve koruyucu maske ile kuyudan alınarak söz konusu kıyafetlerle birlikte ören
yeri dışında imha edilmiştir. Daha sonra temizlenmiş olan kuyuda 8.20 m. derinliğe kadar
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çalışmalar sürdürülmüştür. Temiz su sağlamak amacıyla kullanılmış olan kuyunun ayrıca
başka mekânlara su dağıtmak için de görev görmüş olduğu tespit edilmiştir.
Fautina Hamamı’nın 10 numaralı mekânının dışında, doğu duvara bitişik Roma
Dönemi caddesine ait zemin döşemesini bulmak ve doğu duvarın hemen yanında ‘’Justinian
Duvarı’’ olarak adlandırılan sur duvarını tarihlendirmek amacıyla bir sondaj açılmıştır
(Sondaj 14). Sondajda Roma Dönemi caddesine ait döşeme bulunamamış olup, söz konusu
duvarı tarihlendiren buluntular İ.S. 6. yüzyılın 2. yarısı ile İ.S. 7. yüzyılın ilk yarısına aittir.
Kesin tarihlendirme buluntuların daha detaylı incelenmesinden sonra yapılabilecektir.
Hamam’ın Tepidariumu (6 numaralı mekân) ile Sudatorium olarak adlandırılan 7
numaralı mekânı arasındaki dar ve yüksek olan 6 A numaralı mekânın zemininde bir sondaj
açılmıştır (Sondaj 15). Sondajda Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait kalıntılara rastlanmıştır.
Bu yapı kalıntıları, Hamam’dan çok daha erkene ait olamaz. Mekân, eski kazılar sırasında
da düşünüldüğü gibi, çatıya ve yukarıdaki pencerelere ulaşmak amacıyla yapılmış olmalıdır.
Hamam’ın 5 numaralı mekânından 4 numaralı mekânına geçiş yakınında açılmış olan
sondaj ile (Sondaj 16), mekânın geç döneme ait 2. zemini tarihlendirilmek amaçlanmıştır.
Söz konusu Geç Antik Dönem zemininde harç üzerine bastırılarak oluşturulmuş haç
motifleri bulunmaktadır; ancak buluntuların yetersizliği nedeniyle zemin kesin olarak
tarihlendirilememektedir. Bu zeminin altında yer alan kayrak taş ve harç ile yapılmış daha
önceki zemin, Hamam’ın yapım evresine ait olmalıdır.Söz konusu sondajın açılmış olduğu
mekân, eski kazılar sırasında da düşünüldüğü gibi açık bir avlu olmalıdır.
Ayrıca geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Hamam’ın büyük bölümünde mekânlarda
zaman içinde birikmiş olan toprak alınarak (12, 13 numaralı mekânlar), zemini temizlenen
bölümlerde zararlı otların çıkmasını engellemek amacıyla taban üzerine seyyar özel bir folyo
döşenmiştir. Geotec adı verilen bu malzeme bitkilerin çıkmasını engellemektedir.
b. Humeitepe’deki Çalışmalar
2003 yılı Milet çalışmaları kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz Humeitepe’deki
jeofizik ölçümleri sırasında çeşitli anomalilere rastlanmış, bunların Milet’in Humeitepe’deki
limanına ait olduğu anlaşılmıştı (Resim: 7). Jeofizik sonuçlarını kazılarla desteklemek amacıyla
bu yılki Milet çalışmaları kapsamında Humeitepe’de kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Ruhr Üniversitesi’nden Prof. Dr. H. Bumke sorumluluğunda Humeitepe’de sürdürülen
çalışmalar 08.08.2011-27.09.2011 tarihlerinde sürdürülmüştür. 1 mimar, 7 arkeolog ve
arkeoloji öğrencisi ile yürütülen kazılar Liman Kapısı ve Got Sur Duvarı olarak adlandırılan
Geç Antik Dönem sur duvarında sürdürülmüştür. Liman Kapısı’nın olduğu bölümde 3
sondaj açılmış, sondajlarda 12 m. uzunluğunda, geniş bloklardan yapılmış surun bir bölümü
açığa çıkartılmıştır. Bu duvara Roma Dönemi’nde 3 m. genişliğinde mermerden bir kapının
yapılmış olduğu tespit edilmiştir (Resim: 8-9). Devşirme mermer bloklar ile yapılan kapıda
kireçli harç bağlayıcı malzeme olarak kullanılmıştır. 2 kanattan yapılmış olduğu anlaşılan
kapı iç kısımda değil, Liman’a bakan bölümde yer almaktadır. Kapının eşiği üzerinde
kapının demir menteşesinin geçtiği bölüm ve kapının iç kısmında her iki yanda, göğüs
hizasında, dışarıdan açılmasını engellemek için kullanılmış olan kalasın geçtiği yuvalar
tespit edilmiştir. Kapının iç bölümünde, kapıya ait mermer bloklarla birlikte düşmüş şekilde,
2 m. yüksekliğinde yüksek kabartma olarak yapılmış, Geç Helenistik Döneme ait Şehir
Tanrıçası heykeli bulunmuştur (Resim: 10). Bunun yanında İmparator Hadrianus’un Milet’in
armatörleri ile ilgili mektubunu içeren uzun yazıt ele geçirilmiştir.
2003 yılı jeofizik ölçümleri sırasında toprak altındaki varlığı saptanmış ve büyük bir
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komplekse ya da bir stoaya ait olduğu düşünülen yapının bulunduğu bölümde bir sondaj
açılmıştır. Sondajda doğu-batı yönünde uzanan ve batısındaki kuzey-güney yönünde giden
duvarlarla birleşen duvar ve bir kanal açığa çıkarılmıştır.
Humeitepe’deki diğer çalışmalar ‘’Got Duvarı’’ olarak adlandırılan Geç Antik Dönem
sur duvarında gerçekleştirilmiştir. Münih’ten Mimar I. Blum tarafından sürdürülen çalışmalar
sırasında duvar bitkilerden arındırılarak açığa çıkarılmıştır. In situ olarak 20 m. lik bölümü
korunmuş olan duvar, Kent’in farklı bölümlerindeki diğer Got Duvarları’nda olduğu gibi
sütun tamburları ve diğer antik yapılara ait devşirme malzemelerle yapılmıştır. Maksimum
3.60 m. yüksekliğindeki duvarın iç ve dış cephesi ile iç kısmındaki harç ve kayrak taşlarla
doldurulmuş bölümü korunmuştur.
c. Delphinion’daki Çalışmalar
Tübingen Üniversitesi’den Dr. A. Herda sorumluluğunda, mimar S. Gräbener, Mimar
M. Taschner, Arkeolog mag. E. Sauter, J. Martin ve I. Köhr’ün katılımıyla 18.09.201119.10.2011 tarihleri arasında sürdürülen çalışmaların amacı önceki çalışmaların devamı
niteliğinde olup Delphinion Kutsal Alanı’nın temizliği, tarihlendirilmesi, mimarî açıdan
incelenerek Delphinion’un farklı fazlarına ait 3D animasyonunun hazırlanmasına yönelik
olmuştur. Öncelikle Delphinion’un iç bölümünde ve bütün stoasında temizlik çalışmalarına
başlanarak bu bölümler bitki ve otlardan arındırılmış; doğal koşullarla biriken toprak
alınmıştır. Delphinion’un kuzeybatı köşesinde bir sondaj açılmış (Sondaj 1), böylelikle
Yapı’nın köşe hattının balon ile havadan çekilen fotoğrafta görülmesi sağlanmıştır.
Eski kazılar sırasında 1973 yılında W. Real, Delphinion’un güney stoasında
Delphinion’u tarihlendirmek amacıyla bir sondaj açmıştı. Bu sondaj (Kesit 3) 2009
Delphinion çalışmaları kapsamında batıya doğru 2 m. genişletilmiş, Delphinion’un Erken
Klâsik Dönemden Hellenistik Döneme kadar farklı zeminleri tespit edilmişti. 2011 yılında
bu bölümde çalışmalara devam edildi. Yapı’nın Klâsik Dönem döşemesine ulaşıldığında çok
şiddetli yağan yağmur nedeniyle bu bölümde çalışmaların sürdürülmesi mümkün olmamıştır.
Delphinion’un altar bölümünde açılan sondaj ile (Sondaj 4) altarın temeli, altarın
kendisi ve altarı çevreleyen döşemenin tarih açısından birbirleriyle bağlantıları açıklanmak
istenmiştir. Sondajdan elde edilen verilere göre altarın temeli ile krepisin aynı zamanda;
altarı çevreleyen döşemenin ise, altarın ikinci yapı evresi olan Hellenistik Dönemde yapılmış
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kazı çalışmalarının yanı sıra Delphinion’un 3 boyutlu dijital
görüntüsünü oluşturmak için dokümantasyon çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.
IV. Restorasyon ve Onarım Çalışmaları
Faustina Hamamı’ndaki 14 No.lu Mekânın Tonozunun Resorasyonu ve Onarımı
Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün izniyle
Milet Antik Kenti’nin Tiyatro’dan sonra korunmuş olan en büyük ve en görkemli yapısı
olan Faustina Hamamı’nın Büyük Caldarium’unun hizmet binası olarak kullanılmış olan
14 numaralı mekânında 12.07.2011 tarihinde Mimar Dr. Ing. P. Schneider sorumluluğunda
çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu tonoz Hamam’da korunagelmiş tek tonoz olup, tonozlu
hamam mekânlarının görkemi hakkında fikir vermesi açısından büyük önem taşımaktadır.
14 No.lu mekânın üzerindeki bu tonoz, birbirine paralel olan ve aralarında yaklaşık 6,3
m. mesafe bulunan duvarların üzerinde yer alır. Bu duvarlar günümüze sağlam durumda
ulaşmış olup, söz konusu tonozu taşıyıcı niteliktedir. Büyük olasılıkla 1955 yılındaki şiddetli
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depremde 14 No. lu mekânın üst bölümünün ortasında tonoz doğu-batı yönünde 4 m; kuzeygüney yönünde 3 m. boyutlarında yıkılmıştır (Resim: 11). Tonozun diğer bölümündeki taşlar,
kalmış olan harç ve taşların birbirlerini sıkıştırması sayesinde düşmeden durmaktadır.
Tonozun, Antik Dönemde olduğu gibi kireçli harç ve bu bölümden aşağıya düşmüş
olan tonozun orijinal taşları kullanılarak restore edilmesi planlanmıştır. Çalışmalar 1 usta
ve 4 işçi ile gerçekleştirilmiştir. Öncelikle çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için zemin
oluşturmak amacıyla kalaslardan bir platform hazırlanmış, daha sonra mekânın iç bölümünde,
bu tonozdan aşağıya düşmüş olan orıjinal taşlar restorasyonda kullanmak üzere toplanmıştır.
Çalışmalar sırasında söz konusu platform, tonozdan aşağıya düşebilecek olan taşlara karşı
koruyucu görevi görmüştür. Daha sonra tonozdaki boşluğu kapatmak için üzerine taşların
konacağı, önceden statik olarak hesaplanarak hazırlatılmış ahşap kalıp bu platform üzerinde
tonozun alt kısmına yerleştirilmiştir (Resim: 12-13).
Tonozun alt bölümündeki kalıbın yerleştirilmesinin hemen ardından tonozun üst
bölümünde orijinal taşların yerleştirilmesine başlanmıştır (Resim: 14). Taşların aralarında
bağlayıcı olarak, Antik Dönemdeki gibi bekletilmiş, içinde ezilmiş tuğla parçacıklarının
bulunduğu kireçli harç kullanılmıştır. Boşluğun doldurulması çalışmaları 17.08.2011
tarihinde tamamlanmıştır.
Tonozun iç bölümünde kapatılmış olan boşluğun altında, kalıbın üst kısmındaki kalaslar
parça parça alınarak taşların araları boşluğun doldurulmasında kullanılan kireçli harç ile derz
şeklinde kapatılmaya başlanmıştır (Resim: 15). Söz konusu çalışmalar tamamlandıktan sonra
kalıbın kalan konstrüksiyonu ve çalışma platformu sökülmüştür. Ardından alandaki temizlik
çalışmaları da tamamlanarak 15.11.2011 tarihinde Faustina Hamamı’ndaki 14 No.lu tonozun
restorasyon çalışmaları sona ermiştir.
V. Ören Yeri Bakım Ve Düzenleme Çalışmaları
2011 yılı Milet çalışmaları kapsamında Ören Yeri’nde temizlik çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Önceki yıllarda Hippodamik Plan’a göre hazırlamış olduğumuz
ziyaretçi yolları temizlenerek, sınırlarını belirleyen taşlardan yağmur nedeniyle kaymış
olanlar yerlerine yerleştirilmiştir. Ayrıca ziyaretçilerin daha kolay bir şekilde Ören Yeri’ni
gezebilmelerini sağlayabilmek amacıyla önceden hazırlamış olduğumuz merdivenlerin tümü
elden geçirilerek gerekli müdahalelerde bulunulmuştur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Faustina
Hamamı ve Delphinion’daki çalışmalar kapsamında öncelikle büyük çapta temizlik, bitkiden
arındırma ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar ile ziyaretçilerin rahat
bir şekilde Ören Yeri’ni gezebilmesini amaçlamaktadır.
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Resim 1: Pişmiş toprak Sphinks
figürini, İ.Ö. 7. yüzyıl

Resim 3: Mavi boyalı fayans maymun
figürü, İ.Ö. 7. yüzyıl
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Resim 2: Fayans kedi figürü, İ.Ö. 7. yüzyıl

Resim 4: Satyr başı figürlü, plâka şeklinde
kurşun kolye tanesi, İ.Ö. 7. yüzyıl

Resim 5: Rozet şeklinde, figürlü gümüş obje, İ.Ö. 7. yüzyıl

Resim 6: Farklı malzemelerden yapılmış boncuklar, İ.Ö. 7. yüzyıl
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Resim 7: Humei Tepe’deki Liman’ın hava fotoğrafı

Resim 8: Humei Tepe’deki Liman Kapısı’nın hava fotoğrafı
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Resim 9: Humei Tepe’deki Liman Kapısı’ndan bir görünüm

Resim 10: Humei Tepe’deki kazılarda ele geçirilen mermer Şehir Tanrıçası
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Resim 11: Faustina Hamamı’ndaki restorasyonu yapılacak olan 14 numaralı mekânın tonozu

Resim 12: Faustina Hamamı’ndaki tonozun restorasyon çalışmaları
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Resim 13: Faustina Hamamı’ndaki tonozun restorasyonu sırasında
konan ahşap kalıp

Resim 14: Faustina Hamamı’ndaki tonozun ahşap kalıp
üzerindeki onarım çalışmaları
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Resim 15:Faustina Hamamı’ndaki 14 No.lu mekânın tonozunun restorasyon
sonrası görünümü
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2011 YILI PHOKAİA KAZI ÇALIŞMALARI
Ömer ÖZYİĞİT*
1 Temmuz 2011 tarihinde başlanan Phokaia antik kenti 2011 yılı çalışmaları, 15 Aralık
2011 tarihine kadar sürdü1. Bu çalışmalar:
a)Phokaia Athena Tapınağı
Koruma Kurulu Kararları gereği yapılan kazılar
I. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer alan 40 ada, 10 parsel
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan 1056 ada, 13 parsel
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan 1661 ada, 2-4 parsellerde gerçekleştirilen
kazı çalışmaları,
Yel Değirmeni Restorasyon Çalışmaları
Osmanlı Mezarlığı Çalışmaları başlıkları altında toplanır2.
A) Phokaia Athena Tapınağı Kazıları (Çizim: 1-2, Resim: 1-2):
Athena Tapınağı, 2011 yılı Phokaia antik kenti kazılarının gerçekleştirildiği
sektörlerden biridir. Tapınak alanındaki kazılar, batı podium içi (3 No.lu Osmanlı evinin
altı), güney podium içi (6 ve 7 no.lu Osmanlı evlerinin altı) ve güney podium duvarının
dışındaki kazılar olmak üzere üç farklı noktada yapıldı; bu nedenle bu sektördeki 2011 yılı
kazı çalışmaları, batı ve güney açmaları olarak ele alındı3.
1. Batı Açmaları: Bu alandaki çalışmalar, 2008 yılında batı podium duvarı içinde
gün ışığına çıkarılan ve 18.yüzyıla tarihlenen III. Osmanlı evinin içindeki kazıları kapsar
(Çizim:1, Resim:1). Yapının taban seviyesi altındaki bu çalışmalarda elde edilen seramikler
ışığında Bizans ve 18.yüzyıl öncesi Osmanlı Dönemine ilişkin yapılara ait olduğu anlaşılan
taban taşları ortaya çıkarıldı.
2. Güney Açmaları: Bu çalışmalar, Arkaik Dönem güney podium duvarının içinde ve
dışında yapılan çalışmalar olmak üzere ikiye ayrılır.

*

Prof.Dr. Ömer ÖZYİĞİT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 İzmir/TÜRKİYE

1

2011 yılı Phokaia antik kenti kazı çalışmalarında Düzce Konuralp Müzesi Arkeoloğu Züleyha Kartal ve Samsun
Müzesi Arkeoloğu Serdar Ünan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirildi. Kazı ödenekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça Belediyesi de çalışmalara önemli katkı sağladı. Bu çalışmalara destek veren
tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürü borç bilirim.
2

Kazı çalışmalarına Öğr. Gör. Sabri Arıcı, Muammer Demren, M.A. Gamze Özbütev, Haldun Toksöz, Kenan Doğan,
İlknur Kurum, Aslı Kökdemir, Nurhan Yıldırım, M.A. Emre Okan, Uygur Akın, Serkan Ülbeği, Mehmet Bakır ve
Murat Öğren arkeolog olarak katıldı. Athena Tapınağı’na ilişkin mimarlık elemanlarının onarımları ile Osmanlı
Dönemi Mezarlığının mezar taşlarının birleştirilmeleri ve tamamlanmaları Heykeltraş-Restoratör Zafer Dağdeviren
ile Derya Ersoy Dağdeviren tarafından gerçekleştirildi. 2011 yılı kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, ve Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirildi.
Mimarlık ile ilgili çizim çalışmaları ise Mimar Hakan Pulat ve Elif Tuba Gürkan tarafından yapıldı.

3

Phokaia Athena Tapınağı’ndaki kazı çalışmaları, Arkeolog Kenan Doğan ve Haldun Toksöz tarafından yürütüldü.
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Güney Podium Duvarı Önündeki Kazı Çalışmaları:
Athena Tapınağı güney podium duvarı önündeki çalışmalar, Ord. Prof. Dr. Ekrem
Akurgal tarafından kazılıp sonradan doldurulan ve tapınağın tören alanıyla ilişkili teras
duvarlarının bulunduğu II a1-a2; II b1-b2; IIc1-c2 ve III a20-b20 plan karelerinin doğusunda
kalır.
İlk kez 2010 yılında ele alınan III a18-a19 plan karelerindeki çalışmalar, 8.56m.
kodunda başlamış ve 7.31m.de sonlandırılmıştı. Bu kazılarda 19. yüzyılın ikinci yarısına
tarihlenen bir Geç Osmanlı Dönemi yapısına ait temel duvarları ile bu yapının altında İ.S.
11. yüzyılın ikinci yarısından sonraya ait olduğu anlaşılan Bizans Dönemine ilişkin bir yapı
katı da ortaya çıkarılmıştı. Ayrıca bu kareler içinde İ.S. 1040 yılındaki depremle yıkılan
Roma Dönemi Athena Tapınağı’na ait mermer bir blok çok parçalı olarak bulunmuştu. 1040
yılındaki depremi gösteren bu mermer bloğun oturduğu zemin 7.25m. kodundadır. Mermer
bloğun çevresinde de yüzlerce mermer parçası ve parçacıkları bulunmuştu. Roma Dönemi
Athena Tapınağı’na ilişkin bu mermer parçaların Bizanslılar tarafından kireç ocaklarında
kireç yapmak için parçalanmış oldukları 2010 yılı kazıları sırasında saptanmıştı.
2010 yılında 7.31m. kodunda III a18-a19 karelerindeki çalışmalara 2011 yılında devam
edildi ve yaklaşık iki hafta süren kazı çalışmaları, 6.05m. seviyesinde bitirildi. Üst kodu 7.78
m. olan 1. Bizans yapı katına ait güney duvarı ile 2010 yılında kaldırılan büyük mermer
bloğun arasında kalan 7.00 x 2.40m. ölçüsündeki alan, yaklaşık 7.00m. yüksekliğindeki
kesitte saptanan tabakalar dikkate alınarak kazıldı.
Kesitte izlenen yedi tabakadan yalnızca üçünde gerçekleştirilen kazılarda, 2. Bizans
yapı katına ait olabilecek ve epeyce tahribat gören doğu-batı doğrultulu tek bir taş sırası
ortaya çıkartıldı. Bu dağınık temel kalıntılarının denizden yüksekliği 7.03m., oturduğu
zemin ise 6.85m’dir. Temele ait bu izler, 7.25m. olarak ölçülen deprem tabakasının altında
olduğundan Roma Athena Tapınağı’nı yıkan 1040 yılı depreminden önceye tarihlenmelidir.
Güney Podium İçi Çalışmaları (Çizim: 2, Resim: 2):
Güney podium duvarı içinde çalışılan bu alan, 2010 yılı kazılarıyla gün ışığına
çıkartılan ve podium duvarının yapımı sırasında tahribat gördüğü anlaşılan, tapınak öncesine
ilişkin oval yapı ile 1040 yılındaki depremin yıktığı Roma Athena Tapınağının büyük mermer
sütunu arasında kalır. II c1-c2, II d1-d2 plan karelerini kapsayan ve 6 No.lu Osmanlı evinin
alt kodlarında gerçekleştirilen bu kazılarda Bizans Döneminden iki adet taş örgü sanduka
mezar ile yine aynı dönemden bir duvara ait izler gün ışığına çıkarıldı. Yaklaşık kuzey-güney
doğrultulu mezarların hiçbirinde iskelete rastlanmadı. Bununla birlikte arkaik tapınakla ilgili
bir tüf tambur da mezarlarla aynı seviyede ele geçirildi.
B) Koruma Kurulu Kararı Gereğince Yapılan Kazılar
1) I. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer alan 40 Ada, 10 Parsel’deki Çalışmalar
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.11.2009 tarih ve 5213 sayılı
kararı ile Atatürk Mahallesi, 40 ada 10 parselde bulunan tescilli taşınmazda, 27.07.2011
tarihinde çalışmalara başlandı4.
Foça evleri, genelde toprak harçlı ve dışı sıvalı duvarlara sahiptir. İç bölmelerde
ise, depremde tehlike yaratmayan bağdadî duvarlar kullanılmıştır. 20 yıl öncesine kadar
4

Çalışmalar, Foça kazı üyesi Arkeolog Mehmet Bakır tarafından gerçekleştirildi.
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kullanılan, bugün ne yazık ki harap bir duruma gelmiş olan söz konusu yapıda da bu
özellikler mevcuttur. Yapının içinde gerçekleştirilen çalışmalarda yapının ahşap tabanına
ilişkin bölme duvarlar ile güney bölümündeki odalara girişi sağlayan ve yapının orijinaline
ait olabilecek taş döşeli taban gün ışığına çıkarıldı. Bununla birlikte doğu bölüme geçişi
sağlayan merdiven yapısının izleriyle karşılaşıldı. Doğu cephesindeki kapı tamamen ortaya
çıkarıldı. Söz konusu taşınmazın içindeki çalışmalar yapının ana duvarlarının kimi yerde
ana kaya üzerine oturduğunu da gösterdi. Taşınmazın doğu ve kuzey cepheleri dışındaki
çalışmalarda ise taş döşeli bir yol ile 2.80m. uzunluğunda, 1.10m. genişliğinde taş döşeli
yol ile karşılaşıldı. Yapılan temizlik çalışmaları sonucunda özgün görünümü koruyacak
projeler, ivedilikle yapılıp yapının onarımına geçilmezse yapı, yeniden yapılacak demektir
ki, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda da bize göre yeniden yapılmasına gerek yoktur.
2) III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan 1056 Ada, 13 Parsel’deki kazılar
(Çizim: 3-5, Resim: 3)
Söz konusu parselde 2009 yılında müze sondajlarıyla başlayan 2010 ve 2011 yıllarında
bilimsel nitelikli arkeolojik çalışmalara dönüşen kazılar tarafımızdan gerçekleştirildi5. 2011
yılında kazılar sonuçlandı. İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu,
27.09.2011 tarih ve 25 sayılı kararıyla söz konusu araziyi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan
etti.
Yapılan kazılarda üç ayrı yapı katının varlığı ortaya çıkarıldı (Çizim: 3). I. yapı
katının Erken Arkaik Dönemde, İ.Ö. 600 yıllarında oluşturulduğu anlaşıldı (Çizim: 4).
Bu yapı katına ilişkin duvarların az sayıda korunmasına karşın, büyük mekânların varlığı
ortaya kondu. Öte yandan alanın güneybatı bölümündeki yaklaşık 4.00m. çapında ve 7.00
m. derinliğindeki kuyunun I. yapı katına ait olduğu ve I. yapı katının kullanımı sırasında 6.
yüzyılın ikinci yarısında veya sonlarında yapıldığı anlaşıldı. Bu yapı katına ilişkin çok sayıda
boğa figürinlerinin bulunması İ.Ö. 6. yüzyılda bu alanda bir Apollon tapımının varlığını da
çağrıştırır niteliktedir. I. yapı katının Klâsik Dönemin sonuna kadar devam ettiği, kazılar
sonucunda bulgulara göre anlaşıldı.
II. yapı katının ise Klâsik Dönemin, İ.Ö.4.yüzyılın sonlarında oluşturulduğu anlaşıldı.
Uzun süre ayakta kalan bu yapı katı, Roma Döneminde de devam etmiş olmalıdır; ancak
alanda Geç Roma Döneminde, yani İ.S.4.yüzyılın sonlarında, yeniden büyük bir yapılanmanın
var olduğunu görüyoruz.
III. yapı katının olduğu zamanda, yani Geç Roma Döneminde alanda büyük bir
seramik atölyesinin varlığı kendini gösterir (Çizim: 5). Büyük kuyunun da bu dönemde içi
doldurularak bir fırına dönüştürüldüğünü anlıyoruz (Resim:3). Kuyu, işlevini yitirip seramik
fırınına dönüştürülünce güneybatı yönünde iki küçük su kuyusunun oluşturulmuş olduğuna
tanık oluyoruz. Büyük kuyunun içerisinde, en dibinde elimize geçen seramikler, İ.S.4.yüzyılın
sonlarından olduğu için bu kuyunun işlevini yitirme, yani kapatılarak seramik atölyesine
dönüştürülme zamanı bu zaman olmalıdır. Çevredeki yoğun seramiklere de bakınca bu
fırının kırmızı astarlı terra sigillata üreten bir fırın olduğunu anlıyoruz. Öte yandan fırının
üst dolgusu içinde üst katmanlarda çok sayıda yanık ve cüruflu fırın taşının çıkması, tüm bu
görüşleri destekler niteliktedir.

5

1056 ada, 13 parseldeki kazılarda arkeolog olarak Serkan Ülbeği görev yaptı.
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3) III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan 1661 Ada, 2,3 ve 4 no.lu Parsellerdeki
Kazılar (Çizim: 6-9, Resim: 4)
Konum
Antik Phokaia kenti ile bugünkü Foça yerleşiminin yoğun olduğu bölgenin kuzeyinde
yer alır. III. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda bulunan bu üç parsel yan yana olup Kentsel +
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırındadır. Batıdan doğuya doğru 2, 3 ve 4 No.lu parseller
olarak sıralanırlar. 2 No.lu parsel 109 m², 3 No.lu parsel 136 m² ve 4 No.lu parsel ise 134
m² olup, toplamda 379 m²’dir. Parsellerin kuzeyinde yol vardır. Diğer tarafları ise yapılarla
çevrilidir.
İzmir İli, Foça İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 23 pafta, 1661 ada, 2, 3 ve 4 No.lu
parsellerdeki arkeolojik kazılar, 18 Temmuz 2011 tarihinde başladı ve 26 Kasım 2011 tarihine
kadar sürdü6. Kazı çalışmaları sırasında, üç ayrı parsel bir bütün olarak algılandı ve parseller
ayrı ayrı değerlendirilmedi. Çevre temizlikleri yapıldıktan sonra alana plan kare sistemi
getirildi ve plan kare sistemi içerisinde bilimsel nitelikli arkeolojik kazılar gerçekleştirildi.
Söz konusu alandaki ilk arkeolojik kazılar, 1997 yılında İzmir Müze Müdürlüğü
tarafından alanın büyük bölümünün kazılmasıyla gerçekleştirilmişti7. Burada üç katlı büyük
beton blokların yapılmasına karşın, 2011 yılı kazıları sonucunda beklenmedik bir şekilde
oldukça yoğun bir mimarîyle karşılaşıldı. 1997 yılı kazılarından sonra açmalar yeniden
6

Kazılar, açma başkanı Arkeolog Murat Öğren denetiminde gerçekleştirildi.

7

İzmir İli, Foça İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 23 pafta, 1661 ada, 2, 3 ve 4 No.lu parsellerin sahipleri, III. Derece
Arkeolojik Sit Alanında kalan arazilerinde sondaj kazıları yaptırmak amacıyla İzmir Müze Müdürlüğü’ne
başvurdular. Sondaj kazıları, İzmir Müze Müdürü Mehmet Tuna başkanlığında Müze uzmanlarınca gerçekleştirildi.
Sondaj kazılarına 09.07.1997 günü başlandı ve çalışmalar 25.07.1997 günü sona erdi. İzmir Müzesi uzmanlarının
04.08.1997 günlü raporları, Müze Müdürü Mehmet Tuna tarafından 06.08.1997 günü ilgili Koruma Kurulu’na
iletildi. Koruma Kuruluna İletilen Müze Müdürlüğü uzmanlarının raporlarının sonuç bölümünde 13 adet açmada
çalışıldığı, açmalarda ana kayaya kadar inildiği herhangi bir mimarî buluntuya rastlanmadığı, bu nedenle buranın
bir akropol niteliğinde olamayacağı, tek bir lâhde rastlanması nedeniyle de bu alanın bir nekropol niteliği taşımadığı
ifade edilmişti. İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 30L-IId pafta, 1661 ada, 3 ve 4 no.lu
parseller için 24.04.1998 gün ve 7193 sayılı kararıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
30.11.1993 gün ve 338 sayılı ilke kararı doğrultusunda söz konusu parsellerde kazıların tamamlanmasından sonra
ilgili Belediyece ruhsat verileceğine karar verdi. Koruma Kurulu, 1661 ada, 2 parsel için de 24.04.1998 gün ve
7194 sayılı kararıyla yine aynı kararı aldı. Her iki kararda da Foça Belediye Başkanı Nihat Dirim’in imzası da
bulunuyordu. Buna karşın Foça Belediye Başkanlığı, söz konusu parsellerin yeniden kazılmasını beklemeksizin,
parsel sahiplerine inşaat ruhsatlarını verdi. İnşaat ruhsatlarını alan parsel sahipleri, inşaatlarına başladılar. Şikayet
üzerine inşaatlar, tüm parsellerde üç katlı kaba inşaat durumunda durduruldu. Kültür Bakanlığı tarafından açılan
davalarda, Foça Asliye Hukuk Mahkemesi, 1661 ada, 2 parsel için 10.03.2000 gün ve E:1999 / 195, K.2000 /
34, 1661 ada, 3 ve 4 parseller için de 10.03.2000 gün ve E:1999/196, K.2000/33 sayılı kararları aldı. Yargı
kararlarında İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararlarına aykırı olarak yapılan
inşaî ve fizikî müdahalelerin MEN’İNE ve Kurul Kararlarına aykırı olarak yapılan inşaatların yıktırılması karar
altına alındı. İzmir II Numaralı Koruma Bölge Kurulu, 14.09.2005 gün ve 1302 sayılı kararıyla “….ruhsat alarak
kaba inşaatı tamamlanmış yapının zemininde 9.9.1993 gün ve 598 sayılı ilke Kararı kapsamında ilgili Müzesi ve
Kazı Başkanlığınca yeni sondaj kazısı yapılarak sonuçlarının kurulumuza iletilmesinden sonra konunun yeniden
değerlendirilmesine karar verildi.” kararını aldı. Söz konusu kurul kararında yargı kararından hiç söz edilmedi. Kazı
Başkanlığımızın 25.11.2005 gün ve 2005/16 sayılı yazısıyla söz konusu Kurul Kararının Anayasaya aykırı olması
gerekçesiyle iptali istendi. Kurul Kararı İptal edildi. Mahkeme kararlarının gereği 2010 yılı yaz ayında İzmir Müzesi
Arkeoloğu Tayfun Selçuk denetiminde gerçekleştirildi ve kaba inşaatlar yıkıldı. İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24.04.1998 gün ve 7193 sayılı kararlarının gereği yeniden kazıların yapılması için
parsel sahipleri tarafımıza başvurdu; bu nedenle söz konusu parsellerde bilimsel nitelikli arkeolojik kazılar 2011
yılında gerçekleştirildi.
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doldurulmuş olduğu için 2011 yılı kazıları sırasında yaklaşık 1,0m. derinlik içerisinde bol
sayıda günümüz malzemesi ve inşaat atıkları ile karşılaşıldı. İlk kazılar sırasında özgün kazı
toprağı içerisindeki tüm seramik buluntular ile küçük nesneler alınmış olduğu için 2011 yılı
kazıları sırasında seramik ve diğer küçük buluntular hemen hemen hiç elde edilmedi; bu
nedenle ortaya çıkan yapı katlarının tarihlenmesinde zorluk çekildi; bu nedenle yapı katları
dönemlere göre tarihlendi; fakat daha kesin tarihler arasına yerleştirilemedi.
Kazılar başlamadan önceki açmaların üst kodu, kuzeyden güneye doğru deniz
seviyesinden 0,97m. ile 1,26m. arasında değiştiği görüldü. Diğer bir değişle tüm açmaların
üst seviyeleri denizden yaklaşık 1,00m. yükseklikteydi.
Kazılar sonucunda bu alanda beş ayrı yapı katının varlığı anlaşıldı. Tüm yapı katlarında
duvarların doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda uzanmalarının ortak bir özellik olarak
saptanması, ilginç bir durumu ortaya koydu. Öte yandan Hellenistik Dönem nekropolisine
ilişkin mezarların doğu-batı doğrultusunda uzanmasındaki uyum da diğer bir ilginç durumu
gösterdi. Yapılan kazılarda ortaya çıkarılan yapı katlarını kronolojik olarak eskiden daha geç
zamana göre şöyle sıralayabiliriz (Çizim : 6)
- I. Katman (Erken Arkaik Dönem İ.Ö.7.yüzyıl)
- II. Katman (Arkaik Dönem İ.Ö.6.yüzyıl)
- III. Katman (Klâsik Dönem İ.Ö.4. yüzyıl)
- IV. Katman (Hellenistik Dönem Nekropolisi İ.Ö.2-1. yüzyıl)
- V. Katman (Roma İmparatorluk Dönemi İ.S.2-3.yüzyıl)
I. Katman (Erken Arkaik Dönem - İ.Ö. 7. yüzyıl)
Bu yapı katı, tüm alanda mimarlık kalıntılarının en eskisidir. Derin yapılan az sayıda
birkaç sondaj içerisinde yalnızca B2 plan karesinde bu yapı katına ilişkin duvara rastlandı.
B2 plan karesinde Hellenistik Döneme ilişkin kiremit mezarın altında diğer yapı katları
gibi doğu-batı doğrultusunda uzanan bu duvar kalıntısı, bugünkü deniz seviyesinde ortaya
çıkarıldı. Alt kodu ise – 0.15m.dir; ancak bu seviyenin bugünkü deniz seviyesinin altında
olması şaşılacak bir durum değildir; çünkü Arkaik Dönemde deniz seviyesi, bugünkü deniz
seviyesine göre Foça’da 1,0m. daha aşağıda idi. Duvarın korunabilen uzunluğu 2.00m.dir.
Ortaya çıkarılan genişliği ise 0.30m.dir. Duvar, iki sıra yükseklikte ele geçirildi. Değişik
boyutlardaki taşların toprak harçla tutturulmasıyla oluşturulmuş olduğunu görüyoruz.
Seramik buluntuların bu duvar çevresinde ele geçirilmemesi, I. yapı katının bu bölgedeki ilk
yerleşim, yani en eski yerleşim olduğunu gösterir. Duvarın bir bölümü, hemen güneyindeki
Klâsik Döneme ilişkin büyük dolgunun altına girer. Bu Klâsik Dönem dolgusu, alttaki İ.Ö.
7. yüzyıl duvarının üzerine doğrudan oturmaz. Arada 20-30 cm. bir boşluk vardır. Bu toprak
dolgu da arada başka yapı katının varlığını gösterir. İ.Ö.7. yüzyıla ilişkin bu duvar kalıntısı,
Foça’nın en kuzeyinde bulunmuş en eski yapı kalıntısıdır. Antik Phokaia yerleşiminin
İ.Ö. 7. yüzyılda bu noktaya kadar uzandığını göstermesi açısından önemlidir. En eski yapı
kalıntısının diğer izleri, kazı alanının başka bölümlerinde ileride araştırılacaktır.
II. Katman (Arkaik Dönem - İ.Ö. 6. yüzyıl) (Çizim: 7):
Kazı alanında en iyi korunmuş olan yapı katı bu döneme ilişkindir. Bu dönem ile
bağlantılı en düzgün duvarların, A3, B3, C3 ve D3 plan karelerinde ortaya çıkarıldığını
görüyoruz. Bu plan karelerde doğu-batı doğrultusunda uzanan duvarın uzunluğu 16,0m.
olarak ölçüldü. Bu açmalarda güneye doğru yayılan ve modern yapıların altında kalan büyük
bir arkaik yapının varlığı anlaşıldı. Bu büyük yapının büyük odasının 10.5m. uzunluğunda
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olduğu görüldü. İ.Ö. 7. yüzyıl yapı katının üstünde açığa çıkarılan bu yapı katının İ.Ö. 6.
yüzyıla ait olduğu anlaşıldı. Ortaya çıkarılan duvarlarının en üst seviyesi 0.67 m. olarak
ölçüldü. Duvarların en alt seviyesinin ise A3 plan karesinde -0.45m.ye kadar indiği anlaşıldı.
Bu noktada yani A3 plan karesinin kuzeybatı köşesinde daha düzgün blokların duvar içinde
kullanıldığı görüldü. Düzgün blokların genişliklerinin 0.40m., uzunluklarının ise 0.800.90m. olduğu saptandı. Duvarların genişliği ise, genelde 0.90m. kadar olduğu anlaşıldı. D3
plan karesinde yapının ana caddeye bakan duvarının köşe yaparak güneye doğru yöneldiğini
görüyoruz. Bu duvarın, 1997 yılında İzmir Arkeoloji Müzesi kazıları sırasında ortaya çıkarılan
Hellenistik Dönem pişmiş toprak lâhdi tarafından kesildiğini, buna karşın arkaik duvarın
düzgün bloklarının güney yönüne doğru devam ettiğini biliyoruz. Köşe yapan ve güneye
doğru yönelen Arkaik Dönem duvarının dışında in situ ele geçirilen bir taban taşının üst
seviyesi 0.22m. olarak ölçüldü. Bu taban taşı, İ.Ö. 6. yüzyılda bu bölgede dış mekânlardaki
taban seviyesini gösteriyor olmalıdır. Olasılıkla burada bir meydan düzenlemesi bulunuyordu.
Kentin bu mahallesinde cadde ve meydanların plâka taşlarla düzenlenmiş olduğunu anlıyoruz.
Yapının içindeki taban seviyesi de bundan çok farklı olmamalıydı.
İ.Ö. 6. yüzyıla ilişkin diğer yapı kalıntılarına ise D1 ve D2 plankarelerinde rastlandı;
ancak buradaki duvarların diğerine göre daha geniş olduğu, genişliklerinin yaklaşık olarak
1.20 m. ölçülmesiyle anlaşıldı. Duvarın korunan üst seviyeleri 0.42m. ile 1.07m. arasında
değişir. Alt seviyeleri de 0.07m.dir. Buna göre söz konusu duvar yer yer 1.00m. yüksekliğe
kadar korunmuş durumdadır. Buradaki duvarların daha güneyinde yer alan yapıya paralellik
göstermesi ve D1-D2 plan karelerindeki duvarların kuzeye uzanmasından buradaki yapının da
kuzeye doğru uzandığı, her iki yapının duvarları arasında yaklaşık 4 m.lik bir boşluk olduğu
görüldü; bu nedenle İ.Ö. 6. yüzyılda iki yapı grubunun arasında, doğu-batı doğrultusunda
uzanan ve 4,0m. genişliğinde olan bir caddenin varlığı anlaşıldı. Ayrıca Klâsik Döneme
ilişkin künk sıralarının da bu caddenin ortasından geçirilmiş olması iki yapı grubu arasındaki
bu boşluğun cadde olduğu varsayımını güçlendirir. Ayrıca, bu caddenin Klâsik Dönem yapı
katında da kullanılarak devam ettiğini gösterir.
III. Katman (Klâsik Dönem - İ.Ö. 4. yüzyıl)(Çizim: 8)
Üçüncü yapı katı Klâsik Döneme ilişkindir. Bu yapı katına ilişkin özellikle duvarların
subasmanlarını oluşturacak dolguları A2, B2 ve C2 plan karelerinde görüyoruz. Subasman
dolgular, irili ufaklı değişik boyutlardaki taşların toprakla birlikte doldurulmasıyla
oluşturulduğu görülüyor. Sözü edilen plan karelerde dolgunun uzunluğu yaklaşık 12,0m.
ele geçti. Üst seviyelerinin ise denizden 0.70m. ile 1.08m. arasında olduğu anlaşıldı. Bu
dolgunun alt seviyesinin ise yer yer 0.14m.ye kadar indiği görüldü. Öte yandan dolgunun
üzerinde bu döneme ilişkin duvar izlerinin varlığı, C2 plan karesinde karşımıza çıktı. C2
plan karesindeki duvar temelinin en alt sırasının genişliği, 0.75m. olarak ölçüldü. Klâsik
Döneme ilişkin bu dolgunun altında, C2 plan kâresinde Arkaik Dönem duvarının devam
ettiği de anlaşıldı. Klâsik Dönem duvar kalıntısının Arkaik Dönem duvar kalıntısına paralel
olması, yukarıda sözünü ettiğimiz Arkaik Dönem caddesinin Klâsik Dönemde de devam
ettiğini gösterir. Ayrıca A3, B3, C3, D3 plan karelerindeki İ.Ö. 6. yüzyıl yapısının Klâsik
Dönemde kullanıldığını da anlatır. Cadde olduğunu ileri sürdüğümüz alanın ortasından
temiz su künklerinin geçmiş olması da bu varsayımı, yukarıda söylediğimiz gibi daha da
güçlendirir. Su künk sıralarına C2, D2, E2 ve C3 plan karelerinde rastlandı (Çizim: 9). D2 ve
E2 plan karelerindeki künklerin uzunluğu 8.70m. olarak ölçüldü. Bu künk sırasının batıdaki
üst seviyesi 0.43m., güney ucundaki ise 0.38m.dir. Buna göre künkün eğimi batıdan doğuya
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doğrudur. Nitekim bu su künkü C3 plan karesinden gelir. C3 plan karesinde 0.54 m. kodundan
gelerek C2 plan karesinde taştan yapılmış bir kontrol dirseğiyle doğuya dönerek devam eder.
Yine C2 plan karesinde birbirine 45 cm. uzaklıkta olan taştan yapılmış iki adet kontrol dirseği
yer alır. Güneyden gelen suyun burada kontrol edildikten sonra tekrar ikinci bir su künkü
hattıyla güneye doğru yöneldiğini görüyoruz. C3 plan karesindeki üç sıra künkün Arkaik
Dönem duvarını bozduğu ve duvarın taşları arasından geçtiğini görüyoruz. Büyük olasılıkla
C3 plan karesinde Klâsik Dönemde bu noktada caddeye bağlanan kuzey-güney yönlü bir
sokak bulunuyordu.
Pişmiş Toprak Su Künkleri (Çizim: 9)
Pişmiş topraktan yapılmış su künkleri temiz su için olmalıydı. Bu künk sıraları,
günümüzde olduğu gibi cadde ve sokak döşemesinin altına döşendikleri için cadde ve
sokakları belirleme yönünden oldukça önemliydi. Nitekim yukarıda sözünü ettiğimiz üzere
D2-E2 plan karelerinde caddenin altına döşenen künk sırası yaklaşık 9 m. uzunluğunda ele
geçirildi. Ayrıca C2 plan karesinde de künk sıralarının dönüşünü gösteren taştan yapılmış üç
ayrı dirseğin yine cadde döşemesi altında bulunması önemlidir. Bunlar aynı zamanda künk
sıralarının kontrol ve temizleme noktalarıydı. Öte yandan taştan yapılmış bu dirsekler, künk
sıralarının dönüşlerini gösterdiği için caddelere açılan sokakları da gösteriyor olmalıydılar.
Üç su künk sırasının C3 plan karesinde büyük Arkaik Dönem yapısının duvarını tahrip ederek
geçmesi nedeniyle Arkaik Dönemden sonraya tarihlenmelidirler; ancak söz konusu alan,
Hellenistik Dönemde nekropol olarak kullanılmış olduğu için, bu dönemde konut mimarîsine
rastlamıyoruz; bu yüzden künk sıraları Hellenistik Dönemden önce, Klâsik Dönem içerisinden
olmalıdırlar. Ayrıca künklerin kireç harçla birleştirilmemiş olmaları da Roma Döneminden
önceye tarihlenmeleri gerektiğini açık olarak gösterir. Künklerin uzunlukları 51.3cm., çapları
da 21-21.2cm. arasındadır. İç boşluğun çapı ise 12-13cm.dir. Her künkün her iki tarafında
diğer künklerin oturmaları için gereken girinti ve çıkıntı bölümleri de başarılı olarak yapılmış
olduğunu görüyoruz. Künklerin boyun tarafı, dıştan yivlerle süslüdür.
C2 plan karesinde bulunan üç adet tüf taşından taş dirsek, birbirlerine benzer
formdadırlar. Taşlar, pek özenli oyulmamış bir görüntüye sahiptirler. Bu dirsekler, 30-40cm.
ayrıtlara sahip küp biçimindeydiler. Bu tüf taşı dirseklerin birbirine komşu iki yüzeyi künkler
için oyulmuştu. Yani dirseğe giren künk yine dik açı yaparak dirsekten çıkıyordu. Taş dirseğin
üzerinde ise, temizleme ve kontrol deliği bulunuyordu. Bu delik, ya yine aynı taştan yapılmış
ya da pişmiş topraktan oluşturulmuş kesit koni biçiminde bir tıpa ile kapatılıyordu. Ayrıca bu
tıpanın üzerine suyun basınçla çıkmaması için ağır taşlar konuyordu. Kesik koni biçimindeki
tüf taşı tıpanın yüksekliği 12.8cm., üst çapı 12,0cm., alt çapı ise 10,8 cm.dir.
IV. Katman (Hellenistik Dönem Nekropolisi, İ.Ö. 2-1. yüzyıl)
Üç ayrı mezarın bulunmuş olması, söz konusu alanın Klâsik Dönemden sonra
nekropolis olarak kullanıldığını gösterir. B2 plan karesinde kiremit mezar, D3 plan karesinde
pişmiş toprak lâhit ile E3 plan karesinde tüf taşından yapılmış bir osthotek, bu alanın
Hellenistik Dönemde çeşitli mezar biçimleriyle nekropolis olarak kullanıldığını göstermesi
açısından önemlidir.
İlk olarak E3 plan karesinde bir osthotek ele geçirildi (Resim: 4). Tüf taşından
yapılmış bu osthotekin uzunluğu 0.67m., genişliği 0.37m.dir. Cidarı 0.07m. olan osthotekin
yüksekliği ise 0.36 m.dir. Kapaksız olarak ele geçirilen osthotekin çevresi ise duvar taşları
ile çevrilmişti. İçinde bir mezar buluntusuna rastlanmayan bu osthotek olasılıkla Hellenistik
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Döneme aitti. Bu tür mezarlar, yakarak gömüler (kremasyon) için kullanılıyordu. Mezar,
diğer mezarların tersine kuzey-güney doğrultusunda uzanıyordu.
B2 plan karesinde Klâsik Dönem dolgusunun kuzeyinde ve alanda en erken Arkaik
duvarın oldukça üzerinde bir kiremit mezara rastlandı. Kiremit mezarın alt seviyesi ile alttaki
Erken Arkaik duvarın üst seviyesi arasında yaklaşık 0.80-0.90m.lik bir toprak katmanı
bulunuyordu. Kiremit mezar, altı adet stroterden oluşturulmuştu. Bunlardan dördü ile bir
beşik çatı yapılmış, diğer iki stroterle de iki ucu kapatılmıştı. Çatı kiremitleri kırılmış ve içine
çökmüştür; bu nedenle mezarın kalınlığı oldukça dardır. Tabanı 0.90m. kodundaydı. En üst
kiremitlerin üst kodu ise 1.10m. olarak ölçüldü. Mezar, doğu-batı doğrultusunda uzanıyordu.
Klâsik Dönem duvarı tarafındaki stroterlerin alt ucu damlalık, üst uçları ise üst çerçeve ile
sonlanıyordu. Yani stroterler mezarın güney tarafında üst çerçeve yukarı gelecek şekilde
oturtulmuşlardı. Mezarın kuzeyindeki iki stroter ise bunun tersi olup damlalıkları yukarı
taraftadır. Mezarın iki ucundaki stroterler ise düzgün yerleştirilmişlerdi. Yani üst çerçeveleri
yukarı bölümdeydi. Mezarın uzunluğu yaklaşık 1.20 m., genişliği ise 0.60 m. kadardı.
İçerisinde çok ufalanmış iskelet izine rastlandı. Bu iskelet, olasılıkla yetişkin bir çocuğa aitti.
Mezarın başı doğu yönündeydi. Kırmız firnisli olan stroterlerin enleri, tam olarak ölçülmüş
olmasına karşın, uzunlukları tam olarak saptanamadı; çünkü yüzeye oldukça yakın olduğu
için tahribat görmüştü. 0.55m. genişliğe sahip olan kırmızı firnisli stroterler, bu özellikleriyle
İ.Ö. 2.yüzyıl stilini gösterirler; bu nedenle mezar da bu tarihtendir. Ayrıca kazı alanındaki
katmanların büyük bölümünden daha geçtir. Mezarın seviyesinin yukarıda olması, diğer
birçok katmandan daha geç bir zamana ait olduğunu anlatır; bu nedenle bu kiremit mezarın
tarihi (İ.Ö.2.yüzyıl), bu alandaki birçok yapı katı için terminus ante quem’dir. Diğer bir
değişle, mezarın altındaki yapı katmanlarının tarihi, İ.Ö.2.yüzyıldan öncedir.
Kiremit mezar kaldırılarak 0.90m. kodundan itibaren alta doğru kazıldı. Buradaki
toprak daha önceki Müze kazıları sırasında kazılmadığı için bize oldukça iyi bilgi verecek
nitelikteydi. Kiremit mezarın alt seviyesinden itibaren elde edilen seramiklerin tümünün
türdeş nitelikte Arkaik Dönem seramikler olması, I. ve II. yapı katının Arkaik Döneme ait
olduğunu gösterir. Ayrıca bu seramiklerin, Klâsik Dönem yapı katının taban altı seramikleri
olması nedeniyle Klâsik Dönem yapı katı için de tarihleyici kriter oluşturduğunu görüyoruz.
Üçüncü mezar ise, pişmiş topraktan yapılmış bir lâhittir. D3 plan karesinde bulunan bu
lâhit de kiremit mezar gibi aynı yöne bakıyordu. Yani doğu-batı doğrultusunda uzanıyordu.
2011 yılı kazıları sırasında bu pişmiş toprak lâhdin ancak tabanı ele geçirildi. İlk kez İzmir
Arkeoloji Müzesi’nin 1997 yılında yapmış olduğu kazılarda ortaya çıkarıldı. lâhdin yan
bölümleri İzmir Müzesine götürüldü. Tabanı ise olduğu yerde bırakıldı. Bu pişmiş toprak
lâhdin taban seviyesi 0.30m. olarak ölçüldü. Yakınındaki osthotek mezarın seviyesi de 0.28
m. idi; bu nedenle bu iki mezarın tarihleri de birbirine oldukça yakın olmalıydı. Lâhdin
yan kenarlarının üst tablaları dardı. Arkaik Dönem Klazomenai lâhitleri gibi geniş değildi.
Bunun için lahdin üzerinde herhangi bir resim yapma geleneği de olamazdı. İzmir Arkeoloji
Müzesinin kazı raporuna göre pişmiş topraktan yapılmış bu lâhit 1.90m. uzunluğunda, 0.60
m. yüksekliğinde, 0.45-0.55 m. genişliğindeydi. İçinde ise tek kulplu bir kase, ölü hediyesi
olarak bu ilk kazılar sırasında ele geçirildi. Kazılar sırasındaki rapora göre bu lâhit ve mezar
hediyesi tek kulplu kase Arkaik Döneme tarihlendi. Oysa bu pişmiş toprak mezar da ölü
hediyesi gibi, Hellenistik Döneme, olasılıkla İ.Ö. 2. yüzyıla aittir. Bu mezarın içinde de
bir iskelet olması gerekirdi; ancak mezar su içerisinde kaldığı için, iskelet tahribat görmüş
olmalıdır.
D1-2 ve E1-2 plan karelerinde yer alan birtakım duvarlar, çevre duvarı görünümündedir.
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Bu duvarların alt seviyesi, 0.23m., üst seviyesi ise 1.07m. olarak ölçüldü. Çok iyi bir
durumda korunmadığını gördüğümüz bu duvarlar, büyük olasılıkla bir mezarlık alanını
çeviriyordu. Arkaik ve Klâsik yapı katlarının üstünde bulunması ve taşların arasında kireç
harcın olmaması nedeniyle bu duvarın Hellenistik Döneme ait olduğu kesindir. Bu duvar,
büyük olasılıkla modern yolun varlığı nedeniyle kazamadığımız alanı çevreliyor olmalıydı.
Bu alan içerisinde belki de bir aile mezarı vardı.
Hellenistik Dönemde söz konusu alanın nekropolis olarak kullanılmış olduğunu
görüyoruz. Bu alanda hem kremasyon hem de inhumasyon gömü biçimlerine rastlandı. İ.Ö.
2. ve 1. yüzyıllardan olduğunu sandığımız bu nekropolis, kiremit mezar, pişmiş toprak lâhit
mezar ve taştan osthotek mezar biçiminde gömülerle çeşitlilik gösteriyordu. Bu mezarlar,
doğu-batı ve güney-kuzey yönündeydi.
V. Katman (Roma İmparatorluk Dönemi İ.S. 2-3. yüzyıl)
Roma İmparatorluk Dönemine ilişkin mimarlık elemanları, duvarlarında kireç harcı
kullanılması nedeniyle kolaylıkla ayırt edilir. Bu yapı katına ilişkin mimarlık kalıntıları, kazı
alanının güney açmalarında karşımıza çıkar. C3 ve D3 plan karelerinde ortaya çıkarılan kireç
harçlı duvarlar, daha güneye doğru açma kesitine girer ve bir mekânın varlığını gösterir.
Ayrıca B3 plan karesinde de kesit içerisinde ortaya çıkarılan kireç harçlı duvar, Roma
Dönemi yapılarının buraya kadar uzandığını gösterir. Temel seviyesinde yaklaşık 0.700.80m. kalınlığında olan duvarların, denizden yaklaşık 1,00m. yüksekliğe kadar korundukları
gözlenir. D3 plankaresindeki taş döşeme ise, Roma Döneminde taban seviyesinin 0,56m.
olduğunu ortaya koyar; ancak Roma yapıları alanın güneyindeki yapılaşmanın altında kalmış
durumdadır.
1661 Ada, 2,3 ve 4 Parsellerde Yapılan Kazıların Sonuçları
Foça İlçesi, 23 pafta, 1661 ada, 2,3 ve 4 no.lu parseller, iki büyük tahribat geçirdi.
Birincisi İzmir Müze Müdürlüğü tarafından Müze Müdürü Mehmet Tuna’nın başkanlığında
9-25 Temmuz 1997 tarihlerinde yapılan kazılar sırasında oldu. Bu kazılar sırasında kazılan
alandaki tüm buluntular ve özellikle tarihleyici seramik buluntular, katmanlarına göre
kazılmadığı için tarihleyici kriterler büyük ölçüde yok edildi. 04.08.1997 günlü müze
raporunda 13 adet açma kazıldığı, bu açmalarda ana kayaya kadar inildiği ve en küçük bir
mimarlık buluntusuna rastlanmadığı, yalnızca üç sıra künkün bulunduğu, ayrıca ortaya
çıkarılan pişmiş toprak bir lâhdin yalnızca kenarlarının toplanarak tabanının bırakıldığı,
mimarî buluntunun olmaması nedeniyle buranın bir akropol niteliğinde olmadığı ve bir
lahdin dışında başka mezara da rastlanmadığı için nekropol niteliğinde de olmadığı ifade
edildi.
Alandaki ikinci büyük tahribat ise, yeniden kazılmasına ilişkin Koruma Kurulu
Kararının göz ardı edilerek, Foça Belediyesi tarafından verilen ruhsatla arsa sahibi tarafından
üç katlı, yan yana üç adet kaba inşaat durumunda durdurulan blokların inşaatı sırasında
yapıldı. Tüm bu büyük tahribata karşın, 2011 yılında tarafımızdan yapılan kazılarda önemli
sonuçlara ulaşıldı. Bu sonuçlara göre söz konusu alanın,
İ.Ö.7.yüzyıldan Roma İmparatorluk Dönemi içlerine kadar iskan gördüğü,
Beş ayrı kültür katmanından oluştuğu,
Antik Phokaia kentinin İ.Ö.7.yüzyılda bu alana kadar yayılım gösterdiği,
İ.Ö. 6. yüzyılda gösterdiği işçilik nedeniyle bu alanda önemli yapıların yapıldığı,
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Bu alanın Antik Phokaia kentinin Arkaik ve Klâsik Dönemlerde cadde ve sokaklarının
bulunduğu önemli bir mahallesi olduğu,
Hellenistik Dönemde nekropolis alanı olarak kullanıldığı,
Roma İmparatorluk Döneminde de buranın yeniden bir yerleşim alanına dönüştüğü
anlaşıldı.
Yukarıda elde edilen önemli sonuçlara göre söz konusu alanın korunması gereklidir.
Nitekim İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, doğru bir yaklaşımla
Foça İlçesi, 23 pafta, 1661 ada, 2,3 ve 4 No.lu parselleri I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
ilan etti. Sit derecesiyle ilgili olarak Koruma Kurulu’nca alınan yükseltme kararı, yerel
idarelerce verilecek yasa dışı ruhsatların kişiler tarafından uygulanmasının doğru olmadığını
da gösterdi.
D) Yel Değirmeni Restorasyon Çalışmaları (Resim: 5)
2008 yılında başlanan “Yel Değirmeni Restorasyon Çalışmaları ” kapsamında 2011
yılı içinde sürdürülen çalışmalar, I. ve II. değirmenlerde gerçekleştirildi. Çalışmalar sonunda
I. değirmenin duvar örgüsünün yüksekliği 6.40m.ye ulaştı. Duvarın iç ve dış cephe derz
dolguları bitirildi. Çatı ve diğer ahşap aksamın montajının tamamlanmasıyla I.değirmenle
ilgili restorasyon bitme noktasına ulaştırıldı (Resim: 9).
II. değirmenin duvar örgüsünün büyük bir bölümünün özgün durumunda ana kaya
üzerine bindirildiği görülür. 2011 yılı çalışmalarında öncelikle değirmenin günümüze kadar
ulaşan özgün duvarları sağlamlaştırıldı ve bu duvarların üzerinde restorasyon çalışmalarına
devam edildi. Duvar örgüsü I. değirmenin de seviyesi olan 6.40m. yüksekliğe ulaştırıldıktan
sonra restorasyonu tamamlanan I. değirmenle eş zamanlı olarak II. değirmenin de ahşap
yastıkları yerleştirildi. Böylece II.değirmen de ahşap mekânizmanın takılmasına hazır hale
getirildi.
Her iki değirmenin ahşap aksamları ile ilgili olarak yapılan tüm uygulamalarda
parçaların yapımı bittikten sonra, orijinaline uyması için üzerlerinde kakma ve eskitme işlemi
yapıldı. Sabit tabla ve döner kasnakların da yerleştirilmesiyle bunların üzerine gelen serenin
(ahşap mil) montajına başlandı. Tüm mekânizmalar yerlerine konulduktan sonra önce çatının
iskeleti hazırlandı ve bu iskeletin üzeri tahtalar konularak kapatıldı. Ahşap çatının ve içindeki
değirmen mekânizmasının yağmurdan zarar görmemesi için üzeri bakırdan saç levhalarla
örtüldü. Daha sonra serenin üzerine gelen ve serenin dönmesini sağlayacak olan 4,5m.
uzunluğundaki 10 adet ok yerlerine takıldı. Bu oklar, rüzgârdan kırılmaması için zincirlerle
sağlamlaştırıldı. Tüm bu işlemlerden sonra değirmenin dönmesini sağlayacak olan yelkenler
oklara bağlandı.
Osmanlı Mezarlığı Çalışmaları (Resim: 6)
Foça Osmanlı Dönemi Mezarlığı’nın bir açık hava müzesine dönüştürülebilmesi
için ilgili Koruma Kuruluna sunulacak bir proje hazırlanması gerekmektedir. Projenin
hazırlanabilmesi için projeye esas olacak bilimsel nitelikli kazıların öncelikle gerçekleştirilmesi
yapılacak işlerin başındadır. Bunun için mezarlık içerisindeki ana yollar ile talî yolların belirgin
biçime getirilmesi, yol kenarlarındaki ada ve parsel duvarlarının kazılarak ortaya çıkarılması,
binlerce mezarın en azından en önemlilerinin belirli bir biçime getirilmesi yapılacak işlerde
ön plandadır. Mezarların parsel parsel ele alınarak, arkeolojik yöntemlerle alttaki arkeolojik
katmanlara zarar vermeden kazılması ve düzenlenmeleri gerekmektedir. Kazılar sırasında
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ortaya çıkarılacak mezar taşlarının parçaları bulunarak temizliklerinin yapılması, sonra varsa
hastalıklarından arındırılması, kaybolmamaları için derhal birleştirilerek bütünlenmeleri ve
saptanacak özgün yerlerinde mezarların yeniden konstrüksiyonlarının gerçekleştirilmesi,
çalışmaların en önemli ve en hassas bölümünü oluşturmaktadır. 2011 yılı Foça Osmanlı
Mezarlığındaki çalışmalar, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Kadir Pektaş’ın sanat tarihçilerinden
oluşan ekibi tarafından yürütüldü. Osmanlı Mezarlığının batı bölümündeki mezar taşlarının
fotoğrafları yayına hazırlanacak biçimde çekildi. Coreldraw’da çizimleri yapıldı. Envanter ve
katalog işleri gerçekleştirildi. Ayrıca bu mezar taşları, Ege Üniversitesinden emekli Osmanlı
Tarihçisi Prof. Dr. Zeki Arıkan tarafından okundu.
2012 yılı programı içerisinde İzmir II Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun
onayından geçirilen yarımadayı çevreleyen surların onarımı projesinin uygulanması, başlıca
çalışmamız olacaktır.
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Çizim 1: Phokaia Athena Tapınağı üzerinde III.No.lu Osmanlı Dönemi evi. 18.yüzyıl.

Çizim 2: Phokaia Athena Tapınağı güney podiumu üzerinde Bizans Dönemi katmanı.
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Çizim 3: Phokaia 1056 ada, 3 parseldeki yapı katlarını gösteren plan.

Çizim 4: Phokaia 1056 ada, 3 parsel. Arkaik Dönem yapı katı planı.
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Çizim 5: Phokaia 1056 ada, 3 parsel. Geç Roma Dönemi yapı katı planı.

Çizim 6: Phokaia 1661 ada, 2, 3 ve 4 no.lu parsellerde ele geçirilen beş farklı evreye ilişkin
yapı katlarını gösteren plan.
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Çizim 7: Phokaia 1661 ada, 2, 3 ve 4 No.lu parseller. Arkaik Dönem yapı katı planı.

Çizim 8: Phokaia 1661 ada, 2, 3 ve 4 No.lu parseller. Klâsik Dönem yapı katı planı.
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Çizim: 9 Phokaia 1661 ada, 2, 3 ve 4 no.lu parseller. Klâsik Dönem yapı katında bulunan
su künkleri.

Resim 1: Phokaia Athena Tapınağı. Batı açmaları olarak adlandırılan alanda, 18. yüzyıla
tarihlenen Osmanlı evinin taban seviyesi altında gerçekleştirilen kazılardan bir görünüm.

Resim 2: Phokaia Athena Tapınağı. Güney açmalarında ortaya çıkartılan Bizans dönemine
ilişkin mezarlar ve Arkaik tapınağa ait tüf taşından tambur.
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Resim 3: Phokaia. 1056 ada, 3 parsel. I. yapı katına ait kuyu (İ.Ö. 6. yüzyılın sonları) ve
çevresindeki çalışmalardan genel bir görünüm.

Resim 4: Phokaia.III. 1661 ada, 2, 3 ve 4 No.lu parsellerdeki çalışmalardan bir görünüm.
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Resim 5: I. yel değirmeninin restorasyonu tamamlandıktan
sonraki durumu.

Resim 6: 2011 yılı çalışmaları sonucunda Foça Osmanlı Mezarlığının batı
bölümündeki mezar taşlarına genel bir bakış.
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Bu raporun konusu, Klazomenai antik kentinde 2010 ve 2011 yılında gerçekleştirilen
kazı çalışmalarının sonuçlarıdır. Kentteki arkeolojik kazılar, 2010 yılında 15 Temmuz – 31
Ekim günlerinde, 2011 yılında ise 5 Temmuz – 13 Ekim 2011 günlerinde yürütülmüştür.
2010 yılında HBT (Hamdi Balaban Tarlası) Sektörü’nde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Bu sektördeki kazılar, “Arkaik Dönem Savunma Sistemi ve Kent Kapısı”, “Prehistorik
Dönem Bastionu”, “Sur içindeki Arkaik Yapılar” ve son olarak da doğudaki “Geç Klâsik
Dönem Konutları” çalışmalarından oluşur. 2011 yılında ise hem ana karadaki HBT (Hamdi
Balaban Tarlası) Sektörü’nde ve hem de Arkaik Dönemin sonrasında Klazomenai kentinin
konumlandığı, İskele’nin hemen açığındaki, ana karaya şimdilerde basit bir yol ile bağlı olan
Karantina Adası’nda çalışılmıştır.
Hamdi Balaban Tarlası (Hbt) Sektörü Çalışmaları
Arkaik Dönem Kent Kapısı ve Savunma Sistemleri

Hüseyin CEVİZOĞLU

Hamdi Balaban Tarlası Sektörü’nde, Kent Kapısı ve Arkaik Dönem savunma sistemi
ile ilişkili birimlerin araştırılmasına alanın kuzeyinde ve avlulu girişin doğu yönde yaslandığı
*
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daha erken evrelere ait mimarî unsurların bulunduğu alanda devam edilmiştir. Açma 21 ile
bunun doğuya uzantısı olan Açma 34’te yürütülen kazılar ana kaya zeminin batıdan doğuya
doğru yükseldiğini göstermiştir. Açma 34’ün güney kesitine yakın bir kısımda ortaya çıkan
iki sıra kalker blok, M.Ö.7. yüzyılın ikinci çeyreği içlerinde inşa edilen sur bedeninin
batı yüzüne ait olmalıdır. Bu kısımda sadece birkaç sırası korunan kalker blokların arkası
şekilsiz ve nispeten daha küçük taşlar ile doldurulmuştur (Resim: 1A). Sur bedenine batıdan
yaslanan ve onu kısmen örten taş kümeleri sur bedeninin batısında ve açığında bulunan şevli
düzeneğin alt dolgusu olarak tanımlanmalıdır (Resim:1A-B). Bu kesimdeki savunma sistemi
ile ilişkili olan taş dolgunun üst bölümleri, M.Ö.4. yüzyılda 4.10/4.00 m. seviyesine kadar
tahrip edilmiştir.Geç Klâsik Dönem tabakasının altında bulunan ve yaklaşık olarak 0,25
m. kalınlıktaki sarı renkli, kumlu - killi, gevşek tabaka ise şevli destek duvarının kaplama
bloklarının altına bilinçli olarak yayılan bir tesviye dolgusu olmalıdır.Yaklaşık olarak 3.15
m. koduna kadar devam eden bu alt dolgu içerisinde sur düzeneğinin inşa edildiği döneme
dönük tarihleme açısından önemli küçük buluntular ele geçirilmiştir2.
Kuzey – güney aksında uzanan sur bedenine batıdan yaslanan ve iri, şekilsiz bloklardan
inşa edilen kalın duvar, M.Ö.7. yüzyıl savunma sistemini mimarîsinin bir parçasıdır (Resim:
1B). Demir Çağına ait tabakanın hemen üstünde yeralan kuru duvar tekniğiyle örülmüş
kuzey-güney doğrultulu bu düzenek, güneye doğru hafif bir kavis yaparken batıya doğru
alçalan bir eğim gösterir. Bunun yukarıda sözü edilen ve geniş bir alanda izlenen sarı
renkli gevşek tabakanın altında yer alması, bizlere bu düzeneğin savunma sisteminin temel
yapısı ile ilişkili olduğunu kanıtlar. Bir kaburgayı anımsatan duvar, savunma sisteminin
iskeletidir ve olasılıkla eğik duvarın alt dolgularını tutma görevini üstlenmiştir (Resim:1B).
Açma 34’te Geç Geometrik Dönem tabakasının hemen altında yaklaşık 3.60m. kodundan
itibaren ana kaya düzlemine kadar devam eden katkısız, gri - koyu kahverengi, dere kumlu,
gevşek tabaka ise M.Ö.7. yüzyılın ortasından daha erken bir süreci bağlayan bir stratum
olarak düşünülmelidir. M.Ö.7. yüzyıl ortalarında ve belki de üçüncü çeyreğinde inşa edilen
savunma düzeneğinin Demir Çağı gömülerinin üzerinde yer aldığı, bu alanda kazısı yapılan
birçok açmada defalarca teyit edilmiştir. Açma 34’te ana kaya içine oyularak yerleştirilen
ve bir amphoranın kullanılmasıyla yapılan bebek gömüsü (46 numaralı mezar), söz konusu
alanın M.Ö.8. yüzyılın içlerine, hatta belki de savunma sisteminin inşasına kadar, mezarlık
alanı olarak kullanıldığını bir kez daha kanıtlar (Resim: 2A)3.
MÖ 7. yüzyılda inşa edildiği tespit edilen savunma sisteminin Arkaik Dönemde
yapılan eklemeler tekrar kullanıldığını vurgulayan en önemli verilerden biri, bu savunma
duvarına açılan derin koridorlu giriş ve arkasındaki kapıdır. Geç 6. yüzyıla tarihlenen derin
giriş, prehistorik dönem savunma sisteminin kısmen üzerine inşa edilmiştir. Burada doğu
yöndeki eşiğe doğru rampa şeklinde yükselerek gelen koridorun doğu kesiminde yürütülen
çalışmalarda, at nalı şeklindeki kulenin kuzeye doğru devam ettiği ve Arkaik Dönem giriş
düzeneğinin de prehistorik dönem kule yapısının kısmen üzerine inşa edildiği ve hatta bazı
taşlarının da Arkaik Dönem zemininde kullanıldığı anlaşılmıştır. Arkaik Dönem içindeki
kullanımdan ötürü yüzeyleri ciddî anlamda aşınan, sert kenarları yuvarlanan bastionun
2
Geç Geometrik Dönem evresi ile ilişkili tabakada ele geçirilen seramik buluntular için bk. Y.Ersoy, et.al., “2009
Yılı Klazomenai Kazısı”, KST 32/4, Ankara, 2011, 174-175, resim 9.
3

Mezar buluntusu seramiklerin Geç Protogeometrik Döneme ait benzerleri için bk. I.S.Lemos, Protogeometric
Aegean. The Archaeology of the Late Eleventh and Tenth Centuries BC, Oxford, 2002, 29-33, 69, levha 35. 1-2, 40.
6-7 (oinokhoe), 58.4, 60.4, 61.6 (tek kulplu fincan).
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iri blokları arasında kalan boşluklar da derin koridorlu girişin inşası sırasında gerçekleşen
tesviyeler ile doldurulmuştur. Bu zeminden elde edilen seramiklerkronolojik anlamda bir kez
daha M.Ö. geç 6. yüzyıla işaret ederler.
Avlulu girişin kuzeydoğusunda, K 24 ve K 25 plan karelerinde AÇMA 36’daki
çalışmalar, savunma sisteminin inşa sürecinin belirlenmesine yardımcı olmuştur. Açmanın
güney bölümünde Geç Roma Dönemi ile ilişkili bir taban ve bununla bağlantılı taban altı
dolgularından elde edilen buluntular, savunma sisteminin en üstünde Geç Antik Çağdaki
faaliyetleri işaret eder. M.Ö.7. yüzyılın ortalarına ait savunma sisteminin özellikle M.Ö.4.
yüzyılda tamamen bir yıkıntıya dönüştüğü, bu alana Geç Antik Çağda yerleşilmesi ile tahrip
sürecinin devam ettiği açıklık kazanmaktadır. Geç Roma Dönemi evresine ait beyaz renkli,
sıkıştırılmış marnlı taban, savunma sistemindeki Geç Arkaik Dönemde inşa edilen girişin
eşik taşı üzerine yayılmakta, dolayısıyla, sur kapısı ve hemen altındaki Erken Tunç Çağına
ait olan savunma sistemi ile ilişkili evreleri de tahrip etmektedir. Bu, yaklaşık olarak M.S.
4-6. yüzyıla ait olan ve sadece temel seviyesinde korunan bir çiftlik evinin taban dolgusu
olarak tanımlanmalıdır.Açmanın doğusunda açığa çıkartılan ve Arkaik Dönemde tahrip
edilen bir pithos mezara (Mezar 48) ait veriler, bu kesimde Erken Tunç Çağının sonrasındaki
etkinliklere işaret eder. Gömü yapılan pithos yerleştirildikten sonra etrafı çember şeklindeki
basit bir duvar ile çevrelenmiştir, ancak mezar ile ilişkili buluntu söz konusu değildir(Resim:
2B).4
Arkaik Dönem savunma sisteminin hemen gerisinde bir kısmı açığa çıkarılan
prehistorik döneme tarihlenen savunma duvarı, Limantepe’de ana çekirdeği bulunan
yerleşimi güney batıdan çevreler ve bir olasılıkla da Limantepe’deki üst kale ile çağdaş olan
aşağı şehrin varlığını bizlere gösterir.5Açma 36 kuzey kesit önü çalışmalarında açığa çıkarılan
büyük taşlardan oluşan yoğun dolgunun(Resim: 3), güneydeki uzantısı ile gösterdiği yön
birliğinden hareketle Erken Tunç II Döneminin sonlarına ait olan savunma duvarının kuzeye
devam eden parçası olduğu da tespit edilmiştir (Resim: 4).Ayrıca Açma 36’da prehistorik
dönem savunma duvarının taş temellerinin bir eğim yapacak şekilde doğuya doğru yükseldiği
görülmüştür. Temele ait taş yığını ana kaya düzlemine kadar kesintisiz devam eder. Ayrıca
M.Ö. 3. binyıl savunma duvarı inşa edilmeden önce ana kayanın engebeli yüzeyinin tesviye
edildiği, savunma sistemine ait taş temelin bu dolgu üzerinde yükseldiği belirlenmiştir.

4
 Sektörde açığa çıkarılan Protogeometrik dönem mezarları için bkz., Y. Ersoy, et.al., “2007 Yılı Klazomenai
Kazısı”, KST 30/3, Ankara, 2009, 236-237, resim 5-6; Y. Ersoy, et.al., “2009 Yılı Klazomenai Kazısı”, KST 32/4,
Ankara, 2011, 172-174, 176, resim 2, 4, 7, 13.
5

At nalı ya da köşeli şekilde inşa edilmiş benzer bastionlar için bkz. H. Erkanal, “Liman Tepe: A New Light on
Prehistoric Aegean Cultures”, H. Erkanal, et.al. (ed.), Proceedings of the International Symposium, The Aegean in
the Neolithic, Chalcolithic and the Early Bronze Age, October 13th-19th 1997 Urla-İzmir, ANKÜSAM 1, Ankara,
2008, 181-182; H. Erkanal, “Early Bronze Age Fortification Systems in Izmir Region”, P. P. Betancourt, et.al.,
(ed.), MELETEMATA. Studies in Aegean Archaeology Presented to Malcolm H. Wiener as he enters his 65th
Year, I, AEGAEUM 20, 1999, 240-241; O. Kouka, Siedlungsorganisation in der Nord- und Ostägäis während der
Frühbronzezeit (3. Jt. v. Chr.), Internationale Archäologie 58, Leidorf, 2002, 6-7; C. Renfrew, The Emergence of
Civilisation. The Cyclades and the Aegean in the Third Millennium BC, Oxford, 2011, 394-398, fig.18.11; N. Chr.
Stampolidis – P. Sotirakopoulou, “Erken Kiklad Mimarîsi”, V. Şahoğlu, P. Sotirakopoulou, Karşıdan Karşıya. M.Ö.
3. Binde Kiklad Adaları ve Batı Anadolu, Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi, 24 Mayıs-28 Ağustos 2011,
İstanbul, 2011, 32-40.
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Prehistorik Dönem Bastionu

Ümit GÜNGÖR

Yukarıdaki bölümde sözü edilen Erken Tunç II Dönemi sonlarına ait savunma
duvarının at nalı şeklindeki kulesi,Erken Demir Çağına tarihlenen seramik fırınının kuzeyinde
yer alır. Bu düzenek, Limantepe’de yürütülen kazılarda açığa çıkarılan ve yine Erken Tunç II
dönemine tarihlenen örnekte olduğu gibi kerpiç bir özün üzerine saplanan ve yaklaşık olarak
1,5 – 2,0 m. kalınlığa sahip olan yassı plaka taşlardan inşa edilmiştir. Bu kulenin bir parçası
olan beden ise yukarıda sözü edilen Erken Demir Çağına tarihlendirilen seramik fırınının
hemen doğusunda bulunur ve at nalı kuleden farklı olarak kaba ve iri taşlardan yapılmıştır.
Yüzey toprağının hemen altında en üst taşları ele geçirilen bu sur duvarının güney bölümü
anakayaya kadar batı yöne doğru genişleyerek devam eder ve yaklaşık olarak da 1.50m.
civarında bir yüksekliğe sahiptir.
2010 yılı çalışmalarında Prehistorik Döneme ait olan bu savunma duvarının hem iç
yüzünü görmek ve hem de kronolojisine dönük verileri çeşitlendirmek amacıyla ilk olarak
sur bedeninin doğu kısmında çalışılmıştır (Açma 28) (Resim: 5). 140 No.lu Roma duvarı söz
konusu prehistorik yapının üzerine oturmaktadır ve neden olduğu tahribat 4.40m. koduna
dek izlenir. Bu seviyeden itibaren 3.93m. koduna dek homojen sert, anakaya parçacıklı bir
tabaka vardır. Bunda elde edilen buluntular Erken Tunç II Döneminin sonu (Resim: 6A)ve/
veya Erken Tunç III Dönemi başlarına (Resim: 6B) tarihlenir.6 Duvarın batıdaki dış yüzü iri
taşlarla örülmüş olup arkası irili ufaklı taşlar ile doldurularak 5.30 m. kodunda bir seviye
oluşturulmuştur. Taş dolgudan oluşan bu düzlem kerpiç üst yapı için bir temel görevi görür.
Sur bedeninin en üstteki genişliği ise yaklaşık olarak 2,0 m. dir. Bu Prehistorik Dönem
savunma duvarı güneye doğru devam eder. Bunun batı ve doğu yönlerdeki gelişimini görmek
amacıyla güney yönündeaçma alanı genişletilmiştir (Açma 31). 6,5 x 4,0 m. boyutlarında
olan bu açmada (Resim: 7) yaklaşık 0,20 m. kalınlığındaki yüzey toprağı ardından 5.20 m.
kodunda Prehistorik Dönem duvarının en üst taşları ile karşılaşılmıştır. Prehistorik Dönem
mimarîsi ile bağıntılı iri taşların bir hat şeklinde alınmış olması bu alanda 4.95 m. koduna
kadar devam eden geç dönem tahribinin göstergesidir. Prehistorik Dönem düzeneğinin kerpiç
üst yapısını taşımak üzere tüm zemine yayılan taşlar, muhtemelen Roma Dönemi duvarının
inşası için yerlerinden sökülmüşler vebu düzeneğin üzerinde bulunan 140 No.lu Roma
Dönemi duvarında kullanılmışlardır. Alanda 5.20 – 4.95m. kodları arasında muhtemelen
M.S. 4. – 6. yüzyıllara ait olan bir Geç Roma Dönemi etkinliği söz konusudur.
Prehistorik Dönem savunma duvarının dış kısmını görebilmek amacıyla açmanın güney
kısmında 2.5 x 4.0m. ölçülerindeki bir bölümde ayrı bir kazı çalışması gerçekleştirilmiştir
(Resim: 7). 5.20 – 4.70/65m. kodları arasında M.Ö.4. yüzyıl ile bağlantılı olan bir dolgu
vardır. Sözü edilen bu dolgu, büyük bir olasılıkla mimarîsi maalesef günümüze ulaşamayan
Geç Klâsik Dönem yapıları için gerçekleştirilen bir tesviye ile ilintilidir. Bunun sona erdiği
4.70/65m. kodlarından sonra çok seyrek şekilde nispeten iri boyutlu ve şekilsiz taşlar içeren
ve M.Ö.3. binyıl savunma duvarı ile ilişkili olan steril bir kerpiç toprağı başlar (Resim:
8).İçerisinde sadece üçüncü binlere tarihlenebilecek az sayıda seramik buluntu sergileyen
bu tabaka 4.30m. koduna kadar devam eder ve büyük bir olasılıkla da Prehistorik Dönem
savunma duvarının kerpiç üst yapısının yıkıntısı olmalıdır. Alanda 4.30m. koduyla birlikte
6

C. Blegen, et.al., Troy I: The First and Second Settlements, Princeton, 1950, 62, lev.263.1.

194

Protogeometrik Dönem buluntuları izlenmeye başlanır. Sözü edilen Demir Çağı seramiklerinin
nicelik açısından yoğunluğu 3.90 m. kodunun ardından ciddî şekilde de artar. Bu durum, ana
kayanın en derin kısmı olan 3.09m.ye kadar da devam eder. Prehistorik Dönem savunma
duvarının güneyde en alt sıra taşları ise yaklaşık 3.10/08 m. de ana kayaya oturur ve bizlere
ana kayanın güneye doğru yaklaşık olarak 0,90m. kadar kod kaybettiğini gösterir. Burada
yürütülen kazılar sonucunda ayrıca prehistorik çağ savunma duvarının güneye doğru düz bir
hat hâlinde devam etmediği, hafifçe doğuya yönlendiği de anlaşılmıştır.
Açma 31’in güney bölümünde kentin bu kesiminde varlığını önceden tespit ettiğimiz
gömüler ile ilintili olması gereken bir Demir Çağı etkinliği mevcuttur. Bu kesimdeki
tabakalanma, Açma 19’daki prehistorik dönem suru ile Erken Demir Çağına tarihlendirilen
seramik fırını arasında izlenilen tabakalanma ile aynıdır. Alanda üstte, 5.20 – 4.95m.
kodları arasında Roma Dönemi tesviyesi mevcuttur. Bu dolgu, Açma 28 ve Açma 31’in batı
bölümüne doğru yayılır ve derinleşerek de devam eder. Daha sonra ise hem seramik fırınını
ve hem de alandaki Demir Çağı mezarlarını bağlayan tabaka yer alır. Ancak bu süreçten
parçalar hâlindeki seramikler dışında herhangi bir dikkat çekici buluntuya rastlanmamıştır.
L 17 -18 / MN 18-19 Plan Kareleri Çalışmaları
Elif KOPARAL
Polat ULUSOY
Arkaik Dönem savunma sisteminin kuzeydoğusunda yürütülen çalışmalar sonucunda
Arkaik Dönem içinde organik olarak düzensiz biçimde gelişmiş mekânlar açığa çıkarılmıştır
(Resim: 9).2009-2010 yılı çalışmalarında L 17-18, M 18-19, N 18-19 plan kareleri içinde
kalan bu yapıların genel planı anlaşılmaya çalışılmış ve buna yönelik olarak geniş açmalar
açılmıştır (Açma 23, 29, 32). Söz konusu yapılar, sadece duvarların oturma düzlemleri ile
yapıların taban seviyelerine dek kazılmışlardır. 2011 yılı çalışmaları ise belli noktalarda
sondaj çalışmaları sayesinde alandaki yapı katlarının tanımlanması ve mekânlar arasındaki
ilişkinin belirlenmesini amaçlamıştır. Yapılan sondajlar ve kazı çalışmaları sonucunda alanda
en erken tarihli buluntular Erken Tunç Çağına aittir. Belli bir yapı ile bağıntılı olmayan bu
örnekler, HBT Sektörü’nde, daha güneydeki kazılarda açığa çıkarılan prehistorik savunma
sistemi ile çağdaştırlar. Silo yapısının doğusunda yapılan sondajın açığa çıkardığı tahrip
edilmiş muhtemelen M.Ö. 8. yüzyıla ait olan amphora mezar yine sektör genelinde izlenen
Demir Çağındaki gömü geleneği ile ilişkilidir. Ancak burada sözü edilen mekânları bağlayan
yapıkatlarının M.Ö. 7. yüzyıl sonu ile M.Ö. 6. yüzyılın son çeyreği arasındaki sürece
tarihlendiği anlaşılmaktadır. M.Ö. 4. yüzyıl içinde ise Arkaik mekânların üzerini örtecek
şekilde taş döşemeler oluşturulmuştur.Mekânların en yoğun kullanıldığı düşünülen M.Ö.
6. yüzyılın son çeyreği içinde kısa aralıklarla pek çok tadilatın yapıldığı anlaşılmaktadır.
Oldukça sıkışık bir düzende inşa edilen birimler arasında dar geçitler, yani peristasisler
vardır. A yapısı olarak adlandırılan mekânın kullanım süreciM.Ö. 7. yüzyıl sonu - 6. yüzyıl
başıdır. Yapının doğu ucuna sonradan güneye doğru genişleyen kavisli duvarlı küçük bir
mekân eklemlenmiştir. Yapının taban düzlemi 2.30m. kodunda yer alır ve duvarları da basit
bir sıra taş örgüsünden oluşur.
Çalışma alanının güney doğusunda dairesel planlı siloda yürütülen çalışmalar, M.Ö.6.
yüzyılın son çeyreği içinde silonun duvarını da kısmen bozan bir tahribat dolgusunun
varlığını ortaya koymuştur. Silonun doğusunda ise kısmen tahrip edilen ve muhtemelen
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M.Ö. 8. yüzyılın içlerine tarihlenen bir amphora mezarı 2.23m. kodunda açığa çıkarılmıştır
(Resim: 10A).Söz konusu gömü, maksimum uzunluğu 0,80m.ye ulaşan bir döşeme ve onu
çevreleyen dikey yerleştirilmiş taşların ortasına yerleştirilmiştir(Resim: 10B). Amphoranın
sadece konsantrik daireler ile bezemeli boyun ve omuz kısmı korunmuştur. Mezar hediyesi
olarak bırakılan tek kulplu fincanlardan biri vazonun boyun kısmında diğer ikisi ise
yanında bulunmuştur. Mezarı tahrip eden dolgu, silo yapısının duvarını da kısmen bozan
Geç Arkaik dönem dolgusudur. Muhtemelen Geç Geometrik döneme ait bu mezar, kentin
bu kesiminde Demir Çağı’na ait olan gömülerin deniz yönünde kuzeye doğru da devam
ettiklerini ve özellikle de M.Ö. 8. yüzyılın içlerine ait örnekleri de barındırdıklarını bir kez
daha göstermiştir.
Çapı 2.18m.olan silonun içi büyük taşların yanısıra çok sayı daperirrhanterion
ve banyo küveti gibi büyük boy kabartmalı vazo parçaları ile tek seferde doldurulmuştur
(Resim: 11). Korunan yüksekliği 1.20m. olan silonun duvarlarında taban düzleminden
0,40 m.yukarıda olasılıkla kandil yerleştirerek aydınlanma sağlamak amacı ile kullanılmış
olan dört adet niş mevcuttur. Siloya ait tabanın doğu yarısında yapılan sondaj ile 0,10m.
kalınlığındaki tabanın kullanım süreci içinde bir kaç defa yenilendiği anlaşılmıştır (Resim:
12). Tabanın hemen altında ele geçen az sayıdaki buluntu arasındaki siyah figür tekniğinde,
tondosunda Gorgon tasviri taşıyan Attika üretimi skyphos parçası, tarih olarak M.Ö.520510’u önerir (Resim: 11, sol alt, Resim: 12). Tabanın sıklıkla yenilenmesi ve taban altı
blokajının yaklaşık 0,30m. olması silonun içinde korunan ürünün taban suyuna bağlı nemden
korunmak istendiğini gösterir.
D Yapısı’nın sıkıştırılmış kerpiçli topraktan oluşan taban düzleminde sadece doğu
kısımda derinleşilmiştir. Mekân duvarlarında toikhobat blokları 2.44m. kodundadırlar.
Tabanın korunan üst düzlemi olan 2.61m. kodundan toikhobat düzlemine dek yer yer kerpiçle
karışık küçük taşlı açık renkli topraktan oluşan yaklaşık 0,20m.lik bir taban belirlenmiştir.
Bundan gelen orta yoğunluktaki buluntular ağırlıklı olarak Geç Geometrik Döneme ve
M.Ö.7. yüzyıla aittirler. Bu da D Yapısı’nın inşa sürecini belirlemekte ve mekânın Erken
Arkaik Dönemde kullanıldığını göstermektedir. 2.19 m. kodundan itibaren ise artık D Yapısı
ile ilişkili olmayan Geç Geometrik Dönem tabakası kazılmıştır. Bu tabaka içerisinde ele
geçirilen buluntuların çoğunluğu MÖ 8. yüzyıla aittir; fakat az da olsa Erken Tunç Çağı
malzemesi de tespit edilmiştir.
F Yapısı içinde de dar bir alanda test kazıları gerçekleştirilmiştir. Yapının doğusu
rezerve bırakılarak batı yarıda korunan taban düzlemi olan 2.80m. kodundan çalışmaya
başlanmış; 2.53m. seviyesine kadar üstte yoğun çakıl taşlı sert taban düzleminin altında
açık renkli, az taşlı, kumlu bir taban altı dolgusu kazılmıştır. Söz konusu tabaka içinden ele
geçirilen buluntular Geç Arkaik Döneme aittir ve yapının inşa ve kullanım sürecine işaret
ederler.
Erken Arkaik Dönem, alanın mekânlar için düzenlenmeye başladığı süreç olmalıdır.
D Yapısı bu anlamda M.Ö. 7. yüzyıla ait erken yapı katına ait olup düzgün bir temel ve
duvar örgüsü ile Geç Geometrik Döneme ait tabakanın üzerine oturur. D Yapısı’nın hemen
güneyinde yer alan ve temeli doğrudan toprak üzerine oturtulan, köşeleri kavisli basit bir sıra
duvar taşından oluşan F Yapısı ise Geç Arkaik Dönem ile ilişkilidir. F Yapısı’nın doğusunda
bulunan ve silonun içinde yer aldığı mekân, yine Geç Arkaik Döneme ait olup duvar yapısı
ve inşa tekniği bakımından F Yapısı ile benzerdir. Silo yapısı taban altından gelen malzeme
ile çok net bir şekilde M.Ö.6. yüzyılın son çeyreğine tarihlenir. Dolayısıyla Geç Arkaik
Döneme ait yapı katında çok kısa aralıklarla yeni düzenlemelere gidilmiştir; ancak bunun
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gerekçesinin ne olduğu ve mekânların işlevi şimdilik net olarak anlaşılamamıştır. En son
yapı katı M.Ö.4. yüzyıla ait olup bazı alanlarda yüzeye yakın seviyede izlenen döşemeler ve
F Yapısı’nın güneybatı köşesinde yer alan kuyu ile temsil edilir.
T 26, 27 ve 28 Plan Kareleri Çalışmaları

İlkan HASDAĞLI

Hamdi Balaban Tarlası (HBT) Sektörü’nün doğusunda, modern Urla - İskele yolunun
hemen batısında kalan alan, antik kentin sistematik arkeolojik çalışmalar ile yeterince
araştırılmamış bir bölgesini oluşturur. Son yıllarda T 27 ve T 28 plan karelerinde yürütülen
çalışmaların temel hedefi, M.Ö.4. yüzyıl mimarî yapı katına ilişkin verileri derlemektir. Bu
alanın yaklaşık yarım kilometre kadar doğusunda, Feride Gül Tarlası (FGT) Sektörü’nde
geçmiş yıllarda gerçekleştirilen kazı çalışmaları sayesinde M.Ö.4. yüzyılın ilk yarısına ait
ızgara planlı bir yerleşim açığa çıkarılmıştı.7 Her bir insulasında altı adet konut için tasarlanan
bu yerleşimin batı sınırı henüz bilinmemektedir. HBT Sektörü’nde T 27 ve T 28 plan
karelerinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarının temel hedefini Klazomenai anakarasındaki
Klâsik Dönem yerleşiminin yayılım alanlarının tespiti ve mimarî ilkelerinin anlaşılmasına
yardımcı olacak yeni verilerin elde edilmesi oluşturmaktadır.
2009 ve 2010 yılı kazıları sonucunda T 28 plan karesinde dört ayrı yapıkatına ilişkin
veriler elde edilmiştir. Bunların en geçi, Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenen iki adet
duvardan (100 ve 103 No.lu duvarlar) oluşur (Resim: 13). Kuru işçiliğe sahip olan ve ağırlıklı
olarak dere taşlarından yapılan bu duvarlar ile ilintili taban düzlemi ne yazık ki mevcut
değildir. Ayrıca, duvarların ait olduğu yapının işlevine ışık tutabilecek küçük buluntu ya da
depozitler de eksiktir. Bu durumun temel sebebi Ortaçağ ve yakın dönemlerdeki tarımsal
etkinlikler yüzünden alanda ciddî bir tahribatın bulunmasıdır. İkinci yapıkatı, plan karenin
batısında açığa çıkarılan bir doğu-batı duvarı (101 No.lu duvar) ve plankarenin kuzeybatı
köşesinde açığa çıkarılan bir kuzey-güney duvarı (145 No.lu duvar) ile temsil edilir (Resim:
13). Duvarların tesviye dolgularında M.Ö.4. yüzyıl ortasından daha geç tarihli buluntu elde
edilemediği için duvarların ait olduğu yapı olasılıkla yüzyılın ilk yarısının sonlarına aittir.
2009 ve 2010 yıllarında T 28 plan karesinde yürütülen kazıların en çarpıcı sonucu
M.Ö.4. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bazı mimarî kalıntıların açığa çıkmış olmasıdı idi.
Plankarenin güneyinde bulunan üç adet duvar (102, 104 ve 105 No.lu duvarlar) hem kaliteli
işçilikleri ve ağırlıklı olarak kesme kireç taşı bloklardan elde edilmeleri ile daha geç tarihli
duvarlardan kolaylıkla ayrılırlar (Resim: 13). Bunlardan en iyi durumdaki 104 no.lu duvar,
4.07m. üst kodunda açığa çıkmış olup çoğu yerde beş taş sırasına kadar korunmuştur. 102 ve
104 no.lu duvarlar yaklaşık 0,40m.lik kalınlıkları, her iki yüzlerindeki düzgün taş işçilikleri
ile Klazomenai M.Ö.4. yüzyıl duvar işçiliğinin karakteristik örneklerindendir. Bu üç duvarın
oluşturduğu mekânda ayrıca çatı kiremitlerinden oluşan bir enkaz da vardır. Bu üç duvarın
oluşturduğu mekân (1 No.lu mekân) bir yapının güneybatı köşesine ait olmalıdır. Hem
birbirlerine komşu ve hem de birbirine yaslanan iki köşe şeklindeki mimarî uygulamanın
benzerleri Klazomenai’de, FGT Sektörü’ndeki Khyton yerleşmesindeki insulalarda da
7
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bulunur.8 Bu mekânın kuzeyinde yer alan ve güneye doğru eğimi olan bir taş döşeme ve bir
su kuyusu bir avluya işaret eder (Resim: 13).Yapının daha kuzeyine ya da doğusuna ilişkin
bir veri yoktur.
Mevcut mimarî veriler ile domestik nitelikli taban ve enkaz buluntusu seramikler bir
konut yapısı ile karşı karşıya olduğumuzu gösterir. Bu yapının korunan plan özellikleri ise bir
prostas eve işaret eder. T 28 plan karesinde açığa çıkan yapının, Klazomenai ana karasındaki
bir diğer yerleşim olan Khyton’daki ızgara planın9 bir devamı olup olmadığının kesin olarak
anlaşılması için bu alandaki kazıların genişletilmesi gerekir. Bunun yanında, yapılan ilk
ölçümler bu olasılığın çok yüksek olduğunu düşündürür.10Ancak, olası bir insula köşesini
tespit etmek için 1 No.lu mekânın güneybatı köşesinin aksında R-S 28/29 plan karesinde
açılan 2.0 x6.0m. boyutlarında bir sondaj çukurunda böyle bir köşeye rastlanmamıştır.
Yapıya ait tesviye dolgularında ele geçen seramik buluntular üzerinde gerçekleştirilen ilk
incelemeler, alanda M.Ö.4. yüzyılın ilk yarısındaki bir inşa ve kullanım faaliyetine işaret eder
(Resim: 15cve 32d).11 T 28 plan karesinde şu an için açığa çıkan en erken mimarî kalıntıyı ise
yukarıda bahsedilen M.Ö.4. yüzyıl kuyusu tarafından tahrip edilen bir taş döşeme oluşturur.
2011 yılı çalışmaları için T 27 ve T 26 plan kareleri seçilmiştir. Bu seçimin iki temel
sebebi vardır. İlki M.Ö.4. yüzyıl mimarîsinin daha geniş boyutta araştırılmak istenmesi,
diğer bir deyişle burada bulunan mimarî kalıntıların doğudaki Khyton yerleşimindeki ızgara
planlamaya uyup uymadığının kesin olarak anlaşılmasıdır.İkinci sebep ise su kuyusunun
tahrip ettiği Arkaik Dönem döşemesinin ait olduğu yapıya ilişkin daha geniş boyutlu veri
elde etmektir.
T 27 plan karesindeki en geç yapı katını iki adet duvar (146 ve 146A) ile temsil edilen
Roma İmparatorluk Dönemi katı oluşturur (Resim: 14). Bu duvarlar, T 27 plan karesinde
açığa çıkan Roma Dönemi duvarları ile aynı işçiliğe sahiptirler ve olasılıkla da aynı yapıya
aittirler. 101 ve 145 No.lu duvarlarla temsil edilen M.Ö. 4. yüzyıl ikinci evre mimarîsi
bu alanda sadece tesviye dolguları ile temsil edilir. Ancak bu tesviye dolgularında önceki
yıllardaki çalışmalarda ele geçen buluntulardan farklı bir veri elde edilememiştir.
T 27 plan karesinde yürütülen çalışmalar, M.Ö.4. yüzyıl mimarîsinin tahminettiğimizden
çok daha büyük bir tahribata uğramış olduğunu ortaya koymuştur. 104 No.lu duvar arazide
kısmen izlenebilen yegâne kuzey-güney doğrultulu duvardır (Resim: 14). Kuzey yaşam
alanlarına ilişkin duvarlar açığa çıkmamıştır; ancak T 26 plan karesinde yapının kuzey
sınırını oluşturan bir doğu-batı duvarı (157 No.lu duvar) kısmen de olsa belirlenmiştir. Ayrıca
U 26 plan karesinde açılan küçük bir sondaj sayesinde de yapının kuzeydoğu köşesi tespit
edilmiştir. Mekânlara ait taban düzlemleri de tahribata uğradığı için mekân işlevleri ya da
kullanım süreçlerinin T 27 plan karesi kapsamında anlaşılması imkansızdır. Kronolojiye
yönelik olarak elde edilen tek veri bazı alanlarda tespit edilen tesviye dolguları sayesinde
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Museum of Abdera, Abdera, 20-21 October 2001, Thessaloniki, 2004, 133-159.
10
İ.Hasdağlı, Klazomenai HBT Sektörü Klâsik Dönem Tabakalarının Değerlendirilmesi, İzmir, 2010 (Ege
Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi), 294, 526 ve plan 14-15.
11

Paraleller için bkz. B.A. Sparkes, L. Talcott, The Athenian Agora XII, Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and
4th centuries B.C., Princeton, 1970, fig.8, pl.33:828 (MÖ375-350); J.M.Cook, “Old Smyrna: Fourth-Century Black
Glaze”,BSA 60 (1965), 147-148, fig.4-5.
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yapının M.Ö.4. yüzyılın ilk yarısı ve olasılıkla ilk çeyreği içerisinde inşa edildiğinin bir kez
daha kanıtlanmasıdır. Ayrıca yapının sınırlarının anlaşılması ile yapı boyutlarının Khyton
yerleşmesindeki konutlar ile uyumlu olduğu da belirlenmiştir. Yapının sınır duvarlarının ve
köşelerin konumları şu an için Khyton’da tespit edilen ızgara planlamanın temel ilkelerini
takip ediyor gibi görünmektedir ancak bu konunun kesinliğe kavuşması için kazıların biraz
daha ilerlemesi ve hassas ölçümlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
2011 yılı çalışmaları M.Ö.4. yüzyıl mimarîsini anlamak konusunda hayal kırıklığı
yaratmış olsa da Arkaik Dönem yapı katı şaşırtıcı derecede iyi korunmuş olarak açığa
çıkmıştır (Resim: 14). T 27 plan karesinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda
nispeten iyi korunmuş durumda bir kuzey-güney duvarı (151) ve bununla aynı yapıya ait
olması gereken iki adet doğu-batı duvarı (152 ve 153) açığa çıkmıştır. Bu üç duvarın ortaya
koyduğu plan, sırtını kuzeye vermiş ve sundurması güneye bakan tipik bir megaron planı gibi
görünmektedir (Yapı 1). Ana mekânda yedi adet in situ pithos tespit edilmiştir ve sundurma
kısmı ise 3.36/3.27m. kodunda taş döşemeli bir zemine sahiptir. Yapının batı duvarı kazı
sınırlarının dışında kalır; genişliğini de şu an için tespit etmek mümkün değildir.
Yapının avlu döşemesi üzerinde karbon parçaları ve yanık izleri mevcuttur. Avlu
döşemesi üzerinde ele geçirilen seramikler, MÖ6. yüzyılın sonlarına aittirler ki bu tarih yapının
kullanımının son bulduğu zamanı belirler(Resim: 15a ve 15b).12 Bunun yanında, yapının
avlu döşemesine kadar inen M.Ö.4. yüzyıl ve hatta Roma Dönemi tahripleri in situ taban
buluntularına ulaşılmasını imkânsız hâle getirmiştir. Ayrıca sundurma kısmının bulunduğu
alanda ancak daha üst seviyelerde ele geçirilen yivsiz bir sütun parçası olasılıkla sundurma
dikmelerinden birisine aittir; zira sundurma üzerinde bu sütunun oturmasına uygun biçimde
0,22m. çapında bir oyuk tespit edilmiştir. Ana mekân içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda
girişin hemen kuzeydoğusunda bırakılan bir boşluk dışında yapının iki uzun duvarına paralel
birer in situ pithos sırası olduğu anlaşılmıştır. Batı kanatta dört adet ve doğu kanatta ise üç
adet pithos tespit edilmiştir. İki pithos sırası arasında 1.35m. genişlikte bir koridor vardır.
Bu planlama yapının konuttan ziyade bir depo binası olarak tasarlandığını gösterir. Ağız
seviyesine kadar korunan bir pithos 3.62m. seviyesine kadar yükselir ki bu seviye yaklaşık
olarak M.Ö.4. yüzyıl mimarîsinin bu alandaki en derin seviyesini de oluşturur. Ana mekân
içerisinde 3.18m. kodunda bir düzlem yer alır; bahsedilen iki seviye arasında, içeriğinde
çok sayıda M.Ö.6. yüzyılın ikinci yarısı buluntusu mevcut olan bir dolgu vardır. Bu dolgu
içerisinde ele geçirilen buluntular arasında daha büyük parçaları düzlem seviyesinden gelen
Klazomenai siyah figür tekniğiyle bezenen Benha amphoralarıdır.13 Bu durum, yapının
ana mekânının tabanının sundurma seviyesinden 15/20cm. kadar daha derinde olduğunu
ve pithosların diz seviyesine kadar da açıkta kaldıklarını düşündürür. Yapının ikinci bir
evresinin olup olmadığı ve bu ikinci evrede taban seviyesinin pithosların ağız seviyesine dek
yükseltilip yükseltilmediği şu an için kesinlik kazanmamıştır. Zira 3.18m. ile 3.60m. kodları
arasındaki M.Ö.6. yüzyıl buluntusu sağlayan dolgu, M.Ö.4. yüzyıl evresinde oluşturulmamış
gibi görünmektedir; zira MÖ4. yüzyıl mimarîsi alanda bu kadar derine inmez.
T 27 plan karesindeki Arkaik dönem mimarîsi yukarıda bahsedilen Yapı 1 ile sınırlı
12
Paraleller için bkz., Agora XII, fig.9, pl.35.979 (yaklaşık M.Ö. 500); Agora XII, fig.6:572 (yaklaşık M.Ö. 500) ve
578 (yaklaşık M.Ö. 480).
13
B.Özer, “Clazomenian and related black-figured Pottery from Klazomenai: Preliminary Observations”, A.
Moustaka, et al. (eds.), Klazomenai, Teos and Abdera: Metropolis and Colony, Proceedings of the International
Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, Abdera, 20-21 October 2001, Thessaloniki, 2004, 202203, fig.3.

199

değildir. Bunun hemen doğusunda çağdaş ikinci bir yapıya ilişkin duvarlar da (147, 148,
153 ve 154) kısmen açığa çıkmıştır (Yapı 2) (Resim: 14). Bu ikinci yapı da ilki ile benzer
bir yönlenme gösterir ve iki birim arasında yaklaşık 0,60m. genişliğinde bir peristasis vardır.
Karantina Adası Çalışmaları
“Tiyatro Kompleksi” Kazısı

Fikret ÖZBAY

2011 yılında Karantina Adası’nda, gezginlerin de konumunu belirterek sözünü
ettikleri tiyatro yapısını tüm elemanlarıyla ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.14Adanın kuzeydoğu ucundaki yamacın, gerek içbükey profilinin, gerekse
görsel konumunun tiyatro inşasına uygun olması ve yamacın üstünde kısmen izlenebilen aynı
aks üzerinde sıralanmış taş bloklarının bulunması çalışmaların bu alanda yoğunlaştırılmasına
sebep teşkil etmiştir.
Tiyatro yamacındaki kazı çalışmaları, yamacın orta kesimlerinde oturma sıralarını
bulma amacıyla kuzey-güney aksında başlatılmış ve bu alanda ondört ayrı sondaj açılmıştır.
Çalışmalar sırasında, tiyatronun alt yapısını oluşturduğu düşünülen teraslama ve tesviye
amaçlı yapı kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.
Yamacın orta bölümünde yer alan Sondaj 1’de işlenmiş, doğu-batı aksında, 2.30m.
genişliğinde, özenle yerleştirilmiş üç sıra blok taştan oluşan bir düzlem tespit edilmiştir . Taş
blokların dairesel bir yapıya sahip bulunmaları nedeniyle bu temelin tiyatronun diazomalarından
birisi olabileceği akla gelmiştir. Blok taşların kuzeyinde, bu taşların altına giren ve sondajın
doğu kesitinde rahatlıkla izlenebilen, kuzey yönde yamaç boyunca belirli bir eğimle inen
birbirinden farklı karakterde dört farklı dolgu katmanı mevcuttur. Bunların tümünün kuzeye
doğru yaklaşık sekiz derece eğime sahip olmaları, belirli bir amaç için yapıldıklarını gösterir.
Güneydeki temel bloklarından (diazoma) başlayarak kuzeye doğru belirgin bir eğimle inen bu
dolgular, buradaki anıtsal kompleksin inşası sırasında gerçekleştirilen tesviyeler ile ilintilidir.
Sondajın batısında kuzey-güney doğrultuda zayıf bir örgüye sahip olan ve blok taşlardan
oluşturulan temelin kısmen altına giren bir duvar açığa çıkarılmıştır. Sondaj 1’in kuzeyinde
açılan 1 No.lu açmada bu duvarın devam ettiği ve açmanın kuzeyinde yer alan 4.06x4.27m.
boyutlarındaki bir mekânın güney duvarına dayandığı tespit edilmiştir. Dikkati çeken bir
diğer nokta ise yapının doğu ve batı duvarlarının 2.30m. lik güney bölümünün düz, kalan
bölümünün ise kuzey duvarına doğru meyil verilerek inşa edilmiş olduğudur.Doğu ve batı
duvarları ise kuzeye doğru 2.30m. uzunluğundaki düz bırakılırken, diğer bölümü kuzeydeki
teras duvarına kadar eğimli bir şekilde profillendirilmiştir. Sondaj 1’deki blok taşlardan
yapılmış temelin de genişliği 2.30m.dir ve olasılıkla tiyatronun diazomalarından biridir. Her
iki örneğin de aynı ölçüye sahip olması, tiyatroya ait diazomalardan birinin muhtemelen
bu duvarın üzerinden geçtiğini düşündürür.Mekân inşa edildikten sonra tek seferde sadece
seramikle doldurulmuştur . Bu türdeki dörtgen şekilli mekânlara Korinth Tiyatrosu’nda da
rastlanmış, ve içleri küçük taşlar ile doldurulan bu birimler, üst yapıyı ve yamacı tutmak için
yapılmış hücreler olarak tanımlamışlardır.15
14
R.Chandler, Travels in Asia Minor and Greece Vol.1, Oxford, 1825, 108; G. Bean, Aegean Turkey. An
archaeological Guide, London, 1966, 134. Bu konuda ayrıca bakınız, R.Van Beek – J.Beelen, “Excavations in
Klazomenai”, BABesch 63 (1988), 139.
15

R.Stillwell, Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens, Corinth Vol.
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Açma 1’in geneline yayılan ve yüzey toprağının hemen altında izlenen bol seramikli
toprak, mekânın üzerinden aşarak kuzey kesite dayanır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi
alanın bütününe yayılan dolgu aynı zamanda mekânı da kaplar. Açmanın doğu bölümünde
bol seramikli dolgu, doğu ve kuzey kesite doğru yerini Sondaj 1’den tanıdığımız sarı sert killi
toprağa, bunun altında ise bol kepirli toprağa bırakır. Kuzey kesitten anlaşıldığı kadarıyla,
alan önce sarı killi sert toprakla daha sonra kepirli bir dolgu ile Sondaj 1’deki dolgular gibi
eğimli bir şekilde tesviye edilmiş ancak bu tesviyenin hem terası hem de üzerine gelecek
tiyatro yapısına ait mimarîyi taşıyamayacağının anlaşılması üzerine tekrar kazılmış ve alana
bir mekân ve bu mekânla bağlantılı duvarlar eklenmiş olmalıdır. Daha sonra alan tekrar bol
seramikli bir dolguyla tesviye edilmiştir. Bu tesviye sırasında terasa destek için inşa edilen
mimarî elemanların da üzeri kapatılmıştır. Açmanın doğu kesitinde ise yaklaşık sekiz derecelik
bir eğimle birbiri üzerine binen dolgular izlenir. Doğu kesitinden anladığımız kadarıyla, bol
seramikli dolgu yukarıda bahsedildiği gibi sadece mimarî elemanların bulunduğu alanda
yoğunlaşır. Açmanın orta ve kuzey bölümlerinde ise, mekânın oturduğu düzleme kadar
seramik dolgunun devam ettiği düşünülmektedir.
Açma ve mekân içindeki seramik dolgudan, mutfak kapları, pişirme kapları, adak
kapları, siyah firnisli içki kapları16, Batı Yamacı üslubundaki seramikler, kandiller ve pişmiş
topraktan figürinler ele geçmiştir. Bu seramiklerin bir bölümü olasılıkla, tiyatro terasının üst
kısmındaki kutsal alandan buraya getirilmiştir. Ancak tiyatronun deniz tarafındaki terasının
çevresinde yer alan seramik fırınlarının atıklarının da dolgu içinde yer alabileceğini akılda
tutmak gereklidir. Açmada ele geçirilen buluntular, M.Ö. 4. yüzyılın son çeyreğinden M.Ö.2.
yüzyılın ikinci yarısına kadar geniş bir tarih aralığına sahiptirler.
Teras duvarının kuzeyinde yapılan çalışmalarda üçüncü bir diazomaya ait olabileceği
düşünülen kireçtaşından yapılmış temel duvarları ortaya çıkarılmıştır. Kuzeybatı-güneydoğu
doğrultulu iki sıra taştan oluşan bir temel duvarı ve bu duvarın 0,80m.kadar kuzeyinde büyük
kireçtaşı bloklardan oluşan bir duvarla karşılaşılmıştır. Bu duvar güneyindeki duvar ile aynı
doğrultudadır. Aralarında yaklaşık olarak 2.00m.lik bir alan bulunan bu iki duvarın arası
killi toprakla doldurulmuştur. Ancak kuzeydeki büyük taş bloklarından yapılmış duvarda
görülen belirginaks kayması standart bir genişlik belirlememizi engeller. Ancak yine de bu
ölçüleriyle söz konusu açıklık, yukarıda değindiğimiz ve diazoma olarak adlandırdığımız
birime yakındır.
Teras duvarının doğu yöndeki devamını takip etmek için yapılan çalışmalarda ise teras
duvarı ile aynı aksta bulunan 0,90m.genişliğinde ve düzensiz taşlardan yapılan bir duvar
ile karşılaşılmıştır. Bu duvar hem örgü tekniği ve hem de kullanılan malzeme açısından
batısındaki teras duvarı ile herhangi bir benzerlik göstermez ve daha çok bir dolgu niteliği
taşır. Doğuya doğru duvarı takip edebilmek için uzatılan sondajda, doğu-batı doğrultulu, taş
örgülü teras duvarının devamı ile karşılaşılmıştır. Moloz çekirdek doğu teras duvarının iç
dolgusu olmalıdır. Teras duvarı kuzey-güney aksından kalın bir duvara yaslanarak sona erer.
2, The Theatre, Princeton, 1952, 29, fig.21 ve 46, fig.39.
16

Depozitteki kap formlarının Hellenistik dönemdeki tipolojik gelişimleri izlenebilmektedir. Bu duruma en iyi
örneklerden birisi içe çekik ağızlı kâselerdir. Klazomenai örneklerinin paralelleri için bkz. a) S.Rotroff, Athenian
Agora v. 29, Hellenistic Pottery Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material, Princeton,
1997, 330 no.868,fig. 59(MÖ 4. yüzyılın son çeyreği); b) bkz. ibid., 331 no.878, fig. 59 (MÖ 3. yüzyılın ilk çeyreği),
c) bkz. ibid., 331 no.887, fig. 59 (MÖ 3. yüzyılın ilk yarısı); d) bkz. ibid., 334 no.918, fig. 60 (MÖ 3. yüzyılın ikinci
yarısı; e) bkz. ibid., 333 no.900, fig. 60, (MÖ 2. yüzyılın ilk yarısı); f) bkz. ibid., 337 no.947, fig. 61 (MÖ 2. yüzyılın
ikinci yarısı).
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Teras duvarının dayandığı iri kireç taşlarından yapılan 1.00m. genişliğindeki duvar olasılıkla
tiyatronun doğu sınır duvarıdır.Teras duvarının döşeme blokları, üzerine oturan ve yüzeye
yakın olmasından dolayı da ait olduğu dönemi anlaşılamayan bir taban dolgusu tarafından
kısmen tahrip edilmiştir. Döşeme bloklarının hücre yapısı üzerindeki ikinci diazoma ile
aynı teras üzerinde olması bunun diazomanın doğudaki devamı olduğunu düşündürmüştür.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda tiyatronun alt yamacında ortaya çıkarılan mimarînin
iki farklı bölümde incelenmesi gerektiği görülür: Batıda kalan mimarî kalıntılar olasılıkla
tiyatronun alt yapısına ait iken doğuda ortaya çıkarılanlar ise üst yapısı ile ilişkili olmalıdır.
Tiyatro yapısının doğu bölümündeki mimarî kalıntılar üzerinde bazı anormal izler dikkati
çeker. Bu kesimde teras duvarı üzerindeki derin yarıklar ve muhtemel analemma duvarının
alt taş sıralarındaki doğuya doğru ötelenmeler, buradaki yapının büyük bir deprem sonucunda
tahribe uğradığını akla getirir. Tiyatroya ait mimarî kalıntılar incelendiğinde, yapının doğuda
üst elemanlarına kadar korunmuş olması, batıda ise sadece alt yapısının ele geçirilmesi ve
burada üst yapıya ait herhangi bir mimarî ize rastlanmamış olması yapının belki de hiçbir
zaman bitirilememiş olduğunun da güçlü delilleri olarak karşımıza çıkar.
Karantina Adası Sondaj Çalışmaları
Ümit GÜNGÖR
2011 yılı çalışmaları kapsamında Karantina adasındaki yerleşim tabakalanması ve
tarihsel sürece ışık tutmak amacıyla iki farklı noktada sondaj çalışması yapılmıştır. KADAS
1 olarak adlandırılan ilk sondaj adanın kuzeydoğu yönündeki tepe üzerinde yer alan su
deposunun 100 m. kadar güneyinde konumlanır. KADAS 2 adı verilen diğer sondaj ise ilkinin
30 m. kadar güneydoğusundadır. 10x2 metre boyutlarındaki KADAS 1 sondajında yüzey
toprağının yaklaşık 1 metre kadar altında 23.25 metre seviyesinde herhangi bir mimarî ile
ilişkilendirilemeyen Roma düzlemi izlenmiştir. 22.52m.den itibaren ise Hellenistik düzlem
başlamaktadır. Hellenistik Dönem tabakasının altında M.Ö. 4. yüzyıl içinde tahrip edildiği
anlaşılan ancak M.Ö. 5. yüzyıla ait olan bir düzlem saptanmıştır.1, 2, 3 ve 4 No.lu duvarlar
ile tanımlanan yapıkatı ile ilişkili buluntular M.Ö. 5. yüzyılın ikinci çeyreğine işaret eder.
1 ve 4 No.lu duvarların arasında kalan dar alanda yapılan çalışmada küllü topraktan oluşan
bir tabaka ele geçirilmiştir. Bu alanda ele geçirilen seramik buluntularda da yanık izlerine
rastlanmıştır. Bu küllü tabakanın altındaki sertmarnlı zemin, 5 No.lu duvarın yürüme düzlemi
olmalıdır. Bu küllü tabakada ele geçirilen Attika kırmızı figür tekniğindeki muhtemelen
Beldam Ressamı’na ait olan alabastron ve phiale17aracılığı ile 5 No.lu duvara ait mekân,
yaklaşık M.Ö.5. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlendirilebilir.18 Ayrıca başları geriye dönük
bir şekilde koşar vaziyette tasvir edilmiş geyik figürleriyle bezeli lekanis kapak parçası,
Klazomenai özelinde figürlü seramik geleneğinin siyah figür tekniği ile M.Ö.5. yüzyılın ilk
yarısında da devam ettiğini göstermesi açısından önemlidir.
2x7m. ölçülerindeki KADAS 2 tarım toprağı seviyesinde 3 adet duvar açığa çıkmıştır..
1 No.lu mekânın kuzeydoğu köşesindeki izlerden anlaşıldığı kadarıyla bu mekânın tabanı
tuğlalarla döşelidir ve duvarları da sıvalıdır. 2 No.lu mekânın tabanı taşlarla düzeltildikten
17

Agora XII, ibid., 272 no.521, fig. 6.

18

J.Boardman, Athenian Black Figure Vases, Londra, 1974, 149-150, fig.280(Beldam Ressamı); Agora XII, 265 no.
434, fig. 5(Vicup); Agora XII, ibid., 272 no.521, fig. 6 (phiale).
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sonra üzerine marn serilmiştir. 3 No.lu mekânın tabanında ise çakıl taşları ile yapılmış
basit bir mozaik yer alır. Söz konusu mekânlar yüzeyin hemen altında yer alırlar; bu
nedenle de sınırlı çerçevede kalan kazılar sonucunda elde edilen buluntular aracılığıyla
tarihlendirilmeleri o denli kolay değildir; ancak kesin olmasa da bunların Geç Hellenistik
ve Erken Roma dönemlerine ait olduklarını düşünmek yanlış olmaz.
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Resim 1: HBT Sektörü, Açma 34 ve 21, Güneydoğu köşe ; Açma 34, kuzeye bakış

Resim 2: HBT Sektörü, Açma 34’de bulunan 46 numaralı amphora mezar; Olası
Protogeometrik Dönem mezarına ait çevre duvarı
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Resim 3: HBT Sektörü, Açma 36 MÖ üçüncü binyıla tarihlenen savunma duvarının taş
temel dolgusu

Resim 4: HBT Sektörü, MÖ üçüncü bin yıla tarihlenen savunma sistemine ait at nalı planlı
bastion
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Resim 5: HBT Sektörü, Açma 28, M.Ö. üçüncü bin savunma sistemi ve Erken Demir
Çağına tarihlenen seramik fırını

Resim 6: HBT Sektörü, Açma 28, M.Ö. üçüncü bin bastionunun dolgularından gelen
prehistorik dönem seramikleri (ETÇ II sonları)
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Resim 7: HBT Sektörü, Açma 31.

Resim 8: HBT Sektörü, Açma 31, güney bölüm - kuzey kesit.
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Resim 9: HBT Sektörü, A-B-D-E-F Yapıları, silo yapısı ve Geç Geometrik dönem
mezarının üstten görünüşü
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Resim 10: HBT Sektörü, Geç Geometrik dönem
mezarı ve ilintili buluntular

Resim 11: HBT Sektörü, silo Yapısı’nın içerisinde bulunan geç
Arkaik Dönem buluntuları

Resim 12: HBT Sektörü, silonun iç duvar örgüsü ve duvar içerisindeki niş
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Resim 13: HBT Sektörü, T 28 plan karesi genel görünüm, M.Ö.4. yüzyıl mekânı

Resim 14: HBT Sektörü, T 27 plan.karesi, genel görünüm

Resim 15: HBT Sektörü, T 27 plan karesi, seramik buluntu örnekleri (A: Attika siyah
firnisli ayaklı tabak, B: Attika siyah firnislikyliks, C: Attika siyah firnisli içe kıvrık ağızlı
kase, D: Yerel siyah firnisli ince kuşaklı kase)
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2011 YILI TEOS KAZI ÇALIŞMALARI (2. SEZON)
Musa KADIOĞLU*
Mustafa ADAK
Canan ÖZBİL
S. Hakan ÖZTANER
Rahşan TAMSÜ POLAT
Yusuf POLAT
İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi’nde yer alan Teos antik kentinde T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına başkanlığım altında sürdürülen
ikinci dönem kazı, belgeleme ve restorasyon çalışmaları 20 Haziran – 3 Ekim 2011
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
2011 yılı Teos çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün (DÖSİMM ve Yatırım Bütçesi) sağlamış olduğu maddî
destekle yaklaşık üç sürmüştür. Ayrıca çalışmalarımızı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Sayın Emine Feyhan Yaşar ile İzmir AGORA Alışveriş Merkezi adına Odak İnşaat
Mühendislik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. finansal olarak desteklemişlerdir. Ankara
Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar
Kaymakamlığı 2010 yılında olduğu gibi kazı çalışmalarına aynî ve maddî destek vermişlerdir.
Yukarıda adı geçen kurum, kuruluş ve kişilere kazı çalışmalarına destek oldukları için Teos
kazı başkanı olarak teşekkürü bir borç bilirim1.
* Prof. Dr. M. KADIOĞLU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klâsik Arkeoloji Anabilim Dalı
06100 Sıhhiye / ANKARA/TÜRKİYE, e-posta: musakadioglu@gmail.com; www.teosarkeoloji.com;
Prof. Dr. M. ADAK, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim
Üyesi, Kampüs / Antalya/TÜRKİYE e-posta: madak@akdeniz.edu.tr;
Yrd. Doç. Dr. S. H. ÖZTANER, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klâsik Arkeoloji Anabilim
Dalı 06100 Sıhhiye / ANKARA/TÜRKİYE e-posta: oztaner@humanity.ankara.edu.tr
Araş. Gör. C. ÖZBİL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klâsik Arkeoloji Anabilim Dalı 06100
Sıhhiye / ANKARA/TÜRKİYE e-posta: ozbilcanan@gmail.com
Araş. Gör. R. TAMSÜ POLAT (M.A.), Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klâsik Arkeoloji
Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, 06100 Sıhhiye / ANKARA/TÜRKİYE., e-posta: ratamsu@gmail.com
Öğr. Gör. Y. POLAT, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi,
Yunusemre Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE.e-mail: yupolat@gmail.com.
1
2011 yılı çalışmalarına, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü emekli öğretim
üyesi Prof. Dr. H. Erkanal, Klâsik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. S. H. Öztaner, Antropoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. T. Gültekin, doktora öğrencileri Araş. Gör. C. Özbil, Araş. Gör. R. Tamsü Polat
(M.A.), S. Votruba (M.A.), Arkeolog G. Yenice, O. Aydemir, öğrenciler B. Çetin, H. Ergin, Ö. Esen, C. Pala, İ.
Ünal, O. Uçar, C. Kumsar, N. Şahin, M. Marmara, A. Atmaca, S. Gülgönül; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
Mimarlık Fakültesi öğrencisi I. T. Sheridan; Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Y. K. Kadıoğlu; Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. S.
Kadıoğlu; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. E. Altunel
ve Doç. Dr. V. Karabacak; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksek Okulu, Maden Teknolojileri
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. C.Ç. Yalçıner; Mimar-Restorasyon Uzmanı E. Erdem Öztaner (M.A.),
Mimarlar A. Mutluay, E. Bakım, M. T. Günay-Akşit; Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri
ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Adak, yüksek lisans öğrencileri Araş. Gör. H. Uzunoğlu ve E.
Taşdelen; Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğr. Gör. Y. Polat (M.A.)
ve Fransa Bordeaux Ausonius Enstitüsü’nden nümismat Dr. K. Konuk katılmıştır. 2011 yılı Teos çalışmalarında
İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Sayın Ufuk Çetinkaya Bakanlık temsilcisi olarak görev almıştır. Öncelikle Bakanlık
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2011 yılı Teos kazı çalışmalarında, öncelikli olarak 2010 yılında başlanan antik kentin
sayısal planını çıkarmaya yönelik sürdürülen belgeleme çalışmalarına, Dionysos Tapınağı,
Hellenistik Sur kazılarına devam edilmiş ve Bouleuterion, Forum (?) ve antik güney limanın
iskelesinde yeni kazı çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca Teos Çevre Düzenleme Projesi
kapsamında T.C. Maliye Bakanlığı’ndan Teos Arkeoloji Kazısı kazı evi-deposunun inşası
için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 2011 yılında tahsis edilen ve 1. Derece Arkeolojik
Sit alanı içerisinde kalan eski 88 ada 21 parselde sondaj kazıları gerçekleştirilmiştir.
Belgeleme Çalışmaları
Sayısal Kent Planı ve Mimarî Belgeleme

Musa KADIOĞLU

Antik kentin sayısal kent planının çıkarılması ve cadde-sokak ilişkisinin araştırılmasına
yönelik sürdürülen çalışmalarda 2010 yılında ölçümleri tamamlanamayan Dionysos
Tapınağı’nın kuzeyindeki Hellenistik Dönem Suru, Akropoldeki Arkaik Dönem Tapınağı ile
Sunağı (Hekatompedon ?) ve antik güney limanın iskelesi, total station ile ölçülerek kent
planına eklenmiştir (Plan 1). Dionysos Tapınağı’nın kuzeyinde kalan Hellenistik Dönem kent
suru, akropolün eteğine kadar takip edilmiş, takip edilemeyen alanlarda küçük çaplı sondaj
çalışmaları gerçekleştirilerek sur en azından hat olarak belgelenebilmiştir. Ayrıca Dionysos
Tapınağı’nın güneyinde surun doğuya doğru köşe yaptığı alanda yer alan Hellenistik kule
temizlenerek kent planına sağlıklı bir şekilde işlenmiştir. Söz konusu kulenin doğusunda yer
alan ve şimdilik kule olarak adlandırılan duvar kalıntıları üzerinde de kısmî kazı çalışmaları
gerçekleştirilmiş ve söz konusu kalıntılar plana işlenmiştir.
2010 yılında başlanan Dionysos Tapınağı’nın plan rölövesine devam edilmiş, 3D
dijital tarama ile elde edilen mimarî blok ve yapı bölümlerinin çizimleri detaylandırılmış ve
blok envanter numaraları rölöve üzerine işlenmiştir. Böylece tapınağın plan rölövesi büyük
ölçüde tamamlanmıştır. 2011 yılı belgeleme çalışmaları kapsamında Seferihisar Belediye
Başkanlığı’nın 2010 ve 2011 yıllarında çektirmiş olduğu uydu fotoğrafları kazı arşivi için
temin edilmiştir. Ayrıca antik kentteki tüm yapıların yüksek çözünürlükteki fotoğrafları hem
planör uçak2 hem de hexakopter (altı motorlu model helikopter) ile çekilmiştir (Resim: 1).
Antik güney limanın deniz içerisinde kalan bölümünde, Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın
başkanlığında Ankara Üniversitesi, Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi
tarafından su altı araştırmalarına başlanmış ve fotografik belgeleme yapılmıştır.
Seramik ve Küçük Buluntu Belgeleme Çalışmaları

Rahşan TAMSÜ POLAT

2011 yılı kazı sezonu çalışmaları kapsamında, öncelikli olarak, kazı deposunda
yer alan 2010 yılına ait (Hellenistik Sur) HS S2, HS S3 ve HS S4 açmalarından ele geçen
seramiklerden profil veren ve tarihlendirme için önemli olan parçalar seçilmiş ve seçilen
bu parçaların çizimleri yapılmıştır. Bu çalışmaların ardından Teos Çevre Düzenleme
Projesi kapsamında ele alınan eski 88 ada 21 parselde herhangi bir mimarî yapılaşmanın
temsilcim Sayın Ufuk Çetinkaya’ya sonrasında tüm kazı ekibime göstermiş oldukları üstün gayretten ötürü çok
teşekkür ederim.
2

Sayın Hakan Çetinkaya’ya hava fotoğrafları için çok teşekkür ederiz.
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tespitine yönelik açılan 17 adet sondajdan 4’ünde ele geçirilen seramik ve küçük buluntular
belgelenmiştir. Ayrıca Dionysos Tapınağı’nın batısındaki D1, D2 açmaları ile tapınağın
batısında yer alan Hellenistik Sur’un güney yönündeki S5, S6, S7 ve S8 ve Bouleuterion’daki
S1 ile S2 açma seramikleri de ele alınmıştır.
Eski 88 ada 21 parseldeki S1, S2, S3, S4, S6, S9, S11, S14 ve S17 açmalarda seramik
parçaları ele geçirilmemiştir. S7, S8, S10 ve S12 açmalarından ele geçirilen seramikler
arasında M.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısı ile M.Ö. 7. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen kuşlu ve
rozetli kâse parçaları dikkati çekmektedir. Seramik parçalarının yanı sıra S10 sondajında
yüzey toprağından bir adet granitten minyatür alabastron da ele geçirilmiştir. (Resim: 2).
Ayrıca yine Geometrik Döneme ait bezemelerin (meander, iç içe taralı üçgenler, ters üçgenler,
iç içe geçmiş daire motifleri) görüldüğü kap parçaları da ele geçirilmiştir. S10 açmasında
ele geçirilen iki adet amorf nitelikte seramik parçası, en erken buluntuyu oluşturmaktadır.
Bu seramik parçaları Turhan Özkan’ın İzmir Müzesi adına Teos antik kenti sınırları içinde
yer alan Sığacık Mahallesi’nin güneybatısında Türbe Mevkii’nde yapmış olduğu sondaj
çalışmalarında Geç Geometrik Döneme (M.Ö. 8. yüzyıl sonu) tarihlenen kremasyon mezar
buluntuları arasındaki ayaklı krater3 ile birebir benzemektedir. Dolayısıyla söz konusu
alanda ele geçen seramik parçalarını da Geç Geometrik Döneme tarihlemek mümkündür.
Genel olarak kazı evi alanı olarak belirlenen alandan gelen seramikler M.Ö. 8. yüzyılın
ikinci yarısı ile M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenmektedir. Ancak bu sondajlarda az miktarda da olsa
Hellenistik Döneme tarihlenen seramik parçaları ile 1 adet Hellenistik Döneme tarihlenen
bronz sikkenin bulunması bu alanda bir stratigrafinin olmadığını, buradaki malzemenin akan
toprakla karıştığını düşündürmektedir.
Çevre Düzenleme Projesi̇

Musa KADIOĞLU

Teos antik kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı çalışmalarının
öncelikli amacı, kazı evi ve deposunun yapımı için gerekli olan uygun arazinin bulunması
olmuştur. Teos I. Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde kalan ve mülkiyeti hazineye ait
taşınmazın (eski 88 Ada 21 Parsel) kazı evi yapımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
tahsisine yönelik gerekli başvuru, Teos kazı başkanlığınca 16 Ağustos 2010 tarihinde
yapılmış ve tahsis 13 Mayıs 2011’de 2 yıllığına gerçekleşmiştir. Söz konusu parselde kazı
evi, depo ve gişe binalarının yapımı İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’nun 03 Aralık 2010 tarih ve 5511 sayılı kararı ile prensipte uygun görülmüş
ve gerekli izin ve projeler tamamlandıktan sonra konunun ele alınacağı 20 Nisan 2011 tarihli
yazı ile kazı başkanlığına bildirilmiştir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü ile söz konusu çevre düzenleme projesi
24 Ekim 2011 tarihinde, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna
iletilmiştir. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10 Şubat 2012
tarih ve 318 sayılı kararı ile söz konusu Teos çevre düzenleme projesi onaylanmış ve 2012
yılı içerisinde uygulanmaya başlanmıştır. 2010 yılından itibaren öncelikli olarak ağırlığın
verildiği Teos Çevre Düzenleme Projesi, antik kentin ören yeri statüsü kazanabilmesi ve
3

T. Özkan, “Funde aus einem Spätgeometrischen Brandgrab (Geç Geometrik Bir Kremasyon Mezarın Buluntuları)”,
Arkeoloji Dergisi XIV, 2009/2, 57-78, Kat. Nr. 1; ayrıca bkz. K. İren - A. Ünlü, “Burning in Geometric Teos”, içinde: R. Descat - K. Konuk (ed.), Stephanèphoros de L’èconomie Antique à l’Asie Mineure (2012) 311 vd.

213

kazı ile restorasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde uluslararası ölçüde sürdürülebilmesi
için büyük önem taşımaktadır. Kazı evi, kazı deposu, ören yeri karşılama merkezi (WC,
kafe, gişe, oto park vb. mekânlar), kısa, uzun ve orta turlar, dinlenme alanları, yön levhaları
ile flora, fauna ve arkeolojik alan ile ilgili bilgi panoları bu proje kapsamında planlanmıştır.
Söz konusu projenin ilk aşaması olarak 2011 yılı çalışmaları kapsamında, İzmir İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü’nün destekleriyle ören yeri giriş panosu ile diğer bilgi panoları ve
yön levhaları bakanlığın belirlemiş olduğu levha yönetmeliğine göre hazırlanarak arazideki
yerlerine dikilmişlerdir (Plan 2).
Teos 1. Derece Arkeolojik Sit alanı için İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 17.12.2010 tarih ve 5555 sayılı kararı ile prensipte uygun görülen
elektrik projesi 2011 yılı çalışmaları kapsamında Teos kazı başkanlığınca hazırlatılmıştır ve
gerekli tüm kurumlardan izin alınarak (T.C. Gediz Elektrik Dağıtım A. Ş. İzmir İl Müdürlüğü
ile T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı) İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’na sunulmuştur. Söz konusu koruma kurulunun 17.06.2011 tarih ve 6083 sayılı kararı
ile Teos 1. Derece Arkeolojik Sit alanı için uygun görülen elektrik projesi T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 02.12.2011 tarih ve
244887 sayılı izin ve maddî destekleriyle 2011 yılı Aralık ayı içerisinde tamamlanmıştır.
Böylece antik kentte sürdürülmekte olan kazı, belgeleme ve restorasyon çalışmalarının ilk ve
en önemli aşaması tamamlanmıştır.
Jeofizik Çalışmaları

Musa KADIOĞLU

2011 yılı çalışmaları kapsamında, kazı evinin inşa edileceği eski 88 ada ve 21 parselde,
Dionysos Tapınağı ile Hellenistik Sur arasında kalan alanda, Hellenistik Sur üzerinde,
Akropol’de, Dionysos tapınağının doğusunda, Bouleuterion’un batısında ve sarnıcın
kuzeyinde Ankara Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyelerince
jeoradar ölçüm çalışmaları gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir yapıya işaret edebilecek
sağlıklı bir veri elde ede edilememiştir. Özellikle eski 88 ada 21 parselde elde edilen jeoradar
sonuçları, arkeolojik sondajlarla test edilmiş ancak herhangi bir duvar ya da yapı kalıntısına
rastlanmamıştır.
Kazı Çalışmaları
Eski 88 Ada 21 Parsel Jeoradar Çalışmaları ve Sondaj Kazıları

Musa KADIOĞLU

T.C. Maliye Bakanlığı’nın T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Teos arkeoloji kazıları
için gerek duyulan kazı evi inşası için tahsis edilen eski 88 Ada 21 parselde 2011 yılı kazı
çalışmaları çerçevesinde toplam 17 sondaj gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sondajlar kazı
evi alanı, depo alanı ve ören yeri karşılama merkezi olmak üzere üç alanda jeoradar ölçüm
sonuçlarına göre gerçekleştirilmiştir.
1- Kazı Evi Alanı Jeoradar ve Kazı Çalışmaları
Eski 88 ada 21 parselin batısında kazı evi inşa edilmesi planlanan alanda kuzey-güney
doğrultusunda uzanan 12 x 30 m.lik alanda yapılan jeoradar sonuçlarına göre altıncı metrede
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kuzeye doğru uzanan bir duvar ve bu duvarı 12. ve 24. metrede batıya doğru dik kesen
bir duvarın varlığına ilişkin anomali tespit edilmiştir. Ancak söz konusu anomalinin ölçüm
yönünde olması ve anomalilerin birbirine dik ve paralel olması nedeniyle bunların gürültü
olabileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiği uzmanlar tarafından bildirilmiştir. Söz konusu
alanda jeoradar sonuçlarını teyit ve arkeolojik kalıntıların tespiti için 2 x 3 m. ölçülerinde 2
adet sondaj (S1 ve S2) açılmıştır. Söz konusu sondajlarda daha önce burada inşa edilmiş ağılın
harçsız ve temelsiz modern duvar kalıntıları kuzey-güney aksında ortaya çıkarılmıştır. Ancak
jeoradar ölçümlerini teyit eden kuzey-güney aksında 6. metrede başlayan olası bir duvar ve
bu duvarı 12. ve 24. metrede dik kesen olası diğer bir duvarın varlığı tespit edilememiştir. 2 x
3 m. ölçülerindeki S1 ve S2 sondajlarında yüzeyden 1 m derinliğe kadar inilerek ana toprağa
ulaşılmış, ancak söz konusu sondajda hiçbir kültür tabakasına ve esere rastlanmamıştır. S1
ve S2 sondajlarının jeoradar sonuçlarını desteklememiş olmasından ötürü rastgele belirlenen
3 alanda S3, S4 ve S5 sondajları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu S3 ve S4 sondajlarında da
taşınır ya da taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır. S2 sondajının kuzeyinde
2 x 3 m. ölçülerinde gerçekleştirilen S5 sondajında yüzeyden 1 m. derine inilmiştir. Sondajın
yüzeye yakın kısımda akıntı toprak içerisinde M.Ö. 7-6. yüzyıllara tarihlenebilen az sayıda
tümlenemeyen seramik parçası ele geçirilmiştir.
2- Depo Alanı Jeoradar ve Kazı Çalışmaları
Eski 88 ada 21 parselin doğu ucunda depo yapılması planlanan alanda kuzey-güney
yönde 30 x 50 m. ölçülerindeki alanda yapılan jeoradar ölçümleri sonucunda herhangi bir
anomaliye rastlanmadığından rastgele belirlenen 5 yerde herhangi bir kültür katmanının olup
olmadığını araştırmak amacıyla S13, S14, S15, S16 ve S17 sondajları gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu sondajlar herhangi bir kültür katmanı ya da arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır.
3- Gişe Alanı Jeoradar ve Kazı Çalışmaları
Eski 88 ada 21 parselin doğu ucunda gişe alanı yapılması planlanan alanda kuzeygüney yönde 54 x 20 m. ölçülerindeki düz alanda jeoradar ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Ölçüm yapılan alanın doğu sınırında birbirine paralele kuzey-güney aksında iki duvarın
var olabileceğine işaret eden anomali tespit edilmiştir. Bu sonucun teyidi ve arkeolojik
katmanların tespiti için anomalinin olduğu alanda 2 x 3 m. ölçülerinde bir adet (S6) sondaj
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sondajda 2,30 m. derinliğe inilmiş olmasına karşılık herhangi
bir kültür katmanı ya da arkeolojik esere rastlanmamıştır. Tarafımızdan gerçekleştirilen
arkeolojik sondaj kazıların jeoradar sonuçlarını desteklememesi üzerine rastgele belirlenen
6 alanda S7, S8, S9, S10, S11 ve S12 sondajları gerçekleştirilmiştir. Farklı derinliklerde
kazılan S7, S8, S11 ve S9 No.lu sondajlarda hiçbir kültür katmanına ve arkeolojik buluntuya
rastlanmamıştır. Buna karşılık S8 sondajının batısında yer alan 4 x 4 m. ölçülerindeki S10
sondajında yüzeyden 30 cm. derinlikte kuzey-güney doğrultusunda ilerleyip batıya doğru
köşe yaparak devam eden tek sıra hâlinde, harçsız ve düzensiz taş sırasına rastlanmıştır.
Yapılan kazı çalışmalarında akıntı toprak içerisinde M.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısı ile M.Ö.
7. yüzyılın ilk yarısına yüzyıla tarihlenen az sayıda tümlenemeyen seramik parçası, 1 adet
granit alabastron (Resim: 2), 2 adet pişmiş toprak ağırlık ve 1 adet M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen
bronz bir sikke ele geçmiştir. Ayrıca S10’un güneybatısında yer alan ve 3 x 3 m. ölçülerindeki
S12 sondajında, saklama kabı olarak kullanılmış olabilecek dik durur pozisyonda in situ bir
adet pithos ve minyatür bir kâse ele geçirilmiştir. Eski 88 ada 21 parselin doğu tarafında ören
yeri karşılama merkezinin yapılmasının planlandığı alandaki iki sondajda (S10 ve S12) ele
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geçirilen seramik parçaları ve bir adet pişmiş toprak pithos, bu alanın M.Ö. 8. yüzyılın 2.
yarısı ile M.Ö. 7. yüzyılın ilk yarısında belki bir bağ evi/köy evi olarak kullanımına işaret
etmektedir.
Dionysos Kutsal Alanının Batısındaki Kazı Çalışmaları
Canan ÖZBİL
D Çukuru, D1-D2 Kazı ve Temizlik Çalışmaları
Dionysos Tapınağı temenos’unun hemen batısında Hellenistik Sur ile Tapınak arasında
kalan alanda Y. Boysal – B. Öğün kazıları sırasında hem kentteki erken dönem yerleşimi
hem de söz konusu alandaki yapılaşmayı araştırmak amacıyla ilk çalışmalar 1962 ve 1963
kazı sezonlarında gerçekleştirilmiştir4. Batı temenos duvarının dışında kalan 20 x 40 m.
ölçülerindeki alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarının yapıldığı bu alan D Çukuru olarak
adlandırılmıştır. Söz konusu çalışmalar sırasında yüzeyden yaklaşık 50 cm. derinlikte Roma
Dönemine ait kültür katmanları tespit edilmiş ve bunların altında Hellenistik Dönem yapı
kalıntılarının bulunduğu saptanmıştır. D Çukurunun kuzey yarısında Hellenistik Döneme
tarihlenen bir ev, çukurun orta kısmında ve evin güneyinde batıdan gelip kuzeye doğru dönen
bir cadde, caddeye paralel bir kanal ve evin doğusunda cadde üzerinde bir su kuyusu açığa
çıkarılmıştır (Resim: 3-4). Ele geçen Megara ve Pergamon tarzında kabartmalı seramikler
ve Hellenistik Döneme ait kandiller ile Hellenistik Dönem sivil mimarî özelliklerini taşıyan
duvar ve odalar, söz konusu alanın bu dönemde iskân edildiğini göstermekle birlikte üst
seviyelerde ele geçen buluntular ve yapı kalıntıları bu alanın Roma Dönemi’nde tahrip
edildiğini göstermiştir. Bu çalışmalar sırasında ayrıca Tapınağın batı temenos duvarı ve giriş
kapısı ile temenos duvarının güney ucunda III. Antiokhos’tan bahseden 4 büyük mermer blok
üzerine yazılmış yazıtlar ele geçirilmiştir5.
Yeni dönem kazı çalışmalarının öncelikli hedeflerinden olan belgeleme çalışmaları
kapsamında “D Çukuru” olarak adlandırılan bu alanda temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Aradan geçen yaklaşık 50 yıllık süreç içerisinde bahsi geçen yapı kalıntıları büyük oranda
yeniden toprak altında kalmış ve açma duvarları toprak akıntısı nedeniyle çökmüştür. 2011 yılı
çalışmaları kapsamında söz konusu açmanın temizlenerek bahsi geçen duvar ve mekânlar ile
cadde, kanal ve kuyunun görünür hâle getirilmesi ve açma kesitlerinin düzeltilmesi amacıyla
çalışmalar yapılmıştır6 (Resim: 5). Söz konusu çalışmalarda dolgu toprak içerisinden ele
geçen seramik parçaları ve Roma Dönemine tarihlenen bir adet bronz sikke, bu alanda M.Ö.
3. yüzyıl ile M.S. 4. yüzyıl arasına tarihlenen7 bir dolgu bulunduğunu göstermektedir.
Bu alanda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının ardından D çukurunun kuzeyinde
4
Kazı raporları için bkz. Y. Boysal – B. Öğün, “Teos Kazısı 1962 Kısa Raporu”, TürkAD 12.1, 1962 (1964) 1213; Y. Boysal, “1962 Senesi Teos Kazıları Hakkında Kısa Rapor”, TürkAD 12.2, 1963 (1965) 5-7; B. Ögün, “Teos
Kazıları 1963”, TürkAD 13.1, 1964, 115-121.
5

B. Öğün, “Teos Kazıları 1963”, TürkAD 13.1, 1964, 115. Yaklaşık M.Ö. 200 yıllarına tarihlenen uzun bir yazıt
ise, Kral III. Antiokhos’un bronz bir heykelinin Bouleuterion’a dikilmesi ve burada gerçekleştirilecek olan kült törenindeki kuralları içermektedir. Bkz: P. Herrmann, “Antiochos der Große und Teos”, Anadolu/Anatolia 9, 1965, 45.
6
1962 yılı çalışmalarında D Çukuru olarak adlandırılan alan, hem geçmişte yapılmış olan hem de ileride yapılması
planlanan çalışmalarda isim kargaşasını önlemek amacıyla 2011 yılı çalışmalarında D1 olarak adlandırılmıştır.
7

Arş. Gör. Rahşan Tamsü Polat tarafından M.Ö. 3-2. yüzyıllar ile M.S. 4. yüzyıl arasına tarihlenmektedir.
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D2 olarak adlandırılan açmada kazı çalışmalarına devam edilmiştir. 10 x 22 m. ölçülerindeki
açmada -50 cm. (P4=0.00) derinliğe kadar inilmiş ve açmanın kuzey yarısında, kuzeybatıgüneydoğu doğrultusunda yay çizerek uzanan bir mimarî kalıntının varlığı tespit edilmiştir.
Yaklaşık 1,20 m. genişliğindeki söz konusu kalıntı, içte ve dışta düzensiz taş sıralarından
oluşan bir hat şeklinde açma kesitlerine doğru devam etmektedir. 20-30 cm. büyüklüğündeki
taşlardan herhangi bir bağlayıcı kullanılmadan oluşturulmuş ve duvar olarak adlandırılabilecek
bu hattın iç (kuzeybatı) kısmında ise yoğun miktarda ve aynı büyüklüğe sahip taş döküntü
tespit edilmiştir. Çalışmalar sırasında ele geçen buluntular, seramik parçaları ve sikkelerin
yardımıyla D1 temizlik çalışmaları sırasında ele geçirilen buluntular gibi Hellenistik ve
Roma Dönemlerine tarihlenmektedir. Söz konusu buluntuların karışık olarak ele geçirilmiş
olmaları bu alanda da henüz dolgu toprağın kazılmakta olduğuna işaret etmektedir.
Bouleuterion Kazı Çalışmaları

Canan ÖZBİL

Tiyatronun güneydoğusunda ve Dionysos Tapınağı’nın doğusunda yer alan
Bouleuterion8, kentteki en iyi korunmuş Roma Dönemi yapılarından biridir. 1924 yılında
Fransız kazıları9 ile bir kısmı kazılmış olan Bouleuterion’da 1963-64 yıllarında Boysal ve
Öğün kazıları ile cavea büyük oranda açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). Kentte bulunan ve
M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen bir yazıt Gymnasium’da yapılan genel okul sınavlarının artık
Bouleuterion’da yapılacağından bahsetmektedir10. M.Ö. 200 civarına tarihlenen başka bir
yazıtta ise III. Antiokhos’a ait bir bronz heykelin Bouleuterion’a dikilmesine ve burada
düzenlenecek törenlere ilişkindir11. 1963-64 yıllarında gerçekleştirilen kazı çalışmaları
sırasında yapı içerisinde ortaya çıkarılan ve M.S. 1. yy’a tarihlenen yazıtlı heykel kaideleri
Tiberius Claudius Phesinos, Tiberius Claudius Kalobrotos ve diğer aile bireylerini
onurlandırmaktadır12. Söz konusu yazıtlardan elde edilen bilgilere dayanarak en azından
M.Ö. 3. yüzyıl sonu-2. yüzyıl başında Teos’ta bir Bouleuterion bulunduğu ve M.S. 1. yüzyılda
yapıda çeşitli değişikliklerin yapıldığı bilinmektedir.
Teos antik kentinde yeni dönem kazı ve araştırma çalışmaları kapsamında öncelikli
olarak kentteki diğer yapılarla beraber Bouleuterion’un da sayısal ölçümleri yapılarak kent
planına işlenmesi çalışmaları 2010 yılında tamamlanmıştır. 2011 yılında ise yapıdaki yeni
dönem kazı çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalara cavea ve orkestra çukurunun güney
yarısını içeren 10 x 10 m ölçülerindeki B-S1 ve 3x10 m. ölçülerindeki B-S2 açması ile devam
etmiştir (Resim: 6, Plan 3).
Söz konusu çalışmalar ile yapının güneybatı yarısındaki oturma basamakları orkestra
çukurunun güney yarısı tamamen açığa çıkarılmış. Böylece korunan 16 oturma sırasının
olduğu tespit edilmiştir. Gri Teos mermerinden iyi bir işçilikle yapılmış olan profilli oturma
8

Akurgal ve Bean yapıyı odeion olarak tanımlamıştır. Bkz: G. E. Bean, Aegean Turkey (1979) 106 vd.; Eski Çağ’da
Ege Bölgesi (1992) 122 vd; E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları (1989) 389-391.

9

Y. Bequignon – A. Laumonier, “Fouilles de Teos (1924)”, BCH 49, 1925, 288, res. 4; P. E. Arias, Il Teatro Greco
(1934) 119-120, res. 80). Ancak söz konusu her iki yayında da yapıdan küçük tiyatro olarak bahsedilmektedir.
10

W. Dittenberger, Sylloge Inscriptiones Graecum I-IV, 1915-24; 578, 11, 32-42.

11

P. Herrmann, “Antiochos der Große und Teos”, Anadolu/Anatolia 9, 1965, 45.

12
P. Herrmann, “Eine berühmte Familie in Teos. Epigraphische Nachlese”, içinde: C. Işık (derl.), Studien zur
Religion und Kultur Kleinasiens und des ägäischen Bereiches. Festschrift für Baki Öğün (2000) 91-95 no. 2-3.
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sıralarının yüksekliği 35 cm. derinliği 75 cm. ve genişlikleri ise 57 ile 117 cm. arasında
değişmektedir. 34 cm. derinlikteki oturma yerleri ile 40 cm. derinlikteki ayak koyma yerleri
1,5-2 cm. yüksekliğe sahip profille birbirinden ayrılmaktadır. En alt oturma basamağının
hemen altında oturma bölümünü orkestradan ayıran düz olarak işlenmiş iki blok sırasından
oluşan orkestra duvarı bulunmaktadır. Yaklaşık 33,5 m. x 18 m. ölçülerindeki dikdörtgen
planlı yapının yarım daireden daha büyük cavea’sı beş merdiven sırası ile dört kerkides’e
ayrılmıştır. Oldukça iyi korunmuş olan profilli oturma sıraları, kireç taşı temeller üzerine
oturmaktadır. Kerkides’leri ayıran merdiven sıralarının genişliği 47 ile 50 cm. arasında
değişmekte olup her oturma sırasına iki basamağa denk gelecek şekilde yapılmıştır.
Ayrıca söz konusu basamakların orkestraya kadar ulaştığı, ancak oturma sıralarının 59 cm.
yüksekliğindeki orkestra duvarına kadar devam ettiği görülmüştür. Orkestra zemini üzerinde
korunan kırmızı harç tabakası üzerindeki plaka izleri ile yer yer korunmuş olan mermer plaka
parçaları, orkestranın renkli dörtgen mermer plakalarla kaplanmış olduğunu göstermektedir.
Atkılı pseudo-izodomik rektagonal duvar örgüsüne sahip ve 50 cm. kalınlığındaki
güney analemma duvarının 6 blok sırasının kısmen korunmuş olduğu görülmüştür. Söz
konusu duvara ait bloklardan devrilmiş ya da yerinden kaymış olanların kısmi restorasyonları
tamamlanmıştır (Resim: 6). Kazı çalışmaları sırasında duvar bloklarının yanı sıra duvarın
en üst sırasına ait, üst yüzeyleri iki yana eğimli çok sayıda kapama bloğu ele geçirilmiştir.
Kuzey-güney doğrultusunda eğimli bir hat çizerek uzanan analemma duvarının orkestraya
bakan uç kısmı, kavisli sonlanmaktadır. Uç kısımda kıvrımlı bir bitiş sağlayan bu bloğun
üzerine gelen sıradaki blok ise eksiktir. Bir üst sırada ve daha geride bulunan duvar başlangıç
bloğunun ön yüzü yarım daire şeklinde yuvarlatılmış olarak işlenmiştir. Bunun üzerine de
aynı çapa sahip yuvarlak bir korniş bloğu gelmektedir.
Güney analemma duvarının yaklaşık 3 m. güneydoğusunda ve analemma duvarına
yaklaşık 4º açıyla kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda devam eden kesmetaş bloklarla inşa
edilmiş olan sahne binasının ön duvarı açığa çıkarılmıştır. Atkılı pseudo-izodomik rektagonal
tarzda inşa edilmiş olan söz konusu duvar çift çeperli olup 82 cm. yüksekliğinde ve 1,45 m.
kalınlığındadır.
Orkestra çukurunda ve söz konusu sahne binası ön duvarına paralel güneye doğru
uzanan podyum (pulpitum) olarak nitelendirilebilecek bir yapılaşmanın kaide kısmı ve
temellerinin korunmuş olduğu görülmektedir. Plinthos, torus, düz silme, trochilos ve torus
profiline sahip duvar kaide profili (toichobat), yaklaşık 4,40 m. güneye doğru devam ettikten
sonra dik açıyla 1 m. doğuya dönüp tekrar güneye doğru 1,80 m devam etmektedir (Plan: 3).
Toichobat profilinin üst kısmında korunmuş olan 35 x 35 cm. ölçülerindeki harçlı tuğla sırası
ve iç kısımda çeşitli büyüklüklerde taş dolgu yer almaktadır. Büyük olasılıkla söz konusu
bu tuğla duvar, mermer plakalarla kaplanmış olmalı ve bir korniş sırası ile sonlanmalıdır.
Böylece bu duvar kaidesinin yapının pulpitum kaidesi olduğu anlaşılmaktadır. Duvar
kaidesinin güney bitiminde pulpitum’a çıkışı sağlayan üç basamaklı bir merdiven sırası oraya
çıkarılmıştır. 24 cm. yüksekliğe sahip basamakların derinliği 30-34 cm. genişliği ise 1,20 m.
dir. Yerlerinden kaymış olarak açığa çıkan bu basamakların yerleştirilmesi sırasında ikinci
basamağın altında bir adet bronz sikke ele geçmiştir. İmparator Hadrianus’un eşi Sabina’ya
ait Teos darbı13 olan bu sikke yapının bu bölümünde M.S. 2. yüzyılın ilk yarısında inşaî
faaliyetlerin olduğunu düşündürmektedir. Pulpitum kaidesi ile analemma duvarı arasında
13

B.V. Head, A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum, Ionia (1892), Teos 76-78; SNG Cop, Sylloge
Numorum Graecorum, Danish National Museum, Copenhagen, Denmark, 1942-1977, Vol. 5 Ionia, Caria Lydia,
1523-4 (M.S. 136’ya tarihlenmektedir.)
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kalan parodos zemini, çeşitli ebatta dörtgen mermer plâkalarla kaplanmıştır.
2011 yılı kazı çalışmalarında mimarî verilerin yanı sıra ele geçen en önemli buluntular,
olasılıkla sahne binasının cephesinde ve podyum üzerinde durmakta olan mermer bir erkek
heykeli ile bu heykele ya da olası diğer heykeltıraşlık eserlerine ait parçalardır. Belden
yukarı ve aşağı bölümleri ayrı ayrı yapılmış söz konusu mermer erkek heykeli S2 Açmasında
yürütülen kazı çalışmaları sırasında orkestrada (P10 göre -355 cm. ile -421 cm. kotları
arasında) iki parça halinde ele geçirilmiştir (Resim: 7). Normal insan boyutlarından büyük
ölçülere sahip heykelin gövde ve bacak kısmı, belin hemen altından itibaren soldan sağa
doğru eğimli bir şekilde birbirinden ayrılan iki parça halinde yapılmıştır. Boyundan yukarısı
kırık olan heykelin ense ve boğaz kısmında korunan saç ve sakal izlerinden dalgalı gür saçlı ve
sakallı olduğu anlaşılmaktadır. Vücudun üst ön kısmı çıplak bırakılmış olan heykel himation
giyimlidir. Ele geçirilen bir diğer heykeltıraşlık eseri ise bahsi geçen erkek heykelinin hemen
yanında ve aynı seviyede ele geçirilen ve olasılıkla bu heykele ait olan mermer erkek başıdır
(Resim: 8). Gür saçlı ve sakallı olarak betimlenen başın çeneden aşağısı kırık ve eksiktir.
Saçların ön kısmında bıyık ve sakallarında yüzeysel kırıklar bulunan başın arka kısmı da
ensenin biraz yukarısından itibaren aşağıya doğru kırık ve eksiktir. Oval bir forma sahip olan
yüzde göz, burun ve ağız detayları oldukça durgun ve ciddî bir ifade ortaya koymaktadır. Her
ne kadar gövde ve baş korunma durumundan dolayı kırık kırığa oturmuyor ise de olasılıkla
aynı heykele ait olmalıdırlar. M.Ö. 2. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen söz konusu heykel,
olasılıkla bir kahramanı ya da bir tanrıyı (Poseidon, Zeus ya da Asklepios) tasvir etmektedir.
Kazı çalışmaları sırasında ayrıca çok sayıda seramik ve cam parçalarının14 yan sıra
terrakotta figürin parçaları, pişmiş toprak tezgah ağırlıkları, metal objeler, heykel parçaları,
mimarî parçalar, çatı kiremidi ve tuğla parçaları ile 2 adet bronz sikke ele geçirilen diğer
buluntular arasındadır.
Hellenistik Sur Kazı Çalışmaları

Yusuf POLAT

Kenti çevreleyen savunma duvarları ile ilgili ilk çalışmalar, 1924 ve 1925 yıllarında
Fransız araştırmacılar tarafından yapılmış ve genel hatları ile kent surunun planı ortaya
çıkarılmıştır15. Kenti birçok kez ziyaret eden G. E. Bean16 gibi diğer araştırmacılar da
yayınlarında Fransız araştırmacıların hazırladığı söz konusu kent planını kullanmışlardır17.
Daha sonraki yıllarda kentte yapılan araştırmalar ile sur hattının 1925 yılında yayınlanan
planda gösterildiği gibi dikdörtgen planda olmadığı ve bu planda bazı hata ve eksiklerin
olduğu anlaşılmıştır18.
2011 yılında Hellenistik Sur’un planının çıkarılmasına yönelik kazı çalışmaları;
14

Yapıda gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen seramikler Araş. Gör. Rahşan Tamsü Polat
ve cam buluntular ise Dr. Çiğdem Gençler Güray tarafından en erken M.S. 2 yüzyıla en geç M.S. 6-7.yüzyıla
tarihlendirilmektedir.
15

Y. Bequignon - A. Laumonier, “Fouilles de Teos (1924)”, BCH 49, 1925, 281-321, Pl VII.

16

G.E. Bean, Eskiçağda Ege Bölgesi, (Çev: İ. Delemen) (1997) 122, Res. 26. E. Akurgal’ın yapmış olduğu yayında
ise, Fransız araştırmacıların planı kullanmayı tercih etmiştir. E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları (1993) 391, şek. 314.
17
Bkz. E. Akurgal, Griechische und Römische Kunst in der Türkei (1987) 458, Abb. 206; E. Akurgal, Anadolu
Uygarlıkları (1989) 317 Şek. 314; W. Hoepfner, Ionien – Brücke zum Orient (2011) 133, Abb. 76.
18

N. Tuna, “Teos Araştırmaları 1993”, AST 12, 1994, 171.
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kentin güneyini sınırlandıran doğu-batı yönündeki kulede, tiyatronun batısında ve Dionysos
Tapınağı’nın kuzeyi ile Dionysos Tapınağı’nın batısındaki surlarda ve antik güney limanın
450 m. batısındaki kule olduğu düşünülen alanda gerçekleştirilmiştir.
Hellenistik Kule 1 Kazı Çalışmaları (HSK 1)
Antik güney limanın yaklaşık olarak 600 m. batısında bulunan, kentin güneyini
sınırlayan doğu-batı yönündeki Hellenistik Sur duvarının güneybatı köşesinde yer alan
kulenin planını çıkarmak amacıyla kısmi kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Güney sur
duvarının güneybatı köşesinde doğu duvarı 8,30 m. batı duvarı 7,37 m. kuzey duvarı 7,45 m.
ve güney duvarı 7,35 m. olan kareye yakın bir plan veren kule yapısı kent planına işlenmiştir
(Resim: 9).
Kulenin duvarlarının oluşturan kireçtaşı bloklar, demir kenetlerle birbirlerine
sabitlenmişlerdir. Ayrıca batı kule duvarında ahşap kirişlerin yerleştirildiği 4 adet hatıl yuvası
belirlenmiştir. 1,30, 1,30, 1,00 ve 1,50 m. aralıklarla yerleştirilmiş olan söz konusu yuvalar,
Hellenistik Dönem çok katlı kule yapılarındaki katlar arasında ahşap kirişlerin kullanımını
düşündürmektedir19. Kulenin doğusunda bulunan 1,50 m. derinliğinde ve 3,80 m. genişliğinde
bir girintinin, kuzey-güney doğrultusunda devam eden sur duvarına da 80°’lik açıyla birleştiği
belirlenmiştir. Yapılan kazı çalışmalarıyla kulenin planı çıkartılarak ve kent planına işlenmiştir.
Hellenistik Sur, Sondaj 9 Çalışması (HS S9)
Tiyatro’nun 270 m. batısında ve Dionysos Tapınağı’nın 275 m. kuzeyinde, kuzeygüney yönünde uzanan sur kalıntısının güneyinde kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda 6 m.
uzunluğunda ve 4 m. genişliğinde Hellenistik sur duvarının devamı ortaya çıkartılmıştır. Yapılan
kazı çalışmalarında sur duvarının temel seviyesinde tespit edilmiş olması, Sığacık Kalesi’nde
devşirme malzeme olarak kullanılan ve Teos Antik kentinden gittiği bilinen blokların, buradaki
düzgün işlenmiş blokların temel seviyesine kadar sökülüp Sığacık’a taşınmış olabileceğini
düşündürmektedir. Buradaki çalışma ile Teos antik kenti Hellenistik Dönem sur temellerinin
küçük ve orta büyüklükte taşlardan oluştuğu belirlenmiştir. Sur duvarının düz bir hat olarak
devam etmediği, batıya doğru 90°’lik bir dik açıyla kuzeybatı-güneydoğu doğrultuda 4 m.
devam ettiği ve burada kesintiye uğradığı belirlenmiştir. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda
uzanan bu duvarın birleştiğini düşündüğümüz kuzey-güney doğrultulu sur duvarı hattının, 6
m.lik bölümde sur duvarının devam etmediği görülmüştür. Dirsek yaptığını düşündüğümüz
ancak tam birleşme yerlerinin tespit edilemediği kısmın bir “menderes” ya da kente girişin
sağlandığı bir kapı olabileceği düşünülmektedir20.
Tespit edilemeyen 6 m.lik kısımdan sonra dış duvarın güneye doğru 20 m. devam ettiği
kazı çalışmalarıyla anlaşılmıştır. Bu alanın güneyine doğru kazı çalışmaları devam ettirilmiş,
10 m. sonra doğu yöne 4 m. uzaklıkta, derinliği 9,50 m. ve ağız kısmı 25 x 50 cm. ölçülerinde
olan bir kuyu tespit edilmiştir.
Hellenistik Sur, Sondaj 5-8 (HS S5-8) Çalışması
Antik kentin batı sınırındaki, Hellenistik Sur duvarı Dionysos Tapınağı’nın batısında
yer almaktadır. Bu alanda yüzeyden kısmen izlenebilen suru açığa çıkarmak, sur üzerinde
19

Çok katlı kuleler için bkz. A. Akarca, Şehir ve Savunması (1972) 144 vd.

20

Menderes şeklinde dirsek yapan duvarlarda girinti ve çıkıntılar dik, geniş veya dar açılı olabilir. Genellikle düz
arazide inşa edilen sur duvarlarında kullanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Akarca 1972, 133 vd.
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kapı girişi ve kule yapısını tespit etmek amacıyla kazı çalışmalarına başlanmıştır. Bu amaçla
ilk olarak S5 olarak adlandırılan 160 cm. uzunluğunda 80 cm. genişliğinde bir alanda
çalışılmıştır. Yüzeyden 53 cm. seviyede suru oluşturan blokların bulunmasıyla açma kuzey
- güney yönünde 3,90 m. doğu - batı yönünde ise 3,50 m. genişletilmiştir ve açma kuzey güney yönünde 6,30 m. uzunluğa ulaşmıştır. S5 alanında Hellenistik sur duvarlarının ortaya
çıkartılması ve devamında S6 ve S7 açmalarıyla kazı çalışmasına devam edilmiştir. Böylece
surun 18,70 m.lik bölümü açığa çıkarılabilmiştir. S7 açmasında yoğun miktarda çatı kiremidi
parçaları ele geçirilmiş ve açma içerisinde kalan surun bu bölümünde 2,20 m. genişliğinde
bir açıklık tespit edilmiştir (Resim: 10). Surun orijinalinde var olan bu açıklık daha sonraki
dönemlerde de kullanılmış olduğunu yüzeyleri düzeltilmiş taşlardan oluşturulan ve 75 cm.
genişliğindeki eşik taşı ele vermektedir. Söz konusu eşik taşının surun zemin seviyesinden
yaklaşık 2 m. üst kotta olması ve daha sonra eşik taşı üzerinden de bir pişmiş toprak temiz
su künk hattının doğu-batı yönde geçirilmiş olması bu girişin geç dönem kullanımına işaret
etmektedir. 3,70 m. uzunluğundaki künk hattını oluşturan her bir künkün ortalama uzunluğu
43 cm. ve çapı ise 30 cm.dir. Söz konusu açıklık Dionysos Kutsal alanına batı yönden geçit
veren şimdiye kadar tespit edilmiş tek kapıdır. Bu açıklığın çift kanatlı bir ahşap kapı ile
kapatıldığı ve arkasından kalın dikdörtgen bir kalas ile sürgülendiği, kapının her iki yanında
yer alan dikdörtgen kesitli yuvalardan ve kazılar sırasında ele geçirilen 10 adet demir kabara,
çeşitli boyutlarda demir çiviler ile 1 adet demir kapı kilidinden anlaşılmaktadır.
Güney Liman Kazı Çalışmaları

Canan ÖZBİL

M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren denizciliğe bağlı olarak ekonomik ve siyasî açıdan Ege ve
Akdeniz dünyasında önemli bir konuma sahip olan Teos antik kenti kuzey ve güney olmak
üzere iki ayrı limana sahiptir (Plan: 1). Kuzey Liman’a ait olası kalıntılar günümüzde modern
inşai faaliyetler nedeniyle takip edilememektedir. Ancak Sığacık Kalesi’nin güneybatısında
Roma Dönemi dalgakıranına ait izlerin görüldüğü araştırmacılar tarafından bildirilmektedir21.
Güney Liman ise Antik Dönem limanları içerisinde en iyi korunmuş limanlardan biridir.
Günümüzde balık tutulan, denize girilen, piknik ve kamp yapılan bir alan olarak kullanılan
liman ve çevresindeki kıyı şeridinin oldukça kirli bir görünüme sahip olması ve yapıya ait
kalıntıların karada kalan kısımlarının kum ile dolu olması nedeniyle 2011 yılı Güney Liman
çalışmalarında yapı ve çevresinin temizlenerek mevcut kalıntıların görülebilir hale getirilmesi
hedeflenmiş ve çalışmalar öncelikle bu yönde sürdürülmüştür. Doğudaki uç kısımdan batıya
doğru yaklaşık 150 m.lik bir alanda yapılan temizlik çalışmalarının ardından başlatılan
kazı çalışmaları ile deniz içerisinde hâlen takip edilebilmekte olan iskele bölümünün 15
m. güneyinde yer alan dalgakırana ait blok sırasının yaklaşık 80 m.lik bölümü görünür
hale getirilmiştir. Kenti çevreleyen sur hattına paralel olarak uzanan iskele duvarı büyük
dikdörtgen kireçtaşı bloklarla atkılı teknikte inşa edilmiştir. Kazılarla ortaya çıkan dalgakıran
duvarının 3 sıra halinde korunduğu ancak en üst sırada yer alan blokların üzerindeki bağlantı
izlerinden ve duvarın güneyinde yıkılmış olarak ele geçirilen bloklardan, en azından bir
blok sırası ve son olarak da çift taraflı bir korniş ile sonlandığı anlaşılmaktadır. İskelenin
doğu ucuna yakın söz konusu dalgakırana bitişik olarak inşa edilmiş çift apsisli ve çift nefli
küçük bir kilise/şapel? kalıntısı da kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılmıştır (Resim: 12). Yapı,
21

E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları (1989) 391.
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doğu-batı aksında yerleştirilmiş yaklaşık 11,4 m. x 5,2 m. ölçülerinde dikdörtgen bir plana
sahiptir. Batı kısa kenarda enine dikdörtgen bir nartheks ve çift neften oluşturulan liman
kilisesi, doğu uçta çift apsis ile sonlanmaktadır.
2011 yılı çalışmalarında sadece kuzey nefi kazılan yapının duvarlarının, temelin hemen
üzerinde kısmen korunmuş olduğu ve çok sayıda devşirme malzeme (yazıt parçaları, stel,
mimarî elemanlar) ve çeşitli büyüklüklerde taş ile harçsız ve düzensiz bir şekilde örüldüğü
görülmüştür. Nartheks olarak adlandırılan bölümün duvarlarında ise yer yer harçlı tuğla
örgü kullanılmıştır. Bu mekânın duvarlarında ve zeminde sıva kalıntıları yer almaktadır.
Ancak kazı sırasında herhangi bir kaplama izine rastlanmamıştır. Hem kuzey nef hem de ön
mekânın kazısı sırasında yapı içerisinden ele geçirilen yoğun miktardaki taş dolgu yapının
üst kısmının da aynı duvar örgüsüne sahip olduğunu düşündürmektedir. Her iki mekânın bazı
bölümlerinde zeminde tuğla döşeme izlerine rastlanmıştır. M.S. 10./12. yüzyıla tarihlenen
sırlı seramik parçaları ile 10./11. yüzyıla tarihlenen bir adet bronz sikke yapının bu dönemde
kullanılmış olduğuna işaret etmektedir.
Forum-Tapınak Alanı Kazı Çalışmaları

S. Hakan ÖZTANER

Teos Arkeoloji Kazıları’nın ilk beş yıllık çalışma programı kapsamında, antik
kentin Hellenistik ve Roma Dönemi yapıları ile kentsel gelişiminin araştırılmasına yönelik
yürüttüğümüz çalışmalarda Seferihisar – Sığacık - Çayırarası mevkiinde, Tuncer Barın’a ait
zeytinlik ve mandalina bahçesi ile doğusundaki Ethem ve Arif Aydoğdu’ya ait mandalina
bahçesinin bulunduğu alanda, Teos antik kentindeki Roma Dönemine ait yapılar içerisinde
önemli bir yer bulacak olan piliyeli (ayaklı) bir yapının varlığı saptanmıştır. Alanda
gerçekleştirdiğimiz yüzey araştırması sonucunda ilk olarak piliyelerin yaklaşık 132 (doğubatı) x 106 (kuzey-güney) metrelik bir alanı çevreledikleri görülmüştür. Özellikle batı
kesimdeki piliyeler kuzey ve doğu kesime göre daha iyi korunmuş ve görünür durumdadır.
Söz konusu batı kolonadda 17 adedi izlenebilen, aralarında eksik olanlarla birlikte en az 30
adet piliyenin mevcut olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 12).
Mandalina ağaçları içerisinde kaybolmuş olan kuzey ve doğu kolonadlara ait kuzeyde
1, doğuda 2 adet piliyenin toprak seviyesinde korunagelen üst kısımları görülebilmiştir. Her
üç kolonadda da tüm piliyelerin dış yüzlerinde dörtgen formlu pilasterler, iç kesime bakan
yüzlerinde yarım sütun pilasterler yer almaktadır. Bu üç kolonadın çevrelediği alanın orta
noktası olarak tanımlayabileceğimiz bir yerde, Tuncer Barın’a ait bahçe içerisinde, çevresine
göre yaklaşık 1,5 m. yükselen bir teras üzerine inşa edilmiş niteliksiz, günümüz yapımı bir
bağevi mevcuttur. Öncelikli olarak batı kolonadın güneyden 6. ve 7. ayaklarının bulunduğu
alanda, mermer piliyelerin yüksekliklerinin ve oturdukları zeminin araştırılmasına yönelik
olarak kuzey-güney doğrultusunda 5 x 2 m. ölçülerinde bir kontrol sondajı açılmıştır.
Sondaj çalışmalarında, her iki piliyenin de 56 cm. yüksekliğindeki (yaklaşık 24 cm.lik kısmı
profilli) mermer kaide blokları üzerine dikildikleri, 6. piliyenin 181 cm. 7. piliyenin 190 cm.
yüksekliğinde oldukları saptanmıştır. Piliyelerin yan pilasterlerinin alt kısımlarına açılmış
olan 26 x 46 cm. ölçülerindeki yuvalardan piliyeler arasında parapetlerin yer aldığı, ancak
daha geç bir dönemde piliyelerin aralarının harçlı moloz taş ve tuğlalardan örülmüş duvarla
kapatıldığı anlaşılmaktadır. Piliyelerin birbirlerinden farklı işçiliklere sahip oldukları
görülmektedir. Batı kolonaddaki 5. piliye impost başlığıyla birlikte tek parça hâlinde, 6.
ve 7. piliyeler impost başlıkları olmadan yontulmuşlardır. Hatta ele geçirilmemiş olmasına
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karşın, 7. piliyenin kuzey yan pilasterinin de ayrı blok olarak işlenerek piliyeye yanaştırıldığı
anlaşılmaktadır. Kazı sırasında 7. piliyenin yanına devrilmiş şekilde ele geçirilen profilli blok,
bu piliyenin impost başlığı olmalıdır. Piliyelerin batısında, kaidelerinin üzerine oturduğu
harçlı temel seviyesinin de başlangıcı olan -90 cm. kotundan itibaren aşağıya doğru kültür
tabakası olmayan kumlu toprak zemin kazılmıştır.
Batı kolonada ait piliyelerin batı cephelerinde görülen dörtgen pilasterlerin aksine
doğu cephelerinde yarım sütun pilasterler yer almaktadır. Söz konusu yarım sütun pilasterin
kaidesinin anlaşılması amacıyla, çevresinde ağaç bulunmayan 7. piliyenin doğusunda 1
x 1,5 m. ölçülerinde küçük bir kontrol sondajı açılmış ve doğu cephesindeki yarım sütun
pilaster kaidesi açığa çıkarılmıştır. Birbirlerine yaklaşık 2,30 m. mesafede yerleştirilmiş olan
piliyelerin ait oldukları yapı kompleksinin araştırılması amacıyla bahçenin ortasında bulunan
bağevinin kuzeydoğusunda, yüzeyde küçük bir kısmı görülen mermer ve kireçtaşı blokların
bulunduğu alanda temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir.
Zemindeki 10-15 cm.lik dolgu toprağın kaldırılması ile zemindeki birbirlerine
kenetlerle bağlanmış ve ince yüz işçiliğine sahip mermer bloklar açığa çıkarılmıştır.
Zeminden bağevinin inşa edildiği teras kotuna doğru çıkan kesitte yaptığımız temizlik
sonrası kireçtaşı kesme blok taşlardan inşa edilmiş üç basamaklı bir krepidoma ortaya
çıkarılmıştır. İlk basamağın rıht yüksekliği 42 cm. ikinci ve üçüncü basamakların ise 30
cm.dir. Basamaklar zemindeki mermer bloklardan itibaren yaklaşık 1 m. yüksekliğe kadar
korunabilmişken, daha üstte yer alabilecek basamak sıralarının zaman içerisinde veya yapının
inşası sırasında tahrip olmuş olmaları muhtemeldir. Mevcut kalıntılara ve yakındaki azmak
kenarında bulunan arşitrav bloğu gibi bağevinin çevresinde, terasının altında görülen mimarî
elemanlara dayanarak söz konusu alanda bir tapınağın var olduğunu söylemek mümkündür.
Bu tapınak piliyelerle çevrili alanın orta aksında yer aldığı saptanmıştır. Kazılar öncesinde,
mevcut kalıntılardan elde edilen verilere göre gerçekleştirdiğimiz ilk restitüsyon önerisinde
tapınağın kısa kenar uzunluğunun yaklaşık 18 m. uzun kenarının 36 m. forumun 132 (doğubatı) x 134 (kuzey-güney) m. ölçülerinde olabileceği öngörülmektedir (Plan: 4).
2011 yılı çalışmalarımız sonucunda, zeytinlik ve mandalina bahçeleri içerisinde kalmış
etrafı pilasterli piliyelerle çevrili söz konusu alanda, Roma İmparatorluk Dönemine ait bir
forum ve tapınağının olabileceğini düşünmekteyiz. Hiç şüphesiz önümüzdeki yıllarda bu
alanda yürütülecek çalışmalar daha detaylı, yeni ve kesin sonuçların alınmasını sağlayacaktır.
Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları

Musa KADIOĞLU

2011 yılı konservasyon ve restorasyon çalışmaları Dionysos Tapınağı’nın batı temenos
duvarı ile Bouleuterion’da gerçekleştirilmiştir. 1960’lı yıllarda kazılarına başlanan Dionysos
Tapınağı batı temenos duvarı ortaya çıkarılmış (Resim: 3) ancak geçen zaman zarfında söz
konusu duvar tahribata uğramıştır. Öncelikli olarak Dionysos Tapınağı temenos alanına girişi
sağlayan ve batı temenos duvarında yer alan eşik taşı restore edilmiştir. Ortadan ikiye kırılmış
olan eşik taşı, yerinden sökülmüş, kırılan her iki parçasının temizliği yapıldıktan sonra araldite
AY103 ile yapıştırıldıktan sonra orijinal yerin yerleştirilmiştir. Ayrıca söz konusu eşik taşının
kuzey ve güneyindeki çift sıra blok örgülü temenos duvarının birkaç parçaya ayrılmış olan
blokları öncelikle yapıştırılmış ve daha sonra orijinal yerlerine yerleştirilmişlerdir. Böylece
1960’lı yıllarda oraya çıkarılan batı temenos duvarı, 2011 yılı çalışmalarıyla tekrar eski
durumuna kavuşturulmuştur (Resim: 4).
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2011 yılı kazı çalışmalarında Bouleuterion’da konservasyon ve restorasyon çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Öncelikle yerlerinden kaymış olan oturma basamak blokları geçici
olarak düzenlenmiştir. Ayrıca kazı çalışmaları ile hemen hemen tüm mimarî bloklarıyla
ortaya çıkarılan güney analemma duvarı kısmî olarak restore edilmiştir. Şimdilik hiçbir
bağlantı elemanın kullanılmadığı bloklar kuru olarak birbiri üzerine orijinal yerleri bulunarak
yerleştirilmiştir (Resim: 6).
Epigrafik Çalışmalar

Mustafa ADAK

2011 yılında yapılan epigrafik araştırmalarda; 2010 yılında kopyalanan yazıtlar tekrar
gözden geçirilmiş ve Teos ören yeri ile Sığacık, Ulamış, Düzce ve Turgut’ta 20’si yeni
toplam 23 adet yazıt üzerinde çalışılmıştır. Teos kent sınırları içinde tespit edilen yeni yazıtlar
şöyledir: I. Teos Liman Kilisesi’nde devşirme olarak kullanılan 4 adet yazıt kazı esnasında
çıkarılmıştır. Bu yazıtlar 14 satırı korunmuş bir Symmoria kararı ile 3 adet mezar stelinden
oluşmaktadır. II. Tiyatro’nun güneybatısında ITeos 55’in yanında bulunan, Dor lehçesinde
muhtemelen bir Girit kenti tarafından Teos’un asylia talebini dile getiren elçiler için kaleme
alınmış onur yazıtına ait bir parça. III. kentin kuzey nekropol’ünde (Ekmeksiz mevkii)
bulunan ve kazı deposuna getirilen Neilokrates (Nil Hükümdarı) adlı birine ait Hellenistik
bir mezar steli. IV. kentin doğu nekropol’ünde ele geçirilen, 10 satırı kısmen korunmuş bir
mezar şiiri ile aynı yerde bulunan –Oumenos’a ait bir mezar yazıtı.
Teos kentinden devşirme malzeme olarak kullanılmak üzere civar köylere sayısız
taş eser götürülmüştür. Bunların arasında kitabeli olanları tespit etmek amacıyla Seferihisar
ile Sığacık, Düzce, Ulamış ve Turgut Köyleri ziyaret edilmiştir. Bu köylerde kopya edilen
yazıtlar şöyledir: 1. Sığacık’ta kuzey dış surda Polythyros tarafından çocuk eğitimi için
kurulan ünlü vakıf kararının yanında inşa edilmiş Tiberius’a ait bir onurlandırma; 2. Sığacık’ta
bir evde Asklepiades’e ait Helenistik Dönem harf karakterleriyle yazılmış bir mezar steli.
3. Düzce Köyü’nde eski hamamın girişinde devşirme olarak kullanılmış, bir gymnasiarkh
tarafından Hermes ve Herakles’e sunulan adak yazıtı. 4. Düzce Köyü’nde muhtemelen
bir onur yazıtına ait bir parça. 5. Düzce Köyü’nün kuzeydoğusunda Üçkuyular mevkiinde
büyük bir mezar yapısına ait arşitrav bloğu ve yakınında kent ve danışma meclisinin bir
Aurelius için aldığı onurlandırma; aynı yerde bir gymnasiarkhos’u onurlandırılan Helenistik
stel ITeos 111. 6. Ulamış’ta bir evin duvarında devşirme olarak kullanılmış P. Sexilius
Bassus ve ailesine ait mezar yazıtı. 7. Turgut Köyü’nün 500 m. kuzeyindeki taş ocağında
gönderilmek üzere hazırlanmış, ancak kullanışa elverişli olmadığı için yerinde bırakılmış,
üzerinde 4 satır Latince kitabe bulunan bir blok. 8. Turgut yakınlarında bulunan, Teos’tan 5
mil uzakta dikilen ve üzerinde Constantius ile adı silinen Maximianus’a bir ithaf bulunan bir
mil taşı22.  Bu yazıtlar doğrultusunda; Teos’tan Klazomenai’e giden yolun Gopez, Düzce ve
Turgut üzerinden köyün kuzeyindeki taş ocağından geçerek ilerlediği düşünülmektedir. 9.
Seferihisar’da bulanan Birinci Tetrarşi Dönemine ait bir mil taşı. Taş Teos kentinden 8 mil
uzaklıkta dikilmiş olup büyük olasılıkla Ephesos yönüne ilerleyen sahil yolunun üzerinde
durmaktaydı. Bu mil taşlarının yardımıyla Teos’u diğer kentlere bağlayan antik yolların
tespiti mümkün olacaktır.
22
Aynı noktada daha önce bulunmuş başka bir mil taşı bilinmektedir bkz. Chapot, RPh 24, 1904, 72-74 no. 2; ITeos
137.
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Plan 1: Teos Kent Planı
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Plan 2: Çevre Düzenleme

Plan 3: Bouleuterion Planı 2011
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Plan 4: Forum/Tapınak Alanı Restutüsyon önerisi 2011
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NİF (OLYMPOS) DAĞI ARAŞTIRMA VE KAZI PROJESİ:
2011 YILI KAZISI
Elif Tül TULUNAY*
İzmir İli Nif Dağı kazısı 2011 yılı arazi çalışmalarımız, 11 Temmuz - 16 Eylül
2011 tarihlerinde Karamattepe, Ballıcaoluk, Dağkızılca ve Başpınar mevkilerinde1
gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). Kazımıza sağlanan olanaklara ve özverili çalışmalarıyla
katkıda bulunanlara içten teşekkürlerimizi sunarım2.
Karamattepe
2011 yılı kazımıza başlamadan önce, kışın meydana gelen şiddetli fırtınayla
köklerinden çıkarak alana devrilmiş üç büyük çam ağacı, 14.07.2011 tarihinde, İzmir Orman
İşletme Müdürlüğü görevlilerince, ekibimizin birçok üyesi gözetiminde, kalıntılara zarar
verilmeden kesilmiştir. Karamattepe’de gün ışığına çıkardığımız (Resim: 2) GeometrikArkaik Döneme ait taş duvar ve temeller ile Hellenistik mezarlar, her yıl kazı bitiminde
*
Prof. Dr. Elif Tül TULUNAY, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klâsik Arkeoloji Ana Bilim
Dalı 34134 Lâleli - İstanbul / TÜRKİYE e-posta: ttulunay@istanbul.edu.tr

1
İzmir (Smyrna) Körfezi’nin doğusunda, Kemalpaşa, Torbalı, Buca ve Bornova ilçelerinin ortak sınırları çevresinde
konumlanan NİF (Olympos) Dağı’nın yeri ile arkeolojik yerleşim ve nekropol alanlarını gösteren haritalar için bkz.
Tulunay 2012, s. 147 Dpn.1 (Tulunay 2011, s. 405 Dpn.1; Tulunay 2006, s. 195 Resim 1; Tulunay 2007, s. 357 Resim
1 ve Tulunay 2009, s. 422 Resim 1.)
2

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 13.06.2011 / B.16.0.KVM.
0.12.01.00-160.01.01 (35) - 124428 tarih / sayılı izni ve 13.06.2011 / B.16.0.KVM.0.12.01.00-160.01.01.(35) 124416 tarih / sayılı Kazı ve Sondaj Ruhsatnamesi; İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin,
Nif (Olympos) Dağı Yerleşimleri Araştırma Projemizi (işçi parası hariç) desteklemesi (İÜ BAP Proje Nu. 13915);
İÜ Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın görev izni; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kazımıza çıkardığı ödenek ve
Genel Kurmay Başkanlığı’nın sağladığı çadırlar için çok teşekkür ederim. “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı
Projesi”nin 2011 yılı bilimsel ekibinde toplam 45 kişi görev almıştır: Klâsik Arkeologlar: Prof. Dr. Elif Tül Tulunay
(Proje ve Kazı Başkanı) - İÜ; Araş. Gör. Dr. Müjde Peker -Türkmen (Başkan Yardımcısı) - İÜ; Araş. Gör. Dr. Daniş
Baykan - TÜ; Yrd. Doç. Dr. Dinçer Savaş Lenger (Nümismat) - AKÜ; Mustafa Bilgin (Keramik Uzmanı M.A.) - PAÜ;
Göknur BEKTAŞ (M.A.) - İÜ; Gökhan Büyüksoy; Burcu Derin - PAÜ; Nur Banu Molla; Bilkay Oğuz; Yiğit OZAR
- İÜ; Sanat Tarihçileri: Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın (Bizans Sanatı) - İÜ; Prof. Dr. Üzlifat Özgümüş (Cam Uzmanı)
- DoğuşÜ; Yrd. Doç. Dr. Lâle Doğer (Bizans Keramiği Uzmanı) - EÜ; Mimarlar: Yrd. Doç. Dr. Hasan Tahsin Selçuk
- İBÜ; Hülya Oral - İTÜ; Sevcan Vatansever - İTÜ; Koruma-Onarım Uzmanları: Öğr. Gör. Ceren Baykan (M.A.) TÜ; Fulya Akın - MÜ; Yeşim Kocaman - TÜ; Paleoantropologlar: Prof. Dr. Ayla Sevim Erol - AÜ; Araş. Gör. Alper
Yener Yavuz (M.A.) - MAKÜ; Jeodezi Mühendisleri: Okan Özege; Kadir Can Öncül; Jeodezi Teknikeri: Fatih Gürbüz;
Öğrenciler: Handan Akyürek - YTÜ Mimarlık; Gözde Arık - YTÜ Mimarlık; Kâmil Arslan - TÜ Klâsik Arkeoloji; Meliz
Berkür - TÜ Koruma ve Onarım; Fatih Burak Bülbül - İÜ Klâsik Arkeoloji; Taylan Cirit - SDÜ Koruma ve Onarım;
Reyhan Çeviker - İÜ Klâsik Arkeoloji; Deniz Damkacı Özkan - İÜ Klâsik Arkeoloji; Özlem Dedeköy - TÜ Koruma
ve Onarım; Duygu Demirel - İÜ Klâsik Arkeoloji; Hasan Geçkin - TÜ Klâsik Arkeoloji; Erdi Karagöz - TÜ Klâsik
Arkeoloji; Dicle Kaya - İÜ Klâsik Arkeoloji; Ayşegül Nebioğlu - İTÜ Mimarlık; Ümit Şanlı - TÜ Koruma ve Onarım;
Deyyan Tulunay - ANÜ İktisat; Aylin Tunaveli - AÜ Paleoantropoloji; Büşra Turan - İÜ Klâsik Arkeoloji; Büşra Yaman
- TÜ Koruma ve Onarım ve Bakanlık Temsilcisi: Hünkâr Keser (Efes Arkeoloji Müzesi). Ekibimin özveriyle çalışan
tüm üyelerine ve Bakanlık temsilcimize içtenlikle teşekkür ederim. Ayrıca, bize çok yardımcı olan, İzmir Valiliği; İzmir
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; İzmir İl Özel İdaresi Kültür-Turizm ve Spor Daire Başkanlığı; İZKA (İzmir Kalkınma
Ajansı); İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, Torbalı Kaymakamlığı, Kemalpaşa
Belediye Başkanlığı, Kemalpaşa Islah Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (KOSBİ), Torbalı Ziraat Bankası, Dağkızılca
Jandarma Karakolu, İESOB Birlik Otel ve Güzelyalı Rotaract Kulübü yöneticileri ile ilgili çalışma arkadaşlarına içten
teşekkürlerimizi sunarız.
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jeotekstil ile örtülüp koruma altına alındığı için, devrilen ağaçların neden olduğu hasar en
az düzeyde kalmıştır. Yine de bir mezarın (KM 12) kenarı ve içindeki kökler nedeniyle bir
duvarın köşesi kısmen yıkılmış, fakat numaralı taşlardan düşmüş olanlar, önceki rölöve
ve resimler yardımıyla yerlerine konularak, toprak harçla sağlamlaştırılmıştır. Arazide,
bir yandan, kalan ağaç köklerinin kepirden sökülmesi ve çıkan toprağın elenmesi işlemi
sürdürülürken, diğer yandan jeotekstil örtüler kaldırılarak temizlik yapılmış; geçen yıllarda
da olduğu gibi, kazı öncesinde, jeodezi çalışmalarıyla karelaj kontrol edilmiş, 10 x 10 m.lik
plankarelerin köşeleri, numaralı uzun kırmızı kazıklarla işaretlenmiş; 5 x 5 m.lik açmaların
sınırları ise ortalarına dikilen kısa mavi kazıklara ipler gerilerek belirlenmiştir.
Karamattepe 2011 kazımız, ödenek azlığı nedeniyle yeterli sayıda işçi istihdam
edilemediğinden ve ortaya çıkan yoğun taş yıkıntısında çok yavaş ilerleme kaydedildiğinden,
yalnızca 8 yeni açmada ve ağaçların devrildiği beş eski açmada gerçekleştirilmiştir.
Yerleşimin kuzey-kuzeybatısına doğru ilerleyen çalışmalarımızda, açığa çıkan taşlar çizim
ve fotoğraflarla belgelenerek kaldırılıp seviye inildikçe, saptanabilen temel duvarlarında
derzlere sıkışmış ya da kepir üzerine bir taban oluşturacak biçimde dizilmiş Erken Arkaik
Döneme tarihlenen keramik parçaları (Resim: 3); ayrıca çeşitli demir objeler ile cevher/
cüruf parçaları ve çevresinde kepire oyulmuş çukurlar yer alan bir metal fırını bulunmuştur
(Resim: 4).
Büyük kısmı Açma LXXX’te takip edilen, yaklaşık kuzey-güney doğrultulu ve 7,56
m. uzunluğundaki duvarın (Resim: 4) derzlerinden çıkan, kapalı bir kaba ait kulp parçası,
bir skyphos ağız kenarı parçası ve gri hamurlu kapalı bir vazoya ait gövde parçası (Resim:
4), form ve astar özellikleri dikkate alındığında, M.Ö.7.y.yılın sonuna tarihlendirilmektedir.
Dolayısıyla bu temel duvarının ait olduğu yapının, M.Ö.7.y.yıl sonlarından itibaren
(M.Ö.6.y.yıl ortalarına dek) kullanıldığını söyleyebiliriz.
Açma LXXXIV’ün güney batısında, M.Ö.7.y.yıl özellikli kapların gövde ve ağız
kenarı kırıklarından oluşturulmuş düz bir alan (taban?) saptanmıştır (Resim: 3). Bir kraterin
ağız kenarı ve gövdesine ait kuş motifli parça (Resim: 3), bu kontekstin tarihini belirleyen en
önemli örnektir ve M.Ö.7.y.yılın ilk yarısına tarihlenir. Kontekste bulunan bir dinosa ait ağız
kenarı parçası da M.Ö.7.y.yılın ilk yarısına tarihlendirilebilir; gri hamurlu keramik parçaları
ise Mö.7.y.yıldan itibaren kullanılan örneklerdendir. Bu verilere göre, keramik parçalarından
düzenlenmiş taban Mö.7.y.yılın ikinci yarısında yapılmış/kullanılmış olmalıdır.
Karamattepe’de, ele geçirilen çok sayıda cevher ve cüruf parçası ile birkaç hatalı
üretim atığı nedeniyle, uzun zamandan beri bir metal işliğinin varlığı düşünülüyordu. 2011
kazımızda bulunan, 37 cm. iç çapa, 3,5 - 5,5 cm. kalınlığında cidara, 20 cm. korunmuş
yüksekliğe ve taban seviyesinden, karşılıklı çift açıklığa sahip, iç yüzeyi çamur harcıyla
sıvalı metal işleme fırını (Resim: 4), bu öngörümüzü kanıtlamış, fakat kullanılan malzeme
ve yapılan işlem konusunda kesin bir veri sağlamamıştır. Ancak, M.Ö.6.y.yılda kullanılmış
bir bronz ergitme veya demir tavlama fırını olması mümkündür3. Çevresinde kepire oyulmuş
çukurlar ve muhtemelen ahşap dikmeler için oyuklar yer almaktadır. Fırın, dağılmaması
için dış kısmı kazılmadan bırakılarak, koruma-onarım uzmanı Ceren Baykan tarafından
sağlamlaştırılmış, jeotekstil ve elenmiş toprakla örtülmüştür.
2011 yılında Karamattepe’de iki inhümasyon mezar bulunmuştur:
KM 13: Arkaik bir duvar kalıntısının büyük taşlarından kısmen yararlanılarak, kepirin
3

Metal Fırını için bkz. D. Baykan, “Batı Anadolu’dan Yeni Arkeo-metalürjik Veriler: Nif (Olympos) Dağı Kazıları”,
ArkeometriST 28 (Baskıda)

234

oyulup, küçük taşlarla çevrilmesiyle oluşturulmuş doğu-batı doğrultulu bir mezardır (Resim:
5); kapak taş(lar)ına ait ize rastlanmamıştır. Dağılmış kemik ve kafatası parçaları, erişkin
bir erkeğe aittir4. Mezarda, iskeletin sağ pazu kemiğinin alt ucu (humerus distal) hizasına
rastlayan konumda bir bronz obje ve sağ ayağı yanında M.Ö.3.y.yılın başlarına tarihlenen bir
kantharos bulunmuştur (Resim: 5 ve Resim: 6).
KM 14: Kuzey-güney doğrultusunda tümüyle kepire oyulmuş mezarın uzunluğu
1,92 m.’dir (Resim: 7). Kafatasının yüz kısmı hariç oldukça iyi korunagelmiş iskelet, orta
erişkin bir erkek bireye aittir. Bireyin başının sağ (batı) yanında bronz bir Lebedos sikkesi
bulunmuştur ; ayrıca, bireyin ayakları çevresinde, sandaletlerine ait olduğu düşünülen 37
adet demir çivi ele geçirilmiştir (Resim: 7).
Keramik Değerlendirme

Mustafa BİLGİN*

2011 yılı Karamattepe keramik buluntularının en erken örnekleri, M.Ö.8.y.yılın
son çeyreği ile M.Ö.7.y.yılın ilk yarısına tarihlendirilen ve üzerindeki bezemeden dolayı
literatürde “Kuşlu Kâseler” denilen kotyle parçalarıdır (Resim 3). Dış yüzeylerdeki, kırmızı
ve kahverengi tonlarında, ağız kenarının altına atılan yatay bantlar ve gövde üzerinde
dikey çizgi kümeleri ile oluşturulan paneller içerisine yerleştirilmiş içi taralı baklava dilimi
motiflerinden oluşan bezemenin, olağan üzere kuş motifli panellerle devam etmesi gerekir.
Aynı döneme ait bir kotyle gövde parçasının dış yüzeyinde, koyu kahverengi renkte yapılmış,
iki yatay bandın üzerine yerleştirilmiş olan, gövdesi baklava motifli kuş figürünün alt bölümü
görülmektedir. Karamattepe’de, M.Ö.700-650 yıllarına tarihlendirilen (bazıları “ağız kenarı
çentikli” tipte) kotylelere de sık rastlanmaktadır. Bunlarda, ağız kenarlarının altına yapılan
bant bezeme karakteristiktir. Dış yüzeyde, bantların altındaki panellerde, kahverengi ve siyah
renklerde, dikey ve dalgalı çizgi kümeleri, içi taralı üçgenler, zikzak ve içi taralı baklava
dilimi ile meander ağacı motifi sık görülmektedir (Resim 3). M.Ö.7.y.yıl keramik örnekleri
arasında bir İonia Kâsesi’ne ait ağız kenar parçası da ilginçtir. Ağız kenarında kahverengi
kalın bir bant ve çift sıra yatay bantlar ile gövde üzerinde yatay dalgalı-zikzak hattan oluşan
bezeme görülmektedir (Resim: 3).
Karamattepe yerleşmesinde açık kapların dışında Doğu Yunan Stilinde bezenmiş
krater ve dinos ağız kenar parçaları da dikkate değer bir buluntu grubudur. M.Ö. 8.y.yıl
sonu / 7.y.yıl başına tarihlendirilebilecek dinos ağız kenarının altında kalın bir bant bezeme,
bunun alt kısmında ise, olasılıkla kuş betimlemesinin bulunduğu bir kompozisyonun izleri
görülmektedir (Resim: 3). M.Ö.7.y.yılın ilk yarısına tarihlendirilen kratere ait ağız kenar
parçasının (Resim: 3) dış yüzeyine, koyu kahverengi yapılmış bezeme, ağız kenarının altında,
iki bant arasına yerleştirilmiş, birbirini takip eden, gövdeleri noktalı kuşlardan oluşmaktadır.
Karamattepe’de, Geç Geometrik - Arkaik Dönem yerleşmesinin üzerinde saptadığımız
Geç Klâsik - Erken Hellenistik Dönem Nekropolisi’nden ele geçirilen keramik (Resim: 8),
başlıca iki ana grupta incelenebilir: 1) Attik ve Attik özellikler gösteren siyah astarlılar; 2)
Bölgesel özellikler taşıyanlar (yerel yapım?).
M.Ö.4.y.yıl sonlarına tarihlendirilen bir balık tabağına ait ağız kenarı ve gövde
4
Paleoantropolojik değerlendirmeler, Prof. Dr. Ayla Sevim Erol ve Araş. Gör. (M.A.) Alper Yener Yavuz tarafından
yapılmıştır.
*
Mustafa BİLGİN (M.A.), Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kınıklı Yerleşkesi
20000 Denizli /TÜRKİYE. e-posta:bilgin_arke@yahoo.com

235

parçası, metalik siyah astarlı Attik örneklerdendir (Resim: 8). M.Ö.350-300 yıllarına ait içe
dönük kenarlı sığ kâse örneklerinin iç ve dış yüzeyleri siyah parlak astarlı ve pürüzsüzdür.
Tondolarında tekli, ikili ve üçlü rulet bezemeler görülmektedir. Kaidelerinin altında bulunan
kanallar, formun karakteristik özellikleri arasındadır (Resim: 8).
Karamattepe Nekropolisi’nin önemli bir keramik grubunu Mö.325-300 yıllarına
tarihlendirilen kantharoi oluşturmaktadır. 2011’de de hem Attik örnekler hem de Attik formda
yapılmış bölgesel kantharos parçaları bulunmuştur. Parçalardan tümlenen düz kenarlı Attik
kantharos tam profil vermekte olup dış yüzeyi siyah astarlıdır. Bir kantharos parçasında, ağız
kenarının hemen altına “ΔΙΟΣ” yazısı kazınmıştır (Resim: 8).
M.Ö.325-250 yıllarına tarihlenen kulpsuz, yuvarlak gövdeli, basık konik profilli,
dar omuzlu ve dışa taşkın uzun burunlu bir kandil de ilginçtir (Resim: 8); dış yüzey astarı,
kahverengi, mat ve pürüzlüdür. Hafif içbükey olan geniş diskusun, çevresinde bir sıra kazıma
yiv ve merkezinde dönemsel özellikte geniş bir yağ deliği vardır. Yüksek kaide tabanına
hafifçe bastırılmasıyla, kandilin iç kısmında konik bir çıkıntı oluşmuştur.
KM 13 numaralı mezardan çıkan “Batı Yamacı Stili”nde bezenmiş makara kulplu
kantharos’un (Resim: 5 ve Resim: 6) iç ve dış yüzeyi siyah parlak astarlı olup, pürüzsüzdür;
ancak fırınlamadan ve astarın uygulanmasından kaynaklı, yer yer koyu kahverengi renk
dalgalanmaları görülmektedir. Gövdesine, kulplar arasında stilize bitki dalları kazınmış eser,
M.Ö.3.y.yılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir.
Sikkeler

Dinçer Savaş LENGER*
2011 Karamattepe kazısında 18 adet bronz sikke bulunmuştur. Tümü M.Ö.4.y.yıla
tarihlenen sikkelerden sekizi Makedonia Krallığı, on tanesi ise Hellen otonom darbıdır.
III. Philippos Arrhidaios zamanına (M.Ö.323-317) tarihlenen Makedon sikkelerinden, ön
yüzünde Gorgo bezemeli kalkan, arka yüzünde miğfer ile sol alt köşede kerykeion (Resim:
9) yer alan dördü, literatürde soru işaretiyle Miletos ya da Salamis darbı kabul edilirler; fakat
bunlar Sardeis basımı da olabilirler. Ortalama çapları 1,6 cm., ağırlıkları 4 gr.’dır. Ön yüzleri
aynı tipte olan iki Makedon sikkesinde, arka yüzdeki miğferin sol alt köşesinde labrys ve
sağ alt köşesinde K harfi vardır (Resim: 9); bu sikkelerin Miletos, Mylasa ya da Kaunos’ta
basıldığı ileri sürülmektedir. Ön yüzünde yıldız motifi bezemeli kalkan, arka yüzünde miğfer
ve sol alt köşede kerykeion bulunan diğer iki sikke (Resim: 9) ise, yine soru işaretiyle
Makedonia’ya atfedilmiştir. Yedi farklı kente ait olan otonom sikkelerden biri Karia’da,
Halikarnassos’ta, diğerleri İonia Bölgesinde, Ephesos (3), Erythrai (2), Phygela, Phokaia,
Khios, ve Lebedos’ta basılmıştır.
Phygela sikkesinin (M.Ö.380-350) ön yüzünde ¾ sol cepheden Artemis Munikhia başı,
arka yüzünde sola, palmiye ağacına toslayan boğa (Resim: 9); Khios sikkesinin (M.Ö.375350) ön yüzünde sola oturan sfenks, arka yüzünde amphora vardır. M.Ö.4.y.yılın ortalarına
tarihlenen Halikarnassos sikkesinde, ön yüzde sağa baş, arka yüzde gemi pruvası görülür.
Ön yüzünde arı ve Ε, Φ harfleri, arka yüzünde, sola, ön bacakları kıvrık, başı geriye dönük
geyik önünde ΑΥΡΕΑΣ ismi ve sağ üst boşlukta astragalos yer alan çok iyi korunagelmiş bir
Ephesos sikkesi (Resim: 9), M.Ö.340-325 yıllarına tarihlenir. Phokaia sikkesinde (M.Ö.350300), ön yüzde sağa Nymphe başı, arka yüzde sola grifon protomu (Resim: 9); Erythrai
Yrd. Doç. Dr. Dinçer Savaş LENGER, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eski Çağ
Tarihi Ana Bilim Dalı Dumlupınar Bulvarı 07058 Antalya / TÜRKİYE. e-posta: dslenger@akdeniz.edu.tr
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sikkesinde (M.Ö.330 - 300) ön yüzde sağa Herakles başı, arka yüzde Herakles sopası ve sağa
sadak (aralarında lejant) yer alır (Resim: 9).
KM 14’te bulunan bronz sikke, M.Ö.4.y.yıla ait bir Hellen otonom (Lebedos) darbıdır
(Resim: 7); ön yüzünde ¾ sol cepheden baş, arka yüzünde sola bir gemi pruvası vardır.
Karamattepe’nin metal buluntuları arasında önemli bir grup oluşturan ok uçları,
2011 yılında 21 demir örneğin (14 adet Tip 1, 5 adet Tip 2, 2 adet Tip 3) daha eklenmesiyle
toplamda 287 (277 Demir +10 Bronz) adede ulaşmıştır. 7 farklı tipteki ok uçlarından, Tip
1 - 4’e girenlerin hepsi demir; Tip 5 - 7’dekiler ise bronz örneklerdir. Ayrıca, çoğu Arkaik
Döneme ait çeşitli bronz obje ile Hellenistik mezarlardan KM 13’te çıkan (toprağa karışmış?
arkaik?) bronz obje (Resim: 5) ve KM 14’te bulunan 37 adet demir sandalet çivisi (Resim:
7) ilginçtir5.
Nif Dağı Karamattepe kazısı, yalnızca dağlık bir alanda daha önce hiç bilinmeyen
bir Geometrik / Arkaik Dönem yerleşimini açığa çıkarmakla kalmayan, aynı zamanda ender
ve ilginç buluntularıyla da, Batı Anadolu’nun hem kültür tarihini hem de üretim ve tipoloji
sorunlarını çözümleyecek veriler sunan önemli bir çalışmadır. Son yıllardaki buluntular
ışığında, Karamattepe ile Ballıcaoluk yerleşmeleri arasında saptanan yakın paralellikler, bir
yandan yörenin yerleşim arkeolojisi için önemli sonuçlar ortaya koyarken, diğer yandan da
kazı alanlarımızı ne kadar isabetli seçtiğimizi göstermektedir.
2011 yılında havadan fotoğraflarını çektirdiğimiz Karamattepe kazı alanında (Resim:
2) 2012 yılında da kuzey - kuzeybatı doğrultusunda yeni açmalarda kazı yapmak ve mevcut
açmalardaki döküntü taşları sıra sıra belgeleyerek kaldırmak işlemine devam etmeyi
planlıyoruz.
Ballıcaoluk

Müjde PEKER (TÜRKMEN) *

Ballıcaoluk tepe yerleşimini çevreleyen sur duvarlarını ayrıntılarıyla plana işleyebilmek
için, duvar temizliği yanı sıra gereken yerlerde başlatılan sondaj ve kazılara devam edilmiştir.
2010 kazısında, doğudaki surların dışında, tepenin kuzeydoğu yamacının başlangıcında
yer alan doğal bir kaya oyuğu içindeki dolgu toprak, kaçak kazıldığı belirlenerek incelenmiş
ve toplanan keramik arasında Karamattepe buluntularına benzer erken parçalar ele geçmişti6.
2011 Ballıcaoluk çalışmalarına buradaki dolgu toprağın kazılmasıyla başlandı. Buluntuların
stratigrafik bütünlük göstermediği, farklı dönemlere ait olanların bir arada ele geçirilmesinden
anlaşıldı. Zaman içinde yamaçtan akan taş ve toprakla dolan doğal kaya oyuğunda, mimarîye
rastlanmadı (Resim: 10); ancak bazı metal objeler (demir çiviler, demir ve bronz ok uçları,
demir, bronz ve kurşun objeler), çoğunluğu Arkaik Dönem’den Hellenistik Döneme, bir
kısmı da Roma ve Bizans Dönemi’ne tarihlenen keramik parçaları, kiremit parçaları, pişmiş
toprak ağırlık ve ağırşaklar, birkaç cam parçası ve çeşitli hayvan kemikleri bulundu.
Oyuğun güneyinde kalkerleşmiş hayvan kemiği parçalarına rastlandı; fakat bunlar
kayayla bütünleştiği için yerinden çıkarılamadı. Burada bulunan çok sayıdaki demir cevher
5
Dr. Daniş Baykan tarafından çalışılan ok uçları ve metal objeler için bkz. D. Baykan, “Nif (Olympos) Dağı Kazısı
Metal Buluntularının Tipolojik ve Analojik Değerlendirmesi” ArkeometriST 27, 2012, s. 231 - 246.
*
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Ana Bilim Dalı 34134 Lâleli - İstanbul / TÜRKİYE. e-posta: pekermujde@gmail.com
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ve cürufundan örnek alındı. Oyuğun içindeki demir cevheri nedeniyle pusulanın saptığı
gözlendi. Oyuğun giriş kısmından görünümü çizime aktarıldı, konumu Ballıcaoluk genel
planına işlendi.
Tepenin orta ve doğu kesimi arasında, güney yamacın başlangıcında iki teras üzerine
yayılmış durumdaki kayalık kesimde kayaların düzlenerek üzerine bazı yuvalar ve çukurlar
açıldığı gözlendi. Bunların işlevini anlayabilmek ve bu kısmı plana işlemek amacıyla
temizlik çalışması yapıldı. Üst terastaki kaya çanaklarının birbirinden farklı derinliklerde
olduğu saptandı, bunların kademeli bir işlem için açılmış olabileceği düşünülmektedir. Üst
terastaki beş adet küçük yuva, buraya yerleştirilen bir düzenekle ilgili olmalıdır. Alt terastaki
düzlenmiş kayalar üzerinde de çeşitli yerleştirme yuvaları, kanallar ile eğimli ve kavisli bir
kanal açığa çıkarıldı (Resim: 10). Alt ve üst teras arasındaki bağlantıyı anlamak için iki teras
arasındaki kısım da temizlendi.
Teraslar üzerindeki taşçı âleti izlerinden de açık biçimde anlaşıldığı üzere, insan eliyle
oluşturulmuş bu düzlemler, kanallar ve yuvalar bir işlikle ilişkilidir ve iki teras birbiriyle
bağlantılıdır. Kaya çanaklarının bulunduğu üst terastan alt terasa doğru bazı kanallar
açılmıştır, fakat doğal tahribat nedeniyle bunların doğrultuları takip edilememekte ve işlevleri
tam anlaşılamamaktadır. Çalışmalar sırasında biri bronz diğeri gümüş iki adet sikke, metal
objeler (demir çiviler, ok uçları, kurşun kenetler), keramik ve kiremit parçaları, pişmiş toprak
ağırlıklar, kemik parçaları, demir cürufu bulundu.
Tepenin doğu kesiminin kuzeybatı tarafında 2010 yılında açığa çıkarılan dikdörtgen
planlı yapı içinde kaçak kazı yapıldığı ve yapının doğu duvarının iç dolguyu oluşturan taş
ve toprak molozu altında kaldığı belirlendi. Duvar sırasını yeniden açığa çıkarmak için bu
kısımda ot ve moloz taş temizliği yapıldı.
Sondajlar (Resim: 10)
Sondaj 1: Dikdörtgen planlı yapının güneybatı dış tarafında, 7 numaralı blok batısında,
duvar sırasının doğu-batı doğrultusunda devam edip etmediğini görmek amacıyla açıldı.
Buradaki çam ağacının kökleri nedeniyle fazla derine inmek mümkün olmadı fakat duvarın
dış köşesinde köşe çizgisi olduğu gözlenebildi. Duvarın güneydoğu köşesi önünde yapılan
derinleşmede (Sondaj 6) de aynı köşe çizgisine rastlandı.
Sondaj 2: Dikdörtgen planlı yapının güneybatısında 5 ve 18 numaralı blokların önünde,
yapının doğu-batı duvarı ile buna bitişen kuzey-güney doğrultulu duvarın yüksekliğini
belirlemek için açıldı. Bu iki duvarın da anakaya üzerine oturtulduğu görüldü.
Sondaj 3 ve 4: Kuzey-güney doğrultulu duvar önünde açılan bu sondajlarda, henüz
işlevi tam anlaşılamayan basamaklı kısımlar ortaya çıkarıldı.
Sondaj 5: Sondaj 4’ün üst kodunda kuzey-güney doğrultulu duvarın batı yanında
basamaklı taşların üst bölümünde açıldı.
Sondaj 6: Dikdörtgen planlı yapının güneydoğu köşesini görmek için açıldı. Üstteki
blokların köşesi tahribata uğramış olduğundan anlaşılamayan köşe çizgisinin alttaki bloklarda
devam ettiği gözlendi. Sondajlarda, bir bronz sikke, metal objeler (demir çiviler, ok uçları,
kurşun kenetler), keramik ve kiremit parçaları, pişmiş toprak ağırlıklar, kemik parçaları
ve demir cürufu bulundu. 2010 yılı kazılarında açığa çıkarılan fakat çizime aktarılamayan
“Kuleyıkı”nın doğu duvarına bitiştirilmiş duvarın yeniden temizliği yapıldı ve plana
geçirildi. Ayrıca, yapılan jeodezi çalışmalarıyla Ballıcaoluk’taki mimarî kalıntılar, eşyükselti
eğrili plana işlendi.
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Keramik Değerlendirme

Mustafa BİLGİN

Ballıcaoluk yerleşmesinin en erken keramik örnekleri, Mö.8.y.yılın son çeyreğinden
başlayan kotyle, fincan ve krater formlarına ait parçalardır.
M.Ö.8./7.yüzyıla tarihlenen ağız kenarı çentikli bir kotyle parçasının dış yüzeyinde,
kahverengi renkte, ağız kenarının altına yapılan iki sıra yatay bant ve onun hemen altında
baklava diliminin üst bölümü görülmektedir (Resim: 11).
Bir kotyle gövde parçasının dış yüzeyi, kahverengi renkte yatay ve dikey çizgi kümeleri
ile olasılıkla iç içe yapılmış baklava dilimi motifinden oluşan bezemeye sahiptir (Resim: 11).
Bir diğer örneğin dış yüzeyinde kırmızı renkte yatay ve dikey kalın bantlar ile dikey çizgi
kümelerinden oluşan bezeme görülmektedir (Resim: 11).
Ballıcaoluk yerleşmesinde M.Ö.7./6.y.yıla tarihlendirilen diğer bir buluntu grubunu
skyphoi oluşturmaktadır. Bir skyphos parçasının bezemesi, ağız kenarının altına yapılan
iki sıra yatay bant ve gövde üzerinde dikey çizgi kümeleri ile dalgalı hatlardan oluşan
kompozisyon şeklindedir (Resim: 11). İç yüzey siyah fırça astarlıdır.
M.Ö.7.y.yıla tarihlendirilen bir fincan parçasının, dış yüzeyinde, ağız kenarının altına
yapılmış kırmızı kahve renkte kalın bir bant ile gövde üzerinde dalgalı hatlardan oluşan
bezeme görülmektedir (Resim: 11). M.Ö.7. yüzyıl özellikleri gösteren bir kratere ait ağız
ve gövde parçasının dış yüzeyi kahverengi bant bezeklidir. Parçanın dudak kısmına fırçayla
dikine çizgi bezek yapılmıştır.
M.Ö.7. yüzyıl sonu - 6.yüzyıl başına tarihlendirilebilecek kapalı kapların omuz
bölümüne ait keramik parçalarında, dış yüzeyde, kırmızı ve kahverenginin tonlarında
yapılmış yatay bant ile dikey dalgalı hatlardan oluşan bezemeler yer almaktadır. Bir parça ise
beşli dikey çizgi kümeleri arasına yerleştirilen dikey dalgalı hattan bir kompozisyona sahiptir
(Resim: 11).
Ballıcaoluk Kalesi’nde ele geçirilen Hellenistik Dönem keramiğini “Attik” ve
“Bölgesel” adlarıyla ikiye ayırmak mümkündür. Ballıcaoluk Kalesi’nde bulunan ve
M.Ö.325-300 yıllarına tarihlenen siyah parlak astarlı içe dönük kenarlı sığ kâselere ait bir
kaide parçasında, tondonun merkezinde palmet ve çevresinde bir sıra rulet bezeme vardır
(Resim: 12). “Batı Yamacı Stili”nde boyanmış kantharos boyun parçasının iç ve dış yüzeyi
siyah parlak astarlıdır. Dış yüzeye beyaz ve sarı renklerde bezemeler yapılmıştır. M.Ö.3.y.yıla
tarihlendirilir (Resim: 12). M.Ö.3.y.yıla tarihlendirilen ve tam profil veren tüme yakın bir
tabağın iç yüzeyine, ağız kenarından başlayarak tondoya kadar devam eden konsentrik daireler
yapılmıştır (Resim: 12). Ağız kenarının altında bulunan iki delik, olasılıkla tabağın dik bir
yüzeye asılabilmesi içindir. M.Ö.3.y.yılın ikinci çeyreğine tarihlendirilen beyaz zeminli bir
hydria ağız ve boyun parçasının da benzer bir örneği Karamattepe Nekropolisi’nde bulunmuş
olup kremasyon vazosu olarak kullanılmıştır. Tam profil veren krater, gövde yapısı itibarıyla,
2009 yılında Karamattepe’de bulunan bir örneğe benzemektedir. M.Ö.3.y.yılın ilk yarısına
tarihlendirilen eserin, iç yüzeyi kırmızımsı kahverengi astarlı iken dış yüzey, kırmızı renkte
akıtma boya bezemelidir (Resim: 12). Kabartmalı bir kâseye ait gövde parçası, Ballıcaoluk’ta
bulunan farklı bir örnektir. M.Ö. 2. yüzyılın başına tarihlendirilmektedir. Kâsenin dış
yüzeyinde, iki kabartma bant arasında birbirini takip eden rozet sırası görülmektedir.
Ballıcaoluk 2011 pişmiş toprak buluntuları arasında, dikdörtgen tabanlı piramidal formlu,
üstten tek delikli bir ağırlık ile asimetrik bikonik formlu iki ağırşak da vardır.
Ballıcaoluk doğu sur duvarının kuzeydoğusundaki kaya oyuğunda bulunan üç kanatlı,
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kovanlı bronz ok ucu (Resim: 10), Dr. Daniş Baykan’ın belirlediği ok uçları tipolojisinde
yeni bir tip (Tip 9) oluşturması açısından önemlidir.
Sikkeler
Dinçer Savaş LENGER
Ballıcaoluk’ta 2011 yılında biri gümüş, ikisi bronz üç sikke bulunmuştur: Gümüş
sikke, Büyük İskender’in ölümünden sonra (postumus) Magnesia ad Maiandrum’da
M.Ö.323-319 yıllarında basılmıştır. Ön yüzde (Resim: 10) sağa Herakles Başı (B. İskender?),
arka yüzde, sol elinde asa, sağ elinde kartal tutan tahtta oturan Zeus, sol alt boşlukta thyrsos
yer almaktadır. İyi korunagelmiş sikke, Ballıcaoluk’ta, orta kesimin güneydoğusundaki
düzlenmiş kayanın alt terasında bulunmuştur. Bronz sikkelerden biri tanımsız olup diğeri
M.Ö.223-187 yıllarında Seleukos kralı III. Antiokhos zamanında basılmıştır. Ön yüzde sağa
bir baş (Apollon?), arka yüzde sola yürüyen fil betimlidir.
Dağkızılca
2011 yılında, Dağkızılca Nekropolisi’nde, daha önce kaçak kazılmış olan iki mezar
(DM 11 ve DM 16) alanı çevresinde çalışılmıştır. DM 11: 2004 yılı öncesinde kazılarak tahrip
edilmiş olan oda mezarın, 2008 sezonu başında kepçeyle tekrar kaçak kazıldığı gözlemlenmiş
ve atık toprakta yoğun keramik parçaları görüldüğünden, burada çalışmalara başlanmış, taşlar
düzenlenmiş, toprak dışarı atılmış ve elenmiş, çeşitli küçük buluntular ve keramik parçaları
yanı sıra, 3 bireye (1 erkek, 1 kadın, 1 çocuk) ait insan kemikleri ele geçirilimiştir7. Kaçak
kazıcılar tarafından 2010 yılında, DM 11’de, tekrar kazı ve tahribat yapıldığının saptanması
üzerine, 2011’de öncelikle temizlik çalışmaları yürütülmüş ve ardından doğudaki 5,27 m.
uzunluğundaki dromos kazılmıştır (Resim: 13).
DM 11’in önceki yıllara ait keramik parçaları, 2011’de bulunanlarla bir araya
getirilerek, kazı evinde restorasyon çalışmaları yürütülmüş ve tümü Roma Dönemine ait, tek
yanma delikleri isli olan, kullanılmış dört kandil tümlenebilmiştir (Resim: 14).
Roma Dönemine ait bronz bir kemer tokası ile içerisinden geçirilen ve üzerinde
delikler bulunan kayış kısmının ucuna takılan parça aynı kontekste aittir (Resim: 13). DM
11 dromosunda bulunan, fakat iyi okunamayan bir adet bronz sikke (Resim: 13), olasılıkla
Roma eyalet darbı olup, M.S. 3.yüzyıla aittir.
DM 16: Dağkızılca Köyü’nde özel bir zeytinlikte önceden kaçak kazı yapıldığı ve
mezar bulunduğu ihbarı üzerine sondaj çalışmalarına başlanmış ve 8 küçük sondaj açılmıştır.
Sondaj 2’de tümüyle aşınmış, durumda, tanımsız bir sikke bulunmuştur. Sondaj 3’te yapılan
seviye inme çalışmalarında, tabanı ile yan kısımları kayrak taşından, 1,97 m. uzunluğunda,
0, 50 m. Yüksekliğinde ve 0,43 m. genişliğinde olan ve daha önce dağıtılmış olduğu
gözlemlenen bir sandık mezar kalıntısı bulunmuştur (Resim: 13). DM 16 adını verdiğimiz
bu mezarın içinde unguentariuma ait olduğu tespit edilen küçük bir ağız parçası ve bir kemik
bulunmuştur. Toprak eleme, temizlik ve belgeleme çalışmalarından sonra, DM 16 jeotekstil
ile örtülüp, üzerine elenmiş toprak konulmuş ve Bakanlık izniyle, diğer derin sondaj
çukurlarıyla birlikte, çıkan toprağın tekrar doldurulması suretiyle kapatılmıştır.
Dağkızılca köy yolunun batı tarafındaki zeytinliğin içinde iki adet zeytinyağı ya da
7

Bkz. Tulunay 2008, s. 395 vd.
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şarap işliğine ait olabilecek vida ağırlık taşları görülmüş ve doğu taraftaki ikinci taş ve parçası
kazı evine taşınmıştır. Havuz Mevkii’nde görülen ve konglomeranın biçimlendirilmesiyle
oluşturulan vida ağırlık taşının çizimleri yapılmıştır. Dağkızılca’nın İnpınarı Mevki’nden
trapetum üzerine dökülen beton kırılarak temizlendikten sonra parçalarıyla birlikte kazı
evine getirilmiştir8.
Başpınar9
2011 Nif Dağı Kazısı planlama aşamasında, ödenek ve işçi sayısı belirsizlikleri
nedeniyle, Başpınar’da öncelikle çizim kontrolü ve hava fotoğrafı için temizlik çalışması
düşünülmüş, daha sonra A yapısı doğu dış kısmında, apsis çevresinde yapılan seviye inme
çalışmalarına devam edilmiştir. Temizlik çalışmaları, batıdan başlayarak kuzey, doğu ve
güneye ilerletilmiştir. A yapısı kuzey giriş dış doğu kısmında bir yazıt parçasına rastlanmıştır.
B yapısı tabanındaki, geçici koruma altına alınmış opus sectile, hem hava fotoğrafı çekimi
hem de kontrol amaçlı açılmıştır. B yapısı kuzey apsisi içinde saptanan kaçak kazı çukuru da,
fotoğrafı çekilerek belgelenmiş ve kapatılmıştır. Tüm jeotekstil kaldırılıp alanın ot temizliği
ile yapıların yüzey temizliği tamamlandıktan sonra, hava fotoğrafları çekilmiştir (Resim: 15).
A yapısı dışındaki çalışmalarda, mermerden küçük sekizgen sütun parçası, bir adet
profilli mermer parçası ve tüme yakın, yeşil sırlı, balık motifli bir pişmiş toprak kap (Resim:
16) ve çatı kiremiti çöküntüsü bulunmuştur. Ayrıca, apsise veya doğu duvarına ait olduğu
anlaşılan blok taşlar, bulundukları konumlara göre A yapısı apsisi referans alınarak; kuzey,
güney, batı yönlerinde gruplandırılıp numaralandırılmış, çizim ve fotoğrafla belgelendikten
sonra doğudaki açık alana dizilmiştir.
Şapelin (C yapısı) güney bölümündeki taş dizisinin devamını anlamak amacıyla da
duvarın kenarında seviye inme çalışması gerçekleştirilmiş ve taşların (şapel platformunun?)
kuzeye doğru kavisli bir dönüş yaptığı anlaşılmıştır. Şapelin iç duvarlarını anlamak amacıyla
sürdürülen çalışmalarda ise bir mezar (BM 13) açığa çıkmış (Resim: 15), bu mezarın
güney kısmında doğu-batı uzanımlı bir duvar belirlenmiş ve temizlenip mimarî çizimleri
de yapılarak fotoğraflarla belgelenmiştir. Şapelin B yapısı güney apsisiyle birleştiği alanın
doğusunda BM 14 (Resim: 15) ve BM 15 olarak adlandırılan iki mezar daha bulunmuştur.
Şapel apsisinin dış duvarının, yan yana iki adet, niş için yeterli derinliği olmayan, yay
biçiminde çalışıldığı da görülmüş; Şapelin kireç tabanı tekrar jeotekstil, kum ve tuğla ile
korumaya alınıp, alan jeotekstille kapatılarak çalışmalara son verilmiştir.
BM 13: Doğu - batı uzanımlı mezarda yalnızca bireyin kaburga kemiklerinden
yukarısı, iki adet çatılmış kiremit ile kapatılmıştır. İçinde buluntuya rastlanmayan, 1,69 m.
uzunluğunda, 0,42 m. genişliğindeki mezardan çıkarılan iskelet orta erişkin bir bireye aittir
(Resim: 15).
BM 14: Doğu-batı yönlü mezar, kiremitlerin çatılmasıyla kapatılmış olup, küçük
kiremit parçalarıyla desteklidir. Mezarın genişliği 0,32 m., uzunluğu 0,61 m. dir. Mezar içi
bir adet demir çivi bireyin ağız kısmında ele geçirilmiştir. 12-18 aylık bebeğin sadece birkaç
uzun kemik parçası, birkaç parmak kemiği ve kafatasının bir bölümü kalmıştır. Yaş tayini
8

Nif Dağı’ndaki zeytinyağ işlikleri, Arkeolog (M.A.) Göknur Bektaş tarafından çalışılmaktadır.

9

2011 yılı Başpınar kazı çalışmaları, Araş. Gör. Dr. Daniş Baykan’ın arkeolojik saha sorumluluğunda ve kazı
başkanı olarak benim gözetimimde yürütülmüş; Bizans Sanatı Tarihçileri Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın (mimarî ve
plâstik), Prof. Dr. Üzlifat Özgümüş (cam) ve Doç. Dr. Lâle Doğer (Bizans Keramiği) ile nümismat Yrd. Doç. Dr.
Dinçer Savaş Lenger, paleoantropolog Araş. Gör. Alper Yener Yavuz (M.A.) ve koruma-onarım uzmanı Öğr. Gör.
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dişlerin çıkış zamanına göredir.
BM 15: Doğu - batı doğrultulu mezar, kiremitlerin çatılmasıyla kapatılmış olup, batı
kısmındaki çatı kiremidi taş ile desteklenmiştir. Mezarın genişliği 0,30 m., uzunluğu 0,54
m. dir. Mezar içinde, 9-12 aylık bir bebek iskeleti ve bireyin kulak kısımlarına denk gelen
kafatası bölgesinde iki adet gümüş küpe (Resim: 16) bulunmuştur.
Küçük buluntular arasında pencere ve kaplara ait cam parçalarına bu sene de
rastlanmıştır. Özellikle, iki parça hâlinde ele geçirilen kobalt mavisi şişe parçaları (Resim:
16) mineli ve yaldızlı silindirik şişeler grubuna ait olup 2011 sezonunun en önemli cam
buluntusudur. MS.12.y.yıla tarihlendirilen bu şişeler, içlerinde ve aralarında bitkisel desenler
veya hayvan motifleri yer alan madalyon desenlidir. Başpınar parçalarından birinin üzerinde
mine dekoru diğerinin yüzeyinde yaldız kalıntıları görülmektedir. Mineli süsleme iki ayrı
madalyonun birbirine yaklaştığı kısma aittir.
Koruma Onarım Çalışmaları

Ceren BAYKAN*

Başpınar Bizans yapı grubunun korunmuş duvar resmi (ya da yalnızca sıva)
sağlamlaştırma çalışmalarına 2011 yılında da devam edilmiştir. Uygulamada mevcut sıvanın
yapısına uygun malzemelerle hazırlanan harçla destekleme, sıva arkası dolgu ve sıvaların
sıvı harçla sağlamlaştırılma işlemleri sürdürülmüştür.
Başpınar B yapısı opus sectile taban döşemesinin yüzeyinde bulunan kum ve bitki
köklerinin temizliği gerçekleştirilmiştir. Yerinden çıkmış (orijinal yerleri belli olan ) opus
sectile taşları uygun yapıştırıcı malzeme ve teknik kullanarak yerlerine yapıştırılmıştır.
2011 yılı küçük eser koruma onarım çalışmaları kapsamında, kazı envanter defterine
kaydedilmiş 1’i gümüş, 23’ü bronz toplam 24 adet sikke, 46 adet metal, 22 adet pişmiş
toprak, 2 adet taş, 1 adet kemik ve 1 adet cam eserin temizlik ve onarımı tamamlanmıştır.
Yapılan onarım uygulamalarında eserin malzeme özellikleri göz önünde tutulmuştur. Metal
buluntu grubunda bronz, gümüş, demir ve kurşun malzemelerden üretilmiş fibula, ok ucu,
küpe, zincir, halka ve işlevi daha kesinleşmemiş tüm objelerin temizliği tamamlanmıştır.
Ayrıca demir obje parçaları, demir cüruf ve cevher parçalarının temizliği de yapılmıştır.
Koruma onarım çalışmalarına kazı evi deposunda bulunan önceki yıllara ait
malzemelerin temizliği ve değerlendirilmesiyle başlanmıştır. Temizliği yapılan keramik
parçaları (Resim: 3) arasından birleşebilir parçalar seçilip ayrılmış ve yapıştırılmıştır.
2008 yılında DM 11’de bulunan küçük parçaların bir araya getirilmesiyle oluşan kandil
yapıştırıldıktan sonra tümlenmiştir (Resim: 14). Ayrıca 2011 yılı DM 11 buluntusu
keramik parçaları da değerlendirmeye alınarak, birleşebilen parçalarla 2 adet kandil daha
tümlenebilmiştir (Resim: 14). Yine DM 11’in temizlik çalışmaları sırasında bulunan tüm
kandilin de yüzey temizliği tamamlanmıştır.
Karamattepe KM 13’te bulunmuş olan, kazı evine buluntu pozisyonunda toprağıyla
birlikte ve tam formunu korur şekilde getirilmiş pişmiş toprak kantharosun temizliğine
başlanmış, fakat buluntu yerindeki ağaç köklerinin esere zarar verdiği, bir kökün kulpun
içinden geçerek kabın boyun kısmını sardığı, dolayısıyla formunu korusa da kabın çok
parçalı olduğu görülmüştür (Resim: 6). Toprak ve kök temizliğinin ardından parçalar tek
* Öğr. Gör. Ceren BAYKAN Trakya Üniversitesi ETBMYO Mimarî Restorasyon Programı Sarayiçi 	Ye r l e ş k e s i
22100 Edirne/TÜRKİY eposta:cerenbaykan@gmail.com
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tek toplanmış ve fotoğraflanmıştır. Tüm yüzeyi kaplayan toprak ve tuz tabakasının mekânik
yöntemle ve kısmen de saf suyla temizlenmesi uygun görülerek işleme geçilmiş; uygulama
sırasında köklerin temas ettiği yerlerin, özellikle boyun etrafındaki astar tabakasının
zarar gördüğü, bu kısımda da kazıma bezeme olduğu anlaşılmıştır. Temizliği tamamlanan
parçaların birleştirilmesiyle onarım tamamlanmıştır (Resim: 5).
Ballıcaoluk keramik parçaları incelenmiş ve parçaların yüzeyini kaplayan toprak ve
kalker tabakalarının temizlikleri tamamlandıktan sonra birleşebilir parçalar yapıştırılmış ve
tüme yakın bir tabak ile büyük bir kısmı mevcut kap ortaya çıkmıştır (Resim: 12). Ballıcaoluk
(2) ve Karamattepe’de (1) bulunmuş pişmiş toprak 3 ağırşak ile Ballıcaoluk’tan çıkan 2
pişmiş toprak ağırlığın yüzey temizliği tamamlanmıştır. Başpınar’da bulunan sırlı keramik
parçalarının, mekânik ve suyla temizliği tamamlanmış, birleşen parçalar yapıştırılmıştır
(Resim: 16). Çok parçalı bulunan cam eserlerin yüzeyinde gözlemlenen toprak ve sedefli
hastalık tabakası saf su ve alkol uygulamasıyla temizlenmiştir (Resim: 16). Kazı evi
deposundaki geçmiş yıllarda bulunmuş taş örneklerin, temizlik, kayıt ve fotoğrafla belgeleme
işlemleri tamamlanmış; 2011 Başpınar yazıtlı mermer parçasının da temizliği yapılmıştır.
Nif Dağı’nın barındırdığı kültür çeşitliliğini kanıtlayan ve örneklerine nadir rastlanan
eserlerin, İzmir Arkeoloji Müzesi’nde bir “Nif Dağı Kazısı Vitrini”nde sergilenmesi dileğimiz,
ilk kez 2011 yılında, Müzeler Haftası dolayısıyla, on gün için de olsa, gerçekleşmiştir. Nif
Dağı kazısı ve buluntuları konusunda bilgi verdiğim, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul
Günay, Nif Dağı Kazısı Vitrinini 22 Mayıs 2011 tarihinde incelemiştir. Daimi bir “Nif Dağı
azısı Vitrini” oluşturma çalışmalarımız sürmektedir
2006 yılında başladığımız Nif Dağı kazımızın 6. yılını doldurduğumuz 2011’de, İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün önerisi ve denetimiyle, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)
ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddî desteğiyle inşa edilen “Nif Dağı Kazı Evi”,
Dağkızılca Köyü’nde Kasım ayında tamamlanmıştır. İZKA, Bakanlığımız ve İzmir İl
Kültür Müdürlüğümüz başta olmak üzere, Nif Dağı Kazımızın daha kapsamlı ve verimli
gerçekleşmesini sağlayacak bu donanımlı yeni kazı evimizin yapımında katkısı olan ve emeği
geçen kişi, kurum ve kuruluşlara en içten teşekkürlerimizi sunarız. Nif Dağı’ndaki kazı ve
koruma-onarım çalışmalarımıza gelecek yıllarda daha geniş bir ekiple ve daha kapsamlı bir
programla devam ederek, yörenin tarihi ve arkeolojisi hakkında önemli sonuçlara ulaşmayı,
arkeolojik çalıştay ve toplantılar gerçekleştirmeyi, ayrıca yöre halkı için kültür ve sanat
etkinlikleri düzenlemeyi amaçlıyoruz.
Kısaltmalar:
ArkeometriST
AST
BM
DM
Dpn.
KM
KST

Arkeometri Sonuçları Toplantısı
Araştırma Sonuçları Toplantısı
(= Başpınar Mezar)
(= Dağkızılca Mezar)
Dipnot.
(= Karamattepe Mezar)
Kazı Sonuçları Toplantısı
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Resim 1:Nif Dağı - Kazı Alanları: Karamattepe, Ballıcaoluk, Başpınar

Resim 2: Nif Dağı -Karamattepe: 2011 görünüm ve hava fotoğrafı
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Resim 3: Nif Dağı - Nif Dağı Karamattepe Geometrik - Arkaik Keramik parçaları ve
oluşturdukları taban

Resim 4: Nif Dağı - KaramattepeM.Ö. 7.-6.y.yıl duvarı, derz keramiği ve metal fırını
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Resim 5: Nif Dağı - Karamattepe KM 13 ve konteksti

Resim 6: Nif Dağı - Karamattepe KM 13 kantharos koruma - onarımı
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Resim 7: Nif Dağı - Karamattepe KM 14 ve konteksti

Resim 8: Nif Dağı-Karamattepe Hellenistik keramik
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Resim 9: Nif Dağı - Karamattepe Sikkeler

Resim 10: Nif Dağı - Ballıcaoluk 2011
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Resim 11: Nif Dağı - Ballıcaoluk Geometrik - Arkaik Keramik

12: Nif Dağı - Ballıcaoluk Hellenistik Keramik
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Resim 13: Nif Dağı - Dağkızılca DM 11 ve DM 16

Resim 14: Nif Dağı - Dağkızılca Kandiller ve koruma - onarım çalışmaları
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Resim 15: Nif Dağı - Başpınar hava fotoğrafı, genel görünümler ve BM 13 - BM 14

Resim 16: Nif Dağı - Başpınar cam şişe ve kandil, yeşil sırlı balık dekorlu kâse ve gümüş
halka küpeler (BM 15)
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KLAROS 2011
Nuran ŞAHİN*
Onur ZUNAL
Cennet PİŞKİN
Gülben KARAKAN
Klaros 2011 yılı kazı çalışmaları, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ve
Ege Üniversitesi’nin maddî destekleri ile, 15 Haziran 2011 - 19 Eylül 2011 tarihlerinde,
Türk, Fransız ve İspanyol öğretim üyeleri1, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri ile
yirmi altı işçiden oluşan bir ekiple, Batı Onur Anıtları Sektörü’ndeki iki plan karede ve
Hellenistik Apollon Klarios tapınağında gerçekleştirilmiştir. Kazıya, Bakanlık temsilcisi
olarak Eskişehir Müzesi Müdürlüğü’nden Arkeolog Bülent Okta katılmıştır.
O13-O14 Plan Kare Çalışmaları
2011yılında, O13-O14 plan karelerinde yeni bir açma açılarak kutsal yolun devamını
açığa çıkarma çalışmalarına devam edilmiştir. Alüvyonlu tabakanın kaldırılmasının ardından
+2.28m. - +1.96m. kodlarında Roma Dönemi, M.S. I. ve II. yüzyıllara tarihlenen seramikler
arasında amorf terra sigillata örnekleri ele geçirilmiştir. Seramik malzemeler dışındaki bronz
buluntular arasında bir pençe dikkat çekicidir. Bu pençe olasılıkla Herakles figürüne ait olup
Herakles’in omzunda taşıdığı Nemea aslan postunun pençesidir.
+1.81m. seviyesinde açmanın doğusundan M.Ö. 190’a tarihlenen bronz bir
Kolophon sikkesi bulunmuştur. Ön yüzde sola dönük oturmuş olan sağ eli çenesinin altında
sol elinde ise rulo tutan Homeros betimi, arka yüzde sağa doğru ilerler durumda Apollon sol
elinde kithara, sağ elinde ise phiale tutar durumda gösterilmiştir (Resim: 1 a-b)2. +1.68m.
seviyesinde açmanın kuzeybatısında yanmış kemikler, yoğun odun kömürü parçaları ve
çok sayıda yanmış zeytin çekirdeği bulunmuştur. Kömürleşmeden ötürü dağılmasına
karşın, korunabilen birkaç zeytin çekirdeği değerlendirmeye alınmıştır. Buna göre burada
odun ateşinde kemikli bir et pişirildiği anlaşılmaktadır. Kemik çevresinde kömür ve zeytin
çekirdeklerinin yanı sıra amorf seramik parçaları da görülmüştür Ancak bunlar aynı kaba ait
parçalar olmadıklarından dolayı etlerin pişirildiği kaba ait parçalar olark düşünülemezler.
Buradaki yanma olayıyla ilişkili olarak +1.60m seviyesine kadar açmanın tüm batı yarısında
dağılmış hâlde kömür parçaları ele geçirilmiştir.
2011 yılı çalışmalarında açığa çıkarılan en ilginç buluntu, üst kodu +1.61m. alt kodu
1.43m.de olan, alt kısmı diagonal olarak kırılmış mermerden bir yazıttır (Resim: 2). Yazıtın
korunan yüksekliği 0.88m.dir ve üst bölümünde dört çelenk betimi vardır. Otuz sekiz satırı
korunmuş olan yazıtın yayın çalışmasını Prof. Dr. Pierre Debord yürütmektedir. Debord’un
ilk incelemesine göre, Bergama Kralı Attalos I dönemine (M.Ö.220 civarı) tarihlenen yazıt,
1996 yılında alt bölümü bulunmuş olan Aigai dekretinin üst parçasıdır. 1996 yılında bulunmuş
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olan Dekret Ph. Gauthier tarafından yayınlanmıştır3. Bu dekrette Aigai halkının kendi
aralarındaki bir sorunu çözümleyemedikleri için Kolophon’dan yargıç talebinde bulundukları
ve yargıçların kentin hukuksal sorununu adil bir biçimde çözümledikleri için Kolophonlu
yargıçları kutladıkları ve teşekkürlerini sundukları yazılıdır. 2011 yılında bulunan üst bölüm
ise ikinci bir dekret olup bu kez Kolophon halkının, Aigai halkına teşekkür yanıtıdır. Kırık
iki parça dışında dekretlerin kaidesi de in situ olarak açmanın güneydoğu kesimine yaklaşık
5m. uzaklıkta bulunmuştur. Birinci dekret çok önemlidir. Zira Aigai kenti ile ilişkili olan tek
dekrettir.
+1.40m. seviyesinde ön yüzünde Apollon başı, arka yüzünde ise Kolophon süvarisi
olan ve M.Ö. 320-294’e tarihlenen bir sikke ele geçirilmiştir4. Ayrıca +1.32m. ile +1.20m.
seviyeleri arasında on iki adet sikke daha bulunmuştur. Bunlardan yedi tanesi ön yüzüne defne
çelenkli Apollon başı, arka yüzünde süvari bulunan ve M.Ö. 320-294 yılları arasına tarihlenen
Kolophon sikkeleri5, bir tanesi ön yüzünde yüksek arkalıklı koltukta oturan Homeros, arka
yüzünde ise ayakta sağa dönük kitharalı Apollon bulunan ve M.Ö. 190-90 yıllarına tarihlenen
Kolophon sikkesidir6. Dört sikke ise aşırı korozyondan ötürü okunamamıştır. Ancak bulunmuş
oldukları tabaka ve grup içindeki diğer sikkeler ışığında dört sikkenin de Hellenistik Dönem
sikkeleri olduğu düşünülmektedir. +1.20m. kodunda altın çerçeveli, ortası bordo cam olan
olasılıkla bir yüzük (Resim: 3), +1.01m. seviyesinde ise açmanın güneyinde ise tüm olarak
iki adet khous bulunmuştur (Resim: 4). Bu khouslar 1995 ve 2002 yılları arasında sürdürülen
kazılar süresince Lucullus Anıtı’nın batısındaki bothrostan çıkarılan örnekler ile ilişkilidir.7
+1.10m. ve +0.87m. seviyeleri arasında kazılan topraktan 15 adet bronz sikke ele
geçmiştir. Bunlardan on tanesi aşırı korozyonludur. M.Ö. 320-294 yılları arasına tarihlenen
üç Kolophon sikkesinin ön yüzünde sağa dönük Apollon başı, arka yüzünde ise Kolophon
süvarisi bulunmaktadır8. M.Ö. 350-330 yıllarına tarihlenen bir Kolophon sikkesinin ön
yüzünde Apollon başı, arka yüzünde quadratum içinde kithara vardır.9 M.Ö. 285-190
yıllarına tarihlenen diğer bir Kolophon sikkesinin ön yüzünde ise sağa dönük Apollon
başı, arka yüzünde ise sağa dönük at protomu yer almaktadır10. +1.05m. kodunda, açmanın
kuzeybatısından güneye doğru uzanan bir doğrultuda çökmüş tavan izlenimi veren ve
birleşebilen stroter parçaları bulunmuştur. +0.84m. seviyesinde açmanın batısından bir adet
gümüş sikke ele geçirilmiştir. M.Ö. 350-330’e tarihlenen iyi korunmuş gümüş diobolosun ön
yüzünde sola dönük Apollon başı, arka yüzünde ise kithara bulunmaktadır (Resim: 5 a-b)11.
+0.75m. seviyesinde kutsal yola ulaşılmış ancak aşınmadan ötürü blok yüksekliklerinin
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Anthesteria bayramının ikinci günü olan Khoes ile ilişkilidir (bkz: Şahin, N. ve diğerleri, 24. KST/2, 2002, 84-85;
Şahin, N.ve diğerleri, 25. KST/2, 2003, 78).
8

Yukarıda bakınız, dipnot 4.

9

Kinns 1980, II, 570 — Period I, Phase 2, AE 11B; Milne 1941, 69.

10

Milne 1941, 64.104 ; SNG Cop., Ionia, n° 420 ; Kinns 1980, II, 568.60.

11

Milne 1941, 51.57 ; SNG Cop., Ionia, n° 142 ; Kinns 1980, 566.28 ; Bloesch 1997, n° 3038.
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farklı olduğu görülmüştür. Bloklardan alınan en alçak kod +0.72m.dir. Bu seviyede açmanın
güney merkezinden, kuzeybatıya kanalın da alt seviyesine ulaşılmış ve çizimi yapılıp
fotoğrafı çekildikten sonra kaldırılmıştır. Bu aşamada Kutsal Yol’un batıya dönüş yaptığı
ve blokların kuzey ve batıda, kuzey-güney yönünde yerleştirildikleri görülmüştür. Yolun
batıya dönen kısmı açma içinde kuzeybatıda - batı kesitten 3.03m. güneyden 2.05m. içeride
bir alanı kapladığından güneybatıda kalan 2.05 x 3.03m.lik alandan çalışmalara devam
edilmiştir. +0.75m. seviyesinde hiç malzeme vermeyen sıkıştırılmış killi sert bir tabaka ile
karşılaşılmıştır. Bu nedenle çalışılan bu alanın batı yönündeki çalışmalar sonlandırılarak,
doğu yönünde kazıya devam edilmiştir. +0.46m. seviyesinde bir adet İonia kasesine
ait gövde parçası ve M.Ö. VI. yüzyıla tarihlenen amorf seramik parçaları ele geçmiştir.
+0.38m. seviyesinde kazılan alanın güneyinde malzeme vermeyen sert sarı renkli bir alanla
karşılaşılmıştır. +0.26m. seviyesinde Klâsik yolu oluşturan blokların alt kodu, +0.24 m.de
ise Arkaik yolu oluşturan blokların üst kodu açığa çıkarılmıştır. +0.17m. seviyesinde kazılan
alanın genelinde kırmızı killi sert toprak sonlanmış ve bu seviyeden sonra gri renkli ince çakıllı
oldukça yumuşak ancak malzeme vermeyen bir tabakaya geçilmiştir. -0.08m. seviyesinden
itibaren deniz kumu gelmeye başlamış -0.10m. kodunda kazılan alanın merkezinden yoğun
su kaynaması nedeniyle O13-14 plan karesindeki kazı çalışmaları sonlandırılmıştır.
Sonuç olarak Geç Arkaik Dönemde yapılmış ve Geç Klâsik Dönemin sonuna değin
kullanılmış olan kutsal yolun kuzey sınırına 2011 yılı çalışma döneminde ulaşılmıştır. Bu
çalışmalar sırasında yolun, arkaik Apollon tapınağı önüne değin gitmeme nedeninin yol
ile Arkaik tapınak arasında bir yapının varlığından kaynaklandığı saptanmıştır. Bu yapının
doğu-batı yönündeki ve büyük bloklardan oluşan duvarının bir bölümü açığa çıkarılmıştır.
Bu çalışmalar, yolun ilginç bir şekilde T yaparak doğu ve batı yönünde devam ettiğini de
ortaya koymuştur.
O 13 Plan Kare Çalışmaları
O13-14 açmasında +0.85m. kodunda ortaya çıkan kutsal yolun batı yönüne devam
ettiğinin saptanması üzerine O13-14 plan karesinin kuzeybatı yönünde genişleme kararı
alınmıştır. Bu amaçla, stoa (?) olarak adlandırılan yapının güneyinde, 2006 yılında açığa
çıkarılan alanda çalışmanın devamına karar verilmiştir. 2006 yılında +1.34m. kodunda
bırakılmış olan çalışmalara, temizlik ile başlanmıştır.
Stoa temelinde ve açmanın kuzey ve kuzeydoğusunda görülen yangın tabakasının,
kuzeybatı köşede de devam ettiği izlenmiştir. +1.27- +1.25m. seviyelerinde dört adet bronz
Kolophon sikkesi bulunmuştur. Bu sikkelerden biri üzerinde ön yüzde sağa dönük Apollon
başı, arka yüzünde süvari yer alır.12 Diğer sikkenin ön yüzünde ise oturan Homeros, arka
yüzünde sağa ilerleyen Apollon sol elinde Kithara, sağ elinde ise phiale tutar durumda
betimlenmiştir13. O13 açmasının kuzeyinde +1.25m. kodunda kalıp yapımı kase parçaları
bulunmuş, +1.30m.de başlayan yoğun yangın tabakasının +1.23m. koduna değin devam ettiği,
bu seviyede mermer bir zeminin yanarak patladığı ve yer yer ve kireç gibi olduğu saptanmıştır.
+1.18-+1.14m. seviyeleri arasında açmanın doğusunda dört adet bronz Kolophon sikkesi ele
geçirilmiş olup, bunlardan biri çok iyi korunmuştur. Bu sikkenin ön yüzünde sağa dönük defne
çelenkli Apollon başı, arka yüzünde Kolophon süvarisi vardır14. +1.13m. seviyesinde mermer
12

Yukarıda bakınız, dipnot 8.

13

Yukarıda bakınız, dipnot 6.

14

Yukarıda bakınız, dipnot. 8.
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zeminin alt koduna inilmiş, fotoğrafı alındıktan sonra kaldırılmasına karar verilmiştir. +1.05m.
seviyesinde sarı oksitli tabakadan MÖ. IV. yüzyıla tarihlenen Attika siyah firnis seramikleri
ile beraber bir ok ucu ele geçirildi. +0.62-+0.40m. seviyeleri arasında bir bronz mahmuzlu
ok ucu, pişmiş toprak figürin parçaları ile, siyah firnisli seramiklerin yanısıra yoğun hayvan
kemikleri, ayrıca boyalı çatı kiremitleri ele geçirildi. 013 açmasının batı kısmında çalışmalar
sonlandığı için, O13 açmasının doğu kesiminde çalışmalara devam edilme kararı alınmıştır.
+1.16m. seviyesinde çalışmalara başlanmış ve açmanın doğusunda stoanın temelinin altında
yanık alanın devam ettiği görülmüştür. +1.05-0.98m. seviyeleri arasında altı adet bronz sikke
ele geçirildi. +0.91m. seviyesine ulaşıldığında açmanın kuzeyindeki yanık alan sonlanmıştır.
+0.85m. seviyesinde üç adet bronz sikke ele geçirilmiştir. +0.81m. seviyesinde muhtemelen
Orta Balkan kökenli bir bronz pandantif bulunmuştur (Resim: 6). Bu pandantifin çok yakın
benzeri, 2010 yılında N13 açmasında ele geçirilmiştir.
+0.65m. seviyesinden itibaren açmanın merkezinden figürin parçaları gelmeye
başlamıştır. Yine aynı alanda +0.60m. seviyesinde bronz bir adet defne yaprağı ele
geçirilmiştir. +0.56m. seviyelerinde açmanın kuzey, güney ve güneybatısından figürin
parçalarının gelmeye devam ettiği görülmüş ayrıca bu seviyede bronz mahmuzlu bir mızrak
ucu ele geçirilmiştir. +0.50m. seviyesinden sonra çok sayıda figürin parçalarının gelmiş
olması bunun yanı sıra boyalı stroter ve kalypter parçalarındaki yoğunluk dikkat çekicidir.
+0.44m. seviyesinde açmanın güneydoğusundan tam bir kadın figürini ele geçirilmiştir.
O13-14 açmasında da karşımıza çıkan bu alanda batıya doğru dönüş yapan kutsal yolun
kuzeye doğru devam edip etmediğini ya da blokların kuzey bitişini görmek amacıyla O13
açmasındaki çalışmalar, açmanın güneydoğusunda bırakılan temelin batısına kaydırılmıştır.
+0.82m. seviyesinde kutsal yolun blokları görülmeye başlamıştır. Doğu-batı yönünde uzanan
kutsal yolun beş bloğu açığa çıkarılmıştır (Resim: 7).
Açmanın kuzeydoğusundaki çalışmalar sırasında +0.07m. seviyesinde açığa çıkarılmış
olan doğu-batı doğrultulu duvarın açmanın doğusuna doğru çökmüş olduğu görüldü. Büyük
taşlarla yapılmış olan duvarın iki sırası korunmuştur (Resim: 8). Duvar doğu yönünde
açmanın kesitine girmektedir. -0.08m. kodunda açmanın özellikle güney kesitinde yoğun
yangın izleri tespit edilmiştir. Kerpiç bir yapının yanmasına yönelik özellikler -0.08m. ile
-0.20m. kodlarında kırmızı bir tabaka oluşturmuştur. Taşların yapısı incelendiğinde mermer
az sayıda olup daha çok büyük konglomera taşlarının kullanıldığı gözlenmiştir. Taşların
arasında ince, erimiş durumda ağaç parçaları da mevcuttur. Duvarın hemen üzerinde batı
yönünde sıra hâlinde yanmış ağaç izlerine rastlanmış ve bu izler fotoğraflanmıştır. Ağaçlarla
aynı kodda kömür izleri de gözlenmiştir. Ağaçların yanması nedeniyle taşlar üzerinde oluşmuş
olan gri mavi oksidasyon, özellikle iki büyük taş üzerinde net bir şekilde izlenmektedir.
-0.32m. seviyesinde de, kuzeyde yangın izlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği görülmüş
ve olasılıkla bir yapıya ait 14cm. çapında, 0.77m. uzunluğunda. işlenmiş bir ahşap parçası
ele geçirilmiştir. -0.57m. seviyesinde açmanın çökmeye başlaması nedeniyle O-13 plan
karesindeki çalışmalara son verilmiştir.
Kazı çalışmaları dışında gerçekleştirilen çalışmalardan epigrafi çalışmaları Prof. Dr.
Pierre Debord tarafından, Apollon Klarios tapınağının yayına yönelik çalışmalar ise Dr.
Jean-Charles Moretti ve ekibi tarafından yürütülmüştür. 2011 yılında ele geçirilen sikke
çalışmaları Dr. Fabrice Delrieux, bronz eserlerin yayın çalışmaları Dr. Stephane Verger, kil
analiz çalışmaları ise Prof. Dr. Pierre Dupont tarafından yapılmıştır.
2011 yılı kazı çalışmaları dışında yapılan diğer çalışmalardan biri de tüm kutsal alan
ve kamulaştırılması istenen çevrenin hava fotoğraflarının çekimlerinin yapılması idi. İki gün
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süren çalışmalar profesyonel bir şirkete yaptırıldı (Resim: 9).
2011 yılının diğer bir çalışmasını ise Prof. Dr. Mahmut Drahor ve ekibi tarafından
gerçekleştirilen, jeofizik analizler oluşturmuştur (Resim: 10). Kutsal alanda manyetik
gradyometre (resimde kırmızı renkli gridler), ERT (Elektrik Resistivite ve Tomografik
Yaklaşım) ve IPT (İndüklenmiş Polarizasyon yöntemi ve tomografik yaklaşım) (resimde
mavi renkli gridler) çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda 2012 yılında
iki yeni açma açılacaktır.
Türkiye’nin ilk Mulaj Arkeaoparkı
2011 yılı çalışmalarının önemli bölümünü Arkeopark’ın açılış çalışmaları oluşturdu.
Bu kapsamda öncelikle arkeopark alanı belirlendi ve alanın ot temizlik çalışmalarının
yanı sıra bu alandaki blokların taşınma işlemleri yapıldı. Daha sonra heykellerin kaideleri
belirlenen alanlara yerleştirildi (Resim: 11). Ardından mulaj eserler getirildi (Resim: 12).
Arkeopark’ın açılışı 12 Eylül pazartesi günü İzmir Valisi Sayın Cahit Kıraç tarafından yapıldı.
İlk açılan mulaj Kolophon’lu Homeros’un heykeli idi (Resim: 13). Arkeopark, Türkiye’nin
ilk mulaj Arkeoparkı ve eserlerin tümü Klaros kazılarında bulunmuş eserlerden olan bir park
özelliğine sahiptir. Arkeoparkda mulajların yanı sıra Apollon Klarios Tapınağının ve dünyada
tek örnek olan Hekatomb’un ve büyük sunağın 1/60 ölçümünde küçültülmüş maketleri de
bir camekân içinde ve çatı korumalı olarak sergilenmektedir (Resim: 14). Bu maketin amacı
Antik Dönemdeki kurban ritüellerini ve tapınağın ayağa kaldırılmış durumunu ziyaretçilere
sunmaktı. Ayrıca renkli panolarla bu görselliğe anlatımlar da ilave edildi. Heykel mulajlarının
dışında, 1993 yılına değin kutsal alanda in situ duran proedria koltuğunun da mulajı yaptırıldı.
Bu koltuk tüm ziyaretçilerin fotoğraf çektirdikleri bir eser hâline dönüştü. Ayrıca kutsal
alanın sembollerinden olan güneş saatinin de mulajı yaptırıldı. Açılış sırasında 1950-2011
yılları arasında gerçekleştirilen kazılara yönelik bir resim sergisi de düzenlendi.
Arkeopark projesi kapsamında çevre düzenlemesine yönelik pano yenileme
çalışmaları da yapıldı. Panolar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün normlarına uygun olarak yaptırıldı. Bu bağlamda iki kültür ağacı,
kutsal alanın resimli vaziyet planı, kazı tarihçesi ve kutsal alanın tarihçesini içeren iki büyük,
bir küçük boyutlu renkli resimli Türkçe ve İngilizce panolar girişe yerleştirildi. Ayrıca tüm
mulajların ve yapıların aynı şekilde panoları yaptırılarak eserlerin yanlarına kondu. Bu
panoların dışında yönlendirme levhaları ve gerekli olan yerlere uyarı levhaları da yerleştirildi.
Arkeopark projesinin bir diğer ayağını sosyal sorumluluk çalışmaları içeriyordu. Bu
bağlamda Menderes İlçesine bağlı 14 köy ilköğretim okulundan 250 öğrenciye bir buçuk ay
süreyle hafta da üç gün kültür varlıklarını tanıtma ve koruma bilinci oluşturma ve farkındalık
yaratma amacıyla eğitim verildi. Bu bağlamda kutsal alanda steril bir bölümde yapay kazı alanı
oluşturularak kazı yapma, çıkan eserlerin yıkanması, restorasyonu, envanterlerinin yapılması
ve çizimleri gibi çeşitli grup çalışmaları, öğrencilerimizin gözetiminde gerçekleştirildi.
Eğitim sonunda öğrencilere sertifika ve çeşitli kültür varlıklarına yönelik kitaplar verildi.
Kutsal alanın güvenliğini sağlamak amacı ile kamera sistemi kuruldu. Güvenlik
sistemine yönelik diğer çalışma ise aydınlatma sisteminin kurulması idi. Sistem, Ege
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kuruldu. Arkeoparkın oluşturulması çalışmalarında Ege
Üniversitesi Rektörlüğü’nün özellikle de rektörümüz Sayın Prof. Dr. Candeğer YILMAZ’ın
vermiş oldukları desteğe içten teşekkürlerimizi sunarım. Üniversitemizin bu destekleriyle
proje başarıya ulaşabilmiş ve Türkiye’nin ilk mulaj arkeoparkı oluşmuştur. Bu projenin
ve dolayısı ile mulaj arkeoparkının en büyük özelliği sürdürülebilir olmasıdır. Sponsor
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bulundukça Klaros eserlerinin mulajlarının yaptırılmasına devam edilecek ve park büyümeye
devam edecektir. Açılışından itibaren büyük ses getiren park, ziyaretçilere kutsal alanı kışın
da gezebilme, tanıma olanağı sağlamıştır ve yoğun ilgi görmektedir.
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Resim 4: Khous
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Resim 5 a: Sağa dönük
apollon başı
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Resim 6: Pandantif
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Resim 11: Mulajların Kaideleri

Resim 12: Mulajların yerleştirilmesi
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Resim 13: Homeros heykelinin mulajı

Resim 14: Tapınak-Sunak ve Hekatomb’un maketleri
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METROPOLİS 2011 YILI KAZI VE ARAŞTIRMALARI
Serdar AYBEK*
Ali Kazım ÖZ
Aygün Ekin MERİÇ
Baki DEMİRTAŞ
İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yeniköy’de bulunan Metropolis antik kentinde 2011 yılı
çalışmaları 22.06.2011 ve 26.10.2011 tarihlerinde, arkeolojik alanlardaki kazılar, yakın
çevre yüzey araştırmaları ve sondajlar, restorasyon ve konservasyon çalışmaları ile analiz,
değerlendirme ve yayın aşamalarında gerçekleşmiştir. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan İzmir
İl Özel İdare’ye aktarılan maddî destekler, Trakya Üniversitesi, Torbalı Belediyesi, Yeniköy
Muhtarlığı, Sabancı Vakfı ve MESEDER (Metropolis Sevenler Derneği) katkılarıyla
yapılmıştır. Bakanlık temsilcisi olarak Sakarya Müzesi’nden Arkeolog Yeliz Kocayaz görev
almıştır. Kazı sonunda 49 adet envanterlik ve 134 adet etütlük eser İzmir Arkeoloji Müzesi’ne
teslim edilmiştir.
Önceki yıllarda kazısı yapılmış olan Bademgediği Kalesi’ndeki buluntuları
değerlendirmek amacıyla Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Recep Meriç başkanlığında bir
ekip oluşturulmuştur. Araştırmalar sonucunda Hititoloji otoritelerinin de kabul ettiği gibi
Bademgediği Tepesi’nin Hitit kaynaklarında adı geçen Puranda kenti olduğu anlaşılmıştır.
2011 sezonu çalışmalarında buluntuların çizim, fotoğraf ve yerleşim katlarının planlarına
ait düzenlemeler büyük oranda bitirilmiştir. M.Ö. 2.binyıl seramikleri tasnif edilmiş katalog
ve çizim verileri kontrol edilerek istatistik veriler elde edilmiştir. Ayrıca, Metropolis kentine
ait yeni bulunan yazıtları araştırmak amacıyla, Erlangen Nürnberg Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Boris Dreyer ve Prof. Dr. GüntherSchörner yönetiminde bir grup çalışması yapılmıştır.
Çalışma sonucu elde edilen yeni bulgular yayınlanmak üzere hazırlanmaktadır.
Palaestra Mozaikleri
Çalışmalara ilk olarak Palaestra orta avlusu ve Batı Galeri mozaiklerinin ortaya
çıkarılmasıyla başlanmıştır (Çizim: 1). Bu alandaki çalışmalarının ardından Nişli Yapı olarak
adlandırılan hamam yapısı ve bu hamam yapısının batısında bulunan mekânların ortaya
çıkarılmasına yönelik çalışmalarla devam edilmiştir. 2011 yılı Palaestra çalışmaları Dokuz
Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Onur Gülbay, arkeologlar Burak
Arslan ve Yeşim Ulaş, arkeoloji öğrencileri Yılmaz Balım, Tuğçe Oral ve Umut Canseven’den
oluşan ekip denetiminde 27 işçi ile başlamıştır.
Öncelikle S19 plan karesi olarak belirlenen alanda devam eden çalışmalar sırasında
*Doç. Dr. Serdar AYBEK, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Muradiye Yağcılar
Kampusu, Manisa/TÜRKİYE. email: saybek@gmail.com
Öğr. Gör. Dr. Ali Kazım ÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Buca, İzmir/
TÜRKİYE. e-mail: ali.oz@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Aygün Ekin MERİÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Buca, İzmir/
TÜRKİYE. e-mail: aygunek@mynet.com
Araş. Gör. Dr. Baki DEMİRTAŞ, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne/TÜRKİYE.
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bulunan az sayıda seramik parçasını yanı sıra Geç Roma Dönemine tarihlendirilen ve önceki
yıllarda bulunan sikkelerle paralel Geç Antik Dönem (M.S. 3-4 yy.) sikkeleri tespit edilmiştir.
Palaestra avlusunu tam orta yerine rastlayan 3,43 x 3,62 m. ölçülerinde, 0,24 m. yüksekliğinde
moloz taş temel dolgusu ortaya çıkarılmıştır. Temel muhtemelen Palaestra içindeki önemli
bir anıta veya suyla ilişkili bir yapıya ait olmalıdır.
U15 plan karesinde zemine ait çok sayıda mermer plâka parçaları ile birlikte “ATOY”
yazıtlı arşitrav bloğu tespit edilmiştir. 1,22 x 0,52 m. ölçülerindeki arşitrav üzerindeki yazı,
stil bakımından batı galerideki imparatorluk yazıtından farklılık göstermektedir. Alanda
ayrıca pişirme kapları, kandil parçaları, tava sapları, basit firnisli ve ince duvarlı seramik
parçalarının yanı sıra cam ve metal parçalar yoğun olarak çıkarılmıştır.
Palestra içindeki dolgu toprakta, mermer bir kadın başına ait parça bulunmuştur
(Resim :1). Dalgalı saçları başının ortasında bir bantla ikiye ayrılıp alında Klâsik tarzda
üçgen yapmaktadır. Başın arkasının düz olması aplike olarak kullanılmış olabileceğini
göstermektedir. Kaşların kalkık olması ve gözündeki matkap işçiliği gibi özellikler göz
önünde bulundurulduğunda, bunun M.S. 2. yüzyıl ortalarına ait olabileceği düşünülmektedir.
Palaestra ile hamam arasında yer alan Batı Portiko’daki mozaik döşemeler Güney
Portiko’nun devamı olarak tasarlanmıştır. Aynı bordür süslemesi devam etmekte ve Kuzey
Portiko’nun başladığı yerde sonlanmaktadır. Batı Portiko’da her biri farklı boyutlardaki 11
panelin toplam uzunluğu 43,64 m, genişliği ise bordürle birlikte 5,76 metreyi bulmaktadır
(Çizim : 2). 2010 yılında Güney Portiko’da bulunan panellerle birlikte, farklı stilde toplam
23 mozaik panel ortaya çıkarılmıştır.
Panellerin etrafındaki bordür basit geometrik şekillerden oluşarak her iki yandan
1.60 – 1,70 m. arasında genişliğe sahiptir. Bordürden geriye kalan panel genişlikleri ise
2,28 ile 2,34 m. arasında değişmektedir. Dış bordür, beyaz zemin üzerine belirli aralıklarla
yerleştirilen ikili koyu mavi karelerden oluşmaktadır. Buna benzer bordürler Efes Yamaç
Evleri’nde sıklıkla uygulanmıştır. Bordürün ana şekli olan dalga motifi iki renkli çerçeveler
ile birlikte panelleri sınırlamaktadır. Bordürlerdeki tessera yoğunluğu 40-50 tessera/dm2 iken
panellerde bu rakam 50-60 tessera/dm2 çıkmaktadır.
Güney ve Batı Portikoları’nın kesişim noktasında yer alan köşe, özel bir motif ile
süslenmiştir. Dairesel çerçeve içindeki sekiz kollu Lozenge yıldızının oluşturduğu 13.
panelin boyutları 2,32 x 2,32 metredir (Resim :2). Eşkenar dörtgen şeklindeki Lozenge
motifi Palaestra mozaiklerinde fazlasıyla kullanılan bir bezemedir. Güney Portiko boyunca
ara panel olarak kullanılan bu motif, köşede bir değişiklik yapılarak Batı Portiko panelleri
içinde de bir kez kullanılmıştır. Böylece Güney ve Batı galerilerindeki süslemelerin birbiri
içine girmiş görüntüsü yaratılmıştır. 14. Panel Güney Portiko mozaiklerinin bir devamı
olarak Lozenge şeklinde küçük bir ara paneldir. Bu tür ara panellerden oluşan galerilere,
Anemurium Büyük Hamam Palaestra koridorunda1 ve Antakya Psykhe Evi kolonadında2
rastlanmaktadır. Bundan sonraki 16, 18, 20 ve 22. paneller basit diyagonal çizgilerden oluşan
küçük ara motiflere sahiptir. Benzer şekilde 17. ve 19. paneller de basit şekilde çizgisel olarak
işlenmiş diagonal ve iç içe karelerden oluşan geometrik süslemeye yer verilmiştir.
15. ve 23. ana paneller, birbirine teğet küçük ve büyük karelerden oluşan aynı bezemeye
sahiplerdir. Tek farklılık büyük karelerin içindeki motiflerdir; 15. panelde basit çiçek motifi

1

Champbell 1997, 31, fig. 29.

2

Levi 1947, 168, fig. 64, pl. XXXIX a.

266

varken 23. panelde kalp biçimindeki sarmaşık yaprakları bulunur3. Yaprakların baktığı
yönler belli bir sıra gözetmeden, karışık hâlde her yöne bakacak biçimde işlenmişlerdir. Bu
süsleme tarzı, Efes Kuretler Caddesi üzerindeki Alytarkhes Stoası’ndaki mozaik döşemeye
benzemektedir4. Ayrıca yaprakların etrafını çevreleyen teğet karelerin bir benzeri de Efes
Yedi Uyurlar Mağarası’nda bulunmaktadır.
20. Panel ise, Metropolis mozaikleri içinde sıklıkla görülen bir bezemeye sahiptir.
Panelin esas motifi olan iç içe geçmiş daire motifinin genel özelliği hem bant hem de
panel olarak kullanılabilmesidir. Benzer örneklere Efes Yamaç Evler’deki birçok mozaik
döşemede rastlanmaktadır. Efes kentinin en önemli yapılarında bulunan ve sevilen bir form
olduğu anlaşılan bu örneklerin yapım tarihleri M.S. 3. ve 4. yüzyıl olarak tarihlendiği için,
MetropolisPalaestra mozaiklerinin de aynı dönemde yapıldığını kabul etmek ve yapının geç
evresi olarak tanımlamak mümkündür.
Batı Portiko döşemeleri diğer galerilere göre daha iyi korunmuş durumdadır. Panellerde
herhangi bir büyük boşluk olmamasına rağmen, bordürde yer yer eksiklikler görülmektedir.
Tesseraların üzerinde yılların getirdiği patina tabakası kalınlaşmış ve mozaiğin korunmasında
en önemli etken olmuştur. Ayrıca bu galerideki panellerin uzunlukları birbirine yakındır ve
6,50 – 7,00 m. arasında değişmektedir. Bunun yanında, portikonun ilk (15.) ve son (23.) ana
paneli aynı bezeme ile döşenmiş ve biraz olsun simetri gözetilmiştir. Fakat burada, Güney
Portiko’daki bazı panellerde görülen sarı, kırmızı ve yeşil renkli tesseralara kesinlikle yer
verilmemiştir. Batı Portiko’nun hamamın merkez binası yönünde olmasından dolayı, bu
tür farklı düzenlemelere sahip olduğu veya diğer portikolardanfarklı bir atölye tarafından
yapıldığı düşünülebilir (Resim :3).
Nişli Yapı
2009 yılı kazı sezonunun sonunda bir havuz sistemine ait olduğu görülen nişleri
nedeniyle “Nişli Yapı“ olarak adlandırılan yapının kazısına 2011 sezonunda yeniden
başlanmıştır (Çizim :1). 2009 sezonunda tam olarak açılamayan, sadece güney duvarındaki
havuzları ve bunların önündeki döşemeleri açığa çıkarılan yapının işlevinin tam
anlaşılabilmesi için yapının güneyini sınırlayan ve kazı çukuru kesiti içine doğru devam eden
güney duvarı, batı yönünde takip edilerek yeniden kazılmaya başlanmıştır.
Bu alandaki çalışmalar U’26 ve U’27 plan karelerinde 43,70 m. kodunda başlayan
çalışmalarda, önceki duvarları kesen moloz taşlı bir duvara rastlanmıştır. Aynı mekânda
yanık toprak tabakası ve kırık tuğla parçalarının ele geçirilmesinedeniyle Nişli Yapı’nın
aslında bir hamam kompleksi ve bu bölümün de praefurnium (ateşlik) olduğu anlaşılmıştır.
Aynı zamanda ele geçirilen az sayıda seramik buluntu, bronz sikkeler ve mimarî parçalar
yapının Geç Roma Dönemine tarihlenmesinde etkili olmuştur. Çalışmaların devam ettiği
T’26 plan karesinde ise 41,25 m.seviyesinde Roma Dönemine ait bir matara5 bulunmuştur
(Resim :4). Üzerindeki bitkisel motiflerin yanı sıra Menad ve Satyr figürlerinin bulunduğu
mataranın her iki yüzünde de aynı mitolojik sahne simetrik olarak yer almaktadır.
S’26, T’26 ve U’26 plan karelerini kapsayan alanda birbiriyle bağlantılı mekânlardan
oluşan yapı kompleksi ortaya çıkarılmıştır. Arkada küçük odalar ve onların önünde 5,50 x 4,80
m ölçülerinde odaların bulunmasıyla oluşan bu mekânlar topluluğu, Antik Çağda örneklerine
3

Öz, 2012, 707.

4

Jobst 1977, 32, fig. 43-44.

5

Aybek ve Ekin-Meriç, 2012, 18.
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rastladığımız Macellum yapılarının plan tipini anımsatmaktadır. Fakat öte yandan bu yapının
hamam kompleksiyle bitişik bir şekilde inşa edilmesi, yapının hamamla bir bağlantısı olup
olmadığı sorusunu da akla getirmektedir. Ele geçirilen küçük buluntular açısından çok zengin
olan bu plan karede tamamı Roma İmparatorluk Dönemine ait olan yedi bronz sikkenin yanı
sıra terrakotta, taş ve bronz objelere rastlanmıştır. Mekânların içinde M.S. 2. yüzyıldan 5.
yüzyıla kadar yayılım gösteren toplam 27 adet bronz sikke çıkartılmıştır.
R’25 plan karesinde 43,66 m. seviyesine inildiğinde Palaestra’nın kuzey duvarı
olabileceğini düşünülen harçlı bir taş duvar sırasına rastlanmıştır. Palaestra kuzey duvarı
ve nişli yapı güney duvarı arasında 1,88 m. genişliğindeki koridor takip edilerek doğu
yönünde çalışmalara devam edilmiştir. Palaestra kuzey galeri mozaiğinin kesilerek, alanın
mermer döşeme ile kaplandığı anlaşılmaktadır. Bu koridorda çıkan dokuz bronz sikkenin
tamamına yakını Roma İmparatorluk Dönemine aittir. İki yapı arasındaki alanda derinleşme
çalışmalarıyla birlikte ortaya çıkarılan birçok künk sistemi koridorla aynı aksta doğu-batı
doğrultusunda devam etmektedir. Bu iki duvar arasında ortaya çıkarılan künk sistemleri stil
itibariyle Geç Roma Dönemine M.S. 4. yüzyıla tarihlenmektedir.
2011 yılı kazı sezonunda Nişli Yapı sektöründeki çalışmalar U’26 ve U’27 plan
karelerinde 43,70m.kodunda başlamıştır. 41,75m. seviyesine gelindiğinde yanık toprak
tabakası, yoğun tuğla parçaları ve tonozlu duvar sırası nedeniyle hamamın praefurnium
bölümünün burada olduğu anlaşılmıştır. 39,52m. seviyesindemekânın tabanına ulaşılmasıyla
birlikte praefurniumun kuzeybatı köşesinde bir su kuyusu tespit edilmiştir. Örme taş olarak
yapılmış olan kuyunun praefurniumdan daha geç bir döneme ait olduğu düşünülmektedir.
Kuyu içinde başlayan derinleşme çalışmalarıyla birlikte, yüksek kaideli terrakotta bir
heykelcik ile yoğun seramik parçaları ele geçirilmiştir. Ayrıca praefurnium mekânı içinde
sürdürülen çalışmalar esnasında yoğun olarak pencere camı ve kenet parçaları ile de
karşılaşılmıştır.
Toprağın molozlu ve gevşek yapısının yanı sıra plankare üzerindeki bazı bölümlerin
çökmesi nedeniyle alt kısımdaki hypocaust sistemi ortaya çıkmıştır (Resim :5). Hypocaust
sistemini oluşturan ve ortalama yüksekliği 0,90m.olantuğla ayaklar yer yer tahribata uğramış
olarak çıkmıştır. Seramik buluntuya çok nadir rastlanmakla beraber yoğun bir şekilde pencere
camı ve tubuli tuğla parçalarının geldiği gözlemlenmiştir. Ele geçirilen yoğun pencere camı
doğrultusunda yapılan araştırmada pencere camlarının, hamamların caldarium (sıcaklık)
bölümlerinde sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir. 40,50m.seviyesinde ortaya çıkarılan
2,00 x 0,90m.ölçülerinde ve 0,50m. derinliğindeki dikdörtgen planlı havuz yapısı, mermer
kaplamalarıyla birlikte sağlam olarak bulunmuştur.
Hypocaust sistemli mekânın ardından, yapının doğusunda Y’27 ve Y’28 plan karelerdeki
çalışmalarda 40,46m.seviyesine inildiğinde mermer taban kaplaması ile karşılaşılmıştır.
Kaplamanın tahribata uğradığı bölümde mermer kaplama harcının alt kodu olan 40,31m.de
mozaik taban süslemesine rastlanmıştır. Bu mozaik taban kaplaması yoğun tahribata uğramış
ve eğimli bir şekilde mermer taban kaplamasının altına girmektedir. Muhtemelen hamam
kompleksine ait olan bu yeni mekân inşa edilirken tabanı mozaikle kaplanmıştır. Yaşanan
deprem vb. afetler sonucu tahribata uğrayan mozaik taban kaplamasının üzerine sonraki bir
dönemde mermer taban kaplamasının inşa edildiği anlaşılmaktadır. Moloz toprakla birlikte
yoğun bir şekilde mermer, mozaik ve fresk parçaları ele geçirilmektedir. 7,18 x 6,50 m
ölçülerindeki mermer kaplamalı alanın, hamamın ısıtılmayan bölümlerinden biri olduğu
anlaşılmaktadır.
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2011 kazı sezonunda, hamam kompleksi sınırları içinde ele geçirilen 12 bronz
sikkenin geneli M.S. 1. ve 3. yüzyıl Roma İmparatorluk Dönemine tarihlenmektedir. Buradan
yola çıkarak Palaestra, Nişli Yapı batı mekânları ve üçüncü hamam kompleksinin çağdaş
olduklarını öne sürebiliriz. Ele geçirilen az sayıdaki seramik buluntunun tamamına yakını
M.S. 2. yüzyıl Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenmektedir. Öte yandan Geç Roma
Dönemine (M.S. 3. ve 4. yüzyıl) ait sikkeler de hamam yapısı içinde karşımıza çıkmıştır.
Koruma ve Onarım Çalışmaları
2011 kazı sezonunun son haftasında çalışmaları biten Palaestraavlusu ve Batı
Portikomozaiklerinde basit onarım çalışmaları yapılmıştır. Öncelikle döşeme kenarlarına
mevcut harç ile uyumlu bir malzemeyle bordür çekilerek mozaik sağlamlaştırılmıştır.
Mekânik yolla yüzey temizliği yapıldıktan sonra, çatlak ve boşluklara tuğla kırıklı kireç
harcı ile doldurma ve sağlamlaştırma işlemi yapılmıştır. Bu onarım çalışmalarının ardından
Palaestra alanının mermer kaplamaları ile batı ve güney mozaikleri jeotekstil ile örtülüp
üzerlerine mıcır taş dökülerek koruma altına alınmıştır. Aşağı Kent olarak adlandırdığımız
alanda bulunan tüm komplekslerin etrafında temizlik ve yağmur suyu drenaj çalışmaları
yapılmıştır.
“Metropolis’te Bulunan Pişmiş Toprak Heykelciklerin Restore Edilmesi ve İncelenerek
Yayınlanması” başlıklı TÜBİTAK Projesi 2011 sezonu içinde tamamlanarak sonuç raporu
teslim edilmiştir. Tanım, fotoğraf, temizlik ve koruma aşamalarından geçen 965 parça
eser,Metropolis’teki zengin repertuarı temsil etmektedir. 1989 yılından 2011 yılına kadar gün
ışığına çıkarılmış olan ve koruma ya da onarım gerektiren terrakotta figürinlerin, proje süresi
içinde restorasyon ve konservasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu eserlerin 205 adedi Efes
Müzesi’nde ve 150 adedi İzmir Arkeoloji Müzesi’nde yer almaktadır.Müzelerdeki eserlerden
166 adedi envanterlik, 186 adedi etütlük değerdedir. Arkeolog Hüseyin Erpehlivan ve
Restoratör Taner Özgür tarafından, eserler ile ilgili aşağıdaki tespitlerde bulunulmuş, koruma
ve onarım uygulamaları gerçekleştirilmiştir.
Bozulma nedenleri:Metropolis’dekiterrakotta figürinler de diğer birçok eser gibi doğa
koşullarında ve toprak altında belirli bir bozulma süreci geçirmişlerdir. Toprak altında uzun
süre kalan eserler, basınç ya da nemli ve tuzlu ortam nedeniyle kısmen bozulmuşlardır. Nem,
terrakottafigürinlerin dokularını zayıflatarak hassaslaşmasına, çatlayarak parçalanmalarına ya
da boyalarının dökülmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda eserlerin yüzeyinde biyolojik
ve kimyasal etkenlerin oluşmasını hızlandırmıştır. Bazı eserlerde ise pişirme ısısının ve
kil kalitesinin düşük olmasından kaynaklanan bozulmalar da görülmektedir. Terrakotta
heykelciklerde bozulma durumlarına göre sırasıyla; gün ışığına çıkarma, taşıma, temizleme,
tasnif, yapıştırma ve sağlamlaştırma işlemlerinden uygun ve gerekli olanları yapılmış ve
sonuçlar belgelenmiştir.
Gün ışığına çıkarma:Uzun yıllar toprak altında kalan eserler nemli ortama alışırlar.
Gün ışığına çıkarıldıklarında aniden ortamdaki nem düzeyi değiştiği için belirli bir
bozulma sürecine girebilirler. Bu nem değişikliğinden dolayı kuruyarak çatlayabilir ve
hatta dağılma bile görülebilir. Gün ışığına çıkarılan nemli terrakotta figürinlerin, hızlı nem
değişikliğinden dolayı bozulmalarını önlemek için yavaş bir şekilde kurutularak dışarıdaki
ortama alıştırılması gerekir. Bu durumdaki eserler, çevresindeki toprak ile beraber çıkarılarak
kazı evi laboratuarına getirilmiş ve üzerindeki toprak kademeli olarak alınmıştır. Bilgi fişleri
269

ile birlikte konuldukları plastik torbalar içinde terlemeyi önlemek için delikler açılmış ve
böylece malzemenin hava alması sağlanmıştır.
Taşıma: Bazı eserler toprak altında parçalanmış ya da aşırı derecede hassaslaşmış
olabilirler. Bu gibi durumlarda toprak kırılmış parçaları bir arada tutma görevini üstlenmiş
durumdadır. Kazıda çıkarılan bu tür eserler, üzerlerindeki toprak tabakası ile birlikte alınmış
ve üzerleri nemli bir bezle örtülmüştür. Nemli bez toprağın dağılmasını ve hızlı bir şekilde
kurumasını önlemek amacıyla kullanılır. Daha sonra eser, içi pamukla kaplı bir kasaya
konularak atölyeye taşınmıştır. Bazı eserlerde gözle görülmeyen kılcal çatlaklar bulunabilir,
eserin yapıldığı malzeme yumuşamış olabilir ya da düşük ısıda pişirilmesinden kaynaklanan
hassasiyeti bulunabilir.
Temizleme: Terrakotta figürinlerin durumlarına göre, temizlenmelerinde üç çeşit
yöntem kullanılmıştır: fiziksel, mekânik ve kimyasal. Fiziksel temizleme yöntemleri,
fırça, ahşap kürdan, çeşitli dişçi âletleri ve bisturi uçları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Mekânik temizlemede ise, dişçi motorunun çeşitli kalınlıktaki uçları kullanılarak, çıkması
zor olan kirler temizlenmiştir. Bu işlemlerde dişçi motorunun sert uçları kullanılmamış ve
aynı yüzeyde uzun süre durmamaya çalışılarak, kontrollü bir şekilde, eserlerin yüzeyini
aşındırmadan temizlikleri gerçekleştirilmiştir. Terrakottaların üzerlerindeki çıkmayan
kirlerin yumuşamasını sağlamak için etanol kullanılmıştır. Yanlış yapıştırılan parçaların
ayrılmasında ve kırık yüzeylerdeki yapışkan artıklarının temizlenmesinde, aseton, tiner ya da
toluen pamuk yardımıyla emdirilerek kullanılmıştır.
Tasnif: Toprak altında bulunan eserler, genelde parçalanmış olarak gün ışığına
çıkarılmaktadırlar. Aynı plan karede birden fazla eserin parçaları bir arada karışık bir
şekilde çıkabilmektedir. Bu parçalanmış eserlerin restorasyonlarının hızlı bir şekilde
gerçekleştirilebilmesi için tasniflerinin yapılması gerekir. Eserler formlarına (kol, bacak,
gövde, baş, kaide, elbise barçaları v.b.), bezemelerine (boyalı, boyasız, sırlı v.b.) ve kil
renklerine göre gruplara ayrılarak tasnifleri gerçekleştirilmiştir.
Yapıştırma:Yapıştırma işlemlerine başlamadan önce ilk olarak kırık parçaların
eser üzerindeki yerleri tam olarak tespit edilmiş ve buna göre uygun bir yapıştırma planı
oluşturulmuştur. Bütün parçaları yapıştırmadan önce parçaların tam olarak kırık kırığa oturup
oturmadığı kontrol edilmiştir. Yapıştırıcının kıvamını artırmak için içine, eserin kil rengine
uygun renkte bir miktar tuğla tozu katılmıştır. Parçalar yapıştırılırken hata payı düşünülerek
aseton, tiner, toluen vb. çözücüler ile tekrar çözünebilen bir yapıştırıcı olan Peligom
kullanılmıştır. Yapıştırılan parçalar kurumaları için kum havuzuna dengede durabilecek bir
şekilde yerleştirilmiştir.
Sağlamlaştırma:Özellikle Uyuzdere Mağarası buluntuları gibi eserler nemden dolayı
yumuşamış, boya tabakası kabarmış veya dökülmüştür. Bu tip bozulma durumu gösteren
eserlerin, daha fazla tahribata uğramamaları için sağlamlaştırma işlemlerinden geçmeleri
gerekmekteydi. Eserlerin hassasiyet durumuna göre asetona, toluene veya tinere %3, %5,
%10 oranlarında Paraloid B72 ya da Peligom katılarak hazırlanan eriyikler eserlere tatbik
edilmiştir. Hazırlanan eriyikler eserlere fırça ile sürme, püskürtme, enjekte etme veya
daldırma yöntemlerinden biri veya birkaçı kullanılarak uygulanmıştır.
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Belgeleme:Tüm terrakotta figürinlere uygulanan bütün restorasyon ve konservasyon
işlemleri yazı ve fotoğraf ile belgelenmiştir. Böylece, eserlerin işlem görmeden önceki
durumları ve onarım sonrası durumları ortaya konulmuştur (Resim 6).
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Çizim 1: Aşağı Hamam, Palaestra ve Nişli Yapı planı

Çizim 2: Batı Portiko mozaikleri planı
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Resim 1: Mermer kadın başı parçası

Resim 2: Güney ve Batı Portikoları’nın köşesinde
bulunan sekiz kollu Lozenge yıldızı

Resim 3: Palaestra alanının genel durumu
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Resim 4: Mitolojik betimli seramik matara

Resim 5: Nişli Yapı içindeki hypocaust sistem

Resim 6: Bir terrakotta figürinin konservasyon öncesi ve sonrası
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KUŞADASI, KADIKALESİ KAZISI 2011 YILI
ÇALIŞMALARI
Zeynep MERCANGÖZ∗
Emine TOK
Tümay Hazinedar COŞKUN
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın maddî destekleriyle gerçekleştirilen 2011
Kazı çalışmalarına Bakanlık temsilcisi olarak Tokat Müzesi’nden Saliha İçen katılmıştır.
Başkanlığımdaki kazı ekibinde Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Emine Tok, Araştırma Görevlileri Dilek MaktalCanko ve Ayça Elalmış, Dr.
Sinan Mimaroğlu, doktora öğrencisi Feride İmrene Altun, yüksek lisans öğrencisi Tümay
Haznedar, Arkeolog Miray Mimaroğlu ve 20 lisans öğrencisi arazide görev almışlardır.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Arkeolog Levent Kutbay kazı alanının bilgilendirme panoları
ile web sitemizin hazırlanmasında teknik hizmet vermiştir. Bu yıl ayrıca kazı ekip üyemiz
olan İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Onar, hayvan
kemikleri ile ilgili incelemelerine bu yıl da devam etmiştir. Bir diğer ekip üyemiz, İstanbul
Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Fethi Yüksel geçen yıl olduğu
gibi, bu sezonda da alanda arkeojeofizik etütlerini sürdürmüştür. Yrd. Doç. Dr. Yüksel, kale
içindeki açmaların çevresindeki alan ile kale dışında höyüğün yayılım alanına ilişkin veriler
toplamak üzere alan manyetik taramalar yapmıştır.
2011 kazı sezonunda antropolojik çalışmalar yapmak üzere ekibimize katılan Genel
Cerrahi Uzmanı ve Adlî Bilimler (Adlî Antropoloji ve Kriminalistik) Uzmanı Op. Dr.
Mehmet Görgülü, ilginç araştırma ayrıntıları ile Kadıkalesi’nin demografik yapısına ışık
tutmak üzere yeni ekip üyemiz olarak aramızda bulunmuştur. Dr. Görgülü, kazı alanında
bulunan iskeletleri adlî ve medikal antroplojik açıdan incelemektedir. Bu amaçla iskeletlerin
kimliklendirilmesi (yaş, boy, cinsiyet, iskelet üzerinde iz bırakmış hastalıkların saptanması,
beslenme özelliklerinin ortaya konması) yapılmakta ve ölüm nedenleri araştırılmaktadır. Bu
çalışmaların yanı sıra kendisi korunmuş örneklerde DNA analizleri genetik göç yolculukları
ve DNA hastalıklarını da araştıracaktır.
Geçtiğimiz yıllardaki gibi kazılar bu yıl da kale içinde kilise–manastır kompleksindeki
açmalarla, sur dışında höyük tabaklanmasını anlamaya yönelik basamaklı açmalarda
gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). 2007 yılından başlayarak batıdaki mekânları görülmeye
başlanan kilisenin apsisinin ortaya çıkarılışı bu yılki önemli bulgumuz olmuştur (Resim: 2).
Apsisin içinde din adamlarının ayin sırasında oturdukları basamakların (syntronon) mermer
kaplamaları ve apsisle önündeki bema zemininde yer alan opus sectile döşemelere ait sayısız
küçük parçalar ele geçirildi (Resim: 3). Bu da kilisenin şiddetli bir depremle yıkılışına ilişkin
ayrıntılardan biri oldu. 2010 yılında naosun temizliği sırasında Erken Hristiyan bazilikasının
sütunları, deprem nedeniyle, yapının geç kullanımlarında örüldükleri duvarları patlatarak
∗
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yapı içine devrilmek üzere iken bulunmuştu. Bazilikanın sütunlardan ikisi ise güney yan
nef içinde geç kullanım evresinin altında yatmaktaydı. Doğuda da deprem ile bu kutsal
mekânı naostan ayıran bir unsur olan templonunun sütunlarının parçalara ayrılmış olarak,
naostakiler gibi in situ yatmaktaydılar (Resim: 3-4).
Bemanın temizliği sırasında iki parça olarak bulunan, fildişinden oyulmuş iki martir
azize ikonası kilisenin korunabilmiş kutsal imgelerindendi (Resim: 5). Ellerinde martir (din
şehidi) haçları tutan azizlerden sağdaki diğerinden daha yaşlıdır ve bunun sol yanındaki
düşey yazıtlardan birinde Hagia (Azize) sözcüğünden son üç harf okunabilmektedir. Diğeri
ise yazıtın tam ortasından kırık olduğundan harfler kısmen sezilir. Muhtemelen burada genç
azizenin ismi yazılı olmalıydı. Sağdaki diğerinden daha yaşlı görünen, ellerinde martir (din
şehidi) haçları tutan bu kadın figürlerinden sağdakinin yanındaki Hagia (Azize) sözcüğünden
son üç harf okunmakta, sağdaki genç figüre ait olan ismin harflerinin büyük bir kısmı kırık
olduğundan ne olduğu anlaşılamamaktadır. Azizeler ve ikonaya ilişkin araştırmalarımız
devam etmektedir. Çalışmalarımız sonunda çeşitli onarımlar geçirmiş üç nefli kilisenin,
nerdeyse Bizans başkenti Konstantinopolis’le boy ölçüşen boyut ve görkemde bir yapı olduğu
görülmüştür (Resim: 2, Çizim:1). 2011 kazı sezonunda tüm buluntularımızın belgeleme
çalışmalarının yanında, önceki yıllarda bulduğumuz etütlük Bizans sırlı seramiklerinden
tümlediğimiz çok sayıda kâse ve tabaklar da çizimleri ve belgelemeleri tamamlanarak Aydın
Arkeoloji Müzesine teslim edilmiştir (Resim: 6-7).
Aşağıda kazı başkan yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Emine Tok’tan alan çalışmaların ayrıntılı
bir metni ile Tümay Hazinedar Coşkun’un 2011 cam buluntularının bir ön değerlendirmesi
yer almaktadır.
Kuşadası Kadıkalesi 2011 Yılı Alan Çalışmaları
Kuşadası Kadıkalesi/Anaia kazısı 2011 yılı çalışmalarına 24 Haziran 2011 tarihinde
bitki ve alan temizliği ile başlanmıştır. Kazılar, biri sur dışında, diğer ikisi kale içinde
olmak üzere üç ana sektörde sürdürülmüştür. Kale içinde yer alan ilk sektör, girişin sağında
konumlanmış olan anıtsal kilise ve çevresindeki mekân dağılımına yönelik araştırmaların
sürdürüldüğü U-34, Y-34, T-34, V-34,V-35, T-35 açmalarıdır. İkinci sektör, batıda, daha
önceki kazı sezonlarında açığa çıkarılan Osmanlı Dönemine ait tabyaların doğusunda, bu
oluşumlarla ilişkili mekân araştırmalarının sürdürüldüğü U-24, V-24, Y-24, T-24, P-24,
R-24, S-24, 0-24 açmalarıdır. Sur dışında höyük araştırmalarının yapıldığı üçüncü sektördeki
çalışmalar isebasamaklı açmalarda (L–23 1 Numaralı Basamaklı Açma, L–23 2 Numaralı
Basamaklı Açma, K–23 3 Numaralı Basamaklı Açma) sürdürülmüştür.
I.Sektör Çalışmaları
Kilise
2010 yılı kazı sezonunda, önceki yıllarda, batıdaki sınırları tespit edilen kilisenin
doğuya doğru yayılım alanını saptamak ve kilisenin zeminine ulaşmak amacıyla çalışmalar,
bir bölümü U-34, Y-34, T-34, V-34,V-35, T-35 plan kareleri içinde kalan alanda devam
etmiştir. Çalışmalarda, kilisenin birimleri olan naos içi birimler ile kilisenin güneyine bitişik
mekânları ayrı ayrı değerlendirilmiş, her bir birimden gelen buluntular, kendi konsepti içinde
etüt edilmiştir. Zira kilisenin duvarları orijinalde sıvalı ve boyalıdır. Çoğu sıva tabakası
yapının yıkılması sırasında bulunduğu birim içine dağılmıştır. Bunun gibi, çökme sırasında
yapı içindeki mimarî plastiklerin de (lento-söve-templon birimleri-sütun, sütun başlıkları vb.)
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çoğu, in situ ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla ileride yapılacak restorasyon çalışmaları sırasında,
belirlenen mekânlarda ele geçirilen verilerin daha sağlıklı değerlendirilmesi ve belki de
tümlenmesine yönelik çalışmaların kolaylaşacağı düşünülmektedir (Çizim:1, Resim:2).
Naos ve Güneyi̇ndeki̇ Çalışmalar
Mezar Ek Yapısı/Güney Yan Nef
Bu alan, Erken Bizans Döneminde üç nefli olarak planlanmış ana kilisenin güney yan
nefi iken, muhtemelen geçirdiği bazı onarım ve değişiklerle mezar ek yapısına dönüştürülmüş
birimdir. Bu nedenle tanımlamalarımızda, son evre kullanımı esas alınmış, güney yan nef,
mezar ek yapısı olarak isimlendirilmiştir. Zira daha önceki kazı sezonlarında, arkasolium
kemerlerinin içinde önemli din adamları/piskopos mezarları ortaya çıkarılmıştı.
Bu alanda çalışmanın amacı, kilisenin güney yan nefinin/mezar ek yapısının doğuya
doğru sınırlarını saptamaktır. Bu amaçla çalışmalara, U-34 ve T-34 plan karelerinin
5x10 m. lik bölümünde +18.40 m. kotunda başlanmıştır. +17.18 m. kotunda, güney
yan nefikuzey-güney yönünde kesen bir duvar ortaya çıkmıştır. Bu duvarın ortasında bir
giriş açıklığı bulunmaktadır. Taş-tuğla ile örülmüş duvarda bağlayıcı harç olarak toprak
kullanılmıştır. Mezar ek yapısına sonradan tasarlandığı anlaşılmaktadır. Zira söz konusu
duvar örülürken, mezar ek yapısının orijinal sıvalı duvarının önünü kapatmıştır. Doğuya
doğru devam eden çalışmalarda, kilisenin ana duvarını kuzey-güney yönde kesen başka
bir duvar ile karşılaşılmıştır. Muhtemelen kemerli bir açıklıkla apsisin güneyine sonradan
eklenmiş diğer mekâna açılmakta idi. Ancak bu kemerin de içi örülerek kapatılmış ve bu
alanda kare planlı bir oda elde edilmiştir. Muhtemelen bu kapatma, yukarıda sözü edilen
duvarın inşası sırasında yapılmış olmalıdır. Bu mekânlar içinde çeşitli seviyelerde 53 adet
sikke ile kırık hâlde sırlı-sırsız seramik parçalar, cam ve metal parçalar ve dağınık hâlde
duvar resmi parçaları bulunmuştur. Çalışmalar sırasında güney nefi kuzey-güney yönünde
kesen duvar önünde 6 adet mezar, 3 adet mezar yapısı olmaksızın dağınık hâlde birey ortaya
çıkmıştır. Mezarlardan M3 (+16.33 m.), M5 (+16.30 m.) ve M6 (+16.14 m.) içinde ortaya
çıkan bireylerin kemikleri sağlam kondisyondadır ve anatomik pozisyonları net biçimde
izlenebilmektedir. M-2’de ortaya çıkan bireyin kemikleri dağınık hâldedir (16.49 m.). M-4 te
ele geçirilen bireyin (16.27m.) çocuk olduğu anlaşılmıştır. Hocker pozisyonunda gömülmüş
olan iskelet, çok fazla tahribata uğramış hâldedir. M-7 olarak kodlanan gömüde (+16.31),
dağınık hâlde insan kemikleri toplanmıştır. M-9 olarak kodlanan birey de (+16.26 m.) diğer
üç birey gibi dağınık hâlde ele geçirilmiştir. Kemikleri eksiktir. Mezar formu içinde gömü
değildir. Tüm gömülerin, güney yan nef/mezar ek yapısının taş kaplama zemini üzerine
yatırıldığı gözlemlenmiştir. Üzerleri kiremit çatkı ile örtülmüştür.
Güney yan nefin doğusunda, büyük bölümü T-34 plan karesi sınırları içinde kalan oda
içindeki çalışmalarda +16.49m. seviyesinde yan yana dizilmiş zemin izlenimi veren kiremitler
ortaya çıkmıştır. Bu seviye kaldırıldıktan sonra güney duvar kenarında, 1 adet mezar ortaya
çıkarılmıştır. Üzeri, düzgün dikdörtgen taşlarla örtülmüş, çevresi kireç harçlı taş doku ile
sabitlenmiştir.Alttaki kriptanın tonozu üzerine doğrudan gömü yapıldığı görülmüştür. +16.13
m. kotunda taş zemine ulaşılmıştır ( Resim:8).
Mezar Ek Yapısının Dışındaki Çalışmalar
Çalışmalar daha sonra mezar ek yapısının güneydoğusundaki T-34 plan karesi içinde
kalan 10x5m. lik bölümde sürdürülmüştür. Bu alanda çalışmanın amacı, sur ile mezar ek
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yapısı arasındaki moloz dolguyu kaldırmak, mezar ek yapısının güney duvarının önünü
temizleyerek restorasyona hazır hale getirmek, bu kesimdeki mekân organizasyonunu
anlamaktır.
Çalışmalara 18.44 m. kotunda başlanmıştır.2010 yılı çalışmalarında, U-33 plan
karesinin içinde ortaya çıkarılan doğu-batı doğrultusunda uzanan geç dönem duvarının, T-34
plan karesinde ilerlediği, mezar ek yapısının güney duvarına dayandığı anlaşılmıştır. Taş
ve tuğla malzeme ile duvarda bağlayıcı olarak kireç ve toprak harç kullanılmıştır. Önceki
sezonda ortaya çıkarılan 3 adet merdivenin, bu mekânın içinde kaldığı ve devamının olmadığı
saptanmıştır. Olasılıkla bu merdivenlerin bağlantısı, geç dönemde yapılan inşa faaliyetleri
sırasında yok olmuştur. Mekân içi dolgu temizliği sırasında karışık hâlde sırlı-sırsız seramik
parçalar, cam parçalar, metal parçalar ele geçirilmiştir. Çalışmalar, +16.62 m. kotunda
sonlandırılmıştır.
Orta Nefve Apsisin Güneydoğusundaki Çalışmalar
Kilisenin doğuya doğru yayılım alanını, plan şeklini ve sınırlarını saptamak amacıyla,
orta nefin U-34, U-35, V-34, T-35 plan karelerinde çalışmalar sürdürülmüştür.
U-34 plankaresinde +18.02 m. kotunda, farklı kotlarda günümüze ulaşmış orta nefin
güney duvarı ile karşılaşılmıştır. Orta nefin V-34 plan karesi içinde +17.26 m. kotunda,
kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir duvar ile karşılaşılmıştır. Bu duvar daha sonradan
inşa edilmiş, geç kullanımlara ait bir yapı kalıntısıdır. Taş ve tuğla malzeme çamur harç ile
bağlanmıştır. Çalışmalar daha sonra doğuya doğru ilerletilmiş, +18.66 m. kotunda, apsis
duvarı ortaya çıkmıştır. Apsis, içten yuvarlak dıştan üç cephelidir.
Apsisin ortaya çıkmasıyla kilisenin sınırları tespit edilmiş, anıtsal kilisenin doğuda
sura dayandığı anlaşılmıştır. +17.17 m. kotunda 4 basamaklı syntrononun en üst basamağı
ile karşılaşılmıştır. Ekseninde kathedra boşluğu bulunmaktadır. Önüne tuğlalarla üçgen
formlu bir düzenleme yapılmıştır. Kathedranın formu ile ilgili araştırmalarımız sürmektedir.
Kalan izlerden syntronon, apsis önü ve bemanın mermer ile kaplandığı netleşmiştir. +16.51
m. kotunda apsis önü döşemesine ulaşılmıştır. Apsis önünün geometrik desenli opus sectile
kaplandığı tespit edilmiştir. Döşemede kayıplar çoktur. Apsis önünde devam eden çalışmalarda,
beklenildiği gibi, en kutsal mekân olan apsis önünün bemadan bir seviye daha yüksek kotta
olduğu görülmüştür. Bema zemininde döşeme, büyük dikdörtgen bloklar şeklinde kesilmiş
mermer kaplamalardan meydana gelmektedir. Zemin kaplamasında kayıplar mevcuttur.
Çalışmalar apsisin içinde ve dışında eş zamanlı olarak sürdürülmüştür. Apsisin
güney cephesinin, bir dönemde statik problemler nedeniyle (?) daha sonradan payanda ile
desteklendiği düşünülmektedir. Payandanın inşa edildiği dönemde ya da hemen sonrasında
(?), payandayı da içine alan bir mekân inşa edilmiştir. Bu mekân, sur hattını izleyerek güney
yan nef/mezar ek yapısına bağlanmıştır. Odanın kuzeybatı köşesinde +18.72 m. kotunda, bir
lento, yivli sütun ve sütun başlığı dikkat çekicidir. Düzgün bir plan vermeyen bu mekânın
şapel olarak işlev üstlendiği düşünülmektedir. İçi sıvalı ve boyalıdır.
Kuzey Yan Nef ve Dışındaki Çalışmalar
2010 yılı kazı sezonunda, daha önce batıdaki sınırları tespit edilen kuzey yan nefin
doğuya doğru yayılım alanını ve sınırlarını saptamak amacıyla çalışmalar, V-34 ve V-35,
Y-34, Y-35 plan karelerinde eğimli arazi üzerinde doğuya doğru devam etmiştir. +17.37 m.
seviyesinde, farklı kotlarda korunmuş kuzey yan nef cephe duvarı ile karşılaşılmıştır. Duvar,
doğuya doğru ilerleyerek sura dayanmaktadır. Cephe duvarının sura dayandığı kesimde, altta,
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tuğla ile kademelendirilmiş geniş bir kemer ortaya çıkarılmıştır. Yapılan dolgu temizliği
çalışmaları sonrasında bu kemerin içinin boş olduğu ve bema bölümü altında, güneye
doğru uzanan bir alt yapı/kripta (?) girişi olduğu tespit edilmiştir. Kazı çalışmalarının son
zamanlarında ortaya çıkan kriptanın önü sabitlenmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda,
kriptanın, batıdan doğuya doğru eğimli arazi üzerine kurulmuş kiliseye bir yandan da kemerli
bir alt basman olarak işlev gördüğü anlaşılmaktadır. Alt yapı ile ilgili tüm bilgilerin gelecek
kazı sezonunda yapılacak çalışmalar ile netleşeceği düşünülmektedir.
Kuzey yan nef içinde doğuya doğru devam eden moloz dolgu temizliği çalışmalarında,
destek kemerlerini taşıyan payelerden birinin önünde, payeye dayanmış hâlde kuzeygüney doğrultusunda uzanan bir duvar kalıntısı ortaya çıkmıştır (+16.63 m.). Bu duvar da
sonradan inşa edilmiş geç kullanımlara ait müdahalelerdendir. Bu duvarın da orta nef ve
kuzey nefin batısında aynı seviyelerde ortaya çıkan geç dönem duvarları ile çağdaş olduğu
düşünülmektedir.Nef içinde V-35 açmasında doğuya doğru devam eden çalışmalarda, bir
oda daha bulunmuştur. Bu odanın naos ana duvarına sonradan dayandığı, duvar bitişme
çizgisinden net biçimde takip edilmektedir. Muhtemelen bu oda da kilisenin geç kullanım
evresinde, apsisin iki yanında tasarlanmış kutsal mekânlardan kuzeyde olanıdır. Kilise
işlevini yitirdikten sonra, giriş açıklığının önü örülerek kapatılmıştır. Odanın doğu duvarı
üzerinde ise bir kapı daha bulunmaktadır. Bu kapı ile doğuda yer alan diğer mekâna
geçilmektedir. Bu mekân, bir yandan apsisin kuzey cephesine, doğu yönde ise doğrudan sura
dayanmaktadır. Düzgün bir geometrik formu yoktur. Muhtemelen orijinalde prothesis odası
olarak işlevlendirilmişti.
Bu alanda yapılan çalışmalarla kuzey yan nefin doğuda doğrudan sura dayandığı,
güney yan nef/mezar ek yapısında bulunan iki odanın, kuzey yan nefte de simetrik olarak
tasarlandığı, bema önünde bir templon bulunduğu anlaşılmıştır.
Devam eden temizlik çalışmalarında, tıpkı güneydeki mekânda olduğu gibi, apsisin
kuzeyine dayanmış mekânda da bir sütun gövdesi iki parça hâlinde yatık hâlde ortaya
çıkarılmıştır. Mekânın zeminini orijinalde taş döşeli idi. Ancak zemin kaplamasının tamamı
günümüze ulaşmamıştır. Ayrıca bu mekânın içinin de sıvalı boyalı olduğu tespit edilmiştir.
Mekân içi temizliği sırasında, odanın doğusunun, kilisenin ambon yan kanadı parçası ile
bölündüğü ve önüne sütun başlığı konarak basamak ile ulaşıldığı anlaşılmıştır. Bu kullanımın
daha sonraki bir dönemde yapıldığı düşünülmektedir.Alandaki çalışmalar, +16.11 m. kotunda
durdurularak sonlandırılmıştır.
II. Sektör Çalışmaları
Osmanlı Dönemi Tabyalarının Doğusundaki Araştırmalar
Daha önceki kazı sezonlarında açığa çıkarılan Osmanlı Dönemine ait olduğu
düşünülen tabyaların doğusunda, tabyalarla ilişkili mekân dağılımını anlamak amacıyla 5x10
m. boyutlarındaki U-24, V-24, Y-24, T-24, P-24, R-24, S-24, 0-24 plan karelerinde çalışmalar
sürdürülmüştür. Çalışmalar, tabyaların zemin seviyesinde sabitlenmiştir. Alan çalışmalarında
kuzeyden güneye doğru inen eğimli arazi üzerinde yan yana sıralanmış çamur harçla örülü
mekânlara ait duvar kalıntıları ile karşılaşılmıştır. Mekânların batı sınırlarının tabyaların
inşası sırasında tahrip olduğu gözlemlenmiştir. Doğu yöndeki sınırları ise henüz açılmamış
kesit altında devam etmektedir. Mekânların planları ve işlevlerine ilişkin net verilerin gelecek
kazı sezonunda netleşeceği düşünülmektedir (Resim:9).
U-24 plan karesinde çalışmalara +21.34 m. kotunda başlanmış, doğu-batı
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doğrultusunda uzanan çamur harçlı iki duvar ortaya çıkarılmıştır. Güneydeki mekânın batı
yöndeki sınırları tamamen yok olmuş, kuzeydekinin ise yalnızca kuzeybatı köşesi kısmen
günümüze ulaşmıştır. Kuzeybatı köşede duvarın daha erken evreye ait bir duvar (?) üzerine
oturduğu düşünülmektedir. Tanımlanan iki mekânın batı yönünde gözlenen tahribat,
muhtemelen tabyaların inşası sırasında gerçekleşmiş olmalıdır. Mekânların doğu yöndeki
sınırları ise kesit altında devam etmektedir. Dolgu temizliği sırasında karışık hâlde sırlı-sırsız
seramik parçalar, cam parçalar, metal parçalar ele geçirilmiştir.
V-24 plan karesinde yapılan dolgu temizliği çalışmalarında, doğu-batı doğrultusunda
uzanan bir duvar daha ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar kuzeye doğru yönelerek bir mekân
oluşturmuştur. Mekânın içinde kısmen korunmuş kireç harçlı zemin ve bir pithos ile
karşılaşılmıştır.Duvarın, erken evreye ait olduğu anlaşılan apsidal formlu bir mekân duvarı
üzerine inşa edildiği tespit edilmiştir. Erken evreye ait duvar taş-tuğla malzeme ile inşa
edilmiş bağlayıcı olarak kireç harç kullanılmıştır. Anıtsal bir yapıya ait olduğu düşünülen
apsidal formlu duvarın, +21.44 m. kotunda ortaya çıkan aynı işçilikteki diğer apsidal formlu
duvar ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Bu kesimden tüme yakın sırsız seramikler ile
karışık hâlde sırlı-sırsız seramik parçalar, cam parçalar, metal parçalar ele geçirilmiştir.
Çalışmalar sırasında +21.12 m. kotunda taş zemine ulaşılmıştır.
Y-24 plan karesinde devam eden çalışmalarda, ortaya çıkan mekânın güney duvarı,
yukarıda sözü edilen mekân duvarı ile ortaktır. Doğudaki duvarın ise sadece bir bölümü
günümüze ulaşmıştır. Duvar işçiliği aynı karakterdedir. V-24 plan karesinde apsidal formlu
birim içinde yapılan çalışmalarda, yoğunlukla sırsız seramik malzemenin bir arada bulunması
nedeniyle, bu alanın fırın olarak kullanılmış olabileceği düşünülerek birim içi ikiye bölünerek
araştırma yapılmıştır. Sıkışmış toprak ve kısmen yanık tabaka içinde bol sayıda tuğla ve
çatı kiremidi parçaları ile havyan kemiği parçaları gözlemlenmiştir. Bu da söz konusu
birimin son kullanım evresinin ocak olarak düzenlendiğini düşündürmüştür. Ayrıca dolgu
temizliği sırasında karışık hâlde sırlı-sırsız seramik parçalar, cam parçalar, metal parçalar ele
geçirilmiştir. Çalışmalar +20.08 m. kotunda dondurulmuştur.
V-23 plan karesinde dolgu temizliği çalışmalarında kuzey-güney doğrultusunda
uzanan bir duvar ortaya çıkmıştır. Bu duvar, V-24 plan karesindeki mekânın batı duvarıdır.
Devam eden çalışmalarda kuzey-güney doğrultusunda bir duvara daha rastlanmıştır.
Büyük oranda tahribata uğramış duvarın taş-tuğla malzeme ile örüldüğü ve çamur harçla
tutturulduğu özensiz işçilikte olduğu görülmüştür. Dolgu temizliği sırasında karışık hâlde
sırlı-sırsız seramik parçalar, cam parçalar, metal parçalar ele geçirilmiştir. Çalışmalara +21.28
m. seviyesinde son verilmiştir.
T-24 plan karesinde çalışmalara +21.30 m. kotunda başlanmış, birbirine bitişik üç
mekâna ait duvar kalıntıları ortaya çıkmıştır. Mekânlardan birinin batı bölümü tamamen
kayıptır. Bu yönde gözlenen tahribat, muhtemelen tabyaların inşası sırasında gerçekleşmiş
olmalıdır. Dolgu temizliği sırasında karışık hâlde sırlı-sırsız seramik parçalar, cam parçalar,
metal parçalar ele geçirilmiştir.
S-24 plan karesinde güneye doğru devam eden çalışmalarda, doğu-batı doğrultusunda
bir duvar kalıntısı daha ortaya çıkarılmıştır. Dar dikdörtgen planlı olduğu düşünülen mekânın,
açılmamış alana (doğu) doğru devam ettiği anlaşılmıştır. Mekânın batı sınırları kayıptır.
Güneye doğru devam eden dolgu temizliği çalışmalarında batı sınırı tahribata uğramış bir
mekân daha tespit edilmiştir. Kısmen korunmuş taş zemin altında doğu-batı doğrultusunda
uzanan daha erken evreye ait bir duvar kalıntısı ile karşılaşılmıştır. Daha sonra çalışmalar
güneye doğru (R-24) kaydırılmış, batı sınırları tahribata uğramış diğer mekân ile ortaya
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çıkarılmıştır. Duvarın güneye doğru dirsek yaparak döndüğü köşede +19.30m. kotunda,
dağılmış hâlde bir pithos bulunmuştur. Bu pithosun ikinci kullanım olduğu gözlemlenmiştir.
Zira kırıklar arasında kurşun kenet izleri tespit edilmiştir. +18.88 m. kotunda açmadaki
çalışmalara son verilmiştir. Ayrıca mekân içi dolgu temizliği sırasında karışık hâlde sırlısırsız seramik parçalar, cam parçalar, metal parçalar ele geçirilmiştir
Daha sonra P-24 plan karesinde ve 0-24 plan karesinin 3x4 m.lik bölümünde devam
eden çalışmalarda, kuzey-güney doğrultusunda uzanan, birbirine paralel iki duvar kalıntısı
daha ortaya çıkarılmıştır. Çamur harçla bağlanmış taş tuğla ile örülmüş basit duvarların
işlevine ilişkin verilerin gelecek kazı sezonunda yapılacak çalışmalar sonrasında netleşeceği
düşünülmektedir. Devam eden temizlik çalışmalarında çamur harçla tutturulmuş taş-tuğla
ile örülmüş doğu-batı doğrultusunda uzanan bir duvar kalıntısı ile karşılaşılmıştır. Duvarın,
kuzeye doğru dönerek devam ettiği anlaşılmıştır. Kuzeyden güneye doğru konumlanmış
mekânların dolgu temizliğinde her seviyeden karışık hâlde sırlı-sırsız seramik parçaları, cam
parçaları, metal parçalar ile hayvan kemikleri ile Bizans Dönemine ait kötü bir durumda
sikkeler ele geçirilmiştir.
III.Sektör Çalışmaları
Höyük Araştırmalarına İlişkin Basamaklı Açmalar
Kalenin güney eteklerinde, 3 ve 4 No.lu burçlar arasında höyük yayılım alanını
saptamaya yönelik başlayan kazılara, 4 No’lu burcun altındaki yamaçta devam edilmiştir.
Bu alanda çalışmaların amacı, önceki kazı sezonlarında yapılan sondajlarda karışık hâlde
ele geçirilen protohistorik malzemenin konumuna ve kendi konseptine yönelik bilgilere
ulaşmak ve erken dönem höyüğünün yayılım alanını saptamaktır. 2010 kazı pithos tespit
edilen, yamaç boyunca sıralanmış Bizans mekânlarının batısında başlayan çalışmalar, bu yıl
da “Step Trench” tekniğinde sürdürülmüştür. 2011 yılı çalışmaları, 2010 kazı pithos 5x5m.
lik bölümleri açığa çıkarılan L-23 1 Numaralı Basamaklı Açma, L-23 2 Numaralı Basamaklı
Açma ve K-23 3 Numaralı Basamaklı açmaların batıdaki 5x5 m.lik bölümünde devam
etmiştir.
L-23 1 Numaralı Basamaklı Açmasında çalışmalara + 9.27 m. seviyesinde
başlanmıştır. Temizlik çalışmaları sırasında, açmanın kuzey kesiti içinde kalan, kuzeybatıgüneydoğu doğrultulu bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Duvarda taş ve tuğla malzeme çamur
harçla birbirine bağlanmıştır. Henüz bu duvarın çevirdiği mekâna ilişkin veriler net değildir.
Ancak gelecek kazı sezonlarında yapılacak çalışmalar ile mekânın sınırlarının belirleneceği
düşünülmektedir. Dolgu temizliği çalışmalarında karışık hâlde sırlı-sırsız seramik parçalar,
cam parçalar, metal parçalar ile hayvan kemiği parçaları ele geçirilmiştir. Çalışmalara + 8.05
m. seviyesinde son verilmiştir.
Daha sonra L-23 2 Numaralı Basamaklı Açma’nın 5x5 m. boyutlarındaki batı bölümüne
geçilmiş, çalışmalara + 7.53 m kotunda başlanmıştır. Açmada herhangi bir mimarîye ilişkin
duvar ile karşılaşılmamıştır. Çalışmalar, + 5.60 m. seviyesinde sonlandırılmıştır. Çalışmalarda
karışık hâlde sırlı-sırsız seramik parçalar, cam parçalar, metal parçalar ve hayvan kemiği
parçaları ele geçirilmiştir.
K–23 3 Numaralı Basamaklı Açmada çalışmalara 6.75 m. kotunda başlanmıştır. Bu
alanda, birbirine açılan iki mekân tespit edilmiştir. Her iki mekânın tüm sınırları ortaya
çıkmasa da farklı iki evrede yapıldıkları gerek duvar bitişme çizgilerinden, gerekse kalınlık
ve işçiliklerinden net biçimde anlaşılmıştır. Muhtemelen, daha önceki evreye ait olan 0.80
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m. kalınlığındaki duvara, daha sonra, güneyde yer alan kuzey-güney doğrultusunda paralel
uzanan duvarların eklenerek ve eski duvarı da kullanılarak bir mekân elde edildiği; bu
evrede, üç parça halinde tespit edilen zeminin de ikinci evreye ait olduğu saptanmıştır. Her
iki mekânın ilk zemin evresine ilişkin verilere ise ileride yapılacak çalışmalarla ulaşacağı
düşünülmektedir (Resim: 1). Mekânların içinde ve dışında yapılan dolgu temizliği çalışmaları
sırasında Bizans Dönemine ait sırlı- sırsız seramik parçaları, Bizans öncesi çeşitli dönemlere
ait seramik parçalar, cam parçalar, mimarî plastik parçalar, metal parçalar ve hayvan kemikleri
karışık hâlde bulunmuştur. +5.79 m. seviyesinde kireç harçlı zemin kısmen ortaya çıkmıştır.
Kuşadası, Kadıkalesi/Anaia Kazısı 2011 Yılı Cam Buluntuları
Kadıkalesi kazısı küçük eserlerinin önemli bir bölümünü oluşturan cam buluntular
2011 yılında da sayısal yoğunluklarıyla dikkat çekicidir. Söz konusu yılda 198 pencere camı
parçası, 101 adet cam bilezik parçası, 25 bardak parçası, 36 cam şişe parçası, 12 kandil
parçası,8 kadeh parçası ve profil vermeyen 302 adet cam parça bulunmuştur. Kadıkalesi
cam eserleri tür ve formları doğrultusunda serbest üfleme veya kalıba üfleme teknikleriyle
üretilmiş, bazıları ise sadece âletle şekillendirilerek oluşturulmuştur. En çok tercih edilen
renkler ise açık sarı-yeşil, açık yeşil - açık sarı, açık sarı, açık yeşil, açık mavi-açık yeşil, açık
mavi, zeytin yeşili, koyu yeşil, açık ve koyu kahve ile erguvan tonlarıdır.
Anaia’da üretilmiş olmalarının yanı sıra içlerinin muhtemelen parfüm ya da yine
sıvı bir malzemeyle doldurulup ticaretinin yapılmış olduğunu öngördüğümüz yaklaşık 1416cm. boyutlarında olan ve kalıba üfleme tekniğiyle üretilen ancak ağız kısımları âletle
şekillendirilmiş kalın cidarlı şişelerin 5. Tipi, 2011 kazı sezonunda,önceki tiplere ilk kez
katılmıştır1. V-24 açmasından (Tabyalar)+21.19-21.76m. kotundan gelen açık yeşil-açık sarı
renkli küçük boyutlu şişenin sadece kaide kısmı mevcut olup çapı 5cm. kalan yüksekliği ise
4,2 cm.dir (Resim:10). Önemli buluntularımızdan biri de sağlam hâlde gelen cam ağılıktır.
Açık yeşil renkli ve yuvarlak formlu olan ağırlık, cam hamuruna aletle önyüzünden içe doğru
bastırılmasıyla oluşturulmuş kenarları ise yükseltilmiştir. Sikke ayarını ölçmekte kullanılan
ağırlığın ön ve arka yüzünde herhangi bir iz bulunmamaktadır. Yine V-24 (Tabyalar) plan
karesinden+21.23m. kotundan gelen ağılık, 2,8 cm. çapında ve 0,5 cm. kalınlığındadır2
(Resim 2). Apsisin güneyinden +16.28-15.80 m. seviyesinden birçok kırık parçanın bir araya
getirilerek kısmen tüme yakın hale getirildiği ortası bombeli yuvarlak formlu ve katlı kenarlı
pencere camı, 2011 kazı sezonunda ele geçirilen diğer önemli buluntumuzdur. Çapı 26 cm. olan
pencere camı açık yeşil- açık sarı tonlarında olup katlı kenarı geniş ve yassıdır3(Resim: 11).
2011 yılından gelen diğer cam buluntularımız ise önceki yıllarla benzer özellik göstermekle
birlikte, Kadıkalesi cam eserleri ince işçilikleri, farklı formları ve bazı camlardaki süsleme
özellikleriyle Bizans cam sanatına her geçen gün katkıda bulunmaktadır.
1
Daha önceki kazı sezonlarında bulunup tespit edilen 3 tip küçük şişe için bkz. Z.,Çakmakçı, Örnekler Işığında
Bizans Asia’sında Cam Sanatı, Ege Üniversitesi Doktora Tezi, İzmir, 2008, s.81.
2

Benzer örnekler için bkz. Edward Thomas, Rogers, UnpublishedGlassWeightsandMeasuresJournal of theRoyalAsiaticSociety of Great Britain andIreland, New Series, Vol. 10. Yine bkz. E.,MarianneStern, Roman Byzantine, andEarlyMedievalGlass, NewYork, 2001, s.366. Bkz. S.,Baybo, 2002-2004 Limyra Sezonu Cam Buluntuları, Adalya
VIII, Antalya,2005.

3
Benzer örnekler için bkz. A.,Saldern,Ancient andByzantineGlassFrom Sardis, Londra, 1980, s.101. Ayrıca bkz.
Y., Olcay, Bizans Dönemi Pencere Camları ve Kullanım Biçimleri Üzerine Bazı Bulgular, Anadolu Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt1, Sayı2, Eskişehir, 2000, s.259–275, Weinberg, Corinth XII, TheMinor Objects,
Princeton 1948, s. 144.
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Çizim 1: Kilisenin Planı

Resim 1: Kalenin yukarıdan görünüşü-Sağda basamaklı açmalar, solda kilise ve çevresi
( 2009-2011 balon çekimleri montajlı)
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Resim 2: Kilisenin genel görünüşü ( 2009-2011 balon çekimleri montajlı)

Resim 3: Çalışmalar tamamlandığında apsis içindeki syntronon basamakları ile apsis ve
bema zeminindeki opus sectile döşemelerin görünümü-güneye bakış
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Resim 4: Çalışmalar tamamlandığında apsis içindeki syntronon basamakları ile apsis ve
bema zeminindeki opus sectile döşemelerin görünümü-Kuzeye bakış

Resim 5: Martir Azizeler
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Resim 6: 2011 yılında tümlenerek Aydın Müzesi’ne teslim edilen Bizans seramikleri

Resim 7: 2011 yılında tümlenerek Aydın Müzesi’ne teslim edilen Bizans seramikleri
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Resim 8: Güney yan nef içinde yapılan dolgu temizliği sırasında ortaya çıkan mezarlar.
Batı yöne bakış

Resim 9: Osmanlı tayalarının gerisinde konumlanmış mekânların genel görünüşü
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Resim.10. Küçük boyutlu şişeler

Resim.11 Cam ağırlık ve pencere camı

288

DIE ARBEITEN IN PRIENE IM JAHRE 2011
Wulf RAECK
Die Arbeiten in Priene (Abb. 1) dauerten vom 21. Juli bis zum 14 Oktober 2011.
Sie standen unter der Leitung von Prof. Dr. W. Raeck. Assistenzgrabungsleiterin war Frau
Dr. Selma Gün. Sie leitete die Grabung während der durch universitäre Verpflichtungen
bedingten Abwesenheit von W. Raeck vom 15.9. bis zum 5.10.2011. Die Organisation am Ort
wurde von Dr. A. Filges und Dr. U. Mania durchgeführt. Das Ministerium für Tourismus und
Kultur war durch Herrn Ünal Çınar vom Museum Antalya vertreten. Es nahmen insgesamt
54 wissenschaftliche und studentische Mitarbeiter und Restauratoren teil. 29 einheimische
Arbeitskräfte wurden beschäftigt1.
Die Grabungs- und Surveyarbeiten im Heiligtum der Ägyptischen Götter und
seiner Nachbarschaft sowie den sog. Felsheiligtümern Ost und West einschließlich der
daran geknüpften Restaurierungs- und Dokumentationsarbeiten wurden im wesentlichen
vom Team der Universität Frankfurt in der Zeit von Ende Juli bis Anfang September, die
übrigen Arbeiten bis Mitte Oktober vom Team der Universität Bonn durchgeführt. Der für
die Projektleitungen in diesem zweiten Abschnitt vorgesehene Prof. Dr. Frank Rumscheid
durfte an der Arbeitskampagne nicht teilnehmen, was das Erreichen der Arbeitsziele spürbar
erschwerte. Dennoch wurden die im Antrag für die Kampagne 2011 formulierten Arbeitsziele
in den meisten Fällen erreicht. S. hierzu die Angaben zu den jeweiligen Arbeitsbereichen.
Reparatur- und Konservierungsarbeiten, Pflege des Antikengeländes
Westliches Wohnviertel. Im westlichen und nordwestlichen Wohnviertel wurde
die Sicherung der Bruchsteinmauern hellenistischer Wohnhäuser in der bereits im Vorjahr
erprobten Arbeitsweise fortgesetzt. Zur Konsolidierung der Mauern wurde zunächst deren
Oberseite gereinigt, anschließend intensiv gewässert und danach der mit Sand, Sumpfkalk
und etwas Weißzement gemischte Mörtel konvex aufgebracht, abschließend die Oberfläche
aufgeraut.
Hiermit waren durchschnittlich vier Arbeitskräfte über einen Zeitraum von ca. 10 Wochen
beschäftigt. Mittlerweile ist die Mauersanierung in den Insulae D 2 bis D 7 sowie F 3 und F
4 abgeschlossen. In der Kampagne 2011 wurde auf diese Weise Mauerwerk auf einer Fläche
von insgesamt etwa 13.160 m2 saniert.
Im gesamten westlichen Stadtbereich wurden darüber hinaus zahlreiche Bauteile
verschiedener Art, die durch Witterungseinflüsse und Bewuchs beschädigt waren,
zusammengefügt und geklebt. Am häufigsten vertreten waren hierbei die Türschwellen von
Wohnhäusern.
Die einsturzgefährdete Stützmauerecke südlich des Athenaheiligtums wurde
* Prof. Dr. Wulf RAECK, Goethe-Universität, Institut für Archäologische Wissenschaften, Vorderasiatische und
Klassische Archäologie, Hauspostfach 146, Grüneburgplatz 1, D – 60629 Frankfurt a. M./ALMANYA. e-mail:
w.raeck@em.uni-frankfurt.de.
1
Unser Dank gilt der Generaldirektion für Kulturgüter und Museen des Ministeriums für Kultur und Tourismus für
die Erteilung der Grabungserlaubnis und den Vertretern der örtlichen Behörden für ihre vielfältige Unterstützung
und Hilfsbereitschaft, namentlich dem Bürgermeister von Güllübahçe, Herrn Yusuf Toptay, und dem Direktor des
Museums Milet, Herrn Mehmet A. Bilici, sowie den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und des Museums.
Die Arbeiten wurden, wie im vergangenen Jahr, durch das deutsche Archäologische Institut, die Deutsche
Forschungsgemeinschaft, die Fritz Thyssen Stiftung sowie die Leopold Werner Stiftung finanziert. Die Übersetzung
dieses Textes ins Türkische wird Frau Dr. Selma Gün und Frau Petek Aytaç M. A. verdankt.
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nach Durchführung einer zeichnerischen und fotogrammetrischen Dokumentation soweit
abgetragen, dass zunächst keinen weitere Einsturzgefahr mehr besteht (Abb. 2). In der
kommenden Kampagne soll die Abtragung abgeschlossen und die Mauer möglichst
originalgetreu wieder aufgebaut werden.
In Bezug auf die Agora wurde ein Konzept für Reparaturarbeiten und zur
anschaulicheren Präsentation der Hallenarchitektur im Bereich der Westhalle und im
westlichen Abschnitt der Nordhalle entwickelt, mit dessen Umsetzung 2012 begonnen werden
soll. Für die Aufsicht und die Durchführung der Reparatur- und Konservierungsarbeiten im
Gelände waren A. Hennemeyer und G. Höfig verantwortlich.
Archäologische Ausgrabungen
Insulae E 13 und E 14 (Heiligtum der ägyptischen Götter)
Das für die Kampagne 2011 vorgesehene Grabungsprogramm konnte abgeschlossen
werden. Im Südabschnitt des Grenzstreifens zwischen den Insulae E 13 und E 14 wurden in
Fortführung und Ergänzung der Grabungen aus dem Vorjahr insgesamt vier Grabungsschnitte
sowie eine Sondage am Fuß der Terrassenstützmauer auf der Athenastraße angelegt. Die
Arbeiten führten in der Hauptsache zu folgenden Ergebnissen (Abb. 3):
Nachdem schon in den vergangenen Jahren insgesamt vier Grabungsschnitte
keinerlei Hinweis darauf geliefert hatten, dass in der ersten Phase der Stadtentwicklung nach
der Gründung eine Gasse zwischen den beiden (theoretischen Insulae existierte, wie es nach
dem sonst für Priene verbindlichen Schema zu erwarten wäre, führten auch die Grabung im
Schnitt AEG 32 sowie die Sondage auf der Athenastraße zu demselben negativen Befund.
Damit ist die Existenz einer Gasse und damit die Gültigkeit des Insulasystems in dieser Phase
noch immer nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen, weil spätere Maßnahmen an einigen
Stellen nachweislich das frühere Niveau abgesenkt haben, sie scheint aber inzwischen sehr
unwahrscheinlich. Diese Ausnahme von der Regel spricht für eine besondere Bedeutung des
Areals E 13/E14 innerhalb der Stadtanlage von Beginn an.
Zu dieser Annahme passt auch die Lage der ältesten Bebauung im untersuchten Areal.
Im Schnitt AEG 32 wurde die westliche Fortsetzung der spätklassisch-frühhellenistischen
Mauer R gefunden, deren Ecke mit der nach Norden umbiegenden Mauer E bereits im Jahr
2010 festgestellt worden war (AEG 30). R stützt das nach Norden ansteigende Gelände ab
und lässt zur Athenastraße einen ca. 6 m breiten ebenen Streifen frei.
Dieser wurde um die Wende vom 3. zum 2. Jh. v. Chr. oder bald danach mit einer
Kammerreihe bebaut, die wohl als Ladenzeile zu deuten ist. Die Datierung ergibt sich aus
der stratigraphischen Zuordnung der östlichen Außenmauer der Kammerreihe (E´) in den
Grabungsschnitten AEG 30 und AEG 31. Eine weitere Kammermauer wurde im Schnitt AEG
32 festgestellt (Mauer T).
Im frühen 1. Jh. v. Chr. wurde die Ladenzeile aufgegeben und der Streifen zwischen
der Straße und der Terrassenmauer in einer Höhe von knapp 4 m aufgefüllt. Unmittelbar auf
dem Felsboden fand sich unter der Auffüllung ein in zwei Teile zerbrochener Verkaufstisch
mit Vertiefungen für anscheinend geeichte Hohlmaße (sekoma), der vermutlich zur Nutzung
des Streifens für Kaufläden gehörte (Abb. 4).
In den Grabungsschnitten AEG 30 bis AEG 33 bestätigte sich die bereits in den
voraufgehenden Kampagnen festgestellte Stratigraphie der Terrassierungs-maßnahmen.
Bis zum beginnenden 2. Jh. v. Chr. muß die Stützmauerecke E/R frei gewesen sein,
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bis die erste Terrassierungsmaßnahme das Laufniveau um etwa 2 m erhöhte. In diesem
Zusammenhang wurde auch die erwähnte Raumreihe mit der östlichen Außenmauer E´ gegen
die Stützmauer R gesetzt. Um 100 v. Chr. oder kurz danach erfolgte abermals eine Aufhöhung
des Gehniveaus um ca. 1 m im Rahmen der aus den früheren Untersuchungen bekannten
Terrassierungsmaßnahme T II.
Der Schnitt AEG 33 hatte auch das Ziel, das mögliche Südende der Westhalle des
Heiligtums der Ägyptischen Götter zu erfassen. Diese ließ sich aber nicht nachweisen.
Ein gegen Schluß der Grabungsarbeiten angelegter letzter Grabungsschnitt AEG 34
führte zum Ergebnis, dass die ursprüngliche (hellenistische) Westhalle nach Süden nur
bis auf die Höhe der in ostwestlicher Richtung verlaufenden Mauer C gereiht haben kann,
und dass sie in spät- oder nachantiker Zeit nach Süden verlängert worden sein muß. Die zu
dieser Phase gehörende grobe Fundamentpackung bricht innerhalb des Schnittes AEG 34 ab.
Aus Sicherheitsgründen wurden die Schnitte nach Abschluß der Arbeiten z. T. wieder
aufgefüllt. Da für den Bereich der Ladenzeile zwischen Athenstraße und Stützmauer für
zukünftige Kampagnen eine Fortsetzung der Grabung erwogen wird, wurde dieser Bereich
(AEG 32) nur soweit aufgefüllt, wie es der Schutz der antiken Baureste erforderte, und die
Schnitte AEG 30 bis AEG 33 gemeinsam mit einem Drahtzaun gesichert.
Die Arbeiten in der Zone nördlich der Wohnbebauung
In dem Geländestreifen zwischen der regulären Wohnbebauung und den steil zur
Teloneia ansteigenden Felswänden befinden sich neben dem altbekannten Demeterheiligtum
mehrere Areale, die als Naturheiligtümer angesprochen werden können. Sie zeichnen sich
durch Felsabarbeitungen, irreguläre Mauerzüge und Fundmaterial in Form von Votiven aus.
Im Felsheiligtum Ost (FHO) wurden in drei Wochen fünf Grabungsschnitte und vier
Sondagen angelegt, die vor allem der Klärung von Geländedetails und der Verbindung der
Befunde früherer Schnitte dienten (Abb. 5).
Die Schnitte FHO 41. 43. 44. 45 dienten der großflächigen Freilegung eines sich in
den früheren Kampagnen abzeichnenden – und bislang einzigen geschlossenen – Raumes.
Der Eingang befand sich im Nordwesten direkt neben dem anstehenden Fels, wurde aber zu
einem späteren Zeitpunkt mit Steinen zugesetzt. Der Raum selbst hat mehrere Phasen von
Verfüllungen erlebt: Die erste diente einer Erhöhung und Planierung für einen Laufboden
wahrscheinlich hellenistischer Zeitstellung. Im 2. Jh. n. Chr. wurde diese Nutzungsfläche
durch ein eingestürztes Tonziegeldach zerstört und durch eine direkt anschließende Lage
größerer Steine erneut planiert, wohl um auf hohem Niveau in Form eines Podiums einer
einfachen Wasserschöpfstelle am Felsen Halt zu geben. Die ursprüngliche Funktion des
Raumes bleibt weiterhin unbekannt, da keine signifikanten Funde geborgen werden konnten.
Direkt hinter der gebogenen Großsteinmauer (H. ca. 3 m) oberhalb des Südabhangs
wurden die Schnitte FHO 40. 42 abgetieft, die Hinweise zur Chronologie dieser das
Gesamtgelände nach Süden abschließenden Baustruktur lieferten: Nach der Keramikdatierung
in das 2. Jh. v. Chr. gehört das Rondell nicht zu den Steinsetzungen der Anfangsphase, sondern
wurde etwa zur Mitte der Nutzungszeit in einer sekundären Bebauungsphase angelegt.
Besondere kultische Funktionen können mit der ungewöhnlichen Anlage nach den Funden
nicht verbunden werden.
Die Sondagen FHO 46. 47 sollten eine eventuelle Begrenzung des Heiligtumsgeländes
nach Osten klären, bei der eine nordsüdlich verlaufende Felsterrasse durch eine künstliche
Mauerführung ergänzt gewesen sein könnte. In den Sondagen ließen sich hierfür keine
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überzeugenden Hinweise gewinnen.
Die Sondage FHO 48 wurde angelegt, um den Verlauf einer Wasserrinne von einem
großen Becken bis zu einem in den Fels gehauenen Kanal weiter unterhalb zu verifizieren.
Da eine Felsabarbeitung fehlt, kann das Quellwasser nur durch Mikrorisse in das Gestein auf
ein tieferes Niveau gedrungen sein.
An der Südkante des FHO befindet sich eine vier Meter tief abfallende Felswand mit
zahlreichen Sinterspuren und einer vorgelagerten ebenen Erdfläche (Felsheiligtum Süd =
FHS). Vielleicht wurde hier von oben aus dem FHO kommendes Wasser in dafür notwendigen
Bauten gesammelt. In zwei Wochen wurden drei Schnitte angelegt, in denen auf sehr tiefem
Niveau eine L-förmige Mauersetzung mit Stuckierung freigelegt werden konnte. Bei den
Mauern könnte es sich sowohl um Reste eines Wohnhauses als auch um eine sakral genutzte
Architektur handeln, deren Grundriss noch nicht vollständig zu erschließen ist.
Nach ersten Sondierungen im Bereich des Felsheiligtums Ost (FHW) unterhalb des
Demeterheiligtums im Jahre 2007 wurden in der Kampagne 2011 drei Grabungsschnitte und
zwei Sondagen in zehn Tagen untergenommen. In den Schnitten FHW 4. 5. 7 und in den
Sondagen FHW 3. 6 wurden mehrere Mauerzüge ergraben. Im Gegensatz zur älteren These
der weitgehenden Unbebautheit des Geländes wird nun deutlich, dass der gesamte Hang
von langen Mauerstrecken strukturiert wird, die eine unregelmäßige Bebauung mit mehreren
Räumen ergeben. Eine Funktionsbestimmung dieser Architektur ist nach wie vor nicht
möglich, da aussagekräftige Kleinfunde nicht zu Tage kamen. Der Großteil der in antiker Zeit
genutzten Oberfläche ist heute durch Erosion zerstört. Am Fuß des Demeterfelsens befand
sich ein Gebäudekomplex, der in Zusammenhang mit der sakralen Felsnische als kultisch
genutzt angesprochen werden darf. Dies wird auch durch ein kleines Podest in FHW 7
nahegelegt, das eine Basis oder ein einfacher Altar sein könnte. Auch im Felsheiligtum West
sind die Mauern direkt an den natürlichen, oft künstlich abgetreppten Fels gebaut worden, so
dass es sich um eine Art Naturheiligtum handeln wird (Abb. 6).
Die Grabungsarbeiten in der Zone der „Naturheiligtümer“ nördlich der Wohnstadt
wurden von A. Filges geleitet.
Sog. Lamponhaus in der Insula D2
Mit den Schnitten D2/66–68 im Oikos, D2/71–74 im Oikos-Nebenraum und D2/75–
76 im Raum, der im Südosten des Hauses nachträglich angebaut worden ist, wurden die noch
fehlenden, von der Erdbebenzerstörung betroffenen Flächen innerhalb des sog. LamponHauses bis unter das Niveau des zuletzt benutzten Boden ausgegraben. Durch die Schnitte
D2/77–78 entlang der südlichen Hausgrenze wurde geklärt, daß sich die Wohneinheit dort
nicht weiter fortsetzte. Die Grabungsarbeiten in diesem Areal sind damit abgeschlossen.
Die Grabungen im Oberen und Unteren Gymnasion
Die Grabungen am Oberen Gymnasion fanden ausschließlich an der Nordseite des
Gebäudekomplexes statt. Hier befindet sich eine römische Therme, die dem hellenistischen
Bau vermutlich im 1. Jh. n. Chr. hinzugefügt und zu großen Teilen auf den bereits bestehenden
Außenmauern des Gymnasions errichtet wurde. In Sondage E12-13/1 an der Nordostecke des
Gebäudekomplexes wurde die hellenistische Mauer bis in den Fundamentbereich freigelegt.
Dabei kamen mehrere zur Theaterstraße gehörige Laufhorizonte zum Vorschein. Störungen
in der Schichtabfolge resultieren hier aus wiederholt verlegten Wasserleitungen. An der
Gebäudeecke kam unterhalb einer bereits bekannten Horos-Inschrift eine Wandeinlassung
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zum Vorschein, die ursprünglich einer Inschriftenplatte oder einem Relief Platz geboten hat.
Inschrift und Einlassung gehören zum hellenistischen Benutzungsniveau der Theaterstraße
(Abb. 7).
In Sondage E12-D12/1 und 2 wurde der Bereich vor einem Praefurnium der Therme im
Bereich der Theaterstraße ergraben. Auch hier konnten Reste der hellenistischen Grundmauer
bis in den Fundamentbereich und eine dem vorhergehenden Schnitt ähnliche Schichtenfolge
beobachtet werden. Das Praefurnium ist nicht nur der hellenistischen Wand nachträglich
vorgesetzt worden, sondern auch der römischen Thermenwand und stellt somit einen der
Therme erst später hinzugefügten Anbau dar. Bauliche Gegebenheiten deuten darauf hin,
dass mindestens im westlichen Teil der Therme Teile der Theaterstraße von einem Anbau
eingenommen wurden, der Praefurnien und andere technische Einrichtungen verbergen sollte.
Eine dritte Sondage, E12-D12/3, wurde am Fuß der Thermenwand im westlichen
Gebäudeteil vorgenommen. An der Stelle muss sich ursprünglich die Nordwestecke des
Oberen Gymnasions befunden haben. Die Gasse konnte aufgrund der umfangreichen
römischen Umbauten nicht mehr nachgewiesen werden. Die Grabung wurde aufgrund
massiver Gebilde aus opus caementitium bei ca. 30 cm Tiefe eingestellt.
Ergänzend zu diesen Arbeiten wurden im Bereich des Oberen Gymnasions Werksteine
fotografisch dokumentiert und Zeichnungen, die bereits im Vorjahr erstellt worden waren, mit
den Originalen abgeglichen.
Im Unteren Gymnasion wurden insgesamt drei Sondagen durchgeführt (Abb. 8). Die
Grabungen hatten das Ziel, Anhaltspunkte für die Benutzungsdauer der Anlage zu gewinnen.
Die Sondagen UG2 und 3 lagen im östlichen Raum der Nordraumreihe der Palästra. Der
Raum wurde bereits in der Antike durch einen von oben herabgestürzten Felsblock zerstört.
Auf dem Boden befand sich eine Zerstörungsschicht aus Dachziegeln. Es ist zu vermuten,
dass der ergrabene Raum bereits im ersten nachchristlichen Jahrhundert und mit diesem die
gesamte Palästra aufgegeben wurde. Die dritte Sondage im unteren Gymnasion wurde in
der Nordostecke des Raumes zwischen Lutron und Ephebeum angelegt. Hier war der antike
Fußboden von den Altgrabungen bereits erreicht worden. Unter dem Boden fand sich eine
Auffüllungsschicht, die auf einer Planierung des Bauplatzes auflag. Das keramische Material
aus dieser Planierung wurde noch nicht ausgewertet.
Im Unteren Gymnasion und dem östlich anschließenden Stadion wurden außerdem
Vermessungsarbeiten durchgeführt, die insbesondere dazu dienen, die bereits bestehenden
Pläne zu korrigieren bzw. deren Einbindung in den digitalen Plan zu ermöglichen.
Schließlich wurden an zwei nächtlichen Fototerminen sämtliche in der Palästra
befindlichen und mit Inschriften versehenen Werksteine fotografisch dokumentiert und
vermessen. Das vorgesehene Arbeitsprogramm konnte im Wesentlichen eingehalten werden,
obwohl starke Regenfälle im Oktober zu Verzögerungen führten. Die Grabungsarbeiten im
Lamponhaus sowie im Oberen und Unteren Gymnasion standen unter der Leitung von U.
Mania.
Surveys im Stadtgebiet
Survey nördlich der Wohnsiedlung (Insula B 11 – 12)
Weiter oben und östlich am Hang, in der Nähe der schon von der Altgrabung als
Wasserdepots angesprochenen Becken befindet sich eine große ebene Fläche, auf der obertägig
Mauerzüge auszumachen sind. Diese ‚Plateau am Wasserdepot’ (PAW) genannte Anlage
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besitzt im Zentrum vier große bearbeitete, verstürzte Marmorquader mit Fuß- und Kopfprofil,
die sicher zu einer qualitätvollen Architektur gehört haben. Erste Geländesäuberungen und
wenige Sondagen erbrachten innerhalb eines Tages zuverlässige Hinweise für mehrere
Baustrukturen in diesem extrem zentrumsfernen Areal. Weitere Untersuchungen sollen in
den nächsten Kampagnen folgen.
Alle drei Areale, die Felsheiligtümer Ost und West sowie das Plateau am Wasserdepot,
wurden tachymetrisch vermessen und die Messdaten in den AutoCAD-Plan von Priene
eingefügt, so dass erstmals deren Positionen in der ansonsten natürlich belassenen steilen
Zone zwischen Akropolishang und Wohninsulae visuell erfassbar sind.
Survey in den Insulae G3-5 und G7-8 südlich der Westtorstraße
Der vornehmlich den hellenistischen Wohnstrukturen geltende Survey in den von der
alten deutschen Grabung freigelegten Gebieten wurde mit denselben Methoden, die in den
Vorjahren zum Einsatz kamen, in den Insulae G3–5, G7–8 und teilweise in G9 fortgesetzt.
Parallel dazu wurden mehrere kleine Sondagen durchgeführt, um mehr über das Aussehen
und die Datierung der Bebauungsphasen zu erfahren.
“Brunnenhaus” u. Stadtmauer
Die Arbeiten an einem Schacht im Südosten des Stadtgebietes, der offenbar der
Wasserversorgung Priene im Belagerungsfall dienen sollte, führten zu einem weitgehenden
Verständnis des Bauwerks. Dies gilt sowohl für seinen architektonischen Aufbau, als auch
in Hinsicht auf seine hydrologische Funktion. Es handelt sich um einen rund 18 m tiefen,
natürlichen Spalt im Karstgestein, der mit Marmorbalken überspannt wurde. Oberirdisch
wurde er von einem Gebäude mit zwei Räumen überbaut, dessen Grundfläche die Öffnung
im Fels nur wenig übersteigt (Abb. 9). Sein Gehniveau bildeten Steinplatten, welche auf den
genannten Marmorbalken auflagen. Der Zugang erfolgte von Osten über eine absteigende
Treppe.
Unterirdisch wurde der Felsspalt mit Quadern derart abgemauert, dass sich ein
rechteckiger Schacht ergab. Auf der Sohle wurde ein Becken aus dem anstehenden Fels
herausgearbeitet, welches auch heute noch zeitweise Wasser aufweist. Innerhalb des Schachts
spannten sich zwei Lagen Marmorbalken von Nord nach Süd. Diese dienten möglicherweise
der Verankerung eines Hebewerkes.
Hydrologisch steht der Schacht in Verbindung mit einem modern überbauten
Brunnen am Fuß des Stadtberges, bei dem es sich offenbar um eine Fassung der von
Wiegand dokumentierten Quelle vor dem Quellentor handelt. Leitung und Durchführung der
Surveyarbeiten lagen bei A. Filges, U. Mania, U. Ruppe und J. Ulbrich.
Fundbearbeitung, Fundrestaurierung und Konservierung
Parallel zur Ausgrabung wurden unter der Leitung und Aufsicht von B. GosselRaeck, U. Mandel und J. Rumscheid die übliche Dokumentation und Auswertung der Funde,
die Bearbeitung einzelner Fundgattungen sowie die in diesem Zusammenhang nötigen
Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen des Fundmaterials durchgeführt. Zu
folgenden Fundkomplexen und Materialgattungen wurden Untersuchungen durchgeführt:
Heiligtum der ägyptischen Götter, Terrassenfüllung II; Nordhalle der Agora, Insula F 15;
Wohhaus der Insula D 2 (`Lampon-Haus´): Auffüllung des 3. Jhs.; Glasfunde aus dem
`Lampon-Haus´; Skulpturenfragmente; Funde aus der Synagoge; `Grobe Ware´ aus der
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Grabung im `Lampon-Haus´.
Die Restaurierung der 2008 gefundenen Votivhände aus Terrakotta steht kurz vor
dem Abschluß. Die Anpassung und Zusammenfügung der teils sehr kleinen amorphen
Handfragmente aus schlecht gebranntem Ton erfordert viel Zeit und Akribie, führte aber
auch zu wichtigen technischen Beobachtungen (Abb. 10). So zeigte sich bei der Säuberung
der Hände, daß diese offenbar mit Stiften auf Holzkernen befestigt waren. Um die Verfahren
zur Entsinterung von Fundkeramik und anderen Tonobjekten optimieren zu können, führten
die Restauratoren R. Simke und A. Gatzsche eine Versuchsreihe durch, mit dem Ziel die
ortspezifischen Eigenschaften des am Fundmaterial auftretenden Sinters zu bestimmen.
Epigraphische Dokumentationsarbeiten wurden durch W. Blümel und D. Kah
vorgenommen. W.-R. Teegen beendete die anthropologischen Untersuchungen der
byzantinischen Bestattungen aus der Nekropole im Heiligtum der ägyptischen Götter.

PRİENE 2011 YILI ÇALIŞMALARI
Wulf RAECK*
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Kent Alanındaki Onarım, Koruma ve Bakım Çalışmaları
Batı Konut Alanı: Geçtiğimiz yıl batı ve kuzeybatı konut alanında Hellenistik Döneme
ait konut yapılarının taş duvarlarının sağlamlaştırılmasında tatbik ettiğimiz metoda devam
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ardından bol suyla yıkanarak kum, bataklık kireci ve az miktarda beyaz çimento karıştırılarak
elde edilen bir harç duvarın üzerine dışbükey konmuştur ve son olarak harç yüzeyi
pürüzlendirilmiştir.
Bu çalışmalar ortalama dört işçi tarafından yaklaşık on haftalık bir sürede yapılmıştır.
Böylelikle bu esnada D2’yle D7 arasındaki insulalar ve ayrıca F3 ve F4 insulalarındaki duvar
sağlamlaştırma çalışmaları sona ermiştir. Bu çalışma şekliyle, 2011 yılında yaklaşık toplam
yaklaşık 13160 m2.lik bir alan üzerindeki duvarlar sağlamlaştırılmıştır.
Bunun dışında kentin batı alanında, hava şartları ve bitki örtüsü nedeniyle zarar
görmüş farklı ve çok sayıda yapı elemanı yapıştırılma suretiyle birleştirilmiştir. Burada en
sık rastlanan mimarî öğe ise konutlara ait kapı eşikleri olmuştur.
Athena Kutsal Alanı’nın güneyindeki yıkılma tehlikesi bulunan destek duvarı köşesi,
çizimsel ve fotogrametik yöntemle belgelendikten sonra, yıkılma tehlikesini engellemek
amacıyla sökülmüştür (Resim: 2). Gelecek çalışma sezonunda duvarın söküm çalışması
tamamlanarak, mümkün olduğunca orijinaline sadık kalınarak tekrar tekrar inşa edilecektir.
Agora ile ilgili olarak, batı galeri alanıyla kuzey galerinin batı kesiminde galeri
mimarîsinin onarım çalışmaları ve daha iyi bir görünüme sahip olabilmesi amacıyla, 2012
çalışma sezonunda gerçekleştirilmek üzere, bir konsept geliştirilmiştir. Arazide sürdürülen
onarım ve koruma çalışmalarının idaresi A. Hennemeyer ve G. Höfig tarafından yürütülmüştür.
Arkeolojik Kazılar
E 13 ve E 14 İnsulaları (Msırlı Tanrılar Kutsal Alanı)
2011 kazı sezonu için öngörülen kazı programı tamamlanabilmiştir. Geçen yıl
sürdürülen kazıların devamı ve tamamlanması için E 13 ve E14 arasındaki sınır hattının
güneyinde toplam dört açma açılmış, ayrıca Athena Caddesi’nde bulunan teras destek
duvarının ayağında bir sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar neticesinde temelde
şu sonuçlar elde edilmiştir (Resim: 3):
- Daha önceki yıllarda toplam dört açmada, Priene’nin kent planına istinaden
bekleneceği üzere, iki – teorik – insulanın arasında kentin kuruluşundan sonra, kent
gelişiminin ilk evresinde bir sokağın var olduğuna dair hiçbir kanıtın ele geçirilmemesinden
sonra, AEG 32 sondajı ile Athena Caddesi’ndeki sondaj da aynı şekilde bu yönlü bir kanıt
vermemiştir. Böylelikle bu sokağın hiç var olmadığı ve buna bağlı olarak bu evrede insula
sisteminin geçerli olmadığı, alanda bazı noktalarda daha sonraki çalışmalar kapsamında
kotun düşürülmesi nedeniyle, henüz kesin olarak kanıtlanamamaktaysa da varlıkları artık
pek olası görünmemektedir. Bu yaygın uygulamanın tersine bir istisna teşkil eden durum, E
13/E 14 alanının kent planı içerisinde başlangıçtan itibarenki özel önemine işaret etmektedir.
- Araştırılan alandaki en eski yapılaşma da bu varsayıma uymaktadır. AEG 32
açmasında Geç Klâsik-Erken Hellenistik R duvarının batı uzantısı bulunmuştur. Bu duvarın
köşesi kuzeye dönen E duvarıyla beraber 2010 yılında tespit edilmişti (AEG 30). R duvarı
kuzeye doğru yükselen araziyi desteklemek üzere yapılmıştır ve Athena Caddesi tarafında
yaklaşık 6 m.lik düz bir şeridi boş bırakmaktadır.
- Bu boşluk, M.Ö. 3’ten 2. yüzyıla geçişte veya hemen sonrasında bir oda dizisiyle
doldurulmuştur; bunun olasılıkla dükkân sırası olarak yorumlanması gerekmektedir. AEG
30 ile AEG 31 açmalarındaki oda dizisinin doğu dış duvarından (E’) elde edilen stratigrafi
sayesinde tarihlemesi yapılabilmektedir. Bir başka oda duvarı ise AEG 32 açmasında tespit
edilmiştir (T duvarı).
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- M.Ö. 1. yüzyılın başlarında dükkân sırasından vazgeçilmiş ve yol ile teras duvarının
arasındaki şerit, 4,0 m. kadar doldurulmuştur. Dolgunun altında, muhtemelen şeridin dükkan
olarak kullanımına hizmet eden doğal kaya tabanının hemen üzerinde iki parçaya ayrılmış
bir satış tezgâhı ele geçirilmiştir ki üzerinde hacim ölçeği olarak kullanıldığı izlenimi veren
yuvalar (sekoma) bulunmaktadır (Resim: 4).
- AEG 30’dan AEG 33’e kadarki açmalarda, teraslama çalışmalarının daha önceki kazı
sezonlarında tespit edilen stratigrafisi onaylanmıştır. M.Ö. 2. yüzyılın başlarına, ilk teraslama
faaliyeti çerçevesinde yürüme seviyesi yaklaşık 2,0 m. yükselinceye kadar, destek duvarı
köşesi E/R açıkta duruyor olmalıydı. Bu bağlamda doğu dış duvar E’ ile beraber bahsi geçen
oda dizisi de R destek duvarına karşı oturtulmuştur. M.Ö. 100 civarında veya bundan kısa
bir süre sonra, daha önceki çalışmalarımızdan bilinen T II teraslama faaliyeti çerçevesinde
yürüme seviyesi yeniden yak. 1 m. yükseltilmiştir.
AEG sondajının hedeflerinden biri de Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı’nın batı galerisinin
olası güney bitimini tespit etmekti. Ancak bu mümkün olmamıştır.
- Kazı çalışmalarının sonuna doğru açılan son açma AEG 34, ilk (Hellenistik) batı
galerinin güneyde sadece doğu-batı istikametinde uzanan C duvarı seviyesine kadar ulaştığı,
daha sonra veya Geç Antik Dönemde güneye doğru uzatılmış olması gerektiği sonucunu
ortaya koymuştur. Bu evreye ait olması gereken kaba temel karışımı AEG 34 açması
içerisinde kesilmektedir.
Güvenlik nedeniyle, çalışmaların bitmesinden sonra açmalar kısmen doldurulmuştur.
Athena Caddesi ile destek duvarı arasındaki dükkan sırası alanında gelecekteki sezonlarda
kazıya devam edilmesi düşünüldüğü için, bu kısım (AEG 32) antik kalıntıların korunmasını
sağlayacak kadar doldurulmuş ve AEG 30’dan AEG 33’e kadarki açmalar birlikte tel örgüyle
çevrilerek güvenlik altına alınmıştır.
Konut Yapılaşmasının Kuzeyindeki Alandaki Çalışmalar
Düzenli konut yapılaşması ile Teloneia’nın dik kaya yamaçları arasında kalan alanda,
uzun zamandır bilinen Demeter Kutsal Alanı´nın yanı sıra, doğal kutsal alanlar şeklinde
tanımlanması mümkün pek çok yer bulunmaktadır. Bunlar kendilerini, kaya yüzeyindeki
düzlemeler, düzensiz duvarlar ve adak şeklindeki buluntu malzemeleri ile gösterirler. Doğu
Kaya Kutsal Alanı’nda (FHO) üç hafta içerisinde beş açma ile dört sondaj, özellikle arazi
detaylarının anlaşılması ve daha önceki açma bulgularıyla bağlantı kurulabilmesi için
açılmıştır (Resim: 5).
FHO 41. 43. 44. 45 açmaları ile, kutsal alanın daha önceki kazı çalışmalarında
kendini belli eden – ve şimdiye kadar tek kapalı mekân olan – mekânın açığa çıkarılması
amaçlanmıştır. Mekânın girişi kuzeybatıda, hemen yükselen kayalığın yanından olup
daha sonraki bir dönemde taşlarla kapatılmıştır. Mekânda pek çok dolgu evresinin izi
mevcuttur: Bunlardan ilki, olasılıkla Hellenistik Döneme ait olup bir tabanın yükseltilmesi
ve düzlenmesiyle ilintilidir. Bu kullanım alanı M.S. 2. yüzyılda da yıkılan bir kiremit çatı
ile tahribata uğramış, bunun hemen üzerine gelen büyükçe taşlardan bir sıra ile yeniden
düzlenmiştir. Bunda da olasılıkla, daha yüksek kotta bulunan podyum şeklinde bir oluşumla,
kayalıktaki basit bir su alma yerini sağlamlamak amaçlanmıştı. Belirleyici hiçbir buluntu ele
geçirilmediği için mekânın ilk işlevi bilinmemektedir.
Güney yamacın üst tarafında, yaklaşık 3,0m. yüksekliğindeki büyük taşlardan kavisli
bir duvarın hemen arkasında, FHO 40. 42 açmalarında derinleşilmiştir. Bu açmalar, alanı
güneyde sınırlayan yapılaşmanın kronolojisi konusunda bilgiler vermiştir: Keramikler M.Ö.
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2. yüzyıla tarihlendirildiği için, yuvarlak yapı başlangıç evresindeki taş düzenlemesiyle çağdaş
değildir; ikinci bir yapı evresinde, kullanım süresinin hemen hemen ortalarında yapılmıştır.
Buluntular, bu sıradışı yapının kült işlevleriyle ilişkilendirilmesine imkan vermemektedir.
FHO 46. 47 sondajlarının amacı, kutsal alanın doğu istikametdeki muhtemel sınırını
açıklığa kavuşturmaktı. Burada, kuzey-güney güzergahında uzanan kaya terası, bir taş
örme duvarla sınırlandırılmış olabilirdi. Ancak, sondajlar bu yönlü ikna edici hiçbir kanıt
sunmamıştır.
FHO 48 sondajı büyük bir havuzdan daha aşağıda kayaya oyulu bir kanala kadarki bir
su oluğunun güzergâhını açıklığa kavuşturmak amacıyla açılmıştır. Kayada düzleme izleri
olmadığı için, kaynak suyu sadece gözle gözükmeyecek kadar küçük çatlaklardan kayalık
içerinden daha düşük kotlara ulaşmış olmalıdır.
FHO’nun güney kenarında bol miktarda kireç kalıntısına rastlanan, derinlemesine
4 m. kadar inen bir kayalık duvar yer almaktadır. Bunun da önünde düz bir toprak alan
(Güney Kaya Kutsal Alanı = FHS) bulunmaktadır. Belki de burada FHO’dan gelen su, bu iş
için gerekli yapılar içerisinde toplanmıştır. İki haftada üç açma açılmış, burada çok derinde
L-biçiminde üzerinde alçı bulunan bir duvar parçası açığa çıkarılmıştır. Bu duvarlar hem bir
evin ve hem de dini amaçlı kullanılan bir mimarînin kalıntıları olabilir. Söz konusu yapıların
planı henüz tam olarak tamamlanamamaktadır.
2007 yılında Demeter Kutsal Alanı’nın altında yer alan Doğu Kaya Kutsal Alanı
(FHW)’nda açılan ilk sondajlardan sonra, bu yıl on gün içerisinde üç açma ve iki sondaj
açılmıştır. FHW 4. 5. 7 açmalarında ve FHW 3. 6 sondajlarında pek çok duvar parçası gün
ışığına çıkarılmıştır. Arazinin geniş ölçüde yapılaşmadan uzak kaldığı şeklindeki eski görüşün
tersine, tüm yamacın uzun duvar silsileri ile bölümlere ayrıldığı anlaşılmaktadır. Bunlar, pek
çok mekânlı düzensiz bir yapılaşma olduğunu ortaya koymaktadır. Bu mimarînin işlevinin
ne olduğunun tespiti, bu konuda ipucu verebilecek küçük buluntuların eksikliği nedeniyle,
hala mümkün değildir. Antik Dönemdeki toprak yüzeyi, erozyon neticesinde büyük oranda
yok olmuştur. Demeter kayalığının ayağında dinî karakterli kaya nişiyle bağlantılı olarak,
kült amaçlı kullanıldığı söylenebilen bir yapı kompleksi bulunmaktaydı. Bu, FHW 7’de
ortaya çıkan küçük bir podyum ile de desteklenmektedir. Bu bir kaide veya basit bir sunak da
olabilir. Batı Kaya Kutsal Alanı’nda da duvarlar doğrudan genelde yapay olarak basamaklar
şeklinde yontulmuş doğal kaya kütlesinin önüne örülmüştür. Bu durumda burada doğal bir
kutsal alan söz konusu olabilir (Resim: 6).
Konut kalanının kuzeyinde yer alan Doğal Kutsal Alanlar´daki kazı çalışmaları A.
Filges’in yönetiminde yürütülmüştür.
D 2 İnsulasında Yer Alan Lampon Evi Olarak Adlandırılan Konut
Oikos’taki D2/66-68, oikos yan odasındaki D2/71-74 ve evin güneydoğusuna
sonradan eklenen mekândaki D2/75-76 açmalarıyla, Lampon Evi içerisinde deprem
tahribatına maruz kalmış, şimdiye kadar el değmemiş alanlar, son kullanılan tabanın altındaki
seviyeye kadar kazılmıştır. Evin güney sınırı boyunca uzanan D2/77-78 açmaları sayesinde,
konutun bu istikamette devam etmediği anlaşılmıştır. Böylelikle bu alandaki kazı çalışmaları
tamamlanmıştır.
Yukarı ve Aşağı Gymnasiondaki Kazılar
Yukarı Gymnasium’daki kazılar tamamen yapının kuzey tarafıyla sınırlı kalmıştır.
Burada, Hellenistik yapıya olasılıkla M.S. 1. yüzyılda ilave edilmiş ve büyük oranda
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gymnasionun mevcut dış duvarları üzerine inşa edilmiş bir Roma hamamı yer almaktadır.
Yapı kompleksinin kuzeydoğu köşesinde açılan E12-13/1 sondajıyla, Hellenistik duvar,
temel kısmına kadar açığa çıkarılmıştır. Bu sondajda ayrıca Tiyatro Caddesi’ne ait pek çok
seviye tespit edilmiştir. Sürekli yeniden döşenen su boruları, burada tabaka sıralanmasındaki
tahribatların nedenidir. Yapının köşesinde, bilinen bir Horos yazıtının altında, duvar
yüzeyinde bir yuva ortaya çıkmıştır ki bu yuvada orijinal halinde bir yazıt veya kabartma
levhası duruyor olmalıydı. Yazıt ile yuva, Tiyatro Caddesi’nin Hellenistik Dönemdeki
seviyesiyle ilintilidir (Resim: 7).
E12-D12/1 ve 2 sondajlarında hamamın Tiyatro Caddesi’nde bulunan bir praefurniumu
önündeki alan kazılmıştır. Burada da temel kısmına kadar Hellenistik ana duvarların kalıntıları
ve bir önceki sondajdakilerle benzeşen tabaka dizilimi saptanmıştır. Praefurnium sadece
Hellenistik duvarın önüne sonradan eklenmekle kalmamıştır; aynı zamanda hamam duvarına
da ilâve geldiği ve böylece hamama sonradan yapılan bir eklenti olduğu anlaşılmıştır.
Yapısal özellikler, hamamın en azından batısında Tiyatro Caddesi’nin bir kısmının üzerine,
praefurniumlar ile diğer teknik aksamları içeren bir ekletinin geldiğine işaret etmektedir.
E12-D12/3 kotlu üçüncü bir sondaj yapının batı kesiminde hamam duvarının ayağında
açılmıştır. Burada Yukarı Gymnasion’un orijnal kuzeybatı köşesi yer almış olmalıdır.
Bu kısımda Roma Döneminde yapılan çok sayıda yapısal değişiklik nedeniyle sokak
tespit edilememiştir. Buradaki sondajda, 30 cm. derinlikte rastlanan çok yoğun bir opus
caementitium tabakası nedeniyle çalışma kesilmiştir.
Bu çalışmaları tamamlayıcı nitelikte, Yukarı Gymnasion alanındaki işlenmiş taşlar
fotoğraflanarak belgelenmiş ve geçen yıl yapılan çizimler orijinalleriyle karşılaştırılmıştır.
Aşağı Gymnasion’da toplam üç sondaj açılmıştır (Resim: 8). Buradaki kazıların
amacı, yapının kullanım süresine dair bilgi kazanabilmekti. UG2 ve 3 sondajları palaestranın
kuzeyindeki mekân dizisinin doğu mekânında açılmıştır. Bu mekân daha henüz antik
dönemde, yukarıdan düşen bir kaya bloğu ile tahribata uğramıştır. Yerde çatı kiremitleri
ihtiva eden bir tahrip tabakası bulunmaktaydı. Kazılan mekân ile beraber tüm palaestranın
M.S. 1. yüzyılda terkedilmiş olduğu tahmin edilmektedir. Aşağı Gymnasion’daki üçüncü
sondaj, lutron ile ephebeum arasındaki mekânın kuzeydoğu köşesinde açılmıştır. Eski kazılar
sırasında burada antik tabana kadar inilmişti.
Tabanın altında, inşaat alanının düzleme tabakasının üzerindeki dolgu tabakası
bulunmaktaydı. Düzleme tabakasında ele geçirilen keramikler henüz değerlendirilmemiştir.
Ayrıca, Aşağı Gymnasion’da ve doğusunda buna bitişik stadionda, özellikle mevcut
planlarda düzeltmeler yapılabilmesi ve dijital kent planına aktarılabilmesi için ölçüm
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Nihayet gece gerçekleştirilen iki fotoğraflama çalışmasıyla, palaestradaki üzerinde
yazıt bulunan tüm yapı taşlarının fotoğrafsal belgelenmesi gerçekleştirilmiş ve hepsi
ölçülmüştür.
Her ne kadar Ekim ayındaki şiddetli yağmurlar geçikmelere neden olduysa da burada
planlanan çalışma programı büyük ölçüde yerine getirilebilmiştir. Lampon Evi ve ayrıca
Aşağı ve Yukarı Gymnasionda yapılan kazılar U. Mania’nın yönetiminde yürütülmüştür.
Kent Alanı İçerisindeki Yüzey Araştırmaları
Konut Alanının Kuzeyindeki (B11-12 İnsulası)Yüzey Araştırması
Kent alanının kuzeydoğusunda, eski kazılarda su deposu olarak nitelendirilen
havuzların yakınında, toprak üzerinde duvar kalıntılarının belli olduğu büyük bir düzlük
299

bulunmaktadır. Bu, ‘su deposundaki düzlük’ (PAW) denilen yapı merkezinde, yıkık hâlde
kesinlikle kaliteli bir mimarîye ait olması gereken alt ve üst kenarı silmeli dört büyük mermer
bloğa sahiptir. Arazideki ilk temizlik çalışmaları ve az saydaki sondajlar bir gün içerisinde
kent merkezinden çok uzak olan bu alanda pekçok yapıya dair kesin kanıtlar vermiştir.
Gelecek çalışma sezonunda araştırmalara devam edilmesi planlanmıştır.
Doğu ve Batı Kaya Kutsal Alanları ve ayrıca su deposundaki düzlüğü içeren bu üç alan
takimetrik yöntemle ölçülmüş ve edinilen veriler Priene’nin AutoCAD planına işlenmiştir.
Böylelikle bu üç alanının ilk kez Akropolis yamacı ve konut insulaları arasındaki doğal
haliyle bulunan dik bölge içersindeki pozisyonu görsellik kazanmıştır.
Batı Kapısı Caddesi’nin Güneyindeki G3-5 ve G7-8 İnsulalarındaki
Yüzey Araştırmaları
Eski Alman kazıları sırasında açığa çıkarılmış alanlardaki, öncelikli olarak Hellenistik
konut yapılaşmasının incelenmesini hedefleyen yüzey araştırmasına, önceki yıllarda
uygulanan yöntemlerle G3-5, G7-8 ve kısmen G9 insulalarında devam edilmiştir. Buna paralel
olarak, yapı evrelerinin tarihlenmesi ve görünümü konusunda daha fazla bilgi edinebilmek
için pek çok küçük sondaj açılmıştır.
“Su Kuyusu Yapısı” ve Kent Surları
Kent alanının güneydoğusunda yer alan ve kentin kuşatılması halinde Priene’nin su
ihtiyacını karşılamaya hizmet ettiği bariz olan kuyudaki çalışmalar, yapının kapsamlı bir
şekilde anlaşılmasını sağlamıştır. Kazanılan bilgiler gerek mimarî yapısı gerekse hidroteknik
işlevi ile ilgilidir. Burada karstik kayacı içerisinde doğal bir yarıkta yer alan üzeri mermer
hatıllarla örtülmüş yaklaşık 18 m. derinliğinde bir kuyu söz konusudur. Üzerine iki mekânlı
bir yapı inşa edilmiştir; yapının kapsadığı alan, doğal yarığın kapsadığından çok az daha
geniştir (Resim: 9). Bu yapının tabanı, bahsi geçen mermer hatıllar üzerine konmuş taş
levhalardan meydana gelir. Yapıya doğudan birkaç basamak inilerek ulaşılıyordu.
Yer altında kaya yarığı, kesme taşlarla kesitte dikdörtgen bir kuyu oluşturacak şekilde
duvarlarla örülmüştür. Kuyunun tabanında mevcut kaya oyularak, günümüzde de zaman
zaman hâlâ içinde su bulunan bir havuz yapılmıştır. Kuyunun içerisinde iki farklı kotta
kuzeyden güneye boydan boya ikişer mermer hatıl uzanır. Bu hatıllar olasılıkla bir kaldıraç
sistemini taşımaya hizmet ediyordu.
Kuyu, hidrolojik bakımdan kent tepesinin ayağındaki, üzerine modern bir bina inşa
edilmiş bir su kuyusu ile ilişkiliydi. Anlaşıldığı kadarıyla burada, Kaynak Kapısı önünde
Wiegand tarafından belgelenen kaynak söz konusudur.
Yüzey araştırmaları çalışmalarının idaresi A. Filges, U. Mania, U. Ruppe ve J. Ulbrich
tarafından yürütülmüştür.
Küçük Buluntular Üzerine Çalışmalar, Onarımı ve Korunması
Kazılara paralel olarak, her zamanki gibi buluntuların belgelenmesine ve
değerlendirilmesine, tek tek buluntu grupları üzerine çalışmaya ve bu bağlamda buluntuların
gerekli koruma ve onarımına devam edilmiştir. Bu çalışmalar B. Gossel-Rack, U. Mandel ve
J. Rumscheid’in gözetiminde yürütülmüştür. Aşağıdaki buluntu kompleksleri ile malzeme
grupları üzerine çalışmalar yapılmıştır: Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı, II No.lu Teras Dolgusu;
Agora Kuzey Galerisi, F 15 Insulası, D2 insulasındaki konut (‘Lampon Evi’): M.Ö. 3. Yüzyıl
Dolgusu; ‘Lampon Evi’ cam buluntuları; heykel parçaları; sinagog buluntuları; ‘Lampon
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Evi’nden Ele Geçen Kaba Keramikler.
2008 yılında bulunan terrakotta adak ellerinin restorasyonu bitirilmek üzeredir.
Kötü pişirilmiş kilden yapılma kısmen çok küçük olan amorf el fragmanlarının birbirine
uydurularak birleştirilmesi çok zaman ve büyük özen gerektiren bir çalışma olup önemli teknik
gözlemlerin yapılabilmesini sağlamıştır (Resim: 10). Ellerin temizlenmesi sırasında, bunların
tahta çekirdekler üzerine kalemlerle yerleştirildiği anlaşılmıştır. Bulunan keramikle diğer kil
objelerin kireçten arındırılması işlemini en iyi hale getirebilmek için restoratörlerimizden R.
Simke ve A. Gatzsche, buluntularda rastlanan kirecin yöreye bağlı özelliklerini tespit etmek
amacıyla bir dizi deneme yapmışlardır. Epigrafik belgeleme çalışmaları W. Blümel ve D. Kah
tarafından yürütülmüştür. W. – R. Teegen Mısırlı Tanrılar Kutsal Alanı’nda bulunan Bizans
Nekropolü’nün antropolojik araştırmalarını tamamlamıştır.
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Abb. 1: Tätigkeitsbereiche der Priene-Kampagne 2011
Resim 1: 2011 yılında Priene’de çalışılan alanlar

Abb. 2: Vorsichtiges Abnehmen der Mauerblöcke (Foto W. Raeck)
Resim 2: Duvar bloklarının dikkatli bir şekilde yerinden sökülmesi (Fotoğraf: W. Raeck)
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Abb. 3: Plan der Insuale E 13 und 14 (Zeichnung A. Hennemeyer)
Resim 3: E 13 ve 14 insulaların planı (Çizim A. Hennemeyer)

Abb. 4: Verkaufstisch mit Opferkuchen und Vertiefungen für Hohlmaße (Foto W. Raeck)
Resim 4: Adak pastası ve hacim ölçeği yuvalarının yer aldığı satış masası (W. Raeck)
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Abb. 5: Felsheiligtum Ost: Grabungsschnitte/Sondagen der Kampagne 2011 in Gelb
(Zeichnung D. Wolfertstetter – A. Filges)
Resim 5: Doğu Kaya Kutsal Alanı: 2011 çalışma sezonundaki açma ve sondajlar sarı renkle
belirtilmiştir (Çizim D. Wolfertstetter – A. Filges)

Abb. 6: Felsheiligtum West: Sondagen vom Demeterheiligtum gesehen (Foto A. Filges)
Resim 6: Batı Kaya Kutsal Alanı; Demeter Kutsal Alanın’ndan bakıldığında sondajların
görünümü (Fotoğraf: A. Filges)
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Abb. 7: Oberes Gymnasion: Grabungen an der nordöstlichen Außenecke (Foto U. Mania)
Resim 7: Yukarı Gymnasion: Kuzeydoğu dış köşesindeki kazılar (Fotoğraf U. Mania)

Abb. 8: Unteres Gymnasion: Vorbereitung der Grabungen in der nordöstlichen Palästra (Foto U. Mania)
Resim 8: Aşağı Gymnasion: Palaestranın kuzeybatısında kazılara hazırlık (Fotoğraf U. Mania)
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Abb. 9: Brunnenhaus im Südosten der Stadt mit Schacht und Einfassung (Foto W. Raeck)
Resim 9: Kuyu, ağzı ile kentin güneydoğusundaki su kuyusu yapısı (Fotoğraf W. Raeck)

Abb. 10: Handvotiv aus dem Felsheiligtum Ost mit unterem Loch für
Befestigung auf Holzkern (Foto B. Schödel)
Resim 10: Doğu Kaya Kutsal Alanı’nda bulunmuş el şeklinde bir adak ve bir tahta çekirdeğe
sabitlenmesini sağlayan alttaki deliği (Fotoğraf B. Schödel)
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AİOLİS KYME’Sİ 2011 YILI ÇALIŞMALARI
Antonio LA MARCA*
2011 yılı çalışmalarımız 18 Temmuz’da başlayıp, 24 Eylül’de tamamlanmıştır1. Bu
yılki kazı döneminde de insan kaynakları ve finansal kaynaklarımızın antik kent merkezinde
kullanılmasına devam edilmiştir. Agora’daki genişleme çalışmaları sürdürülmüş, Stoa’nın
temelini anlamaya yönelik araştırmalar tamamlanmıştır. Tiyatroda çalışılmış ve güney tepe
eteklerinin güneydoğu tarafında Hellenistik Döneme ait kent suru duvarının bir bölümü daha
ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra Ortaçağ Kalesi olarak adlandırılan yapıdaki restorasyon
ve konsolidasyon çalışmaları tamamlanmıştır2. Güney ve Kuzey Tepe arasındaki düzlükte
konumlanmış antik kent merkezinin bulunduğu alanın değerlendirmek ve izleyici tarafından
anlaşılır bir duruma getirilerek gerçek bir arkeolojik park niteliği kazandırmak için çalışmalara
devam edilmiştir3.
Alan çalışmalarımıza paralel olarak, kazılarda açığa çıkarılan buluntuların kataloglama
ve Aliağa’da bulunan kazı evi depolarındaki düzenleme işlemlerinin yanı sıra laboratuvar
ortamında restorasyon ve konservasyon çalışmaları sistematik bir biçimde sürdürülmüştür.
Ayrıca elimizdeki dökümantasyon bütünüyle gözden geçirilerek malzemeyle gerekli
karşılaştırmaları yapılmıştır.
Agora alanında (Resim:1) 2010 yılı çalışmalarının bir devamı olarak Ortaçağ Dönemi’ne
ait yapıda kazılar yapılmış ve dört kare odadan oluşan 40 x 7 metrelik dikdörtgen planlı
büyük bir mekânın varlığı anlaşılmıştır. Bu yapıyla yakın bağlantısı olan Bizans Kilisesi’nin
apsisinde bir kısmı görülebilen fresconun (Resim:2) ortaya çıkarılması, kilise (Resim:3),
dikdörtgen planlı yapı, Bizans caddesi ve Agora döşemesi arasındaki ilişkileri - bağlantıları
anlama amaçlı müdahalelerde bulunulmuştur. Agora’nın taş döşemeli yolu üstünde doğrudan
yükselen kilise iki evre göstermektedir; birinci evre doğrudan Agora döşemesi üzerine inşa
edilmiş tek nefli (12.60x6 m.) ve apsisi (çapı 2.40 m.) frescolu yapı ile bağlantılı, ikinci
* Prof.Antonio LA MARCA, 2008 yılından beri Aiolis Kyme’si Kazı Ekibi Başkanı - Dipartimento di Archeologia
e Storia delle Arti, Universitá della Calabria, 87036 Arcavacata di Rende (Cosenza) ITALİA. e-mail: a.lamarca@
unical.it – (www.kyme.info).
1
Bakanlık temsilciliğimizi Marmaris Müzesi uzmanlarından Sayın Şenay Öcal yapmıştır. Kendisine ve Kazı Başkan
yardımcısı Doç. Dr. Sayın Bekir Eskici’ye kıymetli yardımları için sonsuz teşekkür ederim. Çalışmalar Calabria,
Catania (Massimo Frasca), Napoli (Lucia A. Scatozza), Milano Üniversitelerinden (Giorgio Bejor) ve Sicilya Sualtı
Kültür Varlıkları Müdürlüğünden (Sebastiano Tusa) bilim adamlarının katılımıyla yapılmıştır. Metal buluntularımızı çalışacak olan Prof. Stephane Verger (Ecole Pratique des Hautes Etudes - Sorbonne Paris) ve Agora alanındaki
Nekropol’de açığa çıkan kemikleri çalışacak olan Prof. Wolf-Rudiger Teegen (Lugwig-Maximilianus Üniversitesi
Münih) ekibimizin konukları olmuşlardır.
2
Per il castello dı Kyme si veda: S. Patituci, Il castello bizantino di Kyme (Turchia), in N. Cucuzza e M. Medri (a
cura di), Archeologie. Studi in onore di Tiziano Mannoni, Bari 2006, pp. 187-192; S. Patituci - G. Uggeri, Kyme
eolica e il castello bizantino, in “Rendiconti Pontificia Accademia”, LXXII, 1999-2000 (2001), pp. 47-112
3

A. La Marca, “Kyme 2008 Yılı Kazı Çalışmaları”. 31. Kazı Sonuçları Toplantısı, 4. Cilt, 25-29 Mayıs- Denizli
2009, Ankara, 2010, Vol. 31, pp. 397-416; A. La Marca, “Kyme 2009 Yılı Kazıları”. 32. Kazı Sonuçları Toplantısı,
4. Cilt, 24-28 Mays 2010, Istanbul, Ankara 2011, Vol. 32, pp. 368-381; A. La Marca, Kyme, la colonia fondata dai
discendenti di Agamennone, in “Stringhe”, Quadrimestrale di divulgazione culturale dell’Università della Calabria,
Anno 0, n. 1, pp. 110-117; A. La Marca, Kyme. La piu grande la piú nobile delle citta eoliche, Centro Editoriale e
Librario, Universitá della Calabria 2010; La Marca, Trent’anni di scavi italiani a Kyme eolica, in “Forma Urbis”,
2011, Vol. 9, pp. 4-11.
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evre ise bir üst döşemenin söz konusu olduğu ve iç alanın daraltıldığı bir evre ile ilişkilidir.
Kilisenin daha sonra “Dikdörtgen Yapı” altında kaldığı gözlemlenmektedir. “Dikdörtgen Yapı”
içindeki bir mekânda alanın son kullanımına delil olabilecek bir kireç ocağı bulunmaktadır
(Resim:4). Büyük “Dikdörtgen Yapı”nın yapım tekniği ve ele geçirilen seramiklere dayanarak
bir depolama alanı veya depo olduğu fikrine varılmaktadır, giriş kapılarına sahip olmaması da
bu fikri desteklemektedir. Depolama alanının, Kyme’nin henüz az bilinen bir evresine tanıklık
eden kalenin kullanıldığı sürece fonksiyonel olduğu düşünülmektedir4.
Tiyatro ve Agora arasındaki alanda kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda liman alanı
yakınlarına kadar uzanan 125 m. uzunluğunda 15 m. genişliğindeki stoa temeli tamamen ortaya
çıkarılmıştır (Resim:5). Kumtaşı dikdörtgen bloklardan (1,40x60) yapılmış Stoa temelinin son
bölümünde (kuzey-batı) bu taşlar eksiktir. Yaklaşık 18,45 metre taşların yerlerinden alınmış
olduğu tespit edilmiştir. Taş blokların yeri bir harç tabakası ile kaplanmıştır.
Kıyı hattı boyunca açığa çıkarılan Stoa’dan ayırt edebilmek için “Tiyatro önündeki
Stoa” olarak adlandırdığımız Stoa’da bazı derinleşilen açmalar burayı tarihlememize olanak
sağlamıştır. Ayrıca araştırmalarımız yapının değişik noktalarında Geç geometrik dönemden
Klâsik Döneme kadar tarihlendirilebilen stratigrafilerin karışmış olduğunu ortaya koymaktadır5.
Tiyatro’da (Resim:6) Calabria Üniversitesi’nden Stefania Mancuso tarafından
yürüyülen çalışmalar iki amaca yöneliktir: 1) Laser scanner kullanılarak Tiyatro’nun 3
boyutlu restitüsyonunun hazırlanması. 2) Mimarî tanım ve kullanım evreleri aracılığıyla
yapının daha iyi kavranabilmesi. Kamu binasının farklı kullanımlarda ve işlevini yitirdiği
zaman kapladığı alan tespiti yapılarak, bilimsel ve grafiksel belgeleme çalışmalarına devam
edilmiştir. Cavea alanındaki açmalar zemin döşemelerini ve tiyatronun terk edilmesinden sonra
inşa edilmiş geç yapıları ortaya koymak açısından yararlı olmuştur. Tiyatro yapısı ile olan
bağlantılarını tam olarak anlayabilmek için buradaki incelemelere devam edilecektir. Alanın
Laser scanner ile üç boyutlu çizimi gerçekleştirilmiştir (Resim:7) İyi bir mimarî, tipolojik,
kronolojik tanımını ve diakronik analizini elde ettikten sonra tiyatro alanını kapsamlı bir
kent değerlendirme projesi içine dâhil etmek niyetindeyiz. Araştırmalarımızın bize vereceği
sonuçlar doğrultusunda Tiyatro’nun modern kullanıma sunulması konusunda da birtakım
düşünceler geliştirilebilecektir6.
Bugüne dek “Andesit Duvar” olarak adlandırdığımız İ.Ö 4. yüzyılın sonuna
tarihlendirilen sur yapısı başlangıçta liman alanında açığa çıkarılmıştır (Resim:8). Kazısı
yapılan bölümünde sur 2.40 metre yüksekliğe erişir. Kalınlığı 3.20 metredir ve iki duvar
arası dolgu tekniği kullanılmıştır, dolgu malzemesi olarak orta büyüklükte taşlar ve toprakla
4

Bu temelleri, Strabon (XIII,3.6) tarafından sözü edilen ve Kymelilerin borçlu olmaları nedeniyle bir tellal tarafından çağrılmadıkça altına sığınamadıkları görkemli Stoa ile bağdaştırmak çarpıcı bir savdır. Antik tarihçiler (Diod.
15.18.1-3) Kyme’lilere karşı pek iyimser değillerdir. Kymeliler ile ilgili diğer bir olumsuz anlatım (Strabon 13.3.6)
kuruluşundan ancak üç yüzyıl sonra gemi giriş çıkışlarından liman vergisi almayı düşünebildikleridir.

5
23 Eylül 2011’de Aliağa’da yapılan “Aiolis Kyme’si: Şehir ve Yayılım Alanı” konulu Araştırma Toplantısında C.
Colelli tarafından sunulan bildiride Kyme’nin geç dönemlerinde yapının büyük bir yağmaya uğradığı ve kuzeybatı
bölümünün daha sonraki yapılar altında kaldığı belirtilmektedir.
6
Kyme tiyatrosu için bkz: S. Lagona, Kyme eolica: fonti storia, topografia, in “Studi su Kyme eolica”, in Aa.V.v,
Atti della Giornata di Studio della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università di Catania, Catania 16
maggio 1990, Cronache di Archeologia, 32, 1993, pp. 26-29; D. Capuzzo, Kyme Eolica: campagna di scavo 2008,
in “LANX”, 3 (2009), pp. 49-62; S. Mancuso, Ancient monuments between research and development: the teather
of Kyme Aeolis, in 15th Symposium of the Mediterranean Archaeology (SOMA), Catania, 3-5- marzo 2011, BAR,
in c.s.
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doldurularak güçlendirilmiştir; içteki kumtaşı bloklarla kare isodomik teknikte örülmüştür;
dıştaki ise pseudo-isodomik teknikte andesit bloklar ile örülmüştür7. Liman alanından
başlayan sur yapısı, güney yönünde ilerleyerek Kyme’nin konumlandığı iki tepeyi içine
alacak şekilde uzanır. Güney Tepe’nin güneydoğu eteklerinde yapılan tarama sondajlarında
sur duvarının bir bölümüne daha rastlanmıştır. Doğal kayanın kaide (taban) olarak kullanıldığı
bu bölümde duvarın üst kısmını anlama şansımız olabilmiştir. Bloklar düzgün ızgara şeklinde
düzenlenmiştir; her sıra içinde dikey ve yatay bloklar 1x1/2 metre emplecton’lu dikdörtgen bir
örgü oluştururlar.
Sur yapısı inşası kentin büyük bir refah içinde yaşadığı İ.Ö 4.yüzyılın ikinci yarısından
itibaren antik kentin artan gelişimine bağlı olarak yapılan yeni kent planı ile sıkı sıkıya ilişkili
olmalıdır.
Catania Üniversitesi’nden Massimo Frasca başkanlığındaki bir ekip Güney Tepe’deki
Hellenistik-Roma evinde doğal kaya içine oyulmuş sarnıç içinden ele geçirilen seramik
malzemeler üzerinde çalışmalarına devam etmişlerdir. Sarnıçtan çok fazla miktarda ve çeşitte
seramik ele geçirilmiştir. Kaba seramik, mutfak seramiği, amfora, siyah firnisli seramik,
sigillata ve ince duvarlı seramik, kandil parçaları ve koroplastik parçalarına rastlanmıştır
(Resim:9). Sarnıçta ele geçirilen ve İ.Ö 4.yüzyıl sonu ile 3. yüzyıl başlarına tarihlenebilen
malzemeler sarnıcın kullanım dönemi konusunda bilgi vermektedir. Sarnıç İ.Ö 1. yüzyılın ilk
onluklarında kapatılmış izlenimini vermektedir. Bu sonuç ilginçtir zira Küçük Asya’nın diğer
şehirleriyle birlikte İ.Ö 17’de Kyme’yi de yıkan depremle kronolojik olarak örtüşmektedir.
Bütün konteks yayınına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Kazı başkanlığını devraldığımız 2008 yılından beri kazı ve kazı sonrası çalışmalarının
yanı sıra, araştırmalarımıza her yıl artan sayıda olmak üzere arkeolojiye destek veren ilgili
disiplinleri ve konularında yetkin kişileri dâhil etmeye özen göstermekteyiz.
Roma Tre Üniversinden Giuseppe Ragone, 2011 yılından başlamak üzere antik
kentte, yayılım alanında, Arkeoloji Müzesi’nde bulunan yayınlanmış, yayınlanmamış
epigrafik malzemenin incelenmesi ve dijital ortama geçirilmesi ile ilgili olarak çok yıllı bir
çalışma programı hazırlamıştır. Bu program sayesinde basılmamış metinlerin basılmaları,
yayınlanmış metinlerin revizyonu ve yeniden basımları söz konusu olabilecektir. Yine bu
çalışma kapsamında Kyme yayılım alanının ve antik ve epigrafik kaynaklarda adı geçen kente
bağlı birçok merkez ve köyün, Kyme yakınındaki Tisna, Kyllene, Blakeia, Adai, Gerghithion,
Hermoupeidion, Herakleia vb. sistematik çalışması yapılacaktır8.
Sicilya Denizaltı Kültür Varlıkları Müdürlüğü Uzmanı Nicola Bruno tarafından
koordine edilen bir grup tarafından, Kyme’de ilk kez sualtı kazısı gerçekleştirilmiştir. Düzgün
iri taş bloklarla inşa edilmiş ve uzunluğu 60 metreyi aşan güçlü bir yapının varlığı anlaşılmıştır
(Resim:10). Arkeolojik kalıntı ve buluntuları da ortaya koyabilen anomalileri tespit etmeye
yönelik, deniz sedimanlarının profillerini izlemeye yarayan sub buttom profiler kullanılarak
jeofizik haritalar yapılmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda
çalışmalar şekillendirilecektir. Karada ise antik kentin önemli alanlarında yer altını üç-dört
7

A. La Marca, Il “muro di andesite” nell’area portuale di Kyme, in A. La Marca (a cura di), Studi su Kyme eolica IV, Atti dell’Incontro di Studio - Università degli Studi della Calabria, 19 gennaio 2002, Edizioni Ecofutura,
Castrovillari 2006, pp. 27-48; A. La Marca, Nuove osservazioni sul ‘muro di andesite’ a kyme d’Eolide, in Kyme e
l’Eolide, Convegno di Studio, Napoli 12-13 dicembre 2005, Napoli 2007, pp. 71-82.

8

Prof. G. Ragone ve ekibi aynı zamanda Kyme’nin komşu şehirlerle (Myrina, Larissa ve Phokaia) olan sınırları ve
bu merkezlere Kyme’yi bağlayan yol ağı konusunda da çalışmaktadırlar. Sorun özellikle kıyı şeridindeki ve Antik
Dönemden günümüze deniz seviyesindeki değişikliklerden dolayı oldukça karmaşıktır.
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metre araştırabilen jeoradar ile tarama yapılmıştır.
Yine 2011’de Münih Maximilians Üniversitesi’nden Wolf Teegen ile önemli bir
işbirliğine başladık. Agora alanında ortaya çıkarılan Nekropol alanının antropolojikpaleopatolojik çalışmaları kendisi tarafından yürütülmektedir. Calabria Üniversitesi’nden
Gino Crisci arkeolojik alanda makroskopik olarak tanınan olası tüm litolojinin doğal ve doğal
olmayan taş materyal örneklerine yönelik detay numuneler almıştır9.
Bu çalışmalarda aynı zamanda Kale’de, Geç Roma ve Bizans Dönemine ait yapılarda
kullanılan sıvalardan numuneler alınmıştır. Laboratuvar ortamında bu sıvaların analizleri
yapılarak içerik ve özellikleri tanımlanacak ve atmosferik etkenlerin zararlı etkilerine karşı
daha dayanıklı hâle getirilerek restorasyon ve konservasyon çalışmalarında kullanılacaktır.
Andesit duvarın üst sırasında görülen kalker taşlardan da numuneler izlenmektedir. Kalker
taşlar rüzgâr etkisi ile oldukça aşınmış durumdadırlar. Bunlar içinse bozulmayı durdurabilecek
amaca özel bir işlem üzerinde çalışılacaktır.
Bizans Kalesi’ndeki restorasyon ve konsolidasyon çalışmalarına devam edilmiştir10.
Agora alanında bulunan dikdörtgen planlı büyük yapı ve küçük Bizans kilisesi ile ilişkili tüm
duvarların konsolidasyonu yapılmıştır. Söz konusu kilisenin apsis duvarı içindeki fresklerin
restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Dikdörgen planlı büyük yapı ve Ortaçağ Kalesi Kyme’nin
Orta ve Geç Bizans Dönemine tanıklık eden yegâne yapılardır.
Ecole Pratique des hautes Etudes’den Stephane Verger 2011 yılında Kyme’de ele
geçirilen metal malzemenin yayınına yönelik bir çalışma başlatmıştır. Agora metal buluntuları
ve kentin güneydoğusunda kazılmış nekropol’de ele geçirilen buluntular incelenmiştir. Agora
buluntuları Bizans ve Ortaçağa tarihlendirilmiştir. Nekropol malzemesi ise Arkaik Dönemden
Bizans Dönemine kadar giden bir zaman dilimini ortaya koymaktadır.
S. Verger aynı zamanda kaçak kazılar sonucu 2010 yılında açığa çıkarılan Tümülüs
mezarla ilgili dökümantasyon çalışmaları yapmıştır (Resim:11). Bir sonraki yıl çalışma
konumuz olacak bu alanda ön hazırlık olarak mezarın bir bölümü temizlenmiş ve jeoradar ile
tarama yapılmıştır. Yüzeyde ele geçirilen seramik malzemeler incelenmiştir, mevcut durumu
ile mezarın çizimi gerçekleştirilmiştir.
Napoli Federico II Üniversitesi’nden Vincenzo Di Giovanni ve ekibi kazı evi
deposundaki seramik malzemelerle sigillata seramik üretimi konusunda çalışmalar yapmıştır.
Değişik üretimlere tanıklık eden sigillatalarla karşılaşılmış ve bunların dağılım grafiği
hazırlanmıştır11.
9
D. Miriello, A. Bloise, A. De Francesco, G. Crisci, C. Apollaro, F. Vacca, R. De Luca, A. La Marca, Provenance of
volcanic rocks from archaeological area of Kyme (Turkey), Contributo a GeoItalia, Torino, 19-23 Settembre 2011;
D. Miriello, A. Bloise, G. Crisci, C. Apollaro, A. La Marca, Characterisation of archaelogical mortars and plasters from Kyme (Turkey), in “Journal of Archaeological Science”, 38 (2011) pp. 794-804; D. Miriello, A. Bloise,
G. Crisci, C. Apollaro, A. La Marca., Archaeometric Analysis of archaelogical mortars and plasters from Kyme
(Turkey), in “Kyme 2009 Yili kazilari”. 32. Kazi Sonuçlari Toplantisi, 4. Cilt, 24-28 Mays 2010, Istanbul, Ankara
2011, Vol. 32, pp. 368-381.
10
Kyme Kalesi için Bkz: S. Patitucci - G. Uggeri, Kyme eolica e il castello bizantino, in “Rendiconti Pontificia
Accademia”, LXXII, 1999-2000 (2001), 47-112; R. Parapetti, Il castello medievale a Kyme, in S. Lagona et Alii,
Studi su Kyme eolica, II, Catania 2004, 59-70, ivi bibl.
11

Projenin amacı kazı konteksleri ve konteks tarihlemelerinin analitik bilgileri için ve kentin yaşam evrelerini yapılandırabilmek için Arkaik Dönemden başlayarak Bizans Dönemine kadar Kyme bölgesinde dolaşan tüm malzeme
tanıklığıyla bir çerçeve oluşturmaktır. Araştırma Toplantısı. - Aliağa 23 Eylül 2011, V. Di Giovanni, Roma dönemi Kyme’si Ekonomik Gelişimi, Araştırma Toplantısı. Aiolis Kyme’si: Şehir ve Yayılım Alanı”, Atatürk Kültür
Merkezi-basım aşamasında.
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Kyme antik kentini çevreleyen alanlarda yapılan kurtarma kazılarına da kısaca değinmek
isterim. Kyme merkez ve kent alanı içinde kazılar etkin bir şekilde devam etmektedir12.
Kyme antik kentini çevreleyen alanlarda yapılan kurtarma kazılarına da kısaca değinmek
isterim. Kyme merkez ve kent alanı içinde kazılar etkin bir şekilde devam etmektedir. Kyme
antik kenti yayılım alanı içinde, çoğu İzmir Müzesi uzmanlarınca yapılan kazılar yeni bir
topoğrafik tablonun ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Çalışmalarda bazı çiftlik yapıları,
zeytinyağı işliği (Resim:13), kentin su gereksinimini sağlayan su deposu13 (Resim:12), İ.Ö
7.yüzyılın ortalarından erken Bizans Dönemine kadar giden uzun bir zaman diliminde kullanım
görmüş geniş nekropol alanları tespit edilmiştir. Bu alanlarda ortaya konmuştur: Lâhitler, taş
levhalardan oluşturulmuş mezarlar, tek yönde kiremit levha, çatma kiremit mezarlar; vazo içi
kremasyon ve gömü, enchytrismos, doğrudan toprak içi gömü, kaya içine kazılmış mezar gibi
farklı tipolojilerde çok sayıda buluntuya rastlanmıştır.
Güney Tepe’de açığa çıkarılmış nekropol alanından Kyme’yi Smyrna’ya bağlayan ana
yol geçmektedir. Bu yol Roma dönemi yenileme çalışmalarına tanıklık etmektedir. Olasılıkla
İ.Ö 129 yılında Manius Aquilius tarafından yapılan yol sistemi düzenlemesi ile bağlantılıdır14
(Resim:14). Geniş artel sistemi çerçevesinde inşa edilen ilk caddelerden biridir. Bu nekropol
alanından bronz Pinakion ele geçirilmiştir (Resim:15).Kişisel belge niteliği taşıyan pinakion,
kleroterion denilen bir âletin içine sokuluyordu. Bu yolla halk mahkemeleri yargıçları ve bazı
yönetici seçimleri yapılıyordu (kura çekimi)15.
Kyme’nin güney banliyösünde İzmir Müzesi’nce yapılan diğer bir nekropol kazısında
ise çok sayıda kıymetli eser ele geçirilmesi oldukça önemli ve ilginçtir. Bu mezarlarda anıtsal
nitelik taşımamalarına rağmen aralarında altın diadem, bilezik, küpe, pandantif gibi eserlerin
bolca görüldüğü malzemeler ele geçirilmiştir. Söz konusu buluntular Kyme kuyumculuğunun
4.yüzyılda eriştiği yüksek seviyeye işaret etmektedir.
Alınlıklı diademler baskı tekniği ile yapılmıştır, basit bitkisel motifler ve karmaşık
motiflerle süslenmiştir. Bu diademler yine Kyme’de ele geçirilen ve 18. yüzyılın sonlarında
British Museum’a satılan diademlerle benzerlik göstermektedir.
Bu tür buluntularla karşılaşmak yeni sorular gündeme getirmekte ve Kyme’nin özellikle
Hellenistik Dönemde kuyumculuk alanında üstlendiği birincil rolü ortaya koymaktadır.
23 Eylül 2011’de Kyme kazıları Ana Sponsörü İzmir Eldor Firması sahibi Bay Pasquale
Forte’nin destekleri ile “Aiolis Kyme’si: Şehir ve Yayılım Alanı” adlı bir Araştırma Toplantısı
yapılmıştır. Yerli ve yabancı bilim adamlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, bugüne
kadar antik kentte yapılan çalışmaların yansıtıldığı posterlerden oluşan bir sergi de Aliağa
halkı ile paylaşılmıştır.
12

A. La Marca - R. Pace, Kymé d’Eolide. Nouvelles recherche sur les nécropoles, Colloquio di studio internazionale «Espaces civiques /espaces privés de Priene à Myrina», ‘Auditorium Musée du Louvre (Paris). 21 novembre
2009, basım aşamasında.; A. Ünlü - M. Özsaygi, Izmir ili, Aliağa ilçesi, gümrük binası sondajı kazısı, “15. Müze
Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu”, 24-26 nisan 2006, Alanya, Ankara 2007, pp. 13-24; N. Çırak - S.
Kaya, 2009 IDÇ Nekropolü Kurtarma Kazısı, “19. Müze Çalışmaları Kazıları Sempozyumu”, 29.04-01.05.2010,
Ordu, Ankara 2011, sayfa: 217-232; E. Kormaz - B. Gürman, Izmir ili, Aliağa ilçesi, bozköy biçerova mevkii Kyme
antik kenti doğusu sur dişi yapıları ve doğu nekropolüu kurtarma kazısı”, in c.s.

13

Mahir Atıcı’ya paylaştığı fotoğraflar ve bilgiler için teşekkür ederim.

14

cfr. A. Storchi Marino, Kyme dalla guerra di Aristonico alle clientele di Pompeo, in L.A. Scatozza Höricht
(a cura di), L’Eolide. Da Augusto a Costantino, Atti dell’incontro internazionale di studio, Napoli, 12-13
dicembre2005, 205-206.
15

Erdal Kormaz’a paylaştığı fotoğraflar ve bilgiler için teşekkür ederim.
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2011 YILI ASSOS KAZI ÇALIŞMALARI
Nurettin ARSLAN*
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi’ne bağlı Behram Köy’de bulunan Assos antik kentindeki
kazılar 4 Temmuz - 23 Eylül 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1. 2011 yılında kent
içindeki akropol, Geç Antik Çağ Mahallesi, Gymnasium, Kuzey Stoa ve Batı Kilisesi’nde;
kent dışında ise Ayazma Kilisesi’nde arkeolojik kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir
(Resim: 1). Kazı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak jeofizik taramalar, havadan fotoğraflama,
topografik ölçümler ve kentteki kalıntıların ölçekli olarak plana ve dijital ortama aktarılması
çalışmalarına devam edilmiştir. Bir önceki yıl kentin batısında başlatılan yüzey araştırmasına
kentin doğu yönünde devam edilmiştir.
Batı Nekropolisi Çalışmaları

Caner BAKAN**

Batı Nekropolisi, programda yer almamasına karşın ivedi olarak kazı yapılmak
zorunda kalınmıştır. Kış mevsimindeki yağmurlar nedeniyle Amerikan kazılarında açığa
çıkartılmış olan sandık tipi mezarların birinin altında urna açığa çıkmıştır (Resim: 2). Bunun
üzerine birbirine paralel üç adet sandık mezar kaldırıldığında üç adet urna mezar (Mezar
40, 41, 42) ve bir adet sandık mezar (Mezar 439) ile karşılaşılmıştır. Assos Arkaik Çağda
yetişkinler kremasyon geleneğine göre gömülürken çocuklar için bu geleneğin daha sonraki
dönemlerde de uygulanmadığı bilinmektedir. Yetişkinlere ait küllerin konulduğu urnalar 1322 cm. yüksekliğindeki gri renkli amphoralardan oluşmaktadır. Omuzdan kulplu amphoralar
parlak siyah, gri ve açık gri renkli olup dudak kenarlarında kazıma dalga bandı taşırlar.
Urnaların ağızlarını kapatan yerel üretim sığ kaseler yardımı ile mezarlar M.Ö. 580-560
yıllarına tarihlenmektedir. Çocuk mezarındaki çok kötü durumdaki Korint seramiği de aynı
yıllara aittir.
Agora Araştırmaları
Hellenistik Devir agoraları arasında önemli bir yere sahip olan Assos agorasının
planlama evreleri konusundaki soruların cevaplarını bulmak üzere agorada kazı ve
araştırmalara devam edilmiştir. Öncelikli olarak agoranın en büyük yapısı olan kuzey stoanın
Prof. Dr. Nurettin ARSLAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
17100 Çanakkale / TÜRKİYE. e-mail: narslan@hotmail.de.

*

1
Kazı çalışmaları için gerekli izni ve maddî desteği veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘ne,
Bakanlık Temsilcisi Arkeolog Gülşah Altunkaynak´a (Erzurum Arkeoloji Müzesi), Arş. Gör. Dr. Tolga Özhan
(Epigraf), Öğr. Gör. Aykan Özener (Fotoğrafçı), Bilge Bal (Mimar), Mehmet Ayrancı (Restoratör), Osman Çapalov
(M.A. Arkeolog), Arş. Gör. Kudret Sezgin, Yrd. Doç. Dr. Dinçer Savaş Denger (Numismatik), Prof. Dr. Klaus
Rheidt (DFG Proje Başkanı), Dr. Martin Dennert, Prof. Dr. Bernhard Ritter ve Tobias Haupt (Harita Ekibi), Christian
Hübner ve Birthe Hemeier (Geofizik), Kerem Temiz, Nuriye Çetinoğlu, Gamze Yerli, Oya Tunçel, Burcu Aydil,
Gözde Kıraner, Gönül Okumuş, Aslı Alyörük, Çiğdem Aydemir, Fulden İbiş, Çağla Koparal, Hedda Staub, Viktoria
Färber, Nikolas Möller, Barbara Swienty, Silke Lauinger, Nicole Götz, Ursina Wittke, Georg Herdt, Ruth HahnRieger, Helen Stohr ve Susan Kaiser’e, ayrı ayrı teşekkür ederiz. Assos kazıları sponsoru Anadolu Efes ile lojistik
destekten dolayı Behram Muhtarlığı‘na teşekkür ederiz.
**
Arş. Gör. Caner BAKAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
17100 Çanakkale / TÜRKİYE.
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batı bölümündeki kazılarda hem stoanın hem de bu alandaki daha erken bir evredeki yapının
yapım tarihleri ile kullanım sürelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
Kuzey stoanın batı bölümünde doğuya doğru kazı alanı genişletilmiştir (Resim: 3).
Kazılarda stoanın ortasındaki sütunlara ait olan sütun tamburunun ana zemin üzerine düştüğü
görülmüştür. Batı bölümde birinci ve ikinci sütunun çevresinde de zemin üzerine düşmüş
sütun tamburları daha önceki yıllarda ortaya çıkartılmıştır. Ancak yeni ortaya çıkartılan
tambur da diğer tamburlar gibi in situ sütunların üzerindeki üçüncü sıradaki tamburlar değildir.
Olasılıkla bunlar dördüncü tamburlar olmalıdır. Bu yüzden şimdilik bunların yerlerine
konmaları mümkün görünmemektedir. Stoa kazısında ele geçirilen seramik ve sikkeler M.S.
3.-4. yüzyıla tarihlenmektedir. Kent sikkeleri arasında Alexandria Troas sikkeleri oldukça
yoğundur. Buluntular arasında mermer Hekate başı, terrakottalar ve kemik saç tokaları yer
almaktadır. Kuzey stoanın batı yönündeki agora girişinin düzenlenmesi için çalışmalara
başlanmıştır.
Agoranın ortasında daire planlı kalıntının işlevini belirlemek amacıyla kazı
yapılmıştır. Yuvarlak bloklar bir araya getirilerek oluşturulan yuvarlak mekânın kuzeydeki
girişinin ön bölümü büyük dörtgen taş bloklarla kaplanmıştır (Resim: 4). Kazı sonrasında
yaklaşık 8 m. çapındaki yuvarlak kalıntının tek bir sıra yuvarlak formlu taşlardan oluştuğu
ve bunların temelsiz bir şekilde doğrudan dolgu toprağı üzerine konuldukları anlaşılmıştır.
Buna dayanarak bu kalıntının Geç Antik Çağda yuvarlak planlı bir yapıdan sökülerek inşa
edildiği anlaşılmıştır. Yuvarlak formlu blokların 3.30 m. gibi oldukça büyük boyutlarda
olmaları bunların buraya çok yakın bir yerden sürüklenerek getirildiğini akla getirmektedir.
Gymnasium’daki yuvarlak basamakların daha küçük olmaları nedeni ile söz konusu blokların
agoradaki önemli anıtsal yapıya ait olduğu tahmin edilmektedir.
Agoranın batı girişinde güneyde yer alan prostylos planlı küçük yapı tapınak olarak
tanımlanmasına rağmen, bunun kimin için ve ne zaman inşa edildiği konusundaki soruların
cevapları şimdiye kadar verilememiştir. Agoranın olası tek dinî yapısı olan tapınağın temizliği
yapılmıştır. Cellanın içi ve batı duvarı önünde Roma Devri sonrasından duvar ve döşemelere
rastlanmıştır. Tapınağın podyum duvarlarının Roma Dönemi duvar tekniğiyle örüldüğü
görülmüştür. Moloz taş ve harçla yapılan podyumun duvarları 2.47x0,42 m. uzunluğundaki
blok taşlar ile kaplanmıştır. Tapınağı bu hali ile M.S. 2. yüzyıla tarihlemek mümkündür. Ancak
tapınağın daha erken bir evresinin olup olmadığı önümüzdeki yıl yapılacak araştırmalarla
ortaya konulabilecektir.
Önümüzdeki yıllarda yapılacak kazılarda elde edilecek arkeolojik verilerle Assos
agorasının Hellenistik Çağ planının yeniden revize edilmesi zorunlu olacaktır.
Assos’un jeolojik yapısı ve mimarî kalıntılarda kullanılan taşların ana kaya ile aynı
özellikte olması nedeni ile jeofizik araştırmaların iyi sonuçlar vermeyeceği düşünülmüştür.
Buna rağmen bu metodun Assos´ta denenmesinin gerekli olduğuna karar verilmiş ve batı
kapısı önünde uzanan bir tarım düzlüğünde, agorada, batı nekropolisi ve akropoliste jeofizik
araştırmalar yapılmıştır2. Elde edilen sonuçların çok verimli olmadığı görülmekle birlikte,
bunların doğruluğunun test edilmesi için henüz sondaj kazıları yapılmamıştır. Agoradaki
taramalarda agoranın batısında kuzeyden güneye doğru uzanan bir su kanalı ile bazı duvar
kalıntıları görülmektedir.

2

Jeofizik araştırmalar C. Hübner (Almanya, Freiburg) tarafından yapılmıştır.
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Gymnasium´un Güneyindeki Ana Cadde
Gymnasium´un güneyde yer alan ve yarım daire merdivenlerle son bulan koridor
biçimli girişi ve bunun doğusundaki portikusun önündeki caddede kısa süreli çalıma
gerçekleştirilmiştir. Gymnasiumun yarım daire formlu merdiveni gün ışığına çıkarılmıştır.
Merdivenin ilk olarak açığa çıkarıldığı 1881 yılı kazılarında sağlam olduğu bilinmektedir3
(Resim: 5). Ancak basamaklardan sadece birinci basamak dışındakilerin yok olduğu
görülmüştür. Bu alandan elde edilen buluntuların büyük çoğunluğu M.S. 4-5. yüzyıllara
tarihlenmektedir. Kazı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak Gymnasium ve çevresindeki
makilerin temizlenmesi sırasında parçalanmış bir yazıt bulunmuştur. Yazıtın Amerikan
kazılarında bulunduğu ve yerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. Gri renkli mermer üzerindeki
yazıtta tanrıça Roma onurlandırılmaktadır4.
2011 Yılı Assos Geç Antik Çağ Mahallesi Konut Alanı Kazıları

Oğuz KOÇYİĞİT*

Kent merkezinde, Gymnasium yapısının güneybatısında ve Batı Bazilikası’nın
kuzeyindeki konut alanında, 18.07.2011 tarihinde başlayan arkeolojik çalışmalar 23.08.2011
tarihine kadar devam etmiştir (Resim: 1). Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da konut
alanındaki yapıların kullanım evrelerinin saptanmasına, güneye doğru bir eğimle devam eden
alanın kuzey – güney yönündeki yapılaşmasının anlaşılmasına çalışılmıştır.
Bu amaçla, konut alanının hemen üzerindeki terasın kuzey uzantısında yer alan
doğu-batı yönündeki sütun dizisine kadarki bir alanın açılmasına karar verilmiştir. 10x5m.
ölçülerindeki bu alanda ilk olarak yüzey toprağı kaldırılmış ve ardından yüzey altı dolgu
tabakalarının kazılarına başlanmıştır. Burada sarnıç yapısından kuzeye doğru devam eden ve
daha önceki yıllarda açığa çıkarılmış olan, kuzey-güney doğrultusundaki çamur harç katkılı
kuru duvarın, açmanın batı ekseni boyunca devam ettiği anlaşılmıştır. İlerleyen günlerde ise
bu duvarı doğu-batı yönünde kesen bir başka çamur harç katkılı kuru duvarın varlığı tespit
edilmiştir. Bunun yanında açma içerisinde seviye olarak derinleştikçe, alanın doğusunda
bulunan ve önceki yıllarda yarısı açığa çıkarılmış olan, tabanı büyük boy yassı taşlardan
oluşturulmuş mekânın diğer yarısının üzerine yığılmış olan göçük tabakası ile karşılaşılmıştır.
Mekânı oluşturan duvarlardan ve çatıya ait pişmiş toprak tuğla ya da çatı kiremitlerinden
oluşan bu göçük ve yıkıntı tabakasında ele geçirilen İmparator Iustinianus (527-565) sikkesi,
yıkıntı tabakasından elde edilen seramik buluntularla birlikte zemini taş döşeli bu mekânın
son kullanım evresi olarak bize 6. yüzyılın ortalarını vermektedir.
Açmanın, tıpkı buradaki gibi 6. yüzyıl tabakaları ile aynı seviyeye getirmek istediğimiz
batı kısmındaysa, ilk olarak 4.20 x 3 m. ölçülerinde, kalın bir kireç tabakası ile karşılaşılmış
ve zemin olarak kullanıldığı anlaşılan bu kireç tabakasının oldukça bozulduğu, ancak yer yer
25-30 cm. kalınlığa kadar ulaştığı tespit edilmiştir. Tahribata uğramış ve doğuya doğru hafif
bir eğimle devam ederek, açma ortasındaki kuzey-güney yönündeki duvar ile birleşmiş olan
bu zemin, üzerinde yer alan dolgu tabakalarda ele geçirilen seramik malzemeye dayanılarak
3
J. T. Clarke, Report on the Investigations at Assos, 1881, Papers of the Archaeological Institute of America,
Classical Series 1, 1882, 40; Clark –Bacon-Koldewey, 183-184, fig.1.
4

Clark – Bacon - Koldewey,184, fig.2; R. Merkelbach, Die Inschriften von Assos, Inschriften griechischer Städte
aus Kleinasien 4, 1976, 44, KatNr.20.
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5. ve 6. yüzyıllara tarihlenebilir.
Burada zeminin altındaki tabakalanmanın anlaşılması amacıyla kazılara devam
edilmiş ve polygonal duvarların sınırlandırdığı bir mekân içerisinde (Resim: 6), kırmızı figür
tekniğinde yapılmış Klâsik Dönem seramik parçaları yanında ağırlıklı olarak Hellenistik
Döneme kadar uzanan seramik parçaları ele geçirilmiştir. Özellikle Klâsik ve Arkaik
Döneme ait seramik parçalarının stratigrafik bir tabakada ele geçirilmesi, konut alanında
şimdiye kadar elde edilen en erken seramik buluntulara ulaştığımızı göstermesi bakımından
oldukça önemlidir. (Resim: 6). Bütün bu çalışmaların yanı sıra, I No.lu konut yapısının kuzey
uzantısında bulunan sarnıç yapısı temizlenerek tamamen kazılmış ve en son kullanıldığı
evreye ait buluntular elde edilmiştir. Sarnıcın içini kaplayan dolgu tabakalarının kaldırılması
sonucu zemine ulaşılmış ve zemin üzerinde 6. yüzyılın sonlarına tarihlenen bir amphora ele
geçirilmiştir.
Die Topographie der Akropolis von Assos

Klaus MÜLLER

•Von der Bebauung des Akropolisplateaus von Assos wissen wir wenig. Wir kennen
nur den Tempel, die Befestigungsmauern und einige Mauerreste nachantiker Wohnhäuser,
so wie sie auf Bacons Plan5 aus dem Jahre 1881 wiedergegeben sind. Daher stehen folgende
Fragen im Mittelpunkt unseres Interesses:
•Welche antiken Bauten sind auf der Akropolis außer dem Tempel noch zu fassen?
Wo stand der Altar? Wie war der Bereich erschlossen? Gibt es für die byzantinischen
Befestigungsmauern antike Vorgänger?
•Seit wann ist eine Nutzung des Areals nachweisbar, welche Phasen zeichnen sich im
Bestand vor Ort noch ab?
•Wie war der Zusammenhang von Akropolis und dem umliegenden Stadtbereich
gestaltet?
•Zur Klärung dieser Fragen setzten wir in der Kampagne 2011 die Vermessung des
Areals mit der Erfassung und Kartierung sämtlicher relevanter Oberflächenbefunde fort. An
ausgewählten Stellen wurde die Reinigung intensiviert, um von Erde bedeckte Felsstrukturen
erkennen zu können (Resim: 8).
Der aktuelle Stand der Ergebnisse weist bereits weit über das bisher Bekannte hinaus.
Folgendes ist festzuhalten:
•Für die Nutzungsgeschichte der Akropolis überaus interessante Ergebnisse brachte
die Reinigung eines etwa 10 x 10 m großen, exponiert an der an der nordöstlichen Kante des
Plateaus liegenden Areals. Hier hatten sich bereits im Vorfeld der Untersuchungen zahlreiche
Abarbeitungen des Felsuntergrunds gefunden, zudem barg auch der den Bereich tangierende
Abschnitt des nachantiken Befestigungsringes verschiedene Bauteile, die bei aller Ähnlichkeit
zu denen des Tempels zu einem anderen, ungeklärten Bau gehört haben müssen. Auch eine
rätselhafte, vermutlich archaische Felsinschrift (APXE...) trug zum Interesse an der Klärung
des Bereichs bei. Der Felsuntergrund war hier von einer ca. 30 cm dicken Auffüllungsschicht
5
s. J. T. Clarke, Report on the Investigations at Assos, 1881 (Boston, 1882) 29 Taf. 2. bzw. die weiterbearbeitete
Fassung bei J. Th. Clarke, F.H. Bacon und R. Koldewey, Investigations at Assos (London 1902/1921) 139.
*
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bedeckt, die in hoher Konzentration Keramikmaterial des 2. Jahrtausends bis ins 6. Jh. v.
Chr. barg. Der Bereich scheint somit im 6. Jahrhundert, möglicherweise in Zusammenhang
mit der Errichtung des Tempels (ca. 530 v. Chr.) planiert worden zu sein. Zudem belegt die
Keramik die frühe Nutzung des Plateaus. Am Fuß des Felsabbruchs verweisen des weiteren
zwei Bruchstücke einer reliefierten Dachterrakotta und das Fragment eines Antefixes, die
nicht dem Tempel zugewiesen werden können, auf weitere, bislang unbekannte Bauten auf
der Akropolis.
•Im unmittelbaren Umfeld des Tempels sind insbesondere an der Süd- und Ostseite
zahlreiche Felsbettungen auszumachen. Oft sind sie halbkugelförmig eingetieft und lassen
auf hier aufgestellte Votivgefäße schließen.
•Sondagen im Pronaos des Tempels zeigen Felsbettungen und Abarbeitungen, die der
Nutzung vor Errichtung des Tempels in Zusammenhang zuzurechnen sind. Auch vereinzelte
Bruchstücke von Architekturgliedern sind dieser Phase zuzuweisen.
•Im Südwesten des Tempels ist durch tiefe Felsbettungen ein weiteres, vermutlich
vormittelalterliches Gebäude nachzuweisen. Bisher sind nur zwei Mauern und eine Ecke
bekannt, so dass die Größe des Baus noch unklar ist. Die Mauerstärke von nur 60 cm lässt auf
eine kleinere Anlage schließen, möglicherweise einen Torbau oder ein Hestiatorion.
•Eine bisher unbekannte Erschließung des Hügelplateaus erfolgte im Nordwesten. Sie
durchdringt die mittelalterliche Mauer und schafft eine Verbindung vom oberen zum tiefer
gelegenen Hügelbereich. Am Mauerbefund sind verschiedene Nutzungsphasen auszumachen,
die möglicherweise bis in die Antike zurückreichen.
•Insbesondere im Südbereich der Anlage ist eine dicht an die Befestigung
anschließende mittelalterliche Bebauung auszumachen. Wegen des Geländeverlaufs ist von
mehrgeschossiger Bebauung auszugehen, so dass heute nur mehr die Kellerräume zu erfassen
sind. Eine innere Erschließung der Anlage zeichnet sich noch nicht ab.
Von den bevorstehenden Arbeiten im Sommer 2012 erhoffen wir uns Klärung in den
Fragen nach der inneren Organisation des Areals in antiker und byzantinischer Zeit sowie
zum Zugang der Befestigung und der antiken Akropolis. Hierzu sollen weitere Reinigungen
und Sondagen insbesondere an den Anschlussbereichen der Mauern beitragen. Eine weitere
Sondage an der NO-Ecke der Akropolis wurde bereits 2011 vorbereitet und führte zu
dem unerwarteten Ergebnis mehrerer Phasen der Burgmauer und eines sehr tief liegenden
Geländeanschlusses. Die weiteren Arbeiten werden hier mit Spannung erwartet.
Arbeiten an der Stadtmauer und dem Stadtplan, 201

Haiko TÜRK

Die Arbeiten der Kampagne 2011 hatten die Ergänzung der Dokumentation an den
Wehranlagen zum Ziel, wobei die Erstellung von Ansichtszeichnungen einen wesentlichen
Anteil hatte. Die in den Vorjahren vorbereiteten Messbilder konnten nun für eine detaillierte
Kartierung der Mauerflächen aller wichtigen Ausbauphasen der Stadtmauern herangezogen
werden und damit wichtige Lücken in der Dokumentation geschlossen werden. In Ergänzung
zu den Grundrissaufnahmen wurden der Turm t7 in der Weststadt und der Turm t21 in
der Oststadt gereinigt und dokumentiert (Resim: 9-10). Dabei kamen an wenigen Tagen
ein bis zwei Arbeiter zum Einsatz. Auf der stadtseitigen Schale des Turmes t7 wurde
Dipl.-Ing. Haiko TÜRK, BTU Cottbus, Lehrstuhl für Baugeschichte, Postfach 10 13 44, D-03013 Cottbus /
ALMANYA. e-mail: haiko.tuerk@tu-cottbus.de
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eine Münze (Stadtprägung Assos) entdeckt, die auf Grund der topographischen Situation
aus der bauzeitlichen Verfüllung des Turmes oder der anschließenden Kurtinen stammen
muss. Der Turm t21 gehört zu einer frühen Phase der Stadtmauern (Phase 3) und fällt durch
seine Lage am nördlichen Steilhang der Stadt auf. Er zeigt durch seine Konstruktion und
die einfache Ausführung eines Wasserspeiers Ähnlichkeiten zu den Mauern der jüngeren
Erweiterungsphase in Neandreia (Troas). Ein nachantikes Gebäude überbaut die stadtseitige
Mauerschale dieses Turmes und deutet auf eine recht frühe Aufgabe der Mauern in diesem
Bereich hin. Wenige Reste einer früheren Mauer lassen sich auf der westlich anschließenden
Kurtine fassen und bezeugen eine Reparatur bzw. Verstärkung der Wehranlagen in diesem
Bereich.
Die weitere Bearbeitung der Mauerabschnitte im Nordosten der antiken Stadt
verdichteten die Hinweise auf mehrere Umbau- bzw. Verstärkungsmaßnahmen, die erst nach
Errichtung der Mauern der Phase 4 durchgeführt wurden. Die Dokumentation des Turmes t17,
der an drei der vier Turmseiten zahlreiche Steinmetzzeichen aufweist, konnte abgeschlossen
werden. Sie zeugen von Reparaturmaßnahmen und Veränderungen in der Mauertrasse.
Um unser Wissen über die oberen Mauerabschlüsse der Mauern um das Westtor (Phase
4) herum erweitern zu können, wurde die Bauteilaufnahme in diesem Bereich fortgesetzt.
Dabei konnten wie im Vorjahr weitere Teile der Brustwehr identifiziert und dokumentiert
werden. Die Befunde deuten darauf, dass die Wehrgänge in häufigen Versprüngen dem
Anstieg des Geländes folgten und einzelne Ebenen durch kurze Treppenläufe verbunden
wurden. Ein verbreiterter Mauereckbereich (t11) konnte als Plattform auf Wehrgangniveau
identifiziert werden. Damit steht nun fest, dass nur die Türme am Westtor ein Obergeschoß
über dem Wehrgangniveau besessen haben. Die Brustwehr auf der Mauer, hinter der die
Soldaten Schutz suchen konnten, war von horizontalen Rinnen durchbrochen, die durch
den Vergleich mit anderen Anlagen weitere Hinweise auf eine Datierung der Mauern geben
können. Ähnliche Rinnen wurden an Bauteilen der nordwestlichen und nordöstlichen Mauern
und der Akropolis entdeckt und werden der Phase 5 zugeordnet6.
Die vielen in Assos erhaltenen Tore wurden auf ihre Straßenanbindung und Funktion
zur Erschließung der Stadt überprüft. Dazu wurden die in den letzten Jahren gesammelten
Informationen zum Geländerelief weiter ergänzt und mögliche Straßenverläufe außerhalb und
innerhalb der Stadt erkundet. Im Vordergrund stand die Funktion der beiden Haupttore Tor
5 (Westtor) und Tor 8 (Osttor) die neben ihrer fortifikatorischen Funktion auf repräsentative
Merkmale untersucht wurden7.
Für die Vervollständigung des Stadtplanes wurden Geländeschnitte vermessen8,
die das gesamte Stadtgebiet von Norden nach Süden und Westen nach Osten erfassen,
um die komplexe Hanglage einiger Stadtareale besser verstehen zu können. Zusätzlich
wurden in diesem Jahr die Aufnahmen des heutigen Dorfes Behram und der Hafensiedlung
abgeschlossen. Zusammen mit den zahlreichen im Stadtgebiet aufgenommenen Bauresten
6

Siehe H. Türk, „Die Befestigungsanlagen von Assos“, in: N. Arslan u. K. Rheidt, „Assos. Bericht über die
Ausgrabungen und Forschungen zur Stadtentwicklungsgeschichte 2006 bis 2011“, Archäologischer Anzeiger (im
Druck).

7

Siehe H. Türk, „Ein neues Gesicht für die Stadt. Die Befestigungsanlagen von Assos in der Troas“, in: Bericht
über die 46. Tagung für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung (Dresden 2012) 119–128; H. Türk, „Entlang
– entgegen – hindurch. Die Bedeutung der Befestigungsanlagen für die Erschließung der Stadt Assos“, in: U. WulfRheidt (Hrsg.), Die Architektur des Weges. Gestaltete Bewegung im gebauten Raum, DiskAB 11 (im Druck).
8

Diese Arbeiten wurden von Prof. Dr. Bernhard Ritter, BTU Cottbus, und Tobias Haupt durchgeführt.
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sind nun weite Teile des Stadtplanes darstellbar (Resim: 1).
Die aktuellen Arbeitsbereiche der Grabung und des Survey erforderten in diesem
Jahr die Bestimmung von drei weiteren Neupunkten für das Festpunktnetz (2305, 2307,
2313). Sie wurden sowohl terrestrisch als auch mit GPS bestimmt und in die aktualisierte
Dokumentation des Festpunktnetzes aufgenommen.
Forschungen zum Byzantinischen Assos, Kampagne 2011
Beate BÖHLENDORF-ARSLAN*
In diesem Jahr wurden drei verschiedene Projekte zur Erforschung des byzantinischen
Assos durchgeführt.
Westkirche
Ursina Wittke nahm im Rahmen einer Magisterarbeit an der Universität Heidelberg
die Westkirche neu auf. Unterstützt wurde sie dabei von Ruth Hahn-Reger, Masterstudentin
der Historischen Bauforschung der Fachhochschule Regensburg, die einen neuen Plan und
Schnitte der Kirche zeichnete, da der von den ersten amerikanischen Ausgrabung sich als
ungenau erwies und in wesentlichen Teilen zu ergänzen war9. Im Zuge der Reinigungsarbeiten
wurden in der Nordostecke des Exonarthex und im Norden des Atriums Treppen freigelegt,
über die die obere Terrasse bzw. ein zweites Stockwerk über dem Narthex zu erreichen war.
Auch der Narthex wurde zur Dokumentation des bisher nie verzeichneten Marmorfußbodens
zu ermöglichen. Am Nordende des quer gelagerten Narthex wurde eine Nische ausgegraben,
die bei den früheren Grabungen unberührt blieb (Resim: 11). Im Füllschutt der Nische lagen
zahlreiche Glas- und Keramiklampen, die offensichtlich hier aufgestellt waren und vielleicht
liturgischen Zwecken dienten. Zur Klärung der Datierung der Kirche wurden mehrere
kleinflächige Sondagen an der Kante des erhaltenen Fußbodenpflasters des nördlichen
Seitenschiffs, an der Nordmauer und im südlichen Seitenschiff angelegt. Die dort zu Tage
gekommene Keramik datiert in das ausgehende 5. – frühe 6. Jahrhundert und bestimmt damit
den Bau der ersten Kirche.
Untere Agorakirche
Die schon im amerikanischen Stadtplan verzeichnete Kirche auf der unteren
Agoraterrasse wurde im Zuge des Stadtsurveys 2010 im dichten Gebüsch wiederentdeckt10.
Im darauf folgenden Jahr wurde die Kirche von Nicole Götz, Universität Freiburg,
oberflächlich gereinigt. Der nun sichtbare Grundriss zeigt eine 21,16 m x 14,10 m (im
Westen) bzw. 14,44 m (im Osten) große Kirche mit einem Hauptschiff und flankierenden
Seitenräumen, die mit massiven Wänden vom Naos abgetrennt sind (Resim: 12). Der
Bau wird im Osten mit drei außen polygonalen, innen runden Apsiden abgeschlossen; die
Dr. Beate BÖHLENDORF-ARSLAN, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Archäologie,
Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz / ALMANYA. e-mail: beateboehlendorf@yahoo.de
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9
J. T. Clarke, F. H. Bacon u. R. Koldewey, Investigations at Assos. Expedition of the Archaeological Institute of
America ; drawings and photographs of the buildings and objects discovered during the excavations of 1881, 1882,
1883 (London 1902/1921) S. 186-187, fig. 1 und 2. Nachfolgend wurde die Kirche nochmals in den 1990er Jahren
ausgegraben und mit dem alten Plan vorgelegt: G. Çantay, “Assos Batı Bazilikası Buluntularının Değerlendirilmesi”,
in: X. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu “Prof. Dr. H. Örçün
Barışta’ya Armagan” (Ankara 2009) 171-182.
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Clarke, Bacon u. Koldewey 1902/1921, S. 13.
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Hauptapsis ist siebenseitig und größer ist als die dreiseitigen Nebenapsiden. Der Zugang zur
Kirche erfolgt durch drei Eingänge über den dem Hauptbau quer vorgelagerten Narthex oder
durch eine Türe am Nordostende des Seitenschiffes. Bei der Oberflächenreinigung wurden
zahlreiche kleinteilige Fragmente der marmornen Ausstattung der Kirche gefunden, die den
Bau in das 6. Jahrhundert datieren.
Ayazmakirche, Kampagne 2011
Im Fokus der Arbeiten standen 2011 die Klärung des nördlichen Zugangs zum
Gesamtgebäude, die Nutzung des Areals östlich der Hauptapsis und nördlich der 2009
ausgegrabenen Grabkapelle sowie die Datierung des antiken Vorgängergebäudes11.
Es zeigte sich, dass die Kammer nördlich des Seitenraumes und Narthex über einen
6,10 m langen und etwa 1,20-1,80 m schmalen, gepflasterten Weg betreten worden konnte
(Resim: 13). Eine Anbindung an eine nördlich parallel zur Kirche verlaufenden Straße, wie eine
Anomalie auf dem Messbild der geophysikalischen Prospektion von Christian Hübner, GGH
Freiburg, vermuten ließ, konnte nicht verifiziert werden, da eine Straße an dieser Stelle nicht
gefunden wurde. Das Areal östlich des Pflasterweges diente als weiterer Bestattungsplatz. An
dieser Stelle wurden eine Bestattung in einer Steinkiste und zwei Sarkophage, von denen nur
noch der Boden erhalten ist, gefunden. Im Bereich der Straße kamen insgesamt 24 Münzen
zu Tage, von denen die jüngsten (fünf teilweise stark abgegriffene Anonyme Folleis, dat.
976 (?)-1030/35; ein Anonymer Follis, dat. 1030/35-1042; ein leicht abgegriffener Follis
aus der Münze Nikaia, dat. 1042-1050; zwei kaum abgegriffene Anonyme Folleis, dat.
1050-1060 bzw. 1065-1070; ein Anonymer Follis, dat. 1075-108012) unmittelbar über dem
Pflaster lagen. Die gut erhaltene Münze aus dem letzten Viertel des 11. Jahrhunderts kann
als terminus post quem für die späteste Nutzung des Weges gewertet werden. Die anderen
Funde, ein Goldohrring, Glasarmreife, kleine Messer und eine Pinzette, sind, auch wenn sie
teilweise verstreut gefunden wurden, wohl mit den Bestattungen in Verbindung zu bringen.
Südöstlich der Apsis wurden in den Vorgängerjahren ein frühbyzantinisches
Baptisterium und eine mittelbyzantinische Grabkapelle ausgegraben (Resim: 12). Es war
daher zu klären, ob es weitere Anbauten gab. Es zeigte sich, dass das Areal nordöstlich der
Apsis ausschließlich als Begräbnisplatz für Kleinkinder genutzt wurde. Elf Gräber wurden
ausgegraben, weitere Gräber zeichnen sich an der Profilkante des Schnittes ab und zeigen auf,
dass sich der Friedhof noch weiter ausdehnte. Besonders in der Nordwestecke des Schnittes
stand der Fels hoch an, hier wurden keine Gräber angetroffen; die Fundamentierung der
Kirche stand teilweise direkt auf dem Fels.
Mit einer Sondage an der südlichen Außenwand des zweiten antiken Grabhauses, auf
dem die Kirche gegründet ist, sollten die Datierung des Vorgängergebäudes und die Funktion
der schmalen, abgehenden Mauern geklärt werden. Das Grabhaus überbaut teilweise ein
von Ost-West orientiertes Kindergrab, das mit seinen Beigaben, 39 Astragale, eine Nadel
11
Die örtliche Schnittleitung hatte Ergin Or inne, unterstützt durch Oya Tunçel und Sevda Erol (alle Onsekiz Mart
Üniversitesi, Çanakkale) und zeitweise auch von Nicole Götz, Freiburg. Martin Dennert (Universität Basel) führte
in bewährter Weise die Bauaufnahme der Kirche weiter. Bilge Bal (Kültür Üniversitesi, Istanbul) fertigte weitere
Architekturzeichnungen der Kirche an und komplettierte den Gesamtplan.
12

P. Grierson, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore
Collection. Vol. three: Leo III to Nicophorus III 717-1081, Part II Basil I to Nicepohorus III (867-1081) (Washington
1993) S. 673 pl. 54; S. 677 pl. 55; S. 681 pl. 60; S. 686 pl. 60; S. 693 pl. 61; S. 699 pl. 68.
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und eine Münze13, in das 4. Jahrhundert v. Chr. datiert. Das unmittelbar darüber gebaute
Grabhaus wurde daher frühestens im 3. Jahrhundert v. Chr. errichtet.
Als kurze Zusammenfassung kann nun gesagt werden, dass das Areal seit der klassischen
Zeit als Begräbnisplatz diente und hier dann in der hellenistischen Zeit mehrere Grabhäuser
errichtet wurden. Im 5. oder 6. Jahrhundert n. Chr. errichtete man auf den Grabhäusern eine
Kirche und stattete diese mit einem Baptisterium aus. Das Baptisterium wurde spätestens
im 8. Jahrhundert aufgegeben, man nutzte den Platz für die Anlage eines Kinderfriedhofes.
Im 10. oder beginnenden 11. Jahrhundert wurde an die noch anstehende Nordwand des
ehemaligen Baptisteriums ein Annex angebaut, der ebenfalls Begräbniszwecken diente. Wohl
zur selben Zeit wurden die Kammern westlich des Narthex und der Pflasterweg errichtet. Die
Kirche war mit ihren Anbauten höchstens bis Ende des 11., vielleicht noch Anfang des 12.
Jahrhunderts in Betrieb, anschließend wurde sie aufgegeben.
Der Stadtsurvey 2011

Eva-Maria KASUBKE*

Als Grundlage für ein Stadtentwicklungsmodell werden die intramuralen
Siedlungsreste seit 2010 in einem archäologisch-bauhistorischen Survey untersucht und
für einen neuen Gesamtplan im Maßstab 1:1000 kartiert (Resim: 1)14. Nachdem 2010 mit
der Begehung in der Weststadt begonnen wurde, wurden die Untersuchungen 2011 auf die
östlichen und nordöstlichen Stadtbereiche (doğu bölgesi ve kuzey-doğu bölgesi) sowie die
untere Akropolisterrasse ausgedehnt (Resim: 14).
Nach aufwändigen Rodungs- und Reinigungsarbeiten wurden 362 neue Mauerbefunde
dokumentiert sowie 213 Bauteile in den Bauteilekatalog aufgenommen. Bei der Überprüfung
der bereits Ende des 19. Jahrhunderts während der amerikanischen Nachforschungen
kartierten Strukturen kam es dabei zu überraschenden Wiederentdeckungen. So in Fundstelle
112, wo 1882 ein als spätrömisches ›Roman Atrium‹ betiteltes Gebäude mit gepflastertem Hof
und auf drei Seiten umlaufenden zweistöckigen Galerien untersucht wurde15. Zwar konnten
einige Details der amerikanischen Befundbeschreibung, z. B. die offenen Wasserkanäle oder
die Hofpflasterung ohne Sondagen nicht nachvollzogen werden, doch wurden im Osten
des Hofes deutlich ältere Mauerzüge sowie eine gepflasterte Gasse kartiert. Die einzelnen
Bauphasen und Grundrisse sind noch zu klären. Derartige auffällige Einzelbefunde, die auf
Bäder, Portiken oder Platzanlagen schließen lassen, sowie grundlegende Informationen zur
innerstädtischen Erschließung, z. B. Hangstützmauern oder Wegterrassierungen bzw. in
situ-Befunde von Straßen mit offenen Wasserrinnen, Gassen und Treppenwege, konnten an
zahlreichen Stellen gewonnen werden. Einen wichtigen Befund, der 2012 weiter verfolgt
13

Die spätklassische Münze zeigt auf der Vorderseite einen nach rechts gewandten Kopf, auf der Rückseite einen
Greifen. Die antiken Fundmünzen werden von Dinçer Savaş Denger, Akdeniz Üniversitesi Antalya, bearbeitet.
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Die Aufnahme erfolgte mit dem Leica GPS 1200 im RTK-Verfahren. Da neben den GPS auch GLONASS Satelliten
zur Positionsbestimmung verwendet wurden und die Basislängen meist unter einem Kilometer gewählt wurden, lag
die erreichte Genauigkeit unter einem Zentimeter.
15
Auch 1882 wurden aufgrund der hohen Verschüttung lediglich im Bereich des Hofes und an dessen Ostseite
Sondagen durchgeführt, s. J. T. Clarke - F. H. Bacon - R. Koldewey, Investigations at Assos. Expedition of the
Archaeological Institute of America ; drawings and photographs of the buildings and objects discovered during the
excavations of 1881, 1882, 1883 (London 1902/1921) 129 fig. 1; 135 fig. 2; 137 fig. 1 und 2.
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werden soll, stellt eine an den örtlichen Gegebenheiten orientierte Wegtrasse direkt südlich
unterhalb des steil aufragenden Akropolisfelsens dar. Noch ist es nicht gelungen, die exakte
Breite und den Verlauf dieses Weges zu bestimmen, doch macht die Terrassenmauer M524
den Aufgang zur Akropolis nachvollziehbar. Eine antike Bebauung bis an die Stadtmauer
heran konnte auch 2011 aufgrund der hohen Verschüttung im direkten Stadtmauerbereich
nicht nachgewiesen werden. Auch fehlen in den südöstlichen und östlichen Stadtbereichen
Spuren repräsentativer Großbauten, wie sie 2010 vor allem im Umfeld der Agora dokumentiert
wurden. Erst in Nähe der östlichen Stadtmauerabschnitte finden sich erneut Hinweise für
größere Baukomplexe. Häufig sind in der Oststadt (doğu bölgesi) hingegen großsteinige
Geländemauern grobpolygonaler Technik und einfache, kleinteiligere grobpolygonale sowie
sorgfältiger konstruierten polygonalen Mauerzüge, die vorläufig als bislang älteste Befunde
einer vorhellenistischen Binnenbebauung angesprochen werden.
Die statistische Auswertung des Fundmaterials aus dem Keramiksurvey und die
graphische Darstellung der Verteilungsmuster sind noch nicht abgeschlossen. Auffällig
waren 2011 mehrheitlich am Osthang unterhalb der Akropolisterrasse dokumentierte
Eisenschlackereste, die jedoch in ihrer ursprünglichen Verortung (Werkstattbereich) unklar
sind (Resim: 15). Zwar liefern diese aufgrund ihrer Menge den eindeutigen Nachweis einer
eisenverarbeitenden Industrie, doch ist deren Zeitstellung noch unklar.
Nach der deskriptiven und photographischen Erfassung der kartierten Befunde wurden
die einzelnen Mauerbefunde der Kampagnen 2010 und 2011 zusammenfassend auf ihre
bautechnischen Details untersucht und Phasen zugewiesen. Die vorläufige erste Zuweisung
dient vornehmlich der Sichtbarmachung sicher byzantinischer und neuzeitlicher Strukturen
im Stadtgebiet sowie der Gruppierung sicher älterer Befunde durch differenzierte Mauertypen.
Der bislang ermittelte vorläufige Phasenplan soll in den kommenden Kampagnen durch
Detailuntersuchungen verifiziert und korrigiert werden.
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Resim 1: Assos, Yeni Şehir planı / Neuer Stadtplan.

Resim 2: Assos, Batı Nekropolü urnalar / Urnen in der Westnekropole.
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Resim 3: Assos: Kuzey Stoa / Nordstoa.

Resim 4: Assos: Agora, Yuvarlak Kalıntı / Runde Struktur auf der Agora.
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Resim 5: Assos: Erken dönem tabakalarının takip edildiği sondaj alanı / Sondage im
Bereich der Vorgängerbebauung des Stadtviertels.

Resim 6: Assos: Konut alanının erken dönem tabakalarında ele geçen siyah ve kırmızı
figürlü seramik parçaları / Schwarz- und rotfigurige Keramik aus den Befunden der
Vorgängerbebauung.
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Resim 7: Assos: Akropol planı / Aktueller Vermessungsplan der Akropolis (Stand
September 2011)
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Resim 8: Assos: Kule 7 (Batıdan) / Turm 7 von Westen

Resim: 9 Assos, Kule 21 (Kuzeyden) / Turm 21 von Norden
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Resim 10: Assos, Batı Kilisesi: Narteks’deki niş ve Eksonarteks’deki merdiven / Nische im
Narthex und Treppenhaus im Exonarthex der Westkirche.

Resim 11: Assos, Aşağı Agora Kilisesi / Untere Agorakirche.
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Resim 12: Assos Ayazma Kilisesi planı, 2011 /
Grundrissplan der Ayazmakirche, Stand 2011.

Resim 13: Assos, Yüzey Araştırma Alanı, 2011 (Kuzeyden) /Survey areal 2011 (von
Norden).
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Resim 14: Assos, Doğu Yamacıdan Cürüfler / Schlackefunde vom Osthang.
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KYZİKOS 2011

Nurettin KOÇHAN*
Korkmaz MERAL

Kyzikos antik kenti, Balıkesir İli Erdek İlçesi sınırları içinde, Erdek-Bandırma
karayolu üzerinde yer almaktadır.
Antik kentteki 2011 yılı kazı çalışmalarına 07 Temmuz-12 Ağustos 2011 tarihlerinde1,
Erdek Özel İdare Müdürlüğü’ne para aktarımının yapılması ve Bakanlık temsilcisi olarak
Erzurum Arkeoloji Müzesi’nden Dr. Ertan Küçükefe’nin gelmesiyle başlanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Erdek
Belediyesi ve Balıkesir Valiliği ve İl Özel İdaresi’nin maddî katkılarıyla yapılan 2011 yılı kazı
çalışmaları Hadrianus Tapınağı’nda sürdürüldü. Ayrıca daha önce planlandığı şekilde kentin
batı kısmında yer alan Nekropol alanında jeofizik çalışmalarına başlandı. Bunların dışında
Bandırma - Erdek karayolu üzerindeki Tatlısu kavşağında yapılan karayolu düzenlemeleri
nedeniyle, bu alanda çalışmalar yapılmış ve Bakanlığa rapor sunulmuştur.
Hadrianus Tapınağı Kazı Çalışmaları
Önceki yıllarda kazılan, ancak otlarla kaplanan alan temizlenmiş (Resim: 5), hem
gelen ziyaretçilere daha düzenli bir alan sunulmuş, hem de çıkan buluntuların sağlıklı
değerlendirilmesi için kareleme çalışmaları yenilenmiştir.
2006-2009 yıllarında tapınağın doğu ön yüzünde ve güney uzun yüzünde çalışmalara
devam edilirken, 2010 yılında tapınağın uzunluğunu belirlemek için çalışmalar sadece
güneybatı alanda yoğunlaştırılmış ve tapınağın 116.23 m. uzunluğa sahip olduğu tespit
edilmişti2.
2011 yılı çalışmaları tapınağın batı tarafında kuzeye doğru devam ettirilmiştir. Batı
yönünde kazıya 28-31 E açmalarından başlanmış ve kuzeye doğru 27-31 G açmalarının
bir bölümüne kadar devam edilmiştir (Çizim: 1). 2010 yılı çalışmalarında kazının son
günlerine doğru tapınakla farklı işçilik gösteren duvar kalıntılarıyla karşılaşmıştık. 2011
yılında bu alanda devam eden çalışmalarda, bu yapının geç dönemde tapınağın güneybatı
kısmına eklendiği anlaşılmıştır (Çizim: 2). Duvar işçiliği, kullanılan moloz taşlar ve
devşirme malzemeler bu düşüncemizi desteklemektedir. 2011 yılı çalışmalarının sona ermesi
*
Yrd.Doç.Dr. Nurettin KOÇHAN, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 25240 Erzurum/
TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Korkmaz MERAL, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 25240 Erzurum/
TÜRKİYE.

1
Başkanlığımdaki kazıya Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr.
Korkmaz Meral, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Yrd.
Doç. Dr. Çağrı Çaylak, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Arş. Gör. Ahmet
Cüneydi Has, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden yüksek lisans öğrencileri,
Ahmet Tercanlıoğlu, Elif Yavuz, Semra Karabıyık, Yaşar Arlı ve Ayşe Yıldırım ile Atatürk Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri katılmıştır. Kazı çalışmalarına izin veren ve maddî yönden destekleyen Kültür
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N. Koçhan, “The Temple of Hadrian at Cyzicus in The Light of Excavations” Cyzique, une cité majeure et
méconnue de la Propontide antique, Paul Verlaine Universite, Colloque 3 et 4 Mars 2011 Metz-Fransa; N. Koçhan,
K. Meral, “Kyzikos 2010” 33. Kazı Sonuçları Toplantısı (Baskıda).
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nedeniyle yapının kuzey ve doğu kısmı tam olarak ortaya çıkarılamamış, bu nedenle plan
ve işlevi de kesin olarak tespit edilememiştir. Batıya yönelik bu yapının 1.30 m. eninde,
alttan üste doğru kademeli olarak daralan batı dış duvarı (Resim: 2 ) üzerinde yer alan kapı
2.00 m. genişliğindedir (Çizim 2; Resim: 3). Kapıdan girildiğinde kuzey-güney yönünde
uzanan, kuzey taraftaki derinliği 5.25 m. olan ön odaya, buradan 2.40 m. genişliğinde ikinci
kapı ile olasılıkla ana odaya ulaşılmaktadır. Bu odanın kuzey duvarı belirlenmesine karşın,
tapınağın krepis basamakları üzerinde yer aldığını düşündüğümüz güney duvarı tamamen
tahribata uğramış olduğundan belirlenememiştir. Ana odanın kapısından doğuya doğru 4.20
m. ilerlememize rağmen kazılan alanın dışında kaldığından doğu duvarı bulunamamıştır.
F.W. Hasluck 1910 yılında yayınlanan Cyzicus kitabında, Bizans Döneminde
tapınağın kilise olarak kullanılmış olabileceğini belirtmektedir3. Cyril Mango, Anastasius
Sinaita’ya atfen bir kiliseden söz etmekte4 ayrıca I. Leon Döneminde (M.S. 457-474) bir
tapınağın Bakire Meryem’e adanmış bir kiliseye dönüştürüldüğünü yazmaktadır5. Buradan
Kyzikos’ta bulunan bir tapınağın kiliseye çevrildiği anlaşılıyor. Ancak belirtilen yapının
Hadrianus Tapınağı olduğu söylenemez. Çok anıtsal olan bu yapı kiliseye çevrilmiş olsaydı,
15. yüzyılda tapınağı gören Cyriacus bunu mutlaka belirtirdi. Ancak Hadrianus Tapınağının
güneybatı köşesine eklenen yapı, ya Cyriacus’tan sonra yapıldı, ya da küçük olması nedeniyle
Cyriacus’un dikkatini çekmedi. Bu yapının giriş odası ve ana odanın ortaya çıkarılan
kısmı, Yunanistan’ın Ligourio kentinde6 M.S. 1080’de, Mistra kentinde7 M.S. 1428’de ve
Bulgaristan’ın Preslav kentinde8 M.S. erken 10. yüzyılda inşa edilen kiliselerin girişi (atrium)
ile büyük benzerlik göstermektedir. Buna göre tapınağın kiliseye dönüştürülmediğini, ancak
yıkılan batı kısmına küçük bir kilise yapılmış olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bugün için bunu
kesin ortaya koyabilecek buluntu henüz bulunmuş değil. Önümüzdeki kazı dönemlerinde
çıkacak buluntuların yapının işlevini belirlememize yardımcı olacağını umuyoruz
2011 yılında, tapınağın güneybatısında 2010 yılında tespit ettiğimiz duvar
kalıntılarının işlevini belirlemek için 3x3 m. ölçülerinde sondaj çalışması yaptık (Çizim 1;
Resim 5). Tapınağın merdiven basamaklarından 7.50 metre güneyde dört basamak ortaya
çıkarıldı. Kesin olmamakla birlikte tapınak alanının deniz seviyesine doğru olan eğimi
dikkate alındığında, bunların Kyzikos Hadrianus Tapınağı’nın güney uzun tarafında bir teras
düzenlemesi veya tapınak alanına çıkışı sağlayan basamaklar olabileceği düşünülmektedir.
Bu alanın işlevinin tam olarak belirlenebilmesi; alanda biriken moloz taşların kaldırılması
ve yeni bir düzenlemenin yapılmasıyla mümkün olacaktır. Şimdilik çalışma alanına giriş
yapabildiğimiz tek yer olduğu için burada kazı yapılamamaktadır.
Tapınağın güneydoğu köşesinin tam olarak belirlenmesine yönelik yapılan sondaj
çalışmasında ise güney taraftaki mermer zemin döşemesinin devamı ortaya çıkarıldı. Ayrıca
basamakların mermerle kaplandığını gösteren uygulamanın bir bölümü tespit edildi. Burada
bir adet I. Constantius’a ait sikke bulundu (MS 305/6). Alanda biriken moloz taşları kaldırıp
tapınağa ait büyük boyutlu parçaları kazı alanının kenarına aldıktan sonra, boydan boya
3

F.W. Hasluck, Cyzicus (1910) 188.

4

C. Mango, Bizans Yeni Roma İmparatorluğu (Çev. G. Ç. Güven İstanbul 2008) 205 Dn. 31.

5

Mango, Age. 217.

6

R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture (London 1986) 392 Abb.354c.

7

Krautheimer, age. 428 Abb.386.

8

Krautheimer, age. 369 Abb.327a.
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zemin ve merdiven basamaklarının tamamen ortaya çıkarılması mümkün olacaktır.
Bu dönem çalışmaları sırasında daha önceki kazı dönemlerinde tapınağın güney
uzun kenarında olduğu gibi9, batı tarafında da önceki yıllarda çıkan örneklerle yaklaşık
aynı boyutlarda pithoslar bulunmuştur. Bunların içleri tamamen toprak ve taş parçalarıyla
dolu olup, depremler sonucu yıkılan tapınağın bölümlerinin ve üstteki dolgunun baskısı
ile onarılamayacak derecede parçalanmış oldukları görülmüştür. Hemen hemen her kazı
Döneminde karşılaştığımız pithoslar, olasılıkla Ortaçağda bu alanın depolama amacıyla
kullanıldığını ortaya koymaktadır.
2011 yılı çalışmalarında da aşınmış ve çok küçük parçalara bölünmüş üst yapıya ait
mimarî bezeme parçalarının yanı sıra frize işlenmiş çok sayıda insan (Resim: 8-10) figürünün
uzuvlarına ait parçalar da ele geçirilmiştir. Özellikle daha önceki kazı dönemlerinde tapınağın
doğu tarafında ele geçirilen örneklerde olduğu gibi, sütun tamburuna ait tamamlanmamış
parçaların bulunması (Resim: 6) sütun yivlerinin yapılışı konusunda bilgi vermesi açısından
önemlidir. Ayrıca geç dönemde yapıya eklendiğini düşündüğümüz bölümün içinde 120 cm.
yüksekliğinde, 130 cm. genişliğinde sadece akantus yapraklarının korunduğu Korinth sütun
başlığına ait parça ele geçirilmiştir (Resim: 7). Oldukça kaliteli bir işçiliğe sahip olan başlığın
üzerindeki izlerden boyalı olduğu anlaşılmaktadır. Kazı çalışmaları sırasında çıkarılan üst
yapıya ait mimarî parçaların 15. yüzyıldan beri büyük oranda zarar gördüğü, daha önce
olduğu gibi bu kazı Döneminde de tespit edilmiştir. Bunda alanın uzun yıllar kireç ocağı
olarak kullanılmasının etkisi fazladır.
Kazının sonunda çalışma alanı temizlendi, çizimleri yapıldı ve fotoğrafları çekildi.
Kazı bitiminde Kyzikos Hadrianus Tapınağı’nda ele geçirilen 11 parça envanterlik eserden
2 adedi büyük boyutlu olması ve daha sonraki yıllarda yapılması düşünülen restorasyon
çalışmalarında kullanılmak üzere tapınak alanında bırakılmış, 9 adedi ise Bandırma Arkeoloji
Müzesi’ne teslim edilmiştir. Yine tapınak alanından çıkarılan 3 adet taşınmaz ve 17 adet
taşınır etütlük eser de müze görevlilerine teslim edilmiştir.
2011 yılı kazı çalışmalarında, tapınak alanında daha önce başlattığımız çalı ve ağaç
temizliğine devam edildi (Resim: 1-4). Çünkü kazı döneminde alanın sınırlarını belirlemek
için yaptığımız çalışmalar sırasında yoğun çalı tabakası nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktaydı.
Ağaç ve çalıların temizlenme çalışmalarının tamamlanması sonrası sınırlarını belirlediğimiz
alanın koruma amaçlı olarak tel örgü içine alınması da kolaylaşacaktır. Bu çalışmalar
tamamlandığında Hadrian Tapınağının hem mevcut görselliği ön plana çıkacak hem de gelen
ziyaretçilere daha gezilebilir alan sunulmuş olacaktır.
Nekropol Alanı Arkeojeofizik Araştırmaları
Hadrianus Tapınağı’nda kazı çalışmalarının sürdürülmesinin yanı sıra kentin
batısında bulunan Nekropol’de de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Çağrı Çaylak’ın başkanlığında bir
ekip arkeojeofizik çalışmaları yapmıştır. Kyzikos antik kentinin batı Nekropol alanında
yapılan arkeojeofizik çalışmada, manyetik yöntem uygulanarak yer altındaki mezarların
belirlenmesine çalışılmıştır.
Çalışma sahasından manyetik verilerin elde edilmesi: Çalışma alanında kaba
9
A. Yaylalı-V. Özkaya, “1994 Kyzikos Arkeolojik Kazısı”, XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı II (1995) 313; N.
Koçhan, K. Meral, H. Motor , A. C. Has, “Kyzikos 2009” 32. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 188, Resim 1.
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manyetik ölçüler alınmış ve detaylı manyetik ölçüm yapılması için çalışma alanı olarak
40x60 m. boyutlarında, 2400 m2 ’lik alan belirlenmiştir. Yer altındaki olası arkeolojik yapı
da göz önüne alınarak, profillerin aralıkları 0.5 m, her bir profil üzerindeki ölçüm noktası
aralıkları yine 0.5 metre olarak alınmıştır. Toplam 9.840 adet ölçü değeri elde edilmiştir.
Veri analizi: Çalışma alanının kutba indirgenmiş manyetik anomalilerine analitik
sinyal yöntemi uygulanmıştır.
Bulgular: Manyetik prospeksiyon ve yorumlama çalışmalarında, çalışma sahasından
alınan manyetik verilerin haritalanması, verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanabilmesi
için veri işlem teknikleri uygulanmıştır. Araziden toplanan manyetik ölçüm değerlerini genel
olarak görebilmek için bunlar öncelikle manyetik anomali haritaları hâline dönüştürülmüş
ve 40 x 60 metre boyutlarında, 2400 m2 lik alandan alınan manyetik ölçümler anomali
haritasında gösterilmiştir.
Nekropol alanında manyetik anomaliye neden olan yapıların konumlarının ve
sınırlarının belirlemesi için kutba indirgenmiş veriye, analitik sinyal tekniği uygulanmıştır.
Analitik sinyal uygulanmış manyetik anomali haritası incelendiğinde 1, 2, 3 ve 4 No.lu bölgeye
odaklanılmış, bu bölgelerin yeraltı yapı kalıntılarını temsil edebileceği düşünülmüştür.
Ayrıca, bu dört bölge için 3B manyetik anomali kabartma haritaları çizilmiştir (Çizim: 3- 4)
Sonuç olarak Kyzikos antik kentinin nekropol alanında manyetik ölçümler yapılmıştır.
Çalışmanın veri işlem aşamasında ise anomali haritası hâline getirilen manyetik ölçümlerin
görüntülerinin iyileştirilmesi ve anomalilerin belirgin hâle getirilmesi amacıyla kutba
indirgenme ve analitik sinyal işlemleri uygulanmıştır. Analitik sinyal uygulanmış manyetik
anomali haritaları ve manyetik anomalilerin 3B kabartma haritaları incelendiğinde, 1., 2., 3.
ve 4. bölgede yüksek manyetik değerli anomaliler gözlenmiştir. Bu bölgelerde arkeolojik
yapı kalıntılarının tahmini yerleri ve sınırları kolaylıkla gözlenebilmektedir.
Çalışmanın ikinci aşamasında, bu belirtilerin olduğu bölgelerde elektrik tomografi
yöntemi uygulanacaktır. Elektrik tomografi yöntemiyle arkeolojik yapıların yeri ve derinliği,
iki ve üç boyutlu modellerle ortaya çıkarılacaktır.
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PARİON 2011
KAZI ve RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Cevat BAŞARAN*
Vedat KELEŞ
Hasan KASAPOĞLU
Hasan Ertuğ ERGÜRER
1. Genel
2011 yılı Parion kazı ve restorasyon çalışmaları, başkanlığımdaki 6 akademisyen, 2
restoratör-konservatör, 1 antropolog, 1 seramik uzmanı, 4 yüksek lisans ve 1 doktora öğrencisi
ile 60 öğrenci-işçiden oluşan bir ekip tarafından 27 Haziran – 26 Ağustos 2011 tarihlerinde,
Bakanlığa sunduğumuz kazı programı çerçevesinde, Parion Güney Nekropolü, Tiyatro, Odeion,
Roma Hamamı, Yamaç Yapısı, Hellenistik Kule ve Sondajlar olmak üzere antik kentin 8 ayrı
bölgesinde ve kentin yakınında yer alan İÇDAŞ termik santral alanı içerisinde belirlenen ve
arkeopark projesi kapsamında 2010 yılında çalışmalara başlanan 1446 parsel numaralı alanda
gerçekleştirilmiş, çok sayıda etütlük ve 56 adet envanterlik eser ortaya çıkarılmıştır.
2. Parion Güney Nekropolü
Hasan KASAPOĞLU1
Büşra Elif KASAPOĞLU2
Alanda 28.06.2011 tarihinde başlanan çalışmalarda 2010 sezonu çalışmalarından bu
yılki kazı dönemine kadar oluşan yoğun bitki örtüsünün temizlenmesi ve bazı kısımlarda
meydana gelen toprak yığıntılarının kaldırılmasından sonra, önceki yıl geçilen kent karolaj
sistemine göre lokal karolajdan parçalı hâlde kalan kısımlarda kazı çalışmalarına başlanmıştır.
Buna göre 1540-2300 No.lu karolajın batı 2m.lik kısmında, karolaj yüzey seviyesi olan
denizden ortalama 7.60 m. kottan itibaren yapılan çalışmalarda, ilk seviye olan 6.90 m. kota
kadar inilmiş; daha önceki dönemde doğu yarısı açılmış olan, Dışbükey Semerdam Kiremit
Mezar tipindeki M113, ahşap tabut içerisinde gömülmüş bir çocuk mezarı olan M151 ile
M113 tarafından tahrip edilmiş, düz semerdam kiremit mezar tipindeki M153 No.lu mezarlar
belirlenerek açılmıştır. Bu mezarlardan M151’den kukla bacaklı 3 adet pişmiş toprak savaşçı
kadın figürini, kırık vaziyette iki farklı tipte p.t. figürin, bir p.t. kandil, bir cam unguentarium
ve bir de parçalanmış vaziyette küçük cam bir tabak ele geçirilirken, birincil kremasyonun
uygulandığı M153’ten ise, kremasyon kalıntıları üzerinden üçü sağlam; diğerleri ölü gömme
* Prof.Dr. Cevat BAŞARAN, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 25240 Erzurum/
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ritüelleriyle ilişkili olarak kırıldıktan sonra mezar içerisine atılmış, toplam 21 adet pişmiş
toprak unguentarium ele geçirilmiştir. (Resim 1). Bu unguentariumlar ışığında mezarın M.S.1.
yy.’ın ilk yarısına ait olduğu söylenebilir. Karolajdaki ikinci seviye olan 7.00-6.50 m. arası
kotta yapılan çalışmalarda ise, kremasyon gömüye sahip Dışbükey Semerdam Kiremit Mezar
tipindeki M154 ile inhumasyon çocuk gömüsüne sahip M155 ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan
M154’ün iç kısmından kremasyon kalıntıları ile boyun kısmı kırık bir p.t. unguentarium ve
mezar kiremidinden başka, dudak kısmı kırık bir p.t. unguentarium ele geçerken, M155’den
ise, iri gövdeli bir cam unguentarium, bronz yuvarlak bir kolye ucu - sikke ve bir kemik boncuk
ile cesedin konulduğu ahşap tabuta ait çiviler ele geçirilmiştir. Aynı seviyede, M156 ile bunun
hemen kuzeyinde bu mezar tarafından güney blok taşı kullanılmış olan ve tahrip edilerek
dağıtılmış bir kumtaşı plakalı sunak ya da anıt mezar olabilecek yapıya ait parçalar ortaya
çıkarılmıştır. Bu kum taşı blokların güneyinde devam eden üçüncü seviye çalışmalarında 6.505.80 m. kota kadar inilen seviyede, büyük bir kısmı dağıtılmış ve tahrip edilmiş bir mezara
ait kırık bir testi, birinin diskusu kırık diğeri sağlam iki p.t. kandil ile renkli oval bir cam
boncuk ele geçirilmiştir. Karolaj genelinde 5.80 m. kottan itibaren yapılan dördüncü seviye
inme çalışmalarda M157-M158-M159-M160-M161 olarak adlandırılan toplam 5 mezar
ortaya çıkarılmıştır (Resim 2). Bu mezarlardan çocuk mezarı olduğu düşünülen M157 de bir
p.t. oturan kadın figürini, iki p.t. horoz figürini, bir küçük boyutlu p.t. unguentarium ve bir de
korozyonlu bronz sikke ele geçirilmiştir. Diğer mezarlardan M159, batı yarısı başka bir gömü
tarafından tahrip edilmiş, Düz Semerdam Kiremit Mezar tipinde ve inhumasyon gömüye sahip
olup, iskelete ait bacak kemikleri dışında buluntuya sahip değilken; bunun hemen güneyinde
Dışbükey Semerdam Kiremit Mezar tipinde ve inhumasyon gömü uygulanan M158 ise, baş
kısmı doğuda sırt üstü yatırılmış iskelet ve bunun bacak kemikleri üzerinde bir başka bireye ait
çene kemiği, ayak ucunda ise gövdesinde çatlakları bulunan tek kulplu cam bir testi, cam bir
bardak ve bir p.t. unguentariumdan oluşan ölü hediyelerine sahiptir. Aynı karolajın güneybatı
köşesinde bulunan M160 ve M161 yine Dışbükey Semerdam Kiremit Mezar tipinde olup her
ikisi de inhumasyon gömüye sahiptir. Bu mezarlardan M161 den bir iskelet ve ayak ucu olan
batı uçta bir p.t. unguentarium ele geçirilirken, iç kısmında üçü yetişkin biri çocuk toplam dört
bireye ait parçalanmış ve büyük bir kısmı erimiş kafatası kemikleri ele geçirilmiştir. M161
mezarı içerisindeki toplu gömüye ait bulgularla antropolojik açıdan ilginç ve irdelenmesi
gereken bir durumu gözler önüne sermiştir. Batı yarısı 1535-2300 nolu karolaj içerisinde kalan
bu mezardaki iskeletlere ait kemiklerin hemen altından kline üzerine uzanmış üç p.t. kadın,
biri kırık diğeri sağlam iki p.t. savaşçı figürini (kukla), bir p.t. bebek figürini, bir ayakta duran
p.t. kadın figürini ve bir de bronz bir aynaya ait parçalar ele geçirilmiştir.
İkinci çalışma alanı olan 1540-2295 No.lu karolajda, yüzey seviyesi ortalama 7.70 m.
kottan, 7.60-7.10 m. kota kadar inilmiştir. Bu çalışmalar sırasında Düz Semerdam Kiremit
Mezar tipinde iki mezar ortaya çıkarılmıştır. Bu mezardan her ikisi de inhumasyon gömüye
sahip olup; güneyde M150 olarak adlandırılandan bir iğ gövdeli p.t. unguentarium bulunmuş;
kuzeyde M149 olarak adlandırılandan ise, iskelet dışında buluntu ele geçirilmemiştir. Aynı
seviye aralığında karolajın güney batısında ortaya çıkarılan ve batı devamı kesit içerisinde
kalan, kremasyon gömüye sahip, mezar kiremitleri tahrip edilmiş olarak iç kısma çöken M152
No.lu mezardan ise, kırık vaziyette üzeri yivli bir cam kâse, aşırı parçalanmış vaziyette bir p.t.
kandil, bir p.t. lagynos ve bir p.t. unguentarium ele geçirilmiştir (Resim 3). Karolajda 6.45 m.
kota kadar inildiğinde, batı kısımda belirlenen Taş Sandık Mezar tipindeki TSM13 açıldığında
ise, iç kısmından başı doğuda, sırt üstü yatırılmış; aşırı tahribat görmüş bir erkek iskeleti ile sol
el yanından bir p.t. alabastron, sol kısmından ise, bir iğ gövdeli forma yakın ancak kaide kısmı
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kesik, p.t. unguentariuma yakın biçimli bir koku kabı ele geçirilmiştir. Devam eden seviye
inme çalışmalarında 5.30 m. kota gelindiğinde batı yarısı 1535-2295 No.lu karolaj içerisinde
devam eden, tarafımızdan TSM14 olarak adlandırılan mermer kapaklı bir Taş Sandık Mezar
ortaya çıkarılmıştır (Resim 4). Mezar içerisinde baş kısmı doğuda, sırt üstü, kolları iki yana
gelecek şekilde yatırılmış iskelet dışında buluntu ele geçirilmemiştir. Bu karolajda TSM 13 ve
TSM14 için bırakılan destek toprağı dışında yapılan seviye inme çalışmalarında, yaklaşık 4.30
m. ye kadar inildiğinde, birkaç seramik parçası dışında buluntu ele geçirilmemiş ve bu kotta
çalışmalar sonlandırılmıştır.
Alanın güneyinde 1540-2305 ve 1545-2305 No.lu karolajlarda, önceki yıllarda yapılan
çalışmalarda büyük bir kısmı ortaya çıkarılan kumtaşı plakalarla oluşturulmuş podyum biçimli
mimarî yapının tamamen ortaya çıkarılması için başlanan çalışmalarda ise, yüzey seviyesi olan
7.40 m. kottan 6.70 m. kota kadar inilmiş; özellikle 1540-2305 No.lu karolajda yoğun moloz
taş birikintisi içerisinden bir sütun tamburu, Roma ve Bizans Dönemlerine ait küçük seramik
parçaları dışında buluntu ele geçirilmemiştir. Bu seviyeye kadar ele geçirilen bulgular, bu
kısma dökülen, moloz taş yığıntısının Bizans Döneminde alana döküldüğünü göstermektedir.
Bu iki karolajdan 1545-2305 No.lu karolajda ortalama 5 m. kota kadar inilerek önceki dönem
çalışmalarında kumtaşı plakalı podyumun doğusunda belirlenen moloz taş duvarın güneye
doğru devam eden kısmı, karolajın güney kesitine kadar temizlenmiş; bu duvarın batı sınırını
oluşturan tek sıra büyük moloz taş sırası ortaya çıkarıldıktan sonra, bu karolajdaki çalışmalar
da sonlandırılmıştır.
1540-2305 No.lu karolajda sürdürülen çalışmalarda ise, 4.60 m. kota kadar Roma
Dönemine ait bulgular elde edilmiştir. Bu bulgular arasında 5.70 m kotta ele geçirilen kukla
bacağı ve arka yüzünde zafer takı betimi yer alan bronz bir sikke, yine aynı kotta karolajın
güney batısında yer alan birinin boyun kısmı kırık, diğeri sağlam iki cam unguentarium, aynı
kısımda yer alan ve iki küçük kiremit parçasıyla kapatılmış bir köpek kafatası ile karolajın
güney orta kısmında 4.80 / 4.60 m. arası kotta yer alan ve M162 olarak adlandırdığımız üç p.t.
savaşçı figürini (kukla) ve bir p.t. lir çalan Apollon (Eros) figürini ile biri aşırı parçalanmış
diğeri sağlam iki cam unguentariuma sahip bir ahşap tabut çocuk mezarı ortaya çıkmıştır.
Karolajda 4.60 m. kota gelindiğinde ise, erken dönem verileriyle karşılaşılmaya başlanmıştır.
Karolajın güney doğusunda 4.60 / 3.40 m. arası kotta, kumtaşı plakalı podyumun üst
seviyesinden tabanına kadar olan aralıkta iki katman halinde kullanıldığı anlaşılan kremasyon
alanındaki yoğun yanık odun kalıntıları içerisinden Erken-Orta ve Geç Korinth Dönemlerine
ait birkaçı bütünlenebilir aryballoslar ile çok sayıda aryballos ve oinochoe türü kaplara ait
parçalar ele geçirilmiştir. Karolajın batısında ise 4.40 / 3.30 m. arası kotta, 4 amphora ve 1
büyük boyutlu pithos ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan kuzeydeki, boyun kısmı bulunmayan ve
gövde yüzeyi tahrip olan amphora (AMP2) içerisinden bir köpeğe ait kafatası, birkaç omurga
kemiği parçası ile bir tek kulplu kap ve kırık vaziyette bir ayrballos ele geçirilmiş; bunun
hemen güneyinde tek sıra moloz taş sırasıyla bu amphoradan ayrılan bir diğer amphoradan da,
(AMP3) tek bir küçük kemik parçası ve kırık vaziyette gri renkli bir oinochoe dışında buluntu
ele geçirilmemiştir. Bu iki amphoranın güneyinde karolajın güneybatı 2x2 m.’lik kısmında
bulunan iki amphoradan biri daha önceki döneme ait bir çocuk gömüsüne sahip pithosu tahrip
ederek gömülmüş, diğeri ise PM2 olarak adlandırdığımız bu pithos mezarın kuzey doğu üst
seviyesinde yer almakta olup; her iki amphora da birer bebek gömüsüne sahiptir (Resim:
5). Bu amphoralar ve pithos ana toprak oyularak gömülmüş ve ilk tespitlere göre yaklaşık
M.Ö.5.-4. yüzyıla tarihlenmiştir.
Nekropol alanında 1540-2305 nolu karolajda pithos mezar PM2’nin oturtulduğu zemin
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olan ana toprağa ulaşıldıktan sonra, alandaki kazı çalışmaları sonlandırılarak restorasyon ve
çevre düzenleme çalışmalarına geçilmiştir.
Restorasyon çalışmalarında önceki yıl açılan L3 No.lu lâhit, TSM12 nolu mezar, alanın
doğusunda yüzey seviyesinde görülebilen lâhit podyumunun taş temeli etrafında ve taş döşeli
yolda ve AM1’in doğu yanındaki lâhit podyumunun kuzey ve batı alt kısımlarında gerekli
onarım ve koruma çalışmaları yapılıp alanın etrafı tel örgü ile çevrelendikten sonra alandaki
2011 dönemi çalışmaları sonlandırılmıştır.
Bu çalışmaların yanı sıra güney nekropolün yer aldığı alanda, topoğrafik harita
çalışmaları yaptırılarak, alanın topoğrafik haritası çıkarılmıştır.
3.Tiyatro
H. Ertuğ ERGÜRER3
28-06-2011/25-08-2011 tarihleri arasında tiyatroda, plan kare sistemine göre 8 farklı
açmada (1295-1255, 1295-1260, 1290-1270, 1290-1275, 1290-1280, 1290-1285, 1290-1290,
1285-1285) çalışılmıştır. Çalışmalar ağırlıklı olarak sahne binasının iç kısmında yürütülmüştür.
Bunun yanında, iç ve dış girişlerin tespiti için, ayrıca sahne binasının önündeki geç dönem
eklentilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar da yapılmıştır.
Tiyatroda bu yılki çalışmaların başlangıcında, 1295-1255, 1295-1260 açmalarında
tiyatronun paradosunu bulmaya yönelik olarak çalışılmıştır. Çalışmalarda geçen yıllarda
bulunan sahne binası ile paralel uzanan çok kaliteli işçiliğe sahip duvarın devam ettiği
görülmüştür (Resim 6). Bu bölümde yürütülen çalışmalarda, giriş bölümünün yapıldığı
dönemde büyük ihtimalle plan değişikliği nedeniyle kapatıldığı anlaşılmıştır. Bu bölümde,
kuzeye doğru çalışmalara devam edildiğinde, duvara doğu-batı yönünde devşirme bloklarla
yapılmış bir ek duvar tespit edilmiştir. Devşirme kesme taşlarla yapılmış bu duvarın genişliği
1.35 m dir. Duvarın bittiği bölümde orijinal kesme taş duvarın batıya dönüş yaptığı görülmüştür.
Muhtemelen bu bölüm tiyatronun paradosunu oluşturmaktadır. Gelecek yıllarda yapılacak
çalışmalarda bu bölümün giriş olup olmadığı kesinlik kazanacaktır.
Sahne binasının iç kısmı, yani aktör odalarının bulunduğu bölümde yürütülen
çalışmalarda, sahne binasının daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan kabartmalı friz parçalarının
devamının bulunması hedeflenmiştir (Resim 7). Bu bölümde yürütülen çalışmalarda, ana
girişin doğusunda çok sayıda küçük kabartma parçası yanında, çok önemli olan Hades ve
Persephone kabartması da bulunmuştur. Bu parçanın bulunmasıyla, ana giriş üzerinde yer
alan “kırık alınlık” olarak adlandırılan mimarî düzen üzerinde yer alan frizdeki ana konunun,
Hades’in Persephone’yi kaçırması olduğu daha net anlaşılmıştır. Sahne binası içinde yürütülen
çalışmalarda, Hades’in quadrigasına ait parçalar ve bir bronz kandil bulunmuştur. Geçen
yıllarda bulunan ana frizin tamamlandığı görülmüş ve bu friz parçaları uzman restoratörler
tarafından birleştirilmiştir. Restorasyon çalışmaları kapsamında tüm friz parçaları kazı evine
götürülmüş, kırık alınlık düzeninde yeniden kurması gerçekleştirilmiştir.
Sahne binasının iç kısmında yürütülen çalışmalarda ana kapının yaklaşık 8 m. güneyinde
1.20 m. genişliğinde küçük bir giriş ortaya çıkarılmıştır. Batıya, yani sahne binasının önüne
doğru açılan kapının zemini kesme taşlarla döşenmiştir. Bu girişin batısında sahne binasının
önünde yürütülen çalışmalarda geçen yıllarda kuzey-güney yönünde uzanan sütunların devam
3
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ettiği görülmüştür. Bu bölümde yapılan çalışmalarda, sahne binasının 3.70 m. batısında, geçen
yıllarda bulunan moloz taş duvarın güneye doğru devam ettiği ve doğu-batı yönündeki moloz
taş duvarla kapalı bir mekân hâline getirildiği anlaşılmıştır. Ayrıca girişin bu bölümünde
mermer plakalar ve postament ele geçirilmiştir. Ana girişin karşısında olduğu gibi, küçük
girişin karşısında da moloz taş duvarın arasına 1.43 m. genişliğinde bir giriş yapılmıştır. 2010
sezonunda tespit edilen ve moloz taş duvara paralel giden pişmiş toprak künklerin doğu-batı
yönündeki duvarla son bulduğu görülmüştür.
Kazı çalışmaları sırasında, Bizans Dönemi sonlarında bilinçli olarak yıkılan ve büyük
çoğunluğu sur duvarında kullanılan kesme taşlar ve mimarî bloklar, seviyeleri, açmaları ve
tabakaları göz önünde bulundurularak numaralandırılmış ve yapının karşısında yer alan taş
platformuna taşınmıştır. Bu yıl yapılan çalışmalarda 1 adet envanterlik bronz kandil, 338 adet
sikke, 6 adet kemik toka, 4 adet metal eser, seramik ve cam parçaları bulunmuştur.
2006 yılından beri sürdürülen çalışmalarda, Parion Tiyatrosu’nun Troas bölgesinde
önemli yapılar arasında gösterilebilecek zenginlikte bir mimarîye ve heykeltıraşlığa
sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, halen tiyatronun yer aldığı Biga Kemer Köyü
Kuyubaşı mevkii Pafta 8, Parsel 846, 849, 851, 858 No.lu alanların acilen kamulaştırılması
gerekmektedir. Böyle bir uygulamayla alanların daha rahat kullanılması ve yapının bölge
sınırlamaları olmadan kazılması sağlanmış olacaktır.
Odeion

Cevat BAŞARAN
Semra ÖZDEMİR4

Alanın etrafının otlarının temizlenmesinin ardından 2010 yılı kazı sezonunda 9.
basamak yüzey seviyesine (deniz seviyesinden 14.46 m.) kadar ortaya çıkarılan odeion
cavea basamaklarının devamının açılmasına bu yılda da devam edilmiştir. Odeionun alt
basamaklarına doğru inildiğinde bu basamakların kuzey ve güney uçlarının üst basamaklara
göre daha iyi korunduğu tespit edilmiştir. 1380-1430 karolajında yer alan güney graduslar
üzerinde yanık izlerinin olduğu görülmüştür. 10. Basamak yüzeyi ile 12. Basamak yüzeyi
arasında kesit alınmış, bu kesitte ikisi tahribat olmak üzere üç ayrı tabakalanma olduğu tespit
edilmiştir. 1. tahribat tabakası 1380-1420 karolaj sınırının batısında, ara tabaka orta kısmında,
2. tahribat tabakası ise doğusunda yer almaktadır. Elde edilen bulgulara göre yapının ilk
tahribatının yangın sonucu olduğu anlaşılmaktadır. 1385-1425 karolajının orta kısmında 12.
Basamak seviyesinden (13.23 m.) itibaren düzensiz taşlardan yığma olarak yapılmış moloz taş
duvar tespit edilmiştir (Resim 8). Bu duvar yaklaşık kare bir mekânın duvarını oluşturmaktadır.
Duvar örgüsünün devşirme taşlar ve bunların arasına sıkıştırılmış kiremitlerden oluşması
ve iç kısmında ele geçen seramik parçaları, bu yapının Geç Bizans Dönemine ait olduğunu
belgelemektedir. Zemininde çatı kiremidi parçaları da ele geçen bu Geç Dönem yapısının
orta kısmında, batı iç duvarına 2.60 m., kuzey duvara ise 5.16 m. mesafede ele geçen ve
olasılıkla taş kaideye ait parçalar yardımıyla, çatının bir ahşap direkle taşındığı söylenebilir.
Yapı kalıntısının iç kısımda ele geçen dağınık vaziyetteki birkaç domuz iskeletinden de;
buranın bir domuz ahırı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yapı zeminin tespit edilerek plana
işlenmesinin ardından 3 duvarı ele geçen ve odeionun orijinal yapısına ait olmayan bu yapı,
kaldırılmıştır.
4
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Odeion’un güney ucunda, 12. basamaktan itibaren tahribat görmüş şekilde çıkan
merdiven basamaklarının, 16. basamakta sağlam olarak ele geçirildiği, 17. ve 18. basamakta
ise merdiven basamaklarının korunmuş olarak devam ettiği görülmüştür. 17. basamak güney
uçtaki panter ayağı sağlam şekilde ele geçirilmiş ve 18. basamakta odeionun güney ucunun
bittiğini gösteren basamak yan duvarı sağlam olarak ele geçirilmiştir. Bunlardan odeionun
güney ve kuzey uçlarında birer merdiven ve birer panter ayağı olduğu ve yan kısımlarında
mermerden bir duvar oluşturulduğu ortaya çıkmıştır. 1385-1430 ve 1385-1420 karolajlarında
yapılan çalışmalar 18. basamak yüzeyine ulaşıldıktan sonra sona erdirilmiş. Bu çalışmalarda
çok sayıda Roma Dönemi seramik parçaları, sikkeler ve küçük mimarî parçalar ele geçirilmiştir.
Odeionun kuzey kısmında 1375-1415 karolajında yer alan küçük ve büyük tonozun
bulunduğu kısımda ise, her iki tonozun ön kısımlarındaki taşlar temizlenerek büyük tonozda
iç kısmındaki dolgu -40 cm. kadar alınarak tonozun üst seviyesinden toplamda -4 m. derinliğe
kadar inilmiştir (Resim: 9). Tonozun içerisinde yapılan çalışmalarda kuzey kısımda ele geçen
demir kapı kenedi ve küçüklü büyüklü çivilerden yola çıkılarak, burada ahşap bir kapı ve
merdivenin olabileceği düşünülmüştür.
Bu kazı sezonunda odeionda kazı çalışmaları ile birlikte sürdürülen restorasyon
çalışmalarında ise, ortaya çıkarılan basamakların aralarının toprağı ve otları tamamen
temizlenerek, bu kısımlarda oluşabilecek doğal tahribatı önlemek amacıyla derz dolgu yapılmış
ve kırık olan basamak parçaları ile merdiven kenarlarında yer alan kırık panter ayakları orijinal
yerlerine yapıştırılmıştır (Resim: 10).
Odeionda 2010 ve 2011 kazı dönmelerinde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan
yapının, mimarî açıdan oldukça sağlam vaziyette ele geçirilmesi ve antik kentin görülebilir
türdeki önemli yapılarından biri olması nedeniyle, yapının bulunduğu Kemer Köyü Pafta 7
Parsel 745’in acilen kamulaştırılması gerekmektedir.
5.Yamaç Yapısı
Vedat KELEŞ5
Ersin ÇELİKBAŞ6
Parion 2011 sezonu çalışmalarında daha önceki yıllarda kazılan ve bu yıl da kazısına
devam edilen bölgelerden biri de Yamaç yapısıdır. Bu alanda 07 Temmuz – 12 Ağustos
2011 tarihlerinde yapılan çalışmalarda, kent ölçeğine göre 1485 -1250 ve 1485-1255 olarak
adlandırılan karolajlarda çalışılmıştır (Resim: 11).
1485-1250 karolajında ; -3.25 m. ikisi kırık 4 adet düşük kondüsyonlu sikke, -3.25
m. üzerinde kemerli bir yapı ve önünde amphora üzerinde heraldic şekilde (arma şeklinde)
cepheden duran ve kanatları açık bir lejyon kartalı betimi yer alan ağız kısmı kırık terakota kap
ele geçirilirken; -3.30 m. 1 adet düşük kondüsyonlu sikke, gövdesi kırık 1 adet cam unguentarium
ve 1 adet kemikten saç tokası, -3.50 m. kotunda 1 adet mermerden biçimlendirilmiş kap ve
4 adet düşük kondüsyonlu bronz sikke, -4.00 m.de 1 adet düşük kondüsyonlu bronz sikke,
1 adet ayakkabı şeklinde ön kısmında palmet bezemesi yer alan ve ünik bir örnek olduğu
düşünülen terrakotta bir kap, -3.90 m. de mermerden bir aslan başı ele geçirilmiştir.
5
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1485-1255 karolajında; -1.50 m. kotta biri delikli 3 adet düşük kondüsyonlu sikke,
-1.70 m. kotta volütlü mermer başlık, -2.20 m. kodunda 2 adet aşırı korozyonlu sikke, -2.40
m.de, bir adet masa ayağı ya da yapıların giriş kısımlarında kullanıldığı düşünülen yüzünün
iki tarafı farklı işçiliğe sahip bir aslan başı, -2.45 m. kodunda 7 adet düşük kondüsyonlu sikke,
-2.50 m. kotta 5 adet düşük kondüsyonlu sikke ve çok sayıda seramik parçası, -2.50-3.00 m.
2 adet düşük kondüsyonlu sikke ile 1 adet kırık kandil parçası ele geçirilmiştir.
6. Oda Mezar

Vedat KELEŞ

Parion 2011 sezonunda çalışma gerçekleştirilen alanlardan biri de kentin çekirdek
merkezinin yaklaşık 1, 2 km. güney doğusunda yer alan ve iki tanesi daha önce kaçak kazıcılar
tarafından kazılan oda mezarlardır. Bu alanda başka bir oda mezarın olup olmadığının
anlaşılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Öncelikle defineciler tarafından kazılan
oda mezarlar OM1, OM2 olarak adlandırılmış ilk olarak dıştaki ve mezarların içindeki toprak
elenerek incelenmiştir (Resim: 12). OM1 2.23 m. yüksekliğe, 2.17 m. uzunluk ve 1.68 cm.
genişliğe, OM2 ise, 2.20 cm. yükseklik, 2.13 m., uzunluk ve 1.67 m. genişliğe sahiptir.
Semerdam çatılı olan mezarların içi ince, dış kısımları ise, OM2’den anlaşıldığı
kadarıyla nispeten daha kalın bir sıva ile sıvanmıştır. OM1 ve OM2’de mezarlar doğu – batı
yönünde bölünmüş iki mezardan oluşmaktadır. OM1 ve OM 2’nin arasında tarafımızdan açığa
çıkarılan ve OM3 adı verilen üçüncü oda mezar, 2.69 m. yükseklik, 2.12 m. uzunluk ve 1, 73
cm. genişliğe sahip olup, kuzey – güney yönünde bölünmüş iki mezardan oluşmasıyla OM1
ve OM2’den farklı bir yapıya sahiptir. OM1 ile OM3 arasında 1.80 m., OM3 ile OM2 arasında
ise 2.00 m. mesafe bulunmaktadır. OM2’nin içerisindeki dolgu toprağın atılması sonucu biri
düşük kondüsyonlu diğeri Roma Dönemine tarihlenen 2 adet bronz kharon sikkesi, 1 adet
boyundan kırık pişmiş toprak antropoid kap parçası, 1 adet kırık cam unguentarium ve bir
kandil parçası ele geçirilmiştir. OM3 içerisinden -2.74 m. kotta 2 adet bronz kharon sikkesi,
1 adet kırık cam unguentarium, 1 adet p.t. kandil ile p.t.kırık kandil parçalarından oluşan az
sayıda mezar hediyesi ele geçirilmesinin yanı sıra, asıl mezarın üstünde farklı kodlarda iki
iskeletin daha bulunması OM3 ‘ün değişik zamanlarda farklı gömüler için de kullanıldığını ve
belki de mezar hediyelerinin antik çağda alındığını ortaya koymaktadır.
Her üç mezarda Parion antik kentinde daha önceki yıllarda güney nekropolünde ortaya
çıkarılan mezar tiplerine bir yenisinin eklemesi açısından önemli olmasının yanında, bölgenin
belki de daha üst sınıf tabakaya ait bir nekropol alanı olabileceğini de göstermektedir.
7.SDJ 1

H. Ertuğ ERGÜRER
Mehmet AYAZ7

2011 yılı kazı sezonunda 1385-1345 karolajında 2.50 x 3.00 m, 1385-1345 karolajında
2.50 x 5.00 m ölçülerindeki alanlarda, 1370-1350, 1365-1345, 1365-1350, karolajlarının bir
kısmında ve 1380-1345, 1375-1345, 1370-1345 karolajlarının tamamında kazı çalışmaları
yapılmıştır (Resim:13).
7
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1385-1350 No.lu Karolaj: 2011 yılının ilk çalışmalarına 1385-1350 karolajında 2.50 x
5.00 m ölçülerinde bir açma yapılarak başlandı. Günümüzde kullanılan doğu-batı doğrultulu
yolun yapının güney dış cephesinde yer alması, bu alanın kendi döneminde de yol olarak
kullanıldığını gösterir niteliktedir. Söz konusu durumdan yola çıkarak modern yolun güneybatıkuzeydoğu yöne sapıyor olması sebebiyle yapının güneydoğu köşesinin yolun kıvrıldığı yerde
olması gerektiği söylenebilir. Buna dayalı olarak, 1358-1350 karolajı içerisine 2.50 x 3.00 m.
ölçülerinde bir açma alanı oluşturuldu. Bahsedilen alan -1.20 m. kota kadar kazıldı ve ana
yapının güneydoğu köşesi tespit edildi. Bu karolajda yürütülen çalışmalarda bir adet kırık
vaziyette testi formlu kap, üzerinde LEON yazılı metal bir kolye, halka biçimli metal bir obje,
metal bir olta, kemik toka, iki adet sikke ve genellikle depolama kaplarına ait olan seramik
parçaları ele geçirildi.
1385-1345 Nolu Karolaj: 1385-1350 karolajına paralel olarak 1385-1345 karolajında
2.50 x 5.00 m. ölçülerinde bir açma yapıldı. Bu kısımda -0.30 m. kota kadar olan dolgu toprak
ve moloz taşlar kaldırıldı. Açma içerisinde doğu-batı doğrultulu 0.60 m. genişliğinde bir moloz
taş duvar tespit edildi. Söz konusu alandan bir adet bronz sikke ele geçirildi.
1380-1345 No.lu Karolaj: Bu karolajda -0.50 m. kota kadar olan dolgu toprak ve moloz
taş yığını temizlendi. 1385-1345 karolajında tespit edilen doğu-batı doğrultulu duvarın tamamı
ortaya çıkarıldı. Duvar doğu-batı doğrultuda uzanmakta ve duvarın batı ucundan güneye
doğru karolaj kesitine kadar başka bir duvar uzanmaktadır, ancak bu duvarlar aşırı tahribat
görmüştür. Bu iki duvarın kesiştiği yerde -0.25 m. kotta bir p.t. künk tespit edildi. Duvarın batı
ucunda duvarda kullanıldığı anlaşılan bir korinth sütun başlığına rastlandı. Karolajda 0 / -0.50
m. kotlar arasında 3 adet bronz sikke, aşırı tahrip olmuş çatı kiremidi parçaları, iki adet demir
çubuk ve seramik parçaları ele geçirildi.
1375-1345 No.lu Karolaj: Karolaj -1.00 m. kota kadar kazıldı. 0 / -0.60 m. kota kadar
dolgu moloz ve toprak temizlendi. Karolajın batısında -0.80 m. kotta 2009 yılı kazılarında
1375-1350 karolajının kuzeyinde tespit edilen duvarın üst kısmına rastlandı. Bu duvar karolaj
içerisinde oluşan odanın batı duvarıdır. -0.30 m. kotta karolajın batısında doğu-batı doğrultuda
uzanan bir duvar daha yer almaktadır. Bu duvarın genişliği 0.90 m. dir. Söz konusu duvar
1375-1345 karolajında yer alan odanın batı duvarı iken, 1370-1345 karolajındaki odanın da
doğu duvarıdır. Duvarda iki farklı döneme ait eklentiler mevcuttur. -0.60 m. kota kadar duvarın
son evresi izlenebilir. Bu duvarı kuzey-güney doğrultuda kesen duvar 2.80 m. uzunluğunda
ve 0.70 m. genişliğindedir. Söz konusu duvar 1375-1345 karolajı içerisindeki odanın kuzey
duvarını temsil eder. Oda içerisinde 80 cm. kotta, doğu duvarına 0.30 m. uzaklıkta ve paralel
2.40 m. uzunluğunda bir duvar daha yer almaktadır. Karolajda yapılan kazı çalışmalarında
bir metal kemer tokası, cam kaplara ait parçalar, mimarî unsur parçaları, aşırı tahribat görmüş
çatı kiremidi parçaları, bir pithosa ait parçalar, 2 adet bronz sikke, bir mermer kap parçası,
bir p.t. figürin bacağı, mermer bir yazıta ait parça, demir kapı çivileri ve seramik parçaları ele
geçirildi.
1370-1345, 1370-1350, 1365-1345,1365-1350 Nolu Karolajlar: 1370-1345 karolajının
tamamı, 1370-1350 karolajının ana yapı duvarının kuzeyi, 1365-1345 karolajının doğu kısmı
karolaj içerisinde yer alan kuzey-güney doğrultulu duvara kadar -2.10 m. kota kadar kazıldı.
1370- 1345 karolajında yer alan doğu-batı doğrultulu duvarın güneyine de zemin altı sondajı
yapıldı. 1365-1345 karolajında -2.00 m. kotta blok taşlar hâlinde zemine rastlandı. 13701345 karolajının güneyinde -2.00 / -2.10 m. kotta bezemeli harç parçalarına rastlandı. Karolaj
içerisinde yer alan kuzey duvarının – 2.40 m. kotta temelinin yer aldığı, harç kullanılarak
yapılmış olduğu ve -4.00 m. kota kadar devam ettiği görüldü. Duvarın orta kısmında daha
önceki evrelerinde bir kapı açıklığının ve bu açıklığın batısında pencere açıklığının bulunduğu
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tespit edildi. Söz konusu duvarın güneye doğru payeler oluşturduğu görüldü. Bu payelerin
doğuda yer alanına daha sonraki dönemde 1375-1345 karolajının batısında yer alan duvarın
yapıldığı anlaşıldı. Bu duvarın da kuzey kısmında bir kapı açıklığının bulunduğu ve yine aynı
şekilde açıklığın daha sonradan kapatıldığı anlaşıldı. Karolaj içerisinde kuzey-güney ve doğudoğrultuda uzanan duvarların 1375-134 karolajında olduğu gibi bir odayı oluşturduğu görüldü.
Yapılan zemin altı sondajında -3.40 m. kotta harçsız oluşturulmuş kuzeybatı-güneydoğu
doğrultuda uzanan iki duvara rastlandı. Bu alanlarda yapılan kazı çalışmalarında 8 adet bronz
sikke, 4 adet p.t. figürin bacağı, çatı kiremidi parçaları, 1 kemik toka parçası, cam parçaları,
p.t. figürin parçaları, p.t. mask, plaster başlık parçası, 1 adet p.t. kandil, 1 adet p.t. figürin başı,
1 adet kemik toka, 1 adet p.t. kros biçimli figürin ve 1 adet Batı Yamacı seramiği parçasının
yanı sıra, kırmızı ve siyah astarlı seramik parçalarına rastlandı.
8. 1446 Parsel Arkeopark Projesi Çalışmaları
Ersin ÇELİKBAŞ
Çalışmalara ilk önce yoğun bitki örtüsünün kaldırılmasının ardından seviye inme
çalışmaları ile devam edilmiştir. Temizlik çalışmaları tamamen bittikten sonra arazinin total
station ile karolajı alınarak nokta tespiti yapıldı, böylelikle açma sınırlarını belirlerken ölçülü
bir şekilde ve karolaj değerleri ışığında sınırları belirleyip kazı yapılacak alan hazırlanmış oldu.
Seviye inme çalışmalarına devam edilirken, -1.40 m. de kuzeydoğudaki kare şeklinde duvar
hattının içerisinde toplu mezar olarak adlandırabileceğimiz 7 ayrı bireye ait olabileceğini ve
daha fazla bireyin olduğu düşünülen kemik ve kafatası kemiklerine rastlandı. Çalışmalarımıza
4475365-4475360/505325-505330 karolaj No.lu açmada devam edildi. Doğu-batı
doğrultusunda uzanmakta olan ve ÖM-1 olarak adlandırılan mezar ortaya çıkarıldı. Mezarın
boyu 2.05 m, genişliği 0.75 m. ve yürüme zemininden -0.90 m. kot tespit edildi. Daha sonra
ki çalışmalarımız da 4475365-4475360/505325-505330 karolaj No.lu açmada seviye inme
çalışmaları devam ederken, açmanın doğu tarafında bir mezar tespit edildi. Bebek mezarı
olduğu anlaşılan ve KM-2 olarak adlandırılan mezar yüksekliği 0.36 m. uzunluğu 0.68 m.
genişliği 0.43 m. yürüme zemininden -0.82 m. derinlikte ölçüldü. 4475365-4475360/505325505330 karolaj nolu açmada, ÖM-2 olarak adlandırılan mezarın uzunluğu 1.76 m, genişliği
0.64m, derinliği 0.23 m.dir. 4475360-65/505330-35 karolaj nolu açmada ana binaya doğudan
eklenen apsisli bölüm ortaya çıkarıldı. 4475360-65/505330-35 karolaj nolu açmada, apsisin
tam ortasında doğu batı doğrultusunda uzanan iki paralel duvar arasındaki mezar seviye inme
çalışmalarıyla birlikte ortaya çıkarıldı. İç uzunluğu 210cm, iç genişliği 90cm, yüksekliği ise 76
cm olarak ölçülmüştür. Mezarın üstü 4 adet bitkisel motifin rozet şeklinde oyulduğu mermer
bir levha ile kapatılmıştır. 4475360-355 / 505330-325 karolaj No.lu açmada toprak temizleme
çalışmaları esnasında -0.70 m. kotta, ÖM-1 olarak adlandırılan hemen kuzeyinde 2.03 x 0.76
m. ölçülerinde ÖM-4 olarak adlandırdığımız yeni bir mezara rastlanıldı. Mezar iç omuz
genişliği 0.40 m. ayak iç genişliği 0.27 m. olup; 1.79 m. uzunluğundadır. Yapı apsisinde ve
batı tarafında ortaya çıkarılan iki adet mezar arz ettikleri önem itibarıyla 2012 kazı sezonunda
cam fanus içerisinde teşhir edilmek amacıyla, geçici olarak koruma altına alınmıştır.
Yapı genel olarak incelendiğinde şapel-mezar olarak nitelendirilebilir (Resim 14).
Çünkü Geç Bizans döneminde kullanım dışı olan dinî yapılar genellikle önemli kişilerin ve
din adamlarının mezarlarının bulunduğu yapılara dönüştürülmüşlerdir. Yapının genel planı
kroki çizimi ölçüleri alınarak yapıldı. Şapelden çıkarılan blok taşlar ve mimarî elemanlar
yapılan bir platform üzerine düzgün bir şekilde yerleştirilmiştir.
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9. Roma Hamamı

Vedat KELEŞ
Alper YILMAZ8

Parion Roma Hamam’ında 2011 kazı çalışmalarına yapının genel temizliği ile başlandı.
Kış aylarındaki yoğun yağmurdan dolayı oluşan bitki örtüsü temizlendikten sonra, açma
kesitlerinde oluşan kaymalar düzeltilerek yapıdaki tüm temizlik çalışmaları sonlandırıldı.
Hamamdaki 2011 kazı çalışmaları, daha önceki kazı sezonlarında tespit edilen duvarın
takibini yapmak suretiyle ana planın çıkarılmasına yönelik olmuştur. Ayrıca 2010 kazı
sezonunda yapılan Jeofizik çalışmaların sonucunda tespit edilen duvarının, yapıdaki işlevini
belirleyebilmek için çalışmalar başlatılmıştır
Duvar takibi sonucu yapının batıya doğru genişlediği anlaşılmış ve geç dönemde
mimarî eklentilerin yapıldığı görülmüştür. Parion Roma Hamamı’nın çok büyük bir alanı
kapsaması, yapının planının 2011 kazı sezonunda ortaya çıkarılmasını engellemiş, bu çalışma
daha sonraki kazı sezonlarına bırakılmıştır.
Parion Roma Hamamı’nda iklimsel ve çevresel faktörlerden korumak için uzman
restoratörler denetiminde koruma çalışmaları başlatılmıştır. Restorasyon ve konservasyon
çalışmaları için iş gücü daha önceki kazı sezonlarında tespit edilen havuzlu ve hypocaustlu
mekâna kaydırılmış ve 2011 sezonunda yapıda kazı çalışmalarına son verilmiştir (Resim: 15).
Restorasyona yönelik ilk çalışmalar havuzlu mekânda başlamıştır. Duvar sıvaları ve
boyaları sağlamlaştırılmıştır. Bunun yanında sağlam kalan mermer kaplama levhaları ve
bu kaplamalara ait derz izleri koruma altına alınmıştır. Daha sonra çalışmalar hypocaustlu
mekâna kaydırılmıştır. Bu alanda yağmurdan dolayı duvarlar arasında harç kaybını ve
duvarların yeniden bitkilenmesini önlemek amacıyla, kiremit tozu, mermer tozu, sönmüş
kireç, dere kumu ve renk verici pigment kullanarak bir karışım hazırlanarak, duvarlar derzleri
doldurulmuştur. Duvarların yıkılmış yerleri orijinal malzeme kullanılarak tamamlanmıştır.
Hypocaustlu mekânda tespit edilen pilae restore edilmiş ve jeotekstile sarılıp, tüm
alan dere kumu ile kapatılmıştır. Daha sonra restorasyon çalışmaları duvarların üzerine
kaydırılmıştır. Duvarların yağmur suyunu içine almaması için duvarların üzerinde keeping
çalışması yapılmıştır. Çalışmaların sonunda, daha önceki kazı sezonlarında kazılan mekânların
zeminlerindeki derz izlerinin kaybolmasını önlemek amacıyla bu mekânların zeminlerine
jeotekstil serilerek 0.20 m. kalınlıkta dere kumu ile kapatılmıştır. Tüm uygulamaların ardından
yapıdaki çalışmalara son verilmiştir.
Ayrıca halen kazı çalışmalarının sürdürdüğümüz ve çıkan plan özelikleri ile büyük
bir Roma Hamamı komplesi olarak karşımıza çıkan kazı alanının gelecekte daha sistemli
kazılabilmesi ve daha önceki kazı sezonlarında ortaya çıkardığımız havuzlu mekânın ve
hypocaustlu mekânın planlarının tam olarak çıkarılması için acilen kamusallaştırılmaya
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda Çanakkale, Biga Kemer Köyü Kuyubaşı mevkii pafta 8,
864, 865, 866, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876,877, 878, 879, 881, 883 885, 887,
889, 891, 894 ve 810 parsellerin acilen kamulaştırılması Roma Hamam kompleksinin tam
olarak ortaya çıkarılması için büyük önem arz etmektedir.
Çalışmalarımıza destek veren, başta Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü olmak üzere, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ve İÇDAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğü
ile bütün kuruluş ve sponsorlarımıza burada bir kez daha teşekkür etmeyi bir borç bilmekteyiz.
8
Arkeolog Alper YILMAZ, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, 25240
Erzurum/TÜRKİYE, Email:alperyılmaz@atauni.edu.tr
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Resim 1: Parion, Nekropol, M153 No.lu mezarın iç kısmı ve M151’e ait ölü hediyeleri.

2: Parion, Nekropol, 1540-2300 No.lu karolajdaki dördüncü seviye mezarları.
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Resim 3: Parion, Nekropol, 1540-2295 No.lu karolajdaki ilk seviye mezarları
ve ölü hediyeleri.

Resim 4: Parion, Nekropol, 1540-2295 karolajı üçüncü seviye mezarlarından TSM14.
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Resim 5: Parion, Nekropol, 1540-2305 karolajı, pithos ve amphora mezarları.

Resim 6: Parion, Tiyatro, sahne binasının güney parados kısmı.
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Resim 7: Parion, Tiyatro, sahne binasının iç kısmı ve ön kısımdan ele geçen bronz kandil.

Resim 8: Parion, Odeion, 13. basamaktan itibaren görülen moloz taş duvarlar.
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Resim 9: Parion, Odeion, kuzey kısımdaki tonozlar.

Resim 10: Parion, Odeion, kaveanın 18. basamağına kadar ulaşılan kısım.
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Resim 11: Parion, Yamaç Yapısı, 1485 -1250 ve 1485-1255 nolu karolajlar ve ele geçirilen
bazı buluntular.

Resim 12: Parion, Oda Mezarlar.
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Resim 13: Parion, SDJ1, 1380-1345, 1375-1345, 1370-1345 No.lu karolajlar.

Resim 14: Parion, 1446 Parsel Arkeopark Projesi kapsamında çalışılan alanda ortaya
çıkarılan Şapel ve içerisinde bulunan mezarlar.
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Resim 15: Parion, Hamam, kazısı yapılan alan ve iç kısımda, restore edilen duvarlardan
ayrıntılar.
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ZEYTİNLİADA 2011 YILI KAZI ÇALIŞMALARI VE
ARKEOPARK PROJESİ
Nurettin ÖZTÜRK*
Berna KAVAZ
Balıkesir, Bandırma Müzesi denetiminde, Doç. Dr. Nurettin Öztürk’ün bilimsel
başkanlığında yürütülmekte olan Zeytinliada kazılarının 2011 yılı sezonu 28.06.201221.08.2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir1. Balıkesir Bandırma Müzesi elemanlarından
Makbule Karadağ kazıya temsilci olarak katılmıştır.
2011 yılı çalışmaları 4 değişik alanda sürdürüldü.
1- Güneydoğu Kazı Alanı.
2-Büyük Ayazma Bölümü ve Önü.
3- Güneybatı Açık Hava Tapınım Alanı.
4- Patrik Hamamı.
Güneydoğu Kazı Alanı
M. Kayhan MURAT
Ayhan GİRGİN
2011 yılı kazı çalışmalarımızda adanın güney yamacındaki beden terbiyesi tarafından
örülen 30 m. lik duvarın kaldırılması ile çalışmalar başlamıştır. 1 m. ye yakın dolgu
toprağının atılması ile başlangıçta işlevlerini ortaya koyamadığımız ana kayanın tıraşlanması
ile oluşturulmuş mimarî yapılar tek tek ortaya çıkmıştır.
Adanın güneydoğu bölümünde yer alan değişik boyutlarda 4 tane dinlendirme havuzu
(çökertme havuzu) ele geçirilmiştir (Resim: 1). Ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulan bu
havuzların boyutları birbirinden farklıdır. Bunun nedenini killerin ince ve kalın dokusuna,
kapların küçük ve büyük boyutlu oluşlarına bağlıyoruz. Bu dört çukurda killerin suda
dinlendirme işlemleri gerçekleşmektedir. Bu alan doğuya doğru devam etmektedir ancak kazı
evi yürüyüş yolu olarak kullanılmasından dolayı henüz işlevi bilinmemektedir. Çökertme
havuzlarının güneydoğusunda yer alan odanın zemini, 40x40 santimetre ölçülerinde pişmiş
toprak kaplama levhası ile döşeli olup, kapların hazırlanma odaları olarak düşünülmektedir
(Resim: 2).
* Yrd. Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK, 333Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi,
25240 Erzurum/TÜRKİYE. e-mail: nuret38@yahoo.com. Gsm: 0532 7467355
1
Arş.Gör.Berna KAVAZ, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanı, 25240
Erzurum/ TÜRKİYE, e-mail: bernakavaz@gmail.com
Kazılarımızı maddî olarak destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’ne Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’ne, Balıkesir İl Özel
İdaresi Müdürlüğü’ ne Kazımızı maddî ve manevi açıdan destekleyen Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Aysan ve
tüm personeline içtenlikle teşekkür ederim. Bilimsel çalışmalarımıza katkıda bulunan kazı heyeti üyeleri, Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi doktora öğrencisi Aydın Erön’ e, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün özveriyle
çalışan kazı ekibine, Müze denetleyicisi Makbule Demirci’ye bizden yardımlarını esirgemeyen Bandırma Müzesi
Müdürlüğü elemanlarına içtenlikle teşekkür ederiz.
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Bu odanın hemen batısında yaklaşık aynı ölçülerde ikinci bir oda mevcut olup yine
ana kayanın belli bir yüksekliğe kadar tıraşlanması ile oluşturulmuştur (Resim: 3). Olasılıkla
üzeri ahşapla kapatılmış olmalıydı. Batı yanı başındaki odanın zemininin pişmiş toprakla
döşenmiş hâli ele geçirilememiştir. Odanın yer döşemesi günümüze ulaşmamıştır. Bu iki
odanın da işlevinin hamurların şekillendirilme yeri olduğu düşünülmektedir.
Bu iki odanın kuzeybatısında yaklaşık 60 santimetrelik bir kod farkı ile üstte 8.4x3
santimetre ölçülerinde üç tane fırın ele geçirilmiştir (Resim: 4-5). Her ikisi de aynı boyutta
olan fırınların mimarî yapıları pişmiş toprak tuğlaların koyulması ile oluşturulur. Ortadaki
fırın ise günümüze sadece iç bükey sert toprak yapısı ile ulaşmıştır. Bu fırınların üst yapısının
yıkık olmasına rağmen kubbeli bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Boyasından ve
hamurundan anlaşıldığına göre bölgede ele geçirilen seramiklerin çoğunluğu terra sigilata
olup geç 5. yüzyıl üretimine denk gelmektedir. Fırını çevreleyen batı duvarı 60 santimetrelik
bir tıraşlamayla ana kayadan oluşturulmuştur. Batıya doğru açıldığımızda 11 basamaklı bir
tıraşlanmış merdiven ile açık hava tapınım alanına ulaşılmaktadır. Merdivenle aynı hizada
başlayan tuğla örgüyle örülmüş kanalizasyon yapısının latrinaya ait olduğu düşünülmektedir
(Resim: 6).
Küçük boyutlu şadırvanlı latrinalara örnek olarak ele geçirilen latrinanın üst örtüsü dört
kaideye oturuyor (Resim: 7). Taban 30x30 santimetre ölçülerinde pişmiş toprak levhalarla
döşeli olup 10 cm. genişliğinde taşıyıcı su, kanalizasyonlar ile birlikte düşünülmektedir. Bu
alanın uzun yıllar değişik işlevleri olmuştur. Latrinanın günümüze ulaşan oturma sehpaları ve
delikli taşları ortaya çıkarılamamıştır.
Erken evrede ana kayanın tıraşlanması ile oluşturulmuş 8.90x7.60 cm. ölçülerindeki
latrina, daha sonra küçültülmüş, kuzey alanı bothros olarak kullanılmıştır . Çöplük ya da atık
seramik çukuru olarak adlandırdığımız bothros 2.60x2.00 cm. ölçülerindedir. Bu alanda bol
miktarda kandil, değişik formlar ve terra sigilata parçaları ele geçirilmiştir. Bothroslar bazen
imalât hatası olarak artık malzemeden oluşan seramiklerin atıldığı çukurlar bazen de adak
çukuru olarak adlandırılır.
Latrinanın güneybatısında, 7 tane su teknesi kod farkı ile yüksek bir alanda
konumlandırılmıştır(Resim: 8-9). İçleri mermerle kaplı bu teknelerden sadece bir tanesi
sağlam ele geçirilmiştir. Diğerlerinin zemin izleri açıkça görülmektedir. İki tane de taşıyıcı
künk latrinaya su taşıyıcı görevini üstlenmektedir. Latrinanın ve kil hamurunun suları buradan
tedarik ediliyor olmalıydı.
Açık hava tapınım alanından ve manastır alanının ikinci katından gelen ana kayaya
oyulmuş kanalize su yuvası, latrina kompleks yapısı ile büyük ayazma girişini ikiye
ayırmaktadır. Bu su akıntısı denize boşalır. Hemen girişte iki tane küçük bölmeler yer
almaktadır. Zemini 40x40 santimetre ölçülerindeki pişmiş toprak tuğla ile kaplı bu bölmeler,
küçük yıkanma yerleri olmalıdır.
Büyük Ayazma Bölümü ve Önü
Gencay GÜLOĞLU
Kazılarımızın büyük ayazmaya doğru devam etmesi sonucunda 7 basamaklı
tıraşlanmış ana kaya merdivenlerle karşılaşıldı. Bu merdivenler civardan inen halkın açık
hava tapınım alanına çıkmasını sağlamaktadır (Resim: 10-11). Kazı çalışmaları ayazma
önünün doğu tarafında devam ettirilmiş ve yaklaşık 5 m. dolgu toprağı kaldırıldıktan sonra
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yeni buluntular ele geçirilmeye başlamıştır. Söz konusu buluntulardan en dikkat çekenini
soğuk demirci fırını olmuştur. Söz konusu fırının üst örtüsünün neredeyse tamamına yakını
ana kayanın oyulması ile oluşturulmuştur. Pişmiş topraktan, çanak biçimli büyük bir külhan
içinde bol sayıda demir cürufları ele geçirilmiştir (Resim: 12). Kuzey ucunda iki pencere
söve payelerinden oluşan 1.10x90 cm ölçülerinde bir su havuzu oluşturulmuştur. Bu bölüm
soğutma havuzu olarak kullanılıyordu. İki metre kuzeyde ana kayanın duvarına oyulmuş
sıcak demirin şekillendirilmesi için niş yapılmıştır. Yine bu alanın 2 m. güneyinde ise zemin
mermerle kaplanmış 8 m² lik alan içinde yer alıyordu ve burada küçük el âletlerinin ısıtılma
işlemi gerçekleştirilmekteydi (Resim: 13).
Tahminlerimize göre Roma Döneminde ve Erken Bizans’ta halk burada kendi sosyal
yaşamını sürdürürken karşıdaki Arteka’ya hiç ihtiyaç duymuyordu. Her işlerini adadan
gerçekleştiriyor olmalıydılar.
Güneybatı Açık Hava Tapınım Alanı
Güneybatı açması 2010 yılında ortaya çıkarılmıştır, ancak zaman darlığı açısından
beden terbiyesinin günümüz istinat duvarlarının kaldırılma işi gerçekleştirilmiştir.
Güney batı açık hava tapınım alanında 17m. x30 cm. ölçülerinde 1 metre yüksekliğinde
taş örgü sistemi ile yapılmış duvar kaldırılarak içinde kullanılan devşirme mimarî unsurlar
ayıklanmıştır. 2.70x1.40 metre ölçülerinde 2.27 metre kanal uzunluğuna sahip bir üzüm işliği
ele geçirilmiştir. Üç kanala sahip olan havuz ana kaya oyularak yapılmıştır.
Patrik Hamamı
II. Yohakim (1860-1863, 1873-1878) iki defa İstanbul Patriklik görevi sonunda
Erdek’te emekliliğini geçirmektedir. Ve onun anısına adanın kuzeyinde konumlanan yerde
yeraltı sıcak su kaynağının çıktığı yere küçük bir hamam yaptırılmaktadır (Resim: 14).
Bu yılki küçük buluntular içinde seramik olarak; kandil, dağınık formlarda Roma
ve Erken Bizans Dönemine ait kaplar bulunmuştur2. Bu kalıntıları biraz daha destekleyen
buluntu ise terra sigilata seramiklerdir (Resim: 15). Bunlar 5. ve 6. yüzyıl örnekleri içinde
değerlendirilirdi.
İki tane çocuk mezarı olan urne (Resim: 16), cam olarak da unguentarium ve parçaları
ele geçirilmiştir.
Metal olarak ayinlerde takılan papaz kolyeleri, yine takı olarak kolye türü çemberler
ve yüzük buluntuları ile çeşitlendirilmiştir.
Arkeopark Projesi
Anadolu’da ilk arkeopark ada projesi kapsamında tamamlanan kazı alanlarında
kademeli olarak topoğrafik yapıya göre yükselen, 3 parçalı sundurma biçiminde çatı
düşünülmüştür. Çatı malzemesi olarak; ahşap bir konstrüksiyona, opak beyaz 10 milimetrelik
polikarbonat levha kullanılacaktır. Işık olayı, rüzgârın şiddeti göz önüne alındığında hafif
malzemenin açıklık alanı yeterli olacaktır. Projede ayrıca adanın kıyı kenarları yeşil
alanla kapatılacaktır. Seyir terası, bekçi kulübesi, çay servis alanı, çiçek terası, rampa,
oturma bankları, gezi ve yürüyüş yolları, bilgilendirme panoları ve tuvalet gibi donanımlar
2

Lale Doğer, “Byzantine Ceramics,Excavations at Smyrna Agora (1997-1998-2002-2003)”, Byzas 7, Late Antique
and Medieval Pottery and Tiles in Mediterrenean Archeological Cantexts (İstanbul, 2011), 97-121; Johanna WritteOrr, Bricks and Tiles from The Triangular Tower and Amorium, ibid., 295-308; Nurşen Özkul Fındık, Slip Painteal
İznik Ceramics (Astar Boyalı İznik Seramikleri), ibid., 531-544.
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gerçekleştirilecektir. Bundan sonra, Zeytinliada’da kazıların kesintisiz devam etmesi halinde,
çok önemli arkeolojik park alanı projesinin evreleri gerçekleştirilecek ve ilerde Erdek
İlçesi’nin turizm geleceği açısından son derece önemli olacaktır. Genel Müdürlüğümüzün bu
konu üzerine hassasiyetle durmalarını saygılarımızla arz ederiz.

368

Resim: 1 Kil çökertme ve dinlendirme havuzları

Resim 2: Odalar
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Resim 3: Odalar

Resim 4: Fırınlar

Resim 5: Fırınlar
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Resim 6: Kanalizasyon

Resim 7: Latrina

Resim 8: Su tekneleri
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Resim 9: Su tekneleri

Resim 10: Büyük ayazma

Resim 11: Büyük ayazma
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Resim 12: Büyük ayazma

Resim 13: Demirci fırını ocağı

Resim 14: Patrik hamamı
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Resim 15: Seramikler

Resim 16: Urna
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ENEZ (AİNOS) 2011 YILI ARKEOLOJİ KAZISI
Sait BAŞARAN*
Gülnur KURAP
Sunuş
Proje kapsamında yapılan kazı çalışmaları ağırlıklı olarak Su Terazisi Nekropolü’nde
ve Kralkızı Bazilikası’nda yürütülmüştür1. Bunların yanı sıra, Roma Villası’ndaki taban
döşemesi mozaiklerin restorasyon ve konservasyonu, Osmanlı Dönemi’ne ait hamamın
molozdan temizlenmesi ve planının çizilmesi, İç Liman’a giriş kapısının iki yanında yer alan
duvarların bitki ve ağaçlardan temizlenmesi ile duvarların rölövesinin yapılması, İç Liman,
Kral Kızı Mevkii, Kale Caddesi, Kale İçi kuzey kesimi ve Su Terazisi Nekropolü’nde jeofizik
ölçümler, İç Liman ve Taşaltı Gölü’nün güneybatı ucundan karot alma çalışmaları, küçük
buluntu onarım ve koruması biçiminde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
I. Su Terazisi Nekropolündeki Çalışmalar
Su Terazisi Mevkii’nde yapılan çalışmalar 11.07.2011 – 04. 10. 2011 ve 02. 1122.11.2011 tarihleri arasında iki aşamada yürütülmüştür. Birinci etap çalışmalar ST13, ST14,
ST15, ST16, ST17 numaralı açmalarda gerçekleştirilmiştir. (Şekil: 1; Resim: 1). ST13 olarak
adlandırılan 5 m. x 10 m. ölçülerindeki açma, bir önceki yıl ST10 olarak adlandırılmış olan
açmanın kuzeyinde konumlandırılmıştır. ST14 açması bir önceki yıl ST11 olarak adlandırılmış
açmanın batısında 5m. x 10m. ölçülerinde, ST16 açması ST14 açmasının batısında 5m.
x 10m. ölçülerinde, ST 17 açması ST16 açmasını batısında 5m. x 10m. ölçülerindedir ve
batıda bir önceki yıl ST12 olarak adlandırılmış olan açmayla birleşmektedir. ST12 açmasının
batısında ise 5m. x 4m. ölçülerindeki ST15 açması açılmıştır.
Çalışmaların tamamında yaklaşık 225 m2’lik alan araştırılmış, açmaların genelinde
ortalama 2,90 m. derinliğe kadar inilmiş bazı alanlarda kontrol amacıyla kazılan maksimum
derinlik 3,50 m.ye ulaşmıştır. Yaklaşık olarak 700 m3’lük alan kazılmıştır.
Yukarıda adı geçen açmalarda 64 adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Bunların 10 tanesi
*Prof. Dr. Sait BAŞARAN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve
Onarım Bölümü 34459 Beyazıt-İstanbul/TÜRKİYE, e-mail:saitbasaran@gmail.com
Arş. Gör. Gülnur KURAP, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım
Bölümü 34459 Beyazıt-İstanbul/TÜRKİYE
1

Enez (Ainos) Kazısı Projesi, başkanlığımda 13 Temmuz- 3 Ekim günlerinde yürütüldü. Çalışmalar Bakanlık
temsilcisi olarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarından Sena Mutlu, ikinci etap çalışmaları Edirne Arkeoloji
Müzesi uzmanı Şahan Kırçın ve Çanakkale Arkeoloji Müzesi uzmanı Fuat Durmuş’un denetiminde; Prof. Dr.
Stefan Karwiese, Yrd. Doç. Dr. Fatma Banu Çakan, Yrd. Doç.Dr.Murat Çakan, Dr. Thomas Schmidts, Arş.Gör.
Gülnur Kurap, Dr. S. Sırrı Seren, Erol Bayırlı, F.Recai Seren, Guido Heinz, Şadiye Başaran, Selamet Taşkın, M.Onur
Başaran, Ayşegül Çetiner, Elif Girgin, İ.Ü. Öğrencileri; Nilüfer Hüzmeli, Ayhan Gül, Abdullah Çifter, Gökhan
Öztürk, Özlem Acer, Y.Bahadır Işık, Sema Bakır ve Melek Akdoğan ile diğer üniversitelerden Bahar Emin, Sibel
Şen, Bengi Kırıcı, Selkan Solmaz, Martin Seeliger, Melanie Bartz ve Rilana Rauhut tarafından yapıldı. Projenin
yürütülmesinde görev alanlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
Çalışmalar; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM, Edirne
Valiliği. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu, Türk Tarih Kurumu ve sembolik de olsa Viyana Ainos’u
Sevenler Derneğinin maddî katkılarıyla yürütüldü. Yardımlarından ötürü adı geçen kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunarım.
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basit toprak mezar, 16 tanesi urna mezarlardır. Urnnaların 8’i amphora, 3’ü pithos, 2’si
pelike, 2’si bronz hydria, 1’i pişmiş toprak hydriadan oluşmaktadır. 12’ lâhit mezarın 2’si
taş, 10’u pişmiş topraktan üretilmiştir 12 adet sandık tipi mezarın 9’u taş, 3’ü kiremitten
yapılmıştır. Bunların dışında, çatı kiremitlerinden oluşturulan 14 mezar ortaya çıkarılmıştır.
Bu yıl yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mezarlar çoğunlukla Arkaik, Klâsik ve Hellenistik
Dönemlere aittir. Roma ve Doğu Roma Dönemlerine ait mezarların sayıları diğerlerine göre
daha azdır.
Nekropolde inhümasyon ve kremasyon olmak üzere iki ayrı gömü geleneği
uygulanmıştır. İnhümasyon gömüt çeşitleri oldukça farklıdır. Özellikle Arkaik ve Klâsik
Dönemlerde kişinin maddî olanaklarına göre mezar seçildiği gibi, halkın geldikleri yörenin
geleneksel mezar tiplerini de beraberinde getirerek Ainos’ta uyguladıkları anlaşılmıştır.
Maddî refah düzeyi yüksek olanlar genellikle taş ya da pişmiş toprak lâhitler ve pithoslar,
orta sınıf için çatı kiremitlerinden oluşan mezarlar, fakirler için basit toprak mezarların
tercih edildiği, kazının başlangıcından bugüne değin ortaya çıkan mezar hediyelerinden
anlaşılmaktadır. (Resim: 3-5)
Kremasyon için kullanılan urnalar, çoğunlukla derin kaplardan seçilmelerine
rağmen, seyrek olarak pişmiş toprak lâhitler ve pithosların da kullanıldıkları saptanmıştır.
Nekropolisin en alt tabakasında, karışık olarak Arkaik ve Klâsik dönemleri içeren mezarlar
ortaya çıkmıştır. Bu tabakadaki mezarların dönem farklılıkları, biçimlerinden çok, içerdikleri
buluntular sayesinde anlaşılabilmektedir. Arkaik Döneme ait mezar buluntuları arasında yer
alan oryantalizan stilde bezenmiş tabak ve kâseler, mitolojik sahnelerin dekore ettiği Attika
ve Ainos üretimi kyliksler, Korinth üretimi aryballoslar, Doğu Akdeniz malı cam eşyalar
ve çeşitli yerli üretim malların yanı sıra pişmiş topraktan yapılmış kadın büstü ortaya çıkan
Arkaik Döneme ait buluntular arasında önemli yere sahiptir. Adı geçen buluntular, Ainos’un
kuruluşundan itibaren Anadolu, Ege Adaları, Attika ve Doğu Akdeniz ile ticarî ilişkilerde
bulunduğunu ve çömlek üretiminde komşularıyla rekabet edebilecek düzeyde olduğunu
göstermektedir. (Resim: 7-9)
Klâsik Döneme ait tabakada yer alan mezarlardan, diğer yıllarda olduğu gibi, bu yıl
da zengin eserler ortaya çıkarılmıştır. Siyah ve kırmızı figür tekniği ile yapılmış mitolojik
sahnelerin yer aldığı ya da geometrik ve bitkisel motiflerle süslenmiş olan lekythoslar (Resim:
10), dağ kristalinden yapılmış düğmeler, çocuk oyuncakları ve pişmiş toprak figürinler
Ainos’un önemli bir üretim ve ticaret şehri olduğunu kanıtlamaktadır.( Resim: 12)
Bu dönemde kremasyon için kullanılan urnalar oldukça zengin bir envanter gösterirler.
Özellikle, kırmızı figür tekniği ile üretilmiş iki adet hydria, iki adet pelike ve bronz hydrialar
dönemlerinin olağanüstü yaratıları arasında yer almaktadır. (Resim: 11, 13)
Bizans ve Roma Dönemlerine ait mezarların sayısı diğerlerine göre oldukça azdır.
Bunlar genellikle alt yapı (Telekom, su ve kanalizasyon) faaliyetleri sırasında tahribata
uğramıştır.
Hellenistik, Klâsik ve Arkaik Dönemlere ait urnalar, diğer mezar türleri ile bu mezarların
iskelet ve buluntuları genel olarak taban suyunun ve çamurun içinde yer aldıklarından,
günümüze çoğunlukla sağlam durumda ulaşmıştır. Çamurdan dolayı olabilecek kayıpların
önlenmesi amacıyla mezarların çamuru kurutulduktan sonra elenerek buluntu kayıpları
önlenmiştir.
Çalışmalar sırasında mezar ve mezar buluntuları dışında, ST13 açmasında 44 cm, ST15
açmasında 50 cm, ST16 açmasında 72 cm. ve ST17 açmasında 80 cm. derinliklerden itibaren
doğu-batı doğrultusunda arazinin topoğrafik durumuna göre uzanan, Osmanlı Dönemine ait
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pişmiş toprak künklerden oluşan su yolu kalıntısına rastlanmıştır.
ST17 açmasında 187 cm. derinlikte, içinde bulunan bir adet testi ve kırık çanak
çömleklerden dolayı Osmanlı Döneminde kullanılmış olduğu anlaşılan, çevresi taşlarla
desteklenmiş bir su kuyusu tespit edilmiştir. Yine aynı açmanın kuzeyinde, ST16 açmasında
da devamı görülen blok kesme taşlardan yapılmış bir taş platform tespit edilmiştir. Ayrıca
ST 17 açmasının güney profilinde, 250 cm. derinlikte, doğu-batı doğrultusunda 340 cm.
boyunca uzanan, 43 cm. genişlik ve 35 cm. kalınlıkta, yol olduğu düşünülen küçük şekilsiz
taşlardan yapılmış ve kaba keramik parçalarının dolgu olarak kullanıldığı bir döşeme tespit
edilmiştir. Kalıntılar dışında ayrıca ST16 ve ST 17 açmalarının zeminin sıkıştırılmış bir kil
tabakasıyla kaplı olduğu ve bu kil tabakasının özellikle güney kısımlarında alçıtaşı benzeri
bir malzemeyle döşendiği, mezarların bu döşemenin üzerine yerleştirildiği gözlemlenmiştir.
Bu yıl yapılan birinci etap çalışmalarda gerek mezarlardan ve gerekse mezarların
çevresinden ele geçirilen küçük buluntu sayısı 288’dir. Bunlar; 49 adet lekythos, 6 adet figürin,
7 adet figürin başı, 11 adet figürin parçası, 56 adet bronz sikke, 5 adet unguentarium (2’si
cam, 3’ü pişmiş toprak), 6 adet amphoriskos (3’ü cam, 3’ü pişmiş toprak), 2 adet aryballos
(1’i cam, 1’i pişmiş toprak), 2 adet alabastron (1’i cam, 1’i pişmiş toprak), 1 adet minyatür
kotyle, 9 adet kandil, 1 adet askos, 2 adet taş stel kaidesi, 6 adet kyliks, 3 adet skyphos, 2
adet pyxis (1’i bronz, 1’i kemik), 29 adet tekstil ağırlığı, 1 adet lekane, 5 adet oinokhoe (2’si
cam, 3’ü pişmiş toprak), 2 adet kantharos, 1 adet cam boncuk grubu, 15 adet kase (1’i çift
kulplu, 9’u tek kulplu, 5’i kulpsuz), 1 adet tabak, 1 adet mask, 1 adet mask parçası, 6 adet
p.t. jeton, 1 çift dağ kristali düğme, 1 adet kurşun obje, 2 adet cam obje, 4 adet bronz obje, 3
adet testi, 1 adet bolsal, 1 adet çömlek, 2 adet minyatür hydria, 1 adet olpe, 1 adet kratere ait
parçalar, 1 adet pişmiş toprak kapak parçası, 1 adet guttus, 1 adet lüle, 1 adet pişmiş toprak
kap, 6 adet yüzük (2’si bronz, 1’i gümüş, 2’si altın, 1’i cam),1 adet bronz yüzük parçası, 1
adet cam yüzük taşı, 3 adet bronz iğne, 1 adet bronz olta iğnesi, 2 adet demir strigilis, 1 adet
gümüş küpe, 2 adet bilezik (1’i bronz, 1’i kompozit), 3 adet fibula (2’si bronz, 1’i gümüş,
1 adet bronz süs eşyası, 2 adet bronz aplik, 3 adet düğme (1’i cam, 1’i kemik, 1’i kurşun),
1 adet taş heykel bacağı, 1 adet taş balta, 1 adet bronz cımbız, 1 adet ahşap iğ, 1 adet bronz
yılan, 1 adet kurşun kenet, 1 adet bronz çivi, 1 adet bronz bıçak, 1 adet demir obje ve 1 adet
lagynostur. Söz konusu eserlerin 108 tanesi mezar buluntusudur. Geri kalanları ise mezarların
çevresinden ele geçirilmiştir.
II. Su Terazisi Nekropolü İkinci Dönem Çalışmaları
Enez-İpsala yolunun ortalama 120 m.lik kısmı Ainos antik kenti, Su Terazisi
Nekropolü’nün doğu kesimindeki III. derece arkeolojik sit alanı 50L-11d pafta, 116 ada 2
ve 37 parsellerden geçecektir. Bu nedenle Su Terazisi Mevkii’ndeki çalışmalar 03.11.2011
– 22.11.2011 tarihlerinde Su Terazisi anıtının kuzeybatısında, 2 No.lu parselde tasarlanmış
kavşak projesi ve Enez-İpsala kara yolunun geçeceği güzergahta kalan ST18, ST19, ST20,
ST21 ve ST22 açmalarında yürütülmüştür. Alan, bir önceki yıl jeofizik yöntemlerle
araştırılmıştır. Radar ve manyetik yöntemlerinin kullanıldığı 2 No.lu parselin güney
tarafındaki sırtta, ST 19 numaralı açmada yoğun biçimde anomaliler belirlenmiştir. Daha
seyrek saptanan anomalilerin olduğu alanlar ise ST18, ST20 ve ST21 açmalarıdır. 2010
yılında bitki örtüsünün elverişsizliği nedeniyle ölçüm yapılmamış olan ST22 açması ise
kontrol amacıyla açılmıştır.
ST18 olarak adlandırılan 5 m. x 10 m. ölçülerindeki açma, G14 plan karesinin
güneyinde, doğu-batı doğrultusunda;
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ST19 olarak adlandırılan 5 m. x 10 m. ölçülerindeki açma, J14 plan karesinin
doğusunda, kuzey-güney doğrultusunda;
ST20 olarak adlandırılan 5 m. x 10 m. ölçülerindeki açma, H14 plan karesinin
kuzeyinde, doğu-batı doğrultusunda;
ST21 olarak adlandırılan 5 m. x 10 m. ölçülerindeki açma, F14 plan karesinin
kuzeyinde, ST18 açmasının güneyinde, doğu-batı doğrultusunda;
ST22 olarak adlandırılan 5 m. x 10 m. ölçülerindeki açma, F14 plan karesinin
güneyinde, ST21 açmasının güneyinde, doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmıştır.
Çalışmaların tamamında yaklaşık 250 m2’lik alan araştırılmış olmakla birlikte
arazinin eğiminin yüksek olması nedeniyle açmalardaki araştırmaların son verildiği derinlik
değişkendir. ST18 açmasında -180 cm. derinliğe erişildikten sonra açmanın ortasında 2 m. x
5 m. ölçülerindeki bir alanda kontrol amacıyla -370 cm. derinliğe inilmiştir. ST19 açmasında
varılan maksimum derinlik -185 cm, ST20 açmasında 200 cm, ST21 açmasında -120 cm, ST
22 açmasında ise -270 cm.dir. Yaklaşık olarak 292 m3’lük alan kazılmıştır.
Yapılan çalışmalar sonucunda beş açmada tespit edilen; Arkaik, Klâsik, Helenistik,
Roma ve Bizans Dönemlerine tarihlenen mezar sayısı 12, küçük buluntu sayısı ise 47’dir.
Gömülerin 4 tanesi urna (2’si amphora, 2’si pithos), 8 tanesi kiremit mezardır.
Küçük buluntular Arkaik, Klâsik, Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemlerine aittir.
Bunlar; 2 adet lekythos, 12 adet bronz sikke, 5 adet bronz obje, 2 adet bronz kanca, 1 adet
bronz çivi, 1 adet bronz ayna, 1 grup bronz süs objesi, 2 adet pişmiş toprak unguentarium,
4 adet aryballos, 4 adet kyliks, , 1 adet pyxis kapağı, 1 adet lekanis, 1 adet kap ve 1 adet kap
parçası, 2 adet minyatür kase, 1 adet tabak, 1 adet pişmiş toprak kapak, 1 çift cam obje, 1
adet bronz iğne, 1 adet bronz bilezik, 1 adet astragalus grubundan (6 adet) oluşmaktadır.
Yukarda sayılanların 19 tanesi mezar içi buluntusu, geri kalanı ise mezarların dışından gelen
buluntulardır.
Çalışmalar sırasında mezar ve mezar buluntuları dışında, ST22 açmasında Osmanlı
Döneminde kullanılmış olan, doğu-batı doğrultusundaki pişmiş toprak künklerden oluşan
su yolu ortaya çıkarılmış ve bu yolun daha yakın bir geçmişte aynı konumdan geçirilmiş
olup günümüzde kullanılmayan demir bir su borusunun yapımı sırasında tahrip edildiği
saptanmıştır. söz konusu su yoluyla aynı doğrultuda uzanan Cumhuriyet Döneminde yapılmış
demir su borusunun yapımı sırasında çevredeki mezar kalıntılarının da tahribata uğradığı
gözlemlenmiştir. ST19 açmasında ise, jeofizik ölçümlerindeki en yoğun anomalilerin olduğu
kısımda kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan, yakın dönem asbest su borusu tespit
edilmiştir.
Bu alanda ortaya çıkan mezarlardaki iskeletler ve buluntularının tümü toprağın killi
ve kuru olmasından dolayı, kile yapışmış ve parçalanmış durumdadır. Buluntuların kilden
ayrıştırılabilmesi için, su dökülerek toprak yumuşatıldıktan sonra iskeletler ve buluntular
yerlerinden alınabilinmiştir.
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III. Kral Kızı Bazilikası Çalışmaları
Gerçekleştirilen Sondaj/Açmalar ve Ölçüleri: 3/3
Sond.1/11 : Ana nefin üçüncü kuzey kapısının önünde, 2.8x1.5m
Sond.2/11 : S.1/11’in kuzeyinde, 1x0.8m.
Sond.3/11 : Güney nefin doğu kısmında, 1.5x1.2m. (> açma C)
Açma A : Kuzey nefin batı kısmının kazılması, 12x4m.
Açma B1 : Narthex’in KB köşesinin ortaya çıkarılması, 5x4m.
Açma B2 : Narthex’in batısının ortaya çıkarılması, 4x2.0m.
Açma C : Güney nefin doğudaki kısmının araştırılması, 6x3.3m.

Stefan KARWIESE

Deliller ve Sonuçlar
A. Kuzey Nef (Açma A)
2010 yılında Kuzey nefin kuzey duvarında rastlanan geç Bizans Dönemine ait freskten
başlayarak batıya doğru, aynı nefin sonunda bulununan kapıya kadar tamamen kazılmış
olup nefin uzunluğu 26m. genişliğinin 4m. olduğu tespit edilmiştir. Kuzey nef, doğuda 5x4
m. ölçüsünde apsisli, içinde sunak bulunan 1 No.lu mekân, bunun batısında 4x4m. ölçüsünde
2. mekân ve en batıda 15x4m. ölçüsünde uzun bir holden oluşmaktadır.
Bu alanda önceki yıllarda olduğu gibi yeni açılan kısımda Geç Bizans Dönemine ait
birkaç mezara rastlanmıştır. Mezarlar, çizildikten sonra, açılıp fotoğraflanmış akabinde tekrar
kapatılıp toprak ile örtülmüştür. Holün batı kesiminde ortaya çıkan M6/10 No.lu freskli
mezarın karşısında (1.4x0.6m) ölçülerinde, M4/11 No.lu ile M2/10 No.lu mezarlarda olduğu
gibi - bir arkosol mezara rastlanmıştır. Bunun batı kenarında çok renkli fresk kalıntıları
in situ olarak günümüze ulaşmıştır. Kuzey nefin kuzey duvarı, büyük kalker bloklarından
bazıları 1m. kalınlığın olup asıl kilise binasına ait olmaktadır.
Daha önce dağınık olarak iyi işlenmiş Marmara Adası mermerinden kesilen büyük
blokların yeni bir benzeri daha ortaya çıkmıştır. Kuzey nefe ait güney duvarının önünde
(bilinmeyen sebeple) yere yatırılan ve alt kısmında basit bir profil gösteren bu blok,
1.8m. uzunlukta, 0.75x0.75m. genişliktedir. Bu mermer bloğun bir sunak için kullanıldığı
sanılmaktadır. Bunun yanında 0.6m. genişliği olan bir sunak (mensa) ayağı bulunmuştur.
Ortaya çıkan mermer iri bloklar, bu alanda kiliseden daha eskiye tarihlenen, önemli
bir yapıya ait oldukları ve devşirme malzeme olarak son dönem yapısında kullanıldıkları
anlaşılmaktadır.
Bir koridor biçiminde uzanan ve genişliği 2.1m. olan kuzey nefin tek giriş kapısı batı
ucunda dır. Koridordan ana nefe dört ayrı kapıdan giriliyordu. Koridorun mevcut düzensiz
toprak zemini kaldırılarak altında erken döneme ait döşeme ortaya çıkarıldı. Bir önceki
evreye ait bu tabakanın döşemesinde mermer kaplama levaların kullanıldığı günümüze değin
sağlam olarak ulaşan birkaç mermer levhadan anlaşılmaktadır.
B. Narthex (Açma B1+2)
Kral Kızı Bazilikası’nda da her kilisede olduğu gibi beklenen narthex kısmını ortaya
çıkartmak üzere yapı kompleksinin batısında bulunan yamaç toprağın kaldırılmasına çalışıldı.
Bu çalışmaları sırasında kuzey nefin batı kapısının önünde nefin kuzey duvarı
yönünde uzanan kayaya oyulmuş duvar temellerine rastlamıştır (B1). Bu kesimde nartexsin
kuzey duvarına bir kapı aralığı bulunduğu tespit edildi. Kuzey nefin 3.5m batısında KG
doğrultusunda uzanan kalınlığı 1.4m olan bir temel ortaya çıkartıldı. Haç biçiminde inşa
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edilmiş olan bu temelin kayaya oturtulduğu anlaşılmıştır. Batıya doğru dönerek devam eden
haç kolu, batıda bir narthex (exonarthex) daha toprak altında bulunduğunu göstermektedir.
Temelin doğu yönündeki haç kolu ise, burada bir mekânın varlığını, yani bu tarafta
beklenen Baptisterion’un yer aldığını kanıtlamaktadır. Aynı şekilde bu köşeden doğuya
doğru uzanan 0.3x0.3m. ölçüsünde bir su oluğu saptanmıştır. Bu oluğun yalnızca yağmur
suyu için kullanıldığı tahmin edilmektedir.
Kuzey nefin batı kapısının önünde kaya zeminine oyulan geç döneme ait iki mezar
(8+9/11 No.lu) ortaya çıkmıştır. Bunlar diğerleri gibi incelip tekrar toprak ile örtülmüştür.
B2 No.lu açmada narthex’in KG doğrultusunda uzanan dış duvarın devamına
rastlanmıştır. Bunun önünde iki mezar daha (5+6/11 No.lu) gün ışığına çıkmıştır. Bunlar da
tekrar kapatılarak toprak ile örtülmüştür.
Narthex’ten kuzey nefe açılan kapının önünde, son dönemde yerleştirildiği anlaşılan
mimarîye ait bir blok ile karşılaşıldı. Beyaz mermerden yapılmış olan mimarî bloğun uzunluğu
2.1m, genişliği 0.6m. dir. Lento olduğu anlaşılan bloğun kenarları zengin profillidir. Arka
yüzünde yüksek kabartma işlenmiş ilginç ve şaşırtıcı bir sahne bulunmaktadır. Bir kline
üstünde uzanan ancak daha sonraki tarihlerde keski ile tamamen tanınmaz durumda yontulan
bir yaratık bulunmaktadır. Çok kaliteli bir işçilik gösteren bu anıtsal parça, son derece önemli
olarak, erken döneme ait, belki Geç Roma Çağına tarihlendirilebilen bir yapıdan sökülerek
getirildiği anlaşılmaktadır.
C. Güney Nef (Açma C)
Güney nefin özgün tabanını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan çalışmalarda başarılı
olunamamıştır. Açmada belirli bir seviyeden sonra yerli kaya ortaya çıkmıştır. Ancak, bu
bölümün tabanını, nefin kuzey duvarına açılan kapı eşiğinden ve batı kesimde bırakılan
kesitten anlamak mümkündür.
Apsisin KD ucunun altında 2009 yılında yapılan çalışmada, apsisin kuzeyinde
bulunan daha eski bir apsisin güney ucuna rastlanmıştır. Ancak bunun devamının daha
önce düşünüldüğü gibi olmayıp düz bir hat olarak batıya doğru uzandığı görülmektedir.
Bu kalıntıların, planı ve anlamı henüz kesin olarak belirlenemeyen Roma Dönemine ait bir
yapının temelleri olmaları muhtemeldir.
Güney nefin kuzey duvarının önünde 1.25x1m. ölçülerinde bir paye yer almaktadır.
Belki bir sütununun kaidesi olarak kullanıldığı sanılan bu parça, kuzey Pastoforion’un
altındaki KG doğrultusunda uzanan duvarın doğu taraftaki temeli ve devamı olduğu ve en
erken döneme ait anıtsal binaya ait temelin bunun üstüne inşa edildiği, kiliseden farklı yapı
özellikleri taşıdığı bir kez daha ispat edilmektedir.
Güney nefin 1.6m. kalınlığı bulunan güney duvarı, en azından iki inşaat evresi
göstermektedir; Daha eskisi ise, doğuda herhâlde düz olarak yapılmıştır. Ancak daha geç
dönemde apsisin kavisine göre uydurulmuş olmalıdır. Bazilikanın diğer yerlerinde olduğu
gibi, bu tarafta da henüz açmadığımız geç dönem mezarlar (10-12/11 No.lu) bulunmaktadır.
Yukarıda bahsi geçen mermer kabartmanın dışında, benzer bir eser daha elimize
geçmiştir; kuzey nefte Roma stilinde üretilen bir mermer kaset parçası üzerinde, ortada
geleneksel motif olan çiçek veya yıldız yerine bir yunus balığı motifine yer verilmiştir.
Balığın İsa’nın simgesi olduğundan dolayı (İsa’nın aziz ismi- IXΘYC = Yunancada balık) bu
kaset, erken Bizans kilisesine ait olarak kabul edilmektedir.
Küçük buluntulardan, Kilisenin donatımı ile ilgili önemli detaylar öğrenebilmekteyiz.
Kazı sırasında ele geçirilen bir kaç renkli cam tessera, binanın duvarlarında (özellikle
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apsisler de) cam mozaiklerin mevcut olduğunu ispat etmektedir. Narthex’in dolgu toprağında
ele geçirilen birkaç mermer opus sectile parçası ise, orada özel bir tabanın mevcut olduğu
göstermektedir.
Kazı alanı, çalışmaların bitiminde daha önceki yıllarda yapıldığı gibi, mevcut olan tel
örgüsü ile tamamlanıp tekrar sağlamlaştırılmıştır.
IV. Karot Örneklerinin Alınması

Martin SEELIGER,
Melanie BARTZ,
Rilana RAUHUT

Hedef: Enez ve çevresinin paleografyası, jeoarkeolojisinin ve jeomorfolojisinin
ortaya çıkartılması ve önümüzdeki yıllarda bu alanda yapılacak detaylı çalışmalara altlık
oluşturulmasıdır.
Karot almak için; içi boş borular, delme işi yapabilen titreşimli motor (balyoz) Cobra
mk 1 (Atlas Copco Firması üretimi). Karot alma (delik açma) işinde kullanılan boruların
çapları; 6 cm, 5 cm. ve 3,6 cm. dir.
IV. Karot Örneklerin Alındıkları Alanlar
A) AIN 1
Bir olarak tanımlanan karot yeri; İç Liman’ın güney girişinde, bugünkü göl sınırının
yaklaşık 150 m. kuzeydoğusundaki boş alandadır. Koordinatları: 40 derece 43 dakika,
22.68634 saniye kuzey, 26 derece, 04 dakika, 45.05300 saniye doğu. Deniz seviyesinden
1.32 m. yüksekliktedir.
Bu alanda açılan karotun derinliği 10 m.dir. Hedef; karottan alınan sediment (çökelti)
incelenerek limanın hangi dönemlerde hizmet verdiğini ve ne zaman toprakla dolduğunu
ortaya çıkartmaktır. Alınan örneklerden elde edilen ilk sonuçlara göre katmanlar; toprak
üst yüzeyi ile 259 cm.ler arasında kalan kesim, son dönemlere ait antropolojik kalıntılar
içeren genellikle ince kum, karışık toprak ve bitki köklerinden oluşmaktadır. Antropolojik
kalıntılardan oluşan bu katmanda, çanak-çömlek parçaları, tuğla kırıkları ve yapı malzemesi
artıkları yer almaktadır. Bunun altındaki tabakada (259-880 cm.ler arası) denizle ilintili
olarak değişik sedimentler tespit edilmiştir. Söz konusu bu tabakada ortaya çıkan
sedimentler, yukarıda zikredilen ölçüler arasında kalan kesimin eski limanın yatağı olduğunu
göstermektedir. 880-1000 cm.ler arasında kalan tabakada kalker taşının ufalanması sonunda
oluşan kısımdır. Sonrasındaki kesim tümüyle kalker kayasından oluşmaktadır.
NI 2
ANI 2 Kral Kızı Mevkii’nin güney doğu köşesinde, sahil yolu üzerinde yer alan
köprünün yaklaşık 150 m. kuzeyinde yer alan tarla içindedir. Koordinatlar: 40 derce 42
dak.53.1215 saniye kuzey, 26 derece 05 dakika 11.5942 saniye doğu, deniz seviyesinin
0.82 m. üstündedir. Bu alanda yapılan karotun derinliği 847 cm. dir. Bu derinlik ANI 1 ile
yaklaşık olarak aynıdır. Ancak, bu alandaki tabakalanma ANI 1’den ayrılmaktadır. Buradan
alınan karotun 100 ile 300 cm.ler arası denizsel kalıntılar içermektedir. Bunun altındaki
tabakada lagüne ait kalıntıları betimleyen Cerastoderma glaucum salyangoz türünün yer
aldığı saptanmıştır. Bu tabakaların altında yalnızca toprak kalıntıları görülmektedir. Karot
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ile alınan örneklerde ilk belirlemelere göre denizin etkisiyle oluşan tabakanın geç dönemlere
ait olduğu tahmin edilmektedir. Tabakalanma ve dönemleri radiokarbon tarihlemesinden
sonra belirlenebilecektir.
C) Sonuç
Yapılan kısa süreli çalışmalar; Enez Bölgesi’nde yapılacak jeoarkeoloji, paleocoğrafya
araştırmalarından kesin ve çok iyi sonuçlar alınacağını göstermiştir. Katmanların
kronolojisinin kesin çizgilerle düzenlenebilmesi için alınan sediment örneklerinin mikro
ve makro analizlerinin yapılmasından ve karbon 14 tarihlemesinden sonra anlaşılacaktır.
V. Jeofizik Araştırmaları

S.Sırrı SEREN
Erol BAYIRLI
F.Recai SEREN

Kazı öncesi doğru yer belirleme, zaman ve maddî giderleri aza indirmek amacıyla
Enez´de 14 Haziran ile 18 Haziran tarihleri arasında Jeofizik araştırmalar Dr. S. Sırrı
Seren yönetiminde Avusturya Merkez Araştırma Enstitüsü/Jeofizik Kürsüsü tarafından
gerçekleştirilmiştir. Ana amaç, iki farklı jeofizik yöntemi değişik alanlarda test etmek ve bu
sayede en uygun metodun ilerideki yıllarda düşünülen araştırmalarda kullanılması için ilmi
zemini hazırlamaktı. Araştırma sahaları Şekil 5’ te görülmektedir.
Test araştırmalarında jeomanyetik ve jeoradar yöntemleri kullanılmıştır. jeomanyetik
yöntem ile bilhassa tuğla yapılar, keramik (pişmiş kil), mezarlar ve ateş yakılma yerleri
(fırın) tespit edilebilir. Jeoradar ise taş yapı ve nesneleri çok hassas bir çözümlülükle üç
boyutlu olarak tespit etme olanağı verir. iki metodun birlikte kullanılması ile en güvenilir ve
hassas neticeler almak mümkündür.
Jeomanyetik ölçü sistemi FEREX tek tekerlek üzerine 50 santimetrede bir oturtulmuş
4 çift sensor (atta ve üstte) manyetik alandaki değişmelerin iki sensordaki farkını ölçerken
tekerlek sayesinde de laser ile katledilen mesafeyi tespit eder.
Jeoradar ölçü sistemi NOGGIN´inde bilgi kaydı antenleri taşıyan arabanın
tekerleğinden gelen sinyal ile her 5 santimetrede otomatik olarak yapılır. Her 50 santimetrede
ölçülen hatlar birlikte değerlendirilince yer altı üç boyutlu görüntülendirilir.
İlk değerlendirme neticeleri şekillerde (6 ve 7’de ) gösterilmektedir.
VI. Mozaik Restorasyonu
Enez’in yerleşim alanında yer alan ve geçmiş yıllarda kazısı yapılan Erken Roma
Dönemine ait villanın taban döşemesine ait renkli mozaikte 2010 yılında başlanan restorasyon
ve konservasyon çalışmalarına bu yıl Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Bölümü’nün uzman öğrencileri tarafından devam edilmiştir. Taşıyıcı harcı bozulmuş
durumda olan kısımlar beze yapıştırılarak yerlerinden söküldükten sonra, parçalar eski harcın
yerine yapılan yeni taşıyıcı kireç harcının üstüne yerleştirilerek sağlamlaştırılmıştır. Alanda
bulunan mozik kalıntılarında boşluklar depoda mevcut bulunan tesseralar ve kireç harcı
kullanılarak tümlenmiştir. Çalışmalardan sonra mozaiğin üstü jeotekstil ve dere kumu ile
kapatıldıktan sonra çevresi örgülü tel ile çevrilerek emniyeti sağlanmıştır.
Ayrıca, kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin onarım ve koruma çalışmaları uzman
restoratör ve konservatörler tarafından yapılmıştır.
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VII. Hamamdaki Çalışmalar
Beylikler Dönemine tarihlenen hamamın içindeki moloz tümüyle temizlenerek duvarlar
ve tabanı ortaya çıkartılmıştır. Planı ve rölövesi yapılan hamamın taban döşemesinde pişmiş
toprak tuğlaların kullanıldığı saptanmıştır. Hipokaust sisteminin uygulandığı hamamın
batısında yer alan duvar kalıntıları, buranın bir çifte hamam olduğunu göstermektedir. Ancak
bu kalıntıların özel mülkiyetli arazide bulunmaları, hamamlara ilişkin yapılacak araştırmaları
şimdilik olanaksız kılmaktadır.
Sonuç
Su Terazisi Neropolisi’nde Karayolları tarafından planlanan kavşak ve yolun geçeceği
alanlardan 2 numaralı parselde kalan bölüm tamamen kazılmıştır. Parselin yalnızca güney
ucundaki sırtta mezarlara rastlanmıştır. Ortaya çıkan mezarların çoğu, çeşitli dönemlerde
buradan geçirilmiş olan su yollarının yapımı sırasında bozulmuş ve dağılmıştır. Ayrıca
sırtta dikilmiş olan incir ve diğer çeşitli ağaçların kökleri mezarların tahribatında önemli
rol oynamıştır. Bunlara rağmen mezarlardan Erken Korinth Dönemine ait aryballoslar,
Oryantalizan üslupla bezenmiş tabaklar ve özellikle mavi camdan Doğu Akdeniz’de
üretildikleri anlaşılan ortası boğumlu, uçları iç bükey biçiminde yapılmış düğmeler, zengin
bir mezar kültürünü gözler önüne sermektedir. Ainos mezarlarında ele geçirilen bu eserler,
Ainos’un kuruluşundan itibaren komşu şehir ve bölgelerle ticarete dayalı ilişki içinde olduğunu
göstermektedir. Ainos’un deniz, nehir ve kara yollarına sahip olması, yani yolların kesişme
noktasında bulunması, O’na Anadolu-Balkanlar arasında bir köprü görevini yüklemiştir.
Ainos, konumu dolayısıyla Anadolu, Akdeniz ve Ege Dünyası ile Kıta Yunanistan’da üretilen
malların pazarlandığı ve Trakya ile Balkanlar’a aktarıldığı bir kent durumunda olmuştur.
Kentin bu özelliği, Ainoslular’ın kültür ve sanat alanlarında ileri düzeye gelmelerinin yanı
sıra, her konuda üretim yapabilen teknolojiye sahip olduğunu, bu kapsamda Trakya’yı
etkisine alarak bölgenin kültür tarihinde önemli rolü bulunduğunu göstermiştir.
Kral Kızı Bazilikası 2010 yılında kuzey nefin kuzey duvarında yapılan çalışmalarda
rastlanan Geç Bizans Dönemi’ne ait freskten başlayarak bu yıl batıya doğru, aynı nefin
sonunda bulunan kapıya kadar tamamen kazılmış olup nefin uzunluğunun 26 m, genişliği
4m. olduğu tespit edilebilmiştir. Kuzey nef, doğuda 5x4 m. ölçüsünde apsisli, içinde sunak
bulunan 1 No.lu mekân, bunun batısında 4x4m. ölçüsünde 2. mekân ve en batıda 15x4m.
ölçüsünde uzun bir holden oluştuğu anlaşılmıştır.
Holün batı kesiminde bir arkosol mezara rastlanmıştır. Bu nefin güney duvarının
önünde 70 cm. yüksekliği olan bir sunak ayağı ortaya çıkmıştır. Kuzey neften ana nefe dört
ayrı giriş kapısı bulunmaktadır.
Kral Kızı Bazilikası’nda da her kilisede olduğu gibi beklenen narthex kısmını ortaya
çıkarmak üzere yapı kopleksinin batsında bulunan yamaç toprağın kaldırılmasına çalışılmıştır.
Kuzey nefin batı kapısının önünde nefin kuzey duvarı yönünde uzanan kayaya
oyulmuş duvar temellerine rastlamıştır (B1). Bu kesimde narteksin kuzey duvarına bir kapı
aralığı bulunduğu anlaşılmıştır. Batıya doğru dönerek devam eden duvar, batıda bir narthex
(exonarthex) yapısının daha toprak altında bulunduğunu göstermektedir. Bu alanda kaliteli
işçilik gösteren mermer bloklar ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında Roma Döneminde yapıldığı
anlaşılan bir lâhit kapağı kaliteli işçiliği ile dikkat çekmektrdir.
Güney nefe ait apsisin kuzeydoğu ucunun altında 2009 yılında yapılan çalışmada,
apsisin kuzeyinde bulunan daha eski bir apsisin güney ucuna rastlanmıştır. Bu kalıntıların,
planı ve anlamı henüz bilinmeyen bir Roma Dönemi binasına ait olmaları muhtemeldir.
Kalıntılar güney nefin 1.6m. kalınlığı bulunan güney duvarı, en azından iki inşaat evresi
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göstermektedir;
Kral Kızı Bazilikası’nda yapılan kazı ve araştırmalardan, bu yapının şimdilik yedi
yapı evresi gösterdiği anlaşılmaktadır.
Enez ve çevresinin jeoarkeolojisi, paleocoğrafyası ve jeomorfolojisini ortaya çıkarmak
ve önümüzdeki yıllarda bu alanda yapılacak detaylı çalışmalara altlık oluşturmak amacıyla İç
Liman ile Taşaltı Gölü’nün batı kenarından borularla örnekler alınmıştır. Yapılan kısa süreli
çalışmalar; Enez Bölgesi’nde önümüzdeki yıllarda yapılacak jeoarkeoloji, paleocoğrafya
araştırmalardan kesin ve çok iyi sonuçlar alınacağını ispat etmiştir. Katmanların
kronolojisinin kesin çizgilerle düzenlenebilmesi için alınan sediment örneklerinin mikro ve
makro analizlerinin yapılması ve karbon 14 analizi ile tarihlendirmesi yapılmalıdır.
Kazı öncesinden kazı yapılacak yerin doğru olarak belirlenmesi ve doğru yer seçimi
için antik kentin daha önce belirlenen yerlerinde radar ve manyetik yöntemlerle ölçümler
yapılmıştır. Bu ölçümler neticesinde Kral Kızı Bazilikası’nın kuzey batısında yapı kalıntıları,
Taşaltı Gölü’nün güneydoğu ucunda ise antik yol olabilecek kalıntılar saptanmıştır.
Enez kazılarının önemli bir parçasını oluşturan onarım-koruma çalışmaları mozaikte
gerçekleştirilmiştir. Roma villasına ait taban mozaikleri yeni bir taşıyıcı üzerine oturtulmuştur.
Kazı buluntularının tümünün müzede teşhir edilecek düzeyde konservasyonları yapılmıştır.
Beylikler Dönemine ait olduğu anlaşılan hamam yapısının içindeki moloz ve ağaçlar
temizlenerek önümüzdeki yıl yapılması planlanan rölövesi için zemin oluşturulmuştur. İç
Liman’ın güney mendireğinde yer alan liman kapısının rölövesi çizilmiş olup önümüzdeki
yıl restorasyon projesinin hazırlanması düşünülmektedir.
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Şekil 1. Su Terazisi Nekropolünde ortaya çıkan mezarların dağılımı.

Şekil 2. Kral Kızı Bazilika’sının planı ve yapı evreleri

Şekil 3: Enez´de jeomanyetik araştırma sahaları (mor renkli)
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Şekil 4: İçliman ve kale içinde yapılan Jeomanyetik ölçü neticeleri

Resim1: Su Terazisi Nekropolisi’ndeki açmalarda güncel kalıntılar.

Resim 2: Nekropolis’in içinden
geçirilmiş olan Osmanlı Dönemine
ait su yolu. İki yanı yassı tuğlalarla
desteklenmiş yolun yine her iki yanında
döneminde değiştirilen kırık künkler
görülüyor.
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Resim 3: Taş lâhit,

Resim 4: M.Ö.5.yüzyıla ait pişmiş toprak lâhit

Resim 5: Küp mezar
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Resim 6: Cumhuriyet
Döneminde yapılmış olan
su yolunun tahrip ettiği çatı
kiremitlerinden yapılmış
mezar tipleri.(Mezarlarda ele
geçirilen buluntular, bunların
M.Ö. 6. yüzyıl ile 5. yüzyıla
ait olduklarını göstermektedir.)

Resim 7: Pişmiş
toprak lâhitte ele
geçirilen genç kadına
ait pişmiş toprak büst
ve diğer hediyeler
(Arkaik Dönem).

Resim 8: Oryantalizan stilde bezenmiş tabak
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Resim 9: Attika ve yerli üretim kyliksler (M.Ö.6. yüzyılın ortaları)

Resim 10: Çeşitli lekythoslar

Resim 11: Bronz hydria (M.Ö.5. yy.)
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Resim 12: Mezar hediyesi pişmiş toprak figürinler

Resim 13: Kırmızı figürlü hydria ve pelikeler
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2011 YILI GÜLPINAR (SMİNTHEİON) KAZILARI (32.YIL)
Davut KAPLAN*
Tayyar GÜRDAL
Abdulkadir ÖZDEMİR
2011 yılı Gülpınar kazı ve restorasyon çalışmaları Ankara Üniversitesi, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi’nden araştırmacı ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleştirilmiştir1. Bakanlık
Temsilcisi olarak Çanakkale Arkeoloji Müzesi’nden Musa Tombul görev yapmıştır. 06 Temmuz
– 15 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalara desteklerinden dolayı başta Kültür
ve Turizm Bakanlığı olmak üzere İÇDAŞ AŞ ve Efes (İçecek gurubuna), maddî ve manevi
yardımlarından dolayı teşekkür ederiz.
Smintheion kazı ve onarım çalışmaları, 2011 yılında Kalkolitik alanda bir, Klâsik alanda
ise yedi farklı noktada sürdürülmüştür.
1. Kalkolitik Smintheion Çalışmaları

Abdulkadir ÖZDEMİR

Kalkolitik Smintheion yerleşiminde 2011 sezonunda yapılan kazı çalışmaları, 2009
ve 2010 yılları kazı sezonlarında çalışılan alanda gerçekleştirilmiştir. 2009 ve 2010 yıllarında
ortaya çıkan taş temelli mimarî kalıntıların devamını ve bu mimarî yapıyla bağlantılı diğer
yapıları ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
Bu bağlamda, 2011 yılı kazılarında toplam 10x15 m. genişliğindeki alanda yapılan
kazılarda 5 büyük mekân, bu mekânlarla bağlantılı küçük mekânlar ve mekânların ortasında,
özellikle merkezinde yer alan zemini taş döşeli ana mekân ortaya çıkarılarak, mekânların
içlerinde gerçekleştirilen domestik faaliyetlere ilişkin bilgilerde elde edilmiştir. Şu ana kadar
yürütülen kazı çalışmaları sırasında veya kazılan alan esas alındığında, Kalkolitik Dönem
*
Yrd. Doç. Dr. Davut KAPLAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 55139
Kurupelit-Samsun / TÜRKİYE. e-mail: davutkaplan@gmail.com
Yrd. Doç. Dr. Tayyar GÜRDAL, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
67100 İncivez / Zonguldak / TÜRKİYE. e-mail: tayyargurdal@gmail.com
Araş. Gör. Abdulkadir ÖZDEMİR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü,
17100 Çanakkale / TÜRKİYE. e-mail: akadir23@gmail.com
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Bilimsel çalışmalarımıza katkıda bulunan, kazı heyeti üyeleri Doç. Dr. Turan Takaoğlu (Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Tayyar Gürdal (Karaelmas Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Davut Kaplan ( Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Dr. Tolga Özhan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Araş. Gör. Onur Bamyacı (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Araş. Gör. Abdulkadir Özdemir (Elazığ Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü), ve Öğrt. Görv .Çilem Yavşan (ÇÖMÜ, Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu)’a
teşekkür ederiz. Büyük bir özen göstererek çok ağır şartlarda bizlerle çalışan, Arkeolog Güven Sevencan, Mimar
Elif Öztaner, Restoratör Tanju Yıldırım, Arkeoloji öğrencileri Ayşe Abalı (Adnan Menderes Üniv. Fen Edebiyat
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Melike Çakmak (AÜ. DTCF, Klâsik Arkeoloji Anabilim Dalı), Kübra Aslan (Adnan
Menderes Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Seda Sözer (AÜ. DTCF, Klâsik Arkeoloji Anabilim
Dalı) ve muhasebe sorumlumuz Yurdakul Biçer’e içtenlikle teşekkür ederiz.
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Smintheion yerleşiminin tek bir kültür katmanı ile temsil edildiği bu seneki kazılar sonucunda
da yine ortaya konulmuştur. 2011 yılı kazı çalışmaları sonucunda ise, ortaya çıkarılan alanlarda
bu tek kültür katmanının iki mimarî evreye sahip olduğu belgelenmiştir. Bazı yapılara daha
sonraki dönemlerde eklentiler yapıldığı veya eski yapıların üzerine yeni yapılar yapıldığı
bu yılki kazılar sonucu anlaşılmıştır. Ayrıca bu iki mimarî evrede ele geçirilen buluntular
değerlendirildiğinde ise iki mimarî evre arasında farklılık olmadığı görülmektedir. Gerek
duvar yapım teknikleri ve odalarda yer alan ocak yapıları açısından; gerekse seramik yapım
teknolojisi ve çakmaktaşı, taş balta, kemik alet üretimi açısından bu iki mimarî evre birbirine
benzer niteliktedir.
Bu yılki kazı çalışmaları sonucunda 2. mimarî evreye ait olduğu anlaşılan ve ortaya
çıkan beş 5 büyük ana mekândan en güneyde yer alan Glp11/01 No.lu mekân; 3.70x3.20m.
boyutlarında kare forma sahiptir. Çalışmalar sonucunda açığa çıkartılan mekânın sıkıştırılmış
toprak zemini ve taş duvar tekniği, diğer mekânlarla aynıdır, ve çift sıra taşlarla örülmüş
duvarlarının kalınlığı ortalama 0.45 m.dir. Ayrıca en yüksek korunmuş duvar yüksekliği ise
60 cm’dir. Bütün mekânların sınır duvarları birbirleriyle birleştirilmiş ve aynı ortak duvarı
kullandıkları anlaşılmıştır. Fakat bu mekânın güney sınır duvarında bitişik birbirine paralel
devam eden iki ayrı duvar yapısı ortaya çıkartılmıştır. Burada iki farklı mimarî evrenin yer
aldığı anlaşılmıştır. Bu mekânın kuzeybatı köşesinde 1x1 m.lik kısmında taş döşeme platform
yer alır. Ayrıca herhangi bir ocak yapısına rastlanmamıştır. Bu mekânın kuzeyinde ve bütün
mekânların merkezinde yer alan, Glp11/02 No.lu mekân; 4,20x4,0m. boyutlarında kare formuna
sahip zemini taş döşeli ana mekân yer almaktadır (Resim: 1). Mekânı çift sıra çamur harç
örgülü 0.70m.ye varan oldukça iyi korunmuş sınır duvarları çevreler. Zemine özenle seçilmiş
yuvarlak taşların yerleştirildiği de anlaşılmıştır. Aynı zamanda batı duvarına bitişik 1.0 x 0,80m.
boyutlarında taş döşeme platform yer almaktadır. Diğer mimarî yapıların duvarlarının bu
mekâna yaslanılarak yapıldıkları veya duvar uzantılarının bu mekândan başladığı anlaşılmıştır.
Bal peteği formunu andıran yapıların merkezinde yer alan ana mekân oldukça iyi korunmuş bir
şekilde karşımıza çıkmıştır. Ayrıca herhangi bir ocak yapısına rastlanmamıştır. Bu ana mekânın
kuzeyinde ve doğusunda yer alan Glp 11/03-04 No.lu mekânlarla, ana mekânın duvarlarının
özellikle ortak kullanıldığı görülmektedir. Bu küçük mekânlarda göze çarpan özellik ise ocak
yapılarının yer almasıdır. Ortalama 1x1 m ölçülerindeki pişmeden dolayı sertleşmiş tabanları
ile bu ocaklar mekânların köşelerinde yer alırlar. Ayrıca Glp 11/05 No.lu mekânın yarısı kesit
içinde kaldığı için sınırları ve işlevi hakkında şimdilik kesin bir şey söylemek mümkün değildir.
2011 kazı sezonunda yapılan çalışmalarda mekânların içlerinde gerçekleştirilen domestik
faaliyetlere ilişkin bilgiler elde edilmiştir. Özellikle hayvancılık, balıkçılık, avcılık ve tahıl
üretimi varlığını belirleyen buluntular ele geçirilmiştir. Yaklaşık 60 adet öğütme ve el taşının
bulunması tahıl üretiminin yerleşim ekonomisinin önemli bir parçası olduğunu göstermektedir.
Diğer önemli buluntu grubunu ise, bir düzine kemik âlet ve çok sayıda ele geçirilen çeşitli
hayvan kemikleri (inek, koyun, keçi, yaban domuzu, geyik) oluşturmaktadır. Ayrıca mekânların
içerisinde özellikle de ocakların yanında yığın şeklinde bulunan deniz kabukları yerleşimde
yaşayanların deniz ürünleri ile geçim ekonomilerini desteklediklerini göstermektedir. Geçim
ekonomilerinin yanı sıra deniz kabuğundan süs/takı eşyası ürettiklerini belgeleyen çok sayıda
üretim artığı deniz kabuğu kolye parçaları da bulunmuştur. Aynı zamanda çok sayıdaki sağlam
deniz kabuğundan kolyeler de bu durumu desteklemektedir.
Kalkolitik Smintheion yerleşimindeki 2011 yılı kazı sezonunda yapılan çalışmalar
sonucunda ele geçirilen prehistorik buluntular arasında çok sayıda deniz kabuğundan çeşitli
takılar/kolyeler, kemik aletler, yassı baltalar (Resim: 3), ağırşaklar, pişmiş toprak figürin başları,
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figürin gövdesi, figürin başlı kapak, ip bağlama deliği olan tutamaklı kapakçıklar (Resim: 2), iki
adet korunmuş tek kulplu çanak (Resim: 4) ve tümlenebilen çanak-çömlekler ele geçirilmiştir.
Ayrıca çok sayıda Kalkolitik döneme ait çanak-çömlek parçaları, hayvan kemikleri, öğütme
taşları, el taşları ve havanelleri ele geçirilen diğer buluntuları oluşturmaktadır.
Kalkolitik Smintheion yerleşiminde yapılan 2011 yılı kazı çalışmaları, gerek buluntuları
ile Batı Anadolu Kalkolitik Dönemine ışık tutabilen, gerekse oldukça iyi korunmuş bir
şekilde açığa çıkarılan taş mimarîsi ile Batı Anadolu’da eşine az rastlanan Orta Kalkolitik
Dönemi aydınlatması açısından önemli bilgiler sunmuştur. Özellikle bu yılki ki çalışmalarda
açığa çıkartılan konut yapılarını çevreleyen çamur harç örgülü taş duvarlar, bazı konutların
duvarlarında 80 cm.ye kadar korunduğu gözlemlenmiştir. Kazı çalışmaları sırasında alanın
batıya doğru genişlediği ve açığa çıkarılan bazı duvarların kesit içerisinde kaldığı görülmüştür.
2.Klâsik Dönem Kazı ve Onarım Çalışmaları
Davut KAPLAN
Tayyar GÜRDAL

1.Nişli Yapı (Mermer Salon)
2009 yılında duvarlara ait ante başları, 2010 yılı kazı çalışmalarında ise bir kısmı açığa
çıkarılan Nişli Yapı (Mermer Salon) nın kazısına 2011 yılında da devam edilmiştir. Yapı, Roma
Hamamı’na girişte solda yer alır. Dış ölçüler dikkate alındığında 15.20 x 14.30 m, iç ölçüler
dikkate alındığında 13.00 x 13.60 m. ölçülerindedir. Bu ölçüler doğrultusunda yapı, 0.5 m.lik
bir farkla yatay olarak dikdörtgene yakın kare plana sahiptir.
Nişli yapının temel taşları dikkate alındığında ön cephenin düzenli inşa edildiği ve
duvarlar plaster sütun ve sütun başlığı taşıdıkları anlaşılmaktadır. Bu nedenle yapının ön
cephesi, mermerle kaplı iki ante ve bu anteler arasındaki mermer sütunlarla taşınmış olmalıdır.
Nişli yapının kuzeyinde beş adet niş yer almaktadır. Nişler korunduğu kadarıyla
moloz taştan kireç harçla örülmüştür (Resim: 5). Küçük yan nişler 1.30m. genişlikte, 0.60m.
derinliktedir ve her iki niş arasındaki paye ise kesme blok taştan ve 50/55 cm genişliğindedir.
Küçük nişler ile ortadaki büyük niş arasındaki mesafe 0,95m.dir. Orta nişin genişliği 2.10m.dir.
Derinliği diğer küçük nişlerle aynıdır. Her bir paye (nişler arasındaki boşluk) önüne bir altlık
konmuş görüntüsü vermektedir. Batıda ve doğudaki küçük nişlerin ortasında toprak zemin
üzerine oturan 90x95cm. ölçülerinde mermer altlıklar yer almaktadır. Ele geçirilen heykel
kaideleri ve yazıtlı kaidelerden ikisi geç dönem duvarında devşirme, biri batıdaki iki küçük niş
önünde kuzeye yatırılmış ve bir diğer örnek ise nişli yapının güneydoğu köşesinde bulunmuştur.
Bir diğer farklı kaide ise büyük niş önünde kanal hizasındaki çukurda ele geçirilmiştir. Bunlara
ek olarak Geç Antik Çağ duvarında iki adet heykel kaidesinin duvarda taş malzeme yerine
kullanıldığı, bir adet heykel kaidesi ise yine aynı noktada mekân içinde ve bir adet heykel
kaidesi ise yine aynı noktada kırık olarak bulunmuştur.
Kaidelerin oturmuş olabileceği altlıklar mekân duvarları önünde ve duvara yanaşık
olarak tespit edilmişlerdir. Bu altlıklar olasılıkla yazıtlı heykel kaidelerini taşımaktaydılar.
Örneğin kuyu kenarında kuzeybatıda küçük iki niş arasına denk gelecek şekilde önde duran
altlık üzerinden doğrudan devrilmiş heykel kaidesi özgün olmalıdır. Bu kaide ve diğer kaideler,
Geç Antik Dönemde bölünen ve güneydoğu bölümünün yeni bir yapı kompleksi olarak
düzenlendiği alanda duvarlarda devşirme olarak kullanılmışlardır. Hamam girişinde yer alan ve
özgün korunan heykel kaidelerine ait altlıklar ve yatık durumdaki kaideler hamam girişindeki
bu nişli yapının heykellerin sergilendiği özel bir salon olduğunu göstermektedir. Bu durumda
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Nişli Mekân, heykellerle süslü veya heykellerin sergilendiği bir onurlandırma mekânı yani
Mermer Salon işlevindedir.
Ancak iç mekândaki mermer kaplamaların tümü ele geçirilen örnekler dikkate alındığında
renkli mermerlerden oluştuğu anlaşılmaktadır. Duvarlar 7 cm. kalınlığında harçla sıvandıktan
sonra 2 cm. kalınlığında renkli mermerlerle kaplanmıştır. Yapının Bizans Döneminde birkaç
kez farklı mimarî düzenlemeye sahne olması, yapısının da özgün formundan uzaklaşmasına
neden olmuştur.
2. Tüf Temel
2011 yılı çalışmalarına, bu nemli ve hamama doğru devam eden hattın Nişli Yapı
tarafından başlamak üzere gerçekleştirildi. Nişli yapı tarafından başlayan nemli alanda hamama
doğru devam edildi (Resim: 6). Yaklaşık 10 m. uzunluğunda ve hamama yaklaştıkça farklı
duvarlarla birleşen bir sıra tüf temel ortaya çıkarıldı. Tüf temelin genişliği 65/67 cm. arasında
değişmektedir. Ortalama blok uzunluğu 93 cm. ve 33 cm. kalınlığındadır. Bu tüf temelleri
kuzeydoğu yönde kesen 73 cm kalınlığında ve 4.55 m. uzunluğunda moloz taş ve kireç harçlı
duvar bu tüf temellerle ilişkili olmalıdır. Bu moloz duvar 107 cm. yüksekliğinde ve temel
örgüsünden ibarettir.
Herhangi buluntunun ele geçirilmediği alandaki duvarlar ve çevresinde daha da derine
inerek tabakalaşmanın tespiti amaçlı yapılan çalışmalarda ise doğu köşede ana kayaya (kist)
rastlanmıştır. Taban üzerinde Prehistorik Döneme ait seramik parçaları bulunmuş ve zemine
açılmış 27 cm derinlik ve 58 cm çapında yuvarlak bir çukur (pit) tespit edilmiştir. Bu durum
prehistorik yerleşim alanının yayılım alanı açısından önemlidir.
3.Hypocaust (Roma Hamamı Arkaik Evresi)
Tüf temel bölümünde de ifade edildiği gibi 2010 yılı kazı çalışmalarında elde edilen
bazı bulgular ve 2011 yılı çalışmaları apodyterium civarında yeni bulgu ve bilgilerin varlığını
haber vermekteydi: Apodyteriuma kuzeyden bitişik yapılan çalışmada daha önce ifade edilen
varlığı üzerinde durulan hypocaust sistemine ulaşıldı. Roma hamamının en erken (arkaik)
evresini temsil eden bu hypocaust yapısı küçük özgün buluntularla tamamlanabilmektedir:
Tüf temeller üzerine inşa edilen yapının duvarları moloz taş ve kireç harç ile inşa edilmiş
olmalıdır (Resim: 7). Olasılıkla hypocausta sahip bu sıcak mekânın (caldarium/tepidarium) bir
apsise sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ana kayaya kadar 1.97m. yüksekliğinde korunmuş duvara
sahip yarım apsis kalıntısı bu apsise işaret etmektedir. Duvardan ısıtmanın varlığını kanıtlayan
bulgular apsis duvarındaki çiviler ve bunların hemen altında zeminden 82 cm. yükseklikte tespit
edilen tuğlalardır. Apsis içerisindeki hypocaust sistemine ait ve zemini taşıyan pilalar, küçük
sütuncuklardan meydana gelmiştir (Resim: 8). Üç adet sütuncuktan birine ait bir, diğerinde iki
adet tuğla korunmuşken bir pila özgün şekli ve yüksekliği ile korunmuştur. Pilanın (sütuncuk)
toplam yüksekliği 64 cm. dir. Sütuncuğu taşıyan tuğlalar yuvarlak tuğlalardan oluşmaktadır.
Bunlar 18 cm. çapında, 7 cm. kalınlığında ve ortasında 4 cm çapında yuvarlak delik yer
almaktadır. Yarım apsis içindeki düzenleme zeminden ısıtmanın güçlü ve olasılıkla caldarium
gibi sürekli ısıya ihtiyaç duyan mekân olduğunu göstermektedir.
Tüf temeller ise ısıtılan (caldarium ?) mekânın temelini ve hypocaust sistemini taşıyan
ve özel dizayn edilmiş örgü olmalıdır. Ana mekânda hypocaustu altı sıra tüf blokları ve pişmiş
toprak borulardan oluşan destekler taşımaktadır. Kuzeyde iki sıra dikey yerleştirilmiş pişmiş
toprak boru hattından sonra bir sıra tüf blok ve yine üç sıra dikey yerleştirilmiş pişmiş toprak
boru yer almaktadır. Pişmiş toprak boruların yanı sıra hypocaust zemini tüf blokları ile de
desteklenmektedir. Tüf boklarının üzerinde ise zemini taşıyan 57x55x55x5 cm. ölçülerindeki
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bipedales tuğlaları kullanılmıştır. Bipedales tuğlaları üzerinde 6 cm. kalınlığında taban beton
harcı ve bunun üzerinde 3.5 cm. kalınlığında döşeme altı harcı yer almaktadır. Zeminde ise bu
döşeme altı harcı üzerinde 2.5 cm. kalınlığında mermer döşeme yer almaktadır.
4.Roma Hamamı Kanalizasyonu
2008, 2009 ve 2010 yılı kazılarıyla ortaya çıkarılan Roma hamamı, kutsal alan
içerisinde büyük bir alanı işgal etmektedir. Bu yapılara su depoları da eklenince yağmur
suyunu tutmayan yapıların sayısı artmış olmakta ve bulunduğu yer nedeniyle tapınak da bu
alana dâhil edilmektedir. Bu bağlamda uzun süre veya şiddetli yağan yağmur suları özgün bir
kanala yönlendirilmek zorundadır. Kazılan alanların yağmur sularından etkilenmemesi ve az
korunmuş yapıların tahribatını önlemek için hamamın kendi özgün kanalını açarak yağmur
suyunun vermiş olduğu zararı en aza indirmek amacıyla çalışmalar yapıldı.
Apodyteriumu dört taraftan saran ve kendi suyunu toplayan kanallar batı köşede
derinleşerek ana kanala bağlanır (Resim: 9). Kanal sondajı çalışmasında farklı mimarîye sahip
kanal örneklerinin bir arada ve birbirlerini tahrip ederek kullanıldığı saptandı. Apodyterium
çıkışında 32 cm. derinlik, 33 cm. genişlikte yer alan kanalizasyon soğuk su havuzunun
bulunduğu köşede 17 cm. ile 29 cm. genişlikte değişmekte ve keskin dönüşler yapmaktadır.
Kanalizasyonun yaklaşık 31 metresinden itibaren 2.60 x 10 m.lik bir sondaj daha yapılmış ve
bu alanda kanal üzerine sonradan yapılan bir yapının kanalizasyonu ile birleştiği saptanmıştır.
Kanal sondajının 31 ve 41. metreleri arasında, anılan duvar ile sınırlı andezit, mermer ve tuğla
ile karışık döşeli bir zemin tespit edilmiştir. Üzeri moloz taş, kesme blok ve toprak ve tuğla
parçaları ile kaplı alanda bir adet küçük yazıtlı mermer bulunmuştur. Kanalizasyon sondajının
devamında açılan ve 12.70x9 m. ölçülerindeki açmada da yine benzer şekilde Geç Antik
Dönem yapılarının temel kalıntılarına rastlanmıştır. Dört ayrı mekândan meydana gelen konut
tipi yapının işlevi konusunda kesin karar vermek oldukça zordur.
Kanalizasyon hattından sonra 93. metreye kadar su tahliye seviyesi düşünce
kanalizasyon hattının takibinden vazgeçilmiş ve en kısa yoldan suyun aktarılması için kazı
çalışmaları 2.20m. genişliğinde devam ederek sadece bahçe toprağı kaldırılarak batıya doğru
devam edilmiştir. Geç Antik Döneme ait duvarlar ve moloz dolguya ulaşılınca derine inilmemiş
ve yağmur suyunun tahliyesi bu seviyede yeterli görülmüştür. En batıda Geç Antik Döneme
ait mimarî kalıntının daha iyi korunmuş olarak ortaya çıkması nedeniyle kanalizasyon hattının
93.metresinde 11.70x7.00 m. ölçülerinde yeni bir genişletilmiş sondaj (batı) açılarak sadece
Bizans mimarî tabakası kazılmıştır. Alanda doğu ve batıda olmak üzere dar bir koridorla (veya
dar sokak) birbirlerinden ayrılan iki mekâna (?) ulaşılmıştır. Doğuda yer alanın sadece köşesi
ortaya çıkarılmıştır.
Dar sokak veya koridorla doğudakinden ayrılan batı mekânda iki adet sütun vardır.
Sütunlardan birisi sağlamdır ve 1,94 m. yüksekliktedir. Alt çapı 30 cm. olan sütunun üst çapı
27 cm.dir ve her iki başı profillidir. Sütun gövde kalınlığı altta 27 üstte 25 cm. olup yukarı
doğru incelmektedir. Diğer sütun parçası ise alt profile sahip 1,22m. uzunluğunda kalker sütun
parçasıdır. Alt profili sağlam olan sütunun çapı 35 cm.dir. Alt yüzeyinde 4x4 cm. ölçülerinde
dübel yuvası mevcuttur. Sütunların bulunduğu bu koridorun kuzeydoğu köşesinde 2 adet sütun
başlığı devrilmiş olarak birbirleri üzerine yatık olarak ele geçirilmiştir. Birisi mermer İon
sütun başlığı diğeri ise haç bezemeli kalkerden yontulmuş Bizans sütun başlığıdır. Sütunların
devrilmiş olduğu koridorun hemen batısından iki yanı açık 1,39x 1,80m. boyutlarında bir alan
tespit edilmiştir. Tam köşesinde bir adet özgün sütun kaidesi Geç Antik Döneme aittir. Kaidenin
yüksekliği 36 cm. dir.
Küçük ön mekânın doğusunda bu mekâna dik ve dikdörtgen 1,40 x 2,84m. boyutlarında
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bir mekân daha mevcuttur. Güney köşesinde 1 cm. çapında bir pişmiş toprak boru dik olarak
yerleştirilmiş ve aynı noktada duvardaki blok taşa çakılı bir demir halka mevcuttur. Geniş bir
açıklıkla kuzeybatıya bağlanan bu mekânın kapı sövelerinden doğudaki alçak olarak korunmuş,
batıdaki ise 1,56x0,20m. boyutlarında yerde yatık vaziyette belgelenmiştir. Aynı mekânın kazısı
sırasında çok sayıda parçalanmış fresko parçaları ve taban altında 33x34 cm. boyutlarında bir
adet mermer İon başlığı ele geçirilmiştir. Doğudaki odaya 95 cm.lik kapı ile açılan bu freskolu
odanın buluntuları ile bu doğu odası aynı dolguya sahiptir. Bu odada da fresko parçaları ele
geçmiş ve mekân ortasında bir adet kırık durumda andezitten dibek, iki adet Bizans Dönemine
ait altın sikke bulunmuştur. Dibek 38 cm. ağız, 32 cm. taban, 48 cm. yükseklik, 28 cm. bel
genişliğine sahiptir. Dibeğin kaide yüksekliği ise 7 cm.dir. Aynı mekânın kuzey açma kesitinde
bir adet Bizans kandili bulunmuştur.
Batıya doğru devam eden bu kanalizasyon ve yağmur aktarma kanalı sondaj çalışması
toplam 93.80 m. uzunluğunda açılmıştır. İlk 53 m.de hamamdan itibaren devam eden özgün
kanal ve elden geçirilmiş ve daraltılmış kanal takip edilmiş, devamında ise sadece bahçe toprağı
kaldırılmıştır. En batıda ve doğuda açılan sondajlar ise çevrede son evre mimarîsinin mahiyeti
konusunda bilgi vermiştir. Bu bağlamda Geç Antik Dönemde Smintheion’da güçlü bir Bizans
yerleşiminden bahsetmek mümkündür.
5.Kutsal Yol Çalışmaları
Alexandria Troas ile Smintheion arasındaki ulaşımı sağlayan kutsal yol çalışmalarına
2007 yılında sondajla başlanmış ancak kamulaştırma sorunları nedeniyle 2011 yılında çalışma
yapılabilmiştir. Bu doğrultuda yolun daha önce açılan iki sondajı arasındaki bölümünü
kazmak ve görsel hâle getirmek için 7x 30 m. ölçülerinde bir alanda çalışmalara başlanmıştır.
Ortalama 210x85 cm. boy ve 78x 60 cm. eninde değişen andezit blokların döşendiği yolun
büyük oranda korunduğu görülmektedir (Resim: 10). Güney-Kuzey doğrultusunda devam
eden taban döşeme taşları her iki yanda 1,90m. ebadında ve daha kısa ölçülerde bordür taşları
döşenerek sınırlandırılmışlardır. Bu taşlar tabandan 13 cm. yüksekliğe, çöken bazı alanlarda
ise 17 cm. yüksekliğe sahiptir. Yer yer eksikliklere sahip olmakla beraber günümüze kadar
koruna gelmiştir. Bazı bordürlerin zamanla yol aksından kaydığı, bazılarının ise yan yattığı
görülmektedir. Özellikle sağlam bordürlerin bir kısmının üst noktadan döşeme taşları üst
seviyesine kadar tıraşlandığı tespit edilmiştir. Bordürlerin bazıları ise kenarında bulundukları
döşeme blokları gibi Geç Antik Çağda sökülmüşlerdir.
Kutsal yolun batı kenarında tespit edilen bir su kuyusu ise Geç Antik Döneme aittir. Su
kuyusunun ağzında kalker blok yer alır. Yaklaşık 22 cm. kalınlığındaki kalker bloğun ortası
alt ve üstten profilli ve 66 cm. çapında deliğe sahiptir. Kuyu ağzındaki kalker blok bilezik
görevini görmektedir. Kalker blok kuzey ve güney kenarda birbirlerine simetrik iki adet kalker
sütun (sütuncuk) gövdesine oturmakta ve bu yatay sütun parçaları ile desteklenmektedir. Kuyu
ağızdan itibaren toplam 6,60m. derinliktedir. Kuyu ağzından itibaren 1,15m.lik derinlik moloz
taşlarla örülü kuru duvardan ibarettir. Bundan sonraki bütün derinlik ve hacim ana kayanın
yuvarlak oyulmasıyla oluşturulmuştur. Kuyu tabanında 76 cm. genişlik 8 cm. derinliğinde
çamur toplama çanağı yer alır. Kuyu ağzından itibaren yaklaşık 67 cm.lik derinliğe kadar
malzemeye rastlanmamıştır. Kuyuda -5,0m.de moloz taş ve çok az toprak, -6,0m.ye kadar
katışıksız toprak, -6,00-6.60m arası (taban) ise bir pişmiş toprak mühür, bir unguentarium
gövde parçası, lekythos ve amphora parçalarından oluşan ve tümü Geç Antik Döneme ait
seramik ve cam parçaları ile dolu toprak dolgu ele geçirilmiştir.
Döşemenin sağ ve solunda döşemeye paralel devam eden Geç Antik Çağ duvarları ve
bunları kesen eşik taşları kuzey-batı kenarda 5-6 mekân girişine işaret etmektedir. Olasılıkla
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yol geç dönemde sokak olarak kullanılmış ve kenarlarına dükkan (?) gibi küçük mekânlar
eklenmiştir. Bu yapının anlamlandırılması, yolun sağ ve solunda daha sonraki yıllarda yapılacak
genişletilme çalışmalarıyla mümkündür.
6. Açık Hava Müzesi Çalışmaları
2010 yılı çalışmaları içerisinde duvar ve çatısı tamamlanan açık hava müzesi ve zeytinüzüm (şarap) baskı ve pres taşlarının sergilendiği müze çalışmalarına devam edildi. Zemine
özgün malzeme olan moloz taş döşenerek yürüme zemini hazırlandı (Resim: 11). Taş döşemeden
önce sergilenecek ve çalışır duruma getirilecek olan ezme teknesi ve üzüm sıkma preslerinin
taş bölümleri tamamlandı. Toplam iki adet tekne ve bu teknelere akacakla bağlı ikişer pres taşı
yerleştirildi. Ahşap burgulu ve baskılı olmak üzere iki örnek için hazırlandı.
Çevreden zeytin ve şarap sıkma taşları ve presleri toplandı. Bunlar arasında ilkel
yöntemle hazırlanmış zeytin ve şarap için dibek ve havanlar, tek ve çift silindir taş değirmen, bir
adet tek parça trapetum taşı hazırlandı. Tuzla ovasında terk edilmiş topukla çiğneme düzeneği
ve pres taşınarak yerleştirilmek üzere hazırlandı. Kaldıraçlı vidalı ve kaldıraçlı ağırlıklı pres
taşları toplandı. Su gücü ve hidrolik baskılardan yararlanılan son etnografik malzeme içerisinde
kuru baskı kuruldu ve baskı torbaları hazırlandı.
7.Restorasyon, Onarım ve Koruma Çalışmaları
Su Depoları Onarım ve Koruma Çalışmaları
2006-2007 kazı çalışmaları ile gün ışığına çıkarılan su depolarının çizim ve belgelemesi
yapıldıktan sonra koruma çalışmalarına ağırlık verildi. Büyük ve kemerli su deposunun alçak
olan ve aşırı tahrip edilmiş güney duvarında pasif koruma yapılarak sağlamlaştırıldı (Resim:
12). Su depolarından 3 numaralı deponun kuzey cephesinde meydana gelen uçuk ve delik
yapıyı hem görüntü açısından bozmuş hem de her geçirilen gün yıpranıp yıkılmasına neden
olduğundan onarım yapılmıştır. Duvardan sökülen blok taşlarının alınması nedeniyle açılan
duvardaki büyük gedik özgün taşlarla onarılmış ve toplanan yağmur suyunun aktarılması için
bir adet pişmiş toprak boru duvar içine konarak su tahliyesi sağlanmıştır.
Roma Hamamı İşlikleri ve Hamam Koruma Çalışmaları
Roma Hamamı’nın güney köşesinde külhana yakın noktada açığa çıkarılan işlik veya
atölye yapısına ait mimarînin bazı duvarları, merkezde yer alan ocak ve teknenin korunmasını
sağlamıştır.
Roma hamamında koruma ve onarım çalışmaları iki ayrı bölümde gerçekleştirilmiştir.
Birinci çalışma alanı külhandır. Külhan arkasından geçen ve su depoları ile hamam arasındaki
hem yağmur hem de depoların fazla suyunu apodyteriuma aktaran su kanalının onarımı
sonucunda külhan duvarına baskı yapan dolgu ve su sorunu ortadan kaldırılmıştır. Mekân
içinde eğim yapmış duvarın ilk iki sırası yeniden elden geçirilerek yağmur sularının verdiği
tahribat ve yapı içine akan su engellenmiştir.
Roma Hamamı’nda yapılan ikinci koruma ve onarım alanı mozaikli mekândır. Yapının
duvarları Geç Antik Çağda sökülmüş ve yanda yer alan hypocaust tabanına kadar tahrip edilmiş
olduğundan taban mozaiğinin yerinde korunmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda mekânın
duvarlarının yükseltilmesi cephelerde özgün moloz taş, köşelerde kesme blok taşlarla örülerek
mekân tabanındaki mozaik korumaya alınmıştır (Resim: 13).
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Resim: 1 2011 yılı kazı sezonunda açılan Kalkolitik Smintheion yerleşiminin batıdan
görünümü.

Resim: 2 Kalkolitik Smintheion yerleşimi, ip bağlama deliği olan tutamaklı kapakçıklar.

Resim: 3 Kalkolitik Smintheion yerleşimi buluntusu yassı baltalar.
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Resim: 4 Kalkolitik döneme ait Dört Ayaklı Fincan.

Resim: 5 Nişli Yapı (Mermer Salon) kazı sonrası genel görünüşü.

Resim: 6 Tüf Temel. Kazı
öncesi nemli toprak yüzeyinden
anlaşılmaktadır.
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Resim: 7 Roma Hamamı erken evresi, genel görünüş.

Resim: 8 Roma Hamamı erken evresi. Apsisteki hypocaust kalıntısı.
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Resim: 9 Roma Hamamı Kanalizasyonu

Resim: 10 Kutsal Yol’un kazı sonrası durumu

Resim: 11 Açık Hava Müzesi.
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Resim: 12 Su Depoları, koruma çalışmaları sonrası.

Resim: 13 Roma Hamamı Mozaikli Mekân duvarlarında yapılan koruma çalışmaları.
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PERGAMON - 2011 SEZONU ÇALIŞMALARI RAPORU
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Giriş
Pergamon kazısı 2011 yılı çalışmaları, daha önce de olduğu gibi, Hellenistik
hükümdarlık merkezinin şehircilik açısından bir bütün olarak incelendiği araştırma
programı çerçevesinde yürütülmüştür1. Arkeolojik çalışmaların ağırlık noktasını akropolün
kuzey yamacı ve güneydoğu nekropolü, ayrıca Kızıl Avlu, Gymnasion`un Şölen kapısı
ile bitişiğindeki Bizans sur duvarları ve Asklepieion`daki konservasyon çalışmaları
oluşturmuştur (Resim: 1, 2). Aşağıda, çeşitli çalışma alanları ve bu çalışmaların en önemli
sonuçları kısa ve öz bir biçimde verilecektir.
Akropolün Kuzey Yamacı
Pergamon akropolünün Antik Dönem sur duvarları dışında yer alan ve 1989 yılında
Kestel Barajı`nın açılmasıyla Ketios Vadisi`nden ayrılan kuzey yamacı, kentin gerisinde sapa
ve önemsiz bir alan gibi görünmektedir (Resim: 3, 4). Araştırmalarımızda, bu alanın Antik
Dönemde de ücra bir yer olup olmadığı, alanın yoğun biçimde kullanılıp kullanılmadığı ve
bu olası kullanımın zamansal sınırının belirlenmesi sorusu ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, bir
önceki yıl saptanan nekropoldeki kazılarla eş zamanlı olarak, kuzey yamaçta arkeolojik ve
mimarî çerçevede kapsamlı bir yüzey araştırması sürdürülmüştür.
Prof. Dr. Felix Pirson Alman Arkeoloji Enstitüsü İnönü Cad. No: 10 34437 Gümüşsuyu İstanbul /TÜRKİYE.
e-mail: pirson@istanbul.dainst.org
Metni Türkçeye çeviren Zeynep Yılmaz`a çok teşekkür ederim.
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Sondajlar
Kuzey kenarında 2010 yılında kaçak kazılarla yağmalanan mezarların tespit edildiği
kazı alanı, doğusunda sarp bir yamaca bağlanan ve olasılıkla taş ocağı çalışmaları ya da
Kestel Barajı`nın yapımı sırasında meydana gelen yapay bir düzlük üzerinde yer almaktadır.
Önceki yılın jeofizik ölçümleri doğrultusunda toplam altı sondaj çalışması yürütülmüştür
(Resim: 5). Sondaj 1 ve 2`de, güneydoğu-kuzeybatı (bir başka deyişle güneybatı-kuzeydoğu)
doğrultusunda, kaba işçilikli taş duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Moloz içindeki Bizans Dönemi
çatı kiremitleri ve sırlı keramik parçaları da, diğer devşirme malzeme kullanımı gibi, Geç
Bizans Dönemine işaret etmektedir. Kazı alanının birçok yerinde saptanan demir cürufları,
bu alanın işlikle ilgili olduğunu göstermektedir.
Kazı alanının kuzeyinde, küçük bir nekropolün bir bölümü olan ve kısım kısım
açılan toplam on mezara rastlanmıştır (Resim: 5). Soyulmamış durumdaki mezarlardan
sadece Sondaj 5`teki tahribat izleri, yeni yapılmış kaçak kazılara aittir. Mezarlardaki birkaç
sırlı keramik parçası, bir kez daha Geç Bizans Dönemine işaret eder. Toprak gömüt içeren
mezarların hemen hemen hepsi doğu-batı doğrultusunda ve gömütün başı batıya bakacak
şekilde düzenlenmiştir. Kemikler, bitki kökleri ve böceklerden dolayı oldukça zarar görmüş
durumdadır. Tüme yakın iskelet sadece dört mezarda çıkarılabilmiştir. Buna rağmen, ilk
antropolojik-paleopatolojik incelemeler Bizans Dönemi insanının yaşam koşulları hakkında
yeni bilgiler sunmaktadır.
Kabaca iki gruba ayrılan mezarlar, nekropoldeki gömme sırasına göre dizilidir. Mezar
2, 5, 9 ve 10, Bizans Döneminde tipik bir uygulama olan çatı kiremidi ile örülmüşlerdir. Mezar
2`deki demir çiviler ahşap lâhit kullanımına işaret etmektedir. Mezar 3, 4, 6 ve 7, kenarları
ve kapağı devşirme andezit bloklarla örülmüş sandık mezar grubuna aittir. Mezar 6 ve 7`deki
çatı kiremidi mezar taşı işlevi görmektedir (Resim: 6). Mezar 3`ün kenarları ve üzeri kalın
bir harç tabakası ile kaplanmış olup tüm grup içerisinde bir istisna teşkil etmektedir. Mezar 4
ve 9`da az sayıda bronz boncuk ve mezar 6`daki akik bir boncuk dışında başka bir buluntuya
rastlanmamıştır.
2011 sezonunda, kuzey yamacın güneydoğu terasındaki kalıntılar sadece kısmen
incelenmiştir. Zira, burada tespit edilen kent dışı işlik yeri ve nekropolü ayrı bir araştırma
projesi çerçevesinde detaylı biçimde incelenecektir. Bizans Döneminde kent çevresine dair
şimdiden ilginç gözlemler yapılmıştır. Buna göre, yapılaşmanın Geç Bizans Döneminde de
sadece sur dışında olmadığı2, aynı zamanda kent banliyösünde de yerleşimlerin olabileceği
beklenmektedir.
Yüzey Araştırması
Çalışmalar, kuzey yamacın alt kısmındaki düzlükte yoğunlaşmıştır. Araba yolunun
üst bölümündeki sarp yamaç, arazinin özelliği ve yoğun maki örtüsü nedeniyle yüzey
araştırmasına izin vermemekteydi (Resim: 3, 4).
Önemli tespitler özellikle kuzey yamaçtaki sokakların yönü konusunda elde
edilmiştir. A. Conze, Agios Stratigos membasının yukarısında, polygonal taşlardan özenle
örülmüş bir destek duvarından »aus besonders sauber gefügten Polygonalsteinen aufgeführte
Stützmauer« daha önce bahsetmiştir3. Bu duvar, doğu yamacın aşağısından gelen Sokak
14`ün devamı için bir tahkîmat duvarı olmalıdır. Günümüzde bu alan olasılıkla ya Kestel
2

Pirson ve diğ.2008, 100.

3

Conze ve diğ.1912/13, 238 Resim: 67 Lev. 3.
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Barajı`nın yapımı sırasında taş ocağı çalışmaları sonucu tahribat görmüştür ya da duvarın
lokalizasyonu artık mümkün değildir. Buna karşılık, doğu yamaçtaki Sokak 23`ün devamı,
kuzey yamacın yarı yüksekliğinde korunmuştur. Buluntu Yeri 12 ya da Sokak 1 (Resim: 4)
olarak adlandırdığımız bu nokta, 2,55 metre yüksekliğinde bir kaya silmesidir. Sokak 1`in
yukarısında antik su sistemine ait birçok kanal bulunmaktadır. Kanalların yakınındaki kayaya
oyulmuş iki adet dörtgen niş, hem sokak ve hem de su sistemiyle ilişkili olmalıdır. Sözü
edilen taş ocağının üzerinden devam eden 8 numaralı Buluntu Yeri olan Sokak 2, Sokak 1`in
devamı olabilir (Resim: 4). Sokak 2, kaba taşlarla örülü ve 143 metre uzunluğunda bir istinat
duvarı ve bir teras ile kendini gösterir. Duvar örgüsündeki büyük boyutlu taşların özelliği ve
Sokak 1 ile bağlantısının yanı sıra, bu buluntu da Sokak 2`nin antik olduğunu göstermektedir:
Sokağın birkaç metre yukarısında, serbest konumdaki bir kaya bloğuna oyulmuş dört köşeli
bir oyuk, sokağa doğru bakan olası bir stel ya da direğin oturtulduğu yerdi (Resim: 4). Sokak
2, Ketios Vadisinin kuzey yamacından yukarıya yönelmekte ve küçük bir yan yol şeklinde
devam ederek kuzeybatı sonunda korunagelen kısmıyla birleşmekteydi. Olası diğer bir antik
sokak ise Buluntu Yeri 13`te yer alır. Bu alan, yukarıda bahsi geçen çiftliğe ulaşmakta olan ve
kısmen de olsa henüz tanınabilen daha eski bir terası izleyen modern giriş yoludur.
Kuzey yamaçta saptanan dört sokağın antik olduğu varsayıldığında ortaya çıkan
görünüm şöyledir (Resim 4): Yukarı doğu yamaçtan, Sokak 1 ile büyük taş ocağına (bkz.
aşağıda) ve devamında Sokak 2 üzerinden Selinus Vadisi`ne ulaşılıyordu. Ketios Vadisi`ne,
doğu yamacın kuzeyinden, doğrudan Sokak 14 (doğu yamaç) ile ya da Sokak 2 üzerinden,
Sokak 3 ile ulaşılıyordu. Sokak 3 hem yukarı Ketios Vadisi’ni ve hem de kuzey yamacın
eteğindeki düzlüğü çömlekçiler mahallesi ile bağlıyordu. Antik olması en az olası Sokak 4
ise, yukarıdaki kuzeybatı kapısı ve kuzey yamacı ile büyük taş ocağı (bkz. aşağıda) arasındaki
bağlantıyı sağlamış olmalıydı.
Söz konusu taş ocağını Buluntu Yeri 2 olarak inceledik. Çok sayıdaki asimetrik ve
keskin kenarlı kırık taş parçaları ve kaba taşların atıldığı yeri gösteren büyük bir taş blok,
yuvarlak planlı bu alanın antik taş ocağı olduğunu desteklemektedir. Sokak 1 ve 4`ün taş
ocağına yöneldiği dikkate alındığında, taş ocağının akropolün batı ve doğu yamacındaki inşa
faaliyetleri için kullanıldığı düşünülebilir.
Akropolün kuzey yamacındaki çok sayıda arter yol, bu alanın Antik Dönemde bir
gömü yeri olarak uygun olduğunu açıklamaktadır. Conze`nin söz ettiği çeşitli mezarlardan
sadece bir mezar odası, Buluntu Yeri 1 (Resim: 4) olarak tarafımızca tespit edilmiş ve ilk
kez belgelenmiştir (Resim: 7). Çalışmalarımız sırasında saptadığımız, olasılıkla mezar
stellerini oturtmaya yarayan kaya üzerindeki izler ve bir adet kayaya oyulmuş niş, mezar
yapıları hakkında ipucu niteliğindedir. Söz konusu mezar odası, d.d. oda mezar, göze çarpan
bir yerde serbest duran bir kayaya oyulmuştur. Doğuya bakan girişin önünde asimetrik bir ön
alan mevcuttur. Temizlik çalışmaları sırasında, yoğun moloz dolgudan dolayı alanın genişliği
tam olarak belirlenememiştir. Olasılıkla Hellenistik Döneme ait dört köşeli mezar odasının
boyutları 3,0 x 2,4 metre, tavanı hafif kemerlidir. Mezar odasının batı duvarında kline izi
mevcuttur (Resim: 7).
Kuzey yamaçta yürüttüğümüz bu yılki çalışmalar sayesinde, bu alanın Bizans ve Bizans
öncesi dönemlerdeki önemini belirlemiş bulunmaktayız. Fakat kazı olmaksızın, çok sayıdaki
kalıntının tarihi kesinleşemez. Kuzey yamacı, bugünkü durumunun aksine Antik Dönemde
ıssız bir arazi değil, aksine birçok yolun geçtiği bir yerdi. Yamaç eteğindeki membalar ve taş
ocağının yanısıra, yollar da kent trafiğinde rol oynamış olmalıydı. Bu durum, kuzey yamacın,
basit mezarlar gibi seçkin mezarların da yer aldığı bir nekropol olarak kullanılmış olduğunu
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açıklamaktadır. Bir kısmı Hellenistik ya da Roma Dönemine ait sayısız teras duvarı, alandaki
tarım faaliyetlerine işaret etmektedir. Buna karşın kuzey yamaç iklimsel nedenler ve belki
de dik yamaç eteğindeki heyelan korkusundan dolayı yerleşim alanı olarak kullanılmamış
olmalıdır. Geç Bizans Döneminde, moloz ve döküntü ile dolu taş ocağının yapı ve gömü yeri
olarak kullanıldığı, küçük bir yerleşim ve mezarlık oluşmuştur. Kestel Barajı`nın yapımıyla
doğal bağlantılarını yitiren kuzey yamacı tamamen terkedilmiştir.
Güneydoğu Nekropolü
2007 baharında, akropole ulaşım için inşa edilen teleferiğin vadi durağında, Bergama
Müzesi ile ortaklaşa yapılan kurtarma kazılarında dört mezar yapısı tamamen, beşincisi ise
kısmen ortaya çıkarılmıştı (Resim: 2)4. Mezarların etrafında yakma ve bedensel gömüte
işaret eden çok sayıda buluntuya rastlanmıştı. Yapılan ilk antropolojik-paleopatolojik
değerlendirmelere göre, M.S. 1.-2. yüzyıla ait 29 mezarda en az 61 birey gömülüydü.
2012 sezonunda, güneydoğu nekropolünde yeniden başlayan kazıların iki amacı vardı:
Nekropolün büyüklüğünün belirlenmesi, kazı sırasında ölen birey ve ölü gömme gelenekleri
hakkında büyük ölçüde bilgi edinebilmek için gömülerin antropologlar gözetiminde,
dikkatlice ortaya çıkarılması. Kazılan alan, 2007`de açılan mezarların batısındaki Sondaj 7,
8, 11 ve kuzeyindeki Sondaj 10 ve 13`ten oluşmaktaydı (Resim: 8).
Sondaj 7, 8 ve 11`de ilk olarak su sistemi ile ilgili bulgular saptanmıştır. Nekropolde,
yamaca gerek paralel ve gerekse dik yerleştirilmiş farklı seviyelerdeki su künklerinin varlığı
2007 kazılarında da dikkati çekmişti. 2011 yılında bu şema doğrulanarak tamamlanmıştır.
Sondaj 7`nin üst bölümünde, kanal yüzeyinin hemen altında, kireçle kaplanmış, harçlı bir
su tesisatı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 8 Kaikos Su Sistemi). Konumu, tekniği ve ölçülerine
bakıldığında bu tesisatın, Pergamon`un M.S. erken 2. yüzyıldaki en uzun Roma Dönemi su
sistemi olan Kaikos Su Sistemi`nin bir parçası olduğu şüphesizdir. Bir sonraki terasta sayısız
su künkü ile su havuzu olması muhtemel harç tabanlı ve devşirme bir hazne korunmuştur
(Resim: 8 Hazne). Haznenin etrafında bulunan Geç Roma Dönemine ait birçok sikke de, bu
yerin şimdilik M.S. 3.-4. yüzyıla tarihlendirilmesini doğrulamaktadır. Kent banliyösünün,
hem mezarlık hem de yoğun biçimde su sistemi ağının geçtiği bir yer olarak hemzamanlı
kullanımı, kültür tarihi açısından önemlidir (hijyen, ölülere saygı gibi).
Güneydoğu nekropolünde sürdürülen bu yılki çalışmaların en dikkat çeken bölümü
şüphesiz mezarlar idi. Toplam 17 mezarın saptandığı çalışmalarda Sondaj 11`de yer alan
Mezar 15, basit bir mezar olup M.S. 1. yüzyılın 2. yarısı ile M.S. 2. yüzyılın ilk yarısına
aittir (Resim: 9). Mezar 15`te en az 11 birey saptanmışken, diğer mezarların çoğu tek gömüt
içermektedir. 2007 yılında da görüldüğü gibi gibi, mezarlarda hem yakma hem de toprak
gömüt geleneği söz konusudur. Basit toprak mezarların bazılarında taş sırası görülmektedir;
bu basit toprak mezarlarda kap içine gömütlerin yanı sıra belki de ölü yakıldıktan sonra
artıklarının toplanıp çukurlara döküldüğü bir gömüt türü de söz konusu olabilir. Civardaki
diğer mezar yapılarından farklı olarak bu mezarlar Antik Dönem mezar soyguncularından
etkilenmemiştir. Ölü hediyeleri, mezarları M.S. 1. yüzyılın 2. yarısı - M.S. 2. yüzyılın ilk
yarısına tarihlemektedir.
Güneydoğu nekropolün genişliği konusunda, 2007`de açılan mezarların batısındaki
alanda bulunan mezarların (Sondaj 7, 8 ve 11) dağılımı bilgi vermektedir. Burada sadece
4
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yedi adet gömüte rastlanmış olup gömüt yoğunluğu batıya doğru seyrekleşmektedir. Fakat
basit kap içi gömütlerin zaman içerisinde tahrip edilerek, yerlerinin değiştirildiği de hesaba
katılmalıdır (bkz. yukarıda). Fakat gömütlerin, mezar yapılarının yakınına gömüldüğü de göz
ardı edilemez.
Mezar yapıları batıda seyrekleşirken, Mezar 1`in kuzey yanındaki Sondaj 10`da
mezarların yoğunlaştığı gözlenmiştir. Mezarlar, Mezar 18, 21, 26, 28 ve Mezar 17, 19, 22 ve
23 olarak iki ana gruba ayrılmıştır. Bu mezarlarda, etrafı çevrili veya çevrilmemiş yakma ve
toprak gömüt saptanmış olup mezarlar yoğun bir dolgu tabakası içinde yer alır.
Etrafı andezit taşlarla çevrili Toprak Gömüt 17`nin üzeri kiremit levhalarla
kaplanmıştır. Mezar buluntuları iki adet tabak, bir adet kandil ve mezar çukurunun dibinde,
ahşap bir sandukaya işaret eden çok sayıda demir çividen ibarettir. Ölü hediyelerindeki gibi
iskeletin bazı kısımları yanık izleri içerir. Bu durum, şimdiye dek henüz bilinmeyen toprağa
gömme ve yakma arası bir ritüele işaret etmektedir. M.S. 1. yüzyılın 2. yarısına ait kandil
buluntusu, mezarın tarihine ışık tutmaktadır. Mezar 17`deki Gömüt 22 ve 23 toprak ve bir
yangın tabakası içerisinde yer alır. Mezar çukurunun güney bölümünde toprak gömüye ait
kalıntılar bulunmaktadır. Mezarın kuzeyine doğru kemikler yoğun yanık izi içermektedir.
Mezar 22 zengin buluntular içermektedir (Resim: 10): Ölen bireyin kadın olduğunu gösteren
iki adet bronz ayna ve bir kemik kaşık, gömütün göğüs kısmına bırakılmıştır. Bireyin kalça
kemiği etrafında ise bir cam boncuk (ağırşak?), kozmetik aletleri ve kumaş parçalarının
korunduğu (kese ya da bant) saç iğneleri bulunmaktadır. Kalça kemiğinin altında ise dört cam
kap ve bir balsamarium kümelenmiştir. Mezar çukurunun doğu kenarına iki adet işlemesiz
kemik pyksis bırakılmıştır. Pyksislerin kuzeydoğu sonunda bulunan basit bir kandil M.S. 1.
yüzyılın 2. yarısına ait olup, gömüt için terminus post quem vermektedir.
Batıya doğru, toplam beş gömütten oluşan bir başka grup bulunmaktadır. En üst
seviyedeki Mezar 18`in üzeri iki tabaka hâlinde kaplanmış olup bunlar sırasıyla kiremit ve
andezit levhaların üzerinde kaba taş, blok ve kiremit kırıkları; bir sıra kaba ve işlenmiş andezit
taşıdır (Resim: 11). Mezar hediyeleri, içinde balık kılçıklarının korunduğu bir adet tabak
ve diskus bölümünde zıplayan bir boğa betimi yer alan bir adet kandildir. M.S. 1. yüzyılın
2. yarısına ait olan bu kandil mezarın tarihine ışık tutmaktadır. Mezar 18`in kuzeydoğu
köşesinde yer alan Mezar 21`de olasılıkla yakma gömüte ait kalıntılar bulunmaktadır. Bu
mezarın tabanının birkaç metre aşağısında, üzeri kiremit levhalarla özenle kaplanmış ve
yakma gömüt içeren Mezar 26 bulunmaktadır.
Pergamon`un güneydoğu nekropolünde sürdürülen bu yılki çalışmalarda, nekropolün
yapısı ve genişliği konusunda önemli sonuçlar elde edilmiştir. Nekropolde, vadinin aşağısında
batıya doğru bir sıra hâlinde devam eden mezarlar gittikçe seyrekleşmekte ve ardından
tamamen kesilmektedir. Buna karşın, kuzeydoğuda grup halinde düzenlenmiş mezarlarda
yoğunlaşma gözlenmiştir. Bu buluntunun dikkate değer olduğu, daha geniş alanda yapılacak
kazılarla doğrulanmalıdır. Bu yılki kazılar ve 20. yüzyıl başlarında Ketios Vadisi`ndeki
gözlemler sonucunda, güneydoğu nekropolünün, mezar yapılarının hem kuzeydoğusu ve
hem de güneyinde devam ettiği; ayrıca modern yol inşasıyla güneydeki birçok mezarın tahrip
edildiği söylenebilir. 2007 yılında da gözlemlenen, basit gömütlerin daha özenli mezarlara
eşlik etmesi, oryantasyonun bu özenli mezarlara göre yapıldığını düşündürmektedir. Buna
göre bu alanda, Pergamon`un önde gelen bireyleri ve onların sosyal çevresine ait mezarlar
söz konusu olabilir.
Nekropolün ana kullanım evresinin, bu yıl ele geçirilen ölü hediyeleri ile M.S. 1.-2.
yüzyıl olduğu doğrulanmıştır. Fakat buluntuların değerlendirilmesi henüz tamamlanmamıştır.
Nekropol ve batısındaki alan hem gömü yeri ve hem de su sisteminin geçtiği yer olarak
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kullanılmış olmakla beraber, Sondaj 10`daki mezarlar su künklerinden oldukça derindedirler.
Künklerin hemen altında ise iki hayvana ait kemikler ve bir üçüncüsü ise bir mezarın yanında,
derin bir seviyede ortaya çıkarılmıştır. Görünüşe göre alan sadece gömüt için değil, aynı
zamanda ölen hayvanların atıldığı bir yer olarak da kullanılıyordu. Söz konusu bu buluntu,
doğu yamacın kuzeyindeki membadan banliyölere su aktaran dağıtım sistemi ile bağlantılı
olarak dikkate değer olmakla birlikte, kültür tarihi çerçevesinde yeni soruları beraberinde
getirmiştir.
Taşdam Tepe Tümülüsü

Felix PIRSON
Verena STAPPMANNS

Pergamon çevresindeki araştırmalarımız sırasında genellikle profesyonelce ve
ağır âletlerle yapılan kaçak kazı izlerine rastlamaktayız. Soyguncuların tercihi, Pergamon
çevresinde çok sayıda bulunan dikkat çekici tümülüslerdir. Bu yıl da Bergama Müzesi
işbirliğiyle, yağmalanmış mezarlarda iki kurtarma kazısı yapılmıştır.
Taşdam Tepe, Pergamon akropolisinin kuş uçuşu 8,5 km. güneybatısında, İzmir –
Çanakkale otoyolunun kenarında ve otoyoldan yaklaşık 30 m. yüksekliktedir. Arkeolojik
araştırmalar sırasında şimdiye dek dikkati çekmemiş olan bu yer sit alanı olarak belirlenmiş,
Martin Zimmermann yönetimindeki chora yüzey araştırmaları sırasında ise burada kaçak
kazılar tespit edilmiştir. 23 Ağustos 2011 tarihinde yaptığımız kontroller sırasında, moloz
altındaki mezar odasına ulaşılmıştır. Kaçak kazı yerinde bulduğumuz kutu biralar üzerindeki
26.10.08 üretim tarihi, buradaki en son illegal faaliyetler için alışılmışın dışında kesin bir
terminus post quem vermektedir.
Mezar odasının iyi durumda korunagelmiş olması, burada bir kurtarma kazısı
yapılmasını zorunlu kılmıştır. Kazının amacı mimarîyi, mezar odasını ve moloz içindeki
diğer buluntuları açığa çıkarıp belgelemekti. En etkileyici sonuca ulaşmadan önce, ne moloz
içerisinde ne de mezar odalarında, mezarın ya da gömütün tarihine ışık tutacak herhangi bir
buluntuya rastlanmamıştır. Hellenistik Dönemden Ortaçağ ve günümüze kadar uzun bir zaman
dilimine ait keramik ve cam parçaları, tümülüsün birçok kere kullanıldığı ve yağmalandığını
göstermektedir. Mezar odasında lâhit, kemik ve keramik bulguların olmayışı, lahdin mezar
odasından içindekiler ile birlikte çıkarıldığını göstermektedir.
Kazı sonrasında, yağmacılar tarafından delinmiş olan masif taban levhasının altında
herhangi bir mekân ya da gömüt olup olmadığını saptamak için, iç ve alt mezar odasında
jeoradar araştırmaları yapılmıştır5. Bu incelemelerin negatif sonuç vermesiyle birlikte kazı
açmaları ve kaçak kazı çukurları mümkün olduğunca doldurulmuştur.
Mezar dikkate değer bir mimarî yapıya sahiptir (Resim: 12). Kemerli mezar odasının
üzerinde, tavanı büyük bir kireçtaşı levha ile kaplı daha küçük ikinci bir oda yer alır.
Dromos güneydoğuya, Bakırçay Ovası`na açılmaktadır. Dromosun her iki yan duvarı 3,60
m. kadar ortaya çıkarılmıştır. Duvar işçiliği kaba olup burada çoğunlukla yerel andezit taşı
kullanılmıştır. Taşların arasında düzensiz ve geniş derzler mevcuttur. Kaba duvar örgüsü 3
m.den sonra düzenli blok sırasına dönüşmektedir. Kuzeydeki ön mekâna geçişte basamaklar
ortaya çıkarılmıştır. Kaba andezit bloklardan oluşan basamakların sadece üst ve ön yüzleri
5
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düzeltilmiştir. Basamak ve dromosta çok sayıda kapı kanadı ve lento parçalarıyla birlikte
taştan basit bir kapı bulunmaktaydı. Üstten ikinci basamakta, olasılıkla kapı kanadının
oturtulduğu yatak, taşlardan temizlenmiştir (Resim: 12). Mezar ön odasına kapıdan en az dört
basamakla ulaşılmaktadır. Köşelerde 2,85 x 1,72 m. olan mekânın orijinal yüksekliği 1,90 m.
civarındaydı. Mekânın zemininde ince ve açık renkli toprak taban kalıntıları mevcuttur. Ön
odanın doğu ve batı duvarı ince işçilikli, dörtgen bloklardan oluşmaktadır. Bunun üzerinde,
kireçtaşı levhalar bulunmaktadır. Levhalar yaklaşık 9 cm. kadar öne doğru çıkıntı yapmakta
olup, düz tavan kaplaması için zemini teşkil etmektedirler.
Ana mezar odasının önündeki eşik, ön odanın Antik Dönemdeki orijinal zemini
seviyesindedir. Aşağıdaki mezar odasına geçiş yeri doğuya oturtulmuştur. Kapının lentosu
0,97 m. yüksekliğinde yekpare bir andezit bloğu olup üst yüzü kemer şeklinde işlenmiştir.
Lentonun üzerinde, üst mezar odasının tabanını oluşturan büyük bir kireçtaşı levha
oturmaktadır. Ön oda ile aynı ölçülerdeki mezar odasının genişliği 1,80, uzunluğu 2,68 ve
yüksekliği yaklaşık olarak 1,90 metredir (Resim: 12). Odanın taban kaplaması, masif ve 0,60
m. kalınlığında kireçtaşı levhalardan oluşur. Bu levhaların üzerinde dış duvarlar oturmaktadır.
Yekpare kaplama levhası yaklaşık olarak 18,4 ton ağırlığındadır. Kuzey cephe üç taş
sırasından oluşmaktadır. 1,34 m. yüksekliğindeki orthostat üzerinde kemerli iki taş sırası
oturmaktadır. Orthostat blokları batı tarafta da mevcuttur. Fakat doğu duvarın en alt iki örgüsü
iki sırataşından oluşmakta olup yatay derz ön oda duvarının örgü sırasıyla uyum içindedir.
Güney duvar tek cidarlı ve masif olduğundan, iç duvarın yapısı ön odanınkiyle örtüşmektedir.
Kuzey tarafta ise, tonoz kaidesi kavislidir. Mezar odası, uzun kireçtaşı bloklardan kama taşı
tonoz ile kapatılmış ve tonozun tepe noktasına bir baret oturtulmuştur. Böylelikle daha alttaki
taş sıraları konsolid biçimde öne çıkmaktadır. Incumba, mezar odasının zemininden 1,25 m.
üzerindedir. Kemer ise sadece üç konsol sırasından oluşmaktadır.
Taşla çevrili basit mezarlara benzeyen üst mezar odasının uzunluğu 1,83 m. genişliği
1,07 m. ve yüksekliği 0,78 m.dir. Bu mekân alttaki mezar odasının tam üzerinde değil, aksine
0,23 m kadar batısına oturtulmuştur. Taban kaplamaları, alt mezar odası gibi, en az 3,30 m.
uzunluğunda ve 3,92 m. genişliğindeki kireçtaşı levhalardan oluşmaktadır. Kalınlığı 0,40
m. olan bir levhanın ağırlığı 14,5 tondur. Yan duvarları meydana getiren kireçtaşı levhalar
farklı boyutlarda olup, uzunlamasına oturtulmuştur. Levhalardan sadece üçü in situ’dur.
Mezar odası, soyguncular tarafından güney ve batı tarafından açılmış ve bu bölümler oldukça
tahrip edilmiştir. 2,20 x 2.86 m. boyutunda ve 0,36 m. yüksekliğindeki bir levha 5,5 ton
ağırlığındadır. Üst mezar odasında da gömüte ait herhangi bir kalıntıya rastlanmamıştır.
Başlangıçta da belirtildiği gibi, önemli bir buluntu ya da gömüte ait ipucunun yokluğu,
mezar yapısının tarihlendirilmesini güçleştirmektedir. Dromos, ön oda, üst üste iki mezar odası,
ayrıca inşa tekniği ve kullanılan yapı malzemesinin çok az paraleli bulunmaktadır. Mevcut
paralelleri ise tümülüsün tarihini şimdilik Hellenistik Dönem öncesine yaklaştırmaktadır.
Taşdam Tepe tümülüsünün mimarîsinin yanı sıra, üç adet kireçtaşı levhanın alışılmışın
dışında boyutları da dikkat çekmektedir. Mezar yapısının hacmiyle orantılı olarak, levhaların
bu mezara konulduğu düşünüldüğünde, levhaların büyüklüğü netleşmektedir. Ağırlığı 18
tona varan yekpare levhaların çıkarıldıkları yerden (olasılıkla Kurfallı) Bakırçay Ovası
boyunca taşınması dahi, o dönemde büyük ve representatif bir etki yaratmış olmalıydı. Yapı
malzemesinin nakli ve yapının inşası, mezarı yaptıran ve mezar sahibinin önemli kaynaklarla
birlikte bölgede etkili ve güç sahibi olduğunu düşündürmektedir.
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Konservasyon ve Anıt Koruma
Martin BACHMANN
Pergamon`daki 2011 yılı konservasyon çalışmaları, ağırlık noktası Kızıl Avlu projesi
olmakla birlikte, akropoldeki gymnasion ve Asklepieion`daki yuvarlak yapının kubbesinin
sağlamlaştırılmasını da kapsamaktaydı. Böylece Pergamon`daki en önemli kalıntılar, Alman
Arkeoloji Enstitüsü`nün koruma çabalarının odak noktasını oluşturmaktadır.
Kızıl Avlu`daki çalışmalarda, temenosun güneydoğu köşesinin sağlamlaştırılması önceki yıllarda olduğu gibi- ön plandaydı. Hedeflenen, tonozlu bodruma ait çevre duvarlarının
restitüsyonunun tamamlanması ve tonozda eksik bölümlerin onarılmasıydı. Bodrumun 2,90
m. genişliğindeki kemerli kapısı mimarî inceleme ve restorasyon sırasında önemli bir rol
oynamıştır. Kemer ve etrafının restorasyonu sonrasında çevre duvarları tonozun baskısını
taşıyacak duruma gelmiştir. Bu çalışmalardan sonra kısmî rekonstrüksiyona başlanmıştır.
Oldukça etkileyici tonozlu bodrum, 2009 yılında başlayan projenin önemli bir kısmını teşkil
etmektedir. Söz konusu proje, Kızıl Avlu`nun mühendislik tekniğe yeni bir ışık tutacaktır.
Kızıl Avlu`nun güneyi, buradaki destek heykellerinin yıllarca planlanmış olan,
zahmetli rekonstrüksiyonuna sahne olmuştur (Resim: 13). Bu rekonstrüksiyon projesinin
amacı ve detayları geçtiğimiz yıl tanıtıldığından, burada kısaca ele alınacaktır. Yüksekliği
8 m.den fazla olan destek heykelinin anastylosisi didaktik bir konseptin parçasıdır. Bu
konsept, harabeyi kaba bir inşaat alanına çevirmeden, Kızıl Avlu’nun donanımı hakkında,
belirli sınırları olan mimarî bir deneme niteliğindedir. Geçen yıl iki parçadan oluşan figürün
Prokonessos mermerinden rekonstrüksiyonunun tamamlanmasından sonra, heykelin
gerçek görünümünü elde etmek için yapılan yontu çalışmaları hassas bir evreye ulaşmış
durumdadır. Üç boyutlu rekonstrüksiyonda sadece yontu çalışmaları değil, aynı zamanda
figürün görünümünü test eden bir gereç de sağlanmıştır. Destek heykelinin bulunduğu yerin
de rekonstrüksiyonunun tamamlanması için çalışmalara devam edilmiştir.
Kızıl Avlu`daki restorasyon çalışmalarına paralel olarak, akropolde yeni bir
çalışma programı oluşturulmuştur. Bu projede, Traianus Tapınağı alanında sondaj gibi
küçük faaliyetlerin yanı sıra gymnasiondaki şölen kapısı ve tüm kompleksin Geç Antik –
Ortaçağ`daki tahkîmat evrelerini de kapsayan geniş çaplı restorasyonu ön sırada gelmektedir.
Gymnasion ve buradaki Geç Antik ve Ortaçağ savunma sistemi ile ilgili çalışmalara gelecek
yıl devam edilecektir.
Şölen kapısının onarımında, öncelikle, yıkılma tehlikesi gösteren kuzeydeki
Palaiologos-Komnenos Dönemi duvarının sağlamlaştırılmasına ağırlık verilmiştir. Duvardaki
büyük açıklık, duvarın ayaktaki bölümünü de tehdit ettiğinden 2011 yılında burada onarıma
başlanmıştır. Alan ilk olarak bitki örtüsünden temizlenmiş ve ardından duvara küçük
taşlardan oluşan bir dolgu eklenmiştir. Bu ekleme duvarın yapısı, büyük devşirme bloklardan
oluşan orijinal duvardan kesin olarak ayırt edilebilmektedir. Şölen kapısında, girişin
sağlamlaştırılarak 20. yüzyılın başındaki ilk kazılardaki durumuna getirilmesi hedeflenmişti.
Buna ek olarak 2011 yılında, kapı yanaklığına ait toplam üç blok yerine tekrar oturtulmuştur.
Dübel ve kenet bağlantılarının rekonstrüksiyon çalışmaları çerçevesinde, güney yanaklığa
ait orthostat ayağa kaldırılmıştır. Son olarak yanaklığın iki adet profilli parçası yeniden
yapıştırılmıştır (Resim: 14).
Bu yılki konservasyon çalışmalarının bir diğer ağırlık noktasını Asklepieion`daki aşağı
yuvarlak yapı oluşturmuştur. Yapının kubbesinde ufak çaplı konservasyon önlemlerine 2006
yılında başlanmıştı. Fakat eğik durumdaki kubbenin kuzeydoğu bölümündeki eksik yerler,
410

geniş kapsamlı bir onarım gerektirdiği için, konservasyona başlanamamıştı. Ancak yıkılan
noktalarda hasarın artması, yapıda süregelen kayıp ve ziyaretçiler için tehlike arz etmesi
nedeniyle, kubbedeki üç büyük delik opus caementicium ve kaba taş malzeme ile uygun bir
şekilde kapatılmıştır. Söz konusu dolgu sayesinde kubbenin dayanıklılığı ve mevcut durumu
kalıcı biçimde sağlamlaştırılmıştır.
Resim Kaynakçası
Tüm resimler AAE`nin Pergamon arşivinden (İstanbul – Berlin) alınmıştır
Resim: 1. 2: A. Wirsching nach U. Wulf, “Der Stadtplan von Pergamon. Zur
Entwicklung und Stadtstruktur von der Neugründung unter Philetairos bis in spätantike
Zeit”, IstMitt 44, 1994, Ek. 6
Resim: 3: F. Pirson
Resim: 4: D. Reich. Hazırlayan V. Stappmanns
Resim: 5. B. Ludwig
Resim: 6. 11: J. Ramsch
Resim: 7. 10: A. Weiser
Resim: 8: U. Mania – M. Baur – D. Reich. Hazırlayan S. Tezer – V. Stappmanns
Resim: 9: W. Kennedy
Resim: 12: V. Stappmanns
Resim: 13: K. Berner
Resim: 14: M. Bachmann
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Resim 1: Pergamon. 2011 çalışma alanları toplu hâlde
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Resim 2: Pergamon. 2011 çalışma alanı. Eumenes Dönemi kenti
(sondajlar, jeofizik, yüzey araştırması, mimarî belgeleme)

Resim 3: Pergamon. Kuzey yamaç. Kuzeybatıdan genel görünüm.
413

Resim 4: Pergamon. Kuzey yamaç. 2011 yüzey araştırması alanı. Plan (Ö. 1: 3750)
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Resim 5: Pergamon. Kuzey yamaç. 2011 kazı alanı. Plan (Ö. 1:250)
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Resim: 6 Pergamon. Kuzey
yamaç. Sondaj 4, Mezar 7.
Gömütün doğudan görünümü

Resim 7: Pergamon. Kuzey yamaç. Kaya Mezarı (Buluntu Yeri 1). İç mekânın kline ile
birlikte doğudan görünümü
416

Resim 8: Pergamon. Güneydoğu nekropol. 2007 ve 2012 mimarî buluntuların planı
(Ölçek 1:200)
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Resim 9: Pergamon. Güneydoğu nekropol. Sondaj 11, Mezar 15. Batıdan görünüm

Resim 10: Pergamon. Güneydoğu nekropol. Sondaj 11, ölü hediyeleri
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Resim 11: Pergamon. Güneydoğu nekropol ve Sondaj 10, Mezar 18

Resim 12: Taşdam Tepe. Kazı açması A - A, Dromosdaki açma, ön oda, üst ve alt mezar
odası (Ö. 1: 50)
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Resim 13: Pergamon, Kızıl Avlu.
Güney avludaki büyük destek figürünün
rekonstrüksiyonu. Heykelin orijinal
(gri) ve tamamlanan (koyu gri) yerlerin
dijital ortamda teknik çizime dayalı
görünümü

Resim 14: Pergamon, Gymnasion. Şölen kapısı ve bitişiğindeki tahribata uğramış (sağ) Geç
Bizans Dönemi savunma duvarının konservasyon öncesi görünümü
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PERGAMON – 2011 RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Martin BACHMANN*
Giriş
Pergamon restorasyon çalışmalarının ağırlık noktası 20111 yılında da gene Kızıl Avlu
üzerine kurulmuştu2. Ancak bunun yanı sıra akropolisteki Gimnazyum’da ve Asklepieion’un
alt yuvarlak yapısında da geniş kapsamlı önlemler alınmıştır. Böylece Antik Dönem kentin
en önemli harabe alanlarına yönelik koruma çabaları Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün
odak noktası olmuştur. Asklepieion’da bir tonoz onarılmıştır. Gimnazyum’da da şölen
kapısı alanında konservasyon çalışmaları yapılmıştır. Kızıl Avlu’nun güney avlusunda bir
destek figürünün rekonstrüksiyonuna ve tonozlu bodrumun Temenos duvarının güneydoğu
köşesinde çalışmalara devam edilmiştir.
Asklepieion
Alt yuvarlak yapı veya “Kurbau” olarak adlandırılan yapıların dairesel planlı beşik
tonozunun sadece kısa bir kesiti korunagelmiştir. Bu tonozda henüz 1930’lu yıllarda yapılan
arkeolojik incelemelerde büyükçe üç adet boşluk tespit edilmiştir. Bunu takip eden on yıllık
sürelerde bu boşluklar erozyon sebebiyle sürekli büyümüştür (Resim: 1).
Yavaş yavaş ilerleyen malzeme kaybına karşı koymak ve ziyaretçileri tehlikeden
korumak için, boşluklar uygun bir şekilde kapatılmıştır.Öncelikle kapalı bir ahşap kalıp inşa
etmek üzere, bir yapı iskelesi kurulmuştur. Bu kalıbın üzerinde boşluklar antik yapı tarzına
göre moloz taş dizisi ve kireç harcıyla kapatılmıştır.
Bu boşlukların kapatılmasıyla tonozun statiği tekrar etkinleşmiş ve mevcudiyeti kalıcı
olarak emniyet altına alınmıştır. Tamamlanan bölümlerin derzlerinin mevcuda uygun olması
için, bu yılki kampanyada da çalışmalara devam edilecektir (Resim: 2).
Gimnazyum Şölen Kapısı
Pergamon’un akropolisindeki 25.000 m² alana sahip devasa harabe olan Hellenistik
Dönem Gimnazyumu 1901 ve 1910 yılları arasında tamamen ortaya çıkarılmıştır. Burada
sürekli bakım önlemleri alınmazsa büyük çapta özgün malzeme kaybı tehlikesi oluşmaktadır.
Bundan dolayı Pergamon kazısı, Kaplan vakfının3 cömert katkılarıyla Gimnazyum’un
restorasyonu ile ilgili yeni bir program başlatmıştır. 2011 yılında, Gimnazyum’un doğu
girişinde bulunan ve “Şölen Kapısı”4 olarak adlandırılan alanda, bir pilot proje başlatılmıştır.
Ortaçağda, bu Hellenistik Dönem kapısı, akropolisin Geç Bizans Dönemi savunma
hattına dâhil edilmişti. Bundan dolayı kapı kazı esnasında nispeten iyi bir durumda ortaya
çıkarılmıştır. Ancak bu arada kapının çok sayıda özgün kesme taşı aşağıya düşmüştür ve
*

Dr. Martin BACHMANN, Alman Arkeoloji Enstitüsü, İnönü Cad. No: 10 34437 Gümüşsuyu İstanbul/TÜRKİYE

1

Restorasyon Çalışmaları Ağustos ve Eylül 2011 yapılmıştır. Ekipte Türk işçiler ve ustalar yanında M. Bachmann,
S. Tezer ve J. Steiner (Mühendislik) yer almışlardır.
2

M. Bachmann, Das Konservierungsprojekt in der Roten Halle, in: Archäologischer Anzeiger 2012/2 (baskıda).

3

The J. M. Kaplan Fund, New York.

4

P. Schazmann, Altertümer von Pergamon VI, Feststraße und Festtor, 92-102.
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bütün alan bitki örtüsü ile kaplanmıştır. Fakat hemen bitişiğindeki Ortaçağ savunma duvarı
da mevcudundaki büyük taşmalar ile tehlike altındaydı. (Resim: 3).
Burada savunma duvarının tekrar sağlamlaştırılması için küçük parçalı andezit taşlarla
büyük bir dolgu yapılmıştır. Özgün mevcudu belirtmek için, bu dolgu arkaya doğru yaklaşık
5 cm. kaydırılmıştır. Bizans Dönemi duvarının iki evresini işaretleyen yapı dikişi dışarıya
doğru hafif bir kayma ile gösterilmiştir. Temizlik sonrası, şölen kapısından düşen yapı
parçaları tekrar yerleştirilip, orijinalinde olduğu gibi metal dübeller ve kurşun dökümü ile
sağlamlaştırılmıştır. Böylece tekrar 1908 yılı kazısında karşılaşılan eski hâline getirilmiştir
(Resim: 4). Şölen kapısı ve Gimnazyum’un bitişiğindeki çalışmalar önümüzdeki yıllarda
devam ettirilip, yoğunlaştırılacaktır.
Kızıl Avlu Bodrum Çalışmaları
Temenos duvarının güneydoğu köşesinin üç boyutlu çiziminde gösterilen Kızıl Avlu’nun
iki önemli projesinde (Resim: 5). güneydoğu köşede tonozlu bodrumun çevre duvarları eski
haline getirilip, çöken bölümleri tekrar tamamlanacaktır. Geçmişte güney avluda güney
avluyu çevreleyen büyük destek figürlerinden bir tanesinin rekonstrüksiyonu planlanmıştır.
Önlemlerin amacı, mevcudu korumak ve harabeye didaktik değer kazandırmaktır.
Kızıl Avlu’nun doğu kenarını ana bina ile iki yuvarlak kuleyi 1930’lu yıllardan
bir resimde görülmektedir (Resim: 6). Güney kulenin duvar oyuğu alanındaki Temenos
duvarının doğu duvarına daha 1960’lı yıllarda restorasyon yapılmıştır, kulenin kendisi ise
2006-2009 yıllarında restore edilmiştir. Ön tarafta görülen yuvarlak kulenin güneyindeki
tonozlu bodrumun kemerli girişinin kemer taşları, tamamen yağmalanan kemerin kötü
durumu, resimde görülmektedir.
Kemerin özgün hâlini ve yapı bağlamını daha iyi ortaya çıkarabilmek için, kemer
alanında arkeolojik sondaj yapılmıştır (Resim: 7). Bugünkü seviyenin yaklaşık olarak 1.50
m altında Antik Dönem eşik seviyesine ulaşılmıştır. Kemer kenarı neredeyse bu seviyeye
kadar yağmalanmıştır (Resim: 8). Kapı yan yüzlerinin sadece en alt taş dizileri in situ
belgelenebilmiştir. Sürpriz bir gelişme olarak deliğin bir bölümünü kapatan, bir direğin
temeline içeride rastlanmıştır. Bu direk, bu alanın içinde çöken, ilk durumdaki bodrum
tonozunu taşımaktaydı. Direk herhâlde diğer taraftaki kapı yan yüzü ile birlikte, üzerindeki
kemerin boşaltma kemeri gibi kubbelendiği küçükçe bir açıklığı sınırlamaktaydı. Ancak takip
eden birçok kullanım evresi sonucu bu durum çok aydınlanamamıştır.
Bulgu baz alınarak, kapı yan yüzlerinin eski hâline getirilmesini ve eksik kemer
taşlarının tekrar kemerleştirilmesini öngören restorasyon planı oluşturulmuştur (Resim: 9).
Bu çalışmalar için çelik konstrüksiyonlu bir yapı iskelesi geliştirilmiştir. Kemer taşları özenli
bir şekilde özgün kemerin örgü izlerine göre biçimlendirilmiştir ve bundan dolayı hepsi farklı
boyuttadır.
Kemerdeki çalışmalar 2011 yılında sonlandırılabilmiştir (Resim: 10). Bodrum
yapısının yeniden kemerleşmesini stabilleştirmek için kemerin üzerinde Temenos duvarının
birçok taş sırası tamamlanmıştır. Bodrumun içindeki eksik duvar sütunu da daha önceden
tamamlanmıştır. Böylece 2012 yılında tonozlu bodrumun eksik bölümlerini tuğla ile yeniden
tamamlamak için tüm hazırlıklar yapılmıştır.
Kızıl Avlu Destek Figürü
Tonozlu bodrum çalışmalarına paralel olarak Kızıl Avlu’nun güneydeki yan avlusunda
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büyük destek figürünün rekonstrüksiyon çalışması hızlandırılmıştır5. Bu projenin
ayrıntılarını tekrar hatırlatalım. Bu figürler geçmişte sütunların yerine güney yan avluyu
çerçevelemekte ve Mısır tanrılarını canlandırmaktaydılar6. Figürler beyaz mermerden,
ancak uzuv ve baş gibi ekleri siyah mermerden oluşmaktaydı. Orijinal parçaların dâhil
edilmesiyle 8 m. yüksekliğindeki destek figürlerden bir tanesi ilk bulunduğu yerinde tekrar
ayağa kaldırılacaktır. Bunun için figürün kaidesinin ve bazı parçalarının yeniden yontularak
hazırlanması gerekmektedir. Figürün özgün alt bölümü için, daha önceki yıl beyaz
mermerden yapılmış üst bölümün detaylandırma çalışmalarına devam edilmektedir (Resim:
11). Figürlerin yüz ve kolları siyah mermerden olup başları Mısırlı tanrılara öykünerek, yarı
hayvan şeklinde işlenmiştir.
Baş ve kolların ek parçalarının yapımı ve bire bir ayarlanması zor bir geometrik
problem oluşturmaktadır. Heykeltraşa kesin ve doğru örnek sunabilmek için, figürün bütün
parçalarından ve benzer parçalardan Scanner ile üç boyutlu modeller oluşturulmuştur.
Heykeltraşın oluşturacağı yeni parçaya model olabilmesi için, aynı bu şekilde, Bergama
Müzesi’nde bulunan bir aslan başının parçaları da taranmıştır.
Bu şekilde, yeni parçaların tam olarak geometrisini ve görünümünü denetleyen,
rekonstrüksiyon projesinin eksiksiz dijital modeli oluşmuştur. Patlatılmış çizimde destek
figürün bazı parçaları belirgindir (Resim: 12), tamamlanan parçalar burada pembe olarak
renklendirilmiştir. 2013 yılında figürün tamamlanması planlanmıştır.

5

Bu çalışmalara Studiosus Foundation tarafından cömert bir şekilde destek verilmiştir.

6

U. Mania, Die Rote Halle in Pergamon. Ausstattung und Funktion, PF 15 (Mainz 2011), 17-19.
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Resim: 1 Asklepieion, Tonozdaki
boşluklar (M. Bachmann)

Resim: 2 Asklepieion,
Tonozların restorasyon
sonrası durumu (M.
Bachmann)
424

Resim 3: Gimnazyum, Restorasyon öncesi şölen kapısının durumu,
genel görünüm (M. Bachmann)

Resim 4: Gimnazyum, Restorasyon sonrası durum, genel görünüm (M. Bachmann)

Resim 5: Kızıl Avlu, Temenos
duvarının güneydoğu köşesini
gösteren üç boyutlu çizim
(G. Karataş)
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Resim 6: Kızıl Avlu, bodrum katı ve 1930’lu yıllarda güney yuvarlak kule
(DAI Pergamon Arşivi)

Resim 7: Kızıl Avlu, Bodrum
katını ve sondaj yerini
gösteren rölöve planı (S.
Tezer)
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Resim 8: Kızıl Avlu, Zemin seviyesinde sondaj (M. Bachmann)

Resim 9: Kızıl Avlu, Kemerin restorasyon planı (S. Tezer)
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Resim 10: Kızıl Avlu, Bitmiş kemer (M. Bachmann)

Resim 11: Kızıl Avlu, Destek figürün beyaz
mermerden yapılmış üst bölümü (M. Bachmann)
428

Resim 12: Kızıl Avlu, Destek
figürünün çizimi
(K. Berner)

2011 YILINDA THYATEİRA ANTİK KENTİ VE HASTANE
HÖYÜĞÜ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARKEOLOJİK
ÇALIŞMALAR
Engin AKDENİZ*
Manisa’nın Akhisar İlçe merkezinde yer alan Thyateira antik kenti ve Hastane Höyüğü
kazılarının birinci sezonu olan 2011 yılı çalışmaları Eylül ayı içerisinde yürütülmüştür
(Harita: 1). Bakanlık temsilcisi olarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanı Sevdiye
Bayram’ın görev aldığı çalışmalara ekip üyeleri Arkeolog Umut Bilen (M.A.), Arkeolog
Miray Mimaroğlu ve arkeoloji öğrencileri katılmıştır1. Antik kentin ve Hastane Höyüğü’nün
topoğrafik planları Harita Mühendisleri Agah (Topograf) ve Nurçin (Topograf) tarafından
çıkarılmıştır (Resim: 1-2). Epigrafik verilerin değerlendirilmesi Prof.Dr Hasan Malay
tarafından yapılmaktadır.
Thyateira, özellikle 18. yüzyıldan itibaren daha çok Hıristiyanlık tarihi, kısmen de
arkeoloji ve epigrafi kapsamında incelemelerde bulunan çok sayıda seyyahın ziyaret ettiği
bir yerleşim olmuştur2. Hıristiyanlığı benimseyen ilk yedi cemaatten birisinin burada olması
sebebiyle Hıristiyanlık tarihi kapsamında yapılan gezilerin ve o dönemleri anlatan resimlerin
özel bir yeri vardır. Bunlar arasında, bazı kuşkular olmakla birlikte özellikle görsel açıdan en
önemlisi Thomas Allom’un resimleridir. Allom’un, 1836-1838 yıllarında Anadolu gezileri
esnasında diğer merkezlerin yanı sıra Thyateira hakkında yaptıkları Robert Walsh’ın iki
ciltlik eserinde yayınlanmıştır3.
Thyateira antik kenti hakkında bilgi veren en eski yazılı veriler M.Ö. 3. yy.a aittir.
Bu ilk yerleşimin Makedonyalılar’a ait bir koloni kenti olduğu saptanmıştır. M.Ö. 281
yılına tarihlenen bir yazıtta, “Thyateira’daki subay ve askerler I. Seleukos’a (Nikator) adak
sundular” ifadesi, kentteki Makedon askeri kolonisine dair en önemli kanıttır4.
Thyateira antik kenti, çeşitli metinlerde Pelopia, Semiramis ve Euhippa adlarıyla da
anılmıştır. Hatta Akhisar yakınlarında bulunduğu belirtilen bir yazıtta Thyateira, Semiramis
ve Pelopia isimleri birlikte kullanılmıştır5.
Kent hakkında bilgi veren Stephanos Byzantios ise, “Bir Lydia şehri olan Thyateira’nın
önceleri Pelopia ve Semiramis adlarıyla anıldığını, Thygater kelimesinin kız evlat anlamına
geldiğini, Suriye Kralı III. Seleukos’un bir savaş sırasında kızı olduğunu duyması üzerine
kente bu adı verdiğini” belirtmektedir6.
Ancak Thyateira ismindeki “teira” kelimesinin Lydia dilinde “kale” ya da “kasaba”
*
Prof.Dr. Engin AKDENİZ, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın/
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Chishull 1747, 53; Arundell 1828, 188-193; Fellows 1852, 17 vd.; Fontrier 1887, 79 vd.; Buresch 1898, 30-36.
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anlamına geldiğini savunan bazı araştırmacılar, Thyateira’da Lydia döneminden itibaren
bir yerleşim bulunduğunu önermektedirler. Böylece kentin tarihi İlk Demir Çağına kadar
indirilmeye çalışılmaktadır.
Kent, Plinius’ta “Thyatireni” şeklinde geçmektedir7. Strabon’da ise; “Thyateira
Sardeis yolu üzerinde sol tarafta Makedonialılar’a ait bir katoikia, Mysialılar’ın en uzak
kenti” ifadeleri vardır8.
Kent ve çevresi, M.Ö. 190 yılından sonra Pergamon krallığının hâkimiyetine girmiştir.
Bu dönemde kendi adına para basma yetkisine sahip olmuştur. Kentin şimdiye kadar bilinen
en erken sikkesi de M.Ö. 2 yüzyıla aittir.
Son Pergamon kralı III. Attalos’un M.Ö. 133’te ölümünün ardından krallığı, vasiyeti
üzerine Roma İmparatorluğu’na kalmıştır. Böylece, Anadolu’nun büyük bölümünde olduğu
gibi Thyateira ve çevresi de Roma İmparatorluğu’nun topraklarına katılmıştır.
Roma Döneminde M.Ö. 25/24, M.S 17 ve M.S. 178/179’da kent ve yakınlarında
meydana gelen şiddetli depremler sonucunda Thyateira büyük zarara uğramış, İmparator
Tiberius’un ve Hadrianus’un yardımlarıyla yeniden imar edilmiştir. Kentte görülen pek çok
inşaat ya da onarım bu sürece aittir.
Caracalla zamanında ise Attaleia, Apollonis, Hermokapeleia ve Hierokome gibi kuzey
Lydia kasabalarının dâhil olduğu bir “conventus”un merkezi hâline getirilmiştir.
Özellikle Roma İmparatorluğu Döneminde Thyateira, tarımsal potansiyelinin yanı
sıra dikkati çeken bir tarımsal sanayi merkezi haline gelmiştir. En önemli endüstri tekstil
idi. Tekstil sanayii kapsamında yün üretimi, yün boyamacılığı, keten üretimi gelişmişti9.
Ketenin Lydia bölgesindeki diğer yerleşimlerde de yetiştirildiği bilinmektedir10. Tekstilden
sonraki en önemli sanayi, seramik üretimiydi. M.S. III. yüzyılda bu iş kolunda çalışanların
da kurdukları dernekler vardı11. Ayrıca, ayakkabıcılık, dericilik, sektörleri de gelişmişti. Bu
sektörlerde çalışanların kurdukları dernekler bile vardı12. Deri işlemesinde Thyateira’nın
yanı sıra, onun kuzeydoğusunda günümüzdeki Selçikler Köyü yakınlarında bulunan Attaleia
kenti de ileri düzeydeydi13. Madencilik açısından bakırcılık önemliydi14.
Kentte yetişmiş çok sayıda ünlü kişi de bilinmektedir. Bunlar arasında hatip Ahnenaios15,
avukat ve hatip Annianos (M.S. 2.yy.)16, Başhekim Moskhianos (M.S. 3. yy.)17, Spor Hekimi
(H)Elies18 sayılabilir. Bunların dışında, henüz yeri saptanamayan bir gladyatör okuluna bağlı
olarak çalışan çok sayıda gladyatörün varlığı bilinmektedir (örneğin, Retiarius Stephanos,
7

Plinius V, 115.

8

Strabon XIII, 4, 4 (625).

9

Malay 1983, 59; Magie 2002, 30, 31.

10

Magie 2002, 31.

11

Malay 1983, 61.

12

Malay 1983, 60; Magie 2002, 30, 31, 32, 33.
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Magie 2002, 33.

14

Magie 2002, 33.
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Aytaçlar 2005, 194-195.

16

Aytaçlar 2005, 193-194.

17

Aytaçlar, 2005, 196-197.

18

Aytaçlar 2005, 197; Akat 2011, 85-86.
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Secutor Petraeites, Secutor Passareinos, Secutor Pardalas, Bestiarius Kallidromos, Rudiarius
Eugramos, Secutor Babidos, Secutor Antallos, Secitor Aias). Buradan da anlaşılacağı üzere
Thyateira, Lydia bölgesinde, Sardeis ve Philadelphia ile birlikte gladyatör dövüşlerinin en
yoğun olduğu yerleşimlerden biriydi19. Gladyatör okulu konusunda en önemli kanıt, bir
gladyatöre ait mezar altarıdır. Bu altarda geçen “ludus” kelimesi, Keil ve v.Premestein’e
göre Thyateira’da gymnaisonun varlığına delildir. Başka bir yazıtta geçen “Sympas Ksystos”
ifadeleri ise L.Robert’e göre “atletler birliği” anlamına gelmekte olup yukarıda bahsettiğimiz
başhekim (H)Elies ismi de burada geçmektedir20.
Spor Hekimi (H)Elies’ın M.S. II ya da olasılıkla III. yüzyıla ait mezar anıtının yazıtında,
“Sympas Ksystos’un (Atletler Birliği) başhekimi olan ben, (H)eleis, burada yatıyorum.
Elveda!” ifadesi vardır21. Merkezleri Roma’da bulunan ve “genel atletler birliği” deniler
Kystos’ta diğer görevlilerin yanı sıra birer de hekim yer almaktaydı. Bu hekimlerin birincil
görevi gladyatör karşılaşmaları sırasında meydana gelebilecek herhangi bir yaralanmayı
tedavi etmekti.
Kentteki diğer yapılar hakkında çok fazla bilgi olmamakla birlikte kent merkezinde
ya da daha büyük olasılıkla yakınlarında Apollon Tyrimnaios (Tyrimnos), Apollon Pythios22,
Apollon Soter23 ile Artemis Boreitene kültüne ait (kutsal alanlar?, Dağdeviren Höyüğü ile
Kennez Höyükleri civarı?) vardı. Henüz yerleri bilinmeyen bu kültlerden kent sikkelerinde
ve yazıtlarda da söz edilmektedir. Özellikle Apollon Tyrimnaios (Tyrimnos) kent için çok
önemli olup kentin baş tanrısı idi. Bazen tek, bazen de Kybele, Leto veya Artemis ile birlikte
betimlenen Apollon tüm örneklerde ayakta, çıplak, sağ elinde defne dalı ve sol omzunda çift
ağızlı bir balta ile görülmektedir.
Kuzey Ege’nin en önemli ekonomik merkezlerinden biri olan Thyateira, Erken
Hıristiyanlık Döneminde kendisi gibi ana yolların üzerinde bulunan diğer altı kentle birlikte
Batı Anadolu’daki ilk yedi Hıristiyan topluluğundan/cemaatinden birisine sahiptir.
Thyateira’yı tamamı Batı Anadolu’daki diğer altı yerleşimle (Ephesos, Smyrna,
Pergamon, Sardis, Philadelphia, Laodikeia’da) birlikte çağdaşlarından ayıran ve ön plana
çıkaran husus, İncil’de sözü edilen ilk 7 kiliseden biri olmasıdır24. Sözü edilen yedi kilisenin
yer aldığı kentlerin tamamı, döneminin birer ticaret merkezi olup önemli güzergâhları
19

Akat 2011, 68, 75.

20

Akat 2011, 75, 76.
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Aytaçlar 2005, 197; Akat 2011, 85, 86.
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Tayyar 2007, 58, 171; Apollon’un Pythios sıfatı, Kıta Yunanistan kökenlidir. Apollon’un doğduktan sonraki ilk
eylemi; toprak ana Gaia’nın oğlu olan ve Delphi’deki kehanet merkezini yöneten Python yılanını öldürerek kehanet
ocağını ele geçirmektir. Bu özelliği ve Delphi kuruluş mitosunun önemi ile ona Python öldüren anlamıyla yakıştırılan Pythios sıfatı, Delphi ile özdeşleştirilmiş ve zamanla kehanet saçan anlamına dönüşmüştür.
23
Tayyar 2007, 99; Apollon’un Soter sıfatı, kötülüklerden kurtarıcı ve koruyucu anlamlarını içermektedir. Bu kültür, Lydia’da Thyateira dışında Troketta’da da karşımıza çıkmaktadır.
24
İncil’de iki ayrı kısımda Thyateira’dan söz edilmektedir;
1-(Elçilerin İşleri 16/11-15); burada, Aziz Paulus’un Makedonya’daki Filipi kentine varması anlatıldıktan sonra
orada yaşayan, Thyateiralı, mor kumaş ticaretiyle uğraşan Lidya adında bir kadından söz edilmektedir. Bu bilgiler,
ilk Hristiyanlık döneminde Lidya isminin kullanılması ve Batı Anadolu’daki birkaç kentin yanı sıra Thyateira ile
özdeşleşen tekstil sanayii açısından da önem taşır.
2-(Vahiy 2/18-29); burada Thyateira’da yaşayan Jezebel adındaki bir kadından söz edilmektedir. Kendini peygamber ilân eden bu kadının, halkı fuhuşa teşvik ettiği, tanrılara adanan hayvanların etlerine yemeğe yönelttiği
belirtilmektedir.
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üzerinde bulunan başlıca yerleşimlerdi. Hatta neredeyse Thyateira bu güzergâhların çakıştığı
bir noktada yer almaktaydı. Thyateira, Hıristiyanlığı kabul eden ilk yedi topluluktan birisini
barındırdığı için çeşitli araştırmalarda bu kentte erken dönemlere ait bir kilise yapısının
varlığı üzerine değişik yorumlar yapılmıştır. Ancak İncil’de sözü edilen bu yedi kilise, birer
kilise yapısı-binası olarak düşünülmemelidir. Burada anlatılmak istenen, Hıristiyanlığı kabul
eden ilk 7 cemaatin bulunduğu, döneminin güçlü ekonomisine sahip, önemli güzergâhlarında
yer alan, kalabalık nüfusa sahip yerleşimlerdir. Bunun ötesinde şüphesiz bu 7 kentte, ilk
Hıristiyanlık dönemlerinde de ritüeller için ayrılan kamusal birer yapı da olabilir. Akhisar’da
böylesine bir yapı için en çok üzerinde durulan, Anadolu’da eşine çok rastlanan dinsel
mekânlarda devamlılığa bir örnek oluşturacak şekilde Ulu Cami ve çevresidir25. Ancak
burada, caminin doğu duvarı dışında önceki kilise apsisine ait olduğu düşünülen kalıntıların,
İncil’de söz edilen ilk 7 kilise dönemi kadar eskiye inmesi bilimsel olarak mümkün değildir.
Bu cami ve çevresindeki sahada daha ayrıntılı araştırmalara ihtiyaç vardır. Böylece var
olduğu iddia edilen kilise kalıntılarının ait oldukları dönem hakkında daha tutarlı bilgiler
edinilebilir.
Thyateira için en önemli sorun Orta Bizans Dönemindeki durumudur. Kentteki yüzey
kalıntılarında, eski kazılarda ve bizim ilk sezon kazılarımızda bu döneme tarihlenebilecek bir
buluntuya rastlanmamıştır. Özellikle Arap tehditleri dolayısıyla Batı Anadolu’daki pek çok
kentte olduğu gibi yerleşimin ovadan daha yüksek kesimlere doğru çekildiği düşünülebilir.
Akhisar’ın güneyindeki Kara Höyük Dağı ve dağın eteklerindeki mezarlık sahaları bu açıdan
araştırılmalıdır.
Thyateira, modern yerleşim merkezlerinin altında kalan diğer antik kentlerle
benzer bir kaderi paylaşmıştır. Akhisar’da arkeolojik kalıntılar neredeyse tamamen modern
yerleşimin altında kalmıştır. Antik kentin kurulduğu alan, bugünkü modern Akhisar ilçe
merkezinin merkezidir. Bu durum, coğrafî avantajların getirdiği doğal bir sonuçtur. Bu
alanlar ve çevresinde gerçekleştirilen herhangi bir temel kazısı sırasında arkeolojik kalıntılara
rastlanmaktadır. Ancak kısa süre öncesine kadar, inşaat çalışmaları sırasında açığa çıkarılan
kalıntıların ciddî bir kısmı korunmamış, üzerlerine modern binalar yapılmıştır.
Antik kente ait kalıntılar Tepe Mezarlığı ile Hastane Höyüğü denilen iki alanda
yoğunlaşmaktadır. Bunlardan Tepe Mezarlığı Ragıpbey Mahallesi’nde, Hastane Höyüğü ise
Kethüda Mahallesi’ndedir (Harita: 2, Resim: 3-4).
Bu iki alan arasındaki saha tümden antik kentin merkezidir. Tepe Mezarlığı, ören yeri
olarak, doğu batı 70x70, kuzey güney ise 65x76 m.lik bir alanı kaplamaktadır (batıda 70 m.,
doğuda 70 m. güneyde ise 76, kuzeyde 65 m.lik bir alanı kaplamaktadır).
Tepe Mezarlığı’nda, ilk olarak 1962 yılında Prof.Dr.Yusuf Boysal başkanlığında kazı
çalışmaları yapılmıştır. Sınırlı bir alanda sürdürülen bu çalışmalar sonucunda bazı buluntular
ve mimarî parçalar açığa çıkarılmış, ancak bu kazının sonuçları yayınlanmamıştır.
1968-1971 yılları arasında Arkeolog Rüstem Duyuran tarafından “Tepe Mezarlığı”nda
kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Bu kazılar sırasında Roma ve Bizans dönemlerine tarihlenen
bazı kalıntılar açığa çıkarılmış ve planları çizilmiştir.
Rüstem Duyuran’ın kazıları sonucunda kuzey-güney yönünde uzanan M.S. 2 ila 6.
yüzyıllar arasına tarihlediği ve “bazilika” olarak adlandırdığı bir yapı saptanmıştır (Resim:
3). Duvarları 4 ila 5 m. yüksekliğindeki dikdörtgen planlı yapının kuzey kesiminin iç kısmı
apsis şeklindedir.
25

Mercangöz, 1994, s. 145, özellikle Res. 1.
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Yapının genişliği yaklaşık 10 m., korunan uzunluğu 43 m. olmakla beraber tahribat
nedeniyle yapının gerçek boyutu saptanamamıştır. Yapının, güney yönünde modern yolun ve
binaların altına doğru uzandığı anlaşılmıştır. Yapının batısında kare veya dikdörtgen şeklinde
oda ve mekânlara rastlanmıştır. Kazılan alanlarda Roma ve Bizans Dönemine ait mozaik,
fresk ve seramik parçalarının yanı sıra Roma Dönemine ait sikkeler ele geçirilmiştir26.
Duyuran, yapının çatısının ahşap olduğunu belirtmekte, yıkıldıktan sonra çıkan
yangının ahşap kısımları tamamen yaktığı toprak döşeme üzerinde başta başa rastlanan
ve içinde bol ölçüde kiremit parçalarının bulunduğu yangın izlerinin bu durumun kanıtı
olduğunu vurgulamaktadır27.
Tepe Mezarlığı’nda, Duyuran tarafından üç yıl sürdürülen kazılarda “bazilika” olarak
adlandırılan yapı dışında M.S. 2 ila 4. yüzyıllar arasında tarihlenen, kuzey-güney doğrultulu
sütunlu bir Roma caddesi açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). Tepe Mezarlığı’ndan kuzeyindeki
kaymakamlık lojmanı ile sonrasındaki eski Tekel binasına doğru uzandığı açılan sondajda
tespit edilen bu caddenin Tepe Mezarlığında saptanan kesimleri de birleştirildiğinde, yaklaşık
100 m. uzunluğunda olduğu belirtilmektedir.
Duyuran tarafından çağdaşı örneklere dayanarak yaklaşık 10 m. genişliği olduğu iddia
edilen caddenin doğu kesime günümüzdeki modern yolun altında kaldığı için tam olarak
gerçek genişliğini saptamak mümkün değildir. Bu caddede kolonadın iki sıradan meydana
gelen stylobat blokları kum ve kireç harçlı moloz taşından yapılmış bir temel üzerine
yerleştirilmişlerdir.
Tepe Mezarlığı’ndaki sütunlu yol ve portikoda in situ bulunan sütun altlıkları ve
başlıkları M.S. II.yy. a tarihlenmekle beraber, yangın tabakası içinde bulunan sikkelerin çoğu
M.S. IV.yy.a, bazıları ise Arkadius (M.S. 395-408) devrine tarihlendirilmiştir. 28
Akhisar’ın yaklaşık 6 km. kuzeybatısındaki Medar Köyü’nde bulunan bir yazıtta,
“Hekatontastylon”, yani 100 sütunlu bir yapıdan söz edilmektedir. 1886 yılında Fontrier
tarafından bulunan ve aynı yıl yayınlanan bu yazıt, “... Hekatontastylon’daki Eros’ların
ve Yaşlılar Meclisi’nin (yaptırdığı ?) İmparator Evi’nin (basilika ya da başka bir yapı) ve
Lykos (Çürüksu) nehri üzerindeki su kemerinin müteahhitliğini yürüten” Menandros oğlu
Marcus adındaki bir kişinin heykel kaidesi üzerinde yer almaktaydı. Hekatontastylon ile
Tepe Mezarlığı arasındaki ilişkiyi saptamak için çok fazla kanıta ihtiyaç vardır. Buna karşın
bu yazıt, Thyateira’daki kimi yapıların, kentin bayındırlık tarihinin ve bazı önemli kişilerin
saptanması açısından oldukça önemlidir.29
İlk dönem kazıların ardından Tepe Mezarlığı mevkii sit alanı olarak korunmaya
başlanmış ve bir ören yeri halinde düzenlenmiştir. Giderek artan sayıda turist özellikle inanç
turizmi kapsamında burayı ziyaret etmektedir.
Ancak, Akhisar’da yakın zamana kadar bir müze binası bulunmaması sebebiyle gerek
Thyateira kazılarında çıkan eserler, gerekse Akhisar ve çevresindeki herhangi bir noktadan
çıkarılan eserler Tepe Mezarlığı’nda koruma altına alınmıştır. Bu durum karışıklıklara da
sebep olmaktadır. Burada sergilenen her eserin Thyateira’da bulunduğu gibi yanlış bir
düşünce doğmaktadır. Ayrıca, ören yeri olarak ziyaret edilmesine karşın ciddi şekilde tahrip
26

Duyuran 1969, 73 vd.
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Duyuran 1974, 18.

28

Duyuran 1974, 20.
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Fontrier 1887, 100, no. 23; TAM V, 2, 991.
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edilen kalıntılar mevcuttur.
Thyateira antik kentindeki yeni kazılar, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü,
Manisa Valiliği ve Akhisar Belediye Başkanlığı arasında imzalanan 24 Aralık 2010 tarihli
protokol ve devamında Bakanlar Kurulu’nun 01 Ağustos 2011 tarihli kararlarıyla verilen izin
sayesinde gerçekleştirilmektedir.
2011 yılı çalışmaları “Tepe Mezarlığı” olarak adlandırılan alanda temizlik
çalışmalarıyla başlatılmış, ayrıca bazilikanın güney doğusunda yer alan, ana yapıyla
bağlantılı diğer yapı kalıntılarını örten moloz yığınlarının (1962, 1968-1971 yıllarına ait)
kaldırılması amacıyla 20 x 20 m. ebadındaki bir açmada sürdürülmüştür (Resim: 6).
Bu alanda sadece dolgu toprağının kaldırılması hedeflenmiş, bu sebeple daha alttaki
tabakalara müdahale edilmemiştir. Temizlik ve dolgu toprağının kaldırılması sırasında
belirginleşen mekânlar (1 No.lu mekân, 2 No.lu mekân… şeklinde) numaralandırılarak
tasnifte kolaylık sağlanmaya çalışılmış, böylece bilimsel bir değerlendirme yapabilmek
mümkün olmuştur (Resim: 7-8).
Temizlik çalışması gerçekleştirilen 20x20 m. alanın güneydoğu kısmında 1 ve 2
no.lu mekân olarak adlandırılan mekânlarda kullanılan tuğlaların ana yapıdakilerle aynı
boyutlarda olduğu saptanmıştır (3 ve 4 no.lu mekânlar henüz açığa çıkarılamadığı için bilgi
sahip değiliz). Tuğlaların uzunlukları 35 cm. ile 37 cm. arasında, kalınlıkları ise 4 cm. ile 6
cm. arasında değişmektedir (Resim: 9). Kazılar sırasında Roma Dönemine tarihlenen 3 adet
sikke ile yoğun miktarda seramik, cam ve fresk parçaları bulunmuştur.
Moloz dolguda ele geçirilen tabakasız seramik parçaları, Hellenistik Döneme ait
amphora ve unguentarium parçaları ile Roma ve Bizans mallarına ait örnekleri yoğun
miktardadır30. Bunlar arasında en büyük grubu Geç Roma ve Bizans Dönemi seramikleri
oluşturmaktadır (Resim: 10-11).
Geç Roma pişirme kapları kapsamında yer alan kapların tümü amorf ağız ve kulp
parçalarından oluşmaktadır. Dışa çekik, geniş tablalı ağız kenarlı ve yivli küçük boyutlu
çömleklere ait parçalar arasında literatürde Ege Tipi olarak bilinen örnekler de bulunmaktadır.
Saklama ve servis kaplarına ait kapaklar yapılan çalışmalarda ele geçirilen diğer seramik
buluntulardır. Form tipolojileri göz önüne alındığında M.S. 3. yüzyıl ve 5. yüzyıl arasına
tarihlenen örnekler olduğu görülmektedir.
Çalışmalar sırasında ele geçirilen amphoraların hepsi amorf gövde, kulp ve diplerden
oluşmaktadır. Mevcut gövde parçaları üzerleri yivli ve olasılıkla M.S. 5.-7. yüzyıllarda
yaygın olarak kullanılan Globular Tip amphoralara ait olmalıdır. Gövde parçalarından
ikisi üzerinde graffiti bulunmaktadır. Amphora boyun kısımlarına yapılmış bu graffitiden
haç motifi kazınmış olan örnek, ticareti yapılmış olan şarabın kutsal bir mekân için
getirilmiş olabileceğini göstermesi açısından önemlidir (Resim: 12). Bunların dışında
Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait amphoralara ait kulp ve gövde parçaları da saptanan
diğer amphora örnekleridir. Kazılarda ayrıca cam eserlere ait parçalarla fresk parçaları ele
geçirilmiştir.
Thyateira kazısının temel hedeflerinden birisi, “Hastane Höyüğü” denilen prehistorik
ve antik kalıntıların yer aldığı alanın kazılmasıdır. Bu sayede Akhisar çevresinde, bir başka
deyişle iç-kuzey Ege’de ilk defa bilimsel yöntemlerle bir höyük kazısı yapılmış olacaktır.
Hastane höyüğü, sit alanı ilân edilen kısmıyla 120 (k.-g.)x110 (d.-b.)m. boyutlarında,
yaklaşık 10 m. yüksekliğindedir (Resim: 2-4). Ancak özellikle yayılım sahasının kuzeye
30

Verdiği bilgilerden dolayı Dr.Sinan Mimaroğlu’na teşekkür ederim.
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ve doğuya doğru çok daha geniş olduğu sanılmaktadır. Maalesef höyüğün ancak 1/4’ünün
sit alanı ilan edildiği anlaşılmaktadır. Höyüğün sit alanı ilân edilen kısımlarından özellikle
batı kesimi Devlet Hastanesi binasının inşaatı, istinat duvarları ve yol yapımı sebebiyle
orijinal yapısını büyük oranda kaybetmiştir. Höyüğün, hastanenin istinat duvarlarının yapımı
sırasında, daha evvelki çalışmalarda zannedildiği gibi tahrip edilmediği, aksine istinat
duvarlarının içerisinin dışarıdan getirilen molozla doldurulduğu ve üzerine de hastanenin
kalorifer küllerinin dökülüp sıkıştırıldığı anlaşılmıştır.
Yüzeyinde antik devre ait bazı kalıntıların görülebildiği höyükteki prehistorik kültürler
hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Buna karşın Manisa Müzesi tarafından höyüğün güneybatı
kesiminde gerçekleştirilen mezar kazısı sırasında karışık dolgu içerisinden çıktığı anlaşılan
ve İlk Tunç Çağına tarihlenen seramik buluntular, buranın erken dönemleri hakkındaki en
önemli kalıntılardır.
Bazı yayınlarda Hastane Höyüğü’nün Hellenistik Dönemde kentin akropol sahası
olarak kullanıldığı, Roma Döneminde ise tümünün ya da en azından bir bölümünün nekropol
olduğu öne sürülmektedir. Günümüzde hastanenin laboratuvar binası bitişiğinde duran
ve Fabius Zosimus adındaki bir Yahudiye ait mermer lâhit içeriğindeki Sambatheion ve
Khaldaion kelimelerinden dolayı çok tartışılmış ve hâlâ tartışılmaktadır31. Eğer bu lâhit,
gerçekten Hastane Höyüğü’nde bulunduysa, diğer konuların yanı sıra içeriğinden yola
çıkılarak bazı yapıların lokalizasyonu konusunda bile yol gösterebilir. Günümüzde höyüğün
üzerinde eski devlet hastanesi binası ile çeşitli sağlık birimlerine ait yapılar vardır. Bu
yapıların yıkımının yapılması, höyükteki kazıların başlatılabilmesi için ön koşuldur. Bu
amaçla gerekli girişimlerde bulunulmuştur, girişimler sonuçlanma aşamasındadır.
Bu seneki çalışmalar sırasında hem Tepe Mezarlığı’nın hem de Hastane Höyüğü’nün
topoğrafik planları harita mühendislerinden oluşan bir ekip ile birlikte çıkarılmıştır. Böylece
Tepe Mezarlığından Hastane Höyüğü’ne kadar uzanan alanın koordinatları çıkarılıp karelajı
da yapılmıştır. Gerekli teknik ayrıntılar hazırlanarak özellikle höyük de kazıya hazır hâle
getirilmiştir. Bu çalışmaya paralel yürütülen çalışmalarla da arazide var olan mimarî
elemanların belgelenmesine çalışılmış, tek tek numaralandırılan eserler plan üzerine de
aktarılmıştır.
Ören yeri olarak ziyarete açık olan Tepe Mezarlığı’nın çok önceki tarihlerde
düzenlenmiş fakat uzun zamandır çalışmayan aydınlatma şebekesi tümüyle onartılmış ve ören
yerinin aydınlatılması sağlanmıştır. Bu sayede özellikle tahribatın önlenmesi ve güvenliğin
sağlanması amaçlanmıştır. Thyateira kazıları dışında, yakın zamanda hizmete girecek olan
Akhisar Müzesi’nin teşhir çalışmalarına ekip olarak katkı saplanmıştır.

31

TAM V, 2, 1142; verdiği bilgiler için Prof.Dr.Hasan Malay’a teşekkür ederim.
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Harita I: Thyateira antik kentinin uydu görüntüsü, Google Earth’ten alınmıştır.

Harita 2: Hastane Höyüğü ve Tepe Mezarlığı’nın uydu görüntüsü
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Resim 1: Thyateira, Tepe Mezarlığı topoğrafik planı.
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Resim 2: Hastane Höyüğü topoğrafik planı.
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Resim 3: Thyateira antik kenti,
Tepe Mezarlığı mevkii, genel
görünümü ve dikdörtgen planlı-apsisli yapı.

4: Hastane Höyüğü
440

Resim 5: Tepe Mezarlığı Sütunlu Cadde

Resim 6: Thyateira antik kenti, Tepe Mezarlığı mevkii, 2011 yılı kazıları.
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Resim 7: Thyateira antik kenti, Tepe Mezarlığı mevkii, dikdörtgen planlı-apsisli yapının
güney doğusunda yer alan, ana yapıyla bağlantılı yapılar.

Resim 8: Thyateira antik kenti, Tepe Mezarlığı mevkii, dikdörtgen planlı-apsisli yapının
güney doğusunda yer alan, ana yapıyla bağlantılı yapılar.
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Resim 9: Thyateira antik kenti, Tepe Mezarlığı mevkii

Resim 10-Thyateira antik kenti, Tepe Mezarlığı mevkii, Seramik buluntuları.
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Resim 11: Thyateira antik kenti, Tepe Mezarlığı mevkii, seramik buluntuları.

Resim 12: Tepe Mezarlığı Bizans dönemi seramik parçaları
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IASOS 2011
Marcello SPANU*
2011 was a very particular year for the history of Iasos excavation, as the former
director, Dr. Fede Berti, retired and I had the opportunity of continuing as new director her
work in this important site of western Anatolia1.
The 2011 excavation and research campaign at Iasos was held from August 2 to October
22, and, being the first under the new Direction, was aimed at a general reorganization of the
activities of the Italian Archaeological Mission. In this framework, on the one hand new
projects were started on the other hand a few researches already ongoing were continued.
Excavation Activities
Excavation activities were concentrated in two different urban sectors: the agora and
the Castle of the Acropolis. Both investigations had the aim of analysing the final phases
of life of Iasos, lasting from the Byzantine period to the age of the Menteşe, and later to
the Seljuks. It is well known that this historical period was very important for all Anatolian
regions, but it was particularly significant for Caria, where different powers succeeded in
controlling the region in a short lapse of time.
Castle of the Acropolis
In the Castle of the Acropolis investigations were conducted in four different areas,
aiming at acquiring a larger number of data if compared to previous campaigns. The Castle
is one of the most recent architectural complexes built at Iasos before the settlement was
definitively abandoned, and therefore this year’s researches had the target of outlining the
chronological sequence and the functions of the main sectors of the building.
In particular, excavations concerned the square-planned Tower B nearby the Northern
gate of the Castle and the horseshoe shaped Tower N not far from the Southern gate. After
having removed the filling layers, the original floor, made of clay, was brought to light: in
both towers the floor was covered by a conspicuous burnt layer (Fig. 1). Even if the associated
findings were not particularly remarkable, it was possible to analyse the inner structure of the
*
Marcello SPANU, Dipartimento di Scienze dei Beni culturali, Università degli studi della Tuscia, Viterbo /
İTALYA, spanu@unitus.it

1
Thanks to the approval and authorization of the General Direction of Antiquities, I owe the opportunity of
succeeding Dr. Fede Berti as director of the excavations. I would like to offer my deep thanks to Osman Murat Süslü,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, to Melik Ayaz, Kazılar Dairesi Başkanı, and to all their collaborators
who helped me in any way to start this research project.
2
The Government Representative was Müge Küçük, from İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü in Ankara, who helped
and supported us in any way and whose presence was really fundamental for the achievement of our work. The
2011 team was composed by the archaeologists: G. Romagnoli, T. Mastracci, F. Berti, E. Borgia, S. Angiolillo,
M. Giuman, F. Bozzo, A. Villari, D. Baldoni, F. Curti, C. Pilo, E. Trudu; the architects A. Viscogliosi, G. Villa, P.
Gallio, N. Masturzo, D. Peirano, E. Garberoglio, F. Kıvılcım; the students B. Fochetti, F.R. Sabatini, E. Stievano,
C. Pelagalli, S. Di Rollo, M. Guercio, F. Padovani, C. Rosolino, G. Castaldi, A. Ferri, A. La Paglia, E. Quaresima,
G. Rellini Lerz, G. Santucci; the restorators P. Racagni, P. Perpignani, A. Todeschini, S.H. Canol. Funding has been
provided by: Università degli studi della Tuscia, Viterbo; Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero
degli Affari Esteri, by private donors and by Stelliferi Fındık Gıda San. A.Ş.
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towers, where lined holes clearly indicate the original presence of wooden storeys pertaining
to upper floors.
Other limited soundings carried out inside the Castle of the Acropolis confirm the lack
of outstanding and monumental structures within the building that was constructed using
poor materials and reemployed stones. For example in a small room near the cistern located
in the centre of the Castle the floor consisted in the barely cut bedrock; the room was covered
by a simple roof made of poor and perishable materials supported by wooden beams whose
traces are still visible in the fill layers.
All the collected evidence leads to suggest that the Castle of the Acropolis was
essentially a building of military nature and therefore all the structures needed by a real
settlement were lacking. The complex may be reconstructed as an empty area surrounded by
solid walls and towers, against which, in the inner sector, a single row of poorly built rooms
was leant (Fig. 2).
Unfortunately the excavations have revealed only a few chronological data. The
collected pottery sherds are in fact scarce and very fragmentary, while other findings – such
as two punch decorated bracelets in metal found in the room near the cistern – are not datable
with strict precision (Fig. 3).
Much more significant is the information coming from the rooms lined on the Western
side of the Castle court. On the clay floor of one of these rooms an important coin, the socalled akçe, minted during the rule of the Menteşe dynasty (14th century AD) has been found.
This finding is important not only because it corroborates the hypothesis, that was already
proposed before, of dating the Castle in the 14th century, but it also offers a new point of view
concerning the commissioners and the role played by this huge defence building in Medieval
Caria.
Agora
Archaeological investigations in the agora were focused on the Northern stoa, which
is still to be completely explored. This year’s work was carried out in the area located outside
the walls surrounding the Castle of the Isthmus, exploring an area 20 x 15 m wide (Figs. 4-5).
This sector of the Roman architectural complex underwent deep transformations during the
time. Particularly the North-Western corner of the agora was included within the Castle of the
Isthmus and therefore totally obliterated.
Before starting the excavation a long stretch of the walls of the Castle has been cleaned,
thus clarifying building techniques and phases of the wall itself and of the connected round
tower.
In the excavated sector closest to the Castle the collapsed stones and blocks of the
upper portion of its surrounding wall were uncovered. The collapse may be referred to a single
event, probably an earthquake, occurred in the 15th century AD, according to a preliminary
analysis of findings (Fig. 6).
In the layers beneath the collapse we had the opportunity to discover – to a relative
surprise – a superimposition of post-antique phases of occupation of the area. These phases
had not been adequately considered and documented so far, perhaps because the traces of
related structures are poor and – even if only apparently – insignificant: they were realized
with a stone basement and an elevation in perishable material.
The most recent level before the collapse of the Castle’s wall can be dated to the 13th14th century, as the pottery found clearly testifies.
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The phase prior to this level was characterized by very poor small huts, whose existence
is attested only by post holes scattered all over the area. Due to the limited extension of the
investigated area it is not possible to reconstruct the general layout of this sort of “small
village”, that occupied this sector of the porticoes of the agora in the Medieval period. The
exact chronology of this phase may be fixed between the end of the 10th and the beginning of
the 11th century thanks also to the discovery of a follis of Basilius II (1023-1028).
In a previous Byzantine phase (for a more precise chronology the results of a detailed
analysis of materials must be awaited) the situation was totally different. The area of the
stoa was occupied by various walls oriented according to the surviving Roman structures.
We can assume that, in this moment, the main structural elements of the porticoes, namely
the columns (the ones pertaining to the outer stoa and those of the inner partition) and all
the blocks of the entablature, had already been plundered. The Roman pavement of the stoa
was instead still in use and a few broken marble slabs are still preserved just underneath the
Byzantine age structures. These latter were constructed with limestone small blocks, most of
which re-employed, and may be ascribed to three rooms, having the same orientation as the
stoa of the Roman agora (Fig. 7).
Very scanty are the preserved elements of the Roman phase of the agora in this sector,
since the continuity of life in the area and the wide reuse of materials has seriously damaged
all the pre-existing structures. As a consequence only the stylobate of the stoa, the lower
bases of the inner portico and some portions of the marble pavement and of its preparation in
mortar (still bearing the impression of the stolen slabs) remain (Fig. 8).
Among the manifold findings coming from this area some fragmentary Greek
inscriptions, most of which intentionally broken to be re-employed in Late Antique structures,
are worth to be mentioned. Among them a special attention must be given to a sacred law for
a male priest datable to the 4th century BC through palaeographic peculiarities.
Studies and ongoing Researches
The research started a few years ago within the Castle of the Isthmus by a group
of architects from the University of Rome, Sapienza, directed by prof. dr. A. Viscogliosi
is reaching its conclusion. The 2011 campaign was mainly aimed at studying the terminus
of the Roman aqueduct, that provided of water the urban baths (later included inside the
Castle of the Isthmus) and a big cistern located at the edges of the city. Topographic surveys
and reconstructions elaborated for this area revealed a quite complex arrangement for the
distribution of water, foreseeing the existence of a lifting system inside the cistern.
Another research is carried out by a team from the Politecnico of Turin, that is studying
the architectural and sculptural elements coming from the Byzantine ecclesiastical complexes
at Iasos. In 2011 the work was concentrated on the fragments pertaining to the Church on
the Acropolis. Among the others, the collecting and putting together of the surviving pieces
of the ciborium decorating the church allowed for a 3D reconstruction of its original shape
(Fig. 9).
A new project started this year: the realization of a digital cartography comprehensive
of the whole settlement of Iasos. First target of the project was the Agora, one of the most
important buildings of the city where thousands of years of life are superimposed. The
substantial existing graphic documentation on paper (produced in more than 50 years of
excavation) has been completely revised on site and integrated with surveys executed with
a Total Station at the same time as manual surveys. All the data has been transferred in
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CAD files so as to have a complete documentation available – articulated in building phases
according to modern methodologies.
Restoration and Consolidation Activities
Beyond the consolidation of Byzantine plasters within the Castle of the Isthmus, an
extraordinary restoration intervention was carried out in the House of Mosaics, located on
the Southern slopes of the promontory. This complex is one of the rare examples of open-air
preserved mosaic floors in Western Turkey. Since many years the house and its floors are
protected by a covering structure realized on purpose, which unfortunately during the winter
2010-2011 has been partially damaged by a storm. As a consequence, it was necessary to
carry out an extraordinary programme to minimize damages occurring to the mosaics. First of
all the roofing was repaired. For what concerns the mosaics themselves, they were carefully
cleaned and better consolidated by the specialists from the Foundation RavennAntica (Figs.
10-11).
To conclude, thanks to the renewed collaboration with the Museum of Milas, the
House of the Italian Archaeological Mission of Iasos has now the honour of hosting a part
of the Akarca Collection of Antiquities. It consists of stone elements (namely inscriptions,
architectural elements of different kind and chronologies) collected by the late Prof. Dr.
Aşkıdil Akarca in the territory of Iasos. All the fragments have been classified and are now
on display in the garden of the house of the Mission.
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Fig. 1: Castle of the Acropolis. Excavation in Tower B

Fig. 2: Castle of the Acropolis. Reconstruction of the NW corner (M. Molinari)
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Fig. 3: Castle of the Acropolis. Bracelets

Fig. 4: Agora. 2011 area before excavation
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Fig. 5: Agora. 2011 area after excavation

Fig. 6: Agora. Collapse of the Isthmus Castle’s wall
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Fig. 7: Agora. Plan of 2011 area (G. Romagnoli, F. Bozzo)

Fig. 8: Agora. Photomosaic of excavated area (2011)
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Fig. 9: Reconstruction of the ciborium of the Church on the Acropolis (D. Peirano)

Fig. 10: House of Mosaics. The mosaics before the consolidation
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Fig. 11: House of Mosaics. The work of restoration and consolidation of mosaics
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LABRAUNDA 2011
Lars KARLSSON *
Olivier HENRY
Jesper BLID
1

Özet
2011 kazı sezonu çok büyük ve oldukça önemli sonuçlar sağlamıştır. Kutsal alanın
güneyinde yer alan ayakta korunmuş olan Kepez Kulesi’nde kazı çalışmaları yürütülmüştür.
Siyah firnisli seramik M.Ö. 3. yüzyıl içinde bir tarih vermektedir. Kulenin ortasında diğer
kulelerin hepsinden bilinen tipte, bantlı pithosa ait 219 parça ele geçirilmiştir. Bu olasılıkla su
kabı olarak işlev görmekteydi. Batı Kilisesi’nde iki yıl önce başlatılan çalışma tamamlanmıştır.
Orta Bizans şapelinin Kuzey Kilise duvarında farklı dönemlerden üç apsisin varlığı ortaya
çıkarılmıştır. Bu üç apsis, bu yapıların Kilise olduklarını göstermektedir. Erken 5. yüzyıla
tarihlenen yapıda bir tanesinin üzerinde haç mührü olan Afrika kırmızı astarlı seramik
parçalarının yanı sıra sikkeler de bulunmuştur. Üzerinde Yunanca yazıt bulunan cam bir kandile
ait büyük parçalar ve olasılıkla Hıristiyanlık Dönemi’ne ait, mermer bir figürinin alt parçası
da ele geçirilmiştir. Nekropolis alanındaki kazılar sırasında, kutsal yol boyunca yerleştirilmiş
olan 5B Alanı’ndaki 11 mezar temizlenmiş ve bu çalışma ile geçen yıl burada başlatılan kazı
çalışmaları tamamlanmıştır. Yeni mezarlar kutsal alanın doğu ve güney bölgesindeki alanda
keşfedilmiştir. Son olarak da, Anıtsal Mezar Yapısı içindeki üç adet taş lâhit tam bir kazı
çalışması yapılabilmesi için taşınmış ve Anıtsal Mezar’ın iç kısımlarının tamamı temizlenmiştir.
Büyük lâhite ait bir kapak parçası bulunmuş ve orjinal yerine yerleştirilmiştir. Mimarî mermer
konservasyonu Konservatör Agneta Freccero ve iki öğrencisi tarafından sürdürülmüştür. Bu
çalışma sırasında bir İon sütun başlığı ve Andron B’ye ait bir ante başlığının konservasyonu
tamamlanmıştır.
Giriş
Güneybatı Anadolu’da Karia Bölgesi’nde yer alan Zeus Labraundos Kutsal Alanı’ndaki
kazılar 1948 yılında Uppsala Üniversitesi tarafından başlatılmış ve 2004’e kadar olan süreçte
* Prof.Dr. Lars KARLSSON, Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, Box 626,

751 26 Uppsala/SWEDEN. e-mail: Lars.Karlsson@antiken.uu.se
Bu yılın kazı çalışmasının katılımcıları:Labraunda Kazı Başkan Yardımcısı Yard.Doç.Dr. Fatma Bağdatlı Çam
(Adnan Menderes Üniversitesi-Aydın), Prof. Pontus Hellström ve Dr. Ragnar Hedlund (PhD) (Uppsala Universitesiİsveç), doktora öğrencisi Naomi Carless Unwin (University College, Londra), doktora öğrencisi Baptiste Vergnaud
(Bordeaux Üniversitesi) and doktora öğrencisi Katerina Stathi (Florence Üniversitesi). Diğer katılımcılar, Mimar
Dr. Thomas Thieme (PhD) (Chalmers Technical University, Göteborg) ve arkeoloji öğrencisi Augustus Lersten
(University College, London). Uppsala Universitesi’nden Gunilla Bengtsson, yüksek lisans öğrencisi Axel Frejman
and Klara Borgström. Mermer konservasyonu için Göteborg Üniversitesi’nden Agneta Freccero ve ekibi: Erika
Andersson ve Andreas Bernth. Arkeolojik konservasyon yapmak üzere Gülsüm Ceren Şahin (İstanbul Üniversitesi),
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üç yeni araştırma projesi yürütülmüştür. Bunun Geç Roma Dönemi ile ilgili kısmında, kutsal
alanın çevresindeki kuleler ve mezarlar, önceki dönemlerdeki kazılarda çalışılmamış konular
üzerinde durulmaktadır ve bu sebeple kutsal alanın, tarihî ve coğrafî olarak yayılım alanı
hakkında yeni bilgiler vereceği anlaşılmaktadır. Bu üç projenin tanıtımından önce, alanda
yürütülmekte olan diğer araştırma projelerini kısaca tanıtmak istiyorum. Bunlardan ilki geçen
yıl konservatör Agneta Freccero tarafından başlanan mermer konservasyon programıdır. Bu
yıl Göteborg Üniversitesi Konservasyon Bölümü’nün işbirliğiyle katılan Erika Andersson ve
Andreas Bernth isimli iki öğrenci İon başlığı ve Andron B’nin ante başlığının yanı sıra güney
propylona ait bir ante başlığının temizlik ve güçlendirme çalışmalarında yardımcı olmuşlardır.
Bir konservasyon planında da, kutsal alan boyunca yürüyen ziyaretçiler tarafından görülebilen
dikkat çekici bir konumdaki parçalardan oluşan, tarihsel anlamda önem taşıyan (yazıtlı) mermer
blokların temizlik ve konservasyonuna ağırlık verilmesi tasarlanmıştır.
Andron A’nın güney duvarının sağlamlaştırılmasına dair bir program, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ-Ankara)’nin Mimarî Konsevasyon Bölümü’yle birlikte başlanmıştır.
Bölüm Başkanı Prof.Dr. Güliz Altınöz ve ekibi tarafından Labraunda’da bu yıl ilk hazırlık
çalışması yapılmıştır. Bu proje Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan, Kaplan Vakfı
tarafından verilen bir burs ile desteklenecektir. Buna ek olarak ODTÜ’den gelen, Mimarlık
Tarihi Bölümü üç yüksek lisans öğrencisi kutsal alanın güney sınırını belirleyen, uzun güney
teras duvarının plan ve cephe çizimini yapmıştır.
Uppsala Üniversitesi (İsveç) yüksek lisans öğrencisi Axel Frejman GIS’te (Coğrafî Bilgi
Sistemleri) kutsal alanın dijital bir planını hazırlamaktadır. Bu çalışmanın amacı kutsal alanda
yer alan yapıların Arkaik, Klâsik, Roma ve Bizans Dönemlerine ait durumlarını gösteren, dört
farklı dönem planının oluşturulmasıdır. Uppsala Üniversitesi’nden, Ragnar Hedlund (PhD),
Tapınak Terası’ndaki anıtsal yapılar ve onların sahipleri ile ilgili bir çalışma yürütmektedir.
Jesper Blid’in yardımıyla, Güney Stoa’nın mimarî parçaları çalışılmış ve mermer stoanın ön
yüzünün etkileyici cephesi yeniden ayağa kaldırılabilecektir (Resim: 1).
Batı Kilise’nin kazısı, doğudaki apsisin keşfedilmesiyle sonuçlanmıştır. Stokholm
Üniversitesi’nden Jesper Blid bu çalışmayı aşağıda tanımlayacaktır. Fransız Anadolu
Araştırmaları Enstitüsü’nden (İstanbul) Olivier Henry’nin çalışması bu başlangıç raporunun
son bölümünde yer alacaktır. Bu yılki çalışması üç bölümden oluşmaktadır: Kutsal alanın
içinde yer alan Anıtsal Mezar Yapısı’nın iç kısmının komple temizliği, geçen yıl başlanan kutsal
yol boyunca yer alan 5B Alanı’nın mezar kazısının tamamlanması ve üçüncü olarak da yeni
keşfedilen mezarlar ve kutsal alanın doğusunda yer alan mezarların temizliği.
Kepez’deki Kule

L. KARLSSON

Bu kule, Zeus Tapınağından 1.239,17m. yükseklikte ve kutsal alanın güneyinde
yerleştirilmiştir. Deniz seviyesinden 543m. yukarıda bulunan küçük bir tepenin üzerinde yer
almaktadır (Resim: 2). Bu konumu, kutsal alanın önünde şekillenmiş ve dağ sırasıyla üç yandan
sınırlanmış çanağın merkezinde yerleşmiştir. Görünümü tüm yönlerden mükemmeldir ve kutsal
alanın tamamı özellikle buradan açık olarak görülmektedir. Kule asimetrik planda ve 7.60m.
(güney) x 6.90m. (doğu) x 9m. (kuzey) x 7.90m. (batı) ölçülerindedir (Resim: 3). Duvarları
yalnızca 1.50 m. yüksekliğe kadar korunabilmiştir. Duvarların genişliği 85-90 cm. dir.
Kule’nin işçiliği dışardan büyük poligonal bloklardan ve iç kısmı daha küçük kayalardan
oluşmaktadır. Buradaki köşe blokların güçlendirilmesi kesme taş içermektedir. En iyi korunan
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kuzeydoğu köşe, duvar sırasının üzerinde alternatif olarak tasarlanan ve böylece köşe sırasının
örgü etkisi yaratması için daha büyük bloklardan oluşan bir teknik kullanılarak inşa edilmiştir.
Bu durum, Tepesar Kale’deki Hekatomnidler Dönemine ait kulenin genişletildiği doğu
köşede de görülür2. 1.50 m. genişliğinde bir eşik, kulenin Antik Dönemde kullanılan girişinin
bulunduğu doğu yanında ortada tespit edilmiştir. İlginç bir kanal, bu eşikte yer alan kanalın
kapak bloklarıyla kulenin doğu yanı boyunca daha sonradan yapılmıştır. Kanalın ölçüsü 4.50 m.
uzunluk ve genişliği yaklaşık 30 cm. ile 50 cm. arasında değişiklik göstermektedir. Fonksiyonu
hakkında henüz bir bilgi yoktur.
Kulenin iç kısmındaki kazılar, güney duvarı boyunca başlamış ve iç alanın yarısından
biraz daha fazla kısmı açılmıştır. Yaklaşık olarak merkezdeki kazılarda bir ocağın dik şekilde
duran dört bloğu ortaya çıkarılmıştır. Ocağın çerçevesinin ölçüleri 66-68x70-73 cm. dir
ve açıkça yanık izlerinin görüldüğü terrakotta-kırmızı toprağı içermektedir. Ocağın hemen
güneyinde bantlı tipte bir pithosa ait 219 parça ele geçirilmiştir (Resim: 4). Yarıçapı 48 cm. dir,
ancak dip kısmına ait parçalar bulunamamıştır. Yatay bantlar ya da yaklaşık 7 cm. aralıklarla
yerleştirilmiş yarı yatık olan pithosun bu tipi, diğer kulelerin hepsinde kazılarımız sırasında
bulunmuştur. Bu pithos tipinin, kalenin içindeki Akropolis’te Hekatomnid Dönemine ait bir
kuyunun dolgusu içinde bulunmuş parçalardan yola çıkarak bir su kabı olduğu anlaşılmaktadır.
Siyah firnisli kaplara ait iki parça bulunmuştur: Hellenistik kantharosa ait bir halka kaide
ve dışa dönük ağızlı bir kâseye ait birkaç ağız parçası vardır. Her iki kap da M.Ö. 3. yüzyılın
ikinci yarısına tarihlenmektedir. Düz kaplar M.Ö. 3. yüzyıla tarihli bir testinin ya da amphora
kaidesine ait üç parçadan oluşmaktadır.
Batı Kilisesi

J. BLID

2011 kazı sezonunda, Labraunda’da bir başka kilisenin varlığı doğrulanmıştır (Resim:
5). Batı Kilisesi olarak adlandırılan yapı, Labraunda ve Mylasa kenti arasında yerleşimleri
birbirine bağlayan antik yolun başlıca kısmını oluşturan kutsal yolun hemen kuzeyine
yerleştirilmiştir. M.S. 5. yüzyılın ilk çeyreğine (en erken M.S. 406) tarihlenen sikke ve seramik
buluntuları, kilisenin ilk yapım aşamasının tarihini sağlamaktadır. Parekklesion Geç Klâsik
Döneme tarihlenen bir stoa’nın kalıntıları kullanılarak ana kilise yapısının doğu yanında inşa
edilmiştir. Yuvarlak bir duvar kilise kompleksini de çevrelemekte ve güneydoğu kesiminde
anıtsal bir giriş kapısıyla girilmekteydi.
Olasılıkla geç 5. yüzyıl ya da 6. yüzyılda parekklesion eklenmiş olmalıdır. Bir apsis
doğu yanına eklenmiş ve iç kısımda bir su havuzu yapılmıştır. Apsisin ön kısmındaki alanda
beyaz renkli monokrom bir mozaik tamir görmüştür (Resim: 6). Bu havuzun fonksiyonu net
değildir ancak sınırlandırılmış alanları, vaftiz havuzu olarak kulanılmadığını göstermektedir.
Kiliseye ait kompleks içinde duruma göre, bir hagiasma ya da piscine olma olasılığı daha
mantıklı görünmektedir. Bir diğer su sistemi Labraunda’nın Doğu Kilisesi’nin apsisinin iç
kısmında açığa çıkarılmıştır. Bu şekildeki sistemlerin alandaki kiliselerin genel özelliği
olduğunu göstermektedir.
Geç Antik Dönem tabakasından gelen seramik buluntular daha sınırlıdır, ancak birkaç
tanımlamaya yönelik örnek farklı alanlarda ortaya çıkarılmıştır. Bunların arasında Geç Antik
Döneme ait seramiklerin bulunduğu küçük bir tabaka, ana kilise apsisinin dışında bulunmuştur.
2

Bkz. Karlsson, Blid & Henry 2011.
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Tek bir parçada bir haç mührü görünür, bu durum, sadece motif korunacak şekilde bilinçli
olarak kırıldığını göstermektedir; olasılıkla bir muska olarak korunması için planlandığını
gösterir. Bezemeli bir cam kandil de burada bulunmuştur. Bu kandil üzerinde defne çelengi
bezemesi ve küçük bir tapınak görünümünde bir yapı resmedilmiştir. Kandilin ağız kenarına
doğru en üstte Yunanca, olasılıkla bir adak yazıtı yer almaktadır.
Mermer bir heykelciğin alt kısmı parekklesion-apsisinin hemen güneyinden çıkarılmıştır.
Heykelcik çıplak ayaklı, toga giymiş bir erkek figürüdür. Sanatsal görünüşü Geç Antik
Dönemin tipik özelliklerini yansıtır (M.S. 4-6. yüzyıllar) ve kiliseyle doğrudan ilişkili olan bu
heykelciğin duruşu, bir havarinin ya da Hıristiyanlıkla ilgili kutsal bir grubun bir diğer üyesinin
tanımlandığını göstermektedir.
Orta Çağ Dönemine ait (M.S.700-1000) bir şapel, Geç Antik Döneme ait bir kilisenin
iç kısmında nef şekline sahip bir yapıdır (Fig. 7). Kazısı sırasında kesin olarak bu şapelle
ilişkilendirilebilecek mimarî parçalar ele geçirilmemiş, seramik malzemenin çalışması henüz
tam olarak bitirilememiştir. Bu alandan bulunan birkaç arkeolojik buluntuya rağmen, Milas
yakınlarındaki Gencik Tepe ve İasos’taki benzer şapellerle karşılaştırmalar, bölgenin daha
geniş bir mimarî kapsamdaki yapıları içerisine yerleştirilmiştir. Önemli bir bakış açısı, Batı
Kilisesi içerisindeki şapelin adı geçen komşu örneklerden daha büyük olmasıdır. Bu durum
Labraunda’nın Antik Dönem sonrasındaki, Hıristiyanlık Döneminde de bölgesel kutsal
topografya içinde seçkin bir yere sahip olduğuna işaret ediyor olmalıdır. Bu dinsel fonksiyon
Labraunda’daki çeşitli yerleşimlerde Bizans aktivitesinin diğer izlerini de içermesiyle, bu
alan için teşvik edici bir durum oluşturmaktadır. Şapeldeki bu ilk çalışmanın, Orta Çağ Karia
mimarîsî ile ilgili henüz sınırlı olan çalışmalara bir katkı sağlamasını beklemekteyiz.
Nekropolis

O. HENRY

2011 yılında Labraunda Nekropolü’ndeki çalışmalar 1 Ağustos-23 Eylül günlerinde ve
dört bölümde gerçekleştirildi:
-İlk aşama, nekropolis alanında yer alan mezarları gösteren bir harita düzenlemek için,
kutsal alanın çevresinde bir yüzey araştırması.
-İkincisi, daha önceki dönemlerde yapılan araştırmalarda belirlenen anıtsal lâhitlerin
temizliği ve belgelendirilmesi.
-Üçüncüsü, 2010 yılında MÖ. 5. yüzyıla ait el değmemiş 11 adet mezarın varlığının
tespit edilmesi nedeniyle, nekropolisteki kazının 5B Alanı’nda genişletilmesi,
-Son olarak, kutsal alanda tapınak terasının üzerinde yer alan anıtsal “Mezar Yapısı”nın
temizliği ve ayrıntılı olarak belgelendirilmesi.
Nekropolis Alanı’nda Yüzey Araştırması (Resim: 8)
Araştırma, esas olarak kutsal alanın güneydoğu ve kuzeydoğusu olmak üzere, Labraunda
kutsal alanının civarında konumlanmış 14 yeni mezar ortaya çıkarmıştır3. Bu mezarların dokuzu
doğrudan “kayaya oyma” ve beş tanesi de “kayaya oyma anıtsal lâhit” tipindedir. Bazıları
kutsal alana uzak olan bu gömülerin durumu, Labraunda’dan diğer antik yerleşimlere giden
3

T104 -T107. 1950’lerde P. Atrom tarafından bahsedilen, korunmuş lâhit olan T32’nin de yok olduğu doğrulanmıştır.
Bu lâhit kutsal alanın girişindeki büyük teras duvarı boyunca uzanan yolun güneyinde bulunan T31’in hemen
kuzeyinde yer almaktaydı.
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antik orman yolunun varlığını göstermektedir: Çok uzun zamandır bilinen yol kenarına gömü
geleneği açısından Labraunda önemli örneklerden biridir.
Büyük Nekropolis kutsal alanın yaklaşık 500 m. kuzeydoğusunda, tümü kuzey-doğu
ekseninde yerleştirilerek tespitleri yapılan T37’den T40’a ve T50, T51 ve T116-T117 No.lu
mezarlarla birlikte konumlanmıştır ve daha önceki yüzey araştırmalarıyla tanımlanmış olan
kısa bölümleri de Labraunda’dan Alinda’ya uzanan antik yolun varlığını açıkça göstermektedir.
Daha şaşırtıcı olan kutsal alanın oldukça güneyinde ve orman içinde gizlenmiş bir dizi
kayaya oyulmuş anıtsâl lâhit mezarların (T104-T106) varlığıdır. Genellikle yol geçişlerine yakın
gösterişli yerlerin tercih edildiği bu mezarlar, vadinin aşağısında bulunan geniş doğal teraslar
ve güneye doğru inen bir diğer patika içerisinde görünmektedir. Kabaca yontulmuş blokların ve
oldukça kötü durumda korunmuş duvarların kalıntıları, olasılıkla tarımsal aktiviteler ile ilişkili
olarak sonradan bozulduğu anlaşılan bu teraslardan bazıları üzerinde gözlemlenebilmektedir.
Anıtsal Kayaya Oyulmuş Lâhitlerin Temizlik ve Belgelenmesi
2011 sezonunda 11 adet kayaya oyulmuş lâhitin temizlik ve belgelendirme çalışmalarını
tamamlamış bulunmaktayız4. Bu mezarlardan sadece altısının kapakları korunabilmiştir.
Mezarların tamamı yağmalanmış ve genel olarak çukurların temizlik çalışmaları sırasında
oldukça az sayıda malzeme bulunabilmiştir. Seramik parçaları Hellenistik ve Roma Dönemine
tarihlenmektedir. En eski parçalar, T52 No.lu mezarda 1950’de P. Astrom tarafından bulunmuş
olan, M.Ö. 4. yüzyıldan Erken Hellenistik Dönem’e kadar olan bir zaman aralığına tarihlenebilen
bir kâseye aittir5.
T52 No.lu mezar, iki seviyeye ayrılmış geniş bir çukurdan, daha aşağıda yer alan
kısmı kendi içinde yeniden iki paralel çukura bölünmüştür. Bu mezar P. Astrom tarafından
keşfedildiğinde aşağıdaki çukurların her ikisi de levhalarla kısmen örtülüydü ve üstteki çukurun
kapağı hâlâ in situ durmaktaydı. Daha üstteki çukurun kapağının kuzeybatı köşesi, mezarın içine
küçük bir açıklık sağlayacak şekilde olasılıkla mezar hırsızları tarafından kırılmış olmalıdır.
Günümüzde bu kapak çukurun yanında durmaktadır ve ayırıcı levhalar ise kaybolmuştur
(Resim: 9). 1950’de T52’nin temizliği Labraunda Nekropolü’nde bulunmuş olan birkaç parka
kemiği sağlamıştır. Kemik parçaları aşağıdaki teknelerde batıdakinde ele geçirilmiş ve özel ilgi
alanlarına sunulmuştur. Kemikler üzerine çalışan Osteolog Anne Ingvarsson-Sundström’e göre
bu parçalar en az üç iskelete ait olmalıdır: 2 yetişkin (biri kremasyon ve diğeri de doğrudan
gömü) ve yakılmış olan büyük bir Memeliye, olasılıkla bir ata aittir. Labraunda Nekropolisi’nde
hem kremasyon hem de doğrudan gömünün birlikte görüldüğü örnekler bilinmesine rağmen6,
bir insanla birlikte atının da yakılması uygulaması kutsal alan civarında ilk kez görülmüştür7.
4

T24, T25, T28, T29, T30, T31, T33, T34, T36, T52, T105. T34’ün belgelendirmesi tam olarak bitirilememiştir.

5

Hellstrom, P., Pottery of Classical and later date, Terracotta Lamps and Glass, Labraunda Swedish Excavations
and Researches II.1, Lund, 1965, no. 352.
6
Bkz. Henry, O. & Ingvarsson-Sundström, A., “The story of a tomb at Labraunda”, in Lars Karlsson and Susanne
Carlsson (eds.), Labraunda and Karia. Proceedings of the International Symposium Commemorating Sixty Years
of Swedish Archaeological Work in Labraunda. The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities
Stockholm, November 20-21, 2008. Boreas. Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern
Civilizations 32, Uppsala 2011, 177-198. T16’nın sunumunda kayaya oyulmuş lâhitlerin yüzyıllar içinde yeniden
kullanıldığı ve hem yakma hem de doğrudan gömü olarak en az 17 kişiye ait iskeletlerin varlığı tanımlanmıştır.
7

Bu tür uygulamalar Thrakia’daki ölü gömme törenlerinden bilinmektedir: Kouzmanov, M. (2005), “The Horse
in Thracian Burial Rites”, in: J. Bouzek & L. Domaradzka (eds.), The Culture of Thracians and their Neighbours.
Proceedings of the International Symposium in Memory of Prof. Mieczyslaw Domaradzki, with a Round Table
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Bu türde insan/at birlikteliği, 2 demir ok ucu parçaları gibi diğer bazı tanımlanan malzeme
ile birlikte “savaşçı mezarı” olarak tanımlanan T52’de görülür. Maalesef mezar soyulduğu
sırada kemiklerin mezar teknesinin içinde karışmasıyla mezarın kesin tarihlemesini net olarak
yapmak mümkün olmamaktadır.
2011’de Labraunda’da kayaya oyma lâhitlerin belgelendirme çalışmalarının bir diğer
sonucu, kutsal alan çevresindeki mezarların bu tipinin oldukça fazla sayıda olduğunun
doğrulanmasıdır. Mezarların temel özellikleri aynıdır ve yaygın bir örneği takip eden bu tür
gömü anlayışı içermektedir: bir kayanın üstünün işlenmesiyle oluşturulan bir platform içine
oyulmuş iki seviyeli bir çukur, yanda çıkıntıları bulunan monolitik üçgen bir kapakla örtülüdür8.
Bununla birlikte çukur ve kapaklar büyüklük, şekil ve ayrıntılarıyla geniş bir
yelpazede görülür (Resim: 10). Diğerleri sığ boşluklarla ilişkili geniş bir açıklık sunarken
(T24), bu mezar çukurlarının bazıları derin ve dar yapıdadır (T29). Aynı çeşitlilik alttaki ve
üstteki çukurlar arasındaki derinlik farkıyla ilişkili olarak da gözlemlenebilir: Bu iki örnekte
0,4 (T24)’ten 1 (T36)’e doğru değişen derinlik farkının oranı, düzenli olmaktan uzaktır. Bu
durum üstteki çukurun hiçbir zaman alttakinden daha derin olmamasına rağmen, belirtmeye
değerdir. Kapaklara gelince düzenli, açısal ve simetrik kapaklardan( T24 ve T31) dik bir açısı
olmayan (T25) ya da asimetrik bölüm ve planda kabaca kesimler gösteren (T33) kapaklara
geçişi gösteren örnekler mevcuttur. Bu daha geniş bir kapakmış gibi görünür, aynı zamanda
daha kalındır da (T24 ve T105), ancak bunda istisnalar da vardır: iki çukuru örten T52 en
ince kapaklardan biridir. Özetle, kayaya oyulmuş lâhitlerin kesimleri ve şekilleri ile ilgili kesin
olmayan kuralların olduğu görülür. Bu tip mezarların üretildiği ve yüzyıllarca kullanılmış
olduğu gibi şekillerinin kronolojik bir gelişim geçirdiği varsayılabilir. Biz birkaç yıl önce tüm
Karia Bölgesi’ni mimarî bir temelde ele alan, krono-tipolojik bir çalışma yapmaya çalıştık. O
dönemde mezarları tarihlemememize yardımcı olarak malzememiz mevcut değildi. Labraunda
Nekropolü’ndeki mezarların sistematik temizliğinden sonra tamamlanmış olacaktır. Böylece
kronolojik/tipolojik değerlendirme yapmamıza sağlayacak yeterince tarihleyici malzeme
bulabilmeyi umuyoruz. Yine de bu mezarların hem uzun süre yeniden kullanılması ve hem de
sistematik yağmalamaların neden olduğu hata payını göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Birçok mezarın kapaklarının olmadığı 2011 yılındaki belgelendirme çalışmalarıyla da
ispatlanmıştır ki, bu durum tipolojik bir yaklaşım için değerli bilgiler sağlamıştır.
Nekropolis Kazısı’nda 5B Alanı’nın Genişletilmesi
2010 sezonunda, kutsal alana giden yol boyunca konumlanmış, girişin yaklaşık 200
m. güneybatısında, nekropolisin yeni bir bölümünü keşfetmiştik (5B Alanı). 2010’da ki bu
kazı çalışmaları M.Ö. 5. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen çoğu dokunulmamış olan “kayaya
oyma” tipinde bir grup mezarın bulunduğu bu alanda yürütülmüştür. 2011 sezonunda kazı
alanının hem kuzey hem de güney yönde genişletilmesine karar verilmiştir.
Sonuçlar 2010 sezonu kadar zengin olmasa da, 7 yeni mezar açılmıştır (T97-T103)
(Resim: 11). Bunların çoğu örtülü levhalar kaldırılarak soyulmuş oldukları görülse de (T98,
T100, T101, T102) mezar hediyelerinin birçoğu hâlâ in situ’dur (Yalnızca T102, soyulmuş
mezarlar arasında boş bulunmuştur). T98’in durumu, mezar toprağının üst seviyelerinden ele
geçirilen gümüş bir drahmi yardımıyla orjinal olanın üzerine ikinci bir gömü yerleştirilerek
“Archaeological Map of Bulgaria”, Kazanlak 1999, Oxford, 143-146.
8

Bu tipteki mezarların ayrıntılı bilgileri için, bkz. Henry, O., Tombes de Carie, Rennes, 2009, 169-176.
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M.Ö. 3. yüzyıl başlarında yeniden kullanılmasıyla ayrıcalık göstermektedir. Bu durum mezar
soyguncularının daha fazla kazmadan yalnızca daha sonra yapılan gömüye ulaştıklarını
göstermektedir; böylece malzemesiyle birlikte M.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen orijinal mezar
dokunulmadan kalmıştır.
Dokunulmadan günümüze ulaşan mezarlar arasında (T97, T99, T103), güney köşede
işlenmiş olan daha sonraki bir döneme ait bir kanal tarafından ciddî derecede hasar gören
T103’ten malzeme gelse de, T97’den hiç bir malzeme elde edilmemiştir.
Nekropolis kazısında 5B Alanı’nda bu yıl ele geçirilen malzeme, 2010’da bulunan mezar
tipleri ve buluntuları ile karşılaştırıldığında, bunların Attik seramiğin yerel kopyaları oldukları
görülmektedir. Bunlar genellikle su kapları (pelike, olpe, amphoriskos) ve fincan (bolsal, lebes)
formuyla ilişkili olarak bir çift sunu/içki kaplarını içermektedirler (Resim: 12). Labraunda’da
toprağın asitli yapısı seramiğin iyi bir şekilde korunmasına izin vermez, ki pek çok durumda
çok zayıf korunmuş bir siyah firnisin çok küçük kalıntıları korunabilmiştir. Yukarıda bahsedilen
gümüş sikke dışında metal buluntu ele geçirilmemiştir. 2010’da olduğu gibi organik malzeme
de korunamamıştır.
İki büyük yuvarlak çukurun varlığı kayda değer bir durum arz etmektedir. İlki T99’un
kuzeyinde yer alır, ikincisi ise T103 tarafından kesilmiş olduğu için daha az iyi korunmuştur.
2010 kazılarının kuzey bölümünde keşfedilmiş diğer bir bomoi’un aksine bu çukurlar düz
diplidir ve böylece büyük bir kabın yerleştirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır9. Bu
oyuklardan en azından güneydekinin, T103’e göre önceliği kanıtlanmış olan bazı mezarlardan
daha eski olduğu görülür. Alanın gömü yapılmasına karar verilmeden önce bile açılmış olması
muhtemel bu çukurların kesin fonksiyonunu (depolama ya da gömü?) net olarak tespit etmek
mümkün değildir.
Bu iki büyük çukurun yanında suyla ilişkili yeni bir düzenleme de keşfedilmiştir.
Bunlardan ilkinde kazılan alanın güneyinde yuvarlak cupule’nin işlendiği bir merkezden
bahsedilebilir. Bunların yuvarlak dip kısmı ve mütevazı derinliği libasyon ya da sıvı sunu
uygulamasıyla ilişkili bir fonksiyonu olduğunu göstermektedir.
Kazı alanının kuzey ve güneyindeki bölümünde mezarlık alanını sınırlayan iki uzun
kanal sistemi keşfedilmiştir. Her iki kanal da bir mezarın bir bölümünü boylu boyunca kesmiştir
(kuzeyde T95, güneyde T103). Her iki kanalın hendeği M.Ö. 3. yüzyılın başlarına tarihlenen ve
kutsal alanın çevreleyen kulelerin kazısında bulunmuş olanlara benzer pithos ve büyük kiremit
parçalarıyla doldurulmuştur.
Anıtsal Mezar Yapısı’nın Temizlenmesi ve Belgelendirilmesi
Anıtsal mezar yapısı kutsal alanın kuzeyinde bulunmaktadır. Tüm alana hâkim, Tapınak
Terası’nın yaklaşık 30 m. üzerinde konumlanmıştır ve alanın üzerinde bütün bir panaroma
sunmaktadır (Resim: 13). Mezarın gerçek durumu, dıştan 13 m. uzunluk, 7.5 m. genişlik ve 5.4
m. yüksekliğinde bir podyuma sahiptir. Yapı iki katlıdır. Alt kata hem güney duvarında açılan
bir kapı ve hem de doğudan kayaya oyulmuş bir merdivenle geçilebilmektedir. Doğudan batıya
açık bir alan, iki lâhit içeren bir ön oda ve odanın her bir yanında yerleştirilmiş üç devasa lâhit
içeren mezar odasından oluşmaktadır (Resim: 14). Etkileyici bir bindirmeli tonoz yapısı hem
ön odayı hem de mezar odasını örtmektedir. İkinci kata, yerden yaklaşık 3.4 m. yüksekliğinde
mezarın doğu ön yüz duvarında açılan küçük bir kapıdan geçilebilmektedir. İkinci katın üstünde
bir üst yapı bulunmaktaydı. Olasılıkla büyük bir depremdan sonra bunun çoğu kaybolmuştur
9

Birkaç pithos parçası alanın yüzey toprağında ele geçirilmiştir.
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ve bunun kanıtları sadece mezar ve tapınak terası arasındaki yamaçta görülebilen çok sayıdaki
mimarî parçadır. Bu mimarî parçalar çok sayıdadır, tümü mezarın kalıntıları gibi yerel gnays
taşından yapılmıştır. Tanımlanabilen parçalar arasında Dor düzeninde bir üst yapıya ait (arşitrav,
triglif ve metoptan oluşan friz, korniş) bir ante duvarının kaidesi ve en az iki sima bloğuna ait
birkaç bloktan bahsedilebilir (Resim: 15).
Bu mezarla ilgili garip bir şekilde tam anlamıyla hiçbir çalışma yapılmamış ve
yayınlanmamıştır. İlk bahseden bir dizi çizim yayınlayan Le Bas olmuştur10. 1960 yılında
mezar, kısmen temizlenmiş, ancak sadece birkaç seramik parçası ele geçirilebilmiştir. Bunlar
arasında M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen siyah firnisli parçalar bahsetmeye değer olanlardır. Böyle
bir tarih, büyük boyutlu ve devamlılık gösteren kesme blokları ve bindirmeli tonozuyla mezarın
inşa tekniğine iyi bir şekilde uymaktadır. Mezarın tipi (sütun sırasıyla çevrelenmiş ve bir mezar
alanını destekleyen bir podium) Halikarnassos Mausoleumu ve son zamanlarda keşfedilmiş
Uzun Yuva anıtsal mezarı gibi aynı döneme ait diğer anıtsal mezar yapılarını anımsatmaktadır.
Bu da şüphesiz bu mezarın, belki de Zeus Labraundos Kutsal Alanı’nın M.Ö. 4. yüzyıldaki
mimarî gelişimini sağlayan asıl yöneticilerden biri olan İdrieus gibi Karia aristokrasisine ait
büyük bir kişiye ait olması gerektiğini şüphesiz kılmaktadır11.
M.Ö. 4. yüzyıl Karia anıtsal (mezar) mimarîsi ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra
Labraunda’nın tarihi için bu yapının önemi, bizi 2011’de üstlendiğimiz ayrıntılı temizleme ve
belgelendirmeye sevketmiştir. Temizleme çalışmasında üstü açık alanı ve her iki katı kısmen
örten alüvyon toprağının kaldırılması hedeflenmiştir. Özellikle kuzey ve doğudaki lâhitlerin
arası, mezar odasının kuzeybatı köşesi, kumla dolmuştur ki burası ilk temizlik sırasında 1960’ta
çıkarılmamıştır. Lâhitler de mezarda barınan hayvanların kalıntıları ve suyla dolmuştur.
Üst katın zemini 20-30 cm. yüksekliğinde bir tabakayla kaplıdır ki biz buradan daha fazla
tarihlenebilir malzeme beklemekteydik. Maalesef, temizlik, bize daha fazla seramik parçası
sağlamadı. Diğer yandan büyük ve kalın bir levha alttaki mezar odasının kuzeybatı köşesinde
bulundu. Bu levhanın ölçüleri ve şekli, batıdaki lâhit ile tam bir uyum gösterdiğini ve olasılıkla
onun kapağı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu temizlik, podyumun güney girişindeki çok
kalın temel/zemin bloklarını güçlendirmek için kullanılan metal kenetleri ya da ön odaya doğu
girişinin lento ve sövesi arasında dikey dübellerin kullanımı gibi birçok mimarî ayrıntının
keşfedilmesini sağlamıştır.
Mezarın belgelendirilmesi, şimdiye kadar farkedilmemiş birçok mimarî ayrıntıyı ortaya
çıkarmıştır. Bir tanesi, podyumun güney duvarı hafifçe içeri doğru eğilirken, aynı duvarın en
üstte yer alan blok sırası dışa doğru eğilmiştir. Bu türde düzenlemeler Vitruvius tarafından
mimarî ile ilişkili eserinde (III.5.13) tanımlanmış ve Atina Parthenonu gibi Antik Dönemin
büyük yapılarında da belirlenebilmektedir12. Vitruvius görsel etkiler için bu tür düzeltmelere
ihtiyaç duyulduğunu açıklar, bizimki gibi dik bir yamaç üzerinde duran bir mezarda yapıyı
güçlendirmenin bir yolu olduğu kolayca anlaşılabilmektedir13.
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Le Bas, Ph. & Reinach, S., Voyage archéologique en Asie Mineure, Paris, 1888, pl. II.9.
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Henry, O., “Remarques sur le propriétaire de la tombe monumentale de Labraunda”, in Revue des Etudes
Anciennes, 2006, 3-4, 5-22.
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Orlandos, A., ‘Η αρχτεκτονικη του Παρθενωνος, Athens, 1977, Fig. 181.
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Resim 1: Güney Stoa’nın kuzey ön yüzünün rekonstrüksiyonu (J.Blid)

Resim 2: Kulenin güneyden görünüşü (L. Karlsson)
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Resim 3: Kulenin planı (L. Karlsson)

Resim 4: Bantlı pithos (L. Karlsson)
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Resim 5: Batı Kilise genel planı (J. Blid)
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Resim 6: Hagiasma ya da piscine (J. Blid)

Resim 7: Ortaçağ Dönemi’ne ait (MS.700-1000) şapel (J. Blid)
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Resim 8: Yüzey araştırması sırasında bulunan yeni mezarları
gösteren necropolis haritası (O. Henry)

Resim 9: T52 No.lu mezarın günümüzdeki durumu (O. Henry)
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Fig. 10: 2011 kazı sezonunda belgelenen kayaya-oyma lâhitlerin karşılaştırmalı resmi (O.
Henry)
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Resim 11: 2011 kazı sezonunda nekropolis kazı alanında 5B Alanını gösterir plan
(O. Henry)
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Resim 12: 2011 kazı sezonunda 5B Alanı’nda ele geçirilen malzemenin genel görünüşü (O.
Henry)

Resim 13: Anıtsal mezar yapısına Kutsal Alan’dan bakış (O. Henry)
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Resim 14: Mezarın üstü açık alanından mezar odasına bakış
(O. Henry)

Resim 15: Anıtsal Mezar
Yapısı’nın altındaki yamaçta
bulunan bir dizi Dor düzeninde arşitrav ve friz blokları
(O. Henry)
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DEĞERLİ BİLİM ADAMI
Genel Müdürlüğümüzce her yıl düzenlenen “Uluslararası Kazı, Araştırma ve
Arkeometri Sempozyumu”nda sunduğunuz raporlar, bu yıl da kitap olarak basılacaktır.
Göndereceğiniz rapor metinlerinin aşağıda belirtilen kurallara uygun olması, kitapların
zamanında basımı ve kaliteli bir yayın hazırlanması açısından önem taşımaktadır.
Yayın Kuralları
1. Yazıların A4 kağıda, 13x19 cm. lik bir alan içinde 10 punto ile, başlığın 14 punto ile
tirelemeye dikkat edilerek, Arial ya da Times fontu ile 10 sayfa yazılması,
2. Dipnot numaralarının metin içinde belirtilerek sayfaların alt kısmına 8 punto ile
yazılması,
3. Dipnot ve kaynakçada kitap ve dergi isimlerinin italik yazılması,
4. Çizim ve fotoğrafların toplam adedinin 15 olması, CD’ye JPG veya TIFF olarak
300 pixel/inch, renk modlarının CMYK veya Grayscale olarak kaydedilmesi, kesinlikle word
sayfası olarak düzenlenmemesi,
5. Haritalar (Harita: .....), Çizimler (Çizim: .....), Resimler (Resim: .....) olarak
belirtildikten
sonra altlarına yazı yazılması ve kesinlikle levha sisteminin kullanılmaması,
6. Yazılara mutlaka isim, unvan ve yazışma adresinin yazılması,
7. CD’ye kaydedilmiş metnin çıktısının da gönderilmesi ve çıktı ile CD kaydının
uyumlu olması (aksi hâlde CD kaydı esas alınacaktır),
8. Raporların sempozyum esnasında teslim edilmesi veya en geç 1 Ağustos gününe
kadar “Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınlar Şubesi Müdürlüğü II. Meclis
Binası Ulus/ANKARA” adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Yayın kurallarına uymayan veya geç gelen yazılar kesinlikle yayınlanmayacak ve iade
edilmeyecektir.
Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Not: Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı’na Bakanlığımızın
www.kultur.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
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DEAR COLLEAGUES
There ports which you will submit during the International Symposium of Excavations,
Surveys and Archaeometry will be published as usual.
In order to receive a qualitative print and to complete the publication on time, we
kindly request you to send the texts of your reports with in the context of form mentioned
below:
1- The writings to be on A4 paper, not exceeding the writing space of 13.5x19 cm,
with Arial or Times font in 10 pts. Kindly pay attention to using dashes (-) when necessary in
the text, and the text to be maximum 10 pages
* The title to be written in 14 pts, bold,
* Footnotes to be written below the text, with their number sindicated with in the
text, in 8 pts at the page where it is mentioned,
* At the foot notes and the bibliography, the names of the books and the periodicals
to be written in Italic character.
2- The total number of the drawings and the pictures to be at most 15. If it is possible,
you are requested to scan the photograph sand to save on CD as JPG on a separate file out
of the text with 300 pixel/inch; colour of mods of these photographs must be CMYK or
Grayscale; photographs to be taken by digital camera,
3- Please write (Drawing) for the drawings (Fig.) for the figures, pictures, and (Map)
forthe maps as subtitle and please do not usetable system.
4- Kindly write your name, title and communication address on the papers.
5- Please send the print out of the text that to get her with loading the text on a (new)
diskette or CD.
6- The print out of the text you will send and the text in the diskette or CD, should be
compatible, (or else the text in the diskette/CD will be accepted) with each other.
Kindly give your texts during the symposium or send until August 1, to the below
address:
“Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Yayınlar Şubesi Müdürlüğü, II.
Meclis Binası Ulus/Ankara/TURKEY”
The reports which do not follow the rules or are sent late, will not be published and
will not be given back.
Note: The books of the Symposium are available on www.kultur.gov.tr
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