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BURGAZ 2011 YILI ÇALIŞMALARI
Numan TUNA*
Nadire ATICI
İlham SAKARYA
Elizabeth S. GREENE
Justin LEIDWAGNER
Burgaz 2011 yılı çalışmaları1 kapsamında yaklaşık üç aylık süre içerisinde
yapılan arazi çalışmalarının yanı sıra yayına yönelik depo çalışmaları da Prof.Dr. Numan
Tuna başkanlığında bilim heyeti tarafından gerçekleştirilmiştir2. 2011 yılı Burgaz kazı
çalışmalarına eşgüdümlü olarak L1 ve L4 limanlarında sualtı arkeolojisi çalışmaları
ise, Brock Üniversitesi’den Dr. Elizabeth S. Greene başkanlığındaki ekip tarafından
yürütülmüştür. Kazı çalışmaları sonrası, Burgaz kazı evinde depo düzenlemesi ve
yayına yönelik çanak-çömlek analiz ve çizim çalışmaları sürdürülmüştür. 2011 yılı kazı
çalışmaları, SE sektörü doğusundaki yapı adasının beş konut parselinde 650 m2 lik alana
yayılan yapılanmanın açığa çıkarılmasına yönelik gerçekleştirilmiştir (Şekil: 1).
BZ.11.SE.12.3.D, 12.2.B, 12.2.C 12.1.A ve 11.1.B Açmaları
BZ.11.SE.12.3.B Açması: Yapı adasının güney sınırının belirlenmesi ve bu alandaki
yapılanmanın anlaşılmasına yönelik olarak 12.3.B açmasında çalışmalar yürütülmüştür.
Yürütülen çalışmalarda daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılan ve yapı
adasını güneyden sınırlayan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu geniş düzlemin son kullanım
* Prof.Dr. Numan TUNA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi, 06531
Ankara/TÜRKİYE. e-mail: tnuman@metu.edu.tr
Ar.Gör. Nadire ATICI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi, 06531
Ankara/TÜRKİYE. e-mail: natici@metu.edu.tr
Ar.Gör. İlham SAKARYA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi,
06531 Ankara/TÜRKİYE. e-mail: sakarya@metu.edu.tr
Assoc.Prof.Dr. Elizabeth S. GREENE, Department of Classics, Brock University, L2S 3A1 St Catharines/
CANADA. e-mail: esgreene@brocku.ca
Dr. Justin LEIDWAGNER, Aegean Material Culture Lab, University of Toronto, CANADA.,
e-mail: jleidwa@hotmail.com
1

2011 yılı çalışmaları için gerekli malî destek Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM bütçesinden ayrılan ödenek
ile sağlanmıştır. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi TAÇDAM ve BAP Projeleri kapsamında Burgaz 2011
yılı çalışmaları desteklenmiştir. Burgaz 2011 yılı programının gerçekleştirilmesinde gerekli izin ve mali kaynak
sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ODTÜ Rektörlüğü’ne Burgaz Kazı Başkanlığı
olarak burada şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz.
2
2011 yılı çalışmalarında Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyetine T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
temsilcisi olarak Çanakkale Müzesi’nden Arkeolog Fuat Durmuş, daha sonra Bodrum Müzesi’nden Arkeolog
Lütfi Ekinci, ODTÜ TAÇDAM’dan Araş.Gör. Nadire Atıcı, Araş.Gör. İlham Sakarya, Elif Yıldız (arkeolog),
Pınar Durgun (arkeolog), Canan Canbek (arkeolog), Sibel Öztürk (arkeolog), Burcu Taş (konservatör), ODTÜ
Yerleşim Arkeolojisi Bölümü’nden Araş.Gör. Volkan Demirciler, Araş.Gör. Mina Şentek Eroğlu, Araş.Gör.
Derya Baykara, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Burak İlhan, Zeynep Aysu Ünal, Şelale Balambar ile ODTÜ,
Hacettepe, Ankara Kocaeli ve Mersin üniversitelerinden arkeoloji, arkeometri ve restorasyon öğrencileri Yunus
Koç, Ömer İbrahim İnel, Ezgi Sevimli, Evin Algül, Esin Nur Sökücü, Dilan Bilin, Mahsum Erzik, Saliha
Yeşilmen ve Yeliz Dönmez katılmışlardır. Kazı, konservasyon ve belgeleme çalışmaları değişen sürelerde
ortalama 30 işçi ile yürütülmüştür.
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evresine ait horasan düzlemi açmanın doğusunda ortaya çıkarılmıştır. Düzlemi sınırlayan
parsel duvarı doğrultusunda sürdürülen çalışmalar sonucunda 50 cm. genişliğinde kireç taşı
bloklardan oluşan duvara alt kotlarda ulaşılmıştır (D574). Duvarın batı tarafını kapsayan
alandaki çalışmalarda yoğun kaba kap parçalarından oluşan bir dolgu kazılmıştır. Yapı
adasının güney sınırını oluşturan D574 duvarı kısmen tahribata uğramış şekilde ortaya
çıkarılmıştır. Duvarın batısındaki alanda kazılan yoğun seramikli dolgunun 2010 yılı
çalışmalarında 12.3.D, 11.2.C, 11.2.D ve 12.2 A açmalarında kazılan yoğun seramikli
dolgularla aynı özelliktedir; bu dolguların alandaki M.Ö. Geç 5.- Erken 4. yüzyıla ait
yeniden yapılanma sürecinde tesviye amacıyla yapılmış olduğunu göstermektedir.
BZ.11.SE.12.3.C Açması: 12.3.C açmasındaki çalışmalarda ilk olarak açmanın
kuzeydoğusunda 2010 yılı çalışmalarında 12.2.A açmasında ortaya çıkarılan D518 duvarı
doğrultusunda taşlar ortaya çıkarılmıştır. Duvarın devamı niteliğinde olan bu taşlar sadece
duvarın doğu yüzüne ait olup duvarın batı yüzünün seramikli bir dolgu ile örtülmüş olduğu
gözlenmiştir. Açmanın güneydoğusunda D518 duvarı ile aynı doğrultuda (kuzeybatıgüneydoğu) fakat eksenleri ve örgü tekniği farklı bir duvar açmanın ortalarında kesintiye
uğramış bir şekilde ortaya çıkarılmıştır (D575). Yaklaşık 48 cm. genişliğinde olan duvarın
üst kottaki taşlarının oldukça büyük ve düzgün taşlar olup 2010 yılı çalışmalarında 11.2.C
açmasında ortaya çıkarılan D514 duvarı ile aynı doğrultuda ve aynı özellikte oldukları
anlaşılmıştır. Açmanın kuzeybatısında ise, D518 ve D575 duvarlarına paralel uzanan ve
yine 2010 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan D515 peristasis duvarı ile aynı doğrultuda
olan D576 duvarına ait taşlar gözlenmiştir. Açmanın kuzeydoğusunda yürütülen
çalışmalarda da D575 duvarına yaslanan M.Ö. 4. yüzyıl başına ait horasanlı bir taban
(F11-11) saptanmıştır.
D575 ve D576 duvar doğrultularının oluşturdukları peristasis boşluğunda
yürütülen çalışmalarda seramikli bir dolgu kazılmış bu seramikli dolgunun D518 duvar
doğrultusunun üzerini de örttüğü, dolayısıyla bu duvarın olasılıkla M.Ö. 4. yüzyıl başında
iptal edilmiş olduğu anlaşılmıştır. D576 duvarının batısında yürütülen çalışmalarda
2010 yılı çalışmalarında 12.3.D açmasında ortaya çıkarılan ve M.Ö. 4. yüzyıl başında
iptal edilmiş olduğu düşünülen D533 duvar doğrultusunun üzerinin 12.3.B açmasında
gözlenen yoğun seramikli dolgunun devamı tarafında örtüldüğü, dolayısıyla duvarın M.Ö.
Geç 5- Erken 4. yüzyılda iptal edilmiş olduğu anlaşılmıştır. D575 ve D576 duvarlarının
tanımladığı peristasis boşluğunda yürütülen çalışmalarda M.Ö. Geç 6.- Erken 5. yüzyıla
ait bu duvarlardan D575 duvarının +1.05m, D576 duvarının ise +1.07m. kotunda horasanlı
çakıllı bir dolgu içinde askıda kaldıkları saptanmıştır.
12.3.C açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda iki farklı konutun sınırlarını
belirleyen D575 ve D576 duvarları ortaya çıkarılmıştır. D575 duvarının 11.2.C açmasında
ortaya çıkarılan D514 duvarnın devamı niteliğinde olduğu, ve daha önce ortaya çıkarılan
D518 duvarının izleri kullanılarak kullanım gördüğü anlaşılmıştır (Resim: 1).
BZ.11.SE.13.3.D Açması: 13.3.D açmasında yürütülen çalışmalara üst kotlardan
itibaren yoğun Hellenistik Dönem tahribat izleri saptanmıştır. Sürdürülen çalışmalar
sonucunda açmanın güneybatısından kuzeydoğusuna uzanan parsel duvarı (D580) ortaya
çıkarılmış, duvarın özellikle güneybatıda D575 duvarı ile köşe yapacağı alanda tahribata
uğradığı duvar taşlarının kısmen dağıldığı gözlenmiştir. D580 duvarının doğusunda caddedüzlem doğrultusunda yürütülen çalışmalarda ise yine Hellenistik Dönemde tahribat
görmüş son kullanım evresine ait çakıllı-horasanlı düzleme ulaşılmıştır.
Bu açmadaki çalışmalar sonucunda 12.3.C açmasında ortaya çıkarılan ve bir
6

konutun batı sınırını belirleyen D575 duvarı ile olasılıkla köşe yapıp konutun doğu sınırını
tanımlayan D580 duvarı ortaya çıkarılmış, fakat konutun iç mekân bölümlenmesine dair
bulguya ulaşılamamıştır.
BZ.11.SE.13.2.A Açması: D575 ve D580 duvarlarıyla tanımlanan konutun iç mekân
bölümlenmelerini anlamak amacıyla 13.2.A açmasında çalışmalar yürütülmüştür. 13.3.D
açmasında olduğu gibi bu açmadaki çalışmalarda da Hellenistik Dönem tahribat izleri
ilk seviyelerden itibaren gözlenmiştir. Yürütülen çalışmalarda açmanın kuzeybatısında
kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir iç mekân duvarı D582 ortaya çıkarılmış, duvarın
özellikle açmanın kuzeydoğu tarafında Hellenistik Dönem tahribatının yoğun olarak
gözlendiği alanda tahrip edildiği gözlenmiştir.
Sonuç olarak bu açmada yürütülen çalışmalarla D575 ve D580 duvarları ile
tanımlanan konutun Hellenistik Dönemde büyük oranda tahrip edilmiş olan bir iç mekân
duvarı saptanırken (D582) olasılıkla konutun doğu sınırını belirleyen parsel duvarının da
yine Hellenistik Dönemde (M.Ö. geç 3.- erken 2. yüzyıl) tamamen söküldüğü anlaşılmıştır.
BZ.11.SE.12.2.B Açması: Batıda D575 ve güneyde D580 duvarları ile sınırlanan
konutun iç mekân bölümlenmelerini anlamaya yönelik olarak yürütülen çalışmalarda
açmanın ortasında içinde deniz kabuklarının kullanıldığı iri çakıllı bir düzlem saptanmış,
düzlemin açmanın tamamına yayılmadığı, özellikle açmanın batı tarafında Hellenistik
Dönemde tahrip edildiği anlaşılmıştır. Açmanın güneybatısında 2010 yılı çalışmalarında
12.2.A açmasında ortaya çıkarılan D518 duvarına ait taşlar saptanırken, açmanın
kuzeybatısında bu duvarla köşe yapan ve yine 12.2.A açmasında açığa çıkarılan D519
duvarının devamı tahribata uğramış bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Açmanın ortasında
gözlenen çakıllı düzlemin tahribata uğramış bölümünde yürütülen çalışmalarda, çakıllı
düzlemin hemen altından oldukça yoğun kaba kap parçaları içeren derin bir dolgu
gözlenmiştir; ele geçirilen seramikler ışığında bu dolgunun yaklaşık olarak M.Ö. 6. yüzyılın
ikinci yarısına ait olduğu saptanmıştır. D518 duvarı kenarında yürütülen çalışmalarda ise,
duvarın +1.17m. kotunda destek taşlarının üzerine oturduğu gözlenmiş ve duvarın M.Ö.
6. yüzyıl sonlarında kullanım gördüğü anlaşılmıştır.
12.2.B açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda D518-D519 ve D582
duvarlarıyla sınırlanan bir iç mekân saptanmış ve bu mekânın çakıllı düzlemi ortaya
çıkarılmıştır. Çakıllı düzlem altından gelen yoğun seramikli M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısı
dolgusu bu alandaki yapılanmanın bu tarihlerde başladığına işaret etmektedir. 12.3.C
açmasında ortaya çıkarılan ve D518 duvarı ile aynı doğrultuda olup farklı bir aksı olan
D575 duvarının ise olasılıkla D518 duvarının iptalinden sonra bu duvar izi kullanılarak
inşa edildiği düşünülmektedir. Dolayısıyla D518 duvarı Arkaik Dönem yapılanmasıyla
ilişkiliyken D575 duvarının Klâsik Dönemde kullanım gördüğü saptanmıştır.
BZ.11.SE.12.2.C Açması: 12.2.C açmasındaki çalışmalara ilk seviyelerden itibaren
açmanın güneydoğusunda bir tahrip alanı ve açmanın geneline yayılan Hellenistik Dönem
seramik parçaları gözlenmiştir. Sadece açmanın güneydoğu ve güneybatısında Klâsik
ve Arkaik Dönem seramik parçalarının yoğunlaştığı saptanmıştır. Alt kotlarda açmanın
özellikle kuzeyinde Hellenistik Dönem dolgunun devam ettiği açmanın güneybatısında
ise Arkaik Dönem seramiklerinin yoğunlaştığı görülmüştür. Açmanın güneybatısında
sürdürülen çalışmalarda yoğun olarak M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısına ait seramik
parçalarının da ele geçirildiği ve 2010 yılı çalışmalarında 12.2.D açmasında ortaya
çıkarılan M.Ö. 6. yüzyıl düzlemine ulaşılmıştır. Bu alandaki çalışmalarda ayrıca 12.2.B
açmasından kısmen tahribata uğramış olarak devam eden D519 duvarı yine tahrip olmuş
7

bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Duvar ve M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısı düzlemi açmanın
güneydoğusunda üst kotlardan itibaren devam eden tahrip alanında kesildiği saptanmıştır.
Açmanın güneydoğu köşesinde yürütülen çalışmalarda ise yoğun seramik içeren bir dolgu
gözlenmiştir; M.Ö. 6. yüzyıl seramiklerinin yoğun olduğu bu dolgu bir tesviye dolgusu
niteliğindedir.
12.2.C açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda -12.2.B açmasında olduğu
gibi- Klâsik Dönem izlerinin çok büyük ölçüde Hellenistik Dönem tahribatı nedeniyle
silindiği anlaşılırken, sadece açmanın güneydoğu ve güneybatısında Arkaik Dönem
izlerine ulaşılmıştır. 13.2.A açmasındaki D580 ve D582 duvarlarını dik kesen Hellenistik
tahrip alanı açmanın güneydoğusunda kesitte görüldüğü gibi bir düzlemi de dik olarak
kesmektedir. Bu düzlem olasılıkla bu alanda yer alan fakat Hellenistik Dönemde tahribata
uğramış olan bir duvarla ilişkili olmalıdır. Açmanın kuzeyinde yer alan ince yapılı, koyu
renkli ve Hellenistik Dönem buluntuları içeren toprak ise 13.2.D, 13.1.A, 12.1.A ve 12.1.B
açmalarında görülen ve olasılıkla Hellenistik Dönem bir işlikle ilişkili olan toprak dolgusu
olmalıdır.
BZ.11.SE.11.1.B Açması: Yapı adasının en doğusunda yer alan, batıda 12.3.C
açmasında ortaya çıkarılan D575 duvarını, 2010 yılı çalışmalarında 11.2.C açmasında
ortaya çıkarılan D514 duvarını, güneyde ise 13.3.D açmasındaki D580 duvarı ile sınırlanan
konutun kuzey sınırını ve yapı adasını kuzeyden sınırlayan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu
caddenin devamını bulmak amacıyla bu açmada çalışmalar yürütülmüştür. Açmanın
güneybatı köşesinde D514 peristasis duvarının devamı ortaya çıkarılırken, duvarın
konutun kuzey parsel duvarı ile köşe yaptığı ve kuzeydoğuya yöneldiği anlaşılmıştır
(D578). D578 duvarının kuzeyinde ise caddenin son kullanım evresine ait horasanlı
çakıllı düzlem ortaya çıkarılmıştır. Cadde düzlemindeki evreleşmeyi anlamaya yönelik
olarak yürütülen çalışmalarda M.Ö. Geç 4. yüzyıl cadde düzlemi kısmen kaldırılmış ve
bu düzlem altından gelen çakıl, kum ve küçük seramik parçalarının kullanıldığı M.Ö. 4.
yüzyıl ortası bir başka düzleme ulaşılmıştır (Resim: 2).
BZ.11.SE.12.1.A Açması: 11.1.B açmasında ortaya çıkarılan ve yapı adasının
doğusunda yer alan konutu kuzeyden sınırlayan D578 duvarının devamını görmek ve
konutun kuzeydoğusundaki yapılanmayı anlamak amacıyla 12.1.A açmasında çalışmalar
yürütülmüş, daha ilk seviyeden itibaren açmanın kuzeydoğu köşesinde kızıl renkli, az
buluntu içeren bir dolgu gözlenmiştir. Bu dolgunun D578 duvar doğrultusunu da kapsayarak
ve alt kotlarda genişleyerek açmanın kuzey yarısına tamamen yayıldığı saptanmıştır.
Açmanın güneyindeki çalışmalarda ise açmanın güneyinden ortalarına yayılan ince
yapılı koyu renkli killi, az sayıda Hellenistik Dönem seramik parçalarının gözlendiği bir
dolgu kazılmıştır; bu dolgunun 12.1.B, 13.1.A, ve 13.2.D açmalarında da devam ettiği
anlaşılmıştır. 11.1.B açmasından devam eden D578 parsel duvarı doğrultusunda yürütülen
çalışmalarda ise, duvarın bu açmada olasılıkla Hellenistik Dönemde tahrip edildiği, ve
devam etmediği saptanmıştır. 12.1.A açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda, yapı
adasının doğusundaki konutun kuzey sınırını belirleyen D578 duvarının bu alanda tahribata
uğradığı anlaşılmıştır. Farklı seviyelerde kazılan kızıl renkli toprak ile yoğun karbonlugrimsi toprağın Hellenistik dönem atölye faaliyetleri ile ilişkili olduğu düşünüldüğünde,
bu alandaki Klâsik Döneme ait yapı evrelerinin olasılıkla Hellenistik Dönemde tahrip
edilmiş olmalıdır.
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BZ.11.SE.12.3.D, 12.2.B, 12.2.C 12.1.A ve 11.1.B Açmaları Genel Değerlendirme
2011 yılı çalışmaları sonucunda SE sektöründeki yapı adasının doğusunda yer alan
bir konutun mekânları büyük ölçüde ortaya çıkarılmıştır. Güneyde D580, kuzeyde D578
duvarları ile sınırlanan konutun batı sınırı 2010 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan D514
ve 2011 yılı çalışmalarında 12.3.C açmasında ortaya çıkarılan ve D514 duvarının devamı
olan D575 duvarı ile tanımlanmıştır. Konutun doğu sınırını belirleyen duvar ortaya
çıkarılamamıştır; buna göre, olası duvar doğrultusundaki Hellenistik Dönem dolgularının
bu alandaki parsel duvarını tahrip ettiği düşünülmelidir. Güney ve kuzeyde cadde ve geniş
düzlemle sınırlanan konut batıda bir peristasis ile diğer konuttan ayrılmaktadır. Dar uzun bir
plana sahip olduğu düşünülen konutun 3 farklı mekânı tanımlanmıştır. Girişinin olasılıkla
kuzeydeki caddeden olduğu düşünülen konutun avlusu kuzeyde yer almakta olup, D578,
D514, D519 ve tahribata uğramış olan parsel duvarları ile sınırlanmıştır. Avlu içinde batı
tarafında 2010 yılı çalışmalarında 12.2.D açmasında ortaya çıkarılan kuyusu mevcuttur.
Konutun güneyinde ise kapalı olduğu düşünülen iki farklı mekânı saptanmıştır. Konutun
hemen hemen her alanında gözlenen Hellenistik Dönem yapılanması tarafından Klâsik
Dönem kullanım evreleri ve tabanları tahrip edilmiş olmalarına karşın, parsel duvarlarında
yapılan sondajlar erken yapı katları hakkında bilgi vermiştir; 12.2.C açmasındaki M.Ö. 6.
yüzyıl sonu düzlem ile 12.2.B açmasındaki yoğun seramikli tesviye dolgusu konutun inşa
edilme evresinin olasılıkla M.Ö. 6. yüzyıl ortası olduğunu göstermektedir.
BZ.11.SE.13.1.A, 13.2.D, 12.1.B Açmaları
BZ.SE.13.1.A Açması: Yapı adasının doğusundaki yapılanmayı anlamak amacıyla
çalışılan 13.1.A açmasındaki çalışmalarda SE sektörünün doğusunda yüzeyde görülen
teras duvarına paralel alanda kızıl renkli toprak gözlenirken Hellenistik Dönem seramik
parçaları yoğun olarak ele geçirilmiştir. Açmanın güneybatı tarafında 13.2.D, 12.1.A ve
12.1.B açmalarında görülen ince yapılı killi, nemli grimsi –çamurumsu toprak gözlenirken
açmanın doğusundan başlayarak kuzeyine devam eden ve kuzeydoğu köşedeki teras
duvarına yaslanan çakıllı, küçük seramik kırıklı bir düzlem saptanmış ve açmanın
kuzeydoğu köşesinde yer alan teras duvarının bu düzlem içine oturduğu anlaşılmıştır.
Açmanın güneybatısında su seviyesine kadar inilmiş ve tamamen Hellenistik dolgular
kazılmıştır.
13.1.A açmasında yürütülen çalışmalarda SE sektörünün doğusunda yer alan ve
yüzeyde de görülen kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu teras duvarının Hellenistik Dönem
dolguları içine oturduğu saptanırken, bu alanda Klâsik Dönem yapılanması ile ilişkili
herhangi bir bulguya ulaşılamıştır. Bu açmada ele geçirilen yoğun demirci cürufları
olasılıkla bu alandaki Hellenistik dönem demir atölyesine ait olmalıdır.
BZ.11.SE.13.2.D Açması: 13.1.A açması çalışmalarının devamı olarak, burada
yapılan çalışmalarda açmanın tamamına yayılan Hellenistik dolgular kazılmıştır. Herhangi
bir mimarî öğenin ele geçirilmediği çalışmalarda 13.1.A ve 12.1.B açmalarında da görülen
grimsi nemli dolgunun bu açmada da devam ettiği saptanmış, 13.1.A açmasında olduğu
gibi Klâsik Dönem yapı evreleri gözlenememiştir.
BZ.11.SE.12.1.B Açması: 12.1.B açmasındaki çalışmalarda ilk seviyeden itibaren
açmanın kuzeyini kapsayan alanda yine kızıl renkli toprak gözlenmiş, alt kotlarda bu
toprağın açmanın doğusunu da kapsadığı görülmüştür. Açmanın güneyindeki çalışmalarda
ise, 12.1.A ve 13.1.A açmalarından devam eden grimsi-çamurumsu dolgu ve Hellenistik
Dönem seramik parçaları saptanmıştır. 12.1.B açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda
13.1.A, 13.2.D, 12.1.A açmalarında olduğu gibi Hellenistik Dönem dolgular kazılmış,
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herhangi bir mimarî unsura ulaşılamamış ve Klâsik Dönem yapı evreleri saptanamamıştır.
BZ.11.SE.13.1.A, 13.2.D, 12.1.B Açmaları Genel Değerlendirme
SE sektörünün doğusunda yer alan teras duvarının batısında kalan 13.1.A, 13.2.D,
12.1.A ve 12.1.B açmalarında yürütülen çalışmalarda bu duvarın Hellenistik Dönem (M.Ö.
Geç 3. yüzyıl-Erken 2. yüzyıl) evresine ait olduğu saptanmıştır. Bu duvar ile yapı adasının
en doğusunda yer alan konutun doğu sınırını belirleyen olası duvar doğrultusu arasında
kalan alanda hiçbir Klâsik Dönem yapılanması saptanamamıştır. 13.1.A açmasında
yürütülen çalışmalarda taban suyuna kadar inilmesine rağmen Klâsik Dönem evreleri
gözlenememiştir. Dolayısıyla Teras duvarı ile olası parsel duvarı arasında kalan alanda
Hellenistik Dönem yapılanması sonucu Klasik evrelerin tamamen ortadan kaldırıldığı
düşünülmektedir.
Bu açmalarda yürütülen çalışmalarda hemen hemen bütün açmalarda görülen kızıl
renkli toprak ve grimsi-çamurumsu ince yapılı toprak olasılıkla bu alandaki Hellenistik
Dönem işlikleri ile ilişkili olmalıdır. Bu açmalarda ele geçirilen figürin parçaları ile
teras duvarı üzerinde yüzeyde bulunan figürin kalıbı bu alandaki işliğin olasılıkla bir
figürin atölyesi olduğunu düşündürmektedir (Resim: 3-4). Ayrıca 13.1.A açmasında ele
geçirilen yoğun demirci cürufları bu alanda ayrıca bir metal atölyesinin varlığına da işaret
etmektedir.
BZ.11.SE. 10.4.A, 10.4.B, 10.4.C, 11.4.A, 11.4.B, 11.4.D Açmaları
2010 yılı kazı çalışmalarında 10.5.B, 11.5.A, 10.5.C ve 10.5.D açmalarında ortaya
çıkarılan güneybatıdan D552, kuzeydoğudan D545 duvarları ile sınırlanan peristasisin
kuzeydoğusundaki konut yapısını anlamak amacıyla 10.4.A, 10.4.B, 10.4.C, 11.4.A,
11.4.B ve 11.4.D açmalarında kazı çalışmaları yürütülmüştür.
BZ.11.SE.11.4.D Açması: Yapı adasının güneyinde yer alan, güneyde D562, batıda
D545, kuzeyde D570 ve doğuda D581 duvarlarıyla sınırlanan konutun doğusundaki
yapılanmayı anlamak amacıyla 11.4.D açmasında yürütülen çalışmalarda açmanın
doğusundan kuzeyine uzanan alanda daha önce 11.4.C açmasında ortaya çıkarılan
D581 duvarının devamı ortaya çıkarılırken, açmanın kuzeydoğusunda ise, yine 11.4.C
açmasından devam eden 120cm. genişliğindeki sokağın kumlu-çakıllı üst düzlemi ile duvar
kenarına yerleştirilmiş kanaletin devamına ulaşılmıştır. Kuzeydoğu köşedeki çalışmalarda
sokağı doğudan sınırlayan D584 duvarının alt kotlardaki taşları açığa çıkarılmıştır. D581
duvarının batısında yürütülen çalışmalarda, 11.4.A açmasından devam eden F11-10
horasan tabanı ortaya çıkarılmıştır. Açmanın güneydoğusunda yürütülen çalışmalarda ise,
F11-10 tabanı kısmen kaldırılmış ve bu taban altından M.Ö. 4. yüzyıl ilk yarısına ait bir
başka horasan taban (F11-33) saptanmıştır.
11.4.D açmasında yürütülen çalışmalarda, güneyde D562, batıda D545, kuzeyde
D570 ve doğuda D581 duvarlarıyla sınırlanan konutun doğu parsel duvarı olan D581
duvarının devamı ortaya çıkarılmış ve bu alandaki mekânı kısmen tanımlanmıştır. Konutun
doğusunda yer alan mekân doğuda D581, kuzeyde D570 ve batıda 10.4.C açmasında
ortaya çıkarılan kerpiç izleri ile tanımlanan D590 duvarlarıyla sınırlanmıştır. Güneyde
avluya açılan bu mekân olasılıkla yarı kapalı bir mekân olarak kullanım görmüştür.
BZ.11.SE.10.4.C Açması: 10.4.C açmasında yürütülen çalışmalarda ilk
seviyelerden itibaren açmanın kuzeyinde oldukça geniş bir alanı kaplayan koyu renkli
toprağın gözlendiği bir tahrip alanı saptanmıştır. Açmanın güneybatısındaki çalışmalarda
2010 yılı çalışmalarında 10.4.D açmasında ortaya çıkarılan horasanlı tabanın (F11-34)
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devamı açığa çıkarılmış, ancak açmanın kuzeyindeki tahrip alanı nedeniyle tabanın
devam etmediği saptanmıştır. Açmanın güneybatı köşesinden açmanın kuzeydoğu
köşesine doğru uzanan alanda D570 duvarının devamı ortaya çıkarılmış, duvarın açmanın
kuzeybatı köşesinde kesintiye uğradığı gözlenmiştir. D570 duvarı güneyinde yürütülen
çalışmalarda 10.4.B açmasından devam eden M.Ö. Geç 4. yüzyıl horasan tabanı (F11-07)
ortaya çıkarılmış, tabanın açmanın ortalarında D570 duvarına dik gelen kerpiç izleri ile
sınırlandığı izlenmiştir. Yaklaşık 60 cm. genişliğinde olan bu horasanlı kerpiç izlerinin bir
iç mekân duvarına (D590) ait olduğu saptanmıştır. Kısmen kaldırılan kerpiç izleri altından
herhangi bir taş sırasına rastlanmamış ve M.Ö. 5. yüzyıla ait D570 duvarını dik kesen
D590 duvarının bir iç bölme duvarı olarak inşa edildiği, taş kullanılmadan sadece kerpiç
dizisi şeklinde yükseltilip olasılıkla yarı kapalı bir mekânı tanımladığı anlaşılmıştır.
Böylece, 10.4.C açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda, bu alandaki konutun
bir başka mekânı daha tanımlanmıştır. 11.4.D açmasında ortaya çıkarılan mekân ile
yaklaşık aynı büyüklükte olan mekân batıda D557, kuzeyde D570 ve doğuda D590 kerpiç
duvarı ile sınırlanmakta olup 11.4.D açmasındaki mekân gibi avluya açılan, olasılıkla yarı
kapalı bir mekân olarak kullanılmıştır.
BZ.11.SE.10.4.A Açması: 10.4.A açmasında yürütülen çalışmalarda 2010 yılı
çalışmalarında ortaya çıkarılan peristasisi güneybatıdan sınırlayan D552 duvarının
devamı ortaya çıkarılmıştır. Açmanın kuzeyindeki çalışmalarda horasan bir taban (F1101) ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D570 duvarı ortaya çıkarılmıştır. D570 duvarının
peristasisi kuzeydoğudan sınırlayan D545 duvarına kadar uzanmayıp kuzeybatıdan tahrip
edildiği gözlenmiştir. D570 duvarının güneydoğusundaki çalışmalarda ise, bir başka
horasanlı taban (F11-02) gözlenmiş ve bu tabanın F11-01 tabanı ile çağdaş olup D552
ve D570 duvarları ile birlikte M.Ö. 4. yüzyıl sonunda kullanım gördüğü anlaşılmıştır.
F11-02 tabanının güneydoğudan D570 duvarına paralel, kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu
D571 duvarı ile sınırlandığı görülmüştür. Açmanın kuzeydoğusundaki çalışmalarda
D552 peristasis duvarına paralel uzanan ve D570 ile D571 duvarlarını kesen kuzeydoğugüneybatı doğrultulu D572 duvarı ortaya çıkarılmıştır; F11-02 tabanının bu duvarı örttüğü
gözlenmiştir. D571 duvarının güneydoğusunda yürütülen çalışmalarda ise, horasanlı taban
(F11-03) ortaya çıkarılmıştır. D571 ve D572 duvarlarının kesiştiği alanda yürütülen
çalışmalarda D571 duvarının M.Ö. 4. yüzyılın sonunda eklendiği, D572 duvarının F11-02
tabanı ile örtüldüğü belirlenmiştir.
Sonuç olarak, yürütülen çalışmalarla D570 duvarının konutu kuzeyden sınırlayan
parsel duvarı olduğu, D571 ve D572 duvarının ise iç mekân duvarı olduğu gözlenmiştir.
M.Ö. 4. yüzyıl sonunda D552 ve D570 duvarlarının hâlâ kullanım gördüğü, D571
duvarının eklenerek güneydoğudan mekânın bölündüğü ve D572 duvarının F11-02
horasanlı tabanı ile örtülerek güneydoğudan bölünen kapalı alanın kuzeydoğuya doğru
genişletildiği anlaşılmıştır (Resim: 5).
BZ.11.SE.10.4.B Açması: Bu açmada yürütülen çalışmalarda, ilk olarak açmanın
kuzeyinde horasan bir taban ortaya çıkarılmış (F11-07 ) ve bu tabanın 10.4.A açmasında
ortaya çıkarılan F11-01 ve F11-02 tabanları ile çağdaş olduğu anlaşılmıştır. Açmanın
güneybatısındaki çalışmalarda ise, 10.4.A açmasının güneydoğusunda ortaya çıkarılan
F11-03 tabanının devamı ile D572 duvarının devamı ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarın
kuzeydoğusunda yapılan çalışmalarda bir başka horasan taban (F11-09) ortaya çıkarılmıştır.
Bu tabanın kuzeybatıdan 10.4.A açmasında ortaya çıkarılan kuzeydoğu-güneybatı
doğrultulu D571 duvarının ortaya çıkarılan bölümüne kadar devam ettiği gözlenmiştir.
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Açmanın kuzeybatısında yürütülen çalışmalarda açmanın kuzeybatı köşesinden başlayıp
güneydoğu köşesine kadar kesintisiz devam eden kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu D577
duvarı ortaya çıkarılmıştır.
Sonuç olarak; D571 duvarı, 11.4.A açmasından devam eden kuzeybatı-güneydoğu
doğrultulu D572 duvarı ve D572 duvarına paralel kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu
D577 duvarlarının iç mekân duvarları olduğu ve dikdörtgen şeklinde kapalı bir mekânı
tanımladıkları anlaşılmıştır.
BZ.11.SE.11.4.A Açması: 11.4.A açmasında yürütülen çalışmalarda ilk olarak
açmanın batısında daha önce 10.4.B açmasında ortaya çıkarılan F11-07 horasan tabanının
devamı ortaya çıkarılmıştır. Açmanın güneyinde kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D579
açığa çıkarılmış, duvarın açmanın kuzeydoğusuna kadar devam etmediği gözlenmiştir.
2010 yılı çalışmalarında 11.5.D açmasında ortaya çıkarılan güneydoğu-kuzeybatı
doğrultulu D554 duvarının devam ettiği, 10.4.B açmasında D577 duvarı sınıra kadar gelip
kesildiği gözlenmiştir.
Sonuç olarak; M.Ö. 4. yüzyıl ilk yarısında 11.5.D açmasındaki güneydoğukuzeybatı doğrultulu D554 duvarı iptal edilerek D577 duvarı kullanılmaya başlanmış
olmalıdır. D554 duvarı ile birlikte peristasisi güneybatıdan sınırlayan D552 parsel duvarı,
kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D570 parsel duvarı, 10.4.A ve 10.4.B açmalarındaki
D572 iç mekân duvarı, önceki yıl çalışılan 10.5.C, 11.5.D ve 11.5.A açmalarındaki
D557, D558 iç mekân duvarları ile caddeyi sınırlayan D562 duvarlarının çağdaş olduğu
düşünülmektedir. M.Ö. 4. yüzyıl ilk yarısında D554 duvarı iptal edilerek D577 duvarının
yapıldığı ve diğer duvarlarla ilişkili kullanım gördüğü, M.Ö. 4. yüzyıl sonunda D77
duvarına kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D579 duvarının eklendiği anlaşılmıştır.
BZ.11.SE.11.4.B. Açması: Açmada yürütülen çalışmalarda açmanın güneyinde geç
döneme ait kuyu çember taşları ortaya çıkarılmıştır. Açmanın doğu tarafındaki çalışmalarda
ise kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu D581 duvarı ortaya çıkarılmıştır. Açmanın kuzeybatı
köşesinde etrafı düzgün taşlarla çevrili, 56 cm çapında M.Ö. 4. yüzyıla ait bir başka kuyu
saptanmış ve kuyunun güneydoğudan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D583 duvarı
ile sınırlandığı anlaşılmıştır. Açmanın güneydoğusundaki çalışmalarda yapı adasını
güneyden sınırlayan geniş cadde-düzlemin devamı açığa çıkarılmış, bu düzlemi sınırlayan
kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D562 duvarının ise tahribata uğradığı anlaşılmıştır.
Açmanın kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu D581 duvarının kuzeyindeki çalışmalarda
sert çakıllı bir düzlem gözlenmiştir; kısmen kaldırılan bu düzlem altından D581 duvarı
dibinde duvara paralel olarak uzanan pişmiş toprak kalipterlerden oluşturulmuş ve cadde
düzlemine kadar uzanan bir kanalet ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6).
BZ.SE.10.4.A, 10.4.B, 10.4.C, 11.4.A, 11.4.B ve 11.4.D Açmalarında Genel
Değerlendirme
2011 yılı çalışmalarında kazılan 10.4.A, 10.4.B, 11.4.A ve 11.4.B; 2010 yılında
çalışılan 10.5.B, 10.5.C, 10.5.D, 11.5.B ve 11.5.D açmalarında ortaya çıkarılan mimarî
unsurlar göz önüne alındığında bu alanda iki evreli bir konuta ait duvar ve tabanlar ortaya
çıkarılmıştır (Şekil: 2)
1. evrede, M.Ö. 4. yüzyıl başında, yapıyı güneybatıdan sınırlayan güneydoğukuzeybatı doğrultulu D545, kuzeybatıdan sınırlayan güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu
D570, kuzeydoğudan sınırlayan güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu D581 ve güneydoğudan
sınırlayan güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu D562 parsel duvarları olarak kullanılmışlardır.
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İç mekân duvarları olarak, güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu D572, kuzeydoğu-güneybatı
doğrultulu D557, güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu D556, kuzeydoğu-güneybatı
doğrultulu D558, kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D583 ile bu yıl çalışılan 10.4.C
açmasında ortaya çıkarılan güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu D590 duvarları ise iç mekân
duvarlarıdır . Bu evrede, D545, D570, D572 ve D557 duvarları ile; D570, D572, D577
ve D557 duvarları dikdörtgen iki farklı kapalı mekânı tanımlamaktadır. Bu kapalı
alanların güneydoğusunda D545, D557, D556 ve D558 duvarları ile D557, D556, D558
ve D570 duvarları kare şeklinde kapalı alanları oluşturmaktadır. Bu kapalı alanların yine
güneydoğusunda D545, D558, D577 ve D562 duvarları ile sınırlanan, ön giriş olması
gereken başka kapalı bir alan olduğu görülmektedir. Bu kapalı alanların kuzeydoğusunda
D570, D577 ve D590 duvarlarının oluşturduğu başka bir kapalı alan ve bu kapalı alanın
kuzeydoğusunda ise D570, D590 ile D581 duvarlarının oluşturduğu yarı kapalı bir alanın
olduğu düşünülmektedir. Bütün bu kapalı alanlara ve yarı açık alana girişin sağlandığı,
içinde kuyu olan ve girişi D562 duvarı ile sınırlanan caddeden olduğu düşünülen bir avlu
mevcuttur.
2. evrede, M.Ö. 4. yüzyılın sonunda, bu konut içinde bazı değişiklikler yapılmıştır.
Konutun kuzeybatısındaki D545, D570, D572 ve D557 duvarları ile D570, D572, D557
ve D577 duvarları arası dikdörtgen şeklindeki kapalı alanların ihtiyaçları doğrultusunda
bölünmüştür; D572 duvarının kuzeybatısının F11-02 horasanlı tabanı ile örtülüp
güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu D571 duvarı eklenilerek yeni mekânlar elde edilmiştir.
Bu mekânların güneydoğusundaki D545, D557, D556 ve D558 duvarları ile D557, D556,
D558 ve D570 duvarlarının oluşturduğu kare şeklindeki kapalı alanlarda da genişlemeye
gidilmiş, D556 duvarı iptal edilerek iki kare mekân tek bir mekân olarak kullanılmıştır.
BZ.11.SE.12.4.D, 11.4.C, 11.3.B, 11.3.A, 11.3.C, 11.3.D Açmaları
BZ.11.SE.12.4.D Açması: 12.4.D açmasındaki çalışmalarda öncelikle açmanın
kuzeybatısında horasan taban (F11-20) ortaya çıkarılmıştır. Açmanın güneydoğusunda
yürütülen çalışmalarda güneydoğu köşede çakıllı cadde düzlemi saptanırken, caddeyi
sınırlayan ve 12.3.B açmasında ortaya çıkarılan D574 duvarına ait kireçtaşı bloklar alt
kotlarda açığa çıkarılmıştır. Açmanın kuzeydoğusunda 2010 yılı çalışmalarında 12.3.A
açmasında ortaya çıkarılan D534 duvarının devamı saptanmış, duvarın güneybatısındaki
çalışmalarda ise horasan bir taban (F11-21) izlenmiştir. Açmanın güneybatı köşesinde
F11-21 tabanını tahrip ettiği gözlemlenen ağız çapı 56 cm. genişliğinde olan pithos ortaya
çıkarılmıştır. Bu alanda taban kısmen kaldırılarak seramikli M.Ö. 4. yüzyıl başı taban
dolgusu kaldırılmıştır. Açmanın güneybatı köşesindeki pithos bulunan alanda kısmen
derinleşilmiştir; çalışma sonucunda bu alandaki buluntunun pithos olmayıp üstüste
yerleştirilmiş geniş ağızlı künkler şeklinde bir yapılanmanın olduğu gözlenmiştir (Resim:
7).
BZ.11.SE.11.4.C Açması: 11.4.C açmasında yürütülen çalışmalarda açmanın
güneybatısında 12.4.D açmasında ortaya çıkarılan D581 duvarının ve duvarın
kuzeydoğusunda duvar boyunca döşenmiş kanaletin uzantısı ile 11.4.D açmasında
gözlenen çakıllı düzlemin devamı ortaya çıkarılmıştır. Açmanın kuzeybatısındaki
çalışmalarda horasan bir taban saptanmış (F11-14) ve bu taban üzerinde 7 adet gümüş
sikke bulunmuştur (Resim: 8-9). Açmanın doğusunda yürütülen çalışmalarda açmanın
kuzeyinden güneyine kadar devam ettiği gözlemlenen F11-16 horasan tabanı saptanmış
ve bu tabanın açmanın ortasında ortaya çıkarılan ve D581 duvarına paralel, çakıllı sokak
düzlemini kuzeydoğudan sınırlayan D584 duvarına kadar devam ettiği anlaşılmıştır.
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Kısmen kaldırılan bu taban altından D584 duvarına dik uzanan bir iç mekân duvarı
olan D585 duvarı ortaya çıkarılmıştır; duvarın kuzeydoğuya doğru tahrip edildiği
gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, 11.4.C açmasındaki çalışmalarda 12.4.D açmasında ortaya
çıkarılan kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu sokak düzleminin devamı açığa çıkarılmıştır;
bu sokağı sınırlayan ve dik uzanan D585 duvarı ve 12.3.A açmasında ortaya çıkarılan
D534 duvarı ile 12.4.D açmasında ortaya çıkarılan kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu
caddeyi sınırlayan D574-D584 duvarları kapalı bir mekânı tanımlamaktadır.
BZ.11.SE.11.3.B Açması: 11.3.B açmasında yürütülen çalışmalarda öncelikle
açmanın güneyinden başlayarak kuzeye doğru uzanan, 11.4.C açmasında ortaya çıkarılan
F11-14 horasan tabanının devamı ortaya çıkarılmıştır. Açmanın kuzeydoğusundaki
çalışmalarda 12.3.B açmasında ortaya çıkarılan ve 12.4.D açmasında da devamı görülen
D534 duvarının bu alanda tahribata uğradığı ve devam etmediği saptanmıştır. F11-14
horasan tabanı kısmen korunarak kuzeydoğuya doğru kaldırılmış ve 11.4.C açmasından
devam eden F11-16 horasan tabanının devamı ortaya çıkarılmıştır. Açmanın batı tarafında
sürdürülen çalışmalarda, F11-16 tabanı altından kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu uzanan
ve D584 duvarına dik gelen D586 duvarı ortaya çıkarılmıştır; duvarın kuzeydoğu yönünde
tahribata uğradığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, D584, D574, D534 ve D585 duvarları ve
D584, D585, D534 ve D586 duvarları ile tanımlı iki kapalı mekân belirlenmiştir.
BZ.11.SE.11.3.A Açması: 11.3.A açmasındaki çalışmalarda öncelikle açmanın
güneybatısında 11.4.B ve 11.4.C açmalarında ortaya çıkarılan kuzeybatı-güneydoğu
doğrultulu D581 ve D584 duvarlarıyla sınırlı çakıllı sokak düzlemi ortaya çıkarılmış
ve bu alanın kuzeyinde tahrip gözlemlenmiştir. Açmanın kuzeyindeki çalışmalarda
11.3.D açmasının güneyinde ortaya çıkarılan F11-19 horasan tabanının devamı güneye
doğru tahribata uğramış bir şekilde ortaya çıkarılmıştır; kısmen kaldırılan taban altından
bir başka taban gözlenmiştir (F11-26). Açmanın ortasındaki çalışmalarda ise, açmanın
kuzeydoğusuna kadar görünür bir şekilde devam eden F11-32 horasan tabanı saptanmıştır.
Sokak düzlemini sınırlayan D584 duvar doğrultusunda yürütülen çalışmalarda duvarın alt
kotlardaki devamına ulaşılmış, duvarın kuzeybatı köşedeki tahrip alanı nedeniyle kesintiye
uğradığı anlaşılmıştır. Sokak düzlemini batıdan sınırlayan D581 duvarı doğrultusundaki
çalışmalarda ise, duvarın güneybatıya döndüğü ve olasılıkla 10.4.C açmasında ortaya
çıkarılan D570 parsel duvarı ile köşe yaptığı saptanmıştır. D581 ve D584 duvarlarının
sınırladığı çakıllı sokak düzlemi üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda çakıllı sokak
düzlemi kısmen kaldırılarak erken dönem çakıllı düzlemine ulaşılmış ve sokağın M.Ö.
4. yüzyıl ortalarından itibaren kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu açmada yürütülen çalışmalar
sonucunda, yapı adasının ortasında yer alan konutun sınırları tamamen ortaya çıkarılmıştır;
konutun dört kapalı, bir yarı kapalı mekân ile bir avluya sahip olduğu anlaşılmıştır.
BZ.11.SE.11.3.C Açması: 11.3. C açmasındaki çalışmalarda öncelikle açmanın
batısından başlayarak kuzey yarısı boyunca devam eden alanda 11.3.D açmasından
devam eden F11-18 horasan tabanının devamı ortaya çıkarılmış, açmanın kuzeybatı
köşesinde taban üzerinde gözlenen çatı kiremidi parçaları bu mekânın kapalı, ya da yarı
kapalı bir mekân olduğunu göstermiştir. Açmanın güneydoğusundan açmanın ortalarına
uzanan alanda -2010 yılı çalışmalarında 12.3.A açmasında ortaya çıkarılan- D534 duvarı
doğrultusunda duvarın tahribata uğramış olduğunu gösteren kızıl renkli horasanlı bir
toprak gözlenmiştir.
11.3.C açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda yapı adasının ortasında yer
alan konutun doğusunda yer alan bir mekâna ait tabanlar saptanmıştır; bu mekânın erken
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evrede -M.Ö. 4. yüzyıl başı- kapalı bir mekân olduğu, ancak M.Ö. 4. yüzyıl ortalarından
sonra mekânı batıdan sınırlayan D534 duvarının iptal edilmesiyle yarı kapalı bir mekâna
dönüştürülmüş olabileceğini göstermektedir.
BZ.11.SE.11.3.D Açması: 11.3.D açmasında yürütülen çalışmalarda öncelikle
açmanın batısında 2010 yılı çalışmalarında 10.3.C açmasında belirlenen deniz kabuğu
katkılı horasan tabanın devamı açığa çıkarılmıştır (F11-17). Bu tabanın güneyde 10.3.D
açmasında önceki yıl ortaya çıkarılan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D541 duvarı ile
sınırlandığı anlaşılmıştır. Bu duvarın açmanın ortasında açık bir şekilde kesintiye uğradığı,
F11-17 tabanının da D541 duvarına yaslandığı ve duvarın bittiği alanda kesintiye uğradığı
görülmüştür. Bu nedenle, bu alanda D541 duvarını dik kesen kuzeybatı-güneydoğu
doğrultulu olası bir duvar olduğu düşünülmüş, ancak yapılan çalışmalarda olası duvara
ait taşlar bulunamamıştır. Taban dolgusunun da net bir şekilde bu doğrultuda kesintiye
uğraması nedeniyle bu alandaki duvarın tahribata uğramış olduğu düşünülmektedir.
Açmanın kuzeyindeki çalışmalarda ise, horasan bir başka taban saptanırken (F11-18),
açmanın güneyinde D541 duvarının güneyinde yürütülen çalışmalarda, yine M.Ö. Geç 4.
yüzyıla tarihlenen bir başka horasan taban (F11-19) ortaya çıkarılmıştır.
11.3.D açmasında yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan D541 duvarının
yapı adasının ortasında kalan ve güneyde D574, doğuda D515 ve onun devamı olan
D576, kuzeyde D517 ve batıda D584 duvarı ile sınırlanan konutun kuzeyindeki yarı
kapalı alanı tanımlayan duvar olduğu saptanmıştır. Bu duvar aynı zamanda yapı adasının
kuzeyinde yer alan konutun da güney sınırını belirlemektedir. Kuzeydeki bu konutun
doğu sınırını belirleyen duvar D541 duvarı ile köşe yapan, 11.3.D açmasında ise sadece
negatifi saptanan duvardır. Böylece kuzeydeki konutun güney ve doğu sınırını belirleyen
bu duvarlar ortadaki konut tarafından da kullanılmış olmalıdır. Yapı adasının ortasında
yer alan konutun girişi olasılıkla kuzeydeki caddedendir. Kuzeyde geniş bir avlusu olan
konutun batısında bir yarı kapalı mekânı ve olasılıkla bu mekândan girişi sağlanan iki
kapalı mekânı mevcuttur. Konutun doğusunda ise batıdaki kapalı mekânlara göre daha
büyük iki kapalı mekân bulunmaktadır.
BZ.11.SE.10.3.D, 10.3.B, 9.3.C Açmaları
BZ.11.SE.10.3.D Açması: 2010 yılı çalışmaları ile batıdan D523, güneyden
D549-541 duvarları ile sınırlandığı anlaşılan konutun kuzeyindeki yapılanmayı anlamak
amacıyla yürütülen çalışmalarda 9.3.C açmasından devam eden M.Ö. geç 4. yüzyıla ait
horasan tabanı (F11-29) açmanın tamamına yayılmış bir şekilde gözlenmiştir. Açmanın
güneydoğusunda F11-29 tabanı kısmen kaldırılmış ve 2010 yılı çalışmalarında 10.3.C
açmasında ortaya çıkarılan M.Ö. 4. yüzyıl ortası horasan tabana ulaşılmıştır (F11-36).
10.3.A açmasından devam eden D550 duvar doğrultusunda yürütülen çalışmalarda büyük
ölçüde tahribata uğramış duvar taşları ortaya çıkarılmıştır; D550 duvarını dik kesen
ve 2010 yılı çalışmalarında 10.3.C açmasında ortaya çıkarılan kuzeydoğu-güneybatı
doğrultulu D538 duvar doğrultusundaki çalışmalarda duvarın üst kotlardaki taşlarının
F11-29 tabanı ile örtüldüğü ve büyük ölçüde alt kotlara kadar tahrip edildiği anlaşılmıştır
(Resim: 10). Burada yürütülen çalışmalarda doğrultunun kuzey kesitinde görülen deniz
kabuklu taban dolgusunun açmanın kuzeydoğusunda net bir şekilde kesilmiş olması bu
alanda D538 duvarına dik gelen olası bir iç mekân duvarını işaret etmektedir.
BZ.11.SE.10.3.B Açması: 10.3.B açmasında yürütülen çalışmalarda üst kotlardan
itibaren açma genelinde yoğun tahribat gözlemlenmiştir. Açmanın kuzeybatısında 11.3.A
açmasından devam eden döküntü taşların kaldırılmasıyla geç dönem bir kuyuya ait taşlar
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ortaya çıkarılmış, kuyunun 10.3.A açmasında ortaya çıkarılan D563 duvarını tahrip ettiği
gözlenmiştir.
BZ.11.SE.9.3.C. Açması: Açmanın güneyinden başlayarak kuzeyine doğru ilerleyen
alanda 2010 yılı çalışmalarında 9.3.B açmasının kuzeyinde görülen horasanlı tabanın
devamı ortaya çıkarılmış (F11-29), tabanın açmanın doğusunda da devam ederek 10.3.D
açmasında olduğu gibi D550 duvar doğrultusunun üzerini de kapladığı gözlenmiştir.
Açmanın kuzeyinde yürütülen çalışmalarda D550 duvarı ile cadde kenarındaki olası
parsel duvarının köşe yaptığı alanda yoğun in situ kaplar gözlenmiştir (Resim: 11);
M.Ö. 4. yüzyıl ortasına ait amphora ve olpelerin yoğun olarak görüldüğü (Resim: 12)
bu alanda çatı kiremiti parçalarının da gözlenmesi bu alanın kapalı bir mekân olduğuna
işaret etmektedir. Çok sayıda buluntunun ele geçirildiği bu alanda gözlenen yoğun karbon,
deniz kabuğu, salyangoz kabukları ve kemik parçaları bu alanın olasılıkla depolama alanı
olarak kullanıldığını düşündürmektedir. Kaldırılan bu buluntuların altta killi-horasanlı bir
taban üzerine oturdukları anlaşılmıştır (F11-30). Açmanın kuzeybatısındaki çalışmalarda
caddeyi sınırlayarak konutun kuzey sınırını belirleyen parsel duvarına (D587) ulaşılmış,
kuzeydoğudaki çalışmalarda ise F11-29 tabanı altından gelen D550 duvarı ortaya
çıkarılmıştır (Resim: 13). D550 ile D587 duvarlarının köşe yaptığı alanda yürütülen
sondaj çalışmaları sonucunda D587 duvarının +1.37m., D550 duvarının ise +1.19m.
kotunda horasanlı dolgu içinde askıda kaldıkları anlaşılmıştır.
10.3.D ve 9.3.C açmalarında yürütülen çalışmalar sonucunda yapı adasının
kuzeyinde yer alan konutun sınırları ve iç mekânları büyük ölçüde ortaya çıkarılmıştır.
Konutun güneyde D541 ve 549, batıda D523, kuzeyde D587 ve doğuda 11.3.D açmasında
sadece negatifi ile tanımlanan bir duvar ile sınırlandığı anlaşılmıştır. Konutun güneyinde
10.4.C, 10.4.D ve 10.3.B açmalarında ortaya çıkarılan içinde bir kuyusu bulanan, ve
olasılıkla 11.4.C ve 11.4.D açmalarında ortaya çıkarılan çıkmaz sokak olarak nitelendirilen
sokaktan girişi olan bir açık mekânı bulunmaktadır. Konutun kuzeyinde ve batısında
dört kapalı mekânı mevcuttur. Bu mekânlardan kuzeybatıda yer alan mekânın 9.3.C
açmasındaki çalışmalarda ortaya çıkarılan in situ buluntular ışığında bir depolama alanı
olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Konutun güneydoğusunda yer alan uzun mekân
olasılıkla sokaktan girişi olan yarı kapalı bir mekân olarak kullanılmış olmalıdır.
Burgaz L1-L4 Limanlarında Sualtı Çalışmaları
2011 yılı sualtı çalışmaları Burgaz kazı heyeti üyesi sualtı arkeolojisi uzman ve
öğrencilerinden oluşan Brock Üniversitesi’den Dr. Elizabeth S. Greene başkanlığındaki
ekip3 tarafından yürütülmüştür. Burgaz Limanları’nda kullanılan teknolojiyi, limanların
hangi amaçlar için kullanıldığını anlamak üzere liman kalıntılarını belgelemek, haritalamak
ve limanların yoğun olarak kullanıldıkları dönemleri saptamak üzere liman tabanlarında
görülen seramiklerin belgelenmesi amacıyla sualtı çalışmaları yürütülmüştür (Resim: 14).
Sualtı çalışmaları L1 ve L4 limanlarında sistematik yüzey taraması ile gerçekleştirilmiştir.
Çalışmalarda L1 ve L4 limanlarındaki görünürde olan duvar kalıntıları, doğal kayalar ve
ilişkili yapılanmalar çizimleri yapılıp fotoğraflanarak belgelenmiştir.
L1: L1 limanında yürütülen çalışmalarda yapıların limanın doğal korunağına uygun
olarak genişletildiği anlaşılmıştır. Limanın görünen maksimum ölçüleri kıyıdan limanın
açılışına kadar olan olan kısmı 60 m, genişliği ise 10-15 m.dir. L1 limanının diğer antik
3

Dr. Justin Leidwanger, Asaf Oron, Amanda Angelone, Tarah Csaszar, Susan Grouchy, Lana Radloff, Samantha
Rohrig, Christian Wilson.
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limanlar gibi kıyı şeridinin arkasında kalan alçak alanları kapsayacak şekilde yapıldığı
saptanmıştır. Bu limanda görünürdeki kesme duvar kalıntıları, büyük doğal kayalar ve
molozlar belgelenmiştir. Liman içinde ve çevresinde ele geçirilen seramik buluntular
Hellenistik Dönem öncesi kullanımına dair ip uçları vermektedir.
L1 ve L4 limanları arasında 195m. uzunluğunda, günümüz kıyı şeridinden 45
m. uzaklıkta başlayan uzun doğal bir taş dizisi saptanmıştır. Lodos rüzgârlarına karşı
mükemmel bir koruma sağlayan duvar aynı zamanda meltem rüzgârları sırasında gemiler
için demirleme noktasını da oluşturmaktadır. Duvarın güney ucunda az sayıda Hellenistik
Döneme ait buluntular ele geçirilirken, kuzey uca doğru ise buluntu sayısının arttığı ve
buluntuların Roma ve Geç Roma Dönemine ait oldukları saptanmıştır.
L4: L1 limanından daha büyük olan L4 limanının kıyıdan uzunluğu 200 m, genişliği
ise 300 m.den fazladır. Limanın güney mendireği deniz duvarına dayanmaktadır, geniş
kesme duvarlar en az iki yönde yığılmıştır. L4 ve deniz duvarı arasındaki kesişimden
sonra mendirek deniz yönüne doğru devam etmektedir. Mendireğin sonundaki taş
molozlar buradaki bir çeşit yapıya işaret etmektedir. Suyun içinde net bir şekilde
görülebilen ve mendireğin sonunda deniz yönünde bulunan geniş kayalar ve molozlar
rüzgar ve dalgalardan korunma sağlamaktadır. L4 limanında gözlenen en erken buluntular
Hellenistik Döneme aittirler (M.Ö. 3. – 2. yüzyıllar). Kuzey mendireğinden 50 m. uzakta
görülen moloz konsantrasyonu ve Geç Roma 1 ve Geç Roma 2 amphora parçaları olasılıkla
M.S. 5. yüzyıl ya da M.S. Erken 6.yüzyıla tarihlenen bir batığa işaret etmektedir. Seramik
buluntular, limanın 800-900 yıl boyunca kullanım gördüğünü göstermektedir.
Çevre Düzenleme, Restorasyon-Konservasyon ve Arkeobotanik Çalışmaları
GD sektöründe kazılan alanlarda çevre düzenlemesi için kazı ve yüzey tarım
topraklarının atılması sağlanmış ve ören yerinin doğal görünümünün korunması
sağlanmıştır, ayrıca kazılan alanlar dikenli tel çitler ile çevrilerek koruma altına alınmıştır.
Önceki yıllarda kazılan alanların bozulan çitleri (GB ve KD sektörleri) onarılmıştır.
Kazı evi deposunda bulunan etütlük ve diğer buluntuların rafları büyük ölçüde
yeniden düzenlenmiş, temizlenmiş ve listelenmiştir. Gelecek yıl kazı sezonu döneminde
geri kalan rafların da aynı şekilde yeniden düzenlenmesi ve temizliğinin yapılması kazı
başkanlığı tarafından planlanmaktadır.
2011 yılı kazı sezonunda toplam 39 eserin restorasyon ve konservasyon işlemleri
yapılmış ve müzelik eser niteliğinde olan bu buluntular Marmaris Müzesi’ne teslim
edilmiştir. Limanlarda yapılan yüzey araştırmaları sonucu diagnostik olarak seçilen
etütlük eserlerin konservasyonu için Bodrum Müzesi Sualtı Arkeolojisi Laboratuvarı’nda
çalışmalar başlatılmıştır.
Mekân kullanımı ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik olarak
arkeobotanik degerlendirmelerde kullanılacak kalıntıları elde etmek amacıyla SE
sektöründe yürütülen çalışmalarda kazı seviyelerinin ilgili olabileceği düşünülen
yerlerinden alınan toplam 99 adet toprak örneği yüzdürme (floatation) yöntemi ile
çalışılmıştır. Mikromorfolojik çalışmalar yapmak üzere alınan 28 adet toprak örneği
ve suda yüzdürme tekniğiyle yıkama sonucu elde edilen veriler laboratuvar ortamında
incelenmek üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi Arkeoloji Müzesi’nde çalışmalara
başlanmıştır.
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Myndos KazIsI 2011
Mustafa ŞAHİN*
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gümüşlük Beldesinde yer alan Myndos antik kentinde
sürdürülen kazı çalışmalarına 2011 yılında da devam edilmiştir. Kazı çalışmalarına Bakanlığı
temsilen Sayın Mehmet Katkat katılmıştır. Uyumlu ve yardımsever çalışmalarından
dolayı kendisine bir defa daha teşekkür ederiz. Kazı ve araştırmalara heyet üyesi olarak
destekte bulunan Dr. Derya Şahin, Arş. Gör. Serkan Gündüz, Arkeolog Durmuş Altan ve
Harita Mühendisi İlke Ekizoğlu’na minnettarız. Çalışmalar, Uludağ Üniversitesi1, Selçuk
Üniversitesi2, 18 Mart Üniversitesi3, Adnan Menderes Üniversitesi4 ve Ahi Evran Üniversitesi5
öğrencilerinden oluşturulan bir ekip tarafından yürütülmüştür. Gayretli çalışmalarından
dolayı heyet üyesi öğrencilerimize bir defa daha teşekkür etmeyi borç biliriz.
2011 kazı çalışmaları verilen sınırlı izin nedeniyle salt Asar Adası’nda 663 numaralı
parselde sürdürülebilmiştir. 2011 yılındaki çalışmalar ile adanın üst yarısının büyük bir
bölümünde kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Adanın kuzeyindeki kazılara 2010 sezonunda
bırakılan yerden devam edilirken, bu sezon ilk olarak adanın güney yamacına da kazılara
başlanmıştır (Resim: 1). Güney yamaçtaki kazıların en önemli nedeni 2009-2010 sezonlarında
büyük bir bölümünü açığa çıkardığımız yapının güney sınırını bularak, yapının gerçekten bir
bazilika olup olmadığını anlamaktır. Kazı alanlarının genel koordinatörlüğünü Ufuk Gürdal
üstlenmiştir.
Kuzey Yamaçtaki Çalışmalar
C 1 Açması
Bu alanda başlıca 3 farklı sektörde çalışılmıştır: C 1, C 2 ve D 1 (Resim: 2). Alanların
açma sorumlusu Durmuş Altan’dır.
C1 Açmasında ilk çalışmalara 2010 yılında güney bölümden başlanmıştır. 2011 kazı
sezonunda ise tamamı açılarak C1 açması sonlandırılmıştır. Açma ebadı arazi koşulları
nedeniyle 10 x 4 m olarak belirlenmiştir. Çalışmaya başlamadan önce alan kendi içinde
iki bölüme ayrılmıştır. İlk olarak doğudaki 5x4 metrelik bölüm açılmıştır. Burada ortalama
1.20 m. derinliğe inilmiştir. Kazı sonunda sınırları tam olarak belli olan ve kapısı kuzeye
açılan 5.16 m. uzunluğunda bir oda tespit edilmiştir. Odanın dar yüzlerindeki duvar hafif
dış bukeydir. Ayrıca oda kuzeye doğru bir miktar daralmaktadır. Odanın güney köşedeki
genişliği 4.19 m. kuzeydeki genişlik 2.51 m.dir. Kapı girişinde 1.01x0.23x0.8 m. ölçülerinde
mermer bir eşik bulunmuştur. Odanın kuzeybatı köşesinde 0.50x0.28 m. pişmiş toprak bir
döşeme plâkası korunmuştur. Kapı girişinde ise kireçle sıkıştırılmış bir zemin döşemesi
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bulunmaktadır. Ortalama 0.60 m. olan duvarlarda ise çamur harç ve moloz taş malzeme
kullanılmıştır. Duvarlarda korunan ortalama yükseklik 1.16 m.dir. Oda içinde bir onur
çelengi, Artemis’e (?) ait figürin parçası, yoğun bir şekilde metal çivi ve çatı kiremiti parçaları
ve 3 adet sikke bulunmuştur. Çin kökenli olan M.S. 11-13 yüzyıllara tarihlenen “Celedon”
seramiğine ait sırlı parça da bu odada bulunan buluntular arasında yer almaktadır. Odada
ana kayayı tesviye etmek için moloz taşlardan oluşan bir dolgu kullanılmıştır. Kazı sonunda
bu dolgu kaldırılmıştır. Odanın dolgusundan ise yoğun bir şekilde Geç Klasik ve Hellenistik
Döneme ait seramik parçaları gelmiştir. Üzerinde Eros betimi bulunan megara kâsesine ait
parçalar en fazla kayda değer buluntudur. Açmanın genelinde bir yangın katmanının olması
dikkat çekmektedir.
Doğu bölümdeki çalışmaların tamamlanmasından sonra açmanın batıdaki ikinci
bölümüne geçilmiştir. Burada inilen ortalama derinlik 2.30 m.dir. Açmanın sınırını sur
duvarı oluşturmaktadır. Sur duvarında yoğun kireç karışımlı bir harç kullanılmıştır. Kuzey
bölümünde çamur harçlı ve moloz taşla örülen 0.75 m. kalınlığında bir duvar bulunmaktadır.
Duvarın temeli ana kayaya inmeden dolgu toprağın üzerinde durmaktadır. Duvarın doğu
ucunda 0.80x0.42x0.12 m. ölçülerinde yeşil kum taşından bir kapı eşiği bulunmaktadır.
Kapı eşiğinin önü mermer plâkalarla oluşturulan 0.80x1.08x0.08 m. genişliğinde bir zemin
ile kaplanmıştır (Resim: 3). Kullanılan plakaların boyutlarında belli bir standartın olmadığı
dikkat çekmektedir. 0.46x0.45x0.24 m. ölçülerindeki bir diğer mermer blok zeminin güney
köşesinde ters çevrilmiş durumda bulunmuştur. Bu Mermer blok söküldüğünde ölçüleri ve
profillerinden sunağa ait bir köşe parçası olduğu anlaşılmıştır6. Bunun üzerine kaplamada
kullanılan diğer mermer plakalar da yerlerinden sökülerek kontrol edilmiş ve bunlarında
profilli olduğu anlaşılmıştır (Resim: 4)7. Birbirinin devamı olduğunu düşündüğümüz her iki
plâka geçici olarak sunak üzerine konulmuştur. Kaplama zemin genelinde yangın izi dikkat
çekmektedir. Yangın mermerin özelliğini bozmuş ve kireçleştirmiştir.
Yerinden sökülerek kontrol edilen ve her iki dar yüzünde birer haç motifi bulunan bir
diğer mermer blok kapının girişinin önünde yer almaktadır (Resim: 5)8. Bu başlık yardımıyla
Ortaçağ konutlarının inşa edildiği tarihleri de yaklaşık belirlemek mümkün olmaktadır.
Aşağıda değineceğimiz, Kule Arkası’nda yer alan 8 numaralı sondaj buluntularına göre,
Bazilika 7. yüzyılın ilk yarısında tahribata uğramıştır. Bazilikaya ait olduğunu düşündüğümüz
bu başlıklar zeminin tesviyesinde kullanıldığına göre, bu tarihten sonra Bazilika tekrar inşa
edilmemiş ve ada iskâna açılmıştır. Bu saptamaya göre, ada üzerindeki sivil yerleşim en
erken 7. yüzyılın ikinci yarısında başlamış olmalıdır.
C 1 açmasında yapılan kazılarda yoğun bir şekilde seramik parçalarına rastlanmıştır.
0.30 m. derinliğindeki ilk seviyede Kuzey Afrika Geç Roma tabağı, gri Minyas seramiği (?),
kandil parçaları, Hellenistik Döneme ait olduğunu düşündüğümüz Artemis’e ait figürin parçası
ve Bizans Dönemine ait sırlı seramik parçaları öne çıkan buluntular arasına yer almaktadır.
2. seviyede 0.49 metreye inilmiştir. Hellenistik Döneme ait unguentarium parçası, amphora
dibi, krem renkli seramikler, siyah firnisli seramikler ele geçirilen buluntular arasındadır.
Çin kökenli “Celedon seramiğine” ait parça ise bize Myndos’ta deniz ticaretinin ulaştığı
boyutu göstermektedir. 0.97 metreye inilen 3. seviyede Hellenistik Dönem günlük kullanım
kaplarına ait parçalar, Kuzey Afrika kökenli Geç Roma Dönemine ait kandil parçası ve
6
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Ölçüler: 0.56x0.29x0.10 m. ve 1.07x0.37x0.11 m..
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Bizans Dönemine ait sırlı bir kâseye ait ağız parçası ele geçirilmiştir. 4. seviyede ise 1.20
m. derinliğe inilmiştir. Klâsik Döneme ait seramik parçaları, Hellenistik Dönemden günlük
kullanım kapları, Bizans Çağından hacı ampulü parçası, unguentarium parçası, pişirme
kaplarına ait ağız parçaları ele geçirilen buluntulardandır. Ana kayanın üzerinde siyah firnisli
kaplardan oluşan M.Ö. 4. yüzyıla ait bol miktarda seramik parçası bulunmuştur. Ayrıca
siyah figür döneminden bir seramik parçası, megara kâsesi parçaları, lagynos parçası ve 1.
yüzyıldan terra sigillata parçası önemli buluntular arasında yer almaktadır.
Seramik dağılımından da anlaşılacağı gibi homojen bir buluntu grubu söz konusu
değildir. Ancak siyah figur seramik parçası, daha önceki kazı raporlarımızda da vurguladığımız
gibi, ada üzerindeki yerleşimi en azından M.Ö. 6. yüzyıla kadar geri götürmektedir. Açmanın
genelinde dikkat çeken yangın izleri, tahribat nedenleri arasında yangının da göz önünde
bulundurulması gerektiğine işaret etmektedir.
C2 Açması
2010 sezonunda yarım bırakılan açmada kazı çalışmalarını tamamlamak için
başlatılan çalışmalarda 8.60x8.70 m. ölçülerinde bir alan kazılmıştır (Resim: 2)9. Toplam
inilen derinlik 2.03 m.dir. Kazılar sonucunda alanın büyük bölümünün ana kayadan
oluştuğu ortaya çıkmıştır. Açmanın güneybatı köşesinde anakaya çukurlarında Geç Klâsik
ve Hellenistik Döneme ait seramik parçalarından oluşan bir dolguya rastlanmıştır. Açmanın
güneybatı kenarında kapı eşiği gibi yine erken dönem malzeme kullanılarak inşa edilen bir
duvarın temelleri bulunmuştur.
Alanın kuzeydoğu köşesinde zemin üzerinde Bizans Çağına ait sekiz adet sikkeye
rastlanmıştır. Ayrıca iki adet cam kandil kaide parçası ve iki adet figürin parçası bulunmuştur.
Açmanın kuzey sınırını oluşturan duvarın güneyinde ana kayaya oyulmuş şekilde 3.55x0.
49 m. ebadında ve 0.48 m. derinliğinde temel yatağı tespit edilmiştir. Açmayı çevreleyen
duvar çamur harç ve moloz taşla yapılmıştır. Duvar kalınlığı 0.70 m.dir. Duvar üzerinde yer
yer renkli sıva katmanı korunmuştur. Dolguda bulunan sikkeler duvarların Erken Bizans
Dönemine ait olduğuna işaret etmektedir.
Daha sonra C2 açmasını C1 ile aynı düzleme getirmek amacıyla açmanın kuzey
sınırı 1.30 m. genişletilmiştir. Burada 0.25x0.25 cm. ebadında ve 0.03 m. yüksekliğinde
pişmiş toprak plâkalardan oluşan zemin döşemesi tespit edilmiştir. Plâkaların üzeri 0.02 m.
genişliğinde ve 0.005 m. derinliğinde yan yana parmak ucuyla açılmış dört adet çizgi ile
süslenmiştir. Açmanın batısında korunan bölümün ebadı 0.80x0.65 metredir. Bu bölümde
ayrıca bir adet mühürlü amphora kulbu da bulunmuştur.
Açmanın temizlik çalışmaları esnasında güneydoğu köşede tespit edilen profilin 2010
yılında açığa çıkarılan taş döşeli yolun devamı olabileceği düşünülerek kazı çalışmaları bu
yöne doğru 1.90 m. genişletilerek kaydırılmıştır. Burada yapılan kazılar sonunda yola ait üç
basamak daha açığa çıkartılmıştır. Ayrıca açmanın kuzey kenarında bulunan iki basamak,
yolun, aynı doğrultuda kuzeye doğru devam ettiğini göstermektedir. Kalıntılardan yer yer
ana kayanın düzlenerek yol olarak kullanıldığı da anlaşılmıştır. Basamak yüksekliği ortalama
0.17 m.dir. Yolun kuzey köşesindeki basamakların üzerinde beş adet sikke bulunmuştur.
Genişletilen bu alanda ayrıca üzerinde haç motifi bulunan mermerden bir sütun başlığı tespit
edilmiştir.
C 2 Açması’nda yapılan çalışmaların ilk seviyesi yüzeyden 0.66 m. aşağıda
sonlandırılmıştır. Ele geçirilen buluntular arasında M.Ö. 5.-4. yüzyıla ait siyah firnisli kaplar,
9
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Megara kâsesi parçaları, Hellenistik Dönemden günlük kullanıma ait sırsız kaplar ve amorf
kap parçaları yer almaktadır. Günlük kullanıma ait seramik parçaları kült alanında zaman
zaman ziyafetlerin de gerçekleştirildiğini düşündürmektedir. 2. seviyede 0.89 m. derinliğe
inilmiştir. İlk seviyeye oranla daha fazla M.Ö. 5.–4. yüzyıla ait ince seramik parçaları
bulunmaktadır. Kaba seramik olarak amphoralara ait ağız ve gövde parçaları ve kandil
parçaları ele geçirilmiştir. Malzemenin çok karışık olması, seramik kırıklarının burada dolgu
malzemesi olarak kullanıldığına işaret etmektedir. Burada tamamlanamayacak durumda çok
sayıda kap parçası da ortaya çıkmıştır. Bunlar Geometrik Dönemden-Geç Antik Çağa uzanan
çok geniş bir zaman dilimine işaret etmektedir. Bu durum dolgunun bu seviyede de devam
ettiğini göstermektedir. 3. seviyede 1.44 m. derinliğe inilmiş ve Hellenistik Döneme ait
lagynos parçaları, megara kâseleri, yine Hellenistik Döneme ait günlük kullanım kaplarına
ait parçalar, terra sigillata parçası ve bir de üzerinde bitkisel motif bulunan kalıp parçası ele
geçirilmiştir. Bu kalıp parçası, Myndos’ta seramik üretiminin olması olasılığını artırmaktadır.
Buluntular arasında yer alan Arkaik Döneme ait figürin parçaları ve Hellenistik Döneme
ait mangal parçaları kayda değer buluntular arasındadır. Kazı çalışmalarının 4. seviyesinde
1.86 m. derinliğe inilmiştir. Buluntular arasında Klâsik ve Hellenistik Dönemlere ait seramik
parçaları bulunmaktadır. Kandillere ait parçalar Hellenistik Dönemden M.S. 6. yüzyıla
kadar geniş bir zaman dilimine yayılmaktadır. Ayrıca kalıp yapımı kâse parçaları ve terra
sigillata parçaları da görülmektedir. Ana kayaya 2.03 m. derinlikte ulaşılmıştır. Ele geçirilen
buluntular arasında mantar ağızlı amphoralar, Hellenistik Döneme ait kandiller ve günlük
kullanım kapları bulunmaktadır. C 2 açmasının genişletilen bölümünde yüzeyden 0.82 m.
aşağı inilmiştir. Buluntular arasında üzerinde mühür bulunan çift kulplu amphora parçası ve
bir amphora tıpası kayda değerdir. Zemin üzeri buluntuları arasında yine Geometrik Döneme
ait seramik parçaları dikkat çekmektedir. Çok geniş bir zaman aralığına ait buluntuların iç
içe olması tabakaların karışmış olduğunun göstergesidir.
D 1 - A Açması
Adanın kuzey yamacında kazı çalışması yapılan bir diğer alan D sektörü olmuştur.
Bu bölümde ilk kazılan alan D1 Açması’dır (Resim: 2). 10x10 m. ölçülerindeki alan önce
10x5 m. olmak üzere ikiye ayrılmış ve her iki sektörde farklı gruplarla aynı anda kazıya
başlanmıştır. D 1 açmasının batı bölümünde batıya doğru inen beş basamak tespit edilmiştir.
Bu basamaklar C 1’de bulunan mekânın kapısından aşağı doğru devam etmektedir.
Basamak yüksekliği burada 0.25 metredir. Merdiven batıda bir duvar, güneyde sarnıçla
sınırlanmaktadır. Basamakların güney bölümünde sıvası korunmuş 1.73 m. derinliğinde bir
sarnıç bulunmuştur. Sarnıcın doğu duvarında basamağa benzer 3 çıkıntı vardır10. Hemen
basamakların önünde zemin üzerinde yer alan temizleme çukurunun çapı 0.37 m. derinliği
0.17 metredir. Sarnıcın doldurulmasında eşik ve mermer parçalar gibi mimarî elemanlar
da kullanılmıştır. Merdivenlerin kuzeyinde kiler olduğunu düşündüğümüz 3,16x3,60 m.
ölçülerinde bir mekân bulunmaktadır. Mekânın korunan yüksekliği 1.70 metredir. Merdivenler
bu mekâna inişi sağlıyor olmalıdır. Ancak bağlantı noktasında eşik bulunmadığının altını
çizmek doğru olacaktır. Basamak olarak kullanılan taşın doğusunda içinde in situ bir amphora
kalıntısı bulunan koridor yer almaktadır. Koridor 0.44 m. genişliğinde eşiğin bulunduğu bir
kapı ile daha geniş olan ana mekâna açılır. Burada in situ olarak ortada depolama amacıyla
kullanılan bir kaba ait dip bölümü, büyük bir pithosa ait parçalar ve bunun altında bir
öğütme taşı ele geçmiştir (Resim: 6). Pithosun içerisinde büyük bir taş dikkat çekmektedir.
10

Basamak ölçüleri yukardan aşağı 0.43 x 0.18, 0.24 x 0.17 ve 0.24 x 0.18 metredir.
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Bu taş bize pithosun bilinçli bir şekilde kırılarak tahrip edildiğini göstermektedir. Ayrıca
oda içinde zemin üzerine gelecek şekilde bol miktarda çatı kiremidi bulunmuştur. Mekânın
güneyinde zeminin bir bölümü 0.44x0.44x0.94 m. ölçülerinde pişmiş toprak plakalardan
oluşmaktadır. Zeminin diğer bölümü sıkıştırılmış toprakla düzeltilmiştir. Odanın batısında 3
m. genişliğinde bir alan bulunmaktadır. Burası sur duvarı ile son bulmaktadır. Ödeneğimizin
bitmiş olması nedeniyle buradaki kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Bu bölümde ana kaya
üzerinde yer yer temel yatakları tespit edilmiştir. Duvar çamur harçlı moloz taşlıdır. Taşların
arasında kiremit kullanılmıştır.
D1-A Açması’nın ilk seviyelerinde karışık olarak Hellenistik, Geç Roma ve Erken
Bizans dönemlerine yayılan bir dağılım söz konusudur. M.S. 2. ve 3. yüzyıllara ait kapak
parçaları, Geç Roma kandil parçaları, iç bükey dipli amphora ve günlük kullanım kabı
kaideleri, dışta siyah içte kahverengi firnisli yerel üretim olduğunu düşündüğümüz kap
parçaları, Bizans Dönemine ait kapak ve tava parçaları bulunmuştur. 2. seviyede M.Ö. 4.
yüzyıla ait siyah firnisli seramikler, Hellenistik Döneme ait amphora dip parçaları, Geç
Roma Dönemine ait amorf tabak parçası, çanak parçaları, süzgeç parçası, emzikli seramik ve
Kuzey Afrika kökenli seramik parçaları, Bizans Dönemine ait sırlı amorf seramik parçası ve
çift kulplu testi buluntular arasındadır. 3. seviyede ele geçirilen seramik buluntuları arasında
Erken Bizans Dönemine ait tek kulplu sürahi ve tutamaklı kandil parçaları yer almaktadır.
4. seviyede Kuzey Afrika kökenli Geç Roma seramikleri, bir adet Bizans Dönemine ait
sırlı amorf parça bulunmuştur. 5. seviyede ele geçirilen buluntular arasında künk parçası,
Hellensitik Döneme ait deve tüyü hamurlu testinin ağız ve boyun parçası vardır. Bu evreye
ait en ilginç buluntular Geç Antik Çağa ait tutamaklı kandil parçası ve Beylikler Dönemine
ait olduğunu düşündüğümüz yaldızlı kap parçasıdır. 6. seviyede bulunan seramikler arasında
Gri Minyas’a benzer hamura sahip kap, Kuzey Afrika Geç Roma seramiği, tek kulplu testiye
ait boyun ve kulp parçası, iç bükey formlu bir testiye ait kaide parçası vardır. 7. seviyede
ele geçirilen buluntular arasında Hellenistik Döneme ait seramik parçaları, emzikli kaplara
ait emzik parçaları, M.S. 1. yüzyıla ait kapak parçaları ve bir amphoriskos, Bizans Dönemi
ekmek teknesi olduğu düşünülen seramik, Beylikler Dönemine tarihlenen yaldızlı kap parçası
bulunmaktadır. 8. seviyede Gri Minyas hamuruna benzer hamurla yapılmış bir kaba ait
amorf dip parçası ve amorf amphora dipleri ele geçirilmiştir. Zemine gelindiğinde amphora
tıpaları, Hellenistik Dönemden bir amphoraya ait olduğunu düşündüğümüz kapak parçası
bulunmuştur. Zemine yakın bir seviyeden Beylikler Dönemine ait seramik parçalarının
gelmesi burada da bir tabakalaşmadan söz edemeyeceğimizin en önemli göstergesidir.
D 1 – B Açması
D 1 – A Açması’nın doğusunda yer alan bu açmada yapılan kazılarda 1.18 m.
derinliğe inilmiştir. Açmanın alan sorumlusu olarak Çiğdem Ercan görev yapmıştır. Bu
açma eğimden dolayı kendi içinde iki bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm olan güneydeki
açmada ana kayaya kadar inilmiştir. Burada etrafı çamur harç ve moloz taşlarla çevrili bir
mekân açığa çıkarılmıştır. Mekân içinde birisi güney, diğeri kuzeyde olmak üzere tabanı
kireçle sıvanmış iki zemin bulunmuştur. Güneyde yer alan mekânın ölçüleri 1.25x0.97 m,
derinliği ise yaklaşık 0.35 metredir. Kuzeyde yer alan mekân ise 1.10x1.36 m. ebadında
ve 0.36 m. derinliğindedir. Birbirinden bağımsız bu iki zemin burada işlik olabileceğine
işaret etmektedir. Zeminlerden güneydeki sarnıç olabileceği düşüncesi ile boşaltılmış ve ana
kayaya kadar inilmiştir. Buradaki dolgudan herhangi bir buluntu ele geçirilmemiştir. Odanın
batı duvarı C 1 açmasındaki duvar ile komşudur. Ancak her iki duvar arasında 0.72 m. aralık
bulunmaktadır. Buradaki dolguda günlük kullanıma ait seramik parçaları, urne parçası,
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çivi, sikke gibi buluntulara rastlanmıştır. Mekânın içinde, işlik tabanlarının doğusunda,
yüzeyden 0.55 m. derinlikte pişmiş toprak plakalardan oluşan 2.94x2.30 m ölçülerinde bir
zemin açığa çıkarılmıştır (Resim:7)11. Mekânı çevreleyen duvarlar çamur harçlı ve moloz
taşlıdır. Taşların arasında yer yer kiremit kırıkları görülmektedir. Açmanın ikinci kısmındaki
çalışmalar ödeneğin bitmesi nedeniyle tamamlanmıştır.
Açmanın B olarak adlandırılan ikinci bölümünde 0.20 m inilerek yapılan ilk seviye
çalışmalarında ele geçirilen buluntular arasında bir pithos ve Geç Roma Dönemine ait
seramikler yer almaktadır. 2. seviyede 0.49 m. derinliğe inilmiştir. Buluntular arasında
duvarda harç malzemesi olarak kullanılan unguentarium parçaları, Hellenistik Döneme ait
kap parçaları gibi karışık malzeme ele geçirilmiştir. 3. seviyede buluntular arasında Roma
İmparatorluk Dönemine ait kapak ve Bizans Dönemine ait sırlı ağız kenarı parçası öne
çıkmaktadır. 4. seviyede yine duvarda harç malzemesi olarak kullanılmış amorf seramik
parçaları, Geç Roma Dönemine ait kapak parçası dikkat çekmektedir. 5. seviyede karışık
malzeme bulunmuştur. 6. seviyede ise Hellenistik Döneme tarihlenen megara kasesi gibi
seramiklere ait parçalar yer almaktadır. Kazıda gün ışığına çıkarılan buluntular arasında
Klâsik Dönemden olduğunu düşündüğümüz bir kadının üst vücuduna ait pişmiş toprak
figürin parçası, üzeri graffitili saklama kabına ait gövde parçaları, Hellenistik Dönemden
amorf amphora dipleri, amphoriskos olduğu düşünülen seramiklere ait ağız, boyun ve kulp
parçaları, Bizans Dönemine ait sır cürufu yer almaktadır.
Kule Arkası Açmaları
Daha önceki yıllarda gözetleme kulesi olarak adlandırdığımız bölümün güneyinde
kalan teras “Kule Arkası” olarak adlandırılmıştır (Resim: 2). Kule içerisinde 2009 yılında
yapılan kazılarla mozaik zemin ve haç kabartmalı mermer buluntular nedeniyle şapel
olduğunu düşündüğümüz bir yapı açığa çıkarılmıştı12. 2010 sezonunda mozaik zemin
kaplamalı mekânın kuzeyinde zemin seviyesinden 4 m. aşağıda 7 mezarın bulunduğu apsisli
bir bölüm ortaya çıkınca yapının bir bazilika olabileceği akla gelmişti13. Bu kampanyada
yapının eksik olan güney duvarını ortaya çıkarmak amacıyla kazıların bir bölümü “Kule
Arkası” olarak adlandırdığımız adanın güneyine kaydırılmıştır.
Kazı çalışmalarına başlamadan önce alan doğuda ve batıda olmak üzere yan yana
iki bölüme ayrılmış ve batıda kalan bölüm “Kule Arkası 1-3-5” ve doğuda kalan ise “Kule
arkası 2-4-6” şeklinde isimlendirilmiştir (Resim: 2). Çalışma alanının batısından Mustafa
U. Ekmekçi, doğusundan ise Faruk Yolsal sorumlu olmuştur. Sırt sırta aynı anda başlayan
kazı çalışmalarının ilerleyen aşamalarında ekipler birbirlerinin ters istikametine doğru
ilerlemişlerdir. Açma ölçüleri ortalama 8x3.5 metredir. Açma boyutları belirlenirken arazinin
eğimi ve alanı sınırlayan sur duvarı göz önünde bulundurulmuştur. Bu nedenle standart bir
açma ölçüsü tutturulamamıştır.

11

Plakâların ölçüleri 0.46 x 0.46 m, 0.56 x 0.56 m ve 0.60 x 0.60 metredir. Ölçülerden de anlaşılabileceği gibi
en az üç farklı ebatta döşeme kullanılmıştır.
12
Bkz. M. Şahin, “Myndos Kazıları 2009”, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı (2011), 158 vd. Çizim 2. - M. Şahin,
“Myndos Kazısı 2010”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı (Ankara 2011), 341 vd.
13
M. Şahin, “Myndos Kazısı 2010”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı (Ankara 2011), 342 vd.
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Kule Arkası 2 – 4 – 6 – 8 Açmaları
2 Numaralı Açma
8x4.35 m. ölçülerindeki 2 numaralı açma, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen
bir şekilde uzanmaktadır. Eğimden dolayı çalışmalara açmanın kuzeyinden başlanmıştır.
Yüzeydeki moloz dolgunun hemen altında 2009-2010 sezonlarında ortaya çıkarttığımız
yapının beklediğimiz güney duvarı açığa çıkmaya başlamıştır (Resim: 8). Duvarın iç
bölümünde yaptığımız sondajda, ana kaya üzerindeki temel seviyesinin taş yongalarla tesviye
edildiği görülmüştür. Dolgunun içerisinde herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır.
Yapının güney duvarı kule duvarına yakın ilerlediğinden etkili şekilde tahrip edilmiştir. Bu
duvar ile birlikte söz konusu yapının üç nefli bir bazilika olduğu kesinlik kazanmıştır (Resim:
9). Bunun üzerine kule arkasında kalan alanın tamamının kazılmasına karar verilmiştir.
Kule arkası 2 numaralı açmadan güneydoğuya doğru inildiğinde 2.70x3.0 m.
ölçülerinde, en yüksek noktası 1.64 m. boyunda olan bir sarnıç ortaya çıkarılmıştır. Sarnıcın
kuzey duvarı kısmen ayakta iken güneybatı ve doğu duvarları temelden tahribata uğramıştır.
Duvarlar kireç katkılı harç ve moloz taşlarla örülmüştür. Sarnıçın doğu ve kuzey duvarlarında
yapı malzemesi olarak yoğun miktarda kiremit de kullanılmıştır. Zeminde ve korunan duvarda
sıva hâlâ durmaktadır. Bitki kökleri nedeniyle sıva üzerinde etkili şekilde deformasyon
meydana gelmiştir. Sarnıcın doğu ve kuzey duvarları ana kayaya yaslanmaktadır. Sarnıç
tabanın ortasına gelecek şekilde 0.30 m çapında ve 0.14 m. derinliğinde temizleme çukuru
bulunmaktadır. Doğu bölümde ilki 0.25 m. ikincisi 0.35 m. yüksekliğinde olan iki basamak
bulunmaktadır. Basamaklar arasında derinlik ise 0.15 metredir. Kuzey duvarda ana kaya
nedeniyle kavis bulunmaktadır. Sarnıcın batı duvarı 0.60, güney duvarı 0.75 m. kalınlığa
sahiptir. Bu duvarda dikdörtgen kesilmiş blok taşlar vardır. Sarnıç ile sur duvarı arasındaki
mesafe 1.70 m.dir. Sarnıcın güney nefin hemen bitişiğinde yer alması, bu sarnıcın kilise ile
birlikte inşa edilmiş olduğunu işaret etmektedir. Sarnıç ile sur duvarı arasında ana kayaya
inilene kadar kazılara devam edilmiştir.
1. ve 2. seviyelerde (-1.03 – 2.28 m. arası) genel olarak Hellenistik Döneme ait
seramikler ele geçirilmiştir. Kilisenin güney nefinin içinde bulunan dolgu tabakasında
Hellenistik Çağdan günlük kullanım kaplarına ait parçalar, Roma İmparatorluk Dönemine
ait günlük kullanım kaplarına ait parçalar bulunmuştur. Bu durum kilisenin Geç Antik
Çağ’da, diğer bir ifadeyle Hıristiyanlığın resmî din olarak kabul edildiği ilk dönemlerde
inşa edildiğini göstermektedir. Sarnıç içine bakıldığında, Bizans Dönemine ait siyah sırlı
seramiklerin yanında yine Klâsik, Hellenistik ve Roma Dönemlerine ait seramikler de
bulunmuştur. Amphora dipleri de buluntular arasında yer almaktadır. Bu veriler bize sarnıcın
Bizans Döneminde kullanıldığını göstermektedir.
4 Numaralı Açma
Kule arkasının doğusuna doğru çalışılan bir diğer sektör 4 numaralı açmadır. Çalışma
alanının ölçüleri arazi yapısı nedeniyle 7x3 m. olarak belirlenmiş ve 1.80 m. derinliğe
inilmiştir. Batı kısımda 0.67 m. genişliğinde, 5 basamaklı bir merdiven açığa çıkarılmıştır.
Merdivenin kuzeyinde sarnıca destek olarak yapıldığını düşündüğümüz 1.20x1.30 m.
ebadında kalın bir duvar vardır. Destek duvarında kullanılan malzeme ile sarnıcın güney
duvarında kullanılan aynıdır. Merdivenin güneyinde ana kaya yer almaktadır. Açmanın
sonlandırılmasının sebebi açmanın kuzeybatısında 0.60x0.60 m. ölçülerinde pişmiş toprak
plâkalardan oluşan zemin kaplamasının bulunmasıdır. Bu döşemenin etrafı moloz taşlarla
sınırlandırılmıştır. Moloz taş zemin odanın tamamında gözlemlenmektedir. Ayrıca doğuda
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bulunan kapı eşiği buradaki zeminle aynı seviyededir. Doğuda korunan duvardan köşe
yapması burada denize doğru bir açıklığın olduğuna işaret etmektedir. Açıklığın uzunluğu
1.25 m, duvarın kalınlığı 0.56 metredir. Doğuda bulunan duvarın uzunluğu 2.75 m, kalınlığı
ise 0.55 metredir. Kapının genişliği 0.90 m, korunan yüksekliği 0.55 metredir. Kapı eşiği
genişliği 0.40 m, silme 0.10 m. ve eşiğin yüksekliği 0.12 metredir.
Doğuda yer alan kapı ile 0.96x1.25 m. ölçülerinde bir mekâna geçilmektedir.
Kenarlar moloz taşlarla oval şekilde ve dış hatlar kiremitlerle sınırlandırılmıştır. Kaplamanın
bir bölümü sarnıç destek duvarının altına doğru ilerlemektedir. Bu durum zeminle, sarnıcın
farklı evrelerde inşa edildiği işaret etmektedir. Sarnıcın kilise ile aynı evrede inşa edildiği
düşünülürse sözü edilen zeminin kiliseden daha erken bir tarihe verilmesi gerekecektir.
Zeminin her iki batı köşesinde yanık izlerinin tespit edildiğini de vurgulamakta fayda vardır.
Zemin seviyesinde pişmiş toprak taban döşeme ile aynı seviyede bulunan buluntular
arasında en kayda değer olanı M.S. 4. ve 5. yüzyıllara tarihlenen kandil parçasıdır. Değişik
seviyelerde bulunan kandil parçalarının birleştirilebiliyor olması, stratigrafi açısından bu
açmada da homojen bir buluntunun olmadığını göstermektedir.
6 Numaralı Açma
7x3 m. ölçülerindeki alanda toplam 2.26 m. inilmiştir. Burada farklı olarak çok
sayıda seramik ve mimarî parça açığa çıkmıştır. Kuzey-batı köşede yoğun miktarda kireçden
oluşmuş bir tabaka bulunmaktadır. 1.30 m. uzunluğunda zeminden yaklaşık 1 m. yüksekte
bulunan kireç tabakası ana kaya üzerinde yayılmaktadır. Bu tabaka kaldırıldığında, taban
kısmı epeyce tahribata uğramış tama yakın metal bir kap bulunmuştur. Kuzeydoğu köşede
yangın izleri tespit edilen bölümde çok miktarda çivi ele geçirilmiştir. Ayrıca bir de kapı
menteşesi vardır. Sözü edilen alanda 6 adet kapı eşiği parçası açığa çıkarılmıştır. Buluntular
arasında en ilginçleri mermerden bir mezar steli parçası14 ve bir İon sütun başlığıdır15.
Zeminde bulunan 0.60x0.60 m. ölçülerinde pişmiş toprak plâka nedeniyle buradaki çalışmalar
sonlandırılmıştır. Açmanın kuzeyinde zeminden 0.60 m. yukarıda olan ve ana kayaya oyulan
platform üzerinde bir adet pithos parçası yer almaktadır. Açığa çıkarılan mekânın ölçüleri
3.60x3.40 metredir. Mekânı çeviren duvarın kalınlığı ise güneyde 0.53 metredir. Duvarın
yapımında çamur harcı ve moloz taş kullanılmıştır. Odanın içinde apsidal formlu ikinci bir
duvar daha yer almaktadır. Bu duvarın kalınlığı 0.55 m, korunan yüksekliği 0.72 metredir.
Kuzey duvardaki alçı kaplamanın sebebi ana kaya üzerindeki oyukları kapatmak olmalıdır.
Ancak oyukların birisinde bulunan metal kap bu ihtimali zayıflatmıştır. Ayrıca burada alanı
daraltmak düşüncesi ile taş dolgu kullanılmıştır.
Yüzeyden 2.20 m. derinlikte, zemin seviyesine doğru ele geçirilen malzeme arasında
Bizans Çağına ait sırlı seramik parçaları ve kandil parçası yer almaktadır. Ayrıca Roma
İmparatorluk ve Geç Antik Çağa ait amphora dipleri ve günlük kullanıma ait kaba seramik
parçalarının yanında az da olsa erken dönemlere ait ince seramik parçaları da bulunmuştur.
8 Numaralı Açma
Kule arkasında bu sezon açtığımız son açma 5.5x4.5 m. ölçülerindedir ve yaklaşık
2.33 m. derinliğe inilmiştir. Kazılar esnasında bu alanda 2.50x2.20 m. ölçülerinde bir
sarnıç bulunmuştur (Resim: 10). Sarnıcın korunan derinliği 1,70 metredir. Ana kaya
düzlemi kullanılarak duvarlar oluşturulmuştur. Batı ve doğu duvarların kalınlığı 0.65 m.
14
15

Ölçüler: korunan yükseklik 0.27 m, genişlik 0.33 m, derinlik 0.09 m.
Ölçüler: çap 0.30 m, derinlik 0.11 m.
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iken ana kayaya yaslanan kuzey duvar 0.50 m. kalınlığa sahiptir. Güney duvarın ölçüleri
ise daha geç döneme ait bir duvarın altında kaldığı için alınamamıştır. Ayrıca duvarın
altında bulunan dolgu üzerinde de toprak yoktur. Bu dolgunun güneybatı köşesinde yapılan
temizlikte sarnıcın güney duvarına ulaşılmıştır. Güney duvarın üzerinde yer alan duvar
kireç harcı ve moloz taş malzeme nedeniyle sur duvarı ile benzer özellik göstermektedir.
Duvarın yüzeyinde sıva bulunduğuna dair bir ize rastlanmamıştır. Bu duvarın yerleşimi
çeviren sur duvarına ait olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü duvarın güneyinde kireç harçla
sıkıştırılan bir zeminin devam ettiği görülmektedir. Bu zemin duvarın güneyinde ayrı bir
mekân olduğuna işaret etmektedir. Duvarın batı kesiminde daha önce bazilikaya ait olduğu
düşünülen üzerinde kristogram bulunan devşirme bir mimarî parça tespit edilmiştir (Resim:
11). Sarnıç tabanındaki temizlenen çukurun çapı 0.40 m, derinliği 0.23 metredir. Temizleme
çukurun mermerden yapılmış olması bu sarnıcı diğerlerinden ayırmaktadır. Bu alandaki kazı
çalışmaları 2011 yaz sezonunda tamamlanamamıştır. Bu nedenle 2012 yılında bu alandaki
çalışmalara devam edilecektir.
Sarnıcın içinde 3. ve 5. yüzyıllara tarihlenen günlük kullanım kaplarına ait seramik
parçaları, şişe formunda bir kap, amphora parçaları, 5. yüzyıla ait bir kandil parçası
bulunmuştur. Sarnıç zeminine yakın alanda bir sikke, bir adet kolye ve bir tane mühür ele
geçirilmiştir. Yine sarnıç dolgusu içinde mermerden duvar kaplama levhası (Resim: 12) ve
mermerden parapete ait levha parçası da mevcuttur. Bu buluntular sarnıcın yaklaşık olarak
7. yüzyılın ortalarına doğru doldurularak iptal edildiğini göstermektedir. Sarnıcın güney
köşesinden geçen duvar muhtemelen bu iptalden sonra yapılmıştır. Sarnıç dolgusunun
en önemli malzemesi mermer mimarî parçalardır. Çünkü Bazilika’ya ait olduğunu
düşündüğümüz bu mimarî parçalar sarnıcın doldurulduğu tarihte Bazilika’nın hâlihazırda
kullanılamayacak şekilde yıkılmış olduğunu göstermektedir. M.Ö. 5. yüzyılda inşa edilen
Bazilika, olasılıkla 7. yüzyılın ilk yarısında bir depremle yıkılarak kullanılamaz hala gelmiş
ve bir daha herhangi bir nedenle inşa edilmemiştir.
Kule Arkası’nda 6 numaralı açmada bulunan purpura renkli (Pompei Kırmızısı veya
bordo) mermer levha parçası da muhtemelen sunak tablasına ait olmalıdır. Sunak tablasında
çok nadir bulunan purpura renkli mermer kullanılmış olması Bazilika’nın Hıristiyanlar
açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Yine 6 numaralı açmada bulunan İon
sütun başlığı duvarda devşirme malzeme olarak kullanılmıştır.
Kule Arkası 1 – 3 – 5 Numaralı Açmalar
1 Numaralı Açma
Bir numaralı açmanın boyutları 8x.35 m. olarak belirlenmiştir (Resim: 2). Arazi
durumu nedeniyle açma boyutlarında standart bir ölçü söz konusu değildir. Açma uzunluğu
kuzey-güney hattındadır. Açmanın kuzeyini Bazilika’nın güney duvarı ve sarnıcın batı
duvarı sınırlandırmaktadır. Kazıların ilerleyen aşamalarında bazilikanın güney duvarı
doğrultusunda batıya doğru ilerleyen 4.60 m. yüksekliğinde bir duvar daha tespit edilmiştir.
Bu duvar daha sonra kule duvarına temel olarak kullanılmıştır. Her iki duvar birbirinden
kullanılan harç ve taş malzeme nedeniyle kolayca ayırt edilebilmektedir. Kule duvarlarında
kireç katlılı bir harçla kiremit çerçeve varken, bu duvarda çamur harç ve düzeltilmiş moloz
taş malzeme kullanılmıştır. Doğrudan ana kayaya oturan duvar batıya doğru ortalama 35
cm. kule duvarının dışına taşarak bir süre sonra kule duvarından tamamen ayrılmaktadır.
Kazılar sonunda bu alanda 3.90x4.40 m. ölçülerinde bir mekân açığa çıkarılmıştır. Mekânın
doğu bölümünde yoğun bir yangın tabakası belirlenmiştir. Bu tabakanın içinde çok sayıda
33

yanmış taşa rastlanmıştır. Kırık taş malzeme arasında az sayıda mermer de bulunmaktadır.
Ancak bu mermerlerin üzerinde yanık izi yoktur. Odanın kuzeybatısında ise yanık izi kısmen
izlenmektedir. Buna karşın 0.23 metrelik bir kireç tabakası belirlenmiştir. Bu kireç tabakası
burada bir zamanlar taş yakılarak kireç elde edildiğini akla getirmektedir. Odanın doğu
duvarında sarnıç ile ortak kullanılan bölümde, duvar üzerinde beyaz harçtan bir sıva tabakası
bulunmaktadır. Sıva harcı tatlı bir kavisle kuzeye doğru devam etmektedir. Bu nedenle mekânı
çevreleyen duvarların sıva ile kaplı olduğunu düşünüyoruz. Yangın izleri sıvanın üzerinde
de izlenmektedir. Bu mekân güneyde 2.10 m. uzunluğunda 0.70 m. genişliğinde bir duvarla
sınırlandırılmaktadır. Bu duvar ile batıdaki duvar arasında 1.80 m. açıklık vardır. 2.25 m.
genişliğindeki mekânın boyutu düşünülürse, bu kadar geniş bir kapı açıklığı burada uygun
değildir. Bu nedenle bu bölümü güneyde bulunan ve zemini kireç harçla sıkıştırılan mekâna
geçiş olarak yorumlamak istiyoruz. Güneydeki duvar çalışmanın bırakıldığı zeminden yaklaşık
0.10 m. derinlikte son bulmaktadır. Duvarda kulede olduğu gibi kireç harcı kullanılmıştır.
Bu nedenle bu duvarın kule ile çağdaş olduğu düşünülebilir. Mekânı sınırlayan asıl duvarın
yaklaşık 1.30 m. daha güneyde olan sur duvarı olmalıdır. Mekânı kaplayan kireç zemin
güneydoğu bölümde eksiktir. Burada yapılan kazılarda 2002 tarihli bir bira kutusuna
rastlanmıştır. Bu kutu 2002 yılında burada bir kaçak kazı yapıldığına işaret etmektedir.
Zemin bu kazı esnasında tahrip edilmiş olmalıdır. Buluntu olarak sadece kaba seramik ele
geçirilmiştir. Bu alanda temizlik çalışmalarına 2012 yılında devam edilecektir.
İlk seviyede ele geçirilmiş buluntulara bakıldığında, yüzeyde cam cürufu, Hellenistik
Döneme ait olduğu anlaşılan Klasik ve Hellenistik Dönemlere tarihlenen ince seramik
parçaları, Roma Dönemine ait çift kulplu amhora parçası yer almaktadır. Bir ağırşağa ait parça
da buluntular arasında dikkat çekmektedir. 2. ve 3. seviyelerde depolama amaçlı kullanılan
seramiklere ait parçalar bulunmuştur. 3. seviyeden itibaren kireç ocağı olarak kullanıldığı
düşünülen tabaka gelmiştir. Tabakadaki kireç döküntü kaldırıldıktan sonra altından çok az
sayıda Hellenistik Döneme ait günlük kullanıma ait seramik parçası, Geç Antik Döneme ait
süzgeç parçası ve günlük kullanıma ait depolama kapları ele geçirilmiştir. Zemin üzerinde
ise siyah firnisli ince seramik parçaları ve Bizans Dönemine ait sırlı seramikler bulunmuştur.
Ele geçirilen küçük buluntulara göre bu mekânın Hellenistik Dönemden Erken
Bizans Çağına kadar kullanıldığını söylemek mümkündür. Zemin üzerinde erken ve geç
dönem malzemesinin bir arada olması burada bir stratigrafiden söz edemeyeceğimizi
göstermektedir.
3 Numaralı Açma
5.60x4.60 m. ölçülerindeki açmada yaklaşık olarak 5 m. derinliğe inilmiştir. Açmanın
kuzeyinde kireç harçlı bir döküntü vardır. 1.20 m. genişliğinde bir boşluk bulunmaktadır
ve zemin kireç harçla sıkıştırılmıştır. Bu zeminin yaklaşık 1.50 m. aşağısında yine duvar
temelleri açığa çıkarılmıştır. Zemin seviyesinde 0.60 m. genişliğinde ve yaklaşık 0.50 m.
derinliğinde kanala benzer bir boşluk yer almaktadır (Resim: 13). Kanalın güneyini 0.50
m. kalınlığında bir duvar sınırlamaktadır. Kanalın kuzey batı köşesinde pişmiş topraktan bir
oluk açığa çıkarılmıştır16. Bu duvarlarda da moloz taş ve çamur harcı kullanılmıştır. Mekânın
güney duvarı kale duvarına kadar uzanmaktadır. Ancak kale duvarının ilk birleşmeden
sonra doğuya doğru döndüğü izlenmektedir. Güney duvarın temelinde seramik ve çakılla
sıkıştırılmış bir zemin bulunmaktadır. Bu alanda yapılan kazılar neticesinde 6.20x6.60 m.
boyutlarında bir oda açığa çıkmıştır. Odanın yaklaşık yüksekliği 4 m.dir. Çamur harç ve moloz
16

Oluğun uzunluğu 0.57 m, genişliği 0.15 m, derinliği ise 0.08 metredir.
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taşlarla inşa edilen duvar tekniği Bazilika’da kullanılan duvar tekniğine benzemektedir. Bu
nedenle bu mekânın Bazilika ile çağdaş olduğunu düşünüyoruz. Daha sonra kule duvarı
yapılırken duvarın üzerine binen yük nedeniyle odanın kuzey duvarında dış bukey bir taşma
olmuş ve duvarın yıkılma tehlikesine karşı oda yaklaşık 1.50 m. yüksekliğinde bir dolgu
ile doldurularak üzerine destek duvarı inşa edilmiştir. Destek duvarının uzunluğu 3.40 m,
kalınlığı 0.65 metredir. Dolgudan sonra zemin boydan boya kireç harcı ile kaplanmıştır.
Bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda 4 adet sikke ve 1 adet sence tespit edilmiştir.
Seramik buluntularının seviyelere göre dağılımına bakarsak, ilk seviyede ele geçirilen
parçaların, M.Ö. 4. yüzyıldan başlayarak Geç Antik Döneme kadar uzun bir zaman dilimine
yayıldığı gözlemlenmektedir. 2. seviyede amphora dipleri ve Hellenistik Döneme ait ince ve
kaba seramik parçaları yer almaktadır. 3. seviyede Geç Antik Döneme tarihlenen tutamaklı
kandil parçası ve emzikli bir kaba ait emzik parçası bulunmuştur. Aşağı doğru inildikçe
geç dönem malzemesinin de gelmesi tabakalaşmadan ilk 0.50 m.de söz edemeyeceğimizi
göstermektedir. Buna bir diğer güzel kanıt ise birbiriyle birleşen zemin döşemesine ait bir
plakanın bir parçasının yüzeyde, diğer parçasının ise 3. seviyede bulunmuş olmasıdır. 4.
seviyede, Geç Klâsik Döneme ait siyah astarlı ince seramik parçaları, amphora dipleri,
bir unguentariuma ait dip parçası günlük kullanım kapları ile birlikte ele geçirilmiştir.
Burada da homojen bir dağılım söz konusu değildir. 5. seviyede Klâsik Dönemin siyah
astarlı kapları, Hellenistik Döneme ait günlük kullanım kapları ve ince seramik kırıklarına
rastlanmıştır. 0.50–1.50 m. arasında bir derinliğe sahip olan 6.-9. numaralı seviyelerin, bir
kaba ait birleştirilebilen iki parçanın her iki farklı seviyede bulunmasından dolayı, birlikte ele
alınmasında bir sakınca yoktur. Ele geçirilen buluntular arasında yine Hellenistik Döneme
ait günlük kullanıma ait kap kırıklarından da söz edilmelidir.
Zemin seviyesinden ise deve tüyü hamurlu Hellenistik Döneme ait günlük kullanım
kapları ve amphora dip parçası, Kuzey Afrika kökenli Geç Roma seramiklerine ait parçalar,
Geç Roma - Erken Bizans Dönemine ait bir unguentarium parçası ve Bizans Dönemine
ait kandil parçaları bulunmuştur. Bu durumda bu açmada da bir tabakalaşmadan söz
edilemeyeceğini ve alanın Bizans Döneminde doldurulduğunu söylemek mümkündür.
5 Numaralı Açma
Kule Arkası 5 olarak isimlendirilen 4.60x3.40 m. boyutlara sahip olan açmada
1.50 m. derinliğe inilmiştir. Burada yapılan kazıda 3.40x3.40 m. ebadında bir mekân
bulunmuştur. Kuzeydeki ana kayanın girintilerinde dolgu ile düzeltilme vardır. Açmanın
kuzeydoğusunda iri tesseralarla yapılmış mozaik zemine ratlanmıştır. Döşemenin sadece bir
bölümü korunmuştur. Mozaik döşemenin hemen üzerinde çatı kiremidi bulunmaktadır. Bu
durum çatının çökmüş olabileceğine işaret etmektedir. Bu mekânda ele geçirilen buluntular
arasında bol miktarda tesserae, M.Ö. 2. yüzyıldan bir adet Teselya sikkesi, cam kandil
parçaları ve yoğun miktarda çivi kayda değerdir. Buluntular arasında ince seramik kırıkları
da dikkat çekmektedir. Odanın batısında iki adet mermer havan parçası ve amphora kırığı
bulunmuştur. Doğuda kapı girintisi yakınında ise bir menteşe ve ucunda çengeli bulunan
bir zincir parçası ele geçirilmiştir. Mekânı çeviren duvarın kalınlığı 0.70 m, uzunluğu 1,55
m. ve korunan yüksekliği 1 metredir. Duvar üzerinde 1,05 m. uzunluğunda ve 0.40 m.
genişliğinde bir nişin bulunduğuna dair izler yer almaktadır. Kapı açıklığı 1 m. uzunluğunda,
0.20 m. derinliğinde ve 0.45 m. genişliğindedir. Kapının devamındaki duvar güneyde kale
suru ile birleşmektedir17. Duvar ile kale suru arasında organik bir bağlantı bulunmamaktadır.
17

Ölçüler: Uzunluk 1,40 m, genişlik 0.50 m ve korunan yükseklik 1 m.
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Bu nedenle bu duvar kale surundan daha sonraki bir tarihte inşa edilmiş olmalıdır. Duvar
örgüsünde, sur duvarlarında olduğu gibi, taşların arasında kiremit kırıklarının da kullanılmış
olması bu savımızı güçlendirmektedir. Ancak taşları bağlamada kireç katkılı harç yerine
çamur harcı kullanılmıştır. Bu mekân ile doğuda komşusu olan diğer yapı arasında güneye
doğru genişleyen (kuzeyde 0.60 m, güneyde ise 2 m.) bir boşluk vardır.
Mekânın batısında 0.70 m. genişliğinde, 0.75 m. uzunluğunda bir duvar vardır.
Duvarın korunan yüksekliği 0.40 metredir. Batı tarafta duvar ile kale suru arasında 2.35 m. bir
açıklık vardır. Açıklığın nedeni henüz anlaşılamamıştır. Duvarda çamur harç kullanılmıştır.
Farklı olarak moloz taşların arasında kiremit de bulunmaktadır. Açmanın batı ucunda bir
su kanalı açığa çıkarılmıştır18. Zeminde kiremit, kenarlarda taş kullanılmış ve kireç harcı
ile sıvanmıştr. Bu kanalın kulede toplanan yağmur suyunun daha aşağı seviyede bulunan
bir sarnıca su taşınmasında kullanıldığını düşünüyoruz. 2012 kazı sezonunda yapılacak
kazıların bu kanalın bağlantılı olduğu olası sarnıcı açığa çıkaracağını umuyoruz.
0 – 1.51 m. arasında 8 seviyede kazı çalışmaları tamamlanmıştır. En üst seviyede
ele geçirilen buluntular arasında M.Ö. 4. yüzyıldan başlayıp Geç Antik Döneme kadar inen
günlük kullanıma ait kaba seramik parçaları ve ince seramiğe ait parçalar yer almaktadır.
Zemin seviyesinde Hellenistik Döneme tarihlenen Batı Yamacı, Roma İmparatorluk
Dönemine ait kandil parçaları, Erken Bizans Dönemine ait seramik parçaları birbirine
karışmış şekilde bulunmuştur. Burada da diğer açmalarda olduğu gibi homojen bir buluntu
grubu söz konusu değildir. En geç buluntulara göre dolgunun en son Bizans Çağında
yapıldığı anlaşılmaktadır.
Kule Arkası olarak isimlendirdiğimiz alanda yapılan çalışmaların sonucunda kısmen
duvarları korunmuş iki mekân ve iki sarnıç açığa çıkarılmıştır. Sarnıçların birbirleriyle
çağdaş olduğunu ve Bazilika’da kompleksinde yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak
üzere inşa edildiklerini düşünüyoruz.
Kule Arkası sondajları ile ilgili vurgulamak istediğimiz son tespitimiz, burada da
stratigrafiden söz edilemeyecek olmasıdır. Değişik seviyelerde ele geçirilen buluntular
arasında M.Ö. 4. yüzyıldan başlayıp Geç Antik Döneme kadar inen günlük kullanıma
ait kaba seramik parçaları veya M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen Teselya sikkesin’den M.S. 7.
yüzyıla tarihlenen Bizans sikkesine kadar değişik dönemlere işaret eden küçük eserler yer
almaktadır. Ancak bu eserler kronolojik olarak eskiye inen katmanlarda değil, karışık bir
şekilde bulunmuşlardır. Alanın ne kadar etkili bir şekilde karıştırıldığına ilişkin en güzel
örnek, 2 numaralı açmada sarnıç içinde bulunan Hellenistik Döneme ait bir kap parçasının 3
numaralı açmanın zemin seviyesinde bulunan bir diğer parça ile birleşmesidir (Resim: 14).
Sonuç olarak, 2011 yılı çalışmaları ile adanın en yüksek noktasında yer alan yapının
3 nefli bir bazilika olduğu kesinlik kazanmıştır (Resim: 15). Bazilika M.S. 5. yüzyılda inşa
edilmesinden sonra, çok uzun bir süre kullanılmadan 7. yüzyılın ilk yarısında herhangi
bir nedenle yıkılmış ve bir daha onarılarak kullanılmamıştır. Bu sezon Bizans Dönemine
özgü yeşil sırlı seramiklere ait örneklerde bir artış dikkat çekmektedir. Ayrıca ilk defa
bu kampanyada Beylikler Dönemine ait kanıtlara da ulaşılmıştır. Böylece Ada üzerinde
Beylikler Dönemine kadar hayatın devam ettiği ortaya çıkmıştır.
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Ölçüler: genişlik 0.30 m ve derinlik 0.28 m.
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STRATONİKEİA 2011 YILI ÇALIŞMALARI
Bilal SÖĞÜT*
Stratonikeia, Muğla İli Yatağan İlçesi Eski Eskihisar Köyü’nde bulunmaktadır.
Yatağan-Milas karayolu antik kentinin içinden geçmektedir. Bugün Stratonikeia antik
kenti üzerine kurulmuş olan Eskihisar Köyü’nde oturan aileler bulunmaktadır. Bu nedenle
Stratonikeia, yerleşimin günümüzde de devam ettiği yerlerden birisi olup farklı dönemlere
ait yapı kalıntıları yan yana görülebilmektedir. Kent içindeki bu kültürel ve mimarî
bütünlüğe uygun olarak, farklı yapılarda değişik çalışmalar yürütülmektedir. Bu yılki
çalışmalar farklı üniversitelerden öğretim elemanı, uzman, öğrenci ve işçilerden oluşan
bir ekip ile sürdürülmüştür1. Yapıların temizliği ve çevre düzenlenmesinin haricinde kazı,
konservasyon, restorasyon ve çizim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu yılki çalışmalara,
ağırlıklı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye
İşletmeleri Merkez Genel Müdürlüğü (DÖSİM) ve Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ)
Müessesesi Müdürlüğü ile Pamukkale Üniversitesi’nin Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi Koordinatörlüğü ve Türk Tarih Kurumu tarafından destek sağlanmıştır. Ayrıca
Muğla Valiliği, İl Özel İdaresi, Yatağan Kaymakamlığı ve Yatağan Belediyesi’nin de
katkıları olmuştur2.
2011 yılında Kuzey Şehir Kapısı ve Cadde, Bouleuterion, Tiyatro, Roma Hamamı-1
ve Selçuk Hamamı’nda çalışılmıştır. Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının
restorasyonu konusunda plan tespit ve rölöve çalışmalarına devam edilmiştir.
1.Kuzey Şehir Kapısı Çalışmaları
Kuzey Şehir Kapısı ve çeşme anıtının önünde 8 Korinth sütunu ile anıtsallaştırılmış

Doç. Dr. Bilal SÖĞÜT, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Denizli/TÜRKİYE.
e-mail: bsogut@pau.edu.tr
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Bu yıl Pamukkale, Selçuk, Adnan Menderes, Ankara, Ahi Evran, Muğla ve Anadolu Üniversiteleri’nden
arkeolog, sanat tarihçisi, mimar, epigraf, kimyacı, zoolog, botanikçi, jeolog, antropolog ve harita kadastro
mühendisi öğretim elemanı, uzman ve öğrenciler katkıda bulunmuşlardır.
Çalışmalara, Prof. Dr. Raşit Urhan, Doç. Dr. Olcay Düşen, Yrd. Doç. Dr. Saim Cirtil, Yrd. Doç. Dr. Osman
Doğanay, Öğr. Gör. Dr. Coşkun Daşbacak, Uzman Dr. Murat Aydaş, Öğr. Gör. Umay Oğuzhanoğlu, Öğr. Gör.
Muradiye Öztaşkın, Öğr. Gör. M. Tuncay Özdemir, Arş. Gör. Tunç Sezgin, Arş. Gör. Banu Yılmaz, Arkeologlar:
Fatih Gürsoy, Eylem Güzel, Ozan Özalan, Yusuf Öncebe, Tugay Bacak, Fatma Aytekin, Restoratör ve
Konservatör: Ufuk Denizli, Lale Tijyen Koydemir, Nuray Yiğit, Fizikçi Gamze Güleç, Ressam-Restoratör Aydın
Erkuş, Mimar Mehmet Ali Sündüs, Biyologlar: Uygar Sarpkaya ve Mehmet Karaca ile Öğrenciler; Ayşegül
Temel, Burcu Ülkü, Celal Baş, Ceren Güler, Deniz Kara, Duygu Karakurt, Ece Bayar, Elif Özçetin, Elif Yıldız,
Esma Burcu Durak, Fatma Harmankuyu, Fatma Kocager, Ferdi Kömür, Fethiye Memiş, Gökhan Konak, Gökhan
Mindivanlı, Hakan Alireisoğlu, İdris Serhat Özcan, İnci Başkaya, Kadir Özdemir, Kurtuluş Bayrak, Mehmet Ali
Çiftçi, Mehmet Karaca, Mehmet Kaya, Mehmet Toptimur, Mehmet Uğur Özer,Memduh Çoban, Merve Arkın,
Mesut Özbek, Mustafa Koz, Mustafa Parıldayan, Oya Açıkgöz, Pelin Kayaş, Samet Dinçel, Selman Çelebi,
Yasemin Erdinç, Yeliz Keskin, Yunus Demirbağ, Zehra Emlik katılmışlardır. Ayrıca Bakanlık temsilcisi olarak
Ankara Cumhuriyet Müzesi’nden A. Mete Tozkoparan görev almıştır. Emeği geçen tüm ekip üyelerine tekrar
teşekkür ederim.
2
Muğla Valisi Fatih Şahin, Yatağan Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, Yatağan Belediye Başkanı H. Haşmet
Işık ve Belediye Başkan Yardımcısı Tarcan Oğuz ile belediyenin kültür çalışanları bizlerden desteklerini eksik
etmediler. Önemli destekleri olan bir diğer Kurum da GELİ Müessese Müdürü Yüksel Akın ve ekibiydi. Bizleri
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bir meydan bulunmaktadır3. Bu meydandan sonra güneye doğru, kapı ile aynı tarihlerde
yapılmış olan Korinth düzeninde sütunlu cadde devam etmektedir. Kapı ve çeşme
anıtı önündeki bu meydanın batı kenarında kuzeyden güneye doğru sıralı mekânlar
bulunmaktadır (Çizim: 1). Bu mekânların kesin planlarının belirlenmesi ve kullanım
amaçlarının tespiti amacıyla burada çalışma yapılmıştır. Bu mekânların bir bölümü daha
önceki kazı ekipleri tarafından kazılarak kısmen ortaya çıkarılmıştı. Ancak bu mekânlar ve
doğu kısmındaki kalıntının kazısı tamamlanmadığından kesin planı bilinmiyordu. Kesin
bir sonuca ulaşmak amacıyla bu alandaki çalışmalara devam edildi.
Bu yılki çalışmalarda hem alan temizliği, hem de mekânların kazısının
tamamlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Ele geçirilen buluntulara göre, bu
mekânların, duvarlarında bazı küçük değişiklikler yapılmak kaydıyla, Roma İmparatorluk
Döneminden 20. Yüzyıl ortalarına kadar uzun bir süre kullanıldığı anlaşılmıştır. Bunlar
içinde en belirgin süreç Geç Roma-Erken Bizans ile Türk Dönemini içermektedir.
Mekânların haricinde, bunlar ile de ilişkili olan daha büyük bir yapı tespit edilmiştir. Bu
yapıya ait olabilecek güney kenardaki apsis ve batı kenardaki kalın duvarın haricinde
orta kısımlarda da duvar kalıntıları belirlenmiştir. Bunlardan en belirgin olan kuzey-güney
yönünde yan yana ince uzun şekilli üç mekân ile güneydeki bir apsistir (Resim: 1-2). Bu
yapı ile ilgili ilk tespitler, kapı ve önündeki meydan olarak kullanımın arkasından, kuzeygüney doğrultusunda bazilikal planlı bir kilisenin olabileceği ve daha sonra yapıda farklı
kullanıma bağlı olarak bazı değişikliklerin yapıldığı yönündedir.
Bazilikal planlı bir kilise olabilecek yapının batı ve dükkân sıralarının doğu
kenarını oluşturan duvar yaklaşık 2 m. kalınlığındadır. Bu kalınlıktaki duvarın, yüksek
ve olabildiğince büyük bir üst yapıyı taşıyor olması gerekir. Böylelikle bu duvarın anıtsal
yapıya ait olması beklenmelidir. Aksi takdirde bu şekilde bir duvar yapılmasına gerek
yoktu. Bu duvarın doğu cephesi alt kenarında düz kenarlı, kabarık yüzeyli, kaba yonulu
dörtgen ve yamuk taşlardan örülmüş taş sırası dikkati çekmektedir. Buradaki duvar örgüsü
kentin etrafını çeviren M.Ö. 4. yüzyıl sur duvarı ile aynı taşlardandır. Büyük bir ihtimalle
sur duvarı yerinden sökülerek burada tekrar örülmüş ve duvar temeli olarak kullanılmış
olmalıdır.
Batı kenarda, kuzeyden itibaren 2 Numaralı mekânda yapılan çalışmalarda
3,30x2,25 m. ölçülerinde zeminde dikine yerleştirilmiş kiremit parçalarının yan yana
sıkıştırılmasıyla oluşturulmuş opus spicatum taban döşemesi ortaya çıkarılmıştır (Resim:
3). Aynı tip döşeme 2008 yılındaki kazı döneminde şehir kapısının çeşme havuzunda
da bulunmuştu. Hem çeşme havuzunda hem de başka alandaki kiremitlerle yapılmış bu
zemin döşeme M.S. 5-6 yüzyıla tarihlendirilmiştir. Ayrıca benzer taban döşemesi yaygın
olarak Laodikeia antik kentinde M.S. 5-6. yüzyılda görülmektedir4. Elde edilen buluntu
ve yapılan tespitlere göre bu alan önce M.S. 5-6. yüzyılda, daha sonra M.S. 11. ve 12.
yüzyılda ve en son da Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde kullanılmış olmalıdır5.
Roma İmparatorluk Döneminde meydan ile ilişkili olan bu mekânlar, M.S. 5-6.
yüzyıllardaki küçük değişiklikler sonrasında, Erken Bizans Dönemi Yapısı için tekrar
3

Bu sütunlardan birisi ayakta, diğeri depremde yıkıldığı şekliyle yerde ve dört tanesinin de postament ve
başlıkları bulunmaktadır. Kazısı yapılmamış olmakla birlikte, yapılan düzenlemeler, mimarî gereklilik ve çevre
uyumuna göre iki tanesinin kapının güneydoğusundaki kazılmamış alanda olduğu düşünülmektedir.
4
Şimşek-Okunak-Bilgin 2011, 172-173.
5
Mekânda yapılan çalışmalarda 11SKB1-S01 ve 11SKB1-S02 envanter numarası verdiğimiz bronz sikkeler
bulunmuştur. Ayrıca alanda seramik parçaları da ele geçirilmiştir.
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düzenlenmiştir. Daha sonra ise bir bölümüne yeni mekân ve kapılar eklenerek M.S. 15-16
yüzyıldan itibaren sivil yapılara dönüştürülmüştür.
1.Mezarlar
Buradaki kazılarda elde edilen en önemli buluntulardan birisi de kuzey kapı
önündeki meydanın batı kenarında bulunan 3 numaralı mekânın zemin seviyesi altındaki
kotta tespit edilen bir mezardır. Buluntularına göre bu mezarın M.Ö. 7. yüzyılın
son çeyreğine ait olduğu anlaşılmaktadır. Kentin dışında kalan nekropol alanlarında
Geometrik ve Arkaik mezarların varlığı bilinmekteydi. Ancak kent içinde tespit edilmiş
M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen mezar buluntusu bugüne kadar bilinmiyordu. Mezarın çıktığı
alan kentin Geç Klâsik Dönem surlarının içinde kalmaktadır. Arkaik Dönemde kent
yerleşiminin daha küçük bir alanda olduğu, kent gelişince Geç Klâsik Dönemde yapılan
surlarla Arkaik kentin dışı olan bu alanın surların içinde kaldığı anlaşılmaktadır. Bunlara
bağlı olarak, mezar kentin Klâsik Dönem öncesi yerleşimi ve kentin Nekropolü ile ilgili,
önceki görüşlerimizi de destekleyen kesin veriler sunmaktadır6.
Yukarıdaki erken mezarın dışında, apsisin güneyindeki alanlarda da mezarlara
rastlanmıştır. Bu mezarların tamamı üst yüzeye yakın bir kotta bulunmuştur. Ancak bu
seviye korunmuş olan apsis duvarı üst kotundan daha aşağıdadır. Basit bir mimarîye sahip
olan mezarlar, doğu-batı yönünde yapılmışlardır. Mezarlar moloz, kırık ve plâka taşlar
ile tuğlalardan tek sıra örülmüş plaka tekne biçimindedir. Üst örtüleri de plaka şeklindeki
taşların yan yana dizilmesinden oluşmaktadır. Her mezara tek gömü yapılmış ve bireyler,
baş batıya gelecek şekilde, sırtüstü yatırılmışlardır (Resim: 4). Korunmuş iskeletlere göre,
bazılarının ellerini karın üzerinde çapraz bağladıkları tespit edilmiştir.
Bunlarda herhangi bir mezar hediyesine rastlanmamıştır. Bu nedenle mezarların
kesin olarak tarihlendirilmesi oldukça zordur. Mezar seviyelerinin üst yüzeye yakın
olması, kent içinde daha önceki kazı dönemlerinde ortaya çıkarılan ve Bizans Dönemine
tarihlenen mezarlarla gerek yön, gerekse mimarî açısından benzerlikler göstermesi
nedeniyle, bu örnekler M.S. 11-13. yüzyıllarında bir tarihe ait olmalıdır.
Benzer mezarlara doğu portik üzerinde de rastlanmıştı. Bu kazılan alan fazla
olmamasına rağmen mezarların yoğunluk göstermesi bir dönem burasının mezarlık olarak
kullanılmış olabileceğini göstermektedir. Burasının mezarlık olarak kullanılması, doğu
portikteki mozaik ve diğer Bizans yapılarının öneminin azaldığı dönemde gerçekleşmiş
olmalıdır. Bu nedenle burası terk edildikten ya da önemi azaldıktan sonra bir dönem için
Bizanslılar tarafından mezarlık olarak kullanılmış olabilir.
2 Kuzey Sütunlu Cadde
Kuzey Şehir Kapısı önündeki meydandan sonra kentin merkezine doğru sütunlu
cadde devam etmektedir. Bu cadde, M.S. 139 yılı depreminden sonraki imar faaliyetleri
içerisinde Kuzey Şehir Kapısı ile birlikte yeniden düzenlenmiş olmalıdır. Mevcut kalıntılara
göre, iyi korunmuş olan cadde 8,90 m. genişliğindedir (Resim: 5). Cadde zemininden iki
basamak ile portiko stylobatına ulaşılmaktadır. Roma İmparatorluk Döneminde burada
postamentli Attik-İon kaidelerin taşıdığı yivsiz sütun gövdesi ve Korinth başlığı ile
bunların üzerinde Korinth düzenine ait üst yapı vardı. Daha sonraki depremler neticesinde
6

Kentin Hellenistik Dönem öncesi yerleşimi ile ilgili olarak elde edilen buluntular ve bunlara bağlı olarak
yapılan öneriler hakkında bkz. B. Söğüt, “Stratonikeia 2010 Yılı Çalışmaları”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı-4,
2012, 395-419.
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sürekli tahribata uğrayan portiko peristasisine ait Korinth düzeni ile ilgili çok az malzeme
günümüze ulaşmıştır.
Cadde ile ilgili düzenleme yapılırken, caddenin doğu köşesinde bulunan dışı dörtgen
içi yuvarlak planlı anıt olduğu şekli ile korunmuştu. Mimarî bezemelerine göre bu anıt
Augustus Döneminde inşa edilmiş olmalıdır. Buna göre de anıtın altında bulunan cadde
ve kanalizasyon sistemi Hellenistik Dönemde yapılmış olabilir. Ancak kesinleştirilmemiş
olmakla birlikte, Klâsik Dönemde aynı alandan bir geçiş yolu olmalıdır.
Buna bağlı olarak caddenin her iki kenarında bulunan peristasis aynı hizada
başlamamıştır. Yukarıda bahsedilen anıt nedeniyle, doğu peristasis daha güneyden
başlamak zorunda kalmıştır (Çizim: 1). Cadde peristasisine ait yerinde korunmakta
olan postament ve Attik-İon kaidelerin haricinde tek taşıyıcı eleman, batı kenarın kuzey
başlangıç köşesinde bulunan dörtgen payedir. Bu paye M.S. 2. yüzyıldan sonra yıkılmış
ve restatorasyonu yapılarak tekrar ayağa kaldırılmıştır. Böylelikle bu paye hem M.S. 2.
yüzyıla ait orijinal taşıyıcı, hem de üzerindeki restorasyon izleri nedeniyle Erken Bizans
Döneminin güzel bir örneğini oluşturmaktadır.
Caddenin zemini genel anlamda çok iyi korunmuştur. Sadece caddenin ortasından
geçen kanalizasyonların kapak taşları, üst yapıdan düşen bloklar nedeniyle biraz daha
fazla tahribat görmüştür. Kırık olan kapak taşlarından ikisi alınarak kanalizasyonun içi
temizlenmiştir (Resim: 6, Çizim: 2). Kanalizasyonun esas işlevlerinden birisi çeşmeden
gelen fazla suyun akıtılmasıdır. Ayrıca bu kanalizasyona, caddenin her iki kenarından
gelen yan kanallardan atık su akmaktadır. Buradaki eğim güneye kent merkezine doğrudur.
Cadde peristasisindeki sütunlar dikkate alındığında yaklaşık her sütunda 1 cm.lik eğimin
varlığı anlaşılmaktadır. Böylelikle sular bu eğimde akıtılarak kent dışına atılmıştır.
3 Bouleuterion Çalışmaları
Bouleuterion’da geçen yıl doğu yönde yapılan çalışmaların devamı olarak kuzey
yöne ağırlık verilmiştir. Kazılarda, ana girişin olduğu doğu yönündeki krepislerin, kuzey
yönünde de aynı şekilde devam ettiği belirlenmiştir (Resim: 7). Yapının bütünü yedi
krepisten oluşan bir alt yapıya sahiptir. Mermer krepis blokları kayrak taşı dolgu üzerine
yerleştirilmiştir. Kuzeydoğu köşe ve batıya doğru devamındaki kazılarda kuzey dış anta
duvarındaki Lâtince yazıta ait parçalar bulunmuştur. Bu parçalar birleştirildiğinde yazıtın
eksik kısımları epey tamamlanabilmektedir. Arkeolojik buluntular doğrultusunda bu
alanın Geç Hellenistik Dönemden günümüze kadar kullanım gördüğü anlaşılmıştır.
Kazılarda ele geçirilen buluntuların dışında, mimarî olarak yapıdaki oturma
basamaklarının önceden daha küçük olduğu ve daha sonrasında bunun genişletildiği
belirlenmiştir. Bu genişleme ile oturulacak yer sayısı arttırılmış fakat binanın dışında her
hangi bir değişiklik olmamıştır.
4 Tiyatro Çalışmaları
Bu yıl tiyatroda caveanın doğu bölümünün kuzeyindeki alanda çalışmalar
yoğunlaştırılmıştır. Daha önceki kazılarda burada bir basamak ve podyumun varlığı ile
ilgili kayıtlar bulunmaktaydı7. Ancak bunun durumu ve işlevi ile ilgili kesin bir öneri
yapılmamıştır. Ayrıca burada bir stadyumun varlığı ve bunun tiyatro ile ilişkisi üzerinde de

7
E. Varinlioğlu, “Uranion Kenti ve Çevresi/Stratonikeia’da Dionysos Sunağı”, XI. Araştırma Sonuçları
Toplantısı, 1993, 201, Çiz. 3.
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durulmuştur8. Bu alandaki problemlerin çözümü ve alanın ortaya çıkarılması için kazılara
devam edildi.
En alt bölümde podyum şeklinde bir teras yükseltisinin varlığı kesinleştirilmiştir.
Bundan sonra üst kotta, güneye doğru bir yükselti yer almaktadır. Bu alanda oluşan bir
düzlükten sonra toikhobat ile başlayan yüksek bir duvar bulunmaktadır. Düz kenarlı,
düz yüzeyli ince yonulu dörtgen taşlardan tek sıra örülen, pseudo isodomik bu duvarın
büyük bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Duvarın üst bölümü sökülmüş olmakla birlikte alt
kısımlarda taş sırası sağlam olarak tespit edilmiştir. Taşlara ulaşım daha kolay olduğundan,
sökülen kısımlar doğu yönde daha fazladır. Duvarın üst bölümlerinde, taşların birleşme
yerlerindeki kenet ve dübellere ait kurşunların alınması için derzlerde tahribatların fazla
olduğu dikkati çekmektedir.
Duvar örgü taşlarının söküldüğü üst kısımlarda, mermer bloklardan örülen duvarın
gerisindeki dolgu net bir şekilde görülebilmektedir. Ön yüzdeki kaplama duvarda görülen
işçilik aynı şekilde arkadaki dolguda da bulunmaktadır. Bu dolguda yatay uzun bloklar
atkı şeklinde döşenmiş ve bunların arası da daha küçük bloklarla bağlantılı ve sıkıştırmalı
olarak doldurulmuştur.
Doğu Parados’un tamamı açılmamış olmakla birlikte, caveaya ulaşacak seyircilerin
kullandıkları merdivenlerin alt kısmı tespit edilmiştir (Resim: 8). Buna göre paradosun dış
kısımdaki merdivenlerden seyirciler yukarı çıkmakta ve üstte önce doğuya doğru dönüş
yapıp sonra tekrar yukarı ilerlediklerinde diazomaya ulaşmaktaydılar. Bu merdivenin
dönüş alanı içine teras duvarının batı bölümüne oldukça gösterişli bir şekilde sahınlık
(dönüş ve dinlenme alanı) yapılmıştır (Resim: 9). Bu şekildeki çıkış merdiveni her iki
kenarda da aynı olmalıdır.
5 Çizim Çalışmaları
Kent içerisinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve daha önceden varlığı bilinen
yapıların planlarının çıkarılması ile rölöve çizimlerinin yapılmasına devam edilmiştir.
Bunlar ortak bir koordinat sistemi kullanarak Total Station yardımıyla arazide yapılan
ölçümlerin Netcad ve Autocad’e aktarılmasıyla bilgisayar ortamına taşınan bu verilerin,
gene aynı programlar kullanılarak birleştirilmesi sistemine dayanmaktadır.
Yapılan milimetrik çizim çalışmaları sonrasında, yapıların ölçülerinde değişiklikler
olmuştur. Bu yapılardan birisi olan Gymnasion’un toplam uzunluğunun 180 m. olduğu
tahmin edilmekteydi9. Ancak bu yıl yapılan çalışmalarda, yapının toplam uzunluğunun
267 m. olduğu anlaşılmıştır. Kuzeydoğu köşesinin kazısı tamamlanmamış olmakla
birlikte, mevcut çalışmalara göre yapının ölçüleri 105x267 m. olmalıdır. Kuzey kenar,
ortada yarım daire planlı bir eksedra ve bunun her iki yanında ikişer adet dikdörtgen
planlı alanlar olmak üzere toplam 5 mekândır. Kuzey haricinde, Gymnasion’un doğu
ve güney dış duvarına ait taş sırası bilinmektedir. Mevcut duruma göre doğu kenar
tam açığa çıkarılmamış olmakla birlikte, kuzey kenardaki mekânların simetrik olduğu
düşünülmektedir. Diğer kısımlar ve yapı ile ilgili plan problemleri gelecekte yapılacak
detaylı çalışmalardan sonra çözülecektir.
Gymnasion yapısı ile ilgili önemli bir diğer tespit, doğu duvarında yapılmıştır. Bu
8

P. Ross, “On the Connection Between Theatre and Stadium in Anatolian Cities”, Erol Atalay Memorial, Ed.:
H. Malay, İzmir, 1991, 165.
9
İ. H. Mert,”Anadolu Gymnasionları ve Stratonikeia Gymnasionu” Arkeoloji ve Sanat Dergisi 101-102, 2001,
6; B. Söğüt, “Stratonikeia 2008 Yılı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı 31.4.2010, 266.
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duvarın büyük bir kısmının taş sırası ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca daha önceden bilinmeyen,
Gymnasion duvarına gelen Korinth düzeninde bir cadde başlangıcı bulunmuş ve bunun
Gymnasion ile bağlantısı belirlenmiştir. Bu Köy Meydanı’nın doğu bitimindeki yol
ayrımında yapılan kazıda ortaya çıkmıştır. Burada kentin merkezinde, doğu-batı yönünde
bir caddenin başlangıcı bulunmuş ve caddeden Gymnasion’a tetrastylos prostylos bir
kapıyla giriş-çıkışın yapıldığı belirlenmiştir.
6 Osmanlı Dönemi Yol Döşemleri ve Kenarlarındaki Özel Taşlar
Stratonikeia antik kenti içinde, antik dönemden günümüze uzun süre devam eden
yerleşimin varlığı bilinmektedir. Bunların arasında önemli bir süreci de Osmanlı ve
Erken Cumhuriyet Dönemi oluşturmaktadır. Mimarî kalıntıların haricinde bu dönemler
ile ilgili olarak yapılar üzerinde Hicri ve Rumi yazılı tarihler bulunmaktadır10. 19. ve 20.
yüzyıllarda Eskihisar Köyü’nde büyük konakların yapıldığı ve hatta kent içindeki yolların
da düzenlendiği anlaşılmaktadır. Antik kentin dışında kaldığı için köyün kaldırılan bir
bölümüne ait yapıların sadece fotoğrafları bulunmaktadır. Bunların dışında, geriye kalan
kısımlarda, özellikle merkezî alanlar ve Ağa Evleri’ne ulaşan yollarda sistemli bir şekilde
yol döşemesinin yapıldığı görülmektedir. Bunlar yerleşim içerisindeki ana ulaşım alanları
olan caddeleri oluşturmaktadır. Ara sokakların ise merkezi yollara bağlanan yaklaşık 2
metrelik bölümü düzenli bir şekilde taş döşenmiştir. Ara sokakların devamında ise yer
yer döşeme gözükse bile, çoğunlukla sıkıştırılmış taş ve toprak karışımı bir malzemeden
oluşan zemin blokajı bulunmaktadır.
Batıdan girilen yol ile birlikte Köy Meydanı, döşemenin en iyi görüldüğü yerlerden
birisini oluşturmaktadır. Köy meydanından itibaren küçük meydan ve Kuzey Şehir Kapısı
ile Mehmet Eskişar ile Abullah ve Hadi Eskişar Evi’ne giden yollar da aynı güzellikte
düzenli bir şekilde yapılmıştı. Bugün bu döşemelerin bazı bölümlerinde geçen ağır yük
araçları nedeniyle çökmeler oluştuğu görülmektedir. Bunun dışında belirli bir projeye
bağlı olmadan geçirilen içme suyu boruları ile dikilen elektrik direkleri yüzünden meydana
gelen bozulmalar dikkati çekmektedir. Ama genel anlamda, döşeme ve su akıtma sistemi,
döneminin güzelliğini tam olarak ortaya koyabilecek niteliktedir.
Yerleşim içindeki döşemelerde üç ayrı tip görülmektedir. Bunlardan birisi zemin
döşemesinin aynı düzlemde olduğu örneklerdir. Bu döşeme, Roma Hamamı-1 yapısından
Abdullah ve Hadi Eskişar Evi’ne ulaşan kısımda net bir şeklide ortaya çıkarılmıştır
(Resim: 10). Abdullah ve Hadi Eskişar Evi ile Bouleuterion karşılıklı durmaktadır11. Bu
evden sonra yol Hasan Şar Evi’ne gitmektedir. Ancak Abdullah ve Hadi Eskişar Evi ile
Hasan Şar Evi arasındaki döşeme daha farklıdır. Bouleuterion’un güney duvarı dibinde,
yol kenarında bir kaldırım şeklinde devam eden döşeme Hasan Şar Evi’nin kuzeyindeki
Osmanlı Dönemi Çeşmesi’ne ulaşmaktadır. Bu ara tam açılmamış olmakla birlikte, Çeşme
önündeki döşeme ile yol aynı tiptedir. Abdullah ve Hadi Eskişar Evi ile Bouleuterion
arasındaki döşeme ve devamındaki Osmanlı Çeşmesi 1906 tarihli bir fotoğrafta net bir
şekilde görülmektedir. Hatta bu fotoğrafta şimdiki Hasan Şar Evi’nin hemen kuzeyinde
başka bir ev bulunmaktadır. Osmanlı Çeşmesi önündeki döşemenin temizlik çalışmaları
10
Bilinenler arasında en eskisi Bouleuterion duvarındaki Hicri 1017 yılı Receb ayı (Miladi 1608 yılı EkimKasım) ile ilgili kayıttır.
11
İki katlı inşa edilen, üzerindeki kitabesi ve anıtsal giriş kapısı ile bu ev kent içindeki en büyük konaklardan
birisini oluşturmaktadır. Üzerindeki yazıta göre konak 1876 tarihlidir. Bu konak ile karşılıklı duran
Bouleuterion’un üzerinde, Osmanlı Dönemi’nde Ömer Ağa’nın evi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu ev ile
ilgili günümüze mimarî kalıntı ulaşmamıştır.
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sırasında, diğer buluntuların yanı sıra, bir adet nikel pul da bulunmuştur. Milâdî 18081809 yılına tarihlenen bu pul II. Mahmut Dönemine aittir12.
Tüm bunlara göre bu döşeme, köy içinde gerçekleşen önemli imarlardan birisi olan,
1909 ve 1912 tarihlerine ait yapıların inşa edildiği, 20. Yüzyıl başlarından öncesine ait
olmalıdır. Buna bağlı olarak bu döşemeler en çok imarın görüldüğü dönemlerden birisi
olan 19. Yüzyıl’da yapılmış olabilir.
İkincisi ise orta bölümün kenarlara göre daha çukur olduğu ve merkezi
kısmının çift sıra büyük taşlarla sağlam döşendiği grubu oluşturmaktadır (Resim: 11).
Bu sistemde yağmur suları ortadan akmakta her iki kenarda insanlar rahat bir şekilde
yürüyebilmektedirler. Hatta bu sistemde evlerin bahçesinden gelen sular da döşeme
üzerinde oluşturulan açık V biçimli kanal ile aynı şekilde yol ortasındaki kanala
bağlanmıştır. Buralarda akan suların bir şekilde yol dışına akıtıldığı görülmektedir.
Suların yol dışına akıtılması yol döşemesinde oluşturulan olabildiğince yumuşak bir
rampa ile sağlanmıştır. Yolların kenarındaki duvarların cephelerine yerleştirilen evlerin
ocak ve baca çıkıntıları, yoldan ortalama 1 m. yüksekten başlamakta ve düz kütle duvarı
hareketlendirmektedir. Evlerin bahçe kısmına gelen duvarların alt bölümlerine ise suların
akması için kanal yeri şeklinde özel açıklıklar yerleştirilmiştir. Yol boyunca benzer
uygulamalardan farklı güzel örnekleri görmek mümkündür. Bu yol döşemesinin tarihi ile
ilgili şimdilik kesin bir veriye ulaşılmamıştır. Bu nedenle ikinci tip döşemelerin, yerleşim
içindeki düzenlemeler ve döşemelerin işçiliklerine bakarak birinci tip ile aynı tarihlerde
yapılmış olabileceğini düşünüyoruz.
Üçüncü tip döşeme ise Köy Meydanı’ndan geçen kısımda net bir şekilde görülen
orta kısımları yüksek ve her iki yan kenarları daha alçak olan döşeme şeklidir. Burada
döşeme, yolun dışında köyün meydanı olabilecek dükkânlar, kahve ve fırın gibi diğer ticari
yapıların önüne doğru yayılmaktadır. Üzerinde bulunan Rumî tarihe göre dükkânlar 1912
yılında yapılmıştır. Önceden döşeme olsa bile, dükkanlar ile birlikte Köy Meydanı’nda
önemli bir değişimin 1912 yıllarında yapıldığı ve sonrasında tamiratla kullanıma devam
edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Kent içinde dolaşırken, taş döşeli yollar ile bütünlük içerisinde, pek çoğu unutulmaya
başlanan, kullanıldıkları dönemde son derece işlevsel olan farklı alanları görmek
mümkündür. Bunlardan bir grubu da farklı fonksiyonların yüklenmiş olduğu özel taşlar
oluşturmaktadır. Köy meydanında ve yolların kenarlarında, yolda gidenlerin dinlenmeleri
için yerleştirilmiş, “mola taşları” ve ağa evlerinin yakınında halen daha korunan, at veya
eşeğe rahat bilmeyi sağlayan “binek taşı” bulunmaktadır. Bu örneklerin dışında Şaban Ağa
Camii önünde, yol kenarında bulunan “Sadaka Taşı” (Resim: 12), son zamanlara kadar
yaşayan sosyal yardımlaşmanın en güzel örnekleri olarak korunmaktadır13. Bunlardan
mola taşı Dor düzenine ait triglif-metop bloğu, binek taşı bir duvar bloğu ve sadaka taşı
ise büyük bir yapıya ait sütun gövdesi tamburudur. Farklı amaçlar için devşirme olarak
kullanılmış olan bu blokların hepsi antik olmakla birlikte, ne zamandan beri bu işlevlerde
kullanıldığı konusunda kesin bir fikir belirtmek zordur. Ancak bulundukları yer ve
kullanılış şekli dikkate alındığında, hepsinin Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde var
oldukları anlaşılmaktadır.
12

Pulun ön yüzünde Sultan Mahmut tuğrası ve Adli ibaresi ile arka yüzünde Duribe fi Kostantiniye 1223 yazısı,
etrafında ise çelenkler yer almaktadır.
13
Yardımlaşma ve sadaka taşları ile ilgili bkz. N. Sevim, Medeniyetimizde Toplumsal Dayanışma ve Sadaka
Taşları, İstanbul, 2009.
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Çizim 1: Kuzey Şehir Kapısı, Meydan ve Sütunlu Cadde planı
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Resim 1: Bazilikal planlı yapı ve Kuzey Şehir Kapısı
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Resim 2: Bazilikal planlı yapının apsis kısmı.

Resim 3: Opus Spicatum taban döşemesi
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Resim 4: 11SKCM01 ve 02 numaralı mezar

Resim 5: Kuzey Cadde, portikler ve kanalizasyon
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Resim 6: Kuzey Cadde’deki kanalizasyon

Çizim 2: Kuzey Cadde kanalizasyon kesiti
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Resim 7: Bouleuterion, kuzey yöndeki krepisler

Resim 8: Tiyatro Doğu Terası ve Diazomaya çıkış merdiveni

Resim 9: Tiyatro doğu yöndeki merdiven sahanlığı
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Resim 10: Osmanlı Dönemi,
Bouleuterion ve Ağa Evleri yolu

Resim 11: Osmanlı Dönemi, Kuzey Şehir
Kapısı ve Küçük Köy Meydanı yolu

Resim 12: Şaban Ağa Camii önündeki sadaka taşı
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LAGİNA 2011 YILI ÇALIŞMALARI
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Aytekin BÜYÜKÖZER
Zeliha GİDER
Makbule EKİCİ
2011 yılı kazı çalışmalarına, 27 Haziran-8 Eylül günlerinde Lagina Hekate Kutsal
Alanı’nda devam edilmiştir. Kazı çalışmaları, Selçuk Üniversitesi’nin sınırlı desteklerinin
yanı sıra, ağırlıklı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye
İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından maddî olarak desteklenmiştir.
Ekipte Selçuk Üniversitesi başta olmak üzere, 5 ayrı üniversiteden öğretim elemanı,
uzman ve öğrenciler yer almışlardır.1 Kazı çalışmalarına; Antalya Müzesi’nden Onur Kara
Bakanlık temsilcisi olarak katılmıştır.
1 Lagina Hekate Kutsal Alanı Çalışmaları
2011 yılı kazı sezonunda kazılar, ağırlıklı olarak Batı Stoa’nın arka duvarı üzerinde
yer alan dükkân sıralarında ve kutsal alanın güneyinde devam etmiştir. Bu çalışmalar
Batı Stoa çalışmaları stoanın kuzeyinde ve güneyinde olmak üzere iki farklı sektörde
gerçekleştirilmiştir. Batı Stoa’nın batısında ve Propylon’un kuzeybatısında yer alan taş
döşeme yol ve bu yolu sınırlayan duvar çevresinde belirli mimarî problemleri çözmeye
yönelik çalışmalar da yapılmıştır.
1.1. Batı Stoa
Batı Stoa, Lagina Hekate Tapınağı’nın batısında, kuzeybatı-güneydoğu doğrultuda
konuşlandırılmıştır. Plan olarak, stoaların en yalın tipi olan ve I tipi adı verilen, ince uzun
dikdörtgen bir plana sahiptir (Resim: 1, Çizim: 1). Tek nefli ve tek katlıdır. Hellenistik
Dönemde Pergamonlu mimarların yaygınlaştırdığı teras geleneğine paralel olarak tapınağın
batısında kalan alanda bir teras oluşturulmuş ve bu terasın üzerine inşa edilmiştir. Tek
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Arş. Gör. Zeliha GİDER, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Konya/TÜRKİYE. e-mail:
zgider@gmail.com
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nefli tek katlı stoaların genellikle dar kenarları duvarla kapatılmıştır2. Batı Stoa’da böyle
bir duvarın varlığı net değildir. Ancak, Menekles ve Epainetos Anıtı’nın arkasından gelip
Propylon’un kuzeybatı kenarı boyunca devam eden kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu,
çentiklenmiş yüzeyli, rektogonal kireçtaşından bosajlı duvar Propylon’un kuzeyini
sınırlandırmaktadır3. Duvar üzerinde Propylon’dan Stoa’ya geçişi sağlayan bir kapı yer
almaktadır4. Alanda yapılan çalışmalarda, M.Ö. 2. yüzyıl ortalarına tarihlenen bosajlı
duvarın burada var olduğu ve daha sonraki dönemde Batı Stoa’nın güney sınırı olarak
kullanıldığı anlaşılmıştır.
Batı Stoa’da, Lagina Hekate Tapınağı’nda ve Altar’da düzenlenen dinî törenleri
izlemek için gelen insanların soğuktan ve sıcaktan korunabilmeleri düşüncesinin yanı sıra,
oturup bu törenleri izleyebilmeleri için Stoa’nın ön tarafına 11 basamaktan oluşan oturma
sıraları bulunmaktadır5.
Basamakların bittiği yerde sütunların yerleştirildiği zemin yer almaktadır. Bu
zeminin alt yapısı ve düzenlemesi ile ilgili sorulara cevap bulmak amacıyla ilk çalışmalar
1994 yılında, Batı Stoa’nın Propylon ile birleştiği güney ucunda, kuzeye doğru devam
eden 12x10 metrelik bir bölümde kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda, Propylon’dan
Altar’a doğru devam eden merdiven basamaklarının başlangıcı ile aynı kot ve doğrultuda
Stoa’ya açılan, daha önce sözünü ettiğimiz kapı açığa çıkarılmıştır. Törenleri izlemek
için gelen kişiler, Propylon’dan sonra on basamağı inmeden kuzeybatıya dönerek giriş
kapısından Stoa’ya geçmekte ve Stoa önündeki basamaklara oturmaktaydılar. Stoa giriş
kapısındaki basamak ve eşik taşındaki aşınmalar, Propylon’daki bu kapının ne kadar çok
kullanıldığını açık bir şekilde göstermektedir.
Dor düzeninde inşa edilmiş olan Batı Stoa’da, 2011 yılı çalışmalarına başlanmadan
önce sütunların oturduğu düzenlemeye ait tek bir blok bulunmaktaydı. Ancak bu
bloğun Batı Stoa’ya ait olup olmadığı netleştirilememişti. 2011 yılı çalışmalarında
Batı Stoa’nın kuzeyinde ve güneyinde gerçekleştirilen çalışmalarda açığa çıkarılan geç
dönem düzenlemelerinde bu bloğun benzerlerinin devşirme malzeme olarak kullanıldığı
görülmüş ve Batı Stoa’da sütunların oturduğu düzenleme net olarak tespit edilmiştir. Buna
göre Batı Stoa’da kutsal alandaki diğer stoaların aksine kaide kullanılmamış ve sütunlar
doğrudan stylobat üzerine yerleştirilmiştir. Batı Stoa’yı Kutsal Alan’daki diğer stoalardan
ayıran bir diğer unsur ise konsollu geison kullanımıdır6.
Batı Stoa, I şekilli tek nefli tek katlı stoalar grubunda yer almaktadır. İnce uzun
dikdörtgen bir plana sahip olan bu tip stoalar Arkaik Dönemden itibaren oldukça yaygındır7.
2

S. Doruk, Anadolu’da Hellenistik Dönem Stoaları (Yayınlanmamıs Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1978, s. 27.
3
Bu duvarın Stoa ve Propylon ile bağlantısını çözmek amacıyla 2002 yılında yapılan kazı çalışmalarında,
kabarık yüzeyli duvarın burada var olduğu ve Propylon girişindeki üç basamaklı alt yapısı ile birlikte sonradan
bu duvarın önüne ilâve edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Bu duvarın Stoa ile ilişkisini belirlemek için de aynı yıl
bir sondaj çalışması başlatılmıştır, ancak bu çalışma tamamlanamadığından, stoa ile duvarın ilişkisi tam olarak
belirlenememiştir (A.A. Tırpan – B. Sögüt, 2002 Yılı Lagina Kazıları, 25. KST- II, 2004, s. 87–88).
4
A.A. Tırpan, Lagina Kazısı 1993–1994, 17. KST- II, 1996, s.209–228.
5
A.A. Tırpan – Z. Gider 2011, Lagina 2009 Yılı Çalışmaları, 32. KST II, 2011, s. 374-395.
6
Batı Stoa’nın üst yapısında kullanılan konsollu geison-sima Dorik düzen için pek yaygın olmayan bir
uygulamadır. Bu düzenlemenin ilk örnekleri Pergamon stoalarında görüldüğünden “Pergamene özellikli konsollu
geison” olarak adlandırılmışlardır (Z. Gider, Laginadaki Dor Mimarîsi (Yayınlamamış Doktora Tezi) Pamukkale
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 2005, s. 100-101).
7
Doruk 1978, 27–30.
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Özellikle çok sayıda stoa yapısının inşa edildiği Hellenistik Dönemde de en fazla sayıda
tercih edilen plan tipi olmuştur8. M.Ö. erken 2. yüzyılda inşa edilen Pergamon Demeter
Kutsal Alanı çevresindeki stoalardan Yukarı Kuzey Stoa diğer üç cepheden bağımsız
planlanmış, tek nefli tek katlı uzun stoa tipine girmektedir9. Bir Propylon ile girilen Kutsal
Alan, merkezî konumda yer alan tapınağın kuzey, batı ve güneyinde bir çeşit U şekilli stoa
seması veren üç adet Stoa ile çerçevelenmiştir. Stoa’nın doğu bölümünde, Kutsal Alan’da
yapılan törenleri izlemeye gelen insanlar için yapılmış oturma sıraları yer almaktadır. Bu
iki Stoa’nın birçok açıdan benzerlik içinde olması nedeniyle Lagina Hekate Kutsal Alanı
Stoası’nın planlama açısından Pergamon Demeter Kutsal Alanı Stoası’nı model aldığı
düşünülebilir. Teos Dionysos Tapınağı Kutsal Alanı’nın çevresi kuzeyden güneye doğru
Dorik, doğudan batıya doğru İonik düzenli stoalarla çevrelenmiştir10. Trapezoidal bir plana
sahip olan stoalardan Güney Stoa’nın tapınağa ve diğer cephelere göre konuşlandırılışı
Lagina Hekate Kutsal Alanı Batı Stoası ile aynıdır11. Priene Agora Tapınağı Kuzey Stoa
ile Güney Stoa, tapınak çevresinde inşa edilmiş I şekilli tek nefli tek katlı stoalardır12. Her
araziye uygulanabilen bu plan tipindeki stoaların tamamı Dorik düzende inşa edilmiştir13.
Diğer cephelerden bağımsız olarak planlanan Batı Stoa’nın yön seçiminde, Tapınak
ve Altar’a bağlı kalınmıştır. Wycherley, başlıca özelliği doğal şartlara karşı sığınma
imkânı sağlamak olan stoaların cephelerinin, kuzey rüzgârlarına maruz kalmaması için
güneye bakmaları gerektiğini ifade etmektedir14. Ancak güneybatı kuzeydoğu doğrultuda
konuşlandırılan Lagina Hekate Tapınağı ve güneydoğusunda yer alan Altar’da düzenlenen
törenlerin en rahat şekilde bu açıdan görülebilmesi nedeniyle Batı Stoa’nın yön seçiminde
sözü edilen bu yapılara bağlı kalınmıştır.
2009 yılı çalışmaları sırasında Kutsal Alan’ın kuzeybatı köşesinde Batı Stoa’nın
arka duvarı üzerinde bazı girişler tespit edilmiştir15. Bu girişlerin işlevini belirlemeye
yönelik çalışmalar ise 2010 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu alanda farklı ölçülere sahip
2 dükkânın kazısı tamamlanmıştır. 2011 yılında ise bu iki dükkânın tüm stoa boyunca
devam edip etmediğini görebilmek amacıyla stoanın kuzeyinde ve güneyinde iki farklı
alan belirlenerek çalışmalara başlanmıştır.

8

Bu tip stoalardan Pergamon’da 5, Priene’de 4, Ephesos’ta 1 ve Kaunos’ta 1 tane bulunmaktadır. Tek nefli
stoaların özellikle Pergamon’da yoğunlaşmış olması, Hellenistik Dönem Batı Anadolusu’nda Pergamon’un
siyasi önderliğinin ve refah seviyesinin yüksekliğinin göstergesidir. Özellikle II. Eumenes ve II. Attalos
zamanında bu zenginliğin bayındırlık çalışmalarına aktarıldığı, her iki kral zamanında yapılmış olan farklı plan
tipine sahip çok sayıdaki stoalardan da anlaşılmaktadır. Bu dönemde inşa edilen stoalar için bkz. Doruk 1978,
Katalog bölümü; A. Ersoy, Batı Anadolu Hellenistik Dönem Stoaları Işığında Metropolis Stoası (Yayınlanmamış
Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1998, s. 35–45, Katalog bölümü.
9
C.H. Bohtz, Das Demeter-Heiligtum, AvP XIII, Berlin.1981, 6–9, Abb. 1; W. Radt, Pergamon, Çev: S. Tammer,
İstanbul, s. 178–184.
10
D.M. Uz, The Temple of Dionysos at Teos, Hermogenes und Die Hochhellenistische Architektur, 1988, 51–61.
11
Uz 1988, 52, Fig. 1.
12
Th. Wiegand – H. Schrader, Priene, 1904, 137–139; J.J. Coulton, The Architectural Development of the Greek
Stoa, 1976, 279, Fig. 103.3; W. Koenigs,Planung und Ausbau der Agora von Priene, IstMitt 43, 1993, s. 381–
396; F. Rumscheid, Küçük Asya’nın Pompeisi Priene, İstanbul, 2000, s. 60–85.
13
Sadece Teos Dioysos Kutsal Alanı’nı çevreleyen stoanın iki cephesinde Ion düzeni tercih edilmiştir
(Uz 1988, 53).
14
R.E. Wycherley, Antik Çagda Kentler Nasıl Kuruldu?, Çev: N. Nirven-N. Basgelen, İstanbul, 1991, s. 82.
15
Tırpan - Gider 2011, 374-395.
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1.1.1. Dükkân 5

Makbule EKİCİ

2010 yılında çalışmaları tamamlanan Dükkân 2’nin güneyinde yer alan ve doğu
tarafta girişlerini tespit ettiğimiz Dükkân 3 ve Dükkân 4’ün kazısını yapmadan bu
yapıların güneyinde yer alan ve yoğun bir geç dönem tahribatı görülen alanda kazı
çalışmalarına başlanmıştır.
Çalışmaları Batı Stoa’da geç dönem düzenlemesinin doğusunda ve Dükkân 5’te
yapılan çalışmalar olarak 2 kısımda ele almak gerekmektedir.
Batı stoada geç dönem düzenlemesinin doğusunda yapılan çalışmalar: Batı
Stoa’da yüzeyde görülebilen ve dağınık hâlde olduğu gözlenen sünger bloklarının
geç dönem düzenlemesi olduğu açıktır. Bu blokların altında düzgün duvar sırasının
devam edip etmediğini görmek amacı ile sünger blokların doğu tarafında 18 m.
uzunluğunda 1,30 m. genişliğinde belirlenen alanda seviye indirme çalışmaları
yapılmıştır. Çalışmalar sırasında çok sayıda kırık mermer blok parçaları bulunmuş ve
alt seviyelerde de düzgün bir duvar sırası tespit edilememiştir.
Seviye indirme çalışmaları sırasında alanın kuzey yönünde, sünger blokların
altında doğu-batı yönünde uzanan zemin bloklarına rastlanmıştır. Zemin bloklarının
kenetlerle bağlandığı ve in situ olduğu görülmüştür. Böylece sünger blokların
doğusunda kesit içerisinde doğu batı yönünde uzanan tek sıra hâlindeki orthostat
bloğunun da in situ olduğu anlaşılmıştır.
Alanın güneyinde de sünger blokların arasında batı yöne doğru devam
eden orthostat blokları görülmüştür. Orthostat bloklarının kuzey yöndeki zemin
bloklarından daha derine inmesi bu alanda depremden dolayı bir çöküntü olduğunu
düşündürmektedir. Bu orthostat bloğunun hemen güneyinde ise daha sonraki bir
dönemde zemin düzenlemesi yapıldığı görülmüştür. Zeminde devşirme olarak
kullanılan mimarî bloklar ortaya çıkarılmıştır. Bu bloklar arasında Batı Stoa’ya ait
stylobat blokları ve sütunce parçası yer almaktadır.
Alanda yapılan çalışmalar sırasında seramik, cam, bronz, demir ve hayvan
kemiği parçalarına rastlanmıştır. Ayrıca kaplumbağa iskeleti de çıkarılan kemik
parçaları arasındadır. Alanın kuzeyinde ve güneyinde batıya doğru devam eden
orthostat blokları olması, dükkân olarak adlandırdığımız yapıların bu alanda da devam
ettiğini düşündürmüş ve çalışmalar batıya doğru genişletilmiştir.
Dükkân 5’te devam eden çalışmalar: Batı Stoa’da devam eden çalışmalar
sırasında ortaya çıkan orthostat bloklarının batıya doğru kesit içine devam ettiği
gözlenmiş ve bu blokların dükkân sıralarına ait olabileceği düşünülerek batıya
doğru alan 2 m. genişletilmiştir. Seviye indirme çalışmaları sonucunda toprak üst
seviyesinden 0,50 m. derinlikte güney-kuzey yönünde uzanan duvar blokları ortaya
çıkarılmıştır.
Duvar bloklarının altında bulunan orthostat bloğu ise bu blokların in situ
olduğunu göstermiştir. Böylece güney-kuzey ve batı yönlerde sınırları belli olan
bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Duvar ve orthostat bloklarının ölçülerinin Dükkân 1
ve Dükkân 2’deki duvar bloklarının ölçüleri ile örtüştüğü görülmüştür. Böylece bu
alanda da bir dükkân tespit edilmiş ve Dükkân 5 olarak adlandırılmıştır16.
Dükkân 5’in kuzeyinde yer alan ve doğu- batı doğrultusunda uzanan duvar
16

Dükkân 3 ve Dükkân 4’ün kazıları yapılmamış ancak girişleri belli olduğu için isimleri verilmiştir.
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bloklarının ve çift sıra orthostat bloklarından iç kısımda olması gerekenlerin yerinde
olmadığı görülmüştür. Batı yönündeki duvar bloklarından 1 tanesi kayıpken; orthostat
bloklarının yerinde olmasına rağmen kırık ve çok parçalı olduğu görülmüştür. Batı
duvarında kuzeyden güneye doğru gidildikçe kot farkı olduğu görülmüştür. Yine batı
duvarının aksının Dükkân 1 ve Dükkân 2 ile uyuşmadığı ve daha doğuda olduğu tespit
edilmiştir. Aks kayması ve kot farkı depremin etkisi ile oluşmuş olmalıdır. Bu da
dükkânın kapı eşiğinin de doğuya doğru kaydığını göstermektedir. Deprem etkisi ve
daha sonraki dönemde sünger taşlarla yapılan düzenleme sonucu dükkânın doğusunda
yoğun tahribat olduğu görülmüştür.
Dükkân 5’te yapılan çalışmalar sırasında batı duvarının batı kısmında bir adet
pythosa rastlanmıştır. Pithosun konumu daha önceki açılan Dükkân 1’deki konumu
ile aynıdır. Pithos toprağa dik olarak yerleştirilmiş ağız kısmına yuvarlak formlu,
orta kısmı delik bir adet kayrak taşından kapak yerleştirilmiştir. Pithosun Dükkân
1’de olduğu gibi Bizans Döneminde yapılan düzenleme sırasında yerleştirildiği
düşünülmektedir.
Alanın genelinde yapılan çalışmalar sırasında Dükkân 5 olarak adlandırılan
yapıda Roma Dönemine tarihlenen 4 adet bronz, bir adet gümüş sikke, ayrıca
Hellenistik ve Bizans Dönemlerine tarihlenen birer adet bronz sikke olmak üzere
toplam 7 sikke, bronz zil, bronz küpe, terracotta figürin başı, mermer heykel parçası,
demir ustura ve iki adet bıçak bulunmuştur. Sünger taşlarının doğusunda yapılan
çalışmalar sırasında Roma Dönemine tarihlenen 3 adet, yüzeyde ise 2 adet sikke
bulunmuştur. Ayrıca Korinth ve Lakonian tipi stroter ve kalypter parçaları, dudak,
ağız, gövde ve kulp profili veren seramik parçaları, cam parçaları, demir cüruf, bronz
obje ve çiviler bulunmuştur.
Dükkân 5’te yapılan çalışmalar sonucunda Dükkân 1 ve Dükkân 2’de olduğu
gibi Roma ve Bizans Dönemlerinde yeni düzenlemeler yapıldığı ve kullanımının
devam ettiği görülmüştür. Ancak depremin ve sonraki dönemlerde yapılan
düzenlemeler dükkânda yoğun tahribata sebep olmuş ve aksında ve kotunda sapmalar
olduğu görülmüştür. Kullanım amacı henüz tespit edilemeyen yapının zeminine henüz
ulaşılamamıştır (Resim: 2-3).
1.1.2. Dükkân 6
Dükkân sıraları Stoa’nın kuzeyinde devam etmesine karşın güneyinde
Propylon’dan Batı Stoa’ya geçilen alanda benzer bir düzenleme olup olmadığı
bilinmemekteydi. Bunu belirleyebilmek amacıyla bu alanda çalışılmıştır. Batı Stoa’nın
güney başlangıç noktasında, dükkân veya farklı bir mimarî yapıya ait düzenlemenin
var olup olmadığı, düşen mimarî bloklar ve akıntı toprak nedeniyle yüzeyden
görülememekteydi. Bu nedenle, alandaki çalışmalara çizilerek genel plana işlenen
mimarî blokların vinç yardımıyla tasnif alanına taşınmasıyla başlanmıştır. Mimarî
blokların taşınmasının ardından günümüze yakın bir zamanda yapılmış olan bahçe
duvarının da kaldırılması ile birlikte in situ birkaç orthostat bloğu açığa çıkarılmıştır.
Batı Stoa’nın güneydeki başlangıç noktasında bulunan bu blokların çevresinde
yapılan çalışmalarda orthostat bloklarının iki blok sırt sırta gelecek şekilde yapıldığı
ve yüzeylerinin de ince yonulu olduğu görülmüştür. Blokların iç ve dış yüzeylerinin
de ince yonu işlenmiş olması bu alanda kuzeybatı köşedeki gibi bir dükkân olduğunu
düşündürmüştür. Orthostat bloklarının çevresinde yapılan çalışmalarda bulunan
giriş buranın kuzeybatı köşedeki gibi bir dükkân veya Kutsal Alan ile ilişkili bir
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yapı olduğunu netleştirmiştir. Daha önceden ortaya çıkarılan dükkânlarla yapılan
karşılaştırmalarda kapı genişlikleri farklı olsa da, sövenin yanına gelen orthostat
bloğunun ölçüleri ve kapı eşiğinin yüksekliği birbirini tutmaktadır. Birbirleriyle sırt
sırta gelen ve ince yonulu orthostat blokların ölçüleri de birbirini tutmaktadır.
Dükkân 6’nın iç kısmında yapılan çalışmalarda dükkân duvarının güneybatı
köşesinde “L” şeklinde dönen bir orthostat bloğu ortaya çıkarılmıştır. Kuzeyinde
ise bu bloğun devamı olan ve dükkânın arka duvarını oluşturan orthostat blokları
ortaya çıkarılmıştır. Bu blokların üzerine ise düzgün kesilmiş olan sünger taş
blokların yerleştirildiği saptanmıştır. 2010 yılında yapılan Dükkân 1 ve Dükkân
2’deki çalışmalarda orthostat bloklarının üzerinde mermer duvar bloklarının olduğu
görülmüştür17. Buna dayanarak Dükkân 6’da kullanılan sünger blokların daha geç
bir dönemde yerleştirildiği düşünülmektedir. Bu duvar sırasının kuzeyinde ise iki
mekânı birbirinden ayıran bölme duvarına ait orthostat blokları ortaya çıkarılmıştır
ve bu sayede dükkânın ölçüleri tespit edilebilmiştir. Dükkân 6; 5,75x5,50 metre
ölçülerinde kareye yakın bir plana sahiptir (Resim: 4). Daha önceden ortaya çıkarılmış
olan dükkânlarda18 yapılan ölçümler sonucu bugüne kadar açılan dört dükkânın da
boyutlarının farklı olduğu anlaşılmıştır19.
Dükkân 6’nın üzerindeki yaklaşık 2 m. dolgu toprağın alınması ve dükkân
sınırlarının belirlenmesinin ardından çalışmalar dükkânın arka duvarının batısına
kaydırılmıştır. Kuzeybatı köşede bulunan dükkânlarda dâhil olmak üzere bugüne
kadar kazısı yapılan dükkânların arka cephelerine bakan orthostat bloklarının da ince
yonulu olması çalışmaların bu alana kaydırılmasına etken olmuştur. Dükkânın batı
duvarının arka cephesinin ince yonulu olması ve Propylon’un kuzeybatısına doğru
devam eden taş döşeli yol ile arasında yaklaşık 3,50 metrelik bir kot farkının olması
buradaki düzenleme ile ilgili yorum yapmayı güçleştirmekteydi. Çalışmalar sonucunda
dükkânın arka duvarının batısına doğru muhtemelen deprem etkisiyle düşmüş olan
çok sayıda mimarî blok açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). Bu mimarî bloklardan 4 tanesi
triglifh metop20 bloğu, 4 tanesi arşitrav bloğu, 9 tanesi ise geison-sima bloğudur. Bu
bloklar dükkânın arka duvarı üzerinde mimarî blokların ön cepheleri batıya bakacak
şekilde Dorik bir üst yapı olduğunu göstermektedir. Arşitrav bloklarının ön yüzleri 2
fascialıdır, regulalarda 6 gutta köşelerde ise alışıldık şekilde 3’er gutta bulunmaktadır.
Triglif metop blokları ise ölçülerdeki küçük farklılıklar dışında stoalarda kullanılan
Triglif metop blokları ile benzer özellikler göstermektedir. Alanda bulunan geison–
sima bloklarının mutulus plâkaları işlenmemiştir ve Dor düzeninde beklenenin aksine
üzerinde diş sırası bulunmaktadır. Bu da Dor düzeninin katı ve sert görünümünü İonik
etkilerle yumuşatmak amacıyla yapıldığını göstermektedir.
Üst yapıya ait mimarî blokların buluntu durumlarıyla genel plana işlenmesinin
ardından bloklar vinç yardımıyla alandan kaldırılmış ve kuzeydeki tasnif alanına
yerleştirilmiştir (Resim: 6). Mimarî blokların kaldırılmasıyla birlikte dükkânın arka
duvarının oturduğu düzlemi tespit etmeye yönelik çalışmalara devam edilmiştir.
17

A. A. Tırpan – A. Büyüközer, Lagina 2010 Yılı Çalışmaları, 33. KST II, 2011, s. 448, Res. 10.
Dükkân 5’in ön tarafı tahrip edildiğinden dolayı tam ölçüsü alınamamıştır.
19
Dükkân 1: 7,90x5,05 m; Dükkân 2: 5,30x4,95 m; Dükkân 5: 7x4,45 m. (ölçülebilen uzunluk) ölçülerine
sahiptir.
20
Triglif gen. 0,24 m. Triglif-metop bloklarının arka kısımlarında hatıl yuvaları vardır ve bu kısımlar kabayonu
olarak bırakılmıştır.
18
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Dükkân 6’nın arka duvarını oluşturan sırada orthostat bloklarının oturduğu bloklar
Propylon’un kuzey tarafındaki temenos duvarıyla birleşmektedir. Bu blokların alt
kısmında dışa doğru hafif bir çıkıntı vardır. Duvarla birleşen kısımdaki blokların
altında ise çıkıntı yoktur ve bu blokların, altındaki bosajlı duvar bloklarıyla uyum
içinde görünmeleri için her tarafı kabayonu olarak bırakılmıştır. Bu blokların üzerine
gelen orthostat bloklarının genişlikleri farklıdır, fakat yükseklikleri 0,97 metredir.
Açığa çıkarılan blokların toplam uzunluğu 4,10 metredir. In situ orthostat blokları ile
güneydeki devrilmiş hâlde açığa çıkarılan orthostat blokları üzerinde taşçı işaretleri
vardır. Yunanca harflerden oluşan bu işaretler yan yana gelecek şekilde yerleştirilmiştir.
Bu harfler alfabetik sıraya göre gitmektedir. Güneyde “Alfa” ile başlayan sıra şimdilik
“Zeta” ile son bulmaktadır (Resim: 7). Benzer uygulama alanı açığa çıkarılan arşitrav
bloklarında da görülmektedir. Bunun dışında arşitrav bloklarından biri üzerinde
tirigliflerin oturtulacağı yerler çizgisel olarak belirtilmiştir (Resim: 7).
Dükkân 6’nın batı duvarı üzerinde bulunan Dorik mimarî elemanlar ile
Augustus Döneminde yapıldığı daha önceki yıllarda tespit edilen Kutsal Alan’daki
stoaların mimarî elemanları karşılaştırıldığında, küçük ölçü farklılıkları dışında aynı
dönem özellikleri gösterdiği tespit edilmiştir. Bu da dükkânların stoalarla birlikte
planlandığını ve Augustus Döneminde inşa edildiğini göstermektedir.
Bu mekânlar, Kutsal Alan içerisindeki konumları ve önceki yıllarda Kutsal
Alan’da bulunmuş olan yazıtlar nedeniyle dükkân olarak adlandırılsa da farklı bir
işleve de sahip olabilirler. Gerek bloklardaki işçiliği oldukça kaliteli oluşu gerekse
üst yapıda kullanılan Dorik mimarî elemanlar nedeniyle bu mekânların bir dükkândan
ziyade Labraunda Zeus Kutsal Alanı’ndaki gibi dinsel törenlere veya şenliklere gelen
konukların konakladıkları birer Andron işlevi gördüğünü de düşünebiliriz.
2011 yılı çalışmalarında Dükkân 6’nın içinde ve çevresinde 11 adet bronz, 1
adet gümüş sikke bulunmuştur. Ayrıca 1 adet ampulla, 1 adet ağırlık ve 1 adet ağırşak
bulunmuştur. Sikkelerin 8 tanesi M.S. 4. yüzyıl, tanesi İslâmî, 1 tanesi de Bizans
Dönemine tarihlenmiştir. Sikkelerin ağırlıklı olarak M.S. 4. yüzyıla tarihlenmesi
Augustus Döneminde inşa edilen dükkânın M.S. 365 yılında meydana gelen ve
Kutsal Alan’ın tamamen tahribat görmesine neden olan depreme kadar yoğun olarak
kullanıldığına işaret etmektedir.
1.1.31Batı Stoa’daki Geç Dönem Düzenlemeleri
Propylon’dan Batı Stoa’ya halkın geçmesi için yapılmış giriş kapısı çevresinde
bu yıl, Batı Stoa’ya ait orthostat bloklarını bulmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Açıkta olan orthostat bloklarının devamı olup olmadığı hakkında bilgi edinmek için
yapılan bu çalışmalar sonucu, Dükkân 6’nın güney duvarından 18,60 m. kuzeyde
orthostat bloklarının sona erdiği, devamının tahribata uğramış olduğu tespit edildi.
Bu alanda devşirme olarak yapılmış bir duvar sırası ortaya çıkarılmıştır. Duvar
içerisinde Batı Stoa’ya ait stylobat bloğu, bu alandaki dükkânlara ait olması muhtemel
eşik ve kutsal alan içerisindeki başka yapılara ait olduğu düşünülen duvar blokları
gibi malzemeler devşirme olarak kullanılmıştır. Alanda deprem etkisinin yanı sıra geç
dönem tahribatı da yoğun olarak görülmektedir. Ayrıca bu duvarın güney tarafında
duvara bitişik olarak yapılmış yine geç döneme ait olan, moloz taşlarla kuru duvar
tekniğiyle örülmüş 4,20 m. uzunluğunda bir duvar daha ortaya çıkarılmıştır. Duvarın
korunagelen yüksekliği 0,55 m. olup genişliği üzerine yerleştirilen devşirme bloklar
nedeniyle ölçülememiştir.
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Batı Stoa’nın arka duvarı ki bu duvar aynı zamanda dükkân sıralarının da ön
duvarını oluşturmaktadır, tüm stoa boyunca devam etmesi gerekmektedir. Bu alandaki
Bizans Döneminde yapılan düzenlemenin bir benzeri yine 2011 yılı içerisinde çalışılan
Batı Stoa’nın kuzeyindeki Dükkân 5 ve çevresinde de görülmektedir. Dükkân 5’in
bulunduğu alanda Batı Stoa’nın arka duvarı ve aynı zamanda dükkânın ön duvarı
tamamen tahrip edilmiş ve bu alanda genel olarak Batı Stoa’nın stylobat blokları ve
diğer mimarî elemanları da kullanılarak farklı bir düzenleme yapılmıştır. Buna karşın
batıya doğru ilerlendiğinde dükkânın batı duvarı tamamen, kuzey ve güney duvarları
ise kısmen in situ tespit edilebilmiştir. Benzer bir durum güneydeki geç dönem
düzenlemesi için de geçerli olabilir. Dükkan sıralarının tüm stoa boyunca devam
edeceği de dikkate alınırsa bu alanda batıya doğru ilerlendiği taktirde dükkânların
arka duvarları ile ilgili kalıntılara rastlanabilir.
2011 yılı çalışmaları sonucunda açığa çıkan mimarî elemanlarla, son kullanım
evresine uygun olarak anastylos çalışması gerçekleştirilmiştir.
Yol ve Temenos Duvarı
Propylon’un kuzeyini sınırlandıran yüzeyi çentiklenmiş bosajlı duvarın, 2009
yılında yapılan çalışmalarda batıya doğru 5,73 m. devam ettiği ve bu alanda son
bulduğu tespit edilmişti21. Ayrıca yine 2009 yılı çalışmalarında bu alanda taş döşeme
bir yol tespit edilmiş ve bosajlı duvarın batısından kuzeybatıya doğru devam ettiği
görülmüştü22. 2011 yılında bu alandaki çalışmamızın amacı bosajlı duvarın kuzeye
doğru devam edip etmediğini tespit etmek, bu duvarın batısından devam eden taş
döşeme yolun devamını görmek ve Batı Stoa’da bulunan dükkânların arka duvarı ile
taş döşeme yol arasındaki yaklaşık 3,50 metrelik kot farkının nasıl giderildiğini tespit
etmekti.
Bu doğrultuda yaklaşık 5 m. yüksekliği olan dolgu toprak tabakası kazılarak
taş döşeli yol seviyesine inilmiş ve duvarın kuzeybatıya doğru devam ettiği tespit
edilmiştir (Resim: 8). Dörtgen bloklardan izodomik örgü tekniğiyle yapılmış olan
duvarın Propylon’a bakan kısmı temel seviyesi dâhil 6 sıradan oluşurken, kuzeybatıya
doğru devam eden kısmın ise 3 sırası koruna gelmiştir. Fakat duvarın Propylon’a bakan
kısmı ile taş döşeli yola bakan kısmı arasında işçilik olarak farklılıklar vardır. Duvarın
Propylon’a bakan yüzeyi bosajlı işlenmişken dönüş yaptıktan sonra kuzeybatıya devam
eden yüzeyinin kabaca düzeltilerek bırakıldığı görülmüştür. Çalışmalar sonucunda
duvarın kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 7,00 metrelik kısmı açığa çıkarılmıştır
ve kuzeybatıya doğru kesit altında devam ettiği tespit edilmiştir.
Ayrıca bu yılki çalışmalarımızda Propylon’un apsisli giriş kısmını çevreleyen
basamaklardan üçüncü basamağın bittiği seviyede, halk arasında molmemet taşı olarak
adlandırılan yerel taşlardan oluşan döşeme zeminin devamı ortaya çıkarılmıştır. Bu
yol kuzeybatıya doğru kavisli bir şekilde devam etmektedir. 2,70 metre genişliğindeki
yolun, 2009 yılında yapılan çalışmalarda 3,45 metrelik kısmı açığa çıkarılmışken,
bu yılki çalışmalar sonucunda 8,17 metrelik kısmı açığa çıkarılmıştır ve basamak
sıralarıyla son bulduğu görülmüştür (Resim: 9). Döşeme zemini oluşturan taşlar ince
plâka şeklinde kesilmiş, düz yüzeyli, farklı ölçülerde ve çokgen kenarlıdır. Taşlar yer
yer tahribat görmüştür. Yolun üzerinde yer yer yoğun bir kireç tabakası vardır.
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Yolu sınırlayan duvarın en alt sırası yol seviyesinin altında kalmaktadır. Duvarın
örgüsünün işçiliğinden ve derz aralarının yapım tekniğinden duvarı M.Ö. 2. yüzyıla
tarihleyebiliriz. Yol olasılıkla Kutsal Alan’ın M.Ö. 40 yılında Labianus tarafından
tahrip edilmesinden sonra Augustus’un yardımlarıyla gerçekleştirilen yeniden inşa
evresine ait olmalıdır.
Bu yılki çalışmalarımızda taş döşeli yolun kuzey ucunda 8 adet basamak sırası
ortaya çıkarılmıştır. Her basamak yan yana yerleştirilmiş 3 ayrı bloktan oluşmaktadır.
Ancak batı tarafa doğru blokların kesit altında kalmasından dolayı devamında nasıl
bir düzenleme olduğu tespit edilememiştir. Basamaklar 4. sıradan itibaren batıya
doğru hafif bir kavis yapmaktadır. 7. ve 8. sıradaki basamakların doğu tarafındaki
blokları yerinde bulunamamıştır. Blokların ön tarafı ince yonu işlenmiş, üst yüzeyde
ise bir sonraki basamağın oturduğu bölüme anathyrosisli işlenmiştir. Ayrıca yine bu
basamak sırasının üzerinde de yoğun bir kireç tabakasına rastlanmıştır. Basamakların
şu anda ölçülebilen uzunluğu 1,75 m., yüksekliği 0,25 m., genişliği ise 0,67 metredir.
Ayrıca 1. basamak sırasıyla taş döşeli yolun yaklaşık olarak aynı seviyede olduğu
tespit edilmiştir. Bundan dolayı, yol basamaklardan daha geç bir dönemde yapılmış
olmalıdır.
Kutsal Alan’ın, peribolos duvarı olarak stoaların arka duvarının kullanılmış
olduğu görüşü yaygındı. 2009, 2010 ve 2011 yılı kazı çalışmaları sonucunda
stoaların inşasından önce Kutsal Alan’ın etrafını çevreleyen M.Ö. 2. Yüzyıl’a
tarihlendirebileceğimiz bir duvarın varlığı söz konusu hâle gelmiştir. Kuzey Stoa’da
yapılan çalışmalarda stoanın arka duvarının kuzeyinde açığa çıkan dağınık hâldeki
çok sayıda bosajlı duvar bloğu bu alandaki düzenleme ile ilgili soru işaretleri
yaratmıştı. 2011 yılı çalışmaları sonrasında aynı teknikte bloklardan yapılmış olan
duvar sıralarının Batı Stoa ve Güney Stoa’nın gerisinde de çıkmış olması bu duvarların
Kutsal Alan’ın temenos duvarı olarak kullanılmış olması düşüncesini akla getirmiştir.
Önümüzdeki yıllarda yapılacak olan kazı çalışmalarıyla bu konuda daha net yorum
yapılabileceğini düşünmekteyiz.
2011 yılı çalışmalarında yol ve yolu sınırlandıran duvar çevresinde yapılan
çalışmalarda 13 adet bronz sikke bulunmuş ve kazı envanter numarası verilmiştir.
Sikkelerin tamamı M.S. 4. yüzyıla tarihlenmektedir. Bu da Kutsal Alan’ın genelinde
olduğu gibi bu alanın da M.S. 365 depremine kadar yoğun bir şekilde kullanıldığına
işaret etmektedir.
1.3. Güney Propylon (Menestes Propylonu)
1993 yılından bu yana Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda devam eden
çalışmalarımızda Kutsal Alan’ın pek çok yapısı açığa çıkarıldı ve çıkarılmaya devam
edilmektedir. Ancak, Güney Stoa ile ilgili olarak 2011 yılına kadar herhangi bir kazı
çalışması yapılmamıştır. Kuzey ve Doğu Stoalar ile aynı mimarî özelliklere sahip
olduğu bilinmesine karşın yapı hakkında detaylı bilgiye sahip değildik. Bu nedenle,
Güney Stoa’nın bulunduğu alanda, yüzeyde görülen yazıtlı kapı sövelerinin bulunduğu
noktada kazı çalışmalarına başladık. Bu noktanın seçilmesindeki en önemli etken kapı
sövelerinin bulundukları noktaya düşüp düşmediklerinin tespitinin yapılabilmesiydi.
Şayet kapı söveleri, orijinal yerinin yakınlarına düştü ise bu noktada Batı Stoa’nın
güneyindeki ana giriş ve Kuzey Stoa üzerindeki Koranza Kapısı gibi Güney Stoa
üzerinden de Kutsal Alan’a bir giriş olduğundan söz etmek mümkün olacaktı.
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Çalışmalar sonrasında bu alanda bir büyük bir giriş tespit edilmiştir. Girişin ön
tarafından batıdan ve doğudan basamaklar yer almaktadır (Resim: 10). Propylon’un
ön cephesinin yer aldığı güneyde ise basamak yoktur (Resim: 11). Kod farkı nedeniyle
batıdaki basamak sayısı beş iken doğuda yedi basamak vardır. Propylon, önde 3 sütunlu
olup prostylos planlıdır. Ele geçirilen mimarî elemanlar ışığında Dor düzeninde inşa
edildiği anlaşılmıştır. Yapının ön cephesi deprem etkisiyle güneye doğru yıkılmıştır.
Stylobat blokları üzerinde yer alan dübel delikleri ve bu dübellerin sütun alt
tamburlarında yer alan dübel delikleri ile uyum içinde olması nedeniyle doğrudan
stylobat üzerine oturduğu anlaşılan sütun alt tamburları yivsiz çalışılmıştır. Bununla
birlikte üst tamburlar ve sütun başlıkları ile ilgili bir şey söylemek bu alandaki kazılar
henüz sonlandırılamadığı için mümkün değildir. Bununla birlikte arşitrav, triglif
metop ve korniş bloklarına bakıldığında stoalar ve dükkân sırasında tespit edilen Dorik
mimarî elemanlarla birlik içinde oldukları görülmektedir. Korniş üzerinde Mutulus
plâkası olmaması açışından Kuzey, Doğu ve Güney Stoalar’ın korniş bloklarından
ayrılmasına karşın dükkânlarda yer alan korniş blokları ile benzerlik içerisindedir.
Güney Propylon’da yapılan çalışmalarda 26 adet sikke, 11 adet ağırlık ve
ağırşak, bir adet mermer heykel parçası, bir adet bronz heykelcik, iki adet yüzük taşı,
birer adet bronz çivi ve iğne bulunmuştur.
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Resim 1: Batı Stoa

Çizim 1: Batı Stoa’nın ön cephe restitüsyonu
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Resim 2: Dükkân 5’in in istu batı duvarı

Resim 3: Dükkân 5
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Resim 4: Dükkân 6’nın Batı Stoa’nın nef kısmına açılan girişi

Resim 5: Dükkân 6’nın batı duvarı uzerinden düşen Dorik mimarî elemanlar
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Resim 6: Dükkân sırasının batı duvarı üzerindeki Dorik mimarî elemanlar

Resim 7: Mimarî elemanlar üzerinde yer alan taşçı işaretleri
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Resim:8: 1. Kuzeybatıya devam eden duvar

Resim 9: 2. Kutsal Yol ve basamaklar
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Resim 10: Güney Propylon’un doğu basamakları

Resim 11: Güney Propylon stylobat
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APHRODİSİAS 2011
Roland R.R. SMITH*
Esen ÖĞÜŞ-UZUN
New York Üniversitesi ekibi Aphrodisias’ta 12 Nisan-16 Eylül 2011 tarihlerinde beş
ay süren bir arkeolojik çalışma gerçekleştirmiştir. Yürütülen projeler şunlardır: (1) üç alanda
kazı çalışması; (2) jeofizik araştırma ve GIS haritası çizimi; (3) mimarî dokümentasyon,
binalar ve mermer ocakları üzerinde araştırmalar; (4) Hadrianus Hamamları’nda
konservasyon ve araştırma; (5) heykel araştırmaları ve depo organizasyonu; (6) eserlerin
müzede yerleştirilmesi; (7) Tiyatro ve Sebasteion’da mimarî anastylosis. Bu çalışmalarda
77 adet işçi çalışmıştır (bunlardan 21 adeti konservasyon ve anastilosis’te, 51 adeti de kazı
işlerinde görev almıştır). Bakanlık temsilcisi Milet Müzesi’nden Nurullah Keskin’dir.
KAZI ÇALIŞMALARI (Resim 1-11)
Kazı çalışmaları Dr. Esen Öğüş-Uzun (kazı direktörü ve başkan yardımcısı)
tarafından organize edilmiş ve üç alanda yoğunlaşmıştır: (1) Tetrapylon Caddesi, (2) Kuzey
Agora ile Hadrianus Hamamları’nda bulunan Tetrastil Avlu arasındaki bağlantı noktası, (3)
kuzeydeki konutların bulunduğu alan (Fig. 1-2).
Tetrapylon Caddesi (Resim: 3-7). Kazısına 2008’de başlanan Tetrapylon
Caddesi’ndeki çalışmaların esas amaçları şunlardır: (a) kentin Tetrapylon’dan Sebasteion’a
uzanan ana kuzey-güney caddesini ortaya çıkararak ziyaretçilerin kenti ziyaretine katkıda
bulunmak; (b) Kentteki Geç Antik Dönem yaşamına arkeolojik kanıt sağlamak. 2012
sezonunda beş adet açma kazılmıştır (NAve 11.1-5) ve açmalar bu raporda kuzeyden
güneye doğru tanımlanmaktadır. Sezonun en önemli buluntuları arasında insan boyutundan
büyük himationlu heykel, figürlü pilaster başlığı, üç adet bronz kapı tokmağı ve bir erken
Bizans Dönemi definesi bulunmaktadır.
NAve 11.2. En kuzeyde kazılan iki adet açma (NAve 11. 1 ve 2) doğu cadde
portikosunda enlemesine uzanan iki adet toprak tabakasını ortadan kaldırmıştır. NAve
11.1 ‘de üç adet bezemeli bronz kapı tokmağı bulunmuş, kuzeyden üçüncü sütunun altında
yapılan bir sondajda, orta imparatorluk döneminden seramik ele geçirilmiştir. Stoa’nın
arka (doğu) duvarının önündeki ince toprak tabakası da kazılmıştır. Duvarın ince bir harçla
kaplı olduğu ancak harcın çoğunun günümüze ulaşmadığı görülmüştür.
NAve 11.3. NAve 11.3 adı verilen 11x3 m. lik açma, caddenin genişliğini ortaya
çıkarmak ve batı stoanın karakterini anlamak amacıyla caddenin batı tarafında kazılmıştır
(Resim: 3). Caddenin genişliğinin stilobatlar arasında 7.90 m. olduğu ortaya çıkmıştır. Batı
stoa içerisinde üç adet geç antik ve ortaçağ katmanı ortaya çıkarılmıştır. Birinci katman
kalın ve pişmiş topraktan besleme boruları, ikinci katman da ana caddenin batısındaki
drenaj kanalına bağlanan özensiz yapılmış iki adet drenaj ile temsil edilmektedir. Stoa’nın
arka duvarına daha sonraki dönemde bir eşik taşı eklenmiştir. Arka duvarın temeli, bu eşik
taşının dibine doğru 2 m. derinliğe inmektedir. Bu arka duvarın batısında yapılan bir sondaj
öncelikle, stoanın original taban seviyesinde bulunan harç zemini ortaya çıkarmış, daha
Prof. Dr. Roland R.R. SMITH, New York Üniversitesi, Aphrodisias Kazıları Başkanı, Oxford Üniversitesi
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derinde de arka duvarın üstüne oturduğu bir başka zemini (?) meydana çıkarmıştır. Bu
sondajdan çıkan en erken seramik Geç Hellenistik ve Erken İmparatorluk Dönemine aittir.
Çoğu okunamaz durumda olan 237 adet bronz sikke stoanın içindeki iki drenajdan
batıda olanın içinde bulunmuştur. Bu drenajda bulunan seramik 6.-7. yüzyıllara tarihlidir.
Açmanın doğusunda, cadde üstündeki yolda 4. yüzyılın sonu, 5. yüzyılın başına tarihli
bir figürlü pilaster başlığı (Env. 11-78) bulunmuştur. Bu başlığın üzerinde genç bir putto
veya Eros, başı kırık olan çift toynaklı bir hayvanı (geyik?) avlarken betimlenmektedir
(Resim: 4). Bu açmada ele geçirilen en yoğun buluntular ise hayvan kemikleri, gündelik
çanak çömlek ve cam mozaik tesseralardır. NAve 11.1-3 açmaları Rachel Wood tarafından
yönetilmiştir.
NAve 11.4. 2010 sezonunda kazısına başlanan 7x 10m. boyutlarındaki açmaya
(NAve 10.5) Adam Rizzo tarafından devam edilmiştir. Bu açma çeşitli yerleşme katlarını
içermekte ve cadde üzerindeki Geç Antik ile Antik Dönem sonrası yerleşmeleri hakkında
kanıt sunmaktadır (Resim: 5).
En erken öğe, döşemeli cadde ve caddenin doğusundaki tarihlenmemiş, ancak 5.
yüzyıla tarihlenebilecek geç antik dönem portikosudur. Bu portikoda, kuzeyden güneye
doğru, tekrar kullanılmış bir sütun, iki adet örgü paye ve yüksek kaide üzerinde yer alan
düz bir sütun yer almaktadır. Bu portikodan çıkan tuğla ve kiremit molozu caddenin
üzerine düşerek belirgin bir moloz yığıntısı görünümü almıştır. Bu moloz katmanının
üzerine, açmanın batısında yer alan duvar, açmanın kuzeydoğusunda caddeye uzanan oval
ocak (?) yapılmış, ayrıca Geç Antik Döneme ait iki adet payenin ortası da devşirme sütun
kaidesi, sütun başlığı ve diğer malzeme ile doldurulmuştur.
Bu erken molozun üzerinde başka bir moloz tabakası bulunmuş ve bunun üstüne
de açmanın güneydoğu köşesinde yer alan kuzey-güney duvarı inşa edilmiştir. Bu köşede
temizlik yaparken bulunan 7. yüzyıla ait bir define bu geç duvarla aynı tarihli olmalıdır.
Bu define İustinianus ve Heraclius dönemleri arasına tarihli 338 adet sikke (C2001.536873) içermektedir. Define, kalıntıları bulunan ketenden bir kesenin içinde bulunmuştur. 7.
yüzyıldan sonraki yerleşme modern çağlara kadar devam etmiştir.
Açma daha sonra güneybatı köşesinden 3x3.5 m. kadar genişletilerek, burada
caddeye paralel yer alan monumental nişli yapının işlevi araştırılmıştır. Çalışmalar,
caddenin batı portikosuyla aynı hizada olan bu anıtın alt kısmını ortaya çıkarmıştır. Bu
heykel nişinin altı caddeden 2.4 m. yüksektedir. Anıtın hemen önünde cadde döşemesi
yoktur ve temelin yanına kazılan 0.75x1.5 m. boyutlarındaki bir sondajda kuzey güney
doğrultusunda pişmiş toprak besleme borusu bulunmuştur. Sondajdan herhangi bir
belirleyici seramik malzeme veya anıtın işlevini aydınlatacak bir kanıt bulunmamıştır.
Anıtın üstündeki bloklar incelenmiş ve burada sadece lewis delikleri olduğu görülmüştür.
NAve 11.5. Sebasteion Propylon’una yakın kazılan 7x10 m. boyutlarındaki yeni
bir cadde açması Lillian Stoner tarafından yönetilmiştir (Resim: 6). Açmanın batısında
modern bir su kanalı görünmekteydi. Bu kanalın altında üç tane yol katmanı, en alt
yolun altında da sert bir yol temeli kazılmıştır. Bu yollar Osmanlı ve modern çağlara
aittir. Açmanın doğusunda, üçüncü ve en erken döneme ait yol ile aynı zamanda
yapılmış Osmanlı Dönemi’ne ait bir işlik açığa çıkarılmıştır. İşlik 7x2.15 m.lik bir
alana yayılmakta, içinde açık ve geniş ağızlı pişmiş toprak kapların durduğu 5 adet taş
platformdan oluşmaktadır. Bir platformun içinde kap yoktur ve iki adet kap da yan yana,
aynı platformun içinde durmaktadır. Toplam beş adet kap in situ bulunmuş, bunlardan üçü
de tamamen korunmuştur. İşliğin doğu tarafında, iki platformun arasından çok miktarda
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kömür çıkmıştır. Burası muhtemelen ocak olarak kullanılmıştır. İşliğin işlevi konusunda
başta zeytinyağı, şarap, sabun ve pekmez imalâtı olmakla birlikte birçok olasılık vardır.
Açmanın batısında ve kuzeydoğu köşesindeki sondajlar cadde seviyesinde fakat
değişik karakterli bir taş döşeme ortaya çıkarmıştır (Resim: 6). Buradaki döşemenin
taşları daha küçük ve düzgündür. Kuzeydoğu sondajda, döşeme üzerinde bir tuğla ve
kiremit yıkıntısı ve Sebasteion Kuzey Bina’nın ikinci katından bir sütun bulunmuştur
(bu portikonun çoğu 4. yüzyılın ortasında çökmüştü). Açmanın batısındaki modern ve
Osmanlı yol katlarının altında, tuğla ve kiremit yığınlarının içerisinde insan boyutlarından
büyük bir himationlu erkek heykeli bulunmuştur (env. 11-75) (Resim: 7). Heykel iyi
korunmuş olup sadece ayakları, sağ kolu ve sonradan eklenmiş başı eksiktir. Önü ve arkası
işlenmiş olan heykel Erken İmparatorluk Dönemine aittir ve muhtemelen yakında yer alan
Sebasteion Propylon’undan gelmektedir.
Kuzey Agora ve Hadrianus Hamamları: (Resim: 8). Kuzey Agora ve Hadrianus
Hamamları’ndaki Tetrastil Avlu arasındaki arasındaki bağlantı 6x8 m.lik bir açma
ile araştırılmıştır. Bu açma, 2010 yılında kazılan açmanın (NAg 10.1) kuzeye doğru
genişlemesiyle oluşturulmuştur. Yeni açma Kirsten Lee tarafından yönetilmiş ve önceden
düşünüldüğü gibi, Tetrastil Avlu’nun Kuzey Agora kompleksinin bir parçası olduğunu ve
daha yüksekte yer alan Tetrastil Avlu’ya üç basamak ile çıkıldığını göstermektedir.
En erken katmanlar açmanın kuzeyinde, Tetrastil Avlu’nun kuzeyinin temelleri
yanında bulunmuştur. Temellerin dibine bu sene ulaşılamamakla beraber, burada geç
Hellenistik seramiği ele geçirilmiştir. Bu temeller, Tetrastil Avlu’nun doğusunda ve
aynı zamanda Agora’nın batısında yer alan kuzey-güney doğrultusundaki duvar ile aynı
dönemde yapılmıştır. Açmanın doğu kısmında dört basamaklı bir merdiven ve geniş
bir eşik taşı bulunmuştur. Böylece, güney tarafta aynı doğrultuda bulunan üçüncü eşik
de bulunmuş olmaktadır. Kuzey Agora’nın batı stoasında basamakların altındaki taban
döşemesi ince bir mermerden olup muhtemelen stoanın ilk inşa edildiği M.S. 1. yüzyıla
aittir. Bu döşemenin üzerinde ince bir pembe tuğla yıkıntısı bulunmuştur. Bu yıkıntı ile
bağlantılı olarak, merdivenin güneyine doğru ve stoanın arka duvarına dayanmış şekilde
bir Geç Antik Dönem başı bulunmuştur (Env. 11-38) (Resim: 9).
Bu baş, heykele eklenecek şekilde yapılmış ve boynundan demir bir dübel
sarkmaktadır. Burnu Antik Çağda onarım için dikkatlice kesilmiştir. Heykel sahibinin
saçı Konstantinopol’da moda olan kalın dalgalı bir saç şekline sahiptir ve başın üstündeki
kelleşmiş kısım arkadan öne doğru taranarak kapatılmıştır. Baş M.S. 500 yılına tarihlidir
ve bu tarih alanın kullanımdan çıktığı zamanı göstermektedir. Başın yakınında 39 adet
sikke bulunmuştur (bunlardan sadece ikisi kısmen okunabilmiştir: C2011.047 ve 055).
Pembe yıkıntının üzerinde Antik Dönem sonrasına tarihli daha kalın ve yoğun
bir kiremit ve tuğla yıkıntısı bulunmaktadır. Bu yıkıntının üzerine ise Ortaçağ veya
Osmanlı döneminde klasik mimarîye ait bloklar harçsız biçimde üstüste yığılarak güneye
tarafta muhtemelen hayvan barınağı olarak kullanılan bir alan oluşturulmuştur. Yeniden
kullanılmış bloklar şunlardır: sütun ve kemer parçaları, arşitravlar, kornişler, sütun
kaideleri, kalp şekilli bir sütun, muhtemelen Tetrastil Avlu’ya ait bir İon sütun başlığı
ve Kuzey Agora’nın (güney?) stoasına ait üzerinde Eros ve hermeler ile girlandlar olan
bezemeli bir arşitrav parçası. Bu parçaların bir kısmı açmadan çıkarılmış, bir kısmı da
açmada bırakılmıştır (Resim: 8’in üst sağ köşesinde görünmektedir).
Kuzeydeki yerleşme bölgesi: Kuzey Aphrodisias (Resim: 10-11). Kentin kuzeyindeki
stadyum ile Aphrodite Tapınağı arasındaki grid planlı alanda Kenan Eren tarafından iki
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açma kazılmıştır. Açmaların amacı gridin oryantasyonunu kontrol etmek ve gridin çizildiği
döneme ait tarihlenebilir malzeme bulmaktır.
AN 11.1. Buradaki çalışma daha önce 1995, 1996 ve 1997’de kazılmış açmanın
içindeki iki adet sondajı içermektedir (Resim: 10). Sondaj 1, kuzey-güney caddesindeki
duvarın doğusunda, sertleşmiş toprak yolda kazılmıştır. Bu yol daha önce açığa çıkarılmış,
ancak kazı sonlandırılmıştır. Bu yolun altında iki tane su kanalı ve bir adet pişmiş toprak
besleme borusu bulunmuştur. Su kanallarının altında düzensiz taşlardan bir yığıntı
çıkmıştır. Bu yığıntıdan pek az tarihlenebilir malzeme çıkmıştır. Bu taş yığınının altında
ise kuzey-güney doğrultusunda bir pişmiş toprak besleme borusu bulunmuştur. Bu boru,
kırmızı renkte ve mermer ve şist parçaları karışık sert bir tabakanın (erken yol?) üzerinde
durmaktadır.
Kuzey-güney duvarının batısında kazılan Sondaj 2, siyah şist taşı döşemeli bir
iç mekânı ortaya çıkarmıştır. Kuzeydeki stilobat, in situ bir sütun kaidesi ile kuzeye
devrilmiş sütunu ortaya çıkarmıştır. Stilobatın ötesinde ve sondajın kuzeydoğu bölgesinde
döşemeli bir zemin ve açmanın kuzeyinde başka bir iç mekâna açılan küçük bir eşik taşı
bulunmuştur. Şist döşeme tamamen kalın bir tuğla ve kiremit tabakası ile kaplı olup Geç
Antik Dönem malzemesi içermektedir.
AN 11.2. Grid planı açıklamak amacındaki 6x6 m.lik bu açma önemli sonuçlar
vermiştir. Modern yer seviyesinin 2.34 m altındaki bir dörtyol ağzını ortaya çıkarmıştır
(Resim: 11). Üst kısımda, modern yüzeyin hemen altında Ortaçağ ve İslâm malzemesi
bulunmaktadır. Açmanın en altında ise birbiriyle kesişen iki drenaj kanalı ortaya çıkarılmıştır.
Kuzey-güney drenaj kanalı, doğu-batı yönünde uzanan drenaj döşemesi ile kesişmektedir.
İki drenaj yolunun etrafını da pişmiş topraktan çeşitli besleme boruları kuşatmaktadır. Bu
boruların türlü kapakları ve bağlantı noktaları vardır. Açmanın güneydoğusunda, doğubatı besleme borularından bir tanesi bağlantı kutusuna bağlanmakta, bu kutu besleme
borularından bir tanesini güneye ve aşağıya yönlendirmektedir. Açmanın batısında, iki
insulanın köşeleri ve dışarıdaki caddenin duvarı ortaya çıkmıştır. İki köşe arasındaki ve 4
m. genişliğindeki caddenin üstü daha sonra gelişigüzel bir duvarla kapatılmıştır.
Caddenin altından ve hemen üstünde bulunan seramik Erken İmparatorluk ve Geç
İmparatorluk Dönemlerinin bir karmasıdır. Döşemeli yol muhtemelen Erken İmparatorluk
Döneminde yapılmış ve 7. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Yolun üstünde bulunan iki adet
sikkenin biri İustinianus diğeri de Heraclius dönemine tarihlidir (C2011.238, 229) ve
caddenin en son kullanım tarihini ortaya koymaktadır. Buradan çıkan bir diğer önemli
buluntu ise Erken İmparatorluk Dönemine ait iyi korunmamış olan mermer genç başıdır
(İnv. 11-37). Baş, en güneydeki doğu-batı besleme borularının arasında bulunmuştur ve
muhtemelen bir herm şeklindeki ephebe’i temsil etmektedir.
Açmaların mimarî dokümentasyonu Corey Gray, Sarah-Elizabeth McKay, and
Nathaniel Schlundt tarafından yapılmıştır. Seramikler Ulrike Outschar tarafından
incelenmiş, buluntuların konservasyonu da Kent Severson, Caitlin Breare ve Hakan
Dağdelen tarafından yapılmıştır.
Survey ve Harita Çalışmaları
Jeofizik survey. 1990’larda yapılan çalışmayı takiben Stefan Giese ve Christian
Hübner Magnetometry ve Ground Penetrating Radar (GPR) kullanılarak 2010’da yeni
bir çalışmaya başlamıştır. 2011’de, arazinin 1.2 hektarlık dört bölgesi GPR kullanılarak
survey edilmiştir. Bu alanlar: (1) müze önündeki ve arkasındaki çimenlik alan. Burada
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Antik Çağa ait çok az kalıntı bulunmuştur. (2) Tetrapylon’un batısı ve doğusundaki
çimenliğin üstünde duvarlar ve yapılar tespit edilmiştir. Bu yapılar Tetrapylon caddesinin
batısında grid plan ile aynı doğrultuda, caddenin doğusunda ise başka doğrultudadır. Bu
sonuç bile tek başına kentin grid planı için önemli bir buluntudur. (3) Tetrastil Avlu’nun
hemen kuzeyindeki alanda, yani Agora’nın batısında yuvarlak bir yapı tespit etmiştir. Bu
yapınn anlaşılması için buradaki surveyin genişletilmesi gerekmektedir. (4) Tiyatro’nun
güneyinde, 2010 araştırmalarında insula boyutlarında bir ev kompleksi olduğu anlaşılan
yapının etrafındaki caddelerde olan ilişkisi anlaşılmış ve evin batısındaki büyük alanın
muhtemelen bir bahçe olduğu ve bu alanın batısında ve güneyinde odalarla çevrildiği
görülmüştür. Bu ev böylece bir değil, belki de iki adet insulayı kaplamaktaydı.
GIS. Kent için, önceki araştırmaları topografik bir platforma oturtmak amacıyla
yeni bir GIS haritası oluşturma çalışması John Hanson tarafından yürütülmüştür. Bu sene
tamamlanan ilk çalışma, kentin kuş bakışı planları arasındaki farklılıkların sebeplerini
araştırarak daha doğru bir harita çizmek amacıyla kent merkezindeki bazı yapıların tekrar
survey’ini gerçekleştirmektedir.
Mimarî Dokümantasyon
Bazilika. Uzun bir dikdörtgen şeklinde (30x140 m.) ve Güney Agora’ya açılan
bir yapı olan Bazilika cephesinin temizlenmesi, öndeki stoanın bloklardan temizlenmesi
ve planının tamamlanması çalışmaları Phil Stinson tarafından yürütülmüştür. Temizlik
esnasında, muhtemelen Mavi At’a ait olan mermerden ağaç şeklinde destek Bazilika’nın
kuzeyindeki in situ kaidesinin hemen arkasında bulunmuştur (Env. 11-2). Yapının yayını
için metin, çizim ve görseller bitirilmiştir.
Güney Agora ve havuz. Güney Agora’daki uzun havuzun ve buradaki su
teknolojisinin araştırılmasına Andrew Wilson tarafından başlanmıştır. Güney Agora’nın
doğusundaki Agora Kapısı’nın önünde yer alan 5. yüzyıla tarihli çeşmenin su kaynağı
çalışılmış ve kaydedilmiştir. Önemli sonuçlar şunlardır: Havuzun Erken İmparatorluktan
Geç Antik Döneme uzanan üç adet kullanım ve su teknolojisi evresi vardır. Havuzun
beslenmesi doğu kısımda, birbirlerine dirseklerle ve taş bağlantılarla bağlı bir dizi
pişmiş toprak boru sayesinde gerçekleşmektedir. Bu besleme boruları muhtemelen
havuzun etrafındaki kanal içinde üstte yer almaktaydı. Bu borular aynı zamanda havuzun
doğusunda, metal parçalarla desteklenmiş ve havuza 45 derece açıyla su püskürten
fıskiyeleri de beslemekteydi. Bu ilginç sonuçları desteklemek, araştırmak ve belgelemek
üzere bu alanda daha çok araştırma ve kazı planlanmaktadır.
Diğer yapı kompleksleri: Stadyumun mimarî belgeleme çalışmaları Andrew Leung
ve Katherine Welch tarafından yürütülmüştür. Özgür Öztürk kentin imparatorluk ve Geç
Antik Dönemdeki iki aşamasını üç boyutlu çizime dökmüştür. Şehir duvarları üzerindeki
çalışma Peter de Staebler tarafından sürdürülmüş, Atrium Evi üzerindeki çalışma da Ian
Lockey tarafından yürütülmüştür. Yeni buluşlar ışığında, Tiyatro’nun ikinci evresine ait
mimarî çizimler Harry Mark tarafından yapılmıştır. Bu evre Titus Claudius Zelos tarafından
bağışlanmıştır. Zelos’un uzun yazıtının üstündeki mimarî öğe bulunmuş, metinin bahsettiği
sütunlar, kaplamalar ve döşeme tespit edilerek çizime eklenmiştir.
Mermer Ocakları. 2010’daki ön incelemeden sonra, kentin 1-2 km. kuzeydoğusundaki
ana mermer ocaklarının incelenmesine Benjamin Russell tarafından başlanmıştır. Esas amaç
ocakların doğru bir topografik haritasını çizmek ve bunların kentle bağlantısını belirlemektir.
Öncelikle, Ardıçlı ve Sarnıç tepelerinin güney ucunda bulunan küçük ocaklar GPS ve
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Google Earth kullanılarak tespit edilmiştir. Taşkesiği yamacının batısında kuzey-güney
doğrultusunda bulunan en büyük ocak daha sonra total station ile belgelenmiştir (Ian Lockey
ve Kıvanç Başak yardımıyla 3000 nokta alınmıştır). Bu survey ile ocakların detaylı bir GIS
modeli yapılmıştır (John Hanson yardımıyla). Aphrodisias’ın yer aldığı bölgeden elde edilen
mermerin yaklaşık %80’i bu yamaçtan gelmektedir ve bütün büyük ocaklar burada yer
almaktadır. Gelecek sezon da ocaklardan mermer örnekleri alınacak, kente transfer yolları
tespit edilecek ve kentin mermer ihtiyacına dayanarak genel mermer üretme kapasitesi
incelenecektir.
Hadri̇ anus Hamamları: Koruma ve Araştırma (Resim: 12-13)
Ören yeri konservasyon aktiviteleri, özellikle J.M. Kaplan Foundation ve World
Monuments Fund® Robert W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage’ın cömert
sponsorlukları sayesinde, Hadrianus Hamamları’nda yoğunlaşmıştır. Hamamlar projesi
aynı zamanda arkeolojik belgeleme ve araştırmayı da içermektedir.
Konservasyon. Hamamlar 1904-1905 yıllarında kazılmıştır ve iyi korunmuş
durumda olmalarına karşın acil onarım ve korunmaları gerekmektedir. 2011 senesi,
Hamamlardaki 6 yıllık bir konservasyon projesinin ikinci senesidir. Projeyi Thomas
Kaefer ve Gerhard Paul yönetmektedir. Kent Severson, Caitlin Breare ve Hakan Dağdelen
ile, Trevor Proudfoot ise Nick Barnfield, Tom Flemons, Mark Lilywhite ve James Wheeler
ile çalışmıştır. Onarım özellikle yıkılma tehlikesi olan duvar ve kemerlerin yapısal
onarımı, duvarların güçlendirilmesi, Oda 6’nın dağılmış zemini ve Oda 6’nın mermerle
çevrili havuzu ve bu odanın batı kenarında yoğunlaşmıştır (Resim: 12). Odanın zemininin
bir kısmı devşirme duvar kaplamalarından yapılmıştır. Bunlar öncelikle yerlerinden
kaldırılmış ve altlarına yeni kireç harcı konduktan sonra tekrar yerlerine yerleştirilmiştir.
Duvar kaplamaları yeniden duvardaki yerlerine, antik oyuklara küçük kenetler yardımıyla
yeniden yerleştirilmiştir. Oda 6’nın tahribata uğramış olan batı duvarı temizlenip onarılmış,
buradaki devşirme malzeme in situ olarak yerinde bırakılmıştır. Duvarların güçlendirilmesi
6 ve 13 numaralı odalarda yoğunlaşmış, yapısal onarımlar ise 5 ve 6 No.lu odalar arasındaki
kemerleri hedef almıştır. Birbirine paralel kilit taşları dübellenmiş, boşluklar doldurulmuş
ve statik nedenlerle gerekli görülen yerlere yeni bloklar eklenmiştir.
Mimarî Belgeleme: (Resim: 13). 2010 yılında başlamış olan mimarî belgeleme
çalışması Arzu Öztürk gözetiminde, Kıvanç Başak ve Lara Taş’ın katılımıyla devam
etmiştir. Çalışmalar, 1904-1905 kazıları sonrasında hamamların ön avlusuna yığılmış büyük
mimarî blok yığınının mevcut durumlarında belgelenmesinin tamamlanması ve blokların
yakında yer alan özel olarak hazırlanmış taş parkına taşınmasına ağırlık vermiştir. Şu anda
bu blokların hepsi çizilmiş, numaralanmış ve taşınmış durumdadır: dolayısıyla büyük ön
avlu alanı artık temizlenmiştir ve bu avludaki peristilin anıtsal mimarî düzeninin detaylı
incelemesi başlamıştır. Tanımlama ve tarihleme açısından özellikle önemli olan 20 kadar
mimarî bloğun 6 yüzü de çizilmiştir. Hamamın ana cephesinin ön avludan batıya bakan
kuzey-güney kesiti, Kıvanç Başak tarafından çizilmiştir. Aynı zamanda, kazıdan çıkmış
hamam bloklarının bulunduğu bölgenin iki kesiti –merkez hamam odasına doğru, kuzeye
bakan doğu-batı kesit (Resim: 13) ve doğuya bakan kuzey-güney kesiti Corey Gray, SarhElizabeth McKay ve Nathaniel Schlundt tarafından, Harry Mark’ın gözetiminde çizilmiştir.
Arkeolojik Belgeleme: Hamamlarda Geç Antik Dönemde yapılan değişiklikleri
anlamaya yönelik bir arkeolojik belgeleme çalışmasına, doktora öğrencisi Allyson
McDavid tarafından başlanmıştır. Çalışma, yapımda kullanılan farklı yapı malzemelerini
kaydetmek ve hamamların bu geç döneminde, 3. ve 6. yüzyıllar arasında yapılmış
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değişiklikler ve ekleri tanımlamaya çalışmaktır. Bu belgeleme, Geç Antik Dönem
hayırseverlerince yapılmış onarımlarla ilgili olarak elimizde bulunan pek çok epigrafik
kanıtla birleştirilecektir. Hamamın su temini, drenajı, hamam teknolojisi ve hamamın
yeraltı servis koridorları da Andrew Wilson tarafından çalışılmıştır. İlk etap sonuçlarından
en önemlisi, hamamların aslında büyük ölçekte, kazılmamış blokların, kazılmış olanların
yanında bir çeşit yüksek “platform” oluşturduğu batıya doğru uzandığıdır. Hamamın bu batı
uzantısı, Arzu Öztürk’ün ekibi tarafından ölçülmüş ve haritalandırılmıştır. Hamamlarda,
Tetrastil Avlu ile Kuzey Agora arasındaki ilişkinin araştırıldığı yeni kazı ise, 1 numaralı
bölümde açıklanmıştır.
Heykel Belgelenmesi ve Araştırılması
Heykellerle ilgili araştırmanın amacı, 1961-1990 yıllarındaki kazılarda bulunan
malzemeyi kayıt altına almak, buluntu yerlerini tanımlamak ve daha sonra malzeme
üzerinde çalışarak yayınlanmasını sağlamaktır.
Araştırma ve yayın: Bouleuterion heykelleri (Christopher Hallett) ve kentin Geç
Antik Dönem heykeltraşlığı (Julia Lenaghan ve Roland Smith) yayın projelerine devam
edilmiştir. Tetrastoon’un geç antik heykelleri için, buranın batı stoasının önünde yer
alan geç antik heykel galerisinin planı ve kesiti Harry Mark tarafından detaylı olarak
hazırlanmıştır. Ulrike Outschar geç antik heykel kaideleri çizmiştir (Bunlar Helladius,
Priscus, Rhodopaios ve İustinianus’a aittir). Hadrianus Hamamları’ndaki Tetrastil Avlu’da
bulunan, Hellenistik stilde yapılmış Akhilleus ve Penthesilea grubunun yayın hazırlığı,
Katherine Welch ve Maryl Gensheimer tarafından tamamlanmıştır. Sebasteion kabartmaları
ile ilgili yayının metni, çizimleri ve görselleri Roland Smith tarafından tamamlanmış ve
yayıncıya gönderilmiştir.
Depo çalışması: Kazı evinin depolarında bulunan heykel ve yazıtların Aphrodisias
Müzesi’ne taşınması için yoğun bir program, Gerhard Paul ve Thomas Kaefer yönetiminde
ve Kazı Başkanı (Roland Smith), Müze Müdürü (Serdar Okur) ve Bakanlık temsilcisinden
(Nurullah Keskin) oluşan bir kurulun gözetiminde tamamlanmıştır. Yaklaşık 80 adet büyük
heykel ve yazıtlı kaide, Mavi Depo’dan ve kazı evi bahçesinden alınarak, müze depolarına,
stoa depolarına ve müze bahçesine taşınmışlardır. Bunların içinde en önemli olanlar, Bazilika
ve Agora Kapısı’ndan mitolojik sahneli kabartmalardır. Stoa depolarında yer açabilmek
için, bazı müze envanterinde yer almayan etütlük parçalar kazı evi depolarına konulmuştur.
Ayrıca, Sebasteion kabartma ve heykellerine ait 29 kalıp ve 19 alçı kalıbı, Mavi Depo’dan
stoa deposuna ve müzenin arkasındaki avluya taşınmıştır. Bu taşıma çalışması yaklaşık beş
hafta sürmüştür ve vinç yanında 5-6 işçinin katılımını gerektirmiştir. Taşınan parçaların
belgelenmesi Stephanie Caruso, Anjali Itzkowitz ve Julia Lenaghan tarafından yapılmıştır.
Müze Düzenlemeleri (Resim: 14)
Harry Mark tarafından tasarlanan yeni ve daha dayanaklı etiket ve açıklama
levhaları hem Sevgi Gönül Salonu’ndaki Sebasteion kabartmaları, hem de asıl müzede
sergilenen heykeller için basılmıştır. Ayrıca Sevgi Gönül Salonu’na bilgi panoları için iki
adet kireçtaşından taşıyıcı blok da yerleştirilmiştir. Atrium Evi’nde bulunmuş olan ve M.S.
4. yüzyıla tarihlenen yuvarlak Afrodite alınlığı Mavi Depo’dan, Müze’deki yeni teşhir
yerine , Antoninus Pius’un kolosal zırhlı heykeli kazı evi bahçesinden, Aphrodisias Müzesi
karşısında yer alan meydandaki yeni yerine taşınmıştır. Sebasteion’dan beş adet kabartma
da (Resim: 14) Müze’deki Sevgi Gönül Salonu’na yerleştirilmiştir (Bkz. 7. bölüm).
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Anastylosis: Sebasteion & Tiyatro (Res. 14-15)
Sebasteion’ın 2005 yılında başlayan ve üç katlı Güney binasının doğu kenarını
hedefleyen fizikî anastilosisi, Thomas Kaefer ve Gerhard Paul yönetiminde devam
etmiştir. Bu projenin sponsoru Geyre Vakfı’dır.
Güney Bina. Güney binada bu yıl özellikle üçüncü kata yoğunlaşılmıştır: (1)Korint
düzeni öğelerinin sağlamlaştırılması, tamiri ve boşlukların doldurulması; (2) Korint
düzeninin arkasındaki 1 numaralı odanın arka ve batı duvarının yapımı; (3)hem güney
hem de kuzey binadan kalan üç düzendeki mimarî ögelerin Sebasteion’un kuzeyindeki
taş parkında düzenlenmesi. Üçüncü kattaki çalışma, Claudius ve Agrippina kabartmasının
(Env. 80-139) İstanbul’daki sergiye gönderilmesinden dolayı tamamlanamamıştır.
Bu kabartmanın kalıbının alınması, kopyasının çıkarılması ve güney binanın üçüncü
katındaki ikinci sütun arasındaki yerine yerleştirilmesi (2010 anastilosis’te keşfedilmişti)
gerekmektedir.
Bu seneki Sebasteion çalışmasının önemli bir parçası anastilosis için daha önce
kopyaları alınan beş kabartmanın müzeye yerleştirilmesidir (Resim: 14). Kabartmalar
Sebasteion Güney Binasının üçüncü katına aittir ve Aphrodisias Müzesi’ndeki Sevgi
Gönül Salonu’nda, kendileri için hazırlanmış olan kaidelere yerleştirilmişlerdir. Bu beş
kabartma şunları betimler: (1) Kentin Afroditei yüzü yok; (2) Augustus ve zafer; (3)
kurban sunan imparatoriçe; (4) ve (5) Dioskuroi olarak betimlenen iki prens.
Propylon: Gerhard Paul ve Thomas Kaefer Sebasteion Propylon’unun detaylı
mimarî araştırmasına, burada bir anastylosis yapılıp yapılamayacağı düşüncesiyle
devam etmişlerdir. Bu çalışma özellikle stilobat bloklarını, sütun kaidelerini ve sütunları
hedeflemektedir. Tamamı günümüze ulaşmış iki adet sütuna ait parçalar bir araya
getirilmiştir. Ağustos ve Eylül’de iki sütun ve kaideleri kapının güney kısmındaki yerlerine
dikilmişlerdir. Propylon’daki önümüzde yapılması planlanan anastilosis için de bir
çalışma alanı belirlenmiştir. Propylon’daki çalışmanın maliyeti, J.M. Kaplan Foundation
tarafından karşılanmaktadır.
Tiyatro: Tiyatro’nun Dor düzenindeki yükseltilmiş sahnesi, yani logeion’u,
1980’lerde restore edilmiştir. Bu yıl logeion’da acil tamir ve konservasyon programı,
yine J.M. Kaplan Foundation sponsorluğunda başlatılmıştır. Bunun ilk sebebi, restore
edilmiş kornişe ait parçaların 2009-2010 sezonunda düşmeye başlamasıdır. Ayrıca
1980’lerin restorasyonundan başka parçalar da düşmekteydi. Stilobat üzerinde sütunların
konumlandırılmasında önemli yanlışlar da bulunmakta, aynı hatalar arşitrav ve korniş
bloklarının konumlarında da görülmektedir. Bu proje hem logeion’u onarmayı hem de bu
hataları düzeltmeyi amaçlamaktadır.
Bu sezonda, logeion’un kuzey yarısı çıkarılmış, parçalar kazı evi atölyesine
taşınmıştır (Resim: 15). Burada apoxy (araldite) yapıştırıcılar ve paslanmış demir zıvanalar
bütün mimarî öğelerden (stilobat, sütun, başlık, frizli arşitrav ve korniş) çıkarılmıştır. Eski
zıvanalar daha hafif paslanmaz çelik parçalarla değiştirilmiştir. Kornişler, teknik detayların
ve üzerlerindeki onurlandırma yazıtlarının ayrıntılı incelemesinden sonra doğru yerlerine
konulmuştur.
Ekip Elemanları 2011
Arkeologlar: Stephanie Caruso, Peter De Staebler, Kenan Eren, Maryl Gensheimer,
Christopher Hallett, John Hanson, Kirsten Lee, Julia Lenaghan, Andrew Leung, Esen
Öğüş, Ulrike Outschar, Adam Rizzo, Benjamin Russell, Philip Stinson, Lillian Stoner,
Katherine Welch, Andrew Wilson, Rachel Wood. Anastilosis mimarları: Thomas Kaefer,
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Gerhard Paul. Mimarlar: Kıvanç Başak, Corey Gray, Harry Mark, Sarah E. McKay,
Allyson McDavid, Arzu Öztürk, Nathaniel Schlundt, Lara Taş. Konservatörler: Caitlin
Breare, Hakan Dağdelen, Kent Severson. Mermer konservatörleri: Nicholas Barnfield,
Tom Flemings, Mark Lilywhite, Trevor Proudfoot, James Wheeler. Jeofizik survey:
Christian Huebner. Fotoğrafçılar: Ian Cartwright, Guido Petruccioli.
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APHRODISIAS 2011
Roland R.R. SMITH*
Esen ÖĞÜŞ-UZUN
The New York University team carried out a five-month program of archaeological
work at Aphrodisias, from 12 April to 16 September 2011. Projects included: (1) excavation
in three areas; (2) geophysical survey and GIS mapping; (3) architectural documentation
and research on buildings and quarries; (4) site conservation and research in the Hadrianic
Baths; (5) sculpture research and depot re-organisation; (6) museum installation; and (7)
architectural anastylosis in the Theatre and the Sebasteion. Seventy-seven local workers
were employed (26 for anastylosis and building conservation, and 51 for excavation).
The government representative was Nurullah Keskin from the Miletos Archaeological
Museum.
1. EXCAVATION (Figs. 1-11)
Excavation was supervised by Dr. Esen Öğüş-Uzun (Field Director and Başkan
Yardımcısı) and was concentrated in three main areas: (1) the Tetrapylon Street, (2) the
juncture of the North Agora with the Tetrastyle Court of the Hadrianic Baths, and (3) the
northern residential area of the city (Figs. 1-2).
Tetrapylon Street (Figs. 3-7). The major goals of excavation in the Tetrapylon
Street, begun in 2008, are: (a) to enhance visitors’ experience of the site by uncovering
the main north-south avenue of the city which runs from the Tetrapylon to the Sebasteion;
and (b) to provide archaeological evidence for life in the post-antique city. Five trenches
were opened (NAve 11.1-5) and are described from north to south. Major finds were an
over life-size himation statue, a figured pilaster capital, a set of bronze door ornaments,
and a large hoard of early Byzantine bronze coins.
NAve 11.1-2. In the northernmost area, two new trenches (NAve 11.1 and 2)
removed baulks of earth that ran the width of the east stoa of the street colonnade. Three
elaborate bronze knob-like door ornaments were found in NAve 11.1, and a sondage
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here, under the third column from the north, revealed material of the middle imperial
period. A thin earth baulk left against the east (back) wall of the stoa was also removed.
It was covered in mortar of which little survives.
NAve 11.3. A trench called NAve 11.3 measuring 3 x 11 m was opened on the
other side of the street, opposite NAve 11.2, in order to expose the full width of the street
and to investigate the character of the west stoa (Fig. 3). The full width of the street
at this point was found to be 7.90 m between the stylobates of the colonnades. Three
distinct late antique and medieval floor layers were identified within the west stoa, with
thick water supply pipes in the earliest level, cruder drainage channels leading into the
western of the two main street drains in the avenue in a second phase. A raised threshold
block was added later in a doorway cut through the back wall of the stoa. The back wall
has a deep foundation that ends almost 2 m below the threshold block. A sondage on the
west side of the back wall reached a mortar floor at the same level as the original level
of the stoa and another lower floor(?) on which the foundations of the back wall of the
stoa sit. The earliest pottery in this sondage is of late Hellenistic and early Imperial date.
Numerous small bronze coins (237 in total, mostly illegible), were recovered in
the western of the two later drainage channels. The pottery from this drain is of sixthseventh century date. A figured pilaster capital (inv. 11-78) of the later fourth or early
fifth century was found at the eastern end of the trench in the earth above the street. It
featured a young putto or Eros hunting a collapsing cloven-hooved animal whose head
is broken off – probably a deer (Fig. 4). The densest finds in the trench were animal
bones, domestic pottery, and glass mosaic tesserae. These trenches, NAve 11.1-3, were
supervised by Rachel Wood.
NAve 11.4. A trench, 7x10 m, begun in 2010 as NAve 10.5, was continued by
Adam Rizzo. It contained several clear occupation layers and gave important evidence
for the late antique and post-antique settlement patterns on and around the street (Fig.
5).
The earliest level is the paved street with a late antique colonnade on its east
side, undated but perhaps of the early fifth century. The colonnade was found to consist
(from north to south) of a re-used column, two masonry piers, and an un-fluted late
antique column on a pedestal base. Brick and tile from this colonnade, and perhaps from
an upper storey, collapsed into the street at a later date and left a spectacular tile-fall
over the road surface. Into and above this layer were built a later wall on the west side
of the trench, an oval fire pit(?) projecting into the street at the north-east corner of the
trench, and the in-filling of the space between the two masonry piers of the late antique
colonnade with a spolia base and capital and other masonry.
Another debris layer was excavated on top of the earlier brick and tile collapse,
and above it rose a rough north-south wall at the southeast corner of the trench. A large
coin hoard of the seventh century A.D. was discovered while cleaning the scarp in this
corner of the trench and should be contemporary with this later structure. The hoard
consisted of 338 coins (C 2011.536-873) that covered a chronological range from
Justinian to Heraclius. The coins had been buried in a fabric bag (either of hemp or
Prof. Dr. Roland R.R. SMITH, Excavation Director, New York University Excavations at Aphrodisias, and
Lincoln Professor of Classical Archaeology, Oxford University.
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bast) of which fibres were recovered. After the seventh century, occupation continued in
undatable sequences till modern times.
The trench was expanded at its south-west corner in an extension of 3x3.5
m, whose purpose was to investigate the base of the colossal free-standing niched
monument that is located here, parallel to the street. The excavation exposed its lower
part which sits on the line of the west colonnade of the street. The bottom of its central
statue niche is 2.4 m above the street level. The street was unpaved immediately in front
of the monument, and a north-south terracotta supply pipe was found in a sondage of
0.75x1.5 m dug beside its foundation. No diagnostic ceramic material was recovered
from the sondage, and nothing was found that illuminated the function of the monument.
The blocks on its upper surface were examined and found only to have lewis holes.
NAve 11.5. A new trench, 7 x 10 m, was dug closer to the Propylon of the
Sebasteion, on the known line of the street, by Lillian Stoner (Fig. 6). A modern water
channel was visible on the surface to the west of the trench, and below this channel,
three layers of road and a hard packing under the third road were excavated. These roads
belong to Ottoman or modern levels. An Ottoman-period workshop, contemporary with
the third, earliest road, was exposed on its eastern side. The workshop occupies an area
of 7x2.15 m, and consisted of five raised stone platforms with open terracotta vessels
mounted inside them. One platform had no vessel, and two of the vessels are on the
same platform. Five vessels in total were found in situ, and of these three are fully
preserved. Fragments of other vessels were found, for a total of perhaps nine vessels. On
the east side of the workshop, an area between two platforms yielded a large amount of
charcoal, and was probably used as a stove. There are various possibilities for the nature
of the wokshop’s production: olive oil, wine, soap, or pekmez (grape syrup).
Sondages on the west side and in the north east corner of the trench revealed
stone paving at the level of the street (Fig. 6) but of a different character from the other
sections of street exposed so far – it is made of smaller, neater slabs. In the north-east
sondage, a debris layer of bricks and tiles was found over the paving, as well as one of
the column-piers from the second storey of the North Portico of the Sebasteion (much
of which had collapsed by the mid-fourth century). Below the modern and Ottoman
road-layers in the west of the trench, in a debris of bricks and tiles, an over life-size
male himation statue (inv. 11-75) was found (Fig. 7). The statue is well preserved and
lacks only its feet, right arm, and separately-added head. It is well worked, both front
and back, and is of the early imperial period. It came perhaps from the nearby Propylon
of the Sebasteion.
North Agora and Hadrianic Baths (Fig. 8). Investigation of the connection
between the North Agora and the Tetrastyle Court of the Hadrianic Baths was pursued
in a 6x8 m trench that expanded to the north a trench dug in 2010 (NAg 10.1). The
new trench was supervised by Kirsten Lee, and confirmed the earlier finding that the
Tetrastyle Court was originally an integral part of the North Agora complex, accessed
by three stairways rising from the level of the agora to the higher level at which the
Tetrastyle Court sits (the two stairways to the North are visible in Fig. 8).
The earliest levels were found on the north side of the trench, beside the foundations
for the north side of the Tetrastyle Court. Although the bottom of the foundations was
not reached, some late Hellenistic pottery was found here. These foundations bond with
those for the north-south party wall shared by the east side of the Tetrastyle Court and
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the west stoa of the North Agora. On its east side, the trench revealed a third staircase
with four steps and a monumental threshold block – like the two thresholds with stairs
to the south found earlier. The new threshold aligns with entry into the north part of the
Tetrastyle Court. At the lower level, the inside of the west stoa of the North Agora was
found to be paved with a fine rectangular cut-marble paving that is evidently from the
original construction phase in the first century A.D.. Above this paving, a thin debris
layer of pink crushed tile was spread over the trench. To the south of the staircase,
packed against the stoa back wall, a remarkable late antique portrait head was discovered
in association with this first thin layer of debris (inv. 11-38) (Fig. 9).
The head was made for attachment to a statue and was found with its original iron
dowel still in the neck. Its nose had been carefully cut for a repair. The subject wore a
stubble beard and a fashionable Constantinopolitan hairstyle with a thick mop of curls
around the head and thinner hair combed forward over a balding brow. It dates from
around A.D. 500 and gives a useful indication for the date after which this area fell out
of use at the level of the original paving. Accompanying the head were 39 coins (only
two are partly legible: C 2011.047 and 055).
On top of the thin pink layer, there was a thicker and dense layer of broken brick
and tile debris of the post-antique period. Directly on top of this was a deep medieval or
Ottoman layer of huge re-used classical blocks laid together loosely, without mortar, to
form a vernacular rectangular space, perhaps an animal pen. The re-used blocks include:
various column shafts, some arcade spandrels, large architraves, cornices, column bases,
a huge decorated Ionic capital probably from one of the columns of the Tetrastyle court,
a large heart-shaped column shaft, and a frieze block from the (south?) stoa of the North
Agora with a garland supported by a putto and a Herakles herm. Some of these were
removed from the trench, some were left in situ (visible at the top right of Fig. 8).
Northern residential area: Aphrodisias North (Figs. 10-11). Two trenches were
excavated in the gridded northern residential area between the Stadium and the Temple
of Aphrodite by Kenan Eren. Their aim was to check the orientation and plan of the city
grid, and to find datable material associated with the laying out of the grid.
AN 11.1. Work here comprised two large sondages inside a trench excavated
previously in 1995, 1996, and 1997 (Fig. 10). Sondage 1, on the east side of a north-south
street wall exposed in the earlier trench, dug through a hard-packed earth road (above
which the earlier excavation had stopped). Two water channels and a terracotta supply
pipe were found under this road. Below the water channels, there was a dump of large
irregular stones, which yielded very little datable material. Underneath this deep stone
layer, an (early?) north-south terracotta supply pipe was found laid on top of a reddish
hard-packed layer of earth (an earlier road?) mixed with broken shards of marble and
schist. The ceramic material above and below this level is of the early imperial period.
Sondage 2, on the west side of the north-south street wall, exposed a stone-paved
floor of black schist in an interesting domestic interior. A stylobate to the north carries
a small, in situ column pedestal – with its shaft fallen to the north. Beyond this, in the
north-east part of the sondage there was a tiled floor and a small threshold block at the
north edge of the trench, leading into another paved interior space. The schist floor
was entirely covered by a thick debris layer of bricks and roof tiles that contained late
antique material.
AN 11.2. This 6x6 m trench, also intended to clarify aspects of the grid, proved
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significant: it located a clear crossroads at 2.34 m below the modern surface level (Fig.
11). In the upper layers, medieval and Islamic material was found in an earth roadway
near the surface. At the bottom of the trench, the excavation revealed two intersecting
lines of large drain slabs. The line of north-south drain slabs is interrupted by a
continuous line of east-west slabs. Both lines of drain slabs are flanked by numerous and
varied terracotta supply pipes of different gauges and with frequent inspection ‘lids’.
At the south east corner of the trench, one of the east-west supply pipes leads into an
impressive stone junction box that takes the supply out to the south and at a lower level.
On the west side of the trench, the exterior street walls and corners of two insulae were
exposed. The width (c. 4 m) of the street between them was later blocked up with a
rough masonry wall that rests on debris lying over the roadway and so was built some
time after the street had gone out of use.
The ceramics from below and immediately above the paved road are a mixture
of early imperial and late Roman material. The paved road was probably constructed in
the early imperial period and was in use until at least the seventh century. Two coins,
one dating to the reign of Justinian and the other to that of Heraclius (C 2001.238-229),
were found in debris above the road and indicate its latest documented use. Another
important find here was a marble head of a youth dating to the early imperial period (inv.
11-37), now badly worn. It was found among the southernmost east-west supply pipes
and represents probably an ephebe, perhaps originally in the form of a herm.
Architectural documentation of the excavations was carried out by Corey Gray,
Sarah-Elizabeth McKay, and Nathaniel Schlundt. The pottery was studied by Ulrike
Outschar, and the finds were conserved by Kent Severson, Caitlin Breare, and Hakan
Dağdelen.
2. SURVEY & MAPPING
Geophysical survey: Following work done in the 1990s, a new program of
geophysical survey was begun by Stefan Giese and Christian Hübner in 2010, using
mainly Magnetometry and Ground Penetrating Radar (GPR). In 2011, four different
areas of the site totalling 1.2 hectares were surveyed with GPR. (1) Under the piazza in
front of the Aphrodisias Museum and the lawn behind the Museum, little that is certainly
ancient was detected. (2) Under the lawns to the west and east of the Tetrapylon, clear
walls and structures were detected – in line with the city grid to the west of the Tetrapylon
Street, and on different alignments to the east of the street. This in itself is a significant
finding for the extent of the main city grid. (3) A triangular area immediately to the north
of the Tetrastyle Court of the Hadrianic Baths showed a deep and impressive round
structure to the west of the North Agora. The area of survey needs to be enlarged here to
understand this result. And (4) south of the Theatre, the adjoining areas to the west and
south of the insula-sized mansion, surveyed with GPR in 2010, both clarified its relation
to the surrounding streets and showed that a large area to the west of the mansion was
probably its garden, an open and empty space bordered on the west and south by ranges
of rooms. This house then probably occupied not one but two full insulae in the city grid.
GIS. The building of a new GIS for the site was explored by John Hanson, to
integrate previous research into a robust and accurate topographical platform. The first
task, completed this year, was to investigate and reconcile known discrepancies between
different versions of the main state plans of the site by re-surveying key reference points
in the city centre.
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3. ARCHITECTURAL DOCUMENTATION
Civil Basilica. Study by Philip Stinson of the Civil Basilica, a long rectangular
building (c.30x140 m) opening off the South Agora (late first century A.D.) was pursued
with the clearing of the facade, the moving of blocks encumbering the stoa in front of the
building, and the completion of a detailed state plan. What is probably part of the treesupport for the Blue Horse was found in cleaning immediately behind its in situ lower
base at the north end of the Basilica (inv. 11-2). A complete draft of the text, drawings,
and illustrations for the publication of the building was finished.
South Agora and pool. A new study was begun by Andrew Wilson of the long
pool in the South Agora, with particular reference to its water technology. The supply
of water to the fifth-century nymphaeum in front of the Agora Gate at the east end of
the South Agora was also explored and documented. Important new findings include the
following. The pool has three identifiable phases of use and water management, from the
early empire to late antiquity. It was fed by a complex system of terracotta supply pipes
with various stone connectors and elbow joints at its east end. The supply pipes probably
ran around the pool at an upper level inside the space formed by the pool’s double walls.
They fed fountain spouts arranged around the eastern end of the pool, probably fitted
with tighter metal spouts that delivered jets of water into the pool at a 45 degree angle.
More detailed investigation and excavation are planned, in order to clarify, expand, and
document these interesting conclusions.
Other building complexes. Architectural documentation of the Stadium was
resumed by Andrew Leung and Katherine Welch. Özgür Öztürk prepared 3-D models of
the building in its two main phases (imperial and late antique). Work on the publication
of the City Walls was pursued by Peter de Staebler, and a full study of the architecture
and archaeological phases of the Atrium House was completed for publication by Ian
Lockey. In the light of new discoveries, architectural drawings were made by Harry Mark
of the front of the Theatre’s later, second-century stage (donated by a benefactor called
Ti. Claudius Zelos). The crowning element that carries Zelos’ long inscribed dedication
was found to be in situ, and surviving parts of the (small) columns, revetment, and
paving of which the text speaks have been identified and can be restored in a drawing.
Quarries. After preliminary study in 2010, a new project to document and study
the main marble quarries of the city that are located 1-2 km to the northeast of the site
(the City Quarries) was begun by Benjamin Russell. The main aim was to produce an
accurate topographic map of the quarries themselves and their relation to the city. First,
the many smaller outlying quarries located along the southern fringes of the Ardıçlı and
Sarnıç hills were located using a GPS receiver and Google Earth. The largest quarries
running roughly north-south along the western side of the Taşkesiği ridge were then
surveyed with a total station (3,000 points were taken with the aid of Ian Lockey and
Kıvanç Başak). From this survey, a detailed GIS model of these quarries was created
(with the assistance of John Hanson). At least 80% of all the stone extracted in this
region in antiquity was quarried along this ridge, and all of the largest quarries are
located here. It is planned to pursue study of the quarries next year with a program of
marble sampling and with analysis of the likely marble transport routes to the city and
of the overall volume of marble extraction in relation to the known building needs of
the city.
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4. HADRIANIC BATHS: SITE CONSERVATION & RESEARCH (Figs. 12-13)
Site conservation focused on the Hadrianic Baths, with the generous sponsorship of
the J.M. Kaplan Foundation and the World Monuments Fund® Robert W. Wilson Challenge
to Conserve Our Heritage. The Baths project also includes a program of integrated
archaeological documentation and research.
Conservation. The Baths were excavated in 1904-5 and are well preserved, but they
are in urgent need of repair, conservation, and stabilisation. 2011 was the second year of a
major six-year conservation project in the Baths. The conservation project is coordinated by
Thomas Kaefer and Gerhard Paul. Kent Severson worked with Caitlin Breare and Hakan
Dağdelen, and Trevor Proudfoot with Nick Barnfield, Tom Flemons, Mark Lilywhite, and
James Wheeler. Conservation focused on structural repair of walls and vaults that were in
danger of collapse, on wall-capping, on the shattered floor of Room 6, and on the marblelined pool at the west end of Room 6 (Fig. 12). Parts of the floor of this room, which is
made of re-used wall revetment, were lifted and re-laid in new lime-mortar bedding. Wall
revetment was re-set with mortar and re-attached to the wall with small clamps set in break
edges or in ancient cuttings. The damaged west wall of Room 6 was cleaned and repaired and
its ancient spolia preserved in situ. Wall capping was concentrated around Rooms 6 and 13,
and structural repairs focused on the vaults between Rooms 5 and 6. The parallel voussoirs
were dowelled, gaps filled, and new blocks added for static reasons where necessary.
Architectural documentation (Fig. 13). The documentation of the architecture of
the Baths, begun in 2010, was pursued by Arzu Öztürk, assisted by Kıvanç Başak and Lara
Taş. Their work concentrated on completion of the documentation of the current positions
of the great mass of blocks excavated in 1904-5 that lie in the forecourt of the Baths and then
on their removal to a specially prepared block-field nearby. The blocks have now all been
numbered and drawn, and nearly all have been removed: the great forecourt space is now
clear, and detailed study of the monumental order of the forecourt’s peristyle was begun.
About twenty of the most important diagnostic architectural blocks were drawn (all six
faces). A north-south section through the forecourt looking west at the main façade of the
baths was drawn by Kıvanç Başak. At the same time, two other long sections through
the excavated bathing block – an east-west section through the central bathing chamber
looking north (Fig. 13), and a north-south section looking east – were drawn by Corey
Gray, Sarah-Elizabeth McKay, and Nathaniel Schlundt, supervised by Harry Mark.
Archaeological documentation. A detailed archaeological documentation of the
late antique adjustments to the Baths was begun by PhD student Allyson McDavid. Its
purpose is to record all the different materials used in the construction and to identify the
range of changes and additions made to the baths in their later life, between the third and
sixth centuries, and to integrate this archaeological evidence with the detailed epigraphic
evidence for late antique restorations of the baths by local benefactors. The systems of
water supply, drainage, and bathing technology, as well as the extensive subterranean
service corridors, were studied by Andrew Wilson. One important early conclusion is
that the baths originally extended considerably to the west, where there is indeed a huge
accumulation of unexcavated blocks forming a kind of high ‘platform’ ranged along the
west side of the bathing block as excavated. This western extension of the bath complex
was measured and mapped by Arzu Öztürk and her team. New excavation in the Baths,
investigating the connection beween the Tetrastyle Court and the North Agora, was
described above in Section 1.
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5. SCULPTURE DOCUMENTATION & RESEARCH
The aims of sculpture research remain to record the material found in the excavations
of 1961-1990, to recover its find locations, and to study and publish the material.
Research and publication. Publication projects were pursued on the statues of
the Bouleuterion (Christopher Hallett) and on the late antique statuary of the site (Julia
Lenaghan and Roland Smith). For a study of the late antique statues of the Tetrastoon,
Harry Mark prepared a detailed state plan and elevation of the late antique statue gallery
in front of the columns of the west stoa of the Tetrastoon. Further late antique statue bases
were drawn by Ulrike Outschar (bases of Helladius, Priscus, Rhodopaios, and Justinian).
A full study of the Hellenistic-style Achilles and Penthesilea group from the Tetrastyle
Court of the Hadrianic Baths was completed for publication by Katherine Welch and
Maryl Gensheimer. The text, drawings, and illustrations for the publication of the reliefs
from the Sebasteion were completed by Roland Smith and sent to the publisher.
Depot work. An extensive program of transfer of sculpture and inscriptions
from the depots of the Excavation House to the Aphrodisias Museum was carried out
by Gerhard Paul and Thomas Kaefer, under the direction of a commission consisting
of the excavation director (Roland Smith), the museum director (Serdar Okur), and the
government representative (Nurullah Keskin). Some 80 major sculptures and inscribed
bases were moved from the Blue Depot and Excavation House garden – some to the
Museum depots, some to the Stoa Depots, and some to the Museum garden. The most
important sculptures were mythological reliefs from the Basilica and from the Agora Gate.
To make space in the Stoa Depots some study pieces, un-inventoried by the Museum, were
transferred to Excavation House depots. Furthermore, 29 moulds of Sebasteion reliefs and
statuary, as well as 19 plaster casts, were transferred from the Blue Depot, some to the Stoa
Depot and some to the courtyard behind the Museum. This transfer work took five weeks
and required a crane and 5-6 workers. The documentation of the pieces moved was carried
out by Stephanie Caruso, Anjali Itzkowitz, and Julia Lenaghan.
6. MUSEUM INSTALLATION (Fig. 14)
A complete set of new, more durable labels and explanation panels (designed by
Harry Mark) was printed both for the Sebasteion reliefs in the Sevgi Gönül Hall and for
all the sculptures on display in the main museum. Two new broad limestone supports for
information panels were also installed in the Sevgi Gönül Hall. The rounded Aphrodite
pediment of the fourth century AD from the Atrium House was transferred from the
Blue Depot to a new display in the Aphrodite room of the Museum. And the colossal
armoured statue of Antoninus Pius was moved from the garden of the Excavation House
to a new open display in the plaza in front of the Aphrodisias Museum. Five reliefs from
the Sebasteion (Fig. 14) were also installed in the Sevgi Gönül Hall (see below, section 7).
7. ANASTYLOSIS: SEBASTEION & THEATRE (Figs. 14-15)
The physical anastylosis of the east end of the three-storeyed South Building of the
Sebasteion, begun in 2005, was continued under the direction of Thomas Kaefer and Gerhard
Paul. This project is sponsored by the Geyre Vakfı.
South Building. The main work this year on the South Building was focused on the
third storey: (1) securing, repairing, and making in-fills in elements of the Corinthian order,
(2) building up the back wall and west wall of Room 1 behind the Corinthian order, and
(3) organising the surviving elements of all three orders from both the North and the South
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Buildings in the block field to the north of the Sebasteion. Work on completing the third
storey was delayed by the absence of a key relief, that of Claudius and Agrippina (inv. 80139) that was sent for exhibition in Istanbul – it needs to be moulded, copied, and built into its
position (as discovered during the anastylosis work of 2010) in the second intercolumniation
of the South Building’s third storey.
Another major part of the Sebasteion work this year was the museum installation of
five reliefs of which copies had been made earlier for the anastylosis (Fig. 14). The reliefs
come from the third storey of the South Building and were installed in the positions prepared
for them in the Sevgi Gönül Hall of the Aphrodisias Museum. The reliefs represent: (1)
Aphrodite of the City, defaced; (2) Augustus and Victory; (3) an empress sacrificing, (4) and
(5) two princes as Dioskouroi.
Propylon. Further detailed study of the architecture of the Sebasteion Propylon was
pursued by Gerhard Paul and Thomas Kaefer, with a view to an anastylosis of part of it.
This work was focused on the stylobate blocks, on the column bases, and on the columns.
The separate parts of two complete surviving columns were assembled, and in later August
and September missing stylobate blocks will be cast and the two columns and two bases
will be set up in position on the south side of the gate. A work area for further anastylosis of
the Propylon next year was prepared. The work on the Propylon is sponsored by the J.M.
Kaplan Foundation.
Theatre. The Doric logeion or raised stage of the Theatre was restored in the 1980s.
This year urgent new repair and conservation work was begun on the logeion, with the
support again of the J.M. Kaplan Fund. The first reason was that parts of the restored
cornice began falling from the building in 2009-2010. Further, other parts of the 1980s
restoration were failing, and there were important errors in the positions of the columns
on the stylobate, and in the positions of the architraves and cornice blocks. The current
project aims to repair the logeion and to correct these errors.
This season, the northern half of the logeion was dismantled (Fig. 15) and the
pieces taken to the excavation house workshop. There, the apoxy (araldite) fixings and
the rusting ferrous steel dowels were removed from all the elements (stylobate blocks,
columns, capitals, architrave-friezes, and cornices). The old dowels were replaced with
lighter stainless steel armatures. The cornice blocks were aligned in their correct sequence,
based on close study of their technical details and of their honorific inscriptions. The
repaired elements of the full Doric order were then re-erected in their corrected positions.
STAFF 2011
Archaeologists: Stephanie Caruso, Peter De Staebler, Kenan Eren, Maryl
Gensheimer, Christopher Hallett, John Hanson, Kirsten Lee, Julia Lenaghan, Andrew
Leung, Esen Öğüş, Ulrike Outschar, Adam Rizzo, Benjamin Russell, Philip Stinson,
Lillian Stoner, Katherine Welch, Andrew Wilson, Rachel Wood. Anastylosis architects:
Thomas Kaefer, Gerhard Paul. Architects: Kıvanç Başak, Corey Gray, Harry Mark, Sarah
E. McKay, Allyson McDavid, Arzu Öztürk, Nathaniel Schlundt, Lara Taş. Conservators:
Caitlin Breare, Hakan Dağdelen, Kent Severson. Marble conservators: Nicholas Barnfield,
Tom Flemings, Mark Lilywhite, Trevor Proudfoot, James Wheeler. Geophysical surveyors:
Christian Huebner. Photographers: Ian Cartwright, Guido Petruccioli.
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SPONSORS
The Aphrodisias Excavations are sponsored by New York University and the Institute
of Fine Arts with invaluable support from foundations, private individuals and the following
groups of friends of the project: the Geyre Vakfı in Istanbul (President, Ömer M. Koç), the
Friends of Aphrodisias in New York (President, Nina Köprülü); the Friends of Aphrodisias
Trust in London (President, Lady Patrica Daunt); and the Aphrodisias Sevenler Derneği
in Izmir (President, Lise Sur). The J.M. Kaplan Foundation and the World Monuments
Fund® Robert W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage are major sponsors of
the conservation work. We are very grateful to all these supporters for their outstanding
generosity.
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Resim 1: Aphrodisias 2011. Kuzey Agora ve Tetrapylon Caddesi açmalarını gösteren
kent merkezi planı (NAve ve NAg 2011).
Fig. 1: Aphrodisias 2011. City center plan showing position of North Agora and
Tetrapylon Street trenches (NAve and NAg 2011).
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Resim 2: Aphrodisias 2011. Kuzeydeki yerleşme bölgesindeki açmaları gösteren kent
merkezi planı (AN 2011).
Fig. 2: Aphrodisias 2011. City plan showing position of trenches in northern residential
area (AN 2011).
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Resim 3: Aphrodisias 2011. Tetrapylon Caddesi, NAve 11.1-3 açmaları, üstten görünüm.
Fig. 3: Aphrodisias 2011. Tetrapylon Street, trenches NAve 11.1-3, view from above.

Resim 4: Aphrodisias 2011.Tetrapylon Caddesi’nden(NAve 11.3)pilaster başlığı
(Env.11-78).
Fig. 4: Aphrodisias 2011. Pilaster capital (inv. 11-78), from Tetrapylon Street (NAve 11.3).
95

Resim 5: Aphrodisias 2011. Tetrapylon Caddesi, açma
NAve 11.4, üstten görünüm. Nişli anıt altta soldadır.
Fig. 5: Aphrodisias 2011. Tetrapylon Street, trench
NAve 11.4, view from above. Niched monument is at
lower left.

Resim 6: Aphrodisias 2011. Tetrapylon Caddesi, açma NAve 11.5 planı.
Fig. 6: Aphrodisias 2011. Tetrapylon Street, trench NAve 11.5, plan.
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Resim 7:Aphrodisias 2011. Himationlu heykel (env. 11-75), Tetrapylon
Caddesi’ndeki buluntu konteksti içinde, açma NAve 11.5.
Fig. 7: Aphrodisias 2011. Himation statue (inv. 11-75) in find context in Tetrapylon
Street, trench NAve 11.5.

Resim 8: Aphrodisias 2011. Kuzey Agora kazısı. Hadrian Hamamları Tetrastil Avlu
(solda) ile Kuzey Agora (sağda) arasındaki açma, NAg 11.1, üstten görünüm.
Fig. 8: Aphrodisias 2011. North Agora excavation. Trench between Tetrastyle Court of
Hadrianic Baths (left) and North Agora (right), NAg 11.1, view from above.
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Resim 9: Aphrodisias 2011. Kuzey Agora açmasından
geç antik portre başı (env. 11-38), NAg 11.1.
Fig. 9: Aphrodisias 2011. Late antique portrait head
(inv. 11-38) from North Agora excavation, NAg 11.1.

Resim 10: Aphrodisias 2011. Kuzeydeki yerleşme bölgesi, açma AN 11.1, üstten
görünüm.
Fig. 10: Aphrodisias 2011. Northern residential area, trench AN 11.1, view from above.
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Resim 11: Aphrodisias 2011. Kuzeydeki yerleşme bölgesi, açma AN 11.2’deki yol
ağzı ve döşemeli drenaj, üstten görünüm.
Fig. 11: Aphrodisias 2011. Northern residential area, drain covers at crossroads in
trench AN 11.2, view from above.
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Resim 12: Aphrodisias 2011. Hadrian Hamamları. 2011’deki konservasyon sonrası Oda
6-7. Kuzeydoğu’ya bakış.
Fig. 12: Aphrodisias 2011. Hadrianic Baths. Rooms 6 -7 after conservation in 2011.
Looking east north-east.
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Res. 13: Aphrodisias 2011. Hadrianus Hamamları. Hamam odalarına bakan doğu-batı kesit.
Fig. 13: Aphrodisias 2011. Hadrianic Baths. East-west section through bathing chambers.

Resim 14: Aphrodisias 2011. Sebasteion. 2011’de Sevgi Gönül Salonu’na yerleştirilen
beş kabartmadan dördü.
Fig. 14: Aphrodisias 2011. Sebasteion. Four of five reliefs from Sebasteion installed in
Sevgi Gönül Hall in 2011.

Resim 15: Aphrodisias 2011. Tiyatro. Dor düzenindeki logeion’un kuzey bloklarının
onarım ve ikinci anastylosis sonrası görünümü.
Fig. 15: Aphrodisias 2011. Theater. Northern part of Doric logeion after repair and (re-)
anastylosis.
102

2011 YILI LAODİKEİA KAZI VE RESTORASYON
ÇALIŞMALARI
Celal ŞİMŞEK*
Laodikeia antik kentinde 2011 yılında; Asopos Tepesi, A Evi, Tapınak A, Stadyum
Caddesi, Kiliseli Peristylli Ev, S. Severus Nymphaeumu, Yeşillerin Jokey Kulübü, Kuzey
(Kutsal) Agora Doğu Portik, Laodikeia Kilisesi ve Merkezi Kilise’de çalışılmıştır (Resim:
1-15).Ayrıca restorasyon çalışmaları arazi ve laboratuvarda olmak üzere iki ana bölümde
sürdürülmüştür1.
I) - Asopos Tepesi Çalışmaları (Resim: 1-3)
Laodikeia’nın erken yerleşiminin yer aldığı Asopos Tepesi I’de gerçekleştirilen
2011 yılı kazı çalışmalarının genel amacı; 2007,2008 ve 2010 yılında elde edilen verileri,
stratigrafiyi ve yerleşimin farklı dönemlerdeki yayılımını, yeni bir açmada görmek ve
D4 plan karesinde açığa çıkartılan Demir Çağı tabakasının yayılımını tespit etmektir2.
Yeni çalışma alanı olanD3 plan karesinde20x10 m. ölçülerinde bir açma oluşturulmuştur.
Çalışmalar sonucunda tespit edilen tabakalar şu şekildedir; Geç Roma (Tabaka Ia-b), Son
Tunç Çağı (Tabaka V) ve Orta Tunç Çağı (Tabaka VIa-b). Yapılan çalışmalar sonucunda I.
tabadaki seramiklerin büyük çoğunluğunun Geç Roma Dönemine tarihlendirilen örneklerin
oluşturduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu tabakaya karışmış çok az sayıda Erken Roma, Demir
Çağı, Son Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı seramikleri bulunmuştur. Mimarî olarak I. tabakada
yürütülen kazı çalışmalarında iki taş kümesi, mekân/mekânlara ait duvarlar ve taban
dışında başka net bir mimarî unsura ulaşılmamış olması, alt tabakaların en azından Roma
Döneminde tahrip edilmediğini göstermiş; ancak bu evre sonrası stratigrafiye uygun olarak
gelmesi beklenen Demir Çağı tabakasına ulaşılamadığından,Son Tunç Çağı tabakasında
devam ettirilmiştir. Ayrıca yapılan çalışmalarda Tabaka Ia ile bağlantılı olarak kuzeybatıgüneydoğu doğrultulu 9.80 m. uzunluğunda bir duvar bulunmuştur.Bu duvarın içerisinde
deretaşı ve traverten blokların yanı sıra devşirme olarak mermer heykel parçaları tespit
*Prof.Dr. Celal ŞİMŞEK, PAÜ, FEF, Arkeoloji Bölümü, Kınıklı Kampüsü, Denizli/TÜRKİYE. e-mail:
csimsek@pau.edu.tr
1
Bakanlık temsilciliğini; Burdur Müzesi’nden Gonca Gülseven, İzmir Müzesi’nden Necla Okan ve Bodrum
Sualtı Arkeoloji Müzesi’nden Güner Özler yapmıştır.
Kazı Heyeti: Prof.Dr. Mehmet Meder, Prof.Dr. Francesco Guizzi, Doç.Dr. Fahriye Bayram, Yard. Doç. Dr.
Bahadır Duman, Asistanlar: M. Ayşem Sezgin, Mehmet Okunak, Umay Oğuzhanoğlu Akay, Dr. Erim Konakçı,
Barış Yener, Mustafa Bilgin, Bilge Yılmaz, Saadet Mutlu Kaytan (mimar), Restoratörler:Öğrt.Gör. Çağrı
Murat Tarhan, Fatma Şenol, Devrim Bekret, Taha Duman, Emre Şenyurt, Özgür Gemici, Turgay Arıkan, Teknik
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Üniversitesi, PASVAK, Başarı Tekstil (İsmail Yılmaz), Tümaş Mermer, Tuna Mermer, Arina Mermer, Ege Yapı,
Axa Sigorta, Bermant Sigorta.
2

C. Şimşek, Laodikeia (Laodikeia ad Lycum), İstanbul, 2007a, 33, 55, Res. 8; C. Şimşek, “2007 Yılı Laodikeia
Antik Kenti Kazıları”, 30. KST II, 2009, 409-411, Res. 1-3; C. Şimşek, “2008 Yılı Laodikeia Antik Kenti
Kazıları”, 31. KST 4, 2010, 101-105, Res. 1-3; C. Şimşek, “2009 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”,
, 2011, 447-450; C. Şimşek, “2010 Yılı Laodikeia Kazıları”, 33. KST 4, 2012, 569-570, Res. 1-2.
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edilmiştir. Duvarın içindeduvartaşı olarak kullanılmış olan kolosal boyutlardaki miğferli
Athena başı ve gövdesine ait olan iki parça, kentte var olan ve yazıtlardan bildiğimiz
dokuma tanrıçasının tapınağına işaret etmektedir. Bu tapınak kent merkezinde tespit edilen
Kuzey (Kutsal) Agora içinde olmalıdır. Büyük Constantinus (M.S. 306-337) Döneminde
Korinth düzeninde olan bu tapınağın mimarî blokları (kaide, sütun, başlık,arşitrav, friz,
geison-sima) Doğu Portiğinin sütunlu galerisinde tekrar kullanılmıştır.
2011 yılı kazı çalışmalarında, 2010 yılında tespit edilen tabaka IV’e ait bir yapı katı
bulunamazken, bu tabakayı I ve V. tabaka arasında geçiş safhasında karışık hâlde tespit
edilen Demir Çağına tarihlendirilen az sayıdaki boyalı seramik parçaları “Black on Red”
temsil etmektedir. Tabaka VIa’yı mimarî kalıntı olarak, güneydoğu köşesinde yer alan
kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu tek sıra dere taşlarından örülmüş iki duvar temsil eder.
Bu evreye ait mimarî unsurların alt kotunda bir fırın ve Orta Tunç Çağı seramiklerinin
tespit edilmiş olması, tabakanın iki evreden oluştuğunu gösterir.Yapılan kazılarda D3 plan
karesinde Orta Tunç ÇağıVIb evresinin alt kotunda ana toprağa ulaşılmıştır.Bu tabakayı
ocak, fırın ve taban üzerinde bulunan konteks temsil eder. Alanın kuzey kesitine yakın
bölümünde küllü toprak içerisinde tam profil veren seramik parçaları bu grubun Orta Tunç
Çağının erken evresine ait olduğunu göstermiştir.
II) – A Evi Çalışmaları (Resim:1, 4-5)
2006 yılı kazı sezonunda 5x5 m. ölçülerinde bir sondajla başlayan A Evi sektörü
çalışmaları, yıldan yıla genişletilerek 2011 yılında 42x51 m. ölçülerindeki insulanın
tamamının ortaya çıkarılması ile tamamlanmıştır. A Evi’nin tamamını kaplayan yapı
kompleksi içerisinde toplam 47 mekân, 2 koridor ve 5 dükkân yer almaktadır3.
Kazı verileri, ev kompleksinin zemin üzeri tek katlı, üzerinin ahşap kırma çatı ve
kiremit-omurga döşemeli olduğunu ortaya koymuştur. Bununla ilgili olarak üst kata çıkış
merdiveni, yığınlar hâlinde kiremit ve omurgalar ele geçirilmiştir. Ahşap konstrüksiyona
ait yer yer karbonlaşmış parçalar ile bol miktarda demirden yapılmış ahşap çivileri
bulunmuştur. Bunun yanında pencere sistemine ait bol miktarda düz cam kırıkları ortaya
çıkarılmıştır.
A Evi’nde 2011 yılı kazı çalışmalarında; 5 No.lu dükkân, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46 ve 47 No.lu mekânlar ile A Evi Doğu Sokağı’nda kazı çalışmaları yürütülmüştür. Ortaya
çıkartılan bu mekânlarla birlikte Laodikeia kent planı üzerinde bir insulanın tamamını
kaplayan “A Evi” kompleksi içerisinde birbirinden bağımsız üç farklı ev yapısı ile birlikte
dükkân ve işliklerin varlığı ortaya konmuştur. İnsulanın güneydoğu bölümünde yer alan
ve INo.lu Ev olarak adlandırılan bölümde, 13 mekân, peristilli bir avlu ve bir dükkân
bulunmaktadır. İnsulanın kuzeydoğu bölümünde ise yine A Evi Doğu Sokak’tan genişçe bir
kapı ile girilen II No.lu Ev yer alır. Bir koridor vasıtası ile II No.lu Ev’in, dikdörtgen planlı
peristilli avlusuna ulaşılır. Avlunun batı orta aksında bir çeşme, kuzeydoğu köşesinde ise
temel seviyesinde korunabilmiş olan ekmek fırını yer alır. Peristilli avlunun gerisindeki
dört cephede evin mekânları sıralanmıştır. II No.lu Ev’in içerisinde toplamda 12 mekân
ve güneyinde Suriye Caddesi yönünde bir dükkân bulunur.A Evi kompleksinde insulanın
kuzeybatı bölümü III No.lu eve ayrılmıştır. Kompleks içerisinde diğer iki evden farklı
plan özellikleri gösteren bu yapı içerisinde 2 avlu ve 7 mekân yer almaktadır. İnsulanın
3

Bkz. Şimşek 2007a, 289-294, Res. 102a-f; C. Şimşek, “2006 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazıları”, 29. KST III,
2008, 105-106, Res. 1, 7-8; Şimşek 2009, 414-417, Res. 1, 6-7; Şimşek 2010, 112-113, Res. 1, 7; Şimşek 2011,
450-451; Şimşek 2012, 570-571, Res. 1, 3-4.
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güneybatısı ile güneyde Suriye Caddesi’ne bakan bölümleri ise depo, dükkân, yeme-içme
mekânları ve işlikler için kullanılmıştır.
A Evi kompleksi, gösterdiği plan ve mimarî özellikleri ile Laodikeia antik kenti
kazılarında ortaya çıkarılan ilk sivil konut olma özelliğini taşımaktadır. Kazı verilerine
göre M.S. 3. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar sürekli kullanım görmüş olan bu yapı, özellikle
Geç Antik Çağda yaşanan köklü siyasi ve ekonomik değişimlerin bir sonucu olarak klasik
kent çehresinin değişimine işaret eden önemli bir kanıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Evin
daha erken dönemleriyle ilgili olarak Suriye Caddesi yönündeki dükkânlar içinde yapılan
sondajlarda M.S. 1. yüzyıla ait duvar kalıntıları, II No.lu Evin giriş iç kısmında eşik altında
kırmızı fonlu yine aynı dönemlere tarihlendirilebilecek fresk kalıntıları bulunmuştur. Bu
da evin en azından Erken İmparatorluk Döneminden itibaren mevcut adada varlığını
ortaya koymaktadır.
A Evi, Hellenistik Dönemden itibaren antik dünyada yaygın olarak kullanılan iç
ve peristilli avlulu, avlunun etrafında sıralanan yatak odaları, oturma ve kabul odaları,
mutfak, depo gibi mekânlardan oluşan sivil konut mimarîsinin güzel bir örneğidir. Bu ev
kompleksinde, Geç Antik Dönemde toplumun sosyal yapısının değişimine bağlı ekleme
ve farklı amaçlar için kullanımlar çok güzel takip edilebilmektedir.
A Evi kompleksinin doğusunda yer alan sokak üzerinde 2010 yılında başlanan
çalışmalara 2011 yılı kazı sezonunda da devam edilerek insula sonuna kadar sokağın
tamamı ortaya çıkarılmıştır. Sokak güney yönden başlayarak kuzeye doğru 4.70 m. ile
5.00 m. ortalama genişliğe sahiptir. Kuzey-güney doğrultulu sokağın uzunluğu ise 52.00
m.dir. Deprem nedeniyle sokak ortasında yer alan kanalizasyon kapaklarında kaymalar,
üste çıkmalar ve açılmalar meydana gelmiştir. A Evi Doğu Sokağı’nın batı duvarı üzerinde
A Evi kompleksi içerisinde yer alan I. ve II. ev yapılarına geçiş sağlayan kapılar yer alır.
Sokağın doğu tarafında yer alan duvarlar üzerinde ise diğer yan insulaya ait kazılmamış
olan yapıların iki adet geçişi görülebilmektedir.
Doğu Sokağı’nın kuzey sonundaki kavşakta yer alan ve bir evin ikinci katına ait
olan iki sütun ile yola çıkıntısı yapılan balkon çalışmalar sonunda restore edilerek ayağa
kaldırılmıştır.
III) – Tapınak A Avlusu Çalışmaları (Resim:1, 6)
Korinth düzeninde prostylos planlı olan Tapınak A, Suriye Caddesi’nin kuzeyindeki
büyük dikdörtgen avlunun sonunda yer alır. Buluntu ve yazıtlara göre tapınak Apollon,
Artemis ve İmparatorluk Kültü’ne hizmet etmiştir.Antoninler Döneminde inşa edilen
yapı, Severuslar ve Diocletianus Döneminde tamirat görmüş ve M.S. 494 yılı depreminde
yıkılmıştır. Avlu ve naos etrafına M.S. 4. yüzyıldan itibaren sivil ve Hıristiyanlıkla
ilgili mekânlar eklenerek, İmparator Focas Dönemi (M.S. 602-610) depremine kadar
kullanılmıştır4.
2011 yılında Tapınak A avlusunda yer alan ve bir kısmı 2010 yılında açığa çıkarılan,
kuzey-güney doğrultulu üç hat hâlinde uzanan kanalizasyonda ve tapınak merdivenleri
önünde doğu-batı yönlü hatta çalışılmıştır. Doğu-batı doğrultulu kanalizasyon hattının
12.4 metrelik kısmı açığa çıkarılmış, devam eden çalışmalarla avlunun ortasında yer alan
kuzey-güney doğrultulu kanalizasyon hattınınkazısı tamamlanmıştır. Ortada yer alan 804

Bkz. C. Şimşek, “2004 Yılı Laodikeia Antik Kenti Kazısı”, 27. KST I, 2006, 423-426, Res. 1-3, 8-11; Şimşek
2007b, 461-467, Res. 1, 4, 9-10; Şimşek 2009, 418-420, Res. 1, 8-9; Şimşek 2011, 454-456, Res. 1, 4, 8-9;
Şimşek 2012, 571-572, Res. 1, 5-6.
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110 cm. derinliğinde, 50 cm. genişliğindeki kanalın 8 metrelik kısmında içine dolan toprak
boşaltılmış olup eğiminin güney yöne Suriye Caddesi’ne doğru derinleştiği tespit edilmiştir.
Avluda batı ve doğuda yer alan kanallar yağmur sularının tahliyesi için yapıldığından, daha
sığ olup ortadaki hat hem daha derin, hem de mermer taban döşemesinin altında oluşuyla,
Tapınak Tonozlu Mekânı’nda meydana gelecek olan su birikintileri ve rutubetin dışarıya
atılmasına yönelik yapılmış olmalıdır. Kazısı yapılan kanalizasyonun tahribata uğramış
iç duvarlarında anastylosis esas restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılmıştır.
Ortaya çıkarılan kanalların bir kısmının üzeri traverten kapak taşları ile kapatılmış ve
belirli bölümlerinde yağmur sularının tahliyesi için delikler açılmıştır.Bir kısmının üzeri
ise, kanalın yapısı ve Erken Bizans Döneminde içine yerleştirilen pişmiş toprak boruların
görülmesi için kırılmaz cam ile kapatılmıştır.2011 yılında Tapınak A avlusundaki kazı
ve restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Çalışmalar sırasında tabanda ve kanallar
içinde ele geçirilen 166 adet sikke M.S. 1. yüzyıl sonu ile M.S. 5. yüzyılın ilk yarısına
tarihlendirilmiş olup bunların büyük bir kısmı Büyük Constantinus (M.S. 306-337),
Constans (M.S. 337-350) ve II. Constantius (M.S. 337-361) Dönemine aittir. Kazı verileri
tapınak ve avlusunun M.S. 4.-5. yüzyılda yoğun kullanıldığını göstermektedir.
Tapınak A’da yapılan restorasyon çalışmalarında yapıdaki naos ve pronaosu ayıran
traverten duvar kenetle sabitlenerek kalıcı montajı tamamlanmıştır. Tonozlu mekânda
(arşiv) sıva ve graffitoların enjeksiyonu ile traverten duvarın derzlerinin dolgulama
uygulamaları yapılmıştır.
IV) – Stadyum Caddesi Çalışmaları (Resim:1, 7)
2010 yılında başlananStadyum Caddesi kazıları, 2011 yılında cadde ve iki yanındaki
portiklerin güney kanadı boyunca 30.00x18.00 m. ölçülerindeki bir alanda yürütülmüştür.
Güney-kuzey doğrultusunda Stadyum ve Batı Tiyatrosu aksında yer alan cadde portiklerini
sınırlandıran 23.30 m. uzunluğundaki duvarları açığa çıkarılmıştır5. Mevcut portik, 0.35
m. yüksekliğinde olan tek basamakla caddeden yükseltilmiştir. Diğer taraftan batı ve doğu
portikler yoğun bir tahribata uğramış olmasına rağmen, kazılarda ortaya çıkartılan kaide
ve sütunlar ile yazıtlı heykel kaideleri ve heykellere ait değişik parçalar, bu alanın sütunlu
galeri içlerinde kaideli heykellerle süslendiğini ortaya koymaktadır. Ele geçirilen mantolu
erkek heykeli, kadın heykeli başı ve DaidolsesAphroditesi heykeli başı ile diğer heykellere
ait küçük parçalar, bu görüşü desteklemektedir. Olasılıkla Stadyum Caddesi ana arterlerden
biri olması nedeniyle, güneyde yer alan stadyuma kadar heykellerle süslenmiştir. Cadde
üzerinde yürütülen çalışmalarda mermer plakalardan oluşan taban döşemesi tamamen
açılmıştır. Kentte Focas Döneminde (M.S 602-610) gerçekleşen deprem nedeniyle cadde
döşemesinin yer yer bozulduğu ve tabanın güneyine doğru yükseldiği gözlenmektedir.
Yapılan çalışmalar sonunda batı portik genişliğinin 5.42 m.,doğu portik genişliğinin ise
4.75 m. olduğu tespit edilmiştir. 2011 yılı kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan seramik
ve sikke buluntuları Stadyum Caddesi’nin bu bölümünün yoğun olarak M.S. 4. yüzyılın
ikinci yarısından, M.S. 7. yüzyılınbaşına kadar kullanım gördüğünü ortaya koymuştur.
V) – Kiliseli Peristilli Ev Çalışmaları (Resim: 1, 8-9)
Kiliseli Peristilli Ev, Kuzey Tiyatrosu’na ulaşan Tapınak A Doğu Sokağı (TDS)
üzerinde yer alır. 2010 yılı kazı çalışmalarında “Kuzey Tiyatrosu Kilisesi” olarak
isimlendirilen yapının, 2011 yılında peristilli bir evin doğu yanının düzenlenerek bir
5
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ev kilisesine dönüştürüldüğünün anlaşılması üzerine “Kiliseli Peristilli Ev” olarak adı
değiştirilmiştir6.
2011 yılı Kiliseli Peristilli Ev kazı çalışmaları sonunda, kuzeyden güneye doğru
sırasıyla; naos, endonarteks (iç narteks) ve eksonarteks (dış narteks) bölümleri ortaya
çıkarılmıştır. Kazısı yapılan mekânların duvar yükseklikleri 1.5-2.0 m. arasında değişmekte
olup duvarlarında kesme, moloz traverten, yer yer tuğla ve aralara yerleştirilen çay taşları
kireç harçla sabitlenmiştir. Yapının bu bölümleriyle bağlantılı olarak yine kuzeybatıda yer
alan peristilli avlunun bir kısmı, 2010 yılı kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan Mekân 1
ve 2’nin güneyinde “Mekân 3” ve “Mekân 4” olarak adlandırılan yan yana iki mekânın
tamamı açığa çıkartılmış olup yapının kuzeybatı ve güneybatı yönlerinde de devam
ettiği anlaşılmıştır.Mekân duvarlarında yer yer bitkisel bezemeli freskler kalabilmiştir.
Apsislinaos ve endonarteksin mermer “opus sectile” taban döşemeleri, Laodikeia’daki
birçok yapıda tespit edildiği üzere, İmparator Focas zamanında (M.S. 602-610) meydana
gelen deprem arkasından kentin terk edilmesiyle birlikte sökülerek, yeni taşınılan
yerleşmelerdeki yapılarda tekrar kullanılmıştır.
Apsislinaos, endonarteks (iç narteks) ve peristilli avlunun etrafını çeviren
revaklarıntabanı opus sectile döşemeye sahiptir. Bu döşemeler dikdörtgen plâkalarla
panellere ayrılarak, ortalama 30x30 cm. ölçülerindeki sekizgen biçiminde kesilmiş
beyaz renkli mermer plâkaların yan yana yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Her panelde
sekizgen plâkalar arasında mavi renkli üçgen ve kare mermer plâkalar eklenerek döşeme
hem kendi içerisinde hem de dikdörtgen mermerlerden oluşturulmuş bordür hattı ile
bağlanmıştır.
Eksonartekse, Tapınak Doğu Sokağı üzerinde yer alan 2.35 m. genişliğindeki
kapıdan girilmektedir. Kapı açıklığı önünde yapılan kazı çalışmalarında dolgu toprak
içinde bulunan çok sayıdaki demir çivi, burada yer alan ahşap kapıyla ilişkili olmalıdır.
Eksonarteksin duvar kalınlıkları 0.75 m., yükseklikleri ise 1.50-1.65 m. arasında
değişmektedir. Kuzeybatı duvarında yer alan 1.65 m. genişliğindeki kapıdan peristilli
avluya ulaşılır. Ayrıca daha kazısı tamamlanmamış olan güneybatıdaki mekânlar için de
eksonarteks güney duvarında ikisi de 1.15 m. ölçülerindeki kapı açıklıkları yer almaktadır.
Eksonarteks (dış narteks) tabanıortada traverten geçiş hattı olup iki yanı “opus
spicatum” döşeme ile dekore edilmiştir. Döşeme üzerinde güney bölümde çevresi
balıksırtı örgü ile çevrili birbirinin devamı şeklinde yedi panel yer alır. Paneller yan yana
yerleştirilmiş üçer tuğla sırası ile oluşturulmuş olup altısı baklava dilimi desenlidir. Kuzey
bölümde ise etrafı bir ters bir düz üçgenlerden oluşturulan zikzak motifleri ile çevrili
birbirinin devamı şeklinde yedi panel yer alır. Paneller güney bölümde olduğu gibi yan
yana yerleştirilmiş üçer tuğla sırası ile oluşturulmuştur. Bu bölümde geometrik desenlerin
yanı sıra, daire içinde christogram “iç içe iki Grek Haçı” ve iki adet “Tanrının Gözü”
betimi yer alır.
Kiliseli Peristilli Ev’in doğu kısmında yer alan kilise, Anadolu’nun eski bir
geleneği olan ata kültü odasının, Hıristiyanlıkla birlikte kiliseye dönüştürüldüğünü ortaya
koymaktadır. Eksonartekste (dış narteks) ortaya çıkartılan opus spicatum döşemelerdeki
iki göz; Tanrının buraya gelenleri izlediği ve O’nun koruması altında oldukları gibi bir
ifade taşımaktadır. Bu ifade daire içine yapılan christogram ile de kuvvetlendirilmiştir.
Kilisenin yönü de alışılmışın dışında kuzeydoğuya bakmakta olup yön olayı M.S. 375’te
çıkarılan kiliseler nizamnamesine kadar pek önemli değildir.
6
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Naos, endonarteks ve eksonarteks odalarının batısında, Mekân 3 ve 4’ün güneyinde
17.00x11.00 m. ölçülerindeki bir alanda yapılan kazı çalışmaları sonucunda yapı
kompleksine ait bir peristilli avlunun güneydoğu taraftaki revağın tamamı ile kuzeydoğu
ve güneybatı revaklarının bir kısmı açığa çıkartılmıştır. Açığa çıkartılan in situ mimarî
elemanlardan alınan ölçülere göre, peristilli avluda; kaide, sütun ve başlığın toplam
yüksekliğinin ortalama 3.60 m. olduğu anlaşılmıştır.
Kiliseli Peristilli Ev, konum itibaryla Laodikeia’nın tanınmış bir ailesine ait
olmalıdır. Hıristiyanlığın yayılmasıyla birlikte yeni düzenlemeler yapılarak kullanım
devam etmiştir. Evin Tapınak A Doğu Sokağı sonu ile Kuzey Tiyatrosu’nun analemma
duvarına yaslandığı ve bu kısımda yer alan bazı mekânların dükkân olarak kullanıldığını
tespit edilmiştir. Kazı çalışmalarında bol miktarda ele geçirilen omurga ve kiremitler,
yapının kırma/sundurma ahşap çatılı olduğunu göstermektedir. Ev, Hellenistik Dönemden
itibaren peristilli yapı tipini yansıtması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Kazı çalışmaları
duvarların bir kısmının kırmızı, lacivert ve yeşil renkli bitkisel bezemelerden oluşan
fresklerle süslenmiş olduğunu göstermiştir. Özellikle yapının son düzenlemesinde Roma
İmparatorluk Dönemine ait devşirme traverten ve mermer mimarî bloklar kullanılmıştır.
Yapıda ortaya çıkarılan sikke ve diğer buluntular, M.S. 4. yüzyıldan, 7. yüzyılın
başına kadar farklı düzenlemeler ile yapının sürekli kullanıldığını ortaya koymuştur.
Ancak sikke yoğunluğu M.S. 4. yüzyılın ikinci yarısı ile M.S. 5. yüzyılın ilk yarısına
aittir. Yapının bütününe ait planı, işlevi ve kullanım evrelerini yorumlamak tamamının
kazılmasından sonra anlaşılabilecektir.
Kiliseli Peristilli Ev’de restorasyon ve koruma önlemi çalışmaları olarak opus
sectile taban döşemelerinin temizliği ile yer yer korunmuş olan duvar resimlerinin,
temizliği yapılmış olup sıvaların enjeksiyon ve kenar bordürlerinin sağlamlaştırılması
tamamlanmıştır.
VI) – S. Severus Nymphaeumu Kazı Çalışmaları (Resim: 1, 10-11)
Kentin anıtsal çeşme yapılarından birisi olan S. Severus Nymphaeumu’nda2003–2005
yıllarında yapılan kazı ve anastylosis çalışmalarının ardından, 2011 yılında yapının kuzey,
batı ve doğu yanlarının açılması amacıyla çalışmalara tekrar başlanmıştır7. Anıtsal çeşme
yapısının doğusunda ve Tapınak A’nın batısında yer alan ara sokak üzerinde 2003 yılında
gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, Suriye Caddesi’nden üç basamakla çıkılan ve girişin
iki yanında kemer ayağının oturduğu zemin ile kuzeyinde 4.75 m. genişliğindeki ara
sokağın bir bölümü açığa çıkarılmıştı. Söz konusu sokak üzerinde 0.73 m. genişliğinde
ve 1.00-1.70 m. yüksekliğinde mevcut kalabilen orta büyüklükte traverten bloklardan
oluşan duvar açığa çıkarılmış ve sokağın geç dönemde yapılan düzenlemelerle daraltıldığı
anlaşılmıştır. Daha sonra yapılacak olan anastylosis çalışmalarında kullanılmak üzere
traverten bloklar, deprem sonrası düştükleri şekli ile bırakılarak gerekli belgeleme ve
çizim çalışmaları tamamlanmıştır.Yapının kuzeydoğu köşesinden batıya doğru 15 m.lik
alanda herhangi bir mimarî düzenlemenin yapılmadığı tespit edilmiş olup batıya doğru
devam eden 27 m.lik bölümde ise doğu-batı doğrultulu boru hatlarının olduğu dar koridor
oluşturularak, Yeşillerin Jokey Kulübü inşa edilmiştir. Anıtsal çeşmeye su sağlayan hat ve
tahliye borularının yer aldığı dar koridorun girişi,batısındaki ara sokak üzerinde bulunan
küçük kapıdan sağlanmıştır. Bu koridor aynı zamanda temizlik ve oluşacak rutubet için
7
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hava sirkülasyonunu da sağlamıştır.
Anıtsal çeşmenin batı kısa cephesinde kemerli geçişi olan kuzey-güney yönlü ara
sokak yer alır. Burada çeşmenin batı cephesine ait traverten bloklar depremin etkisiyle sıralı
şekilde yıkılmıştır. Kaldırılan blokların alt kotunda, anıtsal çeşmenin batı cephesindeki
tahliye kanalından aktarılan suyun, kanalizasyonla bağlantısını sağlayan künk sistemi
açığa çıkarılmıştır. Sistem üzerinde uzun süre kullanımına bağlı olarak açılmış temizleme
delikleri yer alır. Ayrıca burada anıtsal çeşme duvarında mukavemeti sağlamak amacıyla
paye çıkıntısı yer almakta olup olasılıkla yıkıntı altında küçük bir ara sokak çeşmesinden
de söz etmek mümkündür.
Ara sokağın batı cephesinde kuzey-güney yönde sıralanan Erken Bizans Döneminde
yapılmış biri bağımsız diğerleri ise birbiri ile bağlantılı dört mekân bulunur. Bu mekânlar
Erken Bizans Dönemi’nde M.S. 5.–6. yüzyılda çeşitli düzenlemeler ve ilâvelerle sokağın
daraltılarak kullanıldığını göstermektedir. Kentteki insulaları sınırlayan ara sokakların
genişlikleri 4.50-4.75 m. arasında değişirken, burada geç mekânların yapılmasıyla genişlik
3.06 m.ye kadar daraltılmıştır. Bu da M.S. 494 yılı depreminden sonra kentin büyük zarar
gördüğünü, nüfusun azaldığını ve eskisi gibi düzenli sokaklara ihtiyaç duyulmadığı,
sadece kalanlar için günlük ihtiyaçlara yönelik mekânların yapıldığını ortaya koymaktadır.
Bunların bir kısmının tabanı opus spicatum döşemelidir.
VII)-Yeşillerin Jokey Kulübü (Resim: 1, 10-11)
Suriye Caddesi’nin kuzeyindeki 42x51 m.lik insula içinde S. Severus Nymphaeumu,
hippodomik sistemde ada genişliği esas alınarak yapılmış ancak yapı derinliğine tam
bir adayı kaplamadığı için kuzey tarafına çeşmeden bağımsız mekânlar inşa edilmiştir.
Çeşmenin kuzeyinde, Erken Bizans Dönemi’ne (M.S. 4-5. yüzyıllar) tarihlendirilen
birbiri ile bağlantılı üç mekândan oluşan yapı kompleksi açığa çıkarılmıştır. Batıda yer
alan 2.0 m. genişliğindeki kapı girişi lentosu yazıtına göre mekân, Bizans Döneminde
araba yarışları yapan (Jokey Kulübü), yeşiller ve maviler olarak adlandırılan iki gruptan
biri olan yeşillere ait toplantı mekânıdır. Antik Dönemde Maviler ve Yeşiller Partileri,
sadece spor değil, aynı zamanda önemli bir siyasî organizasyondur. Laodikeia’da birçok
tekstil örgütünün bulunuşu, zanaat gruplarını oluşturan önemli kişilerin de bu partiye üye
olduklarını akla getirmektedir.
Yeşillerin Jokey Kulübü binasında batıdan doğuya doğru; içinde impluviumu olan
peristilli avlu, dikdörtgen planlı oda ve kuzeyinde ise kazısı tamamlanmamış doğu-batı
doğrultulu diğer odadan oluşan kompleks yapı bulunur. Mekânın peristilli avlusuna ait
mimarî blokların S. Severus Nymphaeumu’na ait bezemeli bloklarla olan stil benzerliğinden
yola çıkılarak bu alanda tekrar kullanıldığı tespit edilmiştir. Ara sokak üzerinden mekâna
geçiş, kapı aralığı boyunca uzanan yan yana iki traverten blok yardımıyla sağlanmıştır.
Basamağın bitiminden itibaren 3.0x1.35 m. ölçülerinde koridor bulunur. Koridorun tabanı,
farklı boyutlardaki düzgün traverten blok ve çay taşları kullanılarak oluşturulmuştur.
Koridorun bitiminde 0.25 m. yüksekliğindeki bir basamakla 8.36x6.30 m. ölçülerindeki
dikdörtgen planlı peristilli avlunun sütunlarının bulunduğu bölüme ulaşılmaktadır. Avluda
depremin etkisi ile kuzey yöne yıkılan çatı kiremitleri ile in situ devşirme Attik-İon
kaideler, devşirme sütun tamburları ve başlıklar açığa çıkarılmıştır. Dikdörtgen şeklinde
olan avlu kuzeyde üç, güneyde üç adet olmak üzere toplamda altı adet sütunla çevrili (beşi
Korinth, biri impost başlıklı) olupperistil’in ortasında 5.30x3.00 m. ölçülerinde dikdörtgen
bir havuz bulunmaktadır. Havuz tabanı ve sütunların yerleştirildiği platform, devşirme
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traverten ve mermer bloklarla oluşturulmuştur. Havuz tabanının kuzeybatısında ise 0.08
m. çapında tahliye kanalı yer alır. Bunun yanı sıra havuz tabanının batısında ve doğusunda
ayrıca sütunları çevreleyen platform üzerinde tespit edilen hatıl yuvaları mekânın üst örtü
sistemi ile ilgili ahşap taşıyıcılara ait olmalıdır.
Peristilli mekânın güneyinde ise üst kata çıkışı sağlayan altı basamaklı bölüm
yer alır. Basamakların batısında platform üzerinde 1.29x1.36 m. ölçülerinde ve 0.84 m.
derinliğinde tabanı farklı boyutlarda traverten bloklardan oluşturulan Geç Antik Çağ
Çeşmesi yer alır. Çeşmenin kuzey ve doğu mermer parapet blokları üzerinde yoğun
kullanımdan kaynaklı aşınmalar mevcuttur. Ayrıca çeşme içerisinde suyun seviyesini
kontrol etmek için açılmış kanallar yer almakta olup bununla bağlantılı olarak kuzeybatı
köşede 0.07 m. çapında ve 0.19 m. uzunluğunda tahliye kanalı açığa çıkarılmıştır.
Çeşmeye su, S. Severus Nymphaeumu’nun nem alma ve tahliye koridoru üzerinden geçen
künk sistemi ile sağlanmıştır. Bu koridor, geç dönemde yapılan düzenlemelerle kullanım
alanına dönüştürülmüştür. Alan Jokey Kulübü’nün düzenlenmesi sırasında basamaklar
ile iki bölüme ayrılmıştır. Basamakların doğusundaki kısma Nymphaeum Batı Sokak
üzerinden 0.90 m., peristilli mekânın güney duvarından ise 1 m. genişliğindeki kapı aralığı
ile geçiş sağlanmıştır. Söz konusu alana hem sokak üzerinden hem de mekân içerisinden
geçiş olması, ayrıca mekânın küçüklüğü ve çalışmalar sırasında ele geçirilen yoğun
orandaki küçük baş hayvanlara ait kemik parçaları dikkate alındığında, bu alanın işlevi
(yeme-içme) kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Peristilli mekândaki Geç Antik Çağ çeşmesine gelen su, S. Severus Nymphaeumu
havuzunun batısında bulunan kanalın ucuna yapılan düzenleme ile oluşturulmuş ve anıtsal
çeşmedeki fazla suyunkanalizasyona aktarılmadan yeniden kullanımı sağlanmıştır. Bu
da Denizli Başpınar kaynaklarından getirilen suyun ne kadar önemli olduğunu ortaya
koymaktadır. Geç Antik Çağ Çeşmesi ile basamaklar arasında kalan bölüm ise kuzeyine
eklenen traverten blok ile kapatılmış olup 1.40x0.90 m. ölçülerinde ve 0.27 m. derinliğinde
sığ birhavuzcuk oluşturulmuştur. Bu bölüme su, mekânın güney duvarındaki tahliye
kanalı içerisinde yer alan künkten sağlanmıştır. Ayrıca bu sığ havuza; batısındaki çeşme
havuzundan da su akışının sağlandığı doğu parapet üzerinde görülen aşınma ve yoğun
kalker tabakasından anlaşılmaktadır. Peristilli avluda içe sundurmalı çatı düşünüldüğünde
havuzun içinde yağmur suları da toplanmaktadır. Diğer taraftan Geç Antik Çağ
Çeşmesi’nin batı parapeti önünde derinliği 0.64 m. olan 0.77x0.94 m. ölçülerindeki
mermer yalak açığa çıkarılmıştır. Yalağa su, yine çeşmenin devşirme olarak yapılmış
batı duvarı içinden geçirilen kalypter (çatı omurgası) ile aktarılmaktadır. Yalağın tahliye
kanalının olmayışı fazla suyun burada rezerve edildiğini göstermektedir. Geç Antik Çağ
Çeşmesi ve sığ havuzcuğun içinde ele geçirilen sikkeler; M.S. 4. yüzyılın birinci çeyreği
ile M.S. 5. yüzyılın ikinci yarısına aittir.
Kompleks yapının ana bölümünü oluşturan peristilli mekân, doğusunda ve
kuzeyinde bulunan diğer mekânlarla da ilişkilidir. Bu ilişki mekânın duvarlarında yer alan
kapı aralıkları ile sağlanmıştır.Peristilli mekânın doğu duvarında 1.32 m. genişliğindeki
kapıdan dikdörtgen planlı diğer birodaya ulaşılır. Bu odanın duvarları, farklı boyutlarda
traverten bloklarla örülü olup güney duvarı nymphaeumun kuzey duvarına paralel uzanan
ikinci duvar sırası ile ortak kullanılmıştır.
Dikdörtgen planlı odanın güneyinde 5.44 m. uzunluğunda ve 0.91 m. yüksekliğinde
farklı boyutlarda tuğla+mermer kullanılarak oluşturulan iki kademeli seki açığa
çıkarılmıştır. Odanın tabanı ise kuzey-güney yönlü 11 panele ayrılmış opus spicatum
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döşemelidir. Panellerin içi küçük boyutlu tuğlaların dikine yerleştirilmesi ile oluşturulmuş
baklava ve balıksırtı motiflerle doldurulmuştur. Çalışmalarda ortaya çıkartılan sikkeler
mekânın, M.S. 4.–5. yüzyılda yoğun olarak kullanıldığını ortaya koymuştur.
Dikdörtgen planlı odanın kuzey köşesinde yer alan 2.0 m. genişliğindeki kapı ile
3.80x3.80 m. ölçülerinde kare planlı odacığa geçiş sağlanır. Odanın kuzey duvarındaki
1.81 m. genişliğindeki kapı aralığı daha geç dönemde kullanım ihtiyacına bağlı olarak
küçük boyutlu traverten blok parçaları ve devşirme mermer mimarî blok parçaları ile
kapatılmış olup batı duvarı üzerinde açılan 0.87 m. genişliğindeki kapıdan kuzeydeki
odaya geçişin sağlandığı anlaşılmıştır.
Kompleks yapının kuzeyindeki birbiri ile bağlantılı üç odanın ise henüz kazı
çalışmaları tamamlanmamıştır. Ancak mekânın güney duvarı, diğer odaların kuzey duvarı
ile ortak kullanılmıştır ve tabanları opus sectile döşemelidir.
Yeşillerin Jokey Kulübü binasının genelinde ele geçirilen sikkeler, yapının
İmparator Diocletianus Döneminde (M.S. 284-305 yılında) yapılan büyük tamirat
sırasında düzenlenmiş olduğunu ve M.S. 494 depremine kadar kullanım gördüğünü ortaya
koymuştur.
VIII) –Kuzey (Kutsal) Agora Doğu Portik Kazıları (Resim:1, 12)
2011 yılında Batı ve Kuzey Tiyatroları arasında yer alanKuzey Kilisesi’nin
güneyinde gerçekleştirilen yer radarı çalışmaları ile bu alanda yoğun oranda mimarî
blokların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu verilere bağlı olarak kuzey-güney yönlü
90.00x20.00 m. ölçülerindeki bir alanda kazı çalışmaları yürütülmüştür.Kazıların genelinde
yürütülen seviye indirme çalışmaları sonundamermer Attik-İon kaideler, sütun tamburları,
Korinth başlıkları, arşitravlar, friz ve geison-sima gibi mimarî bloklar açığa çıkarılmış
olup yapının kuzey-güney yönünde üç basamaklı bir krepidoma üzerinde yükselen anıtsal
bir portiko olduğu anlaşılmıştır. Çalışmalar sırasında açığa çıkarılan mimarî blokların
depremin etkisi ile sıralı bir şekilde kuzeydoğuya yıkıldığı tespit edilmiştir.Alanın kuzey
bölümünde blokların altında izlenen toprak seviyesi 0.50-0.70 m., güney bölümünde 0.200.50 m. iken, orta bölümde 0.70-1.30 m. yüksekliğe sahiptir. Bu durum portiğe ait sütun ve
üst yapının aynı anda değil farklı zamanlarda yıkıldığını göstermesi açısından önemlidir.
Kazı verileri doğu portiğin son düzenlenmesine ait sütunların bir kısmının M.S. 494
yılı depreminde, diğerlerinin ise İmparator Focas (M.S. 602-610) Dönemi depreminde
yıkıldığını ve alanın terk edildiğini ortaya koymuştur.
Portik tabanı üzerinde herhangi bir döşeme veya harçlı bir zeminle karşılaşılmamakla
birlikte, alanın tamamında krepidoma üst basamak seviyesi korunmuştur. Krepidoma
üstünden doğuya doğru 13.00 m. genişliğinde ve sadece temel seviyesinde korunabilmiş
olan portik doğu duvarı yer alır. Tamamı büyük boy kesme traverten bloklardan
oluşturulmuş duvarda yer yer devşirme mermer bloklar da kullanılmıştır. Doğu portik
üzeri ahşap konstrüksiyonlu kırma çatı ile örtülmüş olup yürüme alanı ortasından
desteklendiğini gösteren herhangi bir veri tespit edilmemiştir.
Krepidoma önünde yer alan yürüme zemini kuzey bölümde 282.30 m., güney
bölümde ise 282.17 m. kotlarında ortaya çıkarılmıştır. Anıtsal portiğin avlusunu oluşturan
taban sıkıştırılmış sert topraktan oluşturulmuştur. Bu alanda yapılan çalışmalarda avlu taban
seviyesinin hemen altında 282.10 m. kotunda krepidoma sırasına paralel (güney-kuzey)
şekilde devam eden bir kanalizasyon hattına ait kapak taşları yer yer gözlenebilmektedir.
Alanın genelinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan in situ mimarî
bloklar değerlendirildiğinde Doğu Portiğin yüksekliği hesaplanabilmiştir. Buna göre;
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üç basamaklı krepidoma 0.75 m., kaide 0.50 m., sütun (genelde üç tamburlu) 6.80 m.,
başlık 1.00 m., arşitrav 0.60 m., friz 0.50 m. ve geison-sima yüksekliği 0.50 m.dir.
Buna göre avlu tabanından itibaren portik üst yapısı 11 m.ye ulaşmakta olup portiğin
normalin üstünde anıtsal bir yapı olduğunu göstermektedir. Sikke buluntuları Doğu
Portiğin Büyük Constantinus (M.S. 306-337) zamanında agora içinde yer alan Antoninler
Dönemi’ne tarihlendirilebilecek Korinth düzeninde bir tapınağın (Athena?) mimarî
bloklarının Hıristiyanlığın kentte yaygınlaşmasıyla birlikte tekrar burada kullanıldığını
ortaya koymuştur. Tapınağa ait mimarî bloklar Doğu Portik’te tekrar kullanılırken
yüksekliklerinin tutturulması için bazıları (tambur, arşitrav, friz, başlıklar) kesilmiştir.
Ayrıca sütun sıralarının genişliklerinin devşirme arşitravlara göre farklı olarak ayarlanmış
olması, bloklarda görülen yoğun tamiratlar ve kırılan tamburların eklenmiş olması,
alanın tekrardan düzenlendiğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan kaideler üzerine
yerleştirilen sütunların izlerinden, özellikle yazıtlı tabula ansataların öne değil sütun
aralarına çevrilmesi de orijinal yerlerinde olmadıklarını tekrar burada kullanıldıklarını
göstermektedir. Kuzey (Kutsal) Agora’sını çeviren orijinal portik sütunlarının tipleri ve
yükseklikleri ise 2012 yılı kazıları sonunda anlaşılabilecektir.
Alanda yürütülen çalışmalarda portik krepidomasının açmanın güney ucunda
bozulduğu gözlenmektedir. Bu bölümde krepidomaya ait mermer blokların yerlerinden
söküldüğü veya sökülmek üzere hazırlandığı görülebilmektedir. Ayrıca güney uçta
krepidomanıntamamıyla bozulduğu alanın gerisinde yapılan çalışmalarda portik tabanının
yaklaşık 0.20 m. altında olasılıkla bir taş ocağı olarak kullanıldığı anlaşılan yoğun kireç
harçlı bir zeminle karşılaşılmıştır.
Kuzey (Kutsal) Agora Doğu Portikosu’nda yapılan çalışmalar genel olarak
değerlendirildiğinde; portiğe ait yüzeye yakın mermer mimarî bloklarda traktörle yapılan
tarımsal çalışmalara bağlı tahribat olduğu görülmüştür. Diğer taraftan zaman içinde
bazı bloklar tekrar kullanılmak üzere taşınmış, kalanların bir kısmı ise kireç yapılmıştır.
Kazılan alanda ortaya çıkartılan portiko bloklarında, zaman içinde farklı düzenlemeler,
tamirat ve buna bağlı devşirme kullanımlar gözlenmektedir. Özellikle doğu tarafta yer alan
travertenden yapılmış duvarlarda belirli aralıklarla yapılmış geçişler olmalıdır. Genellikle
üç tamburdan oluşan sütunların alt kısımları yarım yivli olarak yapılmıştır. Üzerlerinde yer
alan tabula ansata içindeki yazıtları, farklı kişilerin (Aristogoras’ın oğlu PubliusAelius
Aristanor, P. Alfenos Ouaros Dukenianos, Marcos Stareilios Lolaia Hermogas gibi) bunları
yaptırarak adadıklarını ortaya koymaktadır. Arşitravlar üç fascialı, frizler ranke süslemeli
ve hörgüçlü boğa kabartmalıdır. Diş kesimli geisonların alt sırasında İon kymationu, sima
kısımlarında inci-payetler, açık ve kapalı palmetler ile aslan başlı çörtenler bulunur.
Kuzey (Kutsal) Agora alanı içinde yer alan Korinth ve İon başlıklar ile sütun çap ve
tipleri en az iki tapınağın varlığını ortaya koymaktadır. Mimarî blokların stilleri, İmparator
Augustus (M.Ö. 27-M.S. 14) Döneminden itibaren alanın kullanıldığını, depremlere bağlı
olarak yoğun imar faaliyetlerinin ise Antoninler ve Severuslar Döneminde olduğunu
göstermektedir. Büyük Constantinus (M.S. 306-337) Dönemi’nden itibaren ise paganizmin
hızlı bir şekilde sona erdiğini ve kentin Hıristiyanlaştığını kazı çalışmalarında ortaya
çıkarılan veriler (kiliseler, ampullalar, unguentariumlar, değişik yerlere yapılan haçlar)
ortaya koymaktadır. Ayrıca Doğu Portiğinin kuzey sonuna, Kuzey Kilisesi, surlar (M.S.
erken 5. yüzyıl) ve apsisli bir yapı yapılmış olup daha sonrasında apsisli yapı içi kaplama
kesme atölyesine dönüştürülmüştür.
Doğu Portiği Suriye Caddesi’nden kuzeye doğru ayrılan ve mevcut iki propylondan
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girilen etrafı portiklerle çevrili büyük bir agoranın parçasıdır. İçinde tapınak ve diğer dinsel
mekânları olan bu agora “Kuzey (Kutsal) Agora” olarak adlandırılmıştır. Ele geçirilen
sikkeler M.S. 3. yüzyıl ve 5. yüzyıl arasında alandaki yoğun kullanıma işaret etmektedir.
Kazılarda ortaya çıkarılan seramik buluntuları ile mimarî düzenlemeler, M.S. 7. yüzyılın
başına kadar kısmî kullanımların varlığını ortaya koymaktadır. Kentin terk edilmesi
ilealanın taş ocağı olarak kullanılması, yörüklerin mevsimlik düzenlemeleri ve ateşe bağlı
lokal kül kalıntıları açığa çıkartılan bölümlerde izlenebilmektedir. Alanda devam eden
kazılar 2012 yılında daha ayrıntılı verilerin ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır.
IX) – Laodikeia (Kutsal Hac) Kilisesi Çalışmaları (Resim: 1, 13-14)
2011 yılında Laodikeia Kilisesi’nde, 2010 yılı kazı sezonunda bitirilememiş
olan naos içindeki kuzey ve güney apsis içlerinde kazı ve temizlik çalışmaları yapılarak
kilisenin taban seviyesine ulaşılmıştır8.Böylece kilisenin kuzey ve güney nefleri mozaik;
ana nef, apsisler, prothesis ve diakonikonun ise opus sectile döşemeye sahip olduğu netlik
kazanmıştır. Kilise ile bağlantılı olarak çalışılan bir diğer alan ise kilisenin kuzeyinde
yer alan sokaktır. Bu alanda yapılan çalışmaların genel amacı Laodikeia Kilisesi’nin
kuzeyindeki doğu-batı doğrultulu sokağı kazarak ortaya çıkarmak ve kullanım evrelerini
belirlemektir. Toplamda 41.00 m. uzunluğunda, 6.50 m. genişliğindeki bir alanda çalışılmış
olup sokağın genişliğinin 4.80 m. olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak sokağın kuzey ve
güney duvarı korunmuş olmakla birlikte, olasılıkla M.S. 7. yüzyılın başında İmparator
Focas (M.S. 602-610) Döneminde meydana gelen depremin etkisiyle güney duvarının
merkezden içe burkulduğu ve duvar aksının kaydığı anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalar
sonucunda vaftizhane duvarının dışında yoğun miktarda 0.4 cm. kalınlığında pencerelere
ait olabilecek cam parçaları ve ortalama 33 cm. uzunluğunda, 5 cm. genişliğinde, 7 cm.
yüksekliğinde pişmiş toprak cam çıtaları bulunmuştur. Ayrıca bulunan bazı cam çıtaları
üzerinde harç izleri tespit edilmiştir. Bu durum kilisenin pencere sistemi hakkında önemli
detaylar vermektedir. Diğer taraftan alanda ele geçirilen sütunlar üzerinde yer alan
karşılıklı deliklerin de bu cam çıtalarıyla uyum içinde olduğu tespit edilmiştir. Böylece
kilisenin pencere ve aydınlatma sistemi de netleştirilmiştir.
Diğer çalışma alanı ise Laodikeia Kilisesi’nin doğusunda yer alan ara sokağın ortaya
çıkarılmasıdır.Doğu sokağının kazılmasının amacı, kilise ve etrafında yer alan mekânların
bağlantılarını, sokağın kullanım evrelerini belirlemek ve kiliseye yapılacak olan üst örtüye
ait ayakların oturtulacağı düz bir zemini elde etmektir. Doğu sokak tabanı, kuzey yöne
doğru eğimli olarak yapılmıştır. Kanalizasyon kapak taşları ile aynı kot seviyesinde olan
orijinal taban üzerine yerleştirilen pişmiş toprak boru hatları, M.S. 494 depremisonunda
sokağın işlevini yitirmesi ile yapılan yeni düzenlenmelerle alakalıdır. Kilise Doğu Sokağı
üzerinde iki büyük depremin izleri çok rahat izlenebilmektedir. M.S. 494 yılında yaşanan
büyük deprem ile kanalizasyon sistemi ve taban zarar görmüş olup bunun arkasından biraz
daha yükseltilenyeni bir taban ve su sistemi yapılmıştır. Bu düzenlemeler İmparator Focas
(M.S. 602–610) Dönemi depreminde kilise ve doğusunda yer alan mekânların duvarlarının
sokak üzerine yıkılmasına kadar kullanılmıştır. Depremin şiddetinden kilise duvarı doğubatı aksında vaftizhane odası ile birlikte yarılmış olup fay kırığı hattı izlenebilmektedir.
Aynı depremde sokak kotu kuzey yöne doğru düşmüş ve kanalizasyon kapak taşları birbiri
üstüne binmiştir. Doğu sokak genişliği 4.75–4.85 m. arasında değişmektedir.
Kazı çalışmaları, kilisenin kullanım evreleri ve mimarî unsurları ile de ilgili önemli
8
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verilere ulaşılmasını sağlamıştır.
2010 yılında kilisenin güneydoğusunda yer alan ve GM5 olarak adlandırılan
mekânda açığa çıkarılan küçük su deposunun doğusunda sokak üzerinde kilise ile bağlantılı
olan kare planlı bir çeşme havuzu açığa çıkarılmıştır. Çeşme havuzununtaban kısmı blok
traverten ile yükseltilmiş ve üç yöndeki parapetler bunun üzerine geçkili yerleştirilmiştir.
Ayrıca çeşmenin güney parapetinde kazıma dört yapraklı yonca içinde sekiz kollu iç içe
iki haç (christogram), doğu parapetinde ise aynı yonca içinde haç yer alır. M.S. 494 yılı
depreminden sonra havuzdan akan su, pişmiş toprak bir lekane ve buna bağlanan borularla
sokaktan geçirilerek doğu yöne taşınmıştır. Doğu sokağı üzerinde piskopos evine giriş
kapısının kuzey kenarındaki çeşme havuzunun içinin boşaltılması çalışmalarında ele
geçirilen iki adet bronz sikkeden biri Constans (M.S. 337–350), diğeri ise I. Theodosius
(M.S. 379–395) Dönemine tarihlendirilmiştir. Çeşme, kilise yapıldıktan kısa bir süre sonra
duyulan ihtiyacı karşılamak için yapılmıştır. Kilise duvarı ve sonradan eklenen çeşmenin
yaslandığı güney duvarı arasında görülen dilatasyon, iki duvar arasındaki zaman dilimi
farkını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Kilisenin güney yönünde yer alan ve doğubatı akslı koridorla ayrılan piskoposun evi ile prothesis odasına bu yönde geçişi sağlayan
kapının üzerinde yer alan küçük çeşme ise dinî ritüelle bağlantılı olmalıdır.
Laodikeia Kilisesi’nde, anastylosis esas alınarak restorasyon çalışmaları
yapılmıştır. Tapınak, A Doğu Sokağı’na kuzey-güney doğrultusunda deprem sonucu
yıkılmış olan kilise duvarları, orijinaline uygun doku ve kompozisyonda bağlayıcı kireç
harçlıolarak düştükleri yerden alınmış ve duvar örgü sistemi ayağa kaldırılmıştır. Laodikeia
Kilisesi’nin narteks bölümünde pencere açıklıklarının bazıları üzerindeki kemer sistemi
de yapının orijinal görünümü hakkında fikir vermesi amacı ile yine orijinal dokuya sadık
kalınarak restore edilmiştir. Kilise naos bölümünde yer alan ve naosu iki sıra ile 3 nefe
ayıran traverten ayaklar özgün yerlerine kalıcı olarak yerleştirilerek sabitlenmiştir. Ayrıca
kilisede restorasyonu yapılan ve devam eden alanların üzeri geçici örtüyle kapatılmıştır.
X) – Merkezî Kilise Kazı Çalışmaları (Resim: 1, 15)9

Fahriye BAYRAM

2011 yılı kazı sezonunda; kilisenin doğu yarısı ile sondaj alanı arasında kalan
bölüm, kilisenin doğu ve kuzey cephesinin önü ve 1 No.lu Mekân (Mutfak/Kiler)’ın batısı
açılarak kilise ve etrafındaki yapılar ortaya çıkarılmıştır.
Çalışmaların sonucunda, Merkezî Kilise’nin, aslında henüz işlevi tespit edilememiş
Roma İmparatorluk Dönemine ait bir yapının, kuzey kısmındaki mekânlarından
dönüştürüldüğü anlaşılmıştır. Dışta 17.00x20.10 m. ölçülerinde kuzey-güney
doğrultusunda dikdörtgen planlı bu kısım, içte birbirine kapılarla bağlanan üç mekândan
oluşmaktadır. İçte orta mekân yan mekânlardan, güney mekân da kuzey mekândan daha
geniş yapılmıştır.
Öncelikle, ortadaki mekânın doğusuna bir apsis yerleştirilmiştir. Günümüze
yaklaşık 1.00-3.00 m. yüksekliğinde ulaşmış bulunan duvarları doğu cephenin orta bölümü
hariç büyük boyutlu düzgün kesme traverten bloklar ve traverten sıralarının arasına
yerleştirilmiş bir sıra tuğlayla örülmüştür. Bağlayıcı eleman kum, küçük boyutlu çakıl,
tuğla kırıkları ve kireçten oluşan gri renkli sert harçtır. Ancak doğu cephenin orta bölümü,
derzlere tuğla parçaları ve moloz taşların sıkıştırıldığı küçük boyutlu kaba yonu taşlarla
9
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oluşturulmuştur. Hem örgüdeki bu farklılık hem de apsisin duvarlarının yan mekân duvarı
ile birleştiği kısımlardaki dilatasyon, apsisin sonradan eklendiğini kesinleştirmektedir.
Mekânların birbirlerine sadece kapılarla bağlanması, alışıldık şekilde organik bir bağın
bulunmaması, ortadaki apsisli mekânın ibadet için kullanıldığına, yanlardaki mekânların
ise pastophorion hücreleri olarak değerlendirildiğine işaret etmektedir.
Mekânların zemini tamamıyla opus sectile döşemelidir; kuzey mekân hariç
duvarların alt kısmı ve bu mekânda sonradan yapılan bölme duvarının doğu yüzü mermer
plâkalarla kaplanmış, üst kısmı ise fresklerle bezenmiştir. Orta ve kuzey mekândaki
freskler tamamıyla dökülmüştür, Güney mekândaki freskler ise oldukça sağlam durumda
günümüze ulaşmıştır. Duvar yüzeyleri dikey dikdörtgen panolara ayrılmış, panolar
hardal sarısı, kızıl kahve, kara yeşil, pembe ve siyah renklerle mermer taklit edilerek
boyanmıştır.2010 yılında doğu yarısı açığa çıkarılan opus sectile döşemenin 2011 yılında
batı yarısı da açılmıştır ve bu kısımlarda da İmparator Focas (602-610) Dönemindeki
depremin arkasından yapının mermer kaplama ve döşemelerinin büyük ölçüde sökülerek
taşındığı da anlaşılmıştır.
Kilisenin kuzeyinde, kilisenin kuzey duvarı kullanılarak inşa edilen üç mekânın
güney yarısı açığa çıkarılmıştır. Zeminleri kilisenin zemininden daha aşağı kotta bulunan
ve birer kapıyla birbirine açılan mekânlardan batıdaki, kuzey mekânın bu duvardaki kapı
açıklığını kapatacak şekilde yapılan ve günümüze sekiz basamağı ulaşan merdivenden
anlaşıldığına göre, çift katlıdır. Basamaklarında korkuluk payesi gibi devşirme malzeme
kullanılan merdivenin doğu bitişiğinde, kuzey yüzü mermer plâka ile sınırlandırılmış
dikdörtgen biçimli bir çeşme bulunmaktadır.
Ayrıca bu sezonda Laodikeia Kilisesi, Merkezi Kilise ve A Evi’nde freskli ve
mozaikli alanların korunması için geçici örtü sistemleri yapılmıştır.
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Resim 1: Laodikeia kent planı üzerinde kazı alanları

Resim 2: Asopos Tepesi I’deki kazı alanının genel görünümü
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Resim 3: Asopos Tepesi I’de M.S. 4. yüzyıl duvarı içerisinde kullanılmış olan kolosal
Athena başı parçası

Resim 4: A Evi’nin kuzeyden güneye doğru havadan görünümü
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Resim 5: A Evi Yapı Kompleksi’nin planı (I No.lu, II No.lu ve III No.lu evler)
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Resim 6: Tapınak A ve Avlusu’nun kazı ve restorasyon çalışmaları sonrası havadan
görünümü

Resim 7: Stadyum Caddesi’nin kazı çalışmaları sonrası güneyden kuzeye doğru havadan
görünümü
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Resim 8: Tapınak A Doğu Sokağı üzerinde yer alan Kiliseli Peristilli Ev ve Kuzey
Tiyatrosu

Resim 9: Kiliseli Peristilli Ev’den dış narteks tabanında, opus spicatum taban
döşemesinin çizimi; “Tanrının Gözü ve christogram” motifi
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Resim 10: S. Severus Nymphaeumu ve kuzeyindeki Yeşillerin Jokey Kulübü ile ara
sokağın havadan görünümü
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Resim 11: S. Severus Nymphaeumu ve kuzeyindeki Yeşillerin Jokey Kulübü’nün planı

Resim 12: Kuzey (Kutsal) Agora, Doğu Portiğinin kazı sonrasında güneyden görünümü

Resim 13: Laodikeia Kilisesi’nin kazı ve restorasyon çalışmaları sonrası durumu
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Resim 14: Laodikeia Kilisesi’nin, narteks batı duvarı ve pencerelerindeki restorasyon
çalışmaları

Resim 15: Merkezi Kilise’nin kazı çalışmaları sonrası havadan genel görünümü
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PHRYGİA HİERAPOLİSİ (PAMUKKALE)
2011 YILI KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI
Francesco D’ANDRIA*
Phrygia Hierapolis’indeki (Pamukkale) İtalyan Arkeoloji Heyeti’nin kazı ve onarım
çalışmaları 29 Haziran – 29 Eylül 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara,
İtalya’nın çeşitli üniversitelerinden (Salento-Lecce, Torino Politeknik, Venedik-Ca’ Foscari,
Pisa Scuola Normale Superiore, Roma La Sapienza, Messina, Cosenza), CNR- Ulusal
Araştırma Konseyi IBAM- Arkeolojik Eserler ve Anıtlar Enstitüsü’nden, Norveç Oslo
Üniversitesi’nden ve Fransa Bordeaux Üniversitesi’nden 65 tekniker ve araştırmacı ile Sina
Noei ve Lecce Mario Catania firması yönetiminde restoratörler katılmıştır. 1
Denizli Müzesi’ndeki meslektaşlara ve Müze Müdürü Hüseyin Baysal’a, Kültür ve
Turizm Bakanına ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Süslü’ye ve Kazılar
Dairesi Başkanı Sayın Melik Ayaz’a ve Abdullah Kocapınar’a, kendim ve ekibim adına en
içten teşekkürlerimi sunmak isterim.
Heyetin çalışmaları, İtalyan kurumları (Üniversite ve Araştırma Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, Ulusal Araştırma Konseyi, Salento-Lecce Üniversitesi), İtalyan sponsorlar
(FOWA, Panasonic-Torino, Quarta Caffè-Lecce, Monte dei Paschi di Siena, Hierapolis
* Prof. Dr. Francesco D’ANDRIA, Università del Salento, Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Via
D. Birago 64, 73100 Lecce/ITALY. e-mail: francesco.dandria@unisalento.it
1
2011 yılı kazı ve onarım çalışmalarına katılanlar: Salento Üniversitesi, Arkeologlar: Prof. Dr. Francesco
D’Andria, başkan; Dr. Riza Haluk Soner, kazı başkan yardımcısı; Prof. Dr. Grazia Semeraro; Dr. Giulia Cacciato,
Massimo Limoncelli, Caterina Polito; Arkeologlar: Giacomo Di Giacomo, Ilaria Miccoli, Alessandro Monastero,
Pio Felice Panarelli; Doktora öğrencileri: Renato Caldarola, Immacolata Ditaranto, Rosangela Ungaro; Yüksek
lisans öğrencileri: Dario Corritore, Simona Pediglieri; Öğrenciler: Marco Carmine Esposito, Veronica Randino,
Basel Sai.
CNR-IBAM Lecce Ulusal Araştırma Konseyi Arkeolojik Eserler ve Anıtlar Enstitüsü: Arkeologlar : Dr. Maria
Piera Caggia, Tommaso Ismaelli, Giuseppe Scardozzi.
Torino Politeknik Üniversitesi: Arkeologlar: Dr. Donatella Ronchetta; Mimarlar: Prof. Antonia Spanò; Dr.
Filippo Luigi Masino, Paolo Mighetto, Giorgio Sobrà. Öğrenciler: Alessia Cerruti, Luisa Magnani, Federico
Manino, Francesca Rossotti, Sara Schinco, Sara Varanese, Daria Volante.
Venedik Cà Foscari Üniversitesi: Arkeologlar Prof. Dr. Annapaola Zaccaria; Dr. Raffaella Bortolin; Arkeologlar
Alessandra Canazza, Ilaria Fedele, Alberto Lezziero; Doktora öğrencileri: Luana Toniolo; Öğrenciler: Erika
Cappelletto, Alice Salvador.
Messina Üniversitesi: Arkeolog Dr. Lorenzo Campagna; Mimarlar: Rocco Burgio, Fabio Todesco; Doktora
öğrencileri: Alessio Toscano Raffa; Öğrenciler: Maria Priolo, Nino Sulfaro.
Roma La Sapienza Üniversitesi: Prof. Dr. Francesco Guizzi.
Pisa, Scuola Normale: Arkeologlar : Dr. Anna Anguissola, Leonardo Bochicchio, Antonio Calabrò, Silvana
Costa.
Cosenza Üniversitesi: Geologlar: Prof. Dr. Gino Crisci; Dr. Carmine Apollaro, Andrea Bloise, Stefano Marabini,
Domenico Miriello.
Oslo Üniversitesi: Arkeologlar: Prof. Dr. Rasmus Brandt, Dr. Sven Markus Arhens, Kjetil Bortheim, Elisabeth
Janssen, Anne Nyquist, Helene Russ, Linn Sollie, Irene Ringheim Selsvold, Eva Marie Sund, Camilla Cecilie
Wenn; Restoratör Anne Håbu; Çizimci: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh. Antropologlar: Gro Bjørnstad.
Bordeaux 1 Üniversitesi: Doktora öğrencisi: Caroline Laforest.
GGH Freiburg: Christian Hübner, Birthe Hemeier.
Lecce’den restoratörler: Mario Catania, Mauro Corrado, Maurizio Iaccarino, Federico Rollo.
İstanbuldan restoratörler: Sina Noei, Tuba Akar, Ali Kemal Alim, Eren Demirer.
İtalyancadan çeviri: Dr. Nalan Fırat.
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Dostları) ve Türk sponsorlar (Fiat Koç Vakfı) tarafından finanse edilmiştir.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nü Samsun Müzesi’nden Uğur
Terzioğlu ve Malatya Müzesi’nden Ziya Haliç temsil etmiştir.
Topografya Araştırmaları
Giuseppe Scardozzi (IBAM-CNR) tarafından yönetilen topografya araştırmaları kent
alanı içinde ve daha önce yayınlanan Atlas’taki verileri derinleştirerek Hierapolis Arkeoloji
Haritası’nı hazırlamak amacıyla gerçekleştirildi.
Kaynaklar Kutsal Alanı ile Mermer Stoa arasındaki alanın, Bouleuterion denen
yapının, Selçuklu Kalesi’nin, Macelleum’un, Büyük Yapı’nın yakınlarında, Katedral’in
kuzeyinde, Apollon Kutsal Alanı’nın kuzeyinde, Gymnasion’da ve Flavius Zeuxis Mezar
Anıtı’nın etrafında diferansiyel GPS ile topografik çizim yapıldı. Aynı alanlarda GPR
(Jeoradar-Yeraltı radarı) ile araştırmalar gerçekleştirildi.
Güney Köprü’nün, GPS ve Total Station ile görünüş taraması yapılarak çizimi
hazırlandı. Diğer anıtların yanı sıra Selçuklu Kalesi’nin de yapısal çizimi gerçekleştirildi
(Resim: 1).
Güneybatı, güneydoğu, doğu ve kuzeybatı nekropolislerindeki mezar anıtlarının
çizimleri tamamlandı ve Kuzey Nekropolis’teki lâhitlerin diferansiyel GPS ile konumları
saptandı. Bu çalışma çok sayıda önemli verinin toplanmasını sağladı: traverten, mermer,
alabastron ve çok renkli breş malzeme plan üzerinde işaretlendi ve yazıtların yerleri tespit
edildi; böylece iç yol ağı topografyası ve nekropolis organizasyonuyla ilgili gözlemler
yapıldı.
Yer altındaki sismik dalgaların titreşim sıklığını ölçmeye yarayan bir âlet olan
Tromino kullanılarak pasif sismik ölçümler yapıldı; Cosenza Üniversitesi jeologlarının
işbirliğiyle yürütülen bu araştırma, kentin jeolojik haritasının hazırlanması için gerekli olan
yer altının jeolojik özelliklerinin belirlenmesini sağladı.
Kuzey Nekropolis – 163d Mezarı2
163d No.lu mezarın hypogeumlu odasının içindeki ve özellikle üç tane sekinin
üzerinde yer alan antropolojik kalıntıların kazı çalışmalarına devam edildi. Sekilerin arka
tarafında anatomik bağlantısı olan çok sayıda iskelet kalıntısını tespit etmek mümkün oldu
(Resim: 2). Aralarında işlenmiş gemma ve altın küpeler bulunan çok sayıda mezar hediyesi
ele geçirildi. Ayrıca odanın ortasında gerçekleştirilen sondajda mezarın orijinal zemini tespit
edildi : Sekilerin altındaki yüzeyin birbiriyle bağlantılı olmayan, mezarın ikinci kullanımına
işaret eden kemiklerle dolu olduğu saptandı.
Kazı çalışmalarına paralel olarak kemiklerin sistematik bilgi fişlerinin hazırlanmasına
laboratuvarda yapılacak analizler için örnek alınmasıyla beraber devam edildi.
Hamam-Kilise3
Hamam-Kilise yapısının güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan ön proje
çalışmalarına devam edildi; böylece, gelecek yılki çalışmalarda caldariumun doğu duvarında
yer alan iskelenin uzatılması ve yapının güvenliğini sağlamak için gerekli geçici uygulamalar
gerçekleştirilebilecektir. Lazer tarayıcı yardımıyla yapının geniş alanının detaylı çiziminin
hazırlanmasına başlandı.
2
3

Caroline Laforest, Bordeaux 1 Üniversitesi.
Mimar Paolo Mighetto, Antonia Spanò, Torino Politeknik.
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Frontinus Kapısı4
Arkeolojik araştırmalar, alanın farklı kullanım dönemlerini aydınlatmak amacıyla
Batı Kulesi’nin güney sınırı boyunca yoğunlaştırıldı.
Yüzey tabakalarının altında Geç Bizans kullanım tabakaları ve kompresör
kullanarak kaldırılan traverten kanal tespit edildi. Kısmen korunagelmiş, devşirme
malzeme ile yapılmış işlevi saptanamayan bir havuz gün ışığına çıkarıldı. Kazı alanının
doğusunda Frontinus Caddesi’nin Dor düzenindeki cephesinin oturduğu stybobat
belirlendi. Frontinus Kapısı’nın ortadaki kemer açıklığında yapılan sondajda, Frontinus
Caddesi’nin farklı döşeme evreleriyle birlikte bazı bezemeli blokların devşirme olarak
döşeme levhası gibi kullanıldığı ortaya çıkarıldı.
Kazı çalışmalarının yanı sıra, Frontinus Kapısı’nın mermer attikasına ait mimarî
ögelerin incelenmesine devam edildi.
Triton Nymphaeum’u5
Araştırmalarda, anıtın restitüsyon planının hazırlanması amacıyla mimarî ögelerin
incelenmesi çalışmalarına devam edildi ve nymphaeumun önündeki alanın kazısı planlandı.
Çoğunlukla parçalar hâlindeki blokların detaylı incelenmesi, hemen hemen tüm
parçaların nymphaeumun cephesinin üç düzeninden hangisine ait olduğunun belirlenmesini
sağladı. Toplanan tüm verilerin işlenmesi nymphaeumun yeni üç boyutlu rekonstrüksiyon
modelinin hazırlanmasını sağladı (Resim: 3).
Hazırlanan çizimlere dayanarak (planlar, görünüşler ve kesitler), tek tek blokların
bozulma durumlarından, anıtın korunması için gerekli çalışmanın yapılmasına kadar
nymphaeumu oluşturan öğelerin genel haritasını hazırlamak mümkün oldu.
Nymphaeumun önündeki plateianın batı tarafındaki alanda 2010 yılında başlanan
araştırmalara devam edildi. Kalker oluşumu ve açmanın tüm doğu tarafını kaplayan iki
kanal nedeniyle kompresör kullanımı gerekli oldu. Kalker tabakasının temizlenmesi 2010
yılında saptananlarla aynı aksta bazı kazık deliklerinin belirlenmesini sağladı: Alanın daha
geç dönemdeki kullanımına işaret eden bir çite ya da kulübeye ait olabilir.
Daha önceki yerleşim dönemine, Orta Bizansa ait çeşitli dörtgen mekânlar ve
güzergâh mevcuttur. Proto Bizans Dönemi plateiasının çok sayıda devşirme malzemeyle
yapılmış yaya kaldırımının batı sınırı belirlendi.
Apollon Kutsal Alanı6
Kutsal Alan Nymphaeumu ile Frontinus Caddesi arasında, daha önce gün ışığına
çıkarılmış olan mermer bloklarla inşa edilmiş törensel işlevli theatronun yer aldığı alanda
araştırmalara devam edildi. Theatronun önündeki alanı kaplayan traverten tabakaları
nedeniyle kompresör yardımıyla kazıya devam edildi. Travertenin altında theatronun
M.S. VIII. ve XI. yüzyıllarda kısmen kaldırılmış orijinal döşemesi belirlendi. Kazılarda
sismik olayların yol açtığı derin yarıklar saptandı; yarıkların içinde toplanan su küçük
yeraltı havuzları meydana getirmiştir.
Theatronun restorasyon çalışmalarını başlatmak için mermer basamakların son
sırasının traverten tabakasından kurtarılması öngörüldü. Bloklar, kalker tabakalarının
temizlenmesi ve restorasyonunun yapılması amacıyla vinç yardımıyla kaldırıldı.
4

Dr. Donatella Ronchetta, Torino Politeknik.
Dr. Lorenzo Campagna, Messina Üniversitesi.
6
Prof. Dr. Grazia Semeraro, Salento Üniversitesi, Lecce.
5
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Apollon Kutsal Alanı Nympaheum’u
Apollon Kutsal Alanı Nymphaeumu’nda anıtın çizimiyle ilgili çalışmalar ile anıtın
cephesini oluşturan öğelerle ilgili verilerin toplanmasına ve blokların bilgi fişlerinin
hazırlanmasına devam edildi. Nymphaeumun çeşitli bölümlerinin korunagelme durumunun
çizimlerinin hazırlanmasına başlandı.
Kaynaklar Kutsal Alanı7
Arkeolojik araştırmalar esas olarak anıtsal yapının üst bölümünde, 2009 yılında
saptanan Iulius Claudiuslar Dönemine tarihlenen tören işlevli tiyatronun bulunduğu
yerde yoğunlaştırıldı. Ana kayanın üzerine yerleştirilmiş olan yapı düz bir çizgide yer
almaktadır ve deprem hareketleriyle uyumludur. Kazının genişletilmesi P şeklindeki
yapının büyük bir bölümünün ortaya çıkarılmasını sağladı. Korunagelmiş olan oturma
basamakları travertendir (Resim: 4-5).
Bizans Dönemi atıkları kaldırıldıktan sonra, theatronun alt kısmındaki basamakların
altında, kaynağın üzerinde yer alan ve kısmen 2010 yılında tespit edilmiş olan anıtsal
cephe gün ışığına çıkarıldı: Termal su kaynağının çıktığı kemer yarım İon düzenindeki
sütunlarla çerçevelenmiştir ve üzerinde Yunanca yazıt olan saçaklık yer almaktadır.
İlk incelemede Bizans atıklarından çıkan keramik parçaları, yapının işlevini M.S.
V. yüzyıldan XI. yüzyıla kadar yavaş yavaş yitirdiğini ortaya çıkardı, bu dönemde M.S. I.
yüzyıl anıtının üzerine inşa edilmiş Proto Bizans Dönemi Nymphaeumu’nun arka duvarı
yıkılmıştır. Kazı çalışmalarıyla birlikte, Proto Bizans Dönemi Nymphaeumu’nun detaylı
görünüş çizimi gerçekleştirildi.
Kaynaklar Kutsal Alanı Portikosu8
Kaynaklar Kutsal Alanı’na bitişik Dor düzenindeki portikoda, yapının özellikle
orta bölümünün planını belirlemek amacıyla kazı çalışmalarına devam edildi. Kazı
çalışmalarında portikonun arka duvarının arkasında geniş bir odanın varlığı gün ışığına
çıkarıldı: bu oda sarnıç olduğu düşünülen büyük dörtgen bir yapıyla bağlantılıdır.
Portikonun içindeki yüzey tabakalarının kazısı yapılarak, vinç yardımıyla arka duvara
ait büyük traverten pilasterler kaldırıldı. Yüzey temizliği ve pilasterlerin sağlamlaştırma
çalışmalarına başlandı, iki pilastere mil delikleri açıldı. Pilasterler portikonun önündeki
alanda düzenlendi, arka duvarda yer alan pilasterlerden biri stylobatın üzerine yerleştirildi
(Resim: 6).
Mermer Stoa
Tommaso Ismaelli’nin yönetiminde (IBAM-CNR), Frontinus Caddesi üzerine
inşa edilmiş, M.S. I. yüzyıla tarihlenen, 2005-2006 yıllarında bir kısmı ortaya çıkarılmış
olan portikonun kazısına yeniden başlandı. Kazı sırasında öncelikle daha önce araştırılan
alan açığa çıkarıldı, M.S. IV. yüzyılda yıkılmış sütun bloklarının üzerindeki kalker
tabakası kaldırıldı. Kazı kompresör yardımıyla gerçekleştirildi. Kazı çalışmasına devam
edilmesiyle Frontinus Caddesi’nin kaldırımı ve sütun dizisinin stylobatı ortaya çıkarıldı.
Çizim ve fotoğrafla belgeleme çalışmasından sonra, yeni yürüyüş düzlemi stylobatın
hemen altındaki bir seviyede traverten çakılla hazırlandı.
7
8

Prof. Dr. Francesco D’Andria, Salento Üniversitesi, Lecce.
Dr. Giuseppe Scardozzi, IBAM-CNR.
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Vinç yardımıyla sütun dizisinin mimarî blokları kaldırıldı, temizlik ve
sağlamlaştırma çalışmalarına başlandı; kalker tabakası temizlendi; birbirinden ayrılmış
parçalar birleştirildi; tahribat görmüş yüzeyin harçla tamamlanmasına ve bazı friz,
arkhitrav ve kornişlerin önemli parçalarının mille kısmî rekonstrüksiyonuna başlandı.
İki sütunun alt blokları stylobatın üzerine yerleştirildi. Saçaklık portikonun içinde
yerde yeniden kuruldu, blokların toprakla temasını kesmek için traverten desteklerin
üzerine yerleştirildi (Resim: 7-8).
104 No.lu İnsula9
Araştırmalar insulanın batı tarafında, Boyalı Yazıtlı Ev’in içinde hem kazıyı
tamamlamak hem de freskli mekânlardan yağmur sularını uzaklaştıran drenaj sistemini
oluşturmak amacıyla yoğunlaştırıldı. Araştırma konusu olan tüm alan jeoradarla araştırıldı.
Büyük taş levhalarla döşeli avlunun yer aldığı geniş bir alan ortaya çıkarıldı; içinde
duvarla örülü mermer levha kaplamalı büyük bir çeşme gün ışığına çıkarıldı. İç kısmı
büyük pişmiş toprak levhalarla kaplı olan çeşmenin su şebekesi pişmiş toprak borularla
oluşturulmuştur (Resim: 9). Kazı çalışmaları giriş tarafında opus spicatum döşemeli
başka bir mekânı daha ortaya çıkardı. Bu mekân yoldan eve girişi kontrol etmek amacıyla
ostiarius olarak kullanılmış olmalıdır.
Kazıda bulunan mermerden küçük bir heykel grubu (yükseklik 60 cm.), ayakta
birbirine sarılan Eros ve Psykhe çiftini betimlemektedir (Resim: 10). Dört parça halinde
ortaya çıkarılan heykelin kalker tabakaları temizlendi ve bir araya getirildi. 18 ve 19 No.lu
stenoposlar, yol düzlemini kullanılamaz hâle getiren büyük bloklardan temizlendi.
2011 yılında kütüphanedeki resimlerin ve stukoların sağlamlaştırma çalışmalarına
devam edildi. Çalışmaların sonunda freskolu duvarların ve çeşmenin üstü kapatıldı.
Frontinus Caddesi, Güney Bölüm10
Frontinus Caddesi boyunca, Güney Kapı’nın kuzeyinde, turistlerin kullandığı
modern yol yakınında geniş bir açma (54 m.x8m.) gerçekleştirildi. Kazı, hemen
yakınına yerleştirilen traverten kanallarda su toplama işlevi olan duvar yapılarının ortaya
çıkarılmasını sağladı. Kalker birikintilerinin altında Gymnasion’dan gelen çok sayıda
devşirme mimarî öğeyi kullanan Bizans Dönemi’ne ait duvar yapıları ortaya çıkarıldı.
Güney bölümdeki açma derinleştirilince, kalın kalker tabakalarının altında Roma Dönemi
yol aksı üzerine yerleştirilen, yolu oldukça daraltan Bizans Dönemi duvar yapısı gün ışığına
çıkarıldı. Roma Dönemi plateiası günümüz yol seviyesinin yaklaşık -1.90 cm. altındadır.
Cadde iyi durumda korunagelmiş büyük traverten levhalarla yapılmıştır (Resim: 11).
Güney Nekropolis, S2 Mezarı11
Araştırmalar anıtsal S2 mezarına yoğunlaştırıldı; mezar alanı bitkilerden temizlendi,
yapının rekonstrüksiyonunu hazırlamak amacıyla tüm mimarî öğelerin çizimi yapıldı ve
bilgi fişleri hazırlandı.
Aziz Philippus Kilisesi
Piera Caggia (IBAM-CNR) tarafından Aziz Philippus Tepesi’nde yönetilen kazı
çalışmalarında, C127 No.lu Roma Dönemi mezarı içine Proto Bizans Döneminde inşa
9
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edilen bir kilise ortaya çıkarıldı (Resim: 12).
Narteks
Kilisenin kuzey tarafındaki çalışmalarda narteks tamamen ortaya çıkarıldı; geniş
beyaz sıva parçaları korunagelmiş duvarlar iki metreden daha yüksek seviyede tespit
edildi. Mekânın içinde çok boşluklu opus sectile döşeme ortaya çıkarıldı. Narteksten
C127 No.lu mezarın üzerine inşa edilmiş platforma ulaşmayı sağlayan mermer merdiven
belirlendi. Bu merdivenin alt kısmı tonoz örtülü Roma Dönemi mezarının üzerine inşa
edilmiştir; içinde birbiriyle bağlantılı gömü kalıntıları ortaya çıkarıldı.
Merkezî Nef
İlk temizlik ve belgeleme çalışmalarından sonra orta nefin içinde kilisenin üst
kısmına ait yıkıntıların kaldırılmasına başlandı. Öncelikle C127 No.lu mezarın önündeki
alan vinç yardımıyla boşaltılarak Roma Dönemi yapısının cephesi ortaya çıkarıldı.
Yıkıntıların kaldırılmasına daha sonra tüm orta nefte devam edildi.
C127 No.lu mezarın içindeki kazı, mezarın içinin konut olarak kullanıldığı Selçuklu
Dönemi tabakalarının kaldırılmasıyla tamamlandı.
C127 No.lu mezarın önündeki nef boyunca tuğla duvarlı mermer kaplamalı
iki havuz ortaya çıkartıldı (Resim: 13). Olasılıkla Proto Bizans Dönemine ait törensel
işlevli havuzlar söz konusudur, daha sonra Ortaçağda (IX-X. yüzyıllar) ise mezar olarak
kullanılmıştır. İçinde bulunanlar son derece iyi durumda korunagelmiştir, ölülerin giysileri
üzerindedir ve deri ayakkabılıdırlar.
Yıkıntıların kaldırılmasıyla içinde zengin bezemeli saçaklık ve sütunların da yer
aldığı ambona ve templona ait mimarî parçalar belirlendi. Nefin farklı yerlerinde Ortaçağda
yeniden yapılan ve tamamlanan opus sectile döşeme ortaya çıkarıldı.
Doğu uçta kilisenin nefini kapatan üç apsis gün ışığına çıkarıldı. Merkezî nefte
tuğladan yapılmış, mermer levhalarla kaplanmış ve dar bir koridorla apsisten ayrılan
synthronon tespit edildi. Koridorun pişmiş toprak levhalardan yapılmış döşemesi kısmen
korunagelmiştir (Resim: 14).
Synthrononun önünde kalın mermer kaplamalı sunağın kalıntıları ortaya çıkarıldı;
altında tonoz örtülü, tuğla ile inşa edilmiş, sıva kaplamalı, hypogeumlu bir yapı saptandı.
Kripta ve sunak pişmiş toprak boruyla bağlanmıştır; söz konusu boru Aziz’e parfümlü
yağ, myron, sunmak için kullanılmış olmalıdır. Odanın içinde Orta Çağ’a tarihlenen bir
mezar tespit edildi.
Kilisenin etrafındaki tüm duvarlar sağlamlaştırıldı ve duvarların üst kısımlarının
tamamlaması yapıldı. Sağlamlaştırma çalışmalarında synthrononun tuğla yapısı ve
narteks ile merkezî nefteki yerinde korunagelmiş olan duvar sıvaları da ele alındı. C127
no.lu mezarın cephesindeki çatlağın ve parçalanmış yerlerin sağlamlaştırılması amacıyla
restorasyonu yapıldı (Resim: 15). Ayrıca mezarın içinde üst örtünün kaplamalarını taşımak
amacıyla metal borulardan bir destek oluşturuldu; mezarın girişini kapatarak güvenliğini
sağlayan metal bir kapı sıkıştırılarak yerleştirildi.
Kazıda ortaya çıkarılan verilere dayanarak C127 mezarının Havari Philippus’un
mezarı olarak tanımlanması mümkün oldu. Gelenek II. yüzyıla kadar uzanmaktadır
(Ephesos piskoposu Polykrathes’in Papa Vittore’ye mektubu) ve Havari Philippus’un
Hierapolis’te şehitlik mertebesine ulaştığı ve bu kentte mezarının saygı gördüğü kabul
edilmektedir.
İki yana eğimli çatıyla örtülü yeni kilisenin bulunması, Aziz Philippus’un bir
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merdivenin üzerinde iki kilisenin arasında betimlendiği bronz bir mührün (Virginia
Müzesi, Richmond Amerika Birleşik Devletleri) anlaşılmasını sağladı; sol tarafta kubbe
ile örtülü olan sekizgen Martyrion, sağ taraftaki yapı ise bu sene ortaya çıkarılan kilise
olarak tanımlanmaktadır.
Doğu Nekropolis12
Rasmus Brandt tarafından yönetilen Norveçli ekip, manyetometre ve GPR ile
“GGH-Jeo-Bilimsel Çözümler” işbirliğiyle önce doğu tepenin yamacında daha sonra ise
doğu nekropolisin tepesinde C92 No.lu mezarla Martyrion arasında yüzey araştırması
yaptı. 2008-2010 çalışmalarında belirlenen mezar yapılarının bilgi fişleri hazırlandı,
ölçüldü, fotoğraflandı ve mezar yazıtlarının konumu belirlendi.
Proto Bizans Mezarlığı
2010 yılında tepenin üzerinde tespit edilen mezarlığın kazısı yapıldı, kiremitle
inşa edilen sanduka tipten çukur mezara kadar farklı tiplerdeki mezarların içinde mezar
hediyesi yoktur ve kemikler kötü durumda korunagelmiştir.
C91/51 No.lu Mezar (Attalos’un Mezarı)
2010 yılında açılan mezar çeşitli hayvan kemiklerinin işaret ettiği gibi Bizans
Döneminde konut olarak kullanılmıştır. Altında ise, birincil ve ikincil kullanıma işaret
eden farklı gömülerin kazısı yapıldı. Buluntular arasında, Denizli yöresinde yaygın olan
tipte, X. ila XII. yüzyıllara tarihlenen bronz iki haç ele geçirildi.
C92/42 No.lu Mezar (Eutykhes’in Mezarı)
Kazı çalışması Bizans Dönemine ait kemiklerin zengin olduğu sekinin altındaki
bölüme yoğunlaştırıldı; çeşitli bronz sikkeler, altın bir sikke ile altın bir yüzük bulundu.
Buluntular, gömünün M.S. II-V. yüzyıllara ait malzemeler içerdiğini ve XI-XIII.
yüzyıllarda kullanıldığını doğrulamıştır.

12
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Resim1: Selçuklu Kalesi, jeofizik araştırmaları.

Resim 2: Kuzey Nekropolisi.163d Mezar’dan gem taşları.
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Resim 3: Frontinus Caddesi üzerindeki Tritonlu Çeşme Binası’nın üç boyutlu
rekonstrüksiyonu (Massimo Limoncelli)

Resim 4: Kaynaklar Kutsal Alanı: Theatron’un traverten oturma sıraları.

Resim 5: Kaynaklar Kutsal Alanı: Theatron’un dip kısmında yer alan İonik yarım sütunlu
ön yüzü.
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Resim 6: Kaynaklar Kutsal Alanı Portikosu: traverten pilasterlerin
restorasyonu.

Resim 7: Mermer Stoa: blokların düzenlenmesi işlemi.
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Resim 8: Mermer Stoa: mermer blokların sistemasyonu ve restorasyonu.

Resim 9: 104 No.lu İnsula, boyalı yazıtlı evin girişi, çeşme.
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Resim 10: 104 No.lu İnsula,
boyalı yazıtlı ev: Eros ve Psykhe
mermer grubu.

Resim 11: Frontinus Caddesi, güney bölüm: yol döşemesi ve turistler.
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Resim12: Aziz Philippus Kilisesi: Roma Dönemi C127 No.lu Mezar etrafında kurulmuş
olan Üç Nefli Kilise’nin planı.

Resim 13: Aziz Philippus Kilisesi: orta nef, sağ altta C127 No.lu Mezar önündeki
havuzlar.
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Resim 14: Aziz Philippus Kilisesi: Synthronon ile beraber altar bölümü.

Resim 15: Aziz Philippus Kilisesi: Orta Nef’te C127 No.lu Mezar.
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Sagalassos 2011 Kazı ve Restorasyon Sezonu
M. WAELKENS 1 et al.
1. Genel Önsöz (Harita 1)

M. WAELKENS

Belçika Leuven Üniversitesi’nin Marc Waelkens yönetimindeki, disiplinler arası ekip
tarafından yürütülen 2011 sezonu sekiz hafta sürmüştür (02/07 – 26/08). Yıllar boyunca bize
verdikleri destek nedeniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sayın Bakan Günay’a ve Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanları ile Genel Müdür Sayın Murat Süslü’ye
minnettarlıkla teşekkürlerimizi sunarız. Burdur Müzesi Müdürü Sayın Hacı Ali Ekinci’ye
önerileri ve pratik yardımları nedeniyle ve ayrıca muhteşem Ağlasun halkına da teşekkür
etmek isteriz. Son olarak, temsilcimiz, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Sayın
Melek Yıldızturan’ın değerli yardımlarını minnettarlıkla anarız.
2011 sezonunda, Düzen Tepe ve Sagalassos içindeki mevcut kazılar sürdürülmüştür.
İmparatorluk Hamamı, Macellum, Yukarı Agora, Kent Konağı, Doğu Dış mahalle ve Çatal
Oluk alanı (geçen yıl yapılan kaçak kazı alanı) üzerine odaklanılmıştır.
2. Düzen Tepe

K. VYNCKE
M. WAELKENS

Sagalassos’un 1,8 km. güneybatısındaki Düzen Tepe’de Klasik/Hellenistik (proto-)
kentsel alanında kazılar sürdürülmüştür (Harita 2). Yerleşimin işlevsel düzeninin ve
çeşitli yapı tiplerinin şekilleri ve kullanımlarının daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.
Wheeler ızgara metodunun kullanıldığı geniş çaplı kazılar her şeyden önce “Fırın
Bölgesi”nde başlatılmıştır. Bu alanda 2008’de yapılan test sondajları in situ olarak bir
veya iki adet (seramik) fırın ve bazı duvarları ortaya çıkartmıştır. Daha önceden tahmin
edilen bu zanaat alanları ve mimarî özellikleri ile ilgili daha fazla araştırma yapabilmek
adına kazılar sondaj alanının doğusuna doğru üç adet 5x3m ve kuzeyine doğru bir adet
7x3m. açmayla genişletilmiştir. Bu yeni kazı alanları, bir binanın kuzeybatı dış köşesiyle
birlikte, 5x12m. büyüklüğünde bir kuzeybatı oda ve bu odanın doğusunda bulunan 40 m2
büyüklüğünde bir açık alan (avlu?) ortaya çıkarmıştır. Bu binanın yapı teknikleri, daha
önceki kazılarda ortaya çıkan birçok binada da olduğu gibi, saz-çamur karışımdan üst
yapı ve organik malzemeden çatı ile birlikte, kuru duvar örgüsüyle yapılmış bir temel
içermektedir. 2008’de ortaya çıkarılan in situ fırının zemini, ince ve pişmiş kilden
yapılmış ocak zeminini çevreleyen taşlara ait at nalı şeklindeki çizginin pervazına dik bir
biçimdedir. Fırın zemininin görünüşüne bakıldığında, tespit edildiği alanın bir açık alan
olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, fırın kuzeybatı odanın doğu duvarına doğru
açılır; odanın, fırının kullanımından daha sonraki bir tarihte inşa edilmiş olabilir. Duvarlar
boyunca birçok alanda –binanın içinde ve dışında– fırın parçaları tespit edilmiştir. 2010
yılında jeofizik araştırma yoluyla belirlenen, üç odalı dikine bir binanın doğu kısmının
tespit edildiği geniş çaplı ikinci bir kazı yapılmıştır (Resim: 1). 2010 test sondajlarıyla
1
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belirlenen 3 adet silindirik ekmek fırınından hareketle bina geçici olarak bir çeşit “kamuya
açık” fırın olarak tanımlanmıştır. 2011 kazıları binanın geri kalan batı kısımlarını ortaya
çıkarmıştır. Birbirinden farklı ölçülerde 3 oda bulunmuştur. Toplamda 3 adet ateşle
ilişkilendirilen ortamla 7 adet ekmek fırını ortaya çıkarılmıştır. Bu şekilde fırının kamuya
açık olduğu teyit edilmiştir. Binaların içerisindeki stratigrafi, radyokarbon tarihi M.Ö. 390
– 200 yıllarını gösteren bir yapay dolgu ile ayrılmış, fırınların kullanıldığı iki farklı zanaat
aşamasının varlığını göstermektedir. Batı odasındaki bu dolguyla ilgili göze çarpan keşif
ise odanın doğu duvarında bulunan, bir insana ait defindir. İskelet kemiklerine yapılan
karbon testi, büyük ihtimalle M.Ö. 180 yılı olmakla beraber, ölüm tarihinin M.Ö. 350/90
yıllarında olduğunu göstermektedir. M. Waelkens’e göre, her iki tarihin kombinasyonu,
M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısı ile 3. yüzyıldan 2. yüzyıla geçişin arasında fırın aktivitelerinde
bir kesinti olduğunu göstermektedir. Bilinmeyen sebeplerden dolayı, ikinci zaman aralığı
içerisinde ölen ya da öldürülen bir adam, bina fırın olarak çalışmasına devam etmeden
önce yapının içine gömülmüştür.
Son olarak, Düzen Tepe’yi çevreleyen sur duvarının güneybatı kısmı boyunca iki
adet küçük test sondajı gerçekleştirilmiştir. Geniş, kabaca şekillendirilmiş kireç taşından
ve breş kaya parçalarından oluşan büyük sur duvarlarının yapısı, yerleşim biriminin
kullanım evresine göre atipik olduğu için, duvarın hangi tarihe ait olduğu hâlâ bir soru
işaretidir. Test sondajları, duvarın inşasıyla ilgili tarihi saptanabilir küçük veriler ve
arkeolojik kaynaklar bulma çabası içerisindedir. Bununla birlikte, duvarlar doğrudan ana
kayanın üzerine inşa edildiği için, bu tür veriler bulunamamaktadır.
3. Doğu Dış Mahalle’de Yapılan Kazı Çalışmaları: F Bölgesi

J. CLAEYS
J. POBLOME

F dış mahalle bölgesinin daha üst kısımlarında gerçekleştirilen 2012 kazıları, Doğu
Banliyösü’nde bir milenyumdan fazla süreyle insan etkinliği olduğunu ortaya çıkarmıştır.
İnsan varlığının ilk belirtisi, büyük ihtimalle özgün olarak tarım için kullanıldığı düşünülen,
antik dönemlerde (M.Ö. 5.–4. yüzyıllarda) batı – doğu yönlü inşa edilmiş bir dizi set
duvarıdır (Resim: 2). Hellenistik Dönemin son zamanlarında (M.Ö. 2. yüzyılın ikinci
yarısı – M.Ö. 1. yüzyılın ilk yarısı), alanın bir kısmı yakılan ölülerin küllerinin saklandığı
vazolar için gömme bölgesi olarak kullanılmış, 1990 yılında ortaya çıkarılmış olan bu
alan2 bir set duvarı boyunca incelenmiştir. Daha yeni tabakalarda bulunan dağılmış Geç
Hellenistik Dönem urna kırıklarının gösterdiği üzere, özgün gömme bölgesinin sadece
küçük bir kısmı son olaylardan etkilenmemiştir.
Erken İmparatorluk Döneminde alan yoğun bir şekilde tekrar düzenlenmiştir. Alan
üzerinde en az bir, ama büyük ihtimalle iki seramik atölyesi kalıntısıyla karşılaşılmıştır.
Her ikisi de set üzerindeki mevcut duvarı kullanan ve arka duvarlarında kül saklama
kapları bulunan bu atölyelerin eğimli çatıları bulunmakta ve güneye doğru açılmaktadırlar.
Doğu atölyesinin kil hazırlamada kullanıldığını gösteren izler bulunmakla birlikte,
batı atölyesinde de monte edilmiş bir fırının kanıtları bulunmuştur. Bu set duvarı birçok kez
(parçalı olarak) onarılmasına rağmen, atölyelerin ortasında kalan setler arasındaki basamak
düzenlemesi, Hellenistik Dönemden kalma kremasyon gömüleri koruyacak şekilde
kullanılmayı sürdürmüştür. Atölyelerin kullanımı büyük olasılıkla M.S. 3. yüzyıldan önce,
2
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daha yüksek seviyedeki setlerdeki seramik yığınlardan gelen ve daha çok M.S. 3., 4. ve
5. yüzyıllardan kalma aşınmış malzemelerle doldurulduktan sonra sonlandırılmıştır. Yine
1990’da yamacın üst kısımlarında ortaya çıkarılan bir tonozlu mezar ve içerisinde bulunan
birçok iskelet ve bir kısım gömülmüş hediye tekrar araştırılmıştır. Aile mezarlığı M.S. 4.
yüzyılda belirli bir şekilde hâlâ kullanımdayken, mezar etrafında bulunan bazı bulgular
mezarın özgün inşasının M.S. 2. yüzyılın başlarına kadar gittiğini göstermektedir.
4. Doğu Dış Mahalle’de Yapılan Kazı Çalışmaları: PQ 2
J. CLAEYS
J. POBLOME
PQ 2 bölgesi F Bölgesi’nin güney alt seviyesinde tespit edilmiştir ve kendine ait
amaçları olan iki farklı bölgeden oluşmaktadır: Bu zanaat mahallesinin içindeki sokakların
merkezi ağını incelemek için Koroplast (kalıplı üretim) Atölyesi’ni kuzeye bağlayan
küçük bir açma açılmıştır (Harita 3); ikinci olarak, Koroplast Atölyesi’nin yaklaşık 30
m. batısına, jeofiziksel araştırmanın geniş, üçgensel bir binanın varlığını ortaya çıkardığı
bölgeye yeni bir açma açılmıştır (Harita 3; Resim: 3).
Sokak 2.90 m. genişliğindedir ve set duvarının kenarı boyunca doğu-batı yönlü
olarak uzanmaktadır. Karşılaşılan en eski sokak yüzeyi muhtemelen M.S. 1. yüzyılın
sonlarına doğru yapılmıştır ve en alttaki parçaları tüf taşından yapılmış kalın tabakayla
kaplı via glareata tipi olarak bilinen yollardandır. Daha yeni iki sokak yüzeyinin sırayla
M.S. 2. ve 5. yüzyıllarda inşa edilmiş olması muhtemeldir. Son iki evrede sokağın çakıl
yüzey kullanılarak inşa edildikleri görülmektedir. Bu son aşamalarla eş zamanlı olarak ya
da sonrasına ait ve daha önceki tüm katmanları kesen su kanalları ortaya çıkmaktadır. Aynı
sokağın bir bölümü 30 m batıya uzanmıştır. Yapımı M.S. 1. yüzyılın ortalarına kadar uzanan
geniş, üçgensel yapının kalıntıları Koroplast Atölyesi’nin batısında açılan yeni bir açma ile
kısmen ortaya çıkarılmıştır.3 0.80 – 0.95 m kalınlıkta duvarları ile birlikte binanın iç ölçüleri
16,1 m ve tahmini 11 m2’dir.
5. Macellum

J. RICHARD
M. WAELKENS

İmparator Commodus’a ithaf edilmiş olan (M.S. 180 – 191) ve ortasında bir
tholos (büyük olasılıkla bir çeşme ya da su havzası) bulunan Macellum (gıda pazarı) taş
kaplanmış bir avluya sahiptir, üç tarafında portiko ardında dükkanlar (atölye) ve güney
tarafında vadi ve alt şehir manzarasına sahip güzel bir panoramik bakış açısı sağlayan bir
açık portiko yer alır.4 Avlu ve portikoların sütunlu ön cepheleri hariç, bunların arkasında
kalan tüm odalar MS 5. yüzyılın ikinci yarısında tamamıyla tekrar inşa edilmişlerdir. Bu
bölgede kazılar 2005 yılında başlamıştır. 2011 yılında, batı portikonun kuzey ucu ortaya
çıkarılmıştır. Bu bölgede, 12. Oda olarak tanımlanan küçük bir oda bulunmuş ve 2010
yılında başlanan 11 No.lu bitişik odanın kazı çalışmaları da tamamlanmıştır. Kazısı
yapılan ikinci alan ise avlunun kuzey kenarıdır.
Portikonun kuzeybatı köşesinde, güneyden erişilebilen dört köşeli küçük bir odanın
alt kotu bulunmuştur (Oda 12, ölçüleri 3.58 m. – 3.96 m ve 4.18 m. – 4.38 m., Resim: 4).
3
4
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1.24 m genişliğindeki bir kapı ile güneye açılmaktadır. 12. Oda, revakın kuzey ve batı
çevreleyici duvarlara dayanan, güney ve batı taraflarında bu odayı sınırlayan duvarları
göz önünde bulundurulduğunda açıkça daha sonraki bir tarihte inşa edilmiştir. 2010
yılında portikonun kuzeybatı köşesinde yarım dairesel nişli çeşme bulunmuştur; budaha
sonra 12. Oda’nın bir parçası olmuştur. Oda içerisinde iki mimarî özellik tespit edilmiştir.
Çeşmenin hemen önünde, işlevi bilinmeyen üçgensel bir platform (1.82 m. – 2.65 m.),
doğrudan alt döküm seviyesine dayanan basit bir taş dolgu duvardan oluşmuştur. Odanın
kuzeybatı köşesinde, buna yakın olarak, alt dolgusunda kömür bulunan ve ocak olarak
tanımlanan (1.58 - 0.8m.) küçük bir yapıya rastlanmıştır. Aynı zamanda ön kısmında da
kömür tabakası bulunmuştur. 12. Oda’nın tabanı gelişigüzel küçük doğal taşlar ve tuğla
parçaları içeren kaba harç yatağından oluşmaktadır. 12. Oda’nın kuzey ve batı duvarlarının
tabanlarında, su geçirmez ince pembemsi bir harç tabakası (kalınlık: yaklaşık 0.06 m;
yükseklik: maksimum 0.2 m.) tespit edilmiştir.
Batı portiko üzerinden sadece niş çeşmesinin güneyine açılan 11. Oda zemin
katta tespit edilmiştir. Ön bir bilgi olarak M.S. 5. yüzyılın ikinci yarısına doğru uzanan
bir dökümün (çömlek kırığı, fauna kalıntıları - bir kısım kemikler anatomik bağlantı
içerisinde bulunmuştur -, parçalı cam ve el yapımı metaller) varlığı, odanın o zaman için
kullanılmadığını göstermektedir. Stratigrafinin alt kısımları sıkıştırılmış topraktan bir
yürüme yolu ve onun altında bir alt katman içermektedir. Onun altında da zemin katta
oda açığa çıkmaktadır. Bu kabaca kesilmiş bir ana kayadan ve bir dolgudan oluşur. 11.
Oda’daki tüm stratigrafisi için 5. yüzyılın ikinci yarısı tarih olarak söylenebilir. 3.9 m. –
2.65 m. ölçülerine sahip bu odaya batı portikodan iki açıklık ile birlikte erişilebilmektedir:
Kuzeyde bulunan boşluk kapı gibi görünmektedir (korunan yükseklik: 2.3m; genişlik: 1.25
m. ) ve diğer boşluğun da güneyde bir pencere olduğu düşünülmektedir (korunan yükseklik:
1.335m; genişlik: 1.3 m.). Her ikisi de daha sonra taş dolgu duvarlar ile kapatılmıştır.
Bu durum, güney duvarı kapı dolgusuna dayandığı için, 12. Oda’nın inşasından önce
gerçekleşmiştir. Macellum’un revaklarının gerideki kısımlarının onarıma uğramasının
sebebi M.S. 500 yılında yaşanan bir deprem olarak düşünülmektedir; 11. Oda’nın içine
kasıtlı olarak artık malzemenin dökülmüş olması – büyük olasılıkla odanın inşasından
kısa bir süre sonra – tüm yapının M.S. 5. yüzyılın ortasında ya da ikinci yarısı süresince
ilk kez onarım geçirdiğini göstermektedir. Bir zeminin, kapının ve pencerenin varlığı,
odanın orijinalde bu onarım döneminde aslında diğerleri gibi mağaza (atölye) olarak
işlev görmesi için inşa edildiğini göstermektedir. Buna rağmen, bilinmeyen bir sebepten
dolayı, inşasından kısa bir süre sonra artık malzeme toplama yeri olarak kullanılmıştır.
Yapının kuzeydoğu köşesinde bulunan yüzey toprağı ve çöküntü / erozyon tortuları irili
ufaklı çakıl taşları, tuğla ve seramik parçaları, fakat aynı zamanda da irili ufaklı mimarî
parçalar da içermektedir. Bunlar çoğunlukla çoğu tanımlanamayan kalıplanmış parçalarla
birlikte, kırılmış yontulmuş yapı taşı, kapı / pencere pervazı ve lento parçaları, yivsiz
küçük sütün gövdeleri ve Korint sütun başlıkları içermektedir. Bu mimarî kalıntıların
birçoğu büyük olasılıkla yapının henüz kazısı gerçekleştirilmemiş olan kuzey kısmından
kaynaklanmaktadır.
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6. “İmparatorluk Hamamları”

R. RENS
M. WAELKENS

2011 çalışma süresi boyunca, Roma Hamamları kazısı, tuğla kaplamalı Roma
betonundan tonozu, harçlı taş dolgu duvarlar ve kesme taşlı belli bir sayıdaki odayla
güneybatı ve güneydoğu yönünde doğal bir tepe üzerinde uzanan, yaklaşık M.S. 125 –
165 yılları arasında inşa edilmiş “İmparatorluk Hamamları” üzerine yoğunlaşmıştır.5 “Eski
Hamamlar”6 olarak adlandırılan eski bir hamam binası bir zamanlar bu doğal tepenin
merkezini ve güney cephelerini kapsamaktadır. “Eski Hamamlar” tam olarak Augustus
Döneminde tamamlanmıştır.7 2011 kazılarının yer aldığı alan Frigidarium 1, yaklaşık
olarak 1650 m2 genişliğinde büyük bir haç şeklinde tasarlanmış MS ikinci yüzyıl soğuk
su hamamıdır. Güney ve kuzey kolları, her bir yan duvarında 3 derin gizli bölmesi olan
2 adet “apodyteria” (soyunma odası) içermektedir ve tuğla kaplı betondan meydana
gelmiş beşik tonozla kaplanmıştır. Bütün kolların kesişim noktasında, tepesinde dört
yontma taş kemerle desteklenmiş bir haç tonoz ile kaplanmış ve her bir köşesinde
büyük kesme taşı iskeleye yanlamasına bağlanan, yüksekliği yaklaşık 18m olan kule
benzeri bir yapı – özgün işlevi bilinmemektedir – tasarlanmıştır.8 Kısa batı kolu, kısmi
suya girme işlemi için kullanılan oturaklı yarım daire şeklinde bir havuz içermektedir.
2011 çalışma süresi içinde sadece batı kanadının kazısı yapılan bu havuzun doğu
kolunda ya da uzantısında da aynı özellikleri göstermesi beklenmektedir (Resim: 5).
Bundan farklı olarak, bu bölgede yapılan kazı, batı tarafındaki emsalinden 5 m.’den
daha fazla bir uzunluk göstererek, ölçülerin 14.70 m. batı-doğu ve 12.30 m. kuzeygüney olduğunu ortaya çıkarmıştır. Doğu kolu kuzey ve güney duvarlarının merkezinde
yarı dairesel niş çeşmeler barındırırken batı kolu bu duvarların içerisinde üçgensel
gizli bölmeler içermektedir. Her iki kuzey ve güney duvarı 2.80 m. kalınlığındadır ve
odanın iç kısmında tuğla ile kaplanmış olan harçlı taş dolgudan yapılmışlardır. Doğu
duvarı (kalınlık: 3.00 m.) dış yüzeyi kesme taştandır. Kuzey nişleri içerisindeki pembe
harç, nişlerin işlevlerinin suyla ilgili olduğunu göstermektedir. Bu durum belki bu
odanın merkezindeki geniş bir havuz (natatio) varlığıyla açıklanabilir. 11.75x11.55 m.
genişliğindeki neredeyse kare havuzun yan duvarlar boyunca uzanan 0.30 m. genişliğinde
sınırları vardır ve kule görünümlü merkezi yapının 3 m. doğusunda başlar. Natatio’nun
bulunduğu bölge bina çıkışındaki dolaşımı engellememektedir. Bununla beraber, keşfi
esnasında natatio, M.S. 4. yüzyılın sonlarından daha eski olmayan çanak çömlek kırıkları
ve hayvan kemikleriyle birlikte kuru dolgu taşları ile tamamen doldurulmuş halde
bulunmuştur. Bu durum, İmparatorluk Hamamları’nın diğer birçok bölgesinde büyük
ölçekli onarım işlemlerinin gerçekleştirildiğini doğrulamaktadır. Bu onarım hamamların
“mermer odasının” caldarium’a dönüşmesi ile başlatılmış, büyük olasılıkla şehrin pagan
geçmişine olan referansı ve imparatorluk kültünün bir parçası olarak düzenlenen oyunlarla
olan ilgisinden dolayı, I.Theodosius tarafından M.S. 391 yılında sonlandırılmıştır. Bu
dönüşüm boyunca, üç imparatorun (Hadrianus, Antoninus Pius ve Marcus Aurelius) ve
5
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eşlerinin büyük akrolitik heykelleri güney apodyterium’da bulunan yan nişler içerisine
yerleştirilmiştir, bu yüzden de “imparatorluk müzesi” hâline gelmiştir.
Mevcut emblema, Frigidarium 1 merkez geçişindeki 6. yüzyılın ilk başlarındaki
mozaik zemin, tüm alanı bütün yapının Theodosius Dönemindeki onarımı sırasında elde
edilmiş olan bir işlev olarak, yemek salonu şeklinde tanımlamıştır. Bu kamuya ait yemek
salonu, ilk başlarda büyük olasılıkla imparatorların onuruna kamuya yemek ziyafeti vermek
için kullanılırken, şehitler kültünün bir parçası olarak piskoposlar tarafından kullanılmış
olmalıdır.9 Bu yemeğin kanıtı da 2007 ve 2010 yıllarında kazısı yapılmış olan İmparatorluk
Hamamları’nın sadece güneyinde bulunan boşaltma alanlarının tespitiyle mümkün olmuştur.
Harçların içinde kullandıkları çömlek parçalarının yaşlarını temel olarak alırsak, 5. yüzyılın
başlarında bir yerlerde, radyal olarak yerleştirilmiş ve eğimli harçlı taş dolgu ile yapılmış yedi
farklı duvar, doldurulmuş natatio’nun doğu kısmının üzerine inşa edilmiştir. Bu zamandan
itibaren büyük olasılıkla bu duvarlar Frigidarium 1’in doğu kolunun içindeki ahşaptan
yapılmış küçük t oturaklarını desteklemektedir. M. Waelkens’e göre, büyük ihtimalle
insanlar buradan bazı duaları veya odanın merkezi yüksek alanında yapılan konuşmaları
dinleyebilmektedir. 6. yüzyılın sonlarına doğru, görünüşe göre şehrin kırsallaşmasının
bir parçası olarak, M.S. 541 – 542 yıllarında ortaya çıkan salgının da sebep olmasıyla,
bu çok geniş alan aynı zamanda yemek yenme işlevini kaybetmiştir ve Frigidarium 1’in
diğer kısımlarının tersine, doğu kanadının artık mozaik zeminleri de yoktur. Yaklaşık
olarak yüzyılın ortalarında, yemek ziyafeti verilen alan kullanım dışında kaldığı zaman,
bu doğu kanadı son bir onarıma girmiştir: Kuzey ve güney duvarlarındaki tuğla kaplaması
çıkarılmış, bu sebeple bu duvarların harçlı taş dolgu göbekleri açığa çıkmıştır. Bu duvarların
dayanıklılığını sağlayabilmek için, alanın üç köşesinde küçük tuğla ve tufadan oluşan yeni
iskeleler inşa edilmiştir. 4. yüzyılın sonlarında zemin alt katmanı ve natation dolgusu da
aynı zamanda değiştirilmiştir. Yeni binalar yapabilmek amacıyla kalıp doğrultusunda birkaç
delik açılmıştır: Odanın ortasında bulunan 1.92 m. ve 2.10 m. genişliğindeki iki dairesel
delik, sadece birkaç parça tuğla ve ateş tuğlası parçasının korunabildiği fırın kalıntılarıdır
(Resim: 6). Dört terakotta borusu binanın içine sıcaklığı artırmak amacıyla hava vermek
için yerleştirilmiştir. Bu fırınlar maksimum 1 m. genişliğindeki altı küçük metal fırınıyla
çevrilmişti. Kayıp olan bronz parçaların (imparatorların göğüs zırhı, eşlerinin elbiseleri)
yakınlardaki ocaklarda eritilmiş oldukları açıkça anlaşılmaktadır ve akrolitik imparator
heykellerinin kayıp mermer parçaları da iki büyük fırın içerisinde yakılmıştır. Mermer
parçaları aynı zamanda hamam yapılarının farklı kısımlarında yaygın olarak kullanılan
mermer cilası hazırlamak içinde kullanılmış olabilir. Fırınların etrafındaki ve içindeki
atık katmanlarından alınan seramolojik kanıtlar bu atıkların M.S. 6. yüzyılın ikinci ve
üçüncü çeyrekleri boyunca oluştuğunu göstermektedir. Büyük olasılıkla bu etkinliklerin
sebebi şehri vuran büyük bir depremdir. 2011 çalışmaları süresi içinde Frigidarium 1’de
bulunan güney apodyterium’daki son kuzeydoğu niş de ortaya çıkarılmıştır. Niş içerisinde,
imparatora ait iki parmakla beraber, bir imparator heykeli için, tahminen Antoninus Pius
için, hazırlanmış zemin ortaya çıkarılmıştır. Soğuk su odasının doğu kolundaki fırınlara
en yakın olmasından dolayı, bu imparatorun akrolitik heykeli kesinlikle yakılan ve eritilen
ilk heykel olmuştur. Nişin arka kısmı zamanında güneydoğuda bulunan farklı bir odaya /
odalara açılan kapı olduğunun göstermektedir. Bu kapı büyük olasılıkla M.S. 4 yüzyılın
sonlarında gerçekleştirilen yenilenme süresince kapalıdır. Benzer bir müdahale Hadrianus
heykelini içinde bulunduran nişin içinde de tespit edilmiştir.
9
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7. Doğu Dış mahalle Bölgesinde Yapılan Kazı Çalışmaları: PQ 1

E. MURPHY

2004’te bölgede yapılan başlangıç kazı çalışmaları koroplast ürünler (özellikle
oinophoroi, heykelcikler ve gaz lâmbaları) üreten büyük bir binanın varlığını, yaklaşık
olarak Roma Döneminin sonlarında (M.S. 300 – 450/75) ya da Bizans Döneminin
başlarında (M.S. 450/75 – 610) belgelemiştir. Daha sonra 2008 ve 2009’da yapılan kazı
çalışmaları bahsedilen dönem içerisinde bu binanın, bitişik bir biçimde ve ortak duvarlar
paylaşan beş farklı atölyenin olduğu büyük ölçekli bir endüstriyel kompleks olarak işlem
gördüğünü kanıtlamıştır.11 2011 yılında PQ 1 alanında yapılan kazı çalışmaları ise bu atölye
kompleksinde uzun yıllar boyunca yapılan bilimsel çalışmaların en üst noktası olmuştur
(Harita 3; Resim: 7).
Kazı çalışmaları bölgenin genel aşamalarını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmalar kazının
güney bölgesinde, M.S. 1. yüzyılın ikinci yarısında ve 2. yüzyılın başlarında inşa edilmiş
olan büyük binanın seramik atölyeleri olduğunu da ortaya çıkarmıştır. Terk edilme ve
yapısal çöküşlerin yaşandığı bir dönemden sonra, bölge kısmen kademelendirilmiş ve başka
binalar üzerine daha sonradan inşa edilmiştir. Bu ikinci büyük mimarî evre M.S. 4. yüzyıla
kadar dayanmakta ve seramik üretimi şeklinde işlem gördüğünü göstermektedir. 6. yüzyılda
seramik etkinlikleri, daha çok koroplast (kalıp yapımı gibi) üretimi durmuştur. M.S. 6.
yüzyılda bir zamanda seramik fırınların tabanları çıkarılmış ve kireç yakma işlemine dönüş
yapmak için bacalar bloke edilmiştir. Bu son bahsettiğimiz etkinlikler daha önceden var olan
mimarî yapılarda çok az değişikliğe sebep olmuş ya da hiçbir değişikliğe sebep olmamıştır.
Binaların tam olarak terkedilmesinden sonra, bölge tarım ve su taşımacılığı için kullanılmaya
devam etmiş gibi görünmektedir – daha önceki binaların üst katmanlarını keserek geçen en
az 3 su kanalıyla. Bölgede yapılan bu ve bundan önceki yıllarda gerçekleştirilen kazılar,
daha genel olarak, Sagalassos’un doğu banliyösünün gelişmesini ve Roma Döneminin son
zamanlarını anlamamızda önemli sonuçları getiren dikkate değer eğilimleri göstermektedir.
1. 1./2. yüzyıllarda çok odalı binaların varlığı, İmparatorluk Döneminin bu ilk
zamanlarında doğu suburbium alanlarının büyük ölçekli bina projeleri için
değerlendirildiğini göstermektedir. Her ne kadar bu binanın işlevselliği bu sezon
yapılacak materyal analizi sonucunda açıklığa kavuşturulacak olsa da, büyük
binanın tamamen taştan ve tonozlu tavandan oluşması, bölgedeki özgün mimarî
yapıya yapılan büyük bir yatırımı işaret etmektedir.
2. 4. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar yapılmış olan yenilikler ve onarımlar, bölgenin şehir
içindeki endüstriyel etkinliklerindeki devamlılığının önemini göstermektedir.
Sonraki mimarî dönemlerde eski duvarlar ile yeni duvarların karmaşık bir
biçimde birbirini sarması, daha önceden var olan yapıların oldukça karmaşık
kullanım alanlarının varlığına işaret etmektedir. Seramik üretiminden kireç
yakmaya geçen kompleks de dâhil olmak üzere yapılan yenilikler, şimdiki
zamanda bölgenin Sagalassos için daha kapsamlı bir dış mahalle yapısı
oluşturduğunu göstermektedir.
3. Birleşik tek bir kompleks içerisinde her biri koroplast ürünler üreten birbirinden
bağımsız en az beş farklı atölyenin bulunması Anadolu Roma’sında ilk kez
karşılaşılan bir durumdur. Bu atölyelerin benzer ürünler üretmesi, benzer
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aralıklarda ikonografik motifler sergilemesi ve aynı teknolojiyi kullanmaları
(örneğin basit dikey fırınlar, temelinde eski sütun kubbe bileziği ile çömlek üretim
tekerlekleri ve kalıplar) üretim üniteleri arasında bir çeşit işbirliği olduğuna dikkat
çekmektedir. Bu işbirliğinin arkasındaki sosyal ve ekonomik mekanizmalar bu
çalışmada hâlâ derinlemesine araştırılmaktadır, ancak bu ön bulgular potansiyel
olarak dış ortaklar tarafından yatırım yapıldığı göstermektedir.

8. Sagalassos’un Güneyi: Çatal Oluk 2 Bizans Kilise Alanının Kazı Çalışmaları
J. CLAEYS
J. POBLOME
İskender Tepesi’nin güney ayağında, Çatal Oluk olarak bilinen bölgede eski bir
Bizans Kilisesi’nin kalıntıları kısmen gün yüzüne çıkarılmıştır (kazı, az ya da çok binanın
güneydoğu çeyreğine denk gelmektedir, Resim: 8). Kilise doğuda dar bir vadiye doğru
etkileyici bir alçalmayla birlikte yumuşak bir eğimin üzerine inşa edilmiştir. Bina batı –
doğu şeklinde konumlandırılmış ve doğu kısa tarafında trapezoit apsise sahiptir. Kilisenin
dış ölçüleri 15.8x25.9 m.dir (apsis dahil). Kazı çalışmalarının sonucu binanın 5. yüzyılın
sonlarında 6. yüzyılın başlarında inşa edildiğini göstermektedir.
Kilise doğu tarafında 3 koridorlu naos ve 3 küçük odadan oluşmaktadır: Güneydoğuda
bulunan oda (kazısı tamamen bitmiş tek oda) diakonikon olarak isimlendirilebilir, orta oda
bèma ve güneybatı odası ise prosthèsis olarak adlandırılabilir. Diakonikon ve prosthèsis
odalarına geçiş sırasıyla naos’un güne ve kuzey koridorlarından yapılmaktadır. Bèma
naos’tan U – şekilli mermer bölme paravan ile ayrılmaktadır.
Naos, Diakonikon ve prosthèsis odalarının tabanları bitkisel ve geometrik motiflere
sahip mozaiklerle kaplanmıştır. Bèma odasının zemini özgün olarak opus sectile ile
kaplanmış ancak daha sonra kaplamasından sıyrılmıştır. Kilise duvarlarının kesme taşlarının
büyük bir kısmı Sagalassos Güney Nekropolü’nün çevresinden getirilmiş eski mezar
anıtlarından oluşturulmuş spolia gibi görünmektedir. Duvarlar yaklaşık olarak 1 m. ilâ 2 m.
yüksekliğinde korunabilmiştir.
Kilisenin güneyinde, üç adet alla cappuccino tipi mezarı da içinde bulunduran
mezarlığın bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarlardan bir çocuğa ait olanı sağlam,
ancak iki yetişkine ait olan mezarlar iki adet pithoi çıkarmak için kazılan deliklerle oldukça
tahrip edilmiştir. Pithoi daha yeni tarihli olmak üzere iki mezar ve iki pithoi’nin 7. yüzyıla
ait olduğu belirlenmiştir.
9. Kent Konağı

I. UYTTERHOEVEN
R. VAN BEEUMEN

2011 sezonunda Kent Konağı’nda da kazılara devam edilmiştir (Harita 4).
Araştırma kuzeydoğu köşesi 2009 çalışmalarında ortaya çıkarılmış, 4. yüzyılın sonları
– 5. yüzyılın başlarına ait Peristil Avlu LXL üzerine yoğunlaşmıştır.12 2011 çalışmaları
sonucunda tamamı tahminen 545 m2 olan sütunlu avlunun yaklaşık 205 m2’si ortaya
çıkarılmıştır. Merkezi (15.80m x maksimum 7.00m kazılmıştır) bir havuz ile dolu
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olan avlu, kuzeybatı köşesinde küçük bir çeşmeye sahiptir. Çevreleyen revaklar her
biri tekrar kullanılmış yedi sütun (örneğin kuzeybatı köşesindeki sütunda küçük bir
Tychè kabartması bulunmaktadır) ve bunların üzerine oturtulduğu yedi kullanılmış
sütun kaidesinden oluşmaktadır. Kuzeydeki revak kesin olmak üzere bir olasılıkla tüm
revaklar mozaik tabanlı bir üst döşemeye sahiptir. Harçlı taş dolgu kuzey ve batıdaki
kapılar, en azından kuzey tarafındakiler üst döşemeli olmak üzere, çevreleyici odalara
neden olmuştur (K: LXXI, LXII, LXIII ve LXIV – B: LXXV). Revakların kendileri de
mozaik ile kaplanmış alt katmanları korunmuştur). Revakların arka duvarları mimarî
çerçevede tasarlanmış polikrom çiçek ve figüratif (mitolojik?) duvar sıvaları ile kaplıdır.
Bunlara ek olarak, heykeller boşluğun gösterişli özelliğine katkıda bulunmaktadır
(M.S. 2. yüzyıla ait tanrıça Athena’nın mermerden yapılmış yuvarlak resmi).
M.S. 4. yüzyılın sonlarında ve 5. yüzyılda “Kent Konağı’nın “gösterişli günleri”nden
sonra, Peristil Avlu LXLX revakları 6. yüzyılın ikinci yarısında ve 7. yüzyılda mozaik ile
kaplanmış sıkıştırılmış toprak içinde yeni bir döşemeye sahip olmuştur. Bununla birlikte,
bölgenin o zamanlarda ev halkından daha büyük bir topluluk için yemek üretimi yaptığı
konusundaki düşüncelerimizi destekler biçimde, kuzey revaka büyük bir yemek pişirme
alanı (3.40x2.30 m.) inşa edilmiştir, bu bir tür ha otel olabilir. Sonuç olarak bu dönemde
LXXIV tarafına geçit veren kapı kuru taş bir dolgu duvarla kapatılmıştır.
6. yüzyılın ikinci yarısının başlarında ve 7. yüzyılın ilk yarısında üst döşemesiyle
birlikte revaklar, “Kent Konağı”nın yüksek teraslarındaki odalarda da olduğu gibi,
zamanla çökmüştür (Resim: 9). 6. yüzyılın son yarısına ve 7. yüzyılın ilk yarısına denk
gelen bütün yıkım ve işgal katmanlarının neredeyse aynı zaman denk gelen tarihleri,
binanın bu kısmının M.S.602 – 610/20 dolaylarında şehri vuran depremden (hemen) sonra
çöktüğünü göstermektedir ve – yerleşim bölgesinin diğer kısımlarından farklı olarak – bu
bölgedeki yerleşim depremden sonra devam etmemiştir. Daha sonraları, yıkım katmanları,
hem sütunlu avludan, hem de Erken İmparatorluk Dönemine ait aslan protomlu bir kapı
lentosu desteği de dâhil olmak üzere daha yüksek bölgelerden gelen bina materyallerinin
çevrelemesiyle iki katmanla kaplanmıştır. Peristil Avlu LXLX bölgesinin güney ve
güneydoğu kısımlarında yapılacak araştırmalar yerleşim biriminin bu kısmındaki
yapılaşma, kullanım ve yıkımı hakkında bizlere daha fazla bilgi verecektir.
10. Yukarı Agora’nın Güneyinde Kalan Binanın Kazı Çalışması

I. JACOBS

Diğer yönleri oldukça iyi anlaşılmış olan Yukarı Agora’nın güney sınırındaki
yerleşim hala büyük bir soru işaretidir. Yüzeydeki kalıntılar önünde bir revak ile birlikte
(maksimum 6.48 m. genişliğinde) büyük bir binanın (yaklaşık 16x30m.) varlığını
göstermektedir. Bu kompleksin Geç Antik Dönemden kalma olduğu düşünülse de, kazılar
yerleşimin antik evrelerinin çok daha yeni yapılanmalar tarafından takip edildiğini
göstermiştir.
2011 yılında revak arkasında 7 oda ortaya çıkarılmıştır. Bu odalar iki büyük grup
altında toplanabilir. Binanın güneydoğu cephesinde 1, 2, 3 ve 7 Nolu odalar bulunmaktadır.
1. Oda’ya (2.02x1.59 m.) yalnızca 2. Oda’dan (6.94x2.08 m.) ulaşılabilmektedir. Sonuncu
odaya batı tarafından, kendisinden daha geniş olan 3. Oda’dan ulaşılabilmektedir. 3. Oda
(4.10x5.00 m.), sadece iki kısa duvar kesitiyle kendisinden ayrılan 7. Oda (3.51x5.42
m.) kuzeyinde kalacak şekilde tek bir geniş birim oluşturmaktadır. Odalar kümesine, 7.
Oda’nın kuzey duvarından açılan bir kapı ile revak tarafından geçilebilmektedir. Batıda
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bulunan 4, 5 ve 6 numaralı odalar görünüşe göre diğer odalarla bağlantılı değildir,
ancak büyük olasılıkla henüz araştırılmamış odalarda ortaya çıkacak olan, 5. Oda’nın
kuzeybatı köşesinden batıya doğru geçen dar bir geçitle ilgili olarak, bağımsız bir birim
oluşturmaktadır. Bu üç odanın en genişi 6. Oda’dır (4.59x4.42 m.); 5. Oda (7.16x1.47
m.) binanın uzunluğu doğrultusunda devam etmektedir ancak daha dardır ve 4. Oda
(2.49x3.30 m.) ana kayadan ayrılmış olarak daha aşağı bir seviyede bulunmaktadır. Bu
birim zamanında revaktan ulaşılabilir olsa da, en son girişi 5. Oda’nın güney kapısında
tespit edilen bir kapıdır (1.49 m. genişliğinde) (Resim:10). Kazı çalışmaları en genç
zemin seviyesinde büyük oranda durduğu için, kompleks içindeki katmanlar ve duvarlar
arasındaki kronolojik ilişki daha sonra yapılacak olan çalışmalarla bulunacak olan bilgilere
bağlıdır.
Bu bölgedeki en eski yerleşim yeri kalıntıları 6. Oda’da yapılan test sondajlarında
bulunmuştur. Güney kenarı beton yoldan ziyade tekrar seviyelendirilmiş ana kayadan
oluşanYukarı Agora’ya benzer biçimde burada da altta kalan ana kaya yürüme yüzeyi
oluşturabilmek için yeniden seviyelendirilmiştir. Ana kayanın üzerindeki dolgularda
Geç Hellenistik Dönemin ve Erken Roma Dönemine ait çömlek parçalarının varlığından
hareketle bu etkinliğin Augustus dönemi sırasında, bitişiğindeki Yukarı Angora en yüksek
şekil ve üstyapı dönemine erişmişken, 0 yılının civarında veya 0 yılından kısa bir zaman
sonrasında yapıldığı sonucuna varılmaktadır. Bu ana kaya, hava koşulları nedeniyle
bozulmalar gösterdiği için, bir süre kullanımda kalmış olmalıdır. Birçok bina bugün
göründüğü kadarıyla çok sonradan inşa edildiği için, bu erken yerleşimin görünümü ve
doğası bilinmemektedir. Yukarıda bahsedilen dolgu daha kullanılmadan önce, sadece
4 – 5 – 6 odalarını 1 – 2 – 3 – 7 odalarından ayıran kuzey – güney duvarı ana kaya
üzerine inşa edilmiştir. Bir sonraki belirlenebilir uygulama, binanın devşirme kesme
taş içeren doğu duvarının yeniden inşa edilmesidir. Bu duvara içerden destek sağlayan
duvar dolgusu 1. Oda içerisinde yapılan sondajlar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu dolgu
5. yüzyılın sonlarından kalan seramikler içermektedir. Sonraki zemin seviyeleri 1. ve
6. Odalar içerisinde ortaya çıkarılmış ve 6. yüzyılın başlarından kalma oldukları tespit
edilmiştir. Bu dönemlere ait önemli mimarî kalıntılar kayıp olsalar da, her durumda 7.
yüzyılın başlarına ait üst üste bindirilmiş çömlek kalıntıları bu binanın uzun bir süre için
kullanımda kaldığını göstermektedir.
Bir milenyumdan daha uzun süren bir yerleşim boşluğundan sonra, günümüze
kalan bina kompleksinin kurulumu aşamasında, Yukarı Agora’nın güney sınırı M.S. 19.
yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın başlarında yeniden geliştirilmiştir. Bu inşaat
artıklarının bölgeden temizlenmesi gerekliliği, iki birimi birbirinden ayıran duvar ve
binanın güney duvarı da dahil olmak üzere, bir ihtimal kompleksin kuzey duvarı da, hala
kullanılabilir olan (bazı) duvarların yeniden inşasını takip etmiştir. Bundan sonra, daha
sığ olan duvarların üzerine (0.37 ve 0.50 m. aralığında), yeni seviyelendirme dolguları
konulmuştur. Batı duvarı üzerindeki üç kırmızı askı çelenginin oda kalıntıları hala
gözlemlenebilmektedir.
Hem 1 hem de 2 No.lu odalarda, hemen zemin seviyesinin üzerinde yüksek
miktarda dolia kalıntıları bulunmuştur. Buna ek olarak, 3. Oda’nın doğu duvarında, bir
ihtimalle yeniden inşası tamamıyla gerçekleştirebilecek olan, 7. yüzyıl mortarium’una
ve 7. yüzyıl dolium’una ait kalıntılar bulunmuştur. Bunların en son zemin seviyesinde
bulunmaları, daha sonraki belde halkının bölgeyi çöplerin arasından temizleyerek,
yeniden kullanılabilecek malzemeleri alarak kullandıklarını göstermektedir. 1., 2. ve 3.
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odalardan çıkarılan depolama için kullanılan toprak kap kalıntıları, 3 ve 7 No.lu odaların
ortasında hemen zemin seviyesinin üzerinde bulunan modern zamana ait değirmen taşı
ile bir araya getirildiğinde, en azından odaların doğu kompleksinin hem üretim hem de
depolama için kullanıldığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bunlara ek olarak, 4. Oda’da ana
kayanın hemen üzerinde tespit edilen metal objeler koleksiyonu, ticarî bir işlev olduğunu
ortaya koymaktadır. Bir ihtimalle, bu 19./20. yüzyıl kompleksi, Isparta’dan Eğirdir’e kadar
uzanan Ağlasun Vadisi’nden geçen Osmanlı kervan yoluyla bağlantılıdır. Bu kervan yolu,
M.S. 1706’da P. Lucas tarafından kalıntıları yeniden keşfedilen şehirle birleşmektedir. Bu
binanın önceki kuşakları ile birlikte doğasının araştırılması sonraki çalışmalarla devam
edecektir.
11. Yukarı Agora Yapılarının Restorasyonu

S. ERCAN

Antoninler Çeşmesi restorasyon projesinin 2010 yılında tamamlanmasından sonra,
anıtsal çeşmenin çevresinde yer alan Yukarı Agora yapılarının restorasyonlarına 2011
yılında başlanmıştır (Resim: 11). Restorasyon çalışmalarının amacı, Yukarı Agora’da
yer alan yıkılmış durumdaki anıtsal yapıları restore ederek, mümkün olduğunca ayağa
kaldırmak, böylelikle Yukarı Agora’nın sahip olduğu değerleri ve potansiyeli ortaya
çıkarmaktır. Projenin uzun vadedeki esas hedefi, Yukarı Agora alanında yer alan bütün
anıtsal yapıların -onursal sütunlar, heykel kaideleri, kemerli giriş kapıları ve portikolarrestore edilerek mümkün olduğunca yeniden ayağa kaldırılması, agora zemininin de
düzenlenerek, antik kentin politik merkezi olan Yukarı Agora’yı suyu akan çeşmesi ve
bütün anıtsal yapılarıyla yeniden canlandırmak ve ziyaretçilere bir açık hava müzesi
olarak sergilemektir.
2011 yılı restorasyon çalışmalarında öncelik, İmparator Augustus Döneminde
Yukarı Agora’nın 4 ayrı köşesine inşa edilmiş olan yaklaşık 12 m. boyundaki onursal
sütunların, kuzeyde yer alan ikisinin restorasyonuna verilmiştir. Meydan düzenlemesini
yaptıran soylu aile üyeleri için inşa edilmiş olan ve özgün hâlinde bu kişilerin bronz
heykelini taşıyan bu onursal sütunlardan, ‘Kuzeydoğu Onursal Sütun’, yapılan
restorasyon çalışmaları sonucunda yeniden ayağa kaldırılmıştır. Antoninler Çeşmesi’nin
hemen batısında yer alan ‘Kuzeybatı Onursal Sütun’un restorasyonuna da başlanmış
olup bloklardaki eksik kısımların yeni yontulacak taş eklerle tamamlanmasından sonra,
bu onursal sütunu gelecek yıl tamamıyla ayağa kaldırmak mümkün olacaktır. Yukarı
Agora’nın kuzeydoğusunda yer alan yarım daire şeklindeki ‘exedra’ (oturma yeri)
yapısının restorasyonu da tamamlanmış olup yapılan çalışmalar sonucunda exedra,
Antik Dönemde olduğu gibi, ziyaretçilerin yeniden arkalarına yaslanarak oturabilecekleri
bir duruma getirilmiştir. Antoninler Çeşmesi’nin önünde yer alan Medusa ve girland
bezemeli anıtsal heykel kaidesinin restorasyonuna da başlanmış olup eksik kısımların yeni
yontulacak taş eklerle tamamlanmasıyla, bu anıtsal heykel kaidesi de tamamıyla ayağa
kaldırılabilecektir.
2011 yılında başlatılan ve önümüzdeki yıllarda devam edilmesi planlanan
restorasyon çalışmaları tamamlandığında, Yukarı Agora mimarî ve kentsel ölçekte bir
bütünlüğe kavuşacak ve en anlaşılır antik kent merkezlerinden biri hâline gelecektir.
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Harita 1: 2011 sezonu boyunca Sagalassos’taki etkinlikler

151

Harita 2: 2011’de kazılan alanların gösterildiği Düzen Tepe haritası

Harita 3: 2011 kazı alanlarının gösterildiği, Çömlekçiler Mahallesi’ndeki atölye
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Resim 1: Düzen Tepe’de Ekmek Fırını kazısının hava görünümü. 1-7: ekmek fırınları
8-10: ateş ortamları 11: insan gömüsünün konumu

Resim 2: Set duvarının arkasındaki temel katmanından
bazı klâsik çömlek kırıkları.

Resim 3: Çapraz tonozlu zemin altı mekânlarının kuzeyden görünümü.
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Resim 4: Macellum’un batı portikosunun kuzey ucunun genel görünümü, 12. Oda’ya ait
çeşitli yapılarla birlikte

Resim 5: Roma Hamamları’nın Frigidarium 1 olarak bilinen geniş odası, sağ tarafta 2011
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Resim 6: Roma Hamamları’nın doğu uzantısının ortasındaki iki kireç fırını ve solda iki
radyal duvar.

Resim 7: Çömlekçiler Mahallesi’ndeki atölye kompleksinin kuzeyden görünümü.
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Resim 8: Tüm alanın jeoreferans yöntemiyle çekilmiş fotoğrafı, genel
görünümle birleştirilmiş

Resim 9: Kent Konağı’ndaki batı portikosunun çöküntüsü
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Resim 10: Yukarı Agora’nın güneyindeki yapı. Odalar 4, 5 ve 6’dan oluşan birimin
güneyden

Resim 11: Yukarı Agora’nın kuzeydoğu köşesinin, onarılmış çeşme, onursal sütun ve
exedra ile birlikte görünümü
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KİBYRA 2011 YILI ÇALIŞMALARI
Ş.ÖZÜDOĞRU*
F. E. DÖKÜ
Kibyra 2011 kazı ve araştırmaları, Haziran ve Aralık ayları arasında yoğun bir iş
temposunda altı ay sürmüştür. Çalışmalar kazı, bitki temizliği, konservasyon ve çizim
faaliyetleri şeklinde farklı etaplarda gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmaları Stadion, Agora
Sütunlu Cadde, Ana Cadde, Tiyatro ve Odeion/Bouleuterion olmak üzere beş farklı yapıda/
alanda yapılmıştır. Söz konusu kazı alanlarından Tiyatro ve Ana Cadde’de kazı çalışmalarına
ilk kez başlanmıştır.
2011 sezonunda en yoğun ve uzun süreli kazı etkinlikleri Odeion/Bouleuterion
yapısında gerçekleştirilmiştir. 2009 kazı döneminde büyüleyici güzelliği ile büyük yankı
uyandıran, Orkestra zemin döşemi Opus Sectile Medusa resminin ev sahibi; 2011 döneminde
de öngörülerin çokötesinde, 560 m² boyutlarında ve küçük eksikler dışında tamamıyla sağlam
durumdaki Stoa mozaik döşemiyle Anadolu’nun en görkemli yapılarından biri olduğu
savını bir kez daha doğrulamıştır. Kazı çalışmaları sonucunda ülkemiz kültürüne, turizmine
ve bilimine büyük katkıları olacağı şüphesiz bir yapı: Kibyra Odeion/Bouleuterion’u
tüm yönleriyle eksiksiz olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu noktada, bu eşsiz kültür mirasının
ortaya çıkarılmasına ve yukarıda özetlenen diğer çalışmaların sürdürülmesine yönelik
katkılarından dolayı başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere; Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Burdur Valiliği’ne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Gölhisar
Kaymakamlığı’na, Gölhisar Belediyesi’ne ve de Kibyra’ya emek veren öğrencilere, işçilere
Kibyra adına teşekkürü borç biliriz.
1. Kazı Çalışmaları
1.1 Odeion/Bouleuterion

Ş. ÖZÜDOĞRU
D.TARKAN
Odeion/Bouleuterion yapısı, kentin kamu binalarının yer aldığı ana tepenin, güney
batı köşesinde konumlanmaktadır. Yaklaşık 100 m. kuzeyinde yer alan Tiyatro ile aynı aks
üzerindedir. Yapıdaki ilk çalışmalar 2009 kazı sezonunda gerçekleştirilmiş olup yapının iç
bölümü tamamıyla gün yüzüne çıkarılmıştır. İlk dönem kazıları neticesinde 52,5 m. cephe
uzunluğu, 31 oturma sırası ile 3600 kişilik Cavea’sı ve Orkestra zemin döşemi Opus Sectile
Medusa resmiyle Anadolu’nun en görkemli yapılarından biri ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1).
Odeion/Bouleuterion yapısında ikinci dönem kazı çalışmaları yapının dış cephesinde
bir yıl gecikme ile 2011 yılında gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmaları neticesinde yapının
Skene bölümü ile ön alanındaki Stoa’sının kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Stoa zemininde
toplam boyutu 560 m² olan bir mozaik döşem yer almaktadır (Resim: 2). Stoa mozaiği
küçük eksikler dışında tamamıyla sağlam durumda ortaya çıkarılmıştır ve döşem bu yönüyle
Anadolu’nun -bu güne dek bulunan- tamamıyla sağlam durumdaki en büyük mozaik döşemi
Yard. Doç.Dr Ş. ÖZÜDOĞRU, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
İstiklâl Yerleşkesi, Burdur/TÜRKİYE.
Yard.Doç.Dr. F.E. DÖKÜ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, İstiklâl
Yerleşkesi, Burdur/TÜRKİYE.
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olma özelliğini taşır (Resim: 2).
Kazı etkinlikleri neticesinde Odeion/Bouleuterion yapısının kuzey ante duvarının
hemen arkasından başlayarak doğu yönde devam eden ve yapıyla çağdaş bir kanalizasyon
şebekesinin 35 m.lik bölümü de açığa çıkarılmıştır. Ayrıca söz konusu çalışmalar sırasında
hem Odeion/Bouleuterion’un hem de Kibyra kentinin daha geç evrelerine ilişkin oldukça
önemli bilgilerin edinildiği, yapı kalıntıları ve bunlara ait yaşam gereçleri de ortaya
çıkarılmıştır. Bu yapılardan özellikle ilk değerlendirmelere göre M.S. 5–6. yüzyıllarda
kullanıldıkları düşünülen büyük bir hamam, seramik işliği ve işlik ile bağlantılı bir dükkân
yapısı önemlidir. Bu nedenle de Odeion/Bouleuterion kazı raporu kapsamında bu yapılar
ayrı başlıklar altında ele alınmıştır.
1.1.1 Skene ve Stoa Çalışmaları
2011 yılı kazı çalışmaları sonucunda yapının Skene’si ve tabanı mozaikli Stoa’sı
tamamıyla ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1). Buna göre yapının ön bölümünün plansal
düzenlemesi şu şekildedir: Sahne binası 52,5x2.40 m. ebadındadır. Duvar yüksekliği
ortalama 1.20 m.dir. Sahne binasının trafiği üçü cephede, biri ise güney ante duvarında
yer alan dört kapı ile sağlanmaktadır. Cephede yer alan kapılardan merkezde olanı direkt
olarak içteki Proskene kapısı ile bakışımlıdır ve bu kapı, dışta her iki kenarına yerleştirilmiş
postamentler ile vurgulanmıştır. Bu kapı vasıtası ile direkt Proskene’nin merkezine ulaşılır.
Sahne binasının diğer iki kapısı, yapının güney ve kuzey ucuna açılmıştır ve bu kapılar, içte
Diazoma bağlantılı Parados kapılarına yönelimlidir. Güney ante duvarındaki kapıda benzeri
şekilde güney Parados kapısı ile bağlantılıdır. Sahne binasının duvarları oldukça kötü
durumda ortaya çıkarılmıştır. Özellikle, duvarın kuzey bölümü yalnızca temel seviyesine dek
korunagelmiştir. Duvarın diğer bölümlerinin ise ancak tek sıra duvarı günümüze ulaşmıştır.
Sahne binasında sekiz adet duvar dili bulunmaktadır. Söz konusu diller vasıtasıyla sahne
binası, beş odaya bölünmüş bir tasarıdadır. Duvar dillerinin sahne binasının iç duvarı ile
bağlantısı henüz netlik kazanamamıştır. Duvar dilleri ortalama 3. 96 m. ile 4. 26 m. arasında
değişen aralıklarla yerleştirilmişlerdir Duvar dillerinden en kuzeyde yer alanının yalnızca
temel bloğu günümüze ulaşmıştır; bunun dışındaki örnekler ortalama 0.50 m. yüksekliğe
dek korunmuştur. Duvar dilleri ortalama 0.36 m. uzunluğundadırlar. Sahne binasının
zemininin kireç harç üzerine tuğla plâkalar yerleştirilerek döşendiği zeminde in situ bulunan
bir plâkanın varlığıyla anlaşılmıştır.
Skene’nin önünde toplam boyutu 560 m² olan tabanı mozaik bir Stoa yer almaktadır.
Mozaik döşemin merkezinde Stoa’nın çatısını taşıyan sütunlara ait altlıklar kuzey-güney
doğrultulu sıralanmaktadır. Toplamda dokuz adet sütun altlığı bulunmaktadır. Güney
uçtaki son sütun altlığından sonra iki adet kare altlık bulunmaktadır. Söz konusu altlıklar,
Stoa’nın güney uçta birer kare paye ile sonlandığına işaret etmektedir. Kuzey ucun bitimi
ise bu noktadaki geç dönem yapıları nedeniyle tespit edilememiştir. Sütun altlıkları 0.70
m. çapındadır ve ortalama 4.50 m.de bir yerleştirilmişlerdir. Söz konusu altlıkların her
biri üzerinde, karşılıklı olarak açılmış ikişer adet dübel yuvası bulunmaktadır. Dübel
yuvaları, açıkça sütun altlıklarının birer taş sütun için tasarlandığını düşündürmektedir.
Ancak gerek iki sütun altlığı arasındaki 4.50 m.lik mesafe gerekse kazı boyunca üst yapıya
ait malzemenin bulunamamış olması sütün altlıkları üzerinde ahşap bir Entablatür’ün
kullanılmış olabileceğini de düşündürmektedir. Stoa kazısı boyunca yalnızca birkaç parça
İonik sütun başlığı parçası ve bir sütun parçası dışında üst yapıya iz veren bir malzemeye
rastlanmamış olması da bu savı destekler niteliktedir.
Stoa mozaiği, önde üç sıra hâlinde ve basamaklı olarak yükselen bir düzenleme ile
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sınırlanmaktadır. Basamaklı sıra, Stoa mozaiği boyunca uzanmaktadır. Ancak alanın sınırları
her iki uçta da Geç Dönem yapılaşmalarının altından devam ediyor olmasından ötürü tespit
edilememiştir. Söz konusu düzenleme de en alt sıra üzerinde ortalama 20 cm.de bir açılmış
ve 3 cm. derinliğinde dübel yuvaları bulunmaktadır. İkinci sırada herhangi bir düzenleme
mevcut değildir. En üstte yer alan son sıraya ait ise yalnızca dört adet blok günümüze
ulaşmıştır. En alt sıra üzerindeki dübel yuvaları, söz konusu mimarînin işlevi konusunda
belirleyicidir. Buna göre iki olasılık öne çıkmaktadır: ilk olasılık, dübel yuvalarının yüksek
bir parapet duvarını sabitlemek amacı ile açılmış olabileceğidir. Bu öneriye göre, merkezde
sütunlar üzerine oturtulan Stoa çatısı, önde yüksek bir parapet duvarı üzerine yaslanarak
sonlanmaktadır. Bir diğer olasılık ise burada ikinci bir sütun dizisinin yer almış olabileceğidir.
Nitekim söz konusu basamaklı alanın kazısı esnasında bir adet sütun parçası ve bir adet
Dorik korniş bulunmuştur. Bu öneriye göre ise Stoa, iki sıra sütun dizisinden oluşmaktadır.
Ancak alandaki mimarî düzenlemeye ait elemanların büyük çoğunluğu olasılıkla geç Antik
Dönemde yerinden sökülmüştür. Bu nedenle bu safhada de her iki olasılığı da kanıtlayacak
yeterli kanıta sahip değiliz.
Stoa mozaiği 560 m² lik bir alanı kaplamaktadır ve küçük eksikler dışında tamamıyla
sağlam durumda günümüze ulaşmıştır. Mozaik döşem genellikle beyaz ve gri tesseraların
kullanımıyla yapılmıştır (Resim: 2). Bu renklerin yanında yer yer pembemsi ve grinin daha
koyu tonlarında tesseralar da kullanılmıştır. Mozaik döşem, kenarları gri renkte tesseraların
kullanımıyla sınırlanmış, geometrik bezekli panolar biçiminde tasarlanmıştır. Ayrıca, biri
güney uçta; biri merkezde sonuncusu ise kuzey uçta olmak üzere üç adet yazıt panosu
bulunmaktadır. Bunlardan güneyde yer alanı 2.63x2.15 m. ebadı ile diğerlerine göre daha
büyük bir panodur. Diğer örnekler iki sütun arasını kaplayacak ebatta tasarlanmıştır. Epigraf
Ludvig Meyer’in ilk değerlendirmelerine göre mozaik yazıtlarında döşemin M.S. 249 ile 254
yılları arasında Aurelius Sopatros ve Klaudios Theodoros kardeşler tarafından yaptırıldığı
bilgisi yer almaktadır.
1.1.2 Roma Dönemi Ana Kanalizasyon Şebekesi
Ana kanalizasyon şebekesi Odeion/Bouleuterion’un kuzey ante duvarının hemen arka
bölümünde bulunan yaklaşık 0.30 m. ebadındaki bir açıklıktan anlaşılmıştır. Bu noktadan
itibaren şebeke içerisinde kazı çalışmalarına başlanmış ve şebekenin 35 m.lik bölümü açığa
çıkarılmıştır. Kanalizasyonun devamı 35. m.sinden itibaren görülen tıkanıklık nedeniyle
açılamamıştır. Kanalizasyonun duvarları oldukça iri bloklardan örülmüş; üst yüzü düzgün
dörtgen bloklarla kapatılmıştır. Zemini düzgün dörtgen bloklarla yapılmıştır. İç yüksekliği
2. m. ile 2.20 m. arasında değişmektedir. Genişliği ortalama 0.55 m.dir. Duvarlarında, diğer
yapıların atık su sistemine ait künk bağlantıları bulunmaktadır. Kazı çalışmaları sırasında
kanalizasyonun iç dolgusunda yoğun miktarda seramik ve cam parçası bulunmuştur.
1.1.3 Geç Dönem Yapıları
Odeion/Bouleuterion yapısının ön alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Geç
Antik Çağın çeşitli evrelerine ait yapı kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda toplamda
dokuz adetle oldukça yoğun bir Geç Antik Çağ yapı grubuyla karşılaşılmıştır. Söz konusu
yapılar, birbirinden farklı seviyelerde ortaya çıkarılmış; seviye farkına koşut olarak
farklı mimarî tekniklerle yapılmışlardır. Böylelikle, Kibyra kentinin Geç Antik Çağ yapı
stratigrafisi hakkında oldukça önemli verilere ulaşılmıştır. Ayrıca söz konusu yapıların
kazıları neticesinde Kibyra kentinin yaşam evreleri ve bunların sosyo-ekonomik değişimi
hakkında önemli bilgiler edinilmiştir.
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1.1.3.1 Doğu Roma Dönemi Hamamı
Odeion/Bouleuterion kazı çalışmaları sırasında Stoa’nın mozaik tabanının sınırlarını
belirlemek amacıyla alanın güney bölümündeki çalışmalar doğu yönünde genişletilmiştir.
Bu çalışmalar sırasında kuzey-güney doğrultulu kireç harç, moloz taş ve şipolyen malzeme
ile inşa edilmiş Doğu Roma Dönemi bir Hamam yapısı ortaya çıkarılmıştır. Yapı, Odeion/
Bouleuterion’un güney önünde, Stoa ile güneydoğu köşesindeki tapınak kalıntıları arasında
inşa edilmiştir. Yapının güney bölümündeki ilk iki mekânın duvarları, doğu yandaki
tapınağın Stylobat’ına teğet geçmektedir ve her iki yapı arasında sadece dar bir koridor yer
almakta ve burada da Hamam’ın kanalizasyon sistemi uzanmaktadır. Yapı, kuzey-güney
doğrultusunda art arda sıralanmış beş mekândan oluşmaktadır. Yapı, bu düzenlemesi ile
Likya’nın sıralı hamam tipini anımsatmaktadır. Toplam uzunluğu 23,30 m.dir. Mekânların
işlevi -güney uçtan itibaren 1 No.lu mekân Caldarium, 2 No.lu mekân Caldarium, 3 no.lu
mekân Tepidarium, 4 No.lu mekân Firigidarium ve 5 No.lu mekân ise Apodyterium olarak
tespit edilmiştir. Doğu yandaki ek yapılaşmalar sonraki bir evrede eklenmiş ve hamamın
gündelik ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanılmış olmalıdırlar. Doğu Roma Dönemi hamam
yapısı, kazı çalışmalarında ele geçirilen sikkelere göre M.S. 5 ve 6. yüzyıllarda yapılarak
kullanım görmüştür.
1.1.3.2 Doğu Roma Dönemi Dükkân, Seramik İşliği ve Havuz Yapıları
Odeion/Bouleuterion kazı çalışmalarında yapının merkezinde bir yüzü yapıya
dayandırılmış dörtgen planlı zemini kireç harç ile sağlamlaştırılmış bir yapı kalıntısı ortaya
çıkarılmıştır. Devam eden kazılar neticesinde Odeion/Bouleuterion’un kuzey ante duvarı
ile Parados kapısı arasında farklı mimarîsi ile dikkati çeken bir başka yapı ve bunun hemen
önünde doğu-batı doğrultulu iki odalı bir yapı kalıntısı daha ortaya çıkarılmıştır. Yapıların
işlevlerinin belirlenmesinde Odeion/Bouleuterion’un merkezindeki yapıdan kuzey köşedeki
yapıya uzanan bir künk sistemi belirleyici olmuştur. Ardından bu yapı grubunun çevresinde
yoğun miktarda amorf unguenterium kaplarının sağlam veya parçalar halinde ortaya
çıkarıldığı Bothros tabakaları bulunmuş ve yapıların bu kaplarla ilişkili olduğu kesin olarak
anlaşılmıştır. Buna göre, Odeion/Bouleuterion’un merkezindeki yapının bir havuz, kuzey
köşedekinin seramik hamuru elde edebilmek amacıyla tasarlanmış bir işlik bunun önündeki
iki odalı büyük yapının ise bu işlikte üretilen seramiklerin istiflenip satışa sunulduğu bir
dükkân olduğu sonucuna varılmıştır. Yapıların plansal düzenlemeleri ve mimarî özellikleri
şu şekildedir:
Havuz, 3.40x2.38 m. ebadındadır. Yüksekliği ortalama 70 cm. olarak ölçülmüştür.
Dış duvarları Odeion/Bouleuterion’a ait devşirme bloklarla örülmüştür. Yapının zemini
yaklaşık 20 cm. kalınlığında bir harç tabakası ile sıvanmıştır. Yapının su gelirine ve
tahliyesine ilişkin döşemler günümüze kalmamıştır. Bu hususta tek veri yapının yaklaşık 1
m. kuzeyinden itibaren başlayıp kuzeye işlik yönüne doğru devam eden bir künk sistemidir.
Kazı çalışmaları sırasında yapının etrafında oldukça yoğun miktarda unguentarium kapları
sağlam ve parçalar hâlinde bulunmuştur. Havuz, yaklaşık 20 m. ilerideki seramik işliğine su
depolamak ve gerektiğinde akıtmak için tasarlanmış olmalıdır.
Seramik İşliği: Odeion/Bouleuterion’un kuzey ante duvarı ile parados kapısı arasında
yer almaktadır. Yapı yan yana sıralanmış üç bölümden oluşmaktadır. Toplam uzunluğu 4 m.dir.
Güneydeki ilk bölüm 1.10x0.56 m. ebadıyla dikdörtgen bir tasarıdadır. Duvar yüksekliği
1.55 m. olarak ölçülmüştür. Birinci bölüm ile ikinci bölüm arasında yan yana sıralanmış
dört adet oluk bulunmaktadır. Olukların bir alt kodunda kuzey doğu köşede bir adet de künk
bulunmaktadır. Oluklar ortalama 0.12x0.12 m. ebadındadır. Künk ise 20 cm. çapındadır.
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Olukların ve künkün eğimi ölçüldüğünde birinci bölümden ikincisine doğru bir meyil olduğu
anlaşılmaktadır. İkinci bölüm 2.00x0.80 m. ebadındadır. Bu bölümün merkezinde bir duvar
dili uzanmakta ve bölümü ikiye ayırmaktadır. İkinci bölüm yapının merkezindeki konumuyla
işliğin ana bölümü olmalıdır. Çünkü bu bölüme, ilk bölümden duvardaki dört oluk ve bir
künk vasıtasıyla; güney köşesindeki bir künk vasıtasıyla dışarıdan ve de kuzey duvarının
iç köşesinde, iç bükey kesitli bir tuğla vasıtasıyla üçüncü bölümden olmak üzere üç ayrı
noktadan su geliri bulunmaktadır. Su gelirleri, zeminde eğimli yerleştirilen tuğla plâkalara
akmakta ve buradan da yapının önündeki künk ile tahliye edilmektedir. Yapının üçüncü ve
son bölümünde sadece dikine yerleştirilmiş bir künk bulunmaktadır. Künk duvardaki bir
olukla ikinci bölüme bağlanmaktadır. İşliğin unguentarium üretimine yönelik bir atölye
olduğu çevresinde yoğun miktarda sağlam durumda ancak amorf üretim unguentarium
kapları ve tıpalarıyla kanıtlanmıştır. Ancak üretiminin hangi aşaması için yapıldığı henüz
belirlenememiştir. Bu aşamada su ile ilişkili olasılıkla seramik hamurunun ayrıştırılmasına
yönelik bir atölye olduğu anlaşılmaktadır. Kesin işlev tespiti önümüzdeki yıllarda yapılacak
araştırmalar ile netleşecektir.
Dükkan Yapısı: Odeion/Bouleuterion’un kuzey bitiminde seramik işliğinin hemen
önünde doğu-batı doğrultulu olarak uzanmaktadır. Yapının dükkân olarak adlandırılmasının
nedeni kazı çalışmalarında zemini üzerinde sağlam durumda unguentarium kaplarının
bulunmasıdır. Hemen arkasında bir seramik işliğinin yer alması da bu savı doğrular
niteliktedir. Yapı, buluntuları ve arkasındaki işlik ile unguentarium kaplarının satışa sunuldu
dükkân olmalıdır. Yapının tamamı bu kazı döneminde açılamamıştır. Hâlihazır durumuna
göre uzunluğu 10 m.dir ve art arda sıralanmış iki odaya bölünmüştür. İlk oda 4.90x 4.10 m.
ebadındadır. İlk odaya giriş doğu yönde 1.45x0.70 m. ebadındaki kapıyla sağlanır. Odanın
zemini sıkıştırılmış kireç ve toprakla yapılmıştır. İlk odadan ikincisine 1.34x0.80 m.lik
kapıyla ulaşılır. İkinci odanın tamamı açılamamıştır. Mevcut durumuna göre, ilk odayla aynı
boyutlardadır. Bu odanın en dikkat çekici niteliği zemininin “Opus Spicatum” yöntemiyle
döşenmiş olmasıdır.
Dükkân, işlik ve havuz yapılarının tarihlemesinde öncelikle alanda bulunan sikkeler
değerlendirilmiştir. Alanda bulunan diğer materyale ilişkin değerlendirmeler sürmektedir.
Sikkelere göre bu yapılar M.S. 5-6. yüzyıllarda kullanılmıştır.
1.1.4 Buluntular
Kibyra 2011 Odeion/Bouleuterion kazı çalışmalarında seramik, cam, kemik ve
bronzdan yapılan oldukça nitelikli ve çeşitli bir buluntu grubu açığa çıkarılmıştır. Kazı
çalışmaları neticesinde Bouleuterion/Odeion’un ön alanından toplamda 90 adet envanterlik
ve 121 adet etütlük eser bulunmuştur. Envanterlik eserler arasında en yoğun buluntu gruplarını
ise 10 adet unguentarium, 11 adedi kemik, 9 adedi bronz olmak üzere saç iğneleri ve 6 adet
sikke oluşturmaktadır. Etütlük eserler içerisinde ise 81 adet sikke en yoğun buluntu grubunu
teşkil etmektedir. Doğu Roma Dönemi Hamamında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında ise
70 adet envanterlik; 102 adet etütlük nitelikte eser gün yüzüne çıkarılmıştır. Ayrıca Doğu
Roma Dönemi Hamam’ın ana kanalizasyon şebekesinde yürütülen çalışmalarda ne yazık ki
tanımlanamaz durumda 378 adet sikke bulunmuştur.
Hiç kuşkusuz 2011 Odeion/Bouleuterion kazısının en dikkat çekici buluntuları 600
âdetin üzerindeki miktarlarıyla unguentarium tıpaları olmuştur. Bu tıpalar unguentarium
kaplarına aittir ve bu veri Kibyra’da unguentarium kap üretiminin yoğunluğunu daha da
önemlisi bu kapların üretim merkezinin Kibyra olduğunu kanıtlanması yönünden oldukça
önemlidir.
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1.2 Stadion

F. E. DÖKÜ
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Kibyra Stadionu doğu oturma sırası kuzey köşe arkasında, 2010 yılında başlatılan
istinat duvarı kazı çalışmalarına 2011 yılında da devam edilmiştir (Resim: 3). Kazı
çalışmalarına Hellenistik Dönem mezarının güney köşesinden başlanmıştır ve çalışmalar
neticesinde kuzey–güney yönünde 51.50 m., doğu–batı yönünde 2.50 m.lik bir alan açığa
çıkarılmıştır. Kazı alanının kuzeyden itibaren ilk 25.75 m.si boyunca açma kodu 40 m. olarak
belirlenirken, buradan sonra yıkılan duvarı takip edebilmek amacıyla açma kodu -2.78
m.ye düşürülmüştür. Ancak güney köşede 2.78 m. seviyede duvarın izine rastlanamamış,
duvarın devam edip etmediğini anlamak amacıyla bu bölümde küçük bir sondaj açılmıştır.
Sondaj sonucunda 3.22 m. seviyede duvarın devam ettiği tespit edilmiştir. 2010 yılı
kazılarında, duvarın iç kısmında konglomera ana kaya bloklardan yapılan kemerler gün
yüzüne çıkarılmıştır. Bu kemerlerin içi moloz taşla doldurularak Cavea’yı taşıyan istinat
duvarına destek olarak planlandığı saptanmış olmasına karşın; ana kayanın güçsüz yapısı
sonucu, kemerleri oluşturan blokların çürüyerek dağılmış oldukları ve bu sebeple büyük
oranda yıkılmış oldukları görülmüştür. Bu seneki kazı çalışmalarında 12 adet kemer daha
gün yüzüne çıkarılmıştır. Açığa çıkarılan 5. ve 7. kemerlerde, iç dolgu molozların tamamına
yakını dağılmış durumdadır. 5. kemer içinde, küçük bir podyum üzerine oturtulmuş, bir
adet sağlam durumdaki sunak in situ bulunmuştur. 7. kemer içerisindeki moloz dolgu, üstte
bulunan oturma sıralarının kemerin üstüne çökmesi sonucu dağılmıştır. Kemerin kazıları
sırasında -1.40 m. seviyede bir adet fascialı ve yazıtlı sunak da hemen yanında bir altlıkla
birlikte ortaya çıkarılmıştır. Dış duvarın yaklaşık 1.70 m. içerisinden başlayan kemerlerin,
genişlikleri ortalama 3.30 m. derinlikleri ise 3.50 m. olarak ölçülmüştür.
Çalışmalar sırasında 5 adet kiremit çatılı Geç Dönem (GD) mezarı ortaya çıkarılmıştır.
İlk olarak istinat duvarının 36. metresinde, doğu–batı yönünde yerleştirilmiş kiremit çatılı
3 adet Geç Dönem mezarına rastlanmıştır. Dağılmış olduğunu gördüğümüz mezarlardan
sadece GD. 3 No.’lu mezarda, in situ bulunan kiremitler alındıktan sonra, mezar içinde
sağlam durumda bir adet kafatası ve az miktarda kemik parçası bulunmuştur. Diğer iki
mezarda kiremitler ve kemikler toprak içerisinde dağılmış hâlde ele geçirilmiştir. Devam
eden çalışmalarda 38. m.de GD. 4 No.’lu mezar ortaya çıkarılmıştır. Bu mezar da diğerleri
gibi dağılmış durumda ele geçirilmiştir ve içerisinde az miktarda kemik parçası bulunmuştur.
28–30 m.’ ler arasında ise moloz duvarın içerisinde GD. 5 No.lu mezar bulunmuştur. Mezar
içinde çok az sayıda kemik ve kafatası parçası ele geçirilmiştir. Mezarlar buluntusuzdur.
İstinat duvarı arkasındaki kazılar sonlandırıldıktan sonra, Stadion’nun Sphendone
dönüşünün ve Doğu Cavea güney başlangıcının alt sıra oturma basamaklarını görmek
amacıyla, 3 sondaj açılmıştır. Tonozun batısında açılan 1. sondajda 0.06 m. yüksekliğinde
euthynteria, onun üzerinde 0.31 m. yüksekliğinde süpürgelik, süpürgelik üzerinde ise
0.76 m. yüksekliğinde parapet duvarı bulunmuştur. Parapet duvarı üzerinde ise ilk oturma
basamağı yer almaktadır. Tonozun doğusunda açılan 2. sondajda 0.03 m. yüksekliğinde
euthynteria, onun üst kısmında 0.30 m. yüksekliğinde süpürgelik, süpürgelik üzerinde ise
0.77 m. yüksekliğinde parapet duvarının yer aldığı görülmüştür. Tonozun doğusundaki 3.
sondajda ise toplam yüksekliği 0.40 m. olan profilli bir süpürgeliğin üzerindeki parapetin
söküldüğü anlaşılmıştır. Sondajlar fotoğraflanıp çizimleri yapıldıktan sonra kapatılmıştır.
Sondajlar sayesinde, Sphendone’nin ve Doğu Cavea güney başlangıcının alt sıra oturma
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basamakları ile parapet duvarı mimarîsi anlaşılmış, Stadion genel çizimlerine eklenerek bu
bölümdeki eksiklikler giderilmiştir (Resim 3). Çalışmalar sırasında, bir adet envanterlik ve
iki adet etütlük sikke dışında önemli bir buluntuya rastlanmamıştır.
1.3 Agora Sütunlu Cadde

M. ŞİMŞEK
E. ALA
Agora’nın I. terasında bulunan ve iki yanında dükkânların yer aldığı Sütunlu
Cadde’de kazı çalışmaları 2010 yılında başlamıştır. İlk yıl caddenin 37 m.lik bölümü
açığa çıkarılmıştır. 2011 yılında ise bir önceki kazı sezonunda açılan teras duvarının 37.
metresinden başlanarak Batı Stoa, Cadde, Doğu Stoa ve dükkanlarını kapsayacak şekilde
yaklaşık 13x20 m.lik bölümün kazısı bitirilmiştir (Resim: 4).
Teras duvarından düşen blokların yoğun olduğu Batı Stoa’nın bu yıl kazılan kısmında,
dükkanlara açılan yaklaşık 1.40x2.00 m. ölçülerinde iki kapı daha belirlenmiş ve ‘K7’ ve
‘K8’ olarak adlandırılmıştır. K6’dan başlayarak devam eden bu bölümde üst yapıyı taşıyan
postament sıralarının bulunduğu yerde, işlevi tam olarak anlaşılamayan M.S. 67. yüzyıla ait
olabileceğini düşündüğümüz yaklaşık 0.60 m. genişliğinde, 8 m. uzunluğunda duvar açığa
çıkarılmıştır. Duvar içerisinde beş adet postament ve bir yazıtlı altlık devşirme malzeme
olarak kullanılmıştır. Zemin döşeminin söküldüğü yaklaşık 3 m. genişliğindeki Batı
Stoa’nın kuzey-güney doğrultulu su künkleri 13 m. daha açılmıştır. Bu yıl ile beraber 50 m.
uzunluğa ulaşan ve her biri ayrı numaralanan künklerden doğu yönde podyumun kenarında
devam eden sırasının, küçük bir dirsekle kesilerek cadde üzerindeki havuza bağlandığı tespit
edilmiştir. Orijinal cadde taşlarına oturtulan ve tabanı dörtgen tuğlalarla örülen 1.30x3.60 m.
ölçülere sahip bu havuz, eldeki veriler yardımıyla M.S. 4. yüzyıl sonları ve M.S. 5. yüzyıla
tarihlendirilebilir.
Doğu Stoa’nın bu yıl kazılan bölümünde üst yapıyı taşıyan postament sırasının
ve Korinth düzenli mimarî elemanların devam ettiği gözlenmiştir. Geçen yılın önemli
bulgularından olan Doğu Stoa Opus Spicatum zemin döşeminin M.S. 6.-7. yüzyıllarda Batı
Stoa D6 ve D7’ye (Dükkan 6 ve 7) açılan kapıların taş sırası ile kapatılması nedeniyle bu
bölümlerde kesildiği belirlenmiştir. Doğu Stoa dükkânlarında kullanılan aynı döşem D6 ve
D7’de çok küçük bir bölümde kısmî olarak korunmuştur.
1.4 Ana Cadde

İ. BAYTAK
O. AYDIN
2010 yılı Agora Sütunlu Cadde kazı çalışmaları esnasında caddenin güney
başlangıcında batıda Tiyatro, doğuda ise Bazilika ve Stadion’a yönelimli caddelerin kavşak
noktası ortaya çıkarılmıştır. Bu tespitin ardından 2010 yılında doğu yönde genişletilen
kazılarda bu noktada devşirme malzemelerle yapılmış 1.32 m. genişliğinde dar bir kapı ve
kapıdan itibaren doğu yönde inen iki basamak tespit edilmiştir. Kapının kentin Doğu Roma
Dönemi sur yapısıyla ilişkili olduğu basamakların ise kentin Ana Caddesi’nin, Agora çıkışı
olduğu anlaşılmıştır (Resim: 5). 2010 yılı kazı çalışmaları bu noktada sonlandırılmıştır. 2011
yılı Ana Cadde kazı çalışmaları sonucunda ise doğu yönde inen 17 adet merdiven sırası ortaya
çıkarılmıştır. Merdivenli çıkışın kuzey ve güney yanlarına kentin Doğu Roma Dönemi suru
yaslanmıştır. Bu nedenle de söz konusu alanın kazı çalışmaları esnasında sur yıkıntısından
kaynaklanan oldukça yoğun bir blok tabakası ile karşılaşılmıştır. Sur malzemeleri içerisinde
en çok dikkati çeken örnekler çoğunluğu Roma Dönemine ait olduğu gözlemlenen bezemeli
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bloklar ve kent epigrafisi açısından son derece önemli olan yazıtlardan oluşmaktadır.
Kazı alanında yedisi Grekçe, biri bilingual (Latince-Grekçe) ve diğerleri Grekçe
olmak suretiyle blok tarlasına taşınan toplam 15 adet yazıt bloğu bulunmuştur. Yazıt
bloklarının bir bölümü sur duvarı içerisinde belgelenmiştir. Söz konusu yazıtların ölçekli
çizimleri yapılmış ve kentin epigrafik arşivlerine dahil edilmiştir.
Buluntuların büyük çoğunluğunu çeşitli ebatta heykel parçaları oluştururken bunun
yanında -az sayıda da olsa- çivi, mozaik ve cam parçaları ile çeşitli metal objeler ve küçük
boncuklar da ele geçirilmiştir. Ayrıca biri yüzeyden olmak üzere seviyeleri -2.00 m., -2.10
m.,-2.90 m. ve -3.10 m. olan 5 adet etütlük bronz sikke de bulunmuştur.
Çalışmalar sonucunda alanın üç ayrı evreye ev sahipliği yaptığı anlaşılmıştır. İlk evre
kentin ana yapılaşma dönemiyle ayrılmaz bir bütün oluşturan ve kente doğudan girişi sağlayan
yol ve -3.20 m. koduna kadar 17 adet merdivenden oluşmaktadır. İkinci evre ise muhtemelen
5. yüzyıl içerisinde gerçekleşen ve Agora’da mevcut bulunan dükkânlardan hemen önce inşa
edilmiş Doğu Roma suru yapılaşma evresidir. Bu yapılaşma süreci çok güçlü bir şekilde
gerçekleşmiş ve kentin dönemsel mevcut fizyonomisi büyük ölçüde değişmiş ve Ana Cadde
de bu değişimden bağımsız kalamayarak tahribata uğramıştır. Dolayısıyla 1. evrenin doğal
dokusu büyük oranda bozulmuştur. Son evre ise oldukça zayıf bir şekilde gerçekleşmiştir. Şu
an için bu durumu kanıtlayabilecek sadece iki ayrı koldan doğu-batı yönünde devam eden
künk sistemleri bulunmaktadır. Bu künk sistemlerinin Agora’nın doğu teras duvarına paralel
olarak güneye doğru devam eden künk sistemiyle sonradan bağlantı kurularak yerleştirildiği
düşünülmektedir.
1.5 Tiyatro

D. TARKAN

Kibyra 2011 kazı ve araştırma etkinliklerine Tiyatro kazıları ile başlanmıştır. 2011 yılı,
yapıdaki kazı çalışmalarının ilk sezonudur; öncesinde epigrafik araştırmalar ve kısa süreli
bitki temizliği müdahaleleri dışında bugüne dek yapıya ilişkin bir çalışma yapılmamıştır.
Kazı çalışmalarına kapsamlı bir bitki temizliği ile başlanmıştır. Bitki temizliğinin ardından
yapıda kazı etkinliklerine başlanmıştır. Kazı çalışmaları neticesinde yapının üç parçalı
Cavea’sının 11 oturma sıralı üst Cavea’sı ve 12 sıralı orta Cavea’sı üzerlerini örten bitki örtüsü
ve “akıntı toprak dolgudan” tamamıyla arındırılmıştır. Ayrıca orta Cavea ile alt Cavea’yı
bölen Diazoma, tamamıyla temizlenerek gün yüzüne çıkarılmıştır. Alt Cavea’nın ise ilk 8
oturma sırası açığa çıkarılmış ve yapının “ilk dönem kazıları” bu noktada sonlandırılmıştır
(Resim: 6). Kazı çalışmalarının burada sonlandırılmasının nedeni yoğun bir blok yığını
ile karşılaşılmasıdır. Söz konusu blokların belgeleme çalışmalarının ardından yapıda kazı
çalışmalarına önümüzdeki dönemde devam edilmesi hedeflenmektedir.
Tiyatro kazıları sonucunda, 27 adet sikke, 9 adet çivi, 1 adet kemik obje, 4 adet heykel
parçası yoğun miktarda bitkisel bezekli mimarî parça ve de az miktarda seramik ve cam
parçası bulunmuştur.
2.Kent İçi Bitki Temizliği
Kibyra 2011 kazı ve araştırma etkinlikleri kapsamında kent merkezinde kapsamlı bir
bitki temizliği çalışması da yürütülmüştür. Bu çalışmaların yapılmasındaki başlıca amaç kent
planlamasına ilişkin yeni veriler elde edebilmek ve de gelecek yıllarda kazı ve araştırmaların
yapılmasının düşünüldüğü alanları detaylıca görebilmektir. Söz konusu çalışmalar
Gölhisar Kaymakamlığının sağladığı 10 kişilik işçi desteğiyle Ekim-Aralık ayları arasında
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gerçekleştirilmiştir. Bitki temizliği çalışmaları özellikle kentin Agorası’nda yoğunlaştırılmış
ve bu alan büyük oranda üzerini örten bitki örtüsünden arındırılmıştır. Agora dışında
Bazilika, Nekropol Yolu, Stadion ve bir anıt mezarda bitki temizliği çalışmaları yapılmıştır.
Nekropol yolunda sürdürülen bitki temizliği ve düzenleme çalışmaları sırasında,
yolun doğu başlangıcının kuzey kenarında bir gladyatör kabartması bulunmuştur. Söz konusu
kabartmaya ait blok ters olarak düşmüş durumda görülmüş ve farklı profil geçişlerinin
dikkat çekmesiyle çevrilmiş ve de neticede eşsiz bir gladyatör kabartması ile karşılaşılmıştır.
Söz konusu kabartma Burdur Müzesi’nde sergilenen Kibyra’ya ait diğer frizlerin devamı
niteliğindedir. Bu savı, 90’lı yılların başında Burdur Müzesi’nin gerçekleştirdiği kurtarma
kazılarında bulunan diğer gladyatör frizlerinin de burada bulunması doğrulamıştır.
3. Konservasyon, Temizlik ve Koruma Çalışmaları

Y. YAMAN

Kazı çalışmalarının ardından kazı alanlarında konservasyon çalışmalarına
başlanmıştır. Bu çalışmalarda ilk olarak Odeion/Bouleuterion, Stoa mozaik döşemin sınırları
tuğla tozu ve yumurta akı katkılı bir harç ile kapatılmıştır. Böylelikle döşemin çevresi ve
tahribata uğramış bölümleri kireç harç ile sınırlanarak döşemden tessera kopmalarına engel
olunmuştur. Mozaik döşemde yürütülen bir diğer konservasyon etkinliği de doğu sınırı
boyunca örülen duvardır. Bu duvar ile döşem doğu sınırı boyunca koruma altına alınmıştır.
Odeion/Bouleuterion’daki bir diğer konservasyon müdahalesi de geç dönem yapılarına
yönelik olarak yapılmıştır. Doğu Roma Dönemi Hamamı ve dükkânının duvarlarının eksik
noktaları orijinal malzemesi ile tamamlanarak yükseltilmiş ve sağlamlaştırılmıştır. Ayrıca
Doğu Roma Hamamının hypocaust sistemine ait pilae sağlamlaştırılmış; eksik olanlar
kazı çalışmalarında bulunanlarla tamamlanmıştır. Yapının Fridarium ve Apodyterium
bölümlerinin zeminleri de tuğla tozu katkılı kireç harç ile onarılmıştır. Bu çalışmaların
ardından Stoa mozaiği yaklaşık iki aylık bir çalışma sonucunda üzerini örten yangın ve
kireç tabakasından temizlenmiştir. Odeion/Bouleuterion alanındaki çalışmaların ardından
Agora Sütunlu Cadde ve Stadion’da çalışmalara devam edilmiştir. Agora’da Geç Dönem
Dükkanları’nın duvarları onarılmıştır. Ayrıca söz konusu alandaki Havuz yapısı da
onarılmış eksik bölümleri tamamlanmıştır. Stadion’da ise doğu Cavea parapet duvarında
sağlamlaştırma çalışmaları yürütülmüştür.
Konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanlarda koruma
çalışmalarına başlanmıştır. Koruma çalışmaları neticesinde Odeion/Bouleuterion Stoa
mozaiği, Geç Dönem Dükkân yapısı Opus Spicatum zemin döşemi ve alandaki künk
döşemlerinin üzeri jeotekstil, ve bir kum tabakasından oluşan koruma önlemleriyle
kapatılmıştır. Agora’da ise zemin döşemleri ve künk sistemleri jeotekstil ve kum ile
kapatılmıştır.
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Resim 1: Odeion-Bouleuterion çalışma sonrası havadan görünüm

Resim 2: Odeion-Bouleuterion önü Stoa mozaik döşemi
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Resim 3: Stadion çalışma sonrası havadan görünüm

Resim 4: Agora I. Teras Caddesi, çalışma sonrası havadan görünüm
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Resim 5: Ana Cadde çalışma sonrası görünüm

Resim 6: Tiyatro çalışma sonrası havadan görünüm
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PATARA 2011 KAZI VE RESTORASYON
ÇALIŞMALARI
Havva İŞKAN IŞIK*
Patara antik kentinde 2008 yılından bu yana sürdürülen restorasyonlar ile bağlantılı
olarak, 2011’de de bir tam yıl süreyle kesintisiz olarak çalışılmıştır. Bu yıl içinde Agora
Batı Stoa, Liman Hamamı ve Palaestrası, Su Yolu, Sekizgen Havuz, Mezarlık (Kaynak)
Kilisesi, Mezarlık (Kaynak) Kilise Temenosu, Anıt Mezar 53 başta olmak üzere kazı
çalışmaları; Deniz Feneri, Meclis Binası ve Meclis Batı Sur Duvarı ve 11. Burç’ta kazı ve
restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş; ayrıca Patara’nın epigrafik malzemesi üzerinde
de kapsamlı bir yeni proje başlamıştır1. Ele geçirilen tüm buluntuların konservasyonları
tamamlanmış, arazide başta lâhitler/mezarlar olmak üzere taş malzeme ve duvarların
tümleme ve bakımları yapılmış, seramik katalog çalışmaları sürdürülmüştür. TÜBİTAK
bünyesinde yapılan “Patara Su Yollarının Arkeoloji, Mimarî ve Su Mühendisliği
Açılarından İncelenmesi” başlıklı proje de,yıl sonunda başarıyla bitirilerek kesin kabulü
gerçekleşmiştir.

Prof. Dr. Havva IŞKAN IŞIK, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 07058 Antalya/
TÜRKİYE e-mail: havva@akdeniz.edu.tr
1
Bu süreç içinde çalışmalarımıza 22.09.2010-14.02.2011 tarihlerinde Ereğli Müzesi’nden uzman Arkeolog
Mahmut Altuncan, 15.02-15.06.2011 tarihleri arasında İznik Müzesi’nden uzman Arkeolog Gül Karaüzüm ve
16.06-22.12.2011 tarihinden itibaren Milet Müzesi’nden uzman Arkeolog Ünal Demirer Bakanlık temsilcisi
olarak katılmışlardır. Her üç değerli meslektaşımıza da, uzun soluklu ve yoğun bir tempo içinde geçen
çalışmalarımızda bize verdikleri her türlü destek için teşekkürü, ekibim adına bir borç biliyorum.
Meclis Binası’nın restorasyonu için gerekli ödeneği temin eden TBMM Başkanlığı ile Milli Saraylar Daire
Başkanlığı’na, kazımızın asal ödeneğini gönderen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile DÖSİM
Müdürlüğü’ne, her yıl olduğu gibi, kazımıza iaşe desteği sağlayan, üniversitemizin iki aşçısını kazıevinde
görevlendiren ve kazıya bir araba tahsis eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe’ye,
maddî-manevî tanımlanamayacak düzeydeki katkıları ve Patara’ya ve ekibimize gösterdikleri candan ilgileri için,
Antalya Valisi Dr. Ahmet Altıparmak’a, Vali Yardımcısı Recep Yüksel’e, Kaş Kaymakamı Selâmi Kapankaya’ya,
Kaş İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü’ne, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar’a, Antalya Müze Müdürü
Mustafa Demirer’e, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Melike Gül’e, Antalya Rölöve
ve Anıtlar Müdürü Mehmet Ali Özgün’e, Ova Belediye Başkanı Tevfik Taner’e, Kalkan Belediye Başkanı Saim
Karakurt’a, Kaş ve Kınık Jandarma Komutanlarımıza ve Patara Muhtarı Arif Otlu’yaşükranlarımızı sunarım.
En özel teşekkürlerimizden biri; Patara Meclis Binası’ndaki çok zor ve zahmetli restorasyon sürecine bilgisi ve
engin idarî deneyimi ile tanımlanamayacak bir katkı koyan TBMM Başkan Müşaviri Bülent Hakkı Baykal’adır.
Bu büyük restorasyon çalışması ile bağlantılı olarak; son derece dinamik, özverili ve saygılı bir çalışma ortamını
paylaştığımız Pekerler AŞ İstanbul firması yönetim Kurulu Başkanı Recep Peker’e, proje müellifi Mimar Dr.
Şirin Akıncı’ya, şantiye şefi Mimar Gonca Gül’e ve yüklenici firmanın tüm çalışanlarına ve ayrıca Kontrollük
Heyeti üyeleri Erol Sarvan, Bilgen Dikmen ve Emrah Özpolat’a da en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Son
ve en büyük teşekkürümüz ise, Patara’da çalışma azimlerini ve ekip ruhunu hiç kaybetmeyen öğrenci ve
işçilerimizedir.
Kazı süreci içinde çok sayıda ziyaretçimiz Patara’daki varlıklarıyla çalışma şevkimizi artırmıştır. Bu bağlamda
başta Sayın Bakanımız Ertuğrul Günay olmak üzere Genel Müdürümüz Murat Süslü’ye, Valilerimiz Nurullah
Çakır ve Halil İbrahim Akpınar’a, Milletvekillerimiz Deniz Baykal, Osman Kaptan, Vecdi Gönül, Yusuf Ziya
İrbeç ve Gülşen Orhan’a, Tatvan Kaymakamımız Süleyman Yılmaz’a, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Haldun Eroğlu’na ve isimlerini burada anamayacağımız daha birçok gönül dostuna bu
ziyaretleriyle bize verdikleri destek ve duydukları güven nedeniyle teşekkürlerimi sunarız.
*
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Agora Batı Stoa

Şevket AKTAŞ

Bu yılki çalışmalar Ana Cadde ile Meclis Binası arasında yer alan Agora Batı
Stoa’sında yapılmıştır. Uygulanan sistem, aynı alanda kış döneminde karelajlarla
ayrılmış sıra sistemine uygun olarak devam ettirilmiştir. Buna göre yeni açmaların yer
alacağı sıra, kuzey-güney doğrultulu “H sırası” olarak adlandırılmıştır. En kuzeydeki
açma H-3 olarak belirlenmiş ve güneye doğru artarak devam etmiştir. H sırası 3.5x5
m. ebadında 14 açmadan oluşmuştur. Çalışmalar sonrasında,tahribata uğrayan stoanın
malzemesinin hemen tamamının surda kullanıldığı saptanmış olmasına karşın, stylobat
seviyesinde korunabilen yapı ve çevrede ele geçirilen mimarî veriler, yapının sağlıklı
bir rekonstrüksiyonunu yapmamıza olanak sağlamıştır. Kuzey-güney doğrultulu stoanın
kuzeydeki girişten itibaren arka duvarının 26.50 m.si, cephede yer alan stylobatın 20.50
m.si korunabilmiş, iç sütun ayak sırasının ise 13’ü in situ olmak üzere toplam 18 adedi
tespit edilmiştir. Ana Cadde’nin kuzey bitiminden başlayan ve Meclis Binası’nın önüne
kadar uzanan stoanın uzunluğu120 m, genişliği 13.50 m. olarak ölçülmüştür (Resim: 1).
Cephesi doğuya bakan stoanın girişleri kuzey ve güneydedir. Kuzey girişi, iki
geçişlidir. Güney girişi ise geç dönem tahribatı nedeniyle bilinmemekte, ancak kuzey
girişi gibi olması beklenmektedir. Stoa boyunca kullanılmış olması gereken yaklaşık 50
adet 4.75 m. yüksekliğinde sütundanüçü tam toplam dört adeti in situ olarak bulunmuştur.
Sütun aralıklarının gerek in situ bulunan yedi adet kaide gerekse stylobat üzerinde
korunagelmiş izlerden 1.45 m. olduğu anlaşılmaktadır. Ele geçirilen başlık parçalarından
anlaşıldığı üzere ön sıra İon, içteki sıra Korinth düzeninde yapılmıştır. Stoa arka duvarının
yaklaşık 0.50 m. yüksekliğindekorunan bölümü, yerinde bulunan çeşitli boy ve renkte
mermer kaplama levhalarından da anlaşıldığı üzere, içte tümüyle levhalarla süslenmiştir.
Anıtsal mimarî ile kentin kamu yapılarının odağını oluşturan Agora’nın salt Batı
Stoa’sısaptanabilmiş ve kazıları tamamlanmıştır. Agora’nın mimarîsinin ise tam olarak
nasıl ve ne ölçülerde olduğu diğer stoalarının kazılarının da yapılmasıyla ortaya çıkacaktır.
Zira Agora Batı Stoa’da yaptığımız çalışmalar, yapının mimarîsini çözmemize yaramış
olsa bile, ele geçirilen bloklarının azlığı yapının restorasyonunun yapılmasını olanaksız
kılmaktadır. Sur duvarının iç kısmında kalan Stoa’nın kuzey girişinin yüzde seksen
oranında mevcut olması ise, hem kapının hem de stoanın restitüsyonunu yapmamıza
kolaylaştırmıştır (Resim: 2).
Stoa’da dört evre tespit edilmiştir: İlk evre Tiyatro ve Meclis Binası’nın yapıldığı,
çağdaşı kullanım evresi olan Geç Hellenistik Dönemdir. Agora Batı Stoa’nınikinci
evresi yaptığımız sondajlarda ele geçirilen seramik ve diğer materyaller M.S. 2. yüzyıl
başlarına tarihlenmektedir. Aynı zamanda Mettius Modestus takı ile tiyatro arasındaki
aksta yer alan Ana Cadde’de bu evrede düzenlenmiş olmalıdır. Dolayısıyla planlamada
dikkate alındığında Agora Batı Stoa ile Tak aynı dönemde yapılmış olmalılar. Üçüncü
evre ise duvar kaplama levhalarının da yapıldığı evreyi kapsamaktadır. Gerek levha
üzerindeki pilaster Korinth başlıkları gerekse Korinth sütun başlığı parçaları bu evrenin
Severuslar Dönemine işaret etmektedir. Son evre ise sur duvarının yapıldığı M.S. 5.
yüzyılı göstermektedir. Bu evrede sur kapısının arkasında alınlıklı ve iki geçenekli girişin
korunduğu ve kullanıldığı anlaşılmaktadır.
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Hurmalık/Limam Hamamı ve Palaestrası

Serap ERKOÇ

Bu sezon hamamın doğusunda konumlanan, yaklaşık 28.60x40.00 m. ölçülerindeki
Palaestra bölümünde çalışılmalar gerçekleştirilmiştir. Kendi içinde 7 alana (Kuzey 1, 2,
3 ve Kuzey 3’ün doğusu ile Güney 1, 2, 3) ayrılan Palaestra’da (Resim: 3) ilk çalışmalar
doğudaki Güney 3, Kuzey 3 ve Kuzey 3’ün doğusu olarak adlandırılan alanlarda
yapılmıştır. Sözü edilen bu üç alandan Güney 3 ve Kuzey 3’te apsidal bir duvara, Kuzey
3’ün doğusunda ise yoğun miktarda üst üste düşmüş mimarî elemanlara rastlanmıştır. Tespit
edilen buapsidal duvarın ve düşen mimarî elemanların mimarî konseptleri, ancak sözü
edilen bu üç alanın batısında konumlanan Güney 2 ve Kuzey 2’de gelecek sene yapılacak
çalışmalar ile mümkün olacaktır. Hamamın statik projesi kapsamında Palaestra’nın batısını
sınırlandıran Frigidarium’un doğu duvarının açığa çıkarılması gerekliliği, çalışmaların
Güney 2 ve Kuzey 2’den önce Kuzey 1 ve Güney 1’e kaydırılmasını zorunlu kılmıştır. Bu
nedenle Güney 3, Kuzey 3 ve Kuzey 3’ün doğusunda belgeleme çalışmaları tamamlanmış
olsa da, bu sezon adı geçen bu üç alandan herhangi bir mimarî eleman kaldırılmamıştır.
Kuzey 1 ve Güney 1’de yapılan seviye inme çalışmalarında ise Palaestra’nın batı
yarısında karşılıklı olarak yerleştirilmiş kuzey-güney doğrultulu 3’er adet ayak tespit
edilmiştir. Güney 1’deki ayakların kuzey sınırları olasılıkla daha geç bir dönemde orta boy
taş ve tuğla kırıklarından örülmüş duvar sıraları ile kapatılmıştır. Ayaklar arasında yapılan
çalışmalarda tespit edilen harçlı tuğla tonoz parçaları ise, ayakların üst örtüsünün tuğla
tonoz olduğunun anlaşılmasına olanak tanımıştır. Benzer bir durum Kuzey’deki 1.ve 2.
ayakların üst örtüsü içinde geçerlidir. Ancak Kuzey’deki 2. ve 3. ayaklar arasında yapılan
çalışmalarda yoğun miktarda düzgün kesilmiş küçük taşlara rastlanması ve bunlardan
bazılarının kilit taşı olduklarının tespit edilmesi, söz konusu bu ayakların üst örtüsünün
diğerlerinden farklı taş tonozla kapatılmış olduğunun belirlenmesini sağlamıştır.
Güney 1’de sözü edilen ayakların batısında yapılan çalışmalarda Ta. 7.756 m. (alt
gövde parçası) ve Ta. 7.373 m. (üst gövde parçası) seviyelerinden yüksek kabartma şeklinde
işlenmiş Attis Castratus betimli bir kabartma açığa çıkarılmıştır. Restore edilen kabartma,
olasılıkla Frigidarium’un doğu duvarında toplam 6 adet olan konsollardan birinin üzerinde
duruyor olmalıdır. Bu düşüncemizi doğrulayan en önemli veri, konsolların ölçüleri ile
kabartmanın ölçülerinin uygunluğu ile konsolların üst kısmındaki bloklarda kabartmaların
tutturulması için açılan kenet yuvalarının varlığıdır.
Kuzey 1’deki ayakların batısında yapılan çalışmalarda, Ta. 5.578 m. seviyesinde
ağız kısmı güneybatıda olan 3.50 cm. çapında bir kireç ocağı, ocağın güneyinde de birisi
Ta. 4.960 diğeri Ta. 4.160 m. seviyelerinde korunmuş doğu-batı doğrultulu orta boy taş
üzeri kırık tuğla, çatı kiremidi ve mermer kaplama levhalarından örülmüş duvar sıraları
tespit edilmiştir. İki duvar sırasının ortasında cüruflaşmış seramik parçaları ile birlikte
kil yumaklarına da rastlanmış olması, buranın seramik fırını olarak kullanılmış olduğuna
işaret etmektedir. Söz konusu bu duvar sıralarının güneyinde sürdürülen çalışmalarda ise
Herakles’in Lenbach tipinde başı, sağ kolu ve dizlerden aşağısı kırık ve eksik olan mermer
bir heykeline ve heykelin hemen batısında ise Palaestra’nın kısmî olarak korunmuş
mermer taban kaplamalarına rastlanmıştır (Resim: 4).
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Sekizgen Havuz

Erkan DÜNDAR

1997 yılında ilk kazısı gerçekleştirilen, ancak kamulaştırma sorunu nedeniyle
kapatılan ve havuz olarak tanımlanan yapının2 nitelik ve işlevini anlamaya yönelik
olarak yeni bir çalışma gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda, Mettius Modestus Takı’nın
yaklaşık 50 m. güneyinde ve tak önü doğu stoasının 5 m. batısında çalışmalara
başlanmıştır. Temel seviyesine ulaşılan yapının, dış yüzleri 4.15 m. iç yüzleri 3
m. uzunluğunda sekizgen bir plana sahip olduğu görülmüştür (Resim : 5). Gerek
temel taşlarının üzerinde görülen harç ve parapet izleri, gerekse yapının iç alanının
doğusunda ortaya çıkarılan iki adet pişmiş topraktan yapılmış dirsek künk ve
bunların bağlantı boruları bu sekizgen yapının su ile olan ilişkisini kesinleştirmiştir.
Sekizgen havuzun içinden ve çevresinden M.Ö. 2. yüzyıldan M.S 6. yüzyıla
kadar tarihlenebilen çok miktarda atık seramik parçaları ele geçirilmiştir. Bu buluntulara
ek olarak, özellikle havuzun doğu alanında yapılan kazı çalışmalarında, Modestus Takı
önünde bulunan stoa ile ilişkili olan ve M.S. 3. yüzyıla tarihlendirilen çok miktardaki kırık
Korinth sütun başlığı parçası da bulunmuştur. Havuzun kuzeyinde yapıya bitiştirilmiş olan
ve buluntularla M.S. 4. yüzyıl başlarına tarihlendirilen bir yapıya ait duvar ve sıkıştırılmış
toprak zeminin bulunması, bu verilere ek olarak, yapının kuzeybatısındaki temel seviyesi
çalışmalarında açığa çıkarılan ve ele geçirilen sikkeler ile en azından M.S. 4. yüzyıl içlerine
tarihlenen bir atölye fırınının varlığı, sekizgen havuzun tarihlendirilmesine yardımcı
olmaktadır. Yukarıdaki veriler yardımıyla havuzun en geç M.S. 4. yüzyıl başlarında işlevini
yitirerek temeline kadar söküldükten sonra alanın bir şekilde iskân edildiği saptanmıştır.
Yapılan çalışmalar sonucunda yapının yapım tarihine ilişkin somut stratigrafik
buluntular elde edilememiştir. Bununla birlikte, söz konusu havuzun kente ana giriş
olan Mettius Modestus Takı’nın ve açıldığı ana yolun tam orta ekseninde bulunmaması,
M.S.100 gibi kesin bir tarihi olan Modestus Takı ile birlikte planlanmadığını, aksine
daha erken bir dönemde yapılmış olduğunu göstermektedir. Havuz içine su taşıyan künk
sıralarının doğuya doğru yönlenmeleri, şimdilik kesin olmasa da, havuza gelen suyun
uygun bir basınç sağlayabilecek yüksek kottaki ana su deposundan sağlanmış olabileceğini
akla getirir. Bununla birlikte, yapının en azından şimdilik İmparator Cladius Dönemi’nde
ihya edildiğini/yapıldığını bildiğimiz Patara Su Yolları ve Delikkemer hattıyla bir ilişkisi
olabileceği de göz ardı edilmezse, havuzun en azından M.S.1. yüzyıl başlarında inşa
edilme olasılığı yüksek görülmektedir.
Su Yolu Çalışmaları

Erkan DÜNDAR

Patara’nın su gereksiniminin sağlandığı İslâmlar (Bodamya) köyünden Patara’ya
kadar yaklaşık 20 km.lik güzergâhta takip edilebilen suyolunun, söz konusu rota boyunca
göstermiş olduğu yapısal farklılıkları ile varsa evrelerinin tespitine yönelik olarak bu sezon
da bazıçalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar esnasında kanalların tipine, konumuna
ve veri elde edebilme durumlarına göre farklı yerlerde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Tüm rota boyunca kazı ya da çizim çalışmalarının gerçekleştirildiği noktalar SYL.NK.
(Suyolu Nokta) olarak kodlanmıştır.
2

U. Bilgin, “Tak Alanı”, bkz: F. Işık, “Patara 1997”, KST 20, 1999, 161, 170, Res. 4-5.
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Çalışmalar arazinin durumu göz önüne alınarak İslâmlar Köyü’nden Patara’ya doğru
olan rota boyunca gerçekleşmiştir. İslamlar Köyü’nde, pınarın gözünde var olabilecek
“düzenleme havuzlarının” tespitine yönelik olarak gerçekleştirilen ilk çalışmalarda, söz
konusu köydeki tarımsal faaliyetlerden dolayı herhangi bir ize rastlanamamıştır. Takip
edilen suyolunun belirlenen altı noktasında kazı ve on iki noktasında da belgeleme
çalışmaları gerçekleştirilmiş ve suyolunun büyük bir bölümünün kanal sistemi ile
geçildiği, tespit edilebilen sadece iki noktada ise künk sisteminin kullanılmış olduğu
saptanmıştır. Suyolunun ana kaya geçişlerinde kayanın oyularak kanal hâline getirildiği
görülmüştür. Büyük bir bölümü tahribata uğramış olan kanal sisteminin, az da olsa sağlam
kalabilmiş bölümlerinde yapılan kazılardan anlaşıldığı kadarıyla ortalama derinliklerinin
50 cm, ortalama genişliklerinin ise 46-48 cm. arasında olduğu belirlenmiştir (Resim: 6).
Bazı noktalarda su arkının üzerinde kapalı hâlde bulunan kapak taşlarına rastlanmıştır.
Taşlar, kanal üzerine gelen yüzleri haricinde, kaba işlenmiştir. Ortalama boyutları 1.20
cm×80 cm. olup derinlikleri de 60-80. cm arasında değişmektedir. Tespit edilen ve
temizlenerek açığa çıkarılan künk sırasındaki künklerin uzunluklarının yaklaşık olarak 65
cm. orta bölümlerindeki iç çaplarının 22,5 cm. dış çaplarının 33 cm, cidar kalınlıklarının
ise ortalama 3 cm. olduğu belirlenmiştir. İzlenen yaklaşık 20 km. lik suyolu rotasında,
coğrafî koşullar nedeniyle 5 adet köprü yapılmıştır.
Mezar 53

Mustafa KOÇAK

M53 numaralı anıt mezar, Mettius Modestus Takı’nın yaklaşık 120 m.
kuzeydoğusunda yer almaktadır (Resim: 7). 2011 yazında gerçekleştirilen çalışmalar ile,
yapının tipolojisi, kronolojisi, kullanım biçimleri, nekropoltopografisi içerisindeki konumu
gibi sorulara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, M53 Anıt Mezarı’nınrölövesi de
yapılmıştır. Bu bağlamda, yapının etrafına yıkılmış durumda bulunan taş bloklar fotoğraf
ve ölçekli çizim yoluyla belgelendirilip taş tarlalarına kaldırılmıştır.
Doğu, güney, kuzey ve batı yüzleri ile hyposorion’da kazı yapılmıştır. Dışta mezarın
temel seviyesine kadar, içte ise taş bloklardan oluşan zemine kadar inilmiş; ayrıca, yapının
hem temelini anlamak hem de oturduğu alanın stratigrafisi hakkında bilgiler elde etmek
amacıyla kuzeydoğu ile güneybatı köşelerinde ve hyposorion’daki payenin dibinde küçük
çaplı sondajlar açılmıştır. Doğu ve batı yüzlerinde birer adet lâhit podyumu açığa çıkarılmış
(Resim: 8), yine bu yüzlerde M53’e dik olarak uzanan, muhtemelen geç tarihli duvar
kalıntılarına rastlanmıştır. Temel seviyesinde ele geçirilen seramikler M.S. 2. yüzyılın 2.
yarısına tarihlenebilecek özelliklere sahiptir.
M53 anıt mezarı‚iki kattan oluşmaktadır. Yaklaşık 4x4 m. boyutlarındaki alttaki
oda (hyposorion) içerisinde, güney duvarı boyunca bir seki bulunmaktadır. Odanın
ortasında, 60x60 cm. ebadında ve yaklaşık 180 cm. boyunda monolit bir paye iki adet
arşitravıtaşımaktadır. Bunların da üzerinde, üstteki odanın (asıl mezar odası) zemin blokları
oturmaktadır. Hyposorion’un girişi doğuda, küçük, sürgülü bir kapı ile sağlanmaktadır.
Üst oda, tespit edilen 40 kadar bir yüzü eğimli bloktan da anlaşıldığına göre, tonozlu
bir örtüye sahipti. Üst katın kuzey cephesinde ise (ön cephe) 270x190 cm. boyutlarında
bir kapı bulunuyordu. Söz konusu kapıya ait lento ve söveler kuzey taş tarlasında yer
almaktadırlar. Yapının toplam yüksekliği henüz tam olarak belirlenememekle beraber,
yaklaşık 7 metreye ulaşıyor olmalıdır. Mezarın üst odasında bir ya da bir kaç adet lâhit
bulunduğu söylenebilir, zira kuzey cephesinde, 2. taş katmanı altında, klineli bir lâhde ait
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bir kapak ele geçirilmiştir. Ayrıca, mezarın dört bir tarafında ve iç odasında, çok sayıda,
figürlü bir lâhit teknesine ait olan parçaları bulunmuştur. Ortaya çıkan önemli buluntulara
üç adet de sunak eklenmiştir.
Mezarlık (Kaynak) Kilise Temenoslu Alan
Feyzullah ŞAHİN
Temenoslu Alan, kentin kuzeyinde, yerleşim alanının dışında antik yolun doğusunda
bulunan Kaynak Kilise’nin güneyinde yer almaktadır. Bu alandaki çalışmalar Kaynak
Kilise’deki çalışmalarla eş zamanlı olarak 2010 yılı kazı sezonunda başlamış ve 2011 yılı
kazı sezonunda da eş zamanlı olarak sürdürülerek büyük oranda tamamlanmıştır.
Alan; kuzey-güney doğrultusunda 20 m. ve doğu-batı doğrultusunda 23 m.
uzunluğunda dış duvarlara sahiptir (Resim: 9). Temenos’a tek yönlü olarak batıdan 1.80
m. genişliğindeki bir kapıdan girilmektedir. Bir mezarlık olarak kullanılan alanda toplam
14 parsel/mekân tespit edilmiştir. Bunlardan 3, 6, 9, 10 ve11 No.luda lâhit mezarlar
bulunmaktadır. Özellikle 3, 9 ve 10 No.lu mekânlardaki lahitlerin konumları ve onları
çevreleyen duvarlar, bu alanların birer mezar parseli niteliğinde ayrıldığını kesin olarak
ortaya koymaktadır. Geç evrede yarı dairesel planlı kireç ocaklarının inşa edildiği 12 No.lu
mekân ve 14 ile 11 no.lu mekânların kısmen korunmuş duvarlarındaki fresk kalıntıları,
bunların doğu ve kuzey duvar yüzlerinin resimlerle bezendiğini göstermektedir. Alanın
merkezinde kuzey-güney uzanımlı olarak konumlanmış bir stylobat tespit edilmiştir.
11x7m.ebadındaki dikdörtgen planlı bir yapıya aittir. Alanın temenos/mezarlık olarak
kullanıldığı evrede bu stylobat üzerine duvarlar yükseltilmiş ve doğu-batı uzantılı duvarlar
eklenerek farklı mekânlar oluşturulmuştur.
Temenoslu alanın hemen hemen tümünde, zemin kotlarının biraz üstünde yoğun
kiremit parçaları ve çivi benzeri metal aksamlarla karşılaşılmıştır. Bu veriler yapının bir
üst örtüye sahip olduğunu göstermektedir. Olasılıkla yapı, duvarlar üzerinde yükselen
ahşap konstrüksiyonların taşıdığı bir üst örtüye sahip olmalıdır.
2011. yılı çalışmalarında ortaya çıkan mezarlarda üç farklı tip ayırt edilebilmektedir.
Bunlardan ilki lâhit mezarlardır. Roma Çağı lâhitlerinin yeniden kullanıldığı alanda altı
adedi 2011 yılında olmak üzere toplam 10 adet lâhit mezar tespit edilmiştir. Lâhitlerin
yanı sıra 7 adet taş örgü tekniğinde mezar teknesine sahip mezarlar ikinci bir grup
oluşturmaktadır. Temenos alanında sıklıkla karşılaşılan bir diğer gömü tipi basit toprak
gömüdür. Alanın tümüne yayılmış bir şekilde toplam 37 adet basit toprak definle
karşılaşılmıştır.
Alandaki mimarî veriler temenos alanında kiliseden daha erken bir süreçte de yapı
faaliyetlerinin olduğunu göstermektedir. Bugünkü veriler, M.S. 4. yüzyılda temenos/
mezarlık alanı olarak oluşturulan alanın/yapının farklı eklemelerle M.S. 12./13. yüzyıla
kadar kullanılmış olduğunu göstermektedir.
Mezarlık (Kaynak) Kilise / Die Friedhofskirche

Urs PESCHLOW

Im Vorjahr war der Innenraum der Kirche zur Hälfte ausgegraben worden. In
dieser Kampagne konnte er nun vollständig von der Verschüttung des O-Hanges freigelegt
werden (Resim: 10). Dabei wurden mehrere einfache Gräber gefunden. Einige sind in den
Kirchenboden eingetieft, sie stammen aus der Zeit bevor die Gewölbe der Kuppelkirche
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einstürzten. Weitere Bestattungen liegen über dem Boden in einer den gesamten Innenraum
bedeckenden Füllschicht, diese wurden angelegt, als die Kirche in ruinösem Zustand als
offener Friedhof diente.
Im Vorjahr waren im Kircheninnenraum die Säulenstylobate, der Sockel des Templons
und das Fragment eines Fußbodenmosaiks gefunden und zweifelsfrei als Reste einer älteren
Kirche identifiziert worden. Von ihren Außenmauern wie auch von der Apsis fehlte bisher
jede Spur. In der diesjährigen Grabung sollten u.a. Form und Aussehen des Baus geklärt
werden. Vor der O-Mauer der Kirche wurde zu diesem Zwecke ein Schnitt angelegt, um dort
die zu erwartende vortretende Apsis der älteren Kirche zu finden. Eine solche kam jedoch
nicht zutage, weil sich herausstellte, dass sowohl die ältere als auch die Kuppelkirche und
der benachbarte Friedhof im O gegen eine römische Terrassenmauer gebaut worden waren.
Der Kirche diente sie als O-Wand, dem Friedhof als östliche Umfassungsmauer. So kamen
in der Grabung lediglich Reste der Terrasse ohne befestigten Boden zutage mit Ton röhren
einer antiken Wasserleitung und einem, in der Hangverschüttung noch stehenden römischen
Sarkophag. In den oberen Schichten wurden einige wohl mittelalterliche Bodengräber und
weiter tiefer, im Terrassenboden, wenige römische Erdbestattungen aufgedeckt.
Der Schnitt vor der N-Wand der Kirche galt der Suche nach den Fundamenten der
Außenmauer des Vorgängerbaus. Auch dieser Versuch war vergeblich. Statt dessen kamen in
zwei Schichten über einander zahlreiche Bodengräber zutage. Die gesamte Fläche nördlich der
Kirche war also intensiv für Bestattungszwecke genutzt gewesen.
Die Grabungen vor der W-Seite der Kirche dienten u.a. dem Zweck, den dort vermuteten
Kanal freizulegen, von dem bisher nur Mauerreste in eine offener Wasserstelle nordwestlich
der Kirche bekannt gewesen waren. Der Kanal war im N mit einem Tonnengewölbe, vor der
Kirche jedoch mit sehr großen wiederverwendeten Steinplatten überdeckt. Von S wird er noch
durch Wasser gespeist, das sich heute -wegen der fast vollständigen Verschüttung- durch die
Kanalmauern einen Abfluss sucht. Die im Vorjahr entdeckte Quelle war in Wirklichkeit ein aus
dem Bereich des Kanals austretendes Rinnsal. Der Kanal verläuft unmittelbar vor der Kirche.
Er ist älter als diese, weil ihre W-Wand einer Schrägführung folgt und nicht rechtwinklig zu
ihren Längsmauern steht. Einige seiner großen Deckplatten sind in der Mitte eingebrochen.
Diese Beschädigungen und die nur sehr provisorisch wiederhergestellte W-Wand gehen auf
den Einsturz der Kirchengewölbe zurück. Mauerreste an der W-Seite des Kanals gehören zu
einer in mehrere Durchgänge geöffneten Außenwand einer Vorhalle, die –sicher holzgedeckt–
vor der Kirche lag und deren Boden von den Deckplatten des Kanals gebildet wurde.
Die Grabung des Bereichs vor der S-Tür der Kirche sollte vor allem die Verbindung
von Kirche und Friedhof klären. Vor der Tür wurde ein ornamentales Fußbodenmosaik
gefunden, das aus der Zeit der Kuppelkirche, nicht der des Vorgängerbaus stammt. Hier
wurde in der späteren Verschüttungsschicht darüber eine Bestattung angelegt (Resim: 11). Der
Mosaikboden gehörte vermutlich zu einer holzgedeckten Vorhalle, die vor der Friedhofsmauer
lag und von dort Zugang zum Friedhof gab. Später wurde der südliche Teil dieser Portikus
überbaut und mit einem Ziegelpflaster versehen.
Es besteht kein Zweifel, dass durch diese Talsenke, an der Kirche und Friedhof liegen,
die Hauptzugangsstraße nach Patara führte, von Grabbauten und Sarkophagen gesäumt. Die
zwei Sondagen, die zwischen der Kirche und dem am W-Hang gelegenen Grabbau angesetzt
wurden, um ihren Verlauffest zustellen, waren jedoch erfolglos. Die Straße muss folglich unter
dem Kirchen-Friedhofskomplex liegen und - nach dem sie aufgegeben worden war - von
diesem überbaut worden sein.
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Meclis Batı Sur Duvarı ve 11.Burç Çalışmaları

Semih ORHAN
Hakan KIZILTAŞ

Meclis Binası’nın batısında, doğu-batı uzantılı olarak meclisle birleşen surda ve
11 numaralı burçta, önce restorasyonda kullanılacak blokların açığa çıkarılması için
kazı çalışması yapılmış; daha sonra ise bu bloklar düştükleri yerde duvarın üzerine
yerleştirilmişlerdir. Çalışmalar surun önce kuzey, sonra güney yüzünde gerçekleştirilmiştir
(Resim: 12). Güneyde, burcun doğusundaki bir karelajdan Patara’nın ilk gladyatör
kabartması, yazıtıyla birlikte sağlam olarak ele geçirilmiştir. Burcun bu yüzünün altında,
kayalığa bitişik bir biçimde ayakta duran tuğla duvarlı yapılaşımın işlevi ve niteliği ise
henüz anlaşılamamıştır. Bu alanın bir diğer önemli buluntusu da, büyük olasılıkla II.
Arsinoe’yi betimleyen mermerden bir portredir. 11. burcun kazı çalışmalarında ortaya
çıkan en önemli buluntu ise, Roma İmparatoru Septimius Severus’u Serapis tipinde
gösteren ayaklı bir büst olmuştur. Meclis binasının en son evresini simgeleyen bu surun da
onarımı ile, yapıyı batı duvarında olumsuz biçimde etkileyen statik sorunlar giderilmiş ve
yapının hem tarihsel, hem de görsel bütünlüğü yeniden ortaya çıkarılmıştır.
Meclis Binası Kazı ve Restorasyon Çalışmaları

Erkan DÜNDAR
Havva İŞKAN

Proje ve statik güçlendirme etabı 2008’de başlayan Likya Birliği Meclis Binası’ndaki
restorasyon süreci 2011 yılı sonunda tamamlanmıştır. Bu süreçle ilgili yayın çalışmaları
başlamış olan yapıdaki kazı çalışmalarından, burada kısaca yapım tarihi ve evrelerine
yönelik olanlar ele alınacaktır. Yapıda; başta kuzey fil ayağı yanı, kuzeybatı giriş kapısı
içi, kuzeybatı giriş kapısı dışı, stoa kuzeydoğu köşesi, güney iç merdiven sahanlığı ve
orkestra zemini olmak üzere sondajlar yapılmıştır. Bunlardan kuzeybatı giriş kapısının sol
dış köşesinde 50x50 cm. boyutlarında açılan sondaj, yaklaşık olarak yürüme zemininden
-80 cm.de kireçli ana toprağa ulaşılması ile sonlandırılmıştır. Alanda ele geçirilen en erken
tarihli seramik buluntusu M.Ö. 4. yüzyıl sonlarına (M.Ö. 325-300) tarihlenen altı derin
oyulmuş, konik formlu bir Khios amphorasına ait dip parçasıdır. Sondajda bulunan diğer
tarihleyici buluntular ise Patara’da önceki yıllarda bulunan benzerleri M.Ö. 2. yüzyıla
tarihlenen kubbe ağızlı bir unguentarium parçası, M.Ö. 2. yüzyıl içlerine tarihlenen kalıp
yapımı bir kâse ve M.Ö. 2. yüzyılın ikinci yarısında faaliyette bulunmuş Rhodos’lu
amphora üreticisi Rhodon II’ye ait mühürlü amphora kulbudur. Sondaj 3’te bulunan en
geç tarihli seramikler arasında ise M.Ö. erken 1. yüzyıla tarihlenen Kos amphorasına ait
bir dip yer alır.
Güney merdiven sahanlığında ise, yapının cavea dolgusunun tarihlendirilmesine
yönelik olarak 1x1m. boyutlarında bir sondaj çalışması yapılmıştır (Resim: 13). Kırma
taşların oluşturduğu dolguda ele geçirilen seramikler, yapının tarihlendirilmesinde
önemli bir grup olarak karşımıza çıkmaktadır. Güney merdiven sahanlığında ele geçirilen
seramikler arasında M.Ö. 150-110 yıllarına tarihlendirilen, metalik siyah astarlı dışa çekik
ağız kenarlı tabak, kalıp yapımı bir kâse, bir sofra amphorasına ait ağız kenarı, Rhodos
amphorasına ait olan ve M.Ö. 2. yüzyıl sonu ile M.Ö. 1. yüzyılın başlarına tarihlendirilen
bir kulp parçası ve M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen sigillata örnekleri önemlidir.
Meclis Binası orkhestrası üzerinde, orkestra ile euthynteria bloğunun birleştiği ve
tribunalia hizasında kalan alanda, Horasan tipi orijinal harcı zedelememek amacıyla 0.64
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x 0.28 m. ebadında küçük bir sondaj oluşturulmuştur. Çalışma Ta; +2.80 m. seviyesinde
yer alan orkhestra zemininden başlamış ve Ta; + 2.39 m. seviyesine kadar sürmüştür.
Yapılan sondaj, orkhestranın ilk yapıldığı dönemdeki sıkıştılmış killi topraktan oluşan
zeminini ortaya çıkarmıştır.
Meclis Binası’nın restorasyonu, bu yayın kapsamında sadece genel hatları ile
belirlenebilecek kadar kapsamlıdır (Resim: 14). Likya Birliği’nin yönetim biçimi,
“kuvvetler ayrılığı” prensibini ortaya koyan ünlü düşünür Montesquieu’nün “Kanunların
Ruhu” adlı kitabında “En mükemmel cumhuriyet örneği” olarak tanımlanmıştır. Bu
önemli vurgu nedeniyle ve bu birliğin toplandığı yapının taşıdığı anıtsal ve simgesel
özelliğinden dolayı, dönemin Meclis Başkanı Sn. Bülent Arınç’a konu ile ilgili bilgi
verilmiştir. Sn. Başkanın talimatları doğrultusunda başlatılan girişimler sonrasında,
yapının tahsis işlemleri için, o dönemki Meclis Başkanı Sn. Köksal Toptan ile Kültür ve
Turizm Bakanlığı arasında bir protokol yapılmış; konunun Meclis Başkanlık Divanı’nda
oybirliği ile kabul edilmesiyle 17 Eylül 2008 tarihinde yapı onarılmak üzere T.B.M.M.ne
devredilmiştir. Başlayan proje ve statik güçlendirme sürecinde yapıyla ilgili her türlü
ana karar ve değerlendirme bir Bilim Kurulu tarafından gerçekleştirilmiştir. 19-20 Eylül
2009 tarihinde Patara’da düzenlenen çalıştaya, kazı heyeti dışında çağrılan farklı bilim
dallarından konusunda uzman 13 bilim insanı ile ilgili kurumların teknik temsilcileri
ve Mimarlar Odası gibi sivil toplum örgütleri, yapıyı yerinde incelemişler, ortaya
konulan bulguları değerlendirmişler ve restorasyona yönelik kriterleri belirleyerek bir
sonuç bildirgesiyle kayıt altına almışlardır. Bu bildirgenin birinci maddesinde “yapının,
Montesquieu’nün tanımıyla dünyanın en mükemmel cumhuriyet modeline sahip Likya
Birliği’ne ait olmasına bağlı olarak özgün tarihsel önemi ile Dünya Miras Listesi’ne
girme koşullarından en az birini sağlamış olmasına” vurgu yapılmıştır. Meclis Binası, bu
doğrultuda başta Venedik Tüzüğü olmak üzere evrensel restorasyon kriterleri doğrultusunda
ve tüm yapı evreleri korunarak restore edilmiş, yapıda nasıl olduğu bilinmeyen noktalarda
hiçbir tamlamaya gidilmemiştir. Ülkemizde her türlü restorasyonda örnek alınması
gereken bu çok katmanlı ve konunun tüm paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilen proje
süreci, uygulama aşamasında da devam etmiş; Bilim Kurulu restorasyonda ortaya çıkan
her zorunlu revizyonu yerinde görerek karar vermiştir.
Çalışmanın tüm aşamaları Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun onayı ile
yürütülmüştür. İki yıl süren ve 19 teknik eleman, 68 işçi ve 13 usta ile gerçekleştirilen
fiili onarım aşamasında, yapıdan kazı sürecinde belgelenerek indirilen ve tarlalarda iki
kez tasnif edilen yaklaşık 4500 adet taş bloktan 3500’ü tek tek sağlamlaştırıldıktan sonra
yeniden yapı üstündeki yerlerini almışlardır. Şu anda görünen duvarlar % 94 oranında
orijinal taşlarıyla yükselmiştir. En fazla yeni taş, nasıl yapıldığı açıkça belli olan ve
yapının işlevini de belirleyen oturma sıralarında kullanılmıştır.
Epigraphische Arbeiten in Patara 2011
Christof SCHULER ve Klaus ZIMMERMANN
Ch. Schuler, S. Bönisch und A. Lepke arbeiteten in Patara auch in dieser Kampagne,
um die 2009 begonnene Aufnahme der Inschriften fortzusetzen. Insgesamt wurden rund
200 Stücke aufgenommen, so dass die Zahl der systematischerfassten Inschriftsteine auf
rund 320 gestiegen ist. Die Schwerpunkte der Arbeit betrafen folgende Bereiche:
1) Inschriftendepot am Dattelpalmenhain: Der gesamte Bestand (ca. 15 Texte,
überwiegend Ehreninschriften der Kaiserzeit) wurde aufgenommen.
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2) Steingarten am Grabungshaus: Die 2009 begonnene systematische Aufnahme
wurde bis auf ca. 10 Altäre abgeschlossen.
3) Die Aufnahme der im Depot gelagerten Fragmente wurde fortgesetzt.
Hervorzuheben sind einige Fragmente von Marmorplatten (Wandverkleidung?), die
möglicherweise Reste von wichtigen Dokumenten der Kaiserzeit enthalten, darunter
vielleicht der Anfang eines Kaiser- oder Statthalterbriefs.
4) Nekropolenkirche in der Nordnekropole: Alle Neufunde wurden aufgenommen,
darunter drei Fragmente kaiserzeitlicher Ehreninschriften. Das wichtigste Stück ist der am
Haupt-/Westeingang der Kirche als Stufe wiederverwendete Block (Abb. 15). Wichtig ist
der Hinweis im Text, dass es ein weiteres Ehrenmonument oder ein Ehrendekret für die
geehrte Person beim oder in der Nähe des Proskenion gab.
5) Mettiusbogen und Nekropolenbereiche nördlich und nordöstlich des Bogens:
Zwei Ehreninschriften am Bogen und die Inschrift des nördlich der Mauer/Wasserleitung
ausgegrabenen Grabbaus wurden aufgenommen, dazu auch alle sonst in diesem Bereich
vorhandenen Grabinschriften.
6) Bereich Buleuterion – Säulenstraße: Die systematische Aufnahme aller
Inschriften aus diesem Bereich wurde abgeschlossen, mit großartiger Unterstützung der
jeweils zuständigen Archäologen und eines Teams von Arbeitern mit Kran.
7) Theater und zugehöriger Steingarten: Alle Inschriften in diesem Bereich wurden
aufgenommen. Insbesondere wurden die großflächigen, stark verwitterten Inschriften an
der östlichen Parodos vollständig abgeklatscht. Bei der Entzifferung der teilweise durch
das Portal verdeckten Inschrift (Abb. 2) wurden wichtige Fortschritte erzielt: Es handelt
sich um den Beginn einer Spenderliste und der Andeutung einer Kriegssituation, gefolgt
von einer der längsten bisher in Lykien entdeckten Namenslisten.
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Resim 1: Agora Batı Stoa

Resim 2: Agora Batı Stoa
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Resim 3: Palestra kazı alanları

Resim 4: Palaestra Kuzey 1. Alan
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Resim 5: Sekizgen Havuz

Resim 6: Suyolu kanalı
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Resim 7: Mezar 53

Resim 8: Mezar 53
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Resim 9: Temenoslu Alan, Genel

Resim 10: Mezarlık Kilisesi Genel, batıdan
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Resim 11: Kilise Güney Kapısı önündeki mozaik

Resim 12: Meclis Batı Sur ve 11. Burç onarımı
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Resim 13: Güney Merdiven sondajı

Resim 14: Likya Birliği Meclis Binası, güneyden
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Resim: 15 Mezarlık Kilisesi, yazıt
188

TLOS 2011 KAZI ETKİNLİKLERİ
Taner KORKUT*
2011 yılı Tlos kazı etkinlikleri 14 Haziran-26 Eylül 2011 tarihlerinde T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı ödeneği ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nün katkılarıyla
gerçekleştirilmiştir. 14-19 Haziran 2011 tarihlerinde, kazı evi olarak kullanılan Eski Yaka
Köyü İlkokulu’nun kazı için hazır hâle getirilmesi ve kazıda çalıştırılacak işçilerin temini
gibi kazı ön hazırlıkları tamamlanmıştır. 20 Haziran 2011 tarihinde kazı yapılacak alanlarda
gerçekleştirilen bitki temizlikleri ve I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan alanlardaki
genel kontrollerle 2011 yılı Tlos kazıları resmî olarak başlatılmıştır. Kazı çalışmalarının
yürütüldüğü alanlar Tiyatro, Kronos Tapınağı, Kent Bazilikası, Stadyum Alanı, Akropol,
Akkemer Mevkii ve Köy Tarlası’ndan oluşmaktadır. Tlos antik kenti sınırları içerisinde
kalan alanlarda daha önceki yıllarda başlanan yüzey araştırmalarına da devam edilmiştir.
Stadyumun oturma sıraları üzerinden geçen ve sadece kazı çalışmalarını engellemekle
kalmayıp kültürel dokuya da zarar veren açık su kanalı için Muğla İl Özel İdaresi tarafından
hazırlanan tahliye kanal projesi tamamlanmıştır. Kazı çalışmaları esnasında, daha önceki
yıllarda olduğu gibi, Yaka Köyü İlkokulu’nun üç sınıfı kazı evi olarak kullanılmaya devam
edilmiştir. Bu esnada Tlos kazılarının geleceği açısından büyük önem taşıyan kazı evi, bekçi
evi ve depo binası inşası için gerekli işlemlere devam edilmiştir. Daha önce Yaka Köyü Tüzel
Kişiliği adına tapuda kayıtlı bir parselinhazineye tapu devri gerçekleştirilmiş ve ardından
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis işlemi tamamlanmıştır. Hazırlanan kazıevi projesi
de Muğla Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bölgede yaşayan insanların doğal ve
kültürel miras konusunda bilgilendirilmesi ve sahip oldukları doğal dokunun ve kültürel
mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amacına yönelik bilinçlendirme çalışmaları
da yürütülmüştür. Bilinçlendirme çalışmalarına 2011 yılı kazı sezonunda Eski Yaka Köyü
İlkokulu öğrencileriyle başlanmıştır. Anaokulu sınıfı, 1., 2., 3. ve 4. sınıflardan oluşan
öğrenciler antik kente götürülerek gezdirilmiş ve yaşadıkları bölgedeki doğal ve kültürel
miras konusunda bilgilendirilmiş ve koruma konusunda bilinçlendirilmeye çalışılmışlardır.
I. Tiyatro

Taner KORKUT
Bilsen ÖZDEMİR
Bayram AKDAĞ

Tlos Tiyatrosu çalışmaları sahne binasının belgelenmesi ve restitüsyonunun
oluşturulmasına yönelik olarak başlatılmıştır. 2011 yılı çalışmaları sahne binasının iç
kısmı (skene), sahne binasının ön cephesi (scaenae frons), sahne binasının önü (proskene),
proskene bölümünün iç kısmı (hyposkene), orkestra ve kuzey paradosta yürütülmüştür
(Resim: 1).Buçalışma alanları 2009 yılında oluşturulan ve tüm tiyatro yapısını kapsayan
kuzey-güney doğrultulu karelaj sistemi içerisinde 10/10 - 10/16, 11/10 - 11/18 ve 12/1212/17 numaralı karelajları teşkil etmektedir. Karelajlar içerisinde öncelikle çizim ve
belgeleme çalışmaları tamamlanan yapıya ait mimarî blokların vinç yardımıyla kaldırılıp taş
tarlasına taşınması işlemi gerçekleştirilmiştir. Üç farklı taş katmanı hâlinde toplam 2022 adet
mimarî blok belgelenerek taş tarlasına taşınmıştır. Bu esnada yerlerine yerleştirilebilecek
*
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durumda olan girlandlı friz, kapı sövesi, fil ayağı dolgu bloğu, sütun altlığı ve skene fronsun
ön kısım döşeme blokları gibi farklı nitelikli 37 adet blok scaenae frons’taki yerlerine
yerleştirilmiştir. Diğer yandan taş tarlasına taşınan her bir bloğun fotoğrafı çekilmiş, yapılan
envanter çalışmalarının ardından ise taş tarlası planına işlenerek araziye yerleştirilmiştir.
Mimarî blokların kaldırılması işlemi ardından kazı çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar
esnasında öncelikle akıntı şeklinde alana yığılan moloz ve çakıllı toprak seviyesine, ardından
tuğla, seramik ve mermer plâka parçaları içeren kültür katmanına ve en altta ise yine akıntı
olarak alanı kaplayan yumuşak toprak dolgu seviyesine kadar ulaşılmıştır. Kazılar esnasında
gözlemlenen bu üç farklı katman, tiyatronun kullanım işlevini yitirmesinin ardından bir
veya birkaç sel geçirmiş olabileceğine ve sonrasında ise gerçekleşen depremler neticesinde
büyük bir kısmının yıkılmış olduğuna işaret etmektedir. Skene, proskene ve hyposkene
alanlarında yürütülen çalışmalar sahne binasının genel mimarî düzenlemesi hakkında
detaylı verilere ulaşmamızı sağlamıştır. Dış cepheye oranla içte daha nitelikli kireç taşı
malzemenin kullanıldığı sahne binası üç katlı olarak düzenlenmiş ve skene bölümü doğubatı doğrultulu duvarlar ile yedi odaya bölümlenmiştir. Bu odalardan dördü sahne binasının
arka odalarını (skene) oluştururken; ikinci, dördüncü ve altıncı sırada yer alan odalar ise,
batı yönden hyposkenion alanına kadar uzanan geçiş koridorları görevini üstlenmiştir. Söz
konusu geçiş koridorlarından ortada yer alanı yapının dışından orkestraya geçişi sağlayan
bir merkezî kapı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca skene bölümünü oluşturan her bir odadan
hyposkene’ye açılan toplam yedi adet tonozlu kapıda tespit edilmiştir. Proskene bölümü
orkestra yönüne bakan beş adet kapı ile hareketlendirilmiştir. Proskenenin merkezinde
yer alan ve doğrudan orkestraya açılan geçiş haricindeki kapılar geç dönem düzenlemeleri
olan sütun tamburları ve bloklarla kapatılmıştır. Hyposkene bölümünde yine geç dönem
kullanımlarıyla bağlantılı olabilecek aralıklarla yerleştirilmiş tuğla döşemleri yer almaktadır.
Söz konusu tuğla döşemleri orijinalde kemer formunda olup üstteki ahşap platformu taşımak
için tasarlanmıştı. Proskene bölümünün orkestraya bakan yüzünde yapının erken evreleriyle
bağlantılı gözüken kapı aralarında konumlandırılmış beş adet aedikula yer almaktadır.
Aedikulalar üzerinde yer alan sütun tamburu ve dübel izleri göz önünde bulundurulduğunda
proskene cephesinin önde sütunlu aedikula ile hareketlendirilmiş olduğu anlaşılır. Ayrıca
aedikulalar arasında kalan proskene duvarlarındaki mermer plâka kalıntıları proskene ön
duvarının mermer plâkalarla kaplı olduğunu gösterir.
Sahne binasının ön cephesinde yürütülen çalışmalar neticesinde birinci katın üst
seviyesinden itibaren oldukça hareketli bir cephe mimarîsinin varlığına işaret eden mimarî
döşemle karşılaşılmıştır (Resim: 2). Birinci katın hemen üstünde kesme taş bloklardan
oluşturulmuş dört adet oldukça görkemli fil ayağı bulunmaktadır. Söz konusu ayakların
yanlarında sahne binasının iç kısmına girişi sağlayan beş adet kapı yer alır. Merkezî kapının
ölçüleri diğerlerinden daha büyük tutulmuştur. Kapıların aralarında scaenae frons duvarında
içbükey vaziyette nişler oluşturulmuştur. Bunlardan başka tüm scaenae frons duvarını
zeminde çevreleyen girland frizi de tespit edilmiştir. Bu friz bloklarından bazıları yerinde,
in situ tespit edilmiştir. Diğer yandan skene fronsa ait çok sayıda kabartmalı friz bloğu
ve sütun parçası da ele geçirilmiştir. Tiyatro çalışmaları esnasında ele geçirilen arkeolojik
buluntuların en önemli grubunu parçalar halindeki beş farklı heykel oluşturmaktadır. Proskene
ve orkestra üzerinde ele geçirilen çok sayıdaki heykel parçası kısa sürede gerçekleştirilen
restorasyon çalışmalarıyla tümlenmiş ve müzeye taşınarak teşhire konmuştur (Resim: 3).
Buluntu yerlerinden scaenae frons’taki fil ayakları ve nişler içersinde durdurdukları anlaşılan
heykellerin üçü erkek, ikisi ise kadın figürüdür. Her biri 2.10 m. yüksekliğinde olan erkek
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heykelleri askeri zırh içerisinde verilmiş olup, genel ikonografi ve portresel özellikleriyle
Roma imparatorlarından Hadrianus, Marcus Aurelius ve Antonius Pius’un özelliklerini
yansıtmaktadır. Kadın heykellerinden 1.82 m. yüksekliğindeki giysili figür portresel
özellikleriyle İmparator Marcus Aurelius’un eşi Faustina Minor’u temsil etmektedir. Bir
göğsü çıplak verilen 1.85 m. yüksekliğindeki diğer heykelise tanrıça İsis’i betimler.
II. Kronos Tapınağı

Çilem UYGUN

Kronos Tapınağı çalışmalarında geçen kazı sezonunda taş planı hazırlanan yıkık
vaziyetteki mimarî blokların vinç yardımıyla kaldırılması hedeflenmiştir. Taşların
kaldırılması çalışmalarına ilk olarak; daha çok alınlık parçaları, sütun gövdeleri ve sütun
başlıklarının yer aldığı kuzey ve doğu karelajlarından başlanmıştır (Resim: 4). Arşitrav, friz
ve geison bloklarının da görüldüğü her iki karelajın birinci taş tabakasının altından genellikle
70x120 cm. ölçülerinde köşeleri silmeyle sınırlandırılan kornişli duvar blokları ele geçmiştir.
Alınlık ve üst örtüye ait entablatür bloklarının yıkık konumundan tapınağın kuzey-güney
doğrultulu olduğu anlaşılmış ve tapınağın korunan üst seviyesinin denizden yüksekliği
475,575 m. olarak ölçülmüştür. Tapınak güneyde doğu-batı doğrultulu teras duvarı ile
batıdaki dört girişli exedra ile sınırlandırılmıştır. Teras ve exedra duvarının üzerinde devam
eden Bizans sur duvarına ait bloklarla iç içe bulunan tapınak bloklarının her iki alanda da
Büyük Hamam’ın frigidarium seviyesine kadar devam ettiği görülmüştür.
Tapınağın doğu yönünde yaklaşık 10,88 m. uzunluğundaki kısım açılan podyum ve
onun üzerindeki krepis sırası yapının in situ olarak korunan bölümleridir. Ayrıca kuzeyde
in situ ele geçirilen sütun altlığı ve onu karşılayan, ancak orijinal konumunda olmayan
ikinci altlık yapının pronaos önündeki mimarî düzenlemesiyle ilişkilidir. Sütun altlıklarının
hemen güneyinde açığa çıkartılan ve pronaostan naosa geçişi sağlayan eşik bu görüşü
doğrular niteliktedir. Tapınağın podyumun önünde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında
moloz taşlardan harçlı veya harçsız şekilde örülen geç dönem duvarları açığa çıkarılmıştır.
Belirgin bir mimarî plan göstermeyen duvarlar tapınağın önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi
planlanan kazı ve taş kaldırma işlemlerine engel teşkil etmemesi için tam olarak açılmamıştır.
Kazı çalışmaları tamamlanmamasına rağmen alanda ele geçirilen iç kısımları glazürle kaplı
Bizans seramikleri tapınağın doğusunda izlenen mimarî düzenlemenin alt sınırını M.S.
12. yüzyıla kadar götürür. Tapınak blokları arasında bulunan az sayıdaki günlük kullanım
seramiği ise Geç Roma Dönemi özellikleri gösterir. Taş tarlasına taşınan toplam 562 mimarî
bloğun numaraları ve envanterleri daha önceki taş planıyla karşılaştırılarak kontrol edilmiştir.
Bu çalışmalar esnasında pronaos önündeki sütun altlıklarına ait sütunlar tespit edilmiş ve
yapılan anastylosis çalışmasıyla yerlerine yerleştirilmiştir. Ayrıca yapının restitüsyonunun
oluşturulmasına da başlanılmıştır (Resim: 5). Bu arada çizim çalışmaları tamamlanan
mimarî blokların büyük bir kısmı yerlerine yerleştirilmiştir.
III. Kent Bazilikası

Taner KORKUT
Ali TOĞRAN
Satoshi URANO

Bazilika çalışmaları kapsamında yapının iç kısmına girilmiş, doğu-batı
doğrultuda toplam üç sahından oluşan mekânın kuzeyindeki yan sahında kazı çalışmaları
gerçekleştirilmiştir (Resim: 6). Kazı alanının başlangıç dolgu yüksekliği 1.53 m. ölçülmüş,
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doğuya doğru ilerlendiğinde dolgu yüksekliğinin 2.35 m.ye ulaştığı gözlenmiştir. Dolgu
alanı içerisinde yoğun miktarda moloz, çatı kiremidi, harç ve sıva parçaları tespit edilmiştir.
Bu buluntular dolgunun kuzey duvarı ve çatının içe doğru çökmesi sonucu oluştuğunu
göstermektedir. Açığa çıkarılan kuzey duvarı üzerinde yer yer korunmuş sıva kalıntıları
da gözlemlenmiştir. Böylece bazilikanın iç duvarlarının üzeri boyanmış sıvayla kaplandığı
kesinlik kazanmıştır. Kazılar esnasında mozaik parçalarının ele geçirilmesi nedeniyle zemin
seviyesine kadar inilmemiştir. Ele geçirilen mozaik parçalarından zeminin tessera mozaiği
tekniğinde döşeli olduğu anlaşılmıştır.
Doğu yönüne doğru oluşturulan 5 farklı açma ile kuzey sahının kazısı tamamlanmıştır.
Kazı çalışmaları neticesinde yapının iç kısmında farklı dönemlerde mimarî değişikliklere
gidildiği anlaşılmıştır. Özellikle bazilikanın haç formlu mimarî düzenlemesinin kuzey
bölümü devşirme malzeme kullanılarak üç mekâna bölünmüştür. Bu mekânlar içerisinde
tuğla örgü sistemi kullanılarak gömü alanları da oluşturulmuştur. Söz konusu gömülerden iki
tanesi birinci mekânın doğu duvarı önünde ortaya çıkarılmıştır. Tuğla ile çevrelenmiş gömü
alanları üzeri taş plâkalarla örtülmüş ve herhangi bir mezar hediyesine rastlanmamıştır.
Benzer geç dönem düzenlemeleri kuzey sahının doğu yöndeki bitiminde de gözlemlenmiştir.
Bu alanda tespit edilen dikdörtgen formdaki tuğla altlık ve üzerinde dairesel bir taşın
yerleştirildiği Hellenistik Döneme tarihli yazıtlı mezar sunağı geç dönem düzenlemelerinin
en açık örnekleridir. Bu düzenlemelerin tarihi henüz kesinlik kazanmamıştır. Ancak benzer
bir durum bazilikanın kuzey duvarında da tespit edilmiştir. Duvarın inşasında çok sayıda
küçük moloz taşları kullanılmıştır. Bunların dışında yakında bulunan anıtlardan blokların
da devşirme malzeme olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu devşirme malzemeler
arasında Roma Dönemine tarihlenen yazıtlı bloklar ve üzerinde savaşçı sahnesinin bulunduğu
kabartma önem taşımaktadır. Bunlardan başka üzerinde haç kabartması işlenmiş bir blok
ve kabartmalı templon parçaları da ele geçirilmiştir. Kazısı tamamlanan kuzey sahındaki
mimarî düzenlemenin Orta Bizans Döneminde gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. Dolgu
içerisinde bulunan ve M.S. 11.-12. yüzyıllara tarihlenen seramik parçaları bu düşünceyi
destekler. Bazilikanın kuzey sahınındaki kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından
Satoshi Urano başkanlığındaki bir mimarî ekip gün ışığına çıkan mimarî döşemin belgeleme
çalışmalarını yürütmüşlerdir (Resim: 7).
IV. Stadyum Alanı

Mustafa DUMAN
Şevket AKTAŞ

Stadyum Alanı çalışmaları iki farklı noktada gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların ilk
etabını Stadyum Alanı’nı U formunda çevreleyen sütunlu galeride, stadyum düzlüğünün
kuzeydoğu köşesinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları oluşturmuştur (Resim: 8). Öncelikle
kazı yapılacak alanda 5x5m. ölçülerinde bir karelaj çalışması yapılmış, karelajların
yüzeyinde tespit edilen çok sayıdaki mimarî blok numaralandırılarak oluşturulan taş plan
krokisine işlenmiştir. Ardından başlanılan kazı çalışmaları sonucunda sütunlu galeriye ait
çok sayıda sütun altlığı, sütun gövdesi, volütlü sütun başlığı, architrav, friz ve geison bloğu
bulunmuştur. Bazı sütun altlığı ve gövdesi parçaları in situ ele geçirilmiştir. Kazı çalışmaları
esnasında galerinin doğu yönünde kısmen korunmuş tessera mozaik döşemi de tespit
edilmiştir. Böylece sütunlu galerinin iç kısım zemin döşemesinin tessera mozaiklerinden
oluştuğu anlaşılmıştır. Kazı alanında ele geçirilen tüm mimarî döşemin değerlendirilmesi
sonucu bir anastylosis çalışması da yapılmıştır. Bu bağlamda in situ duran sütün altlıkları
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üzerine bazı sütun gövdeleri yerleştirilmiştir. Arşitrav, friz ve geison parçaları ise hemen
sütunların önünde oluşturulan alanda üst üste konarak düzenlenmiştir.
Stadyum Alanı’ndaki kazı çalışmalarının ikinci etabını stadyum oturma sıralarının
hemen önündeki düzlükte yürütülen kazılar oluşturur. Bu alandaki kazılar da 5x5 m.lik
karelajlar hâlinde sürdürülmüştür ve bu esnada Tlos antik kenti ve tüm Likya bölgesi için
çok önemli tarihsel bulgulara rastlanılmıştır. Temizlenen yaklaşık 1,10 m. yüksekliğindeki
toprak yığının ilk 30 cm.si koyu kahverengi toprak dolgu ve küçük moloz taşlardan
oluşmaktadır. Bu tabakanın ardından 50cm.lik başka bir dolgu katmanına ulaşılır. Roma
Döneminde blokaj dolgusu olarak hazırlanan bu katman yer yer ana kaya oluşumlarının
arasında kalan boşlukların toprak, küçük moloz taşlar ve atık seramik, tuğla ve kiremit
parçaları ile doldurularak düzlenmesiyle oluşturulmuştur. Roma Dönemi blokaj dolgusu
altında ise ana kayanın da gözüktüğü 30 cm.lik bir son katman daha tespit edilmiştir. Bu
katman içerisinde bol miktarda Tunç Çağına ait seramik parçaları (Resim: 9), obsidyen ve
çakmak taşından yapılmış el âletleri (Resim: 10) ve ezgi taşları ele geçirilmiştir. Böylece
bu güne kadar kıyı Likya bölgesinde gözlemlenemeyen Tunç Çağı yerleşimi ilk kez Tlos’ta
belgelenmiştir.
V. Akropol

Taner KORKUT
Çilem UYGUN
Özgü GÜNDEŞLİOĞLU

Akropolün kuzeydoğusundaki yamaçta yer alan ve gerek tapınak cepheli mimarî
düzenlemesi gerekse mezar girişindeki kabartmalarıyla diğer kaya mezarlarına kıyasla
ön planda olan Bellerophon kaya mezarı ile aynı kaya düzlüğündeki diğer dört mezarda
kazı ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 11). Bazıları neredeyse eşik taşına
kadar moloz ve toprak dolguyla örtülen mezarlar güneyden başlayarak kuzeye doğru KM1’den KM-5’e kadar numaralandırılmıştır. KM-2 olarak adlandırılan ve cephe mimarîsiyle
de diğer dört mezardan farklı olan Bellerophon Kaya Mezarı, Klâsik Dönemden başlayan
seramik buluntularıyla alandaki en erken kaya mezarıdır. M.S. 1. yüzyıla kadar kesintisiz
olarak devam eden seramik kronolojisi mezarın uzun süreli kullanımının bir sonucudur.
Diğer mezarlarda bulunan M.S. 1-2. yüzyıl tarihli günlük kullanım seramikleri, harçlı tuğla
örgüsü ve basit cephe mimarîsi Roma Dönemi tarihlemesini doğrulamaktadır.
VI. Akkemer Mevkii

Çilem UYGUN
Tijen YÜCEL

Tlos kent merkezinin güneydoğusunda yer alan Akkemer Mevkii’nde ilk kez 2006
yılı kazı sezonunda kaçak kazı girişimlerinin ardından gerçekleştirilen kurtarma kazılarında
tonozlu mezar odasına sahip podyumlu anıt mezar açığa çıkartılmıştır. Kaçakçılar tarafından
tahrip edilen mezarda atık toprak içerisinde ele geçirilen kabartmalı lâhit parçaları
mezarın Antik Dönemdeki niteliğine ilişkin önemli ipuçları vermekle birlikte alanın
Roma Döneminde nekropol olarak kullanıldığı kesinlik kazanmıştır. Bu tespit ne yazık ki
kaçakçılar tarafından da anlaşılmış olup aynı mezarın doğusundaki terasta 2011 yılında
tekrar kaçak kazı gerçekleştirilmiştir. Mezarın mimarîsine yönelik verileri tespit edebilmek
ve olası diğer mezarları tekrarlanması neredeyse kesin olarak nitelendirebileceğimiz kaçak
kazılardan kurtarabilmek adına bu alanda kazı çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 12).
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Öncelikle toprak ve moloz dolgunun alınmasının ardından batı ve kuzey yönlerde devam
eden in situ podyum blok sırasına ulaşılmıştır. Doğu yönde devam eden kuzey sırası ise
yamaç nedeniyle yüksekliği 1.80 m.ye ulaşan dolgunun altında kalmaktadır. Kazı alanının
güneydoğu köşesinde in situ korunan köşe bloğuyla podyumun 6.23x5.53m. ölçülerinde
olduğu anlaşılır.
Kareye yakın planlı podyumun kuzey kenarında doğu-batı doğrultusunda uzanan
tuğla duvar örgüsünün hemen arkasındaki kaba işçilikli ikinci duvar sırası toprak kaymasını
engelleme amaçlıdır. Büyük bir kısmı toprak dolgu altında kalan tuğla duvar ise iç kısmında
kalınlığı 5 cm.ye ulaşan sıva tabakasından da anlaşıldığı üzere istinat duvarını gizlemek
için podyum üzerine oturtulmuş olmalıdır. Podyum ve istinat duvarının açığa çıkarılması
sonrasında kazı çalışmaları güneye kaydırılarak aslan ayağı bezemeli bloğun da yer aldığı
taşların alınmasına başlanmıştır. Bu esnada yüksek kabartma tekniğiyle yapılmış bir adet
erkek başına ait parça ele geçirilmiştir. Podyum üzerine yerleştirildiği düşünülen kabartmalı
lâhide ait olduğu tahmin edilen bu baş dışında, elbise kıvrım parçaları da aynı seviyede ele
geçirilmiştir. Blokların kaldırılmasının ardından tavan göçüğünden mezar odasına girilmiş,
toprak dolgunun temizlenmesiyle mezar odasının mimarî planı netleştirilmiştir. Dökme
tonozlu üst örtüye sahip olan mezarın iri blok taşlardan örülen kapı sövelerinden anlaşıldığı
üzere girişi batı yönündedir. 2.75x3.30m. ölçülerindeki mezar odasının kuzey ve güney uzun
kenarında birbirini karşılayan üç kalas yuvası tonozun yapımında kullanılan ahşap kalıpla
ilişkilidir. Moloz taş ve harç parçalarının yoğunlukta olduğu dolgu içerisinde anatomik düzen
sergilemeyen kemik parçaları ele geçmiştir. Sayısal açıdan yoğunluk göstermeyen seramik
buluntu grubu içerisinde Roma Dönemi günlük kullanım seramikleri yanında Hellenistik
Dönemden gövde kısmı kırmızı bantlarla süslü, karınlı kaplara ait parçalar az sayıda da
olsa yer alır. Eşik taşının üst kodunda ele geçirilen, ağız, kulp ve konik kaide olmak üzere
üç parçadan oluşan bronz testi ile kuzeybatı köşede bulunan karpuz dilimli mavi renkli
cam boncuk mezarın orijinal buluntu grubuna ait eserlerdendir. Orta alanda bulunan Bizans
sikkesi ise Antik Dönem soygunuyla ilişkilidir.
VII. Köy Tarlası

Çilem UYGUN

Akkemer Mevkii’nin batısında kalan ve köy tarlası olarak kullanılan arazide 2010
yılında çıkan yangın sonrasında tarlanın kenarına yığılan moloz kümesi içerisinde biri
sağlam olmak üzere iki kapak ve kırık bir lâhit teknesi açığa çıkmıştır. 2011 kazı sezonunda
söz konusu lâhitlere yönelik olası kaçak kazı girişimlerini engelleme amaçlı kazı çalışmaları
yürütülmüştür. Genel bitki temizliğinin ardından 2.13x0.90 m. ölçülerindeki lâhit kapağı ve
batısındaki tekneye Lâhit 1, onun güneyindeki iki parçadan oluşan kırık örneğe ise Lâhit 2
kodları verilmiştir (Resim: 13).
Lâhit 1:Teknesinden bağımsız olarak doğu-batı doğrultusunda uzanan kapağın
etrafındaki seviye düzleme çalışmalarında 1.15 m. uzunluğunda 20 cm. kalınlığında blok
parçası açığa çıkarılmıştır. Bu alandaki çalışmalar mimarî devamı olmayan kırık bloğun
Lâhit 1’in kapağını kuzeyden sınırlandırma amaçlı kullanıldığını göstermiştir. Kaldırılan
kapak taşının altında doğu-batı doğrultusunda uzanan iki blok taşın bitiminde batı yönünde
yerleştirilen sürgü yuvalı eşik taşı tespit edilmiştir. Böylece güney yönünde bir mezar
düzenlemesi ortaya çıkmıştır. Eşik taşının hemen önünde ulaşılan harç katkılı sıkıştırılmış
zemin bu görüşü doğrulamakla beraber alanda kemik buluntusuna rastlanmamıştır. Ancak
zemin üstündeki dolguda bulunan çok sayıda kandil mezar kullanımına ait eser grubunu
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oluşturur. Stil özelliklerine göre M.S. 1-2. yüzyıla tarihlenen kandiller içerisinde minyatür
adak kandilleri de bulunmaktadır. Kandillerin dışında aynı alanda Roma Dönemi günlük
kullanım seramiklerine ait form örnekleri ile amphora dibi ve pithos parçaları da ele
geçirilmiştir.
Lâhit 2:Lâhit 1’in güneydoğusunda yer alan Lâhit 2’nin kapağı iki parça hâlinde
ele geçirilmiştir. Toprak dolguyla kaplı lâhit teknesinin batıya bakan uzun yüzünde tabula
ansata içerisinde 13 satırdan oluşan Yunanca yazıt bulunmaktadır. Tekne içerisindeki
dolgunun alınabilmesi ve kırık yazıt parçalarının zarar görmemesi için kapak kaldırılmış,
sonrasında teknenin yazıtlı parçaları da restorasyon aşamasında kolaylık sağlamak adına
numaralandırılarak koruma altına alınmıştır. 2.17x0.98 m. ölçülerindeki tekne içerisindeki
dolgudan az sayıdaki günlük kullanım seramikleri dışında buluntu ele geçirilmemiştir.
Teknenin batı dar yüzünde işlenen yastık ve doğu dar yüzündeki minder kenarları işçilikteki
detaylardır. Ayrıca kapağın uzun dar yüzlerinin bitiminde dekoratif amaçlı dikey silmeler
bulunur. Teknenin etrafında yapılan kazı çalışmalarında ise yazıtlı yüzü kapatacak şekilde
örülen ortalama 94 cm. genişliğinde düz blok ve moloz taşlardan oluşturulmuş geç dönem
duvar açığa çıkartılmıştır. Aynı zamanda Lâhit 1 ve 2’yi birbirinden ayıran bu duvar örgüsü
alanda ilk kullanımı M.S. 1. yüzyıla kadar giden lâhit düzenlemesinin M.S. 4. yüzyıl
evresidir. Teknenin doğu dar yüzünün bir kısmını da kapatan duvar güney uzun yüzde
kesilir. Teknenin güney bitiminde ise düz bloklardan oluşturulmuş zemin açığa çıkmıştır.
Lâhit 2’nin orijinal konumunu gösteren zeminde ikinci kullanımdan kalma harç parçaları
izlenmektedir.
VIII. Yüzey Araştırmaları

Taner KORKUT
Gül IŞIN
Recai TEKOĞLU
Zühal ELİNÇ
Çilem UYGUN

Oldukça geniş bir coğrafyaya yayılan Tlos antik kentinin sınırlarını belirlemek
imkânsızdır. Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sonrasında rahatlıkla görülebilen kent
merkezinin hemen yakınında ve bu alanın çevresinde bugün bitki örtüsü altında kalan
çok sayıda arkeolojik kalıntı bilinmektedir. Söz konusu kalıntıların tespit edilmesi ve
envanterlenerek planlarının kent haritasına işlenmesi amacıyla 2010 yılında başlanan
yüzey araştırmalarına 2011 yılında da devam edilmiştir. Elde edilen tüm veriler TÜBİTAK
tarafından desteklenen “Tlos Antik Kenti ve Teritoryumu İçerisinde Kalan Alanlardaki
Arkeolojik Kalıntıların Tespiti, Şehircilik Anlayışının Araştırılması ve Likya Bölgesi SosyoKültürel Yapısı İçerisindeki Yerinin Belirlenmesi” isimli projemiz kapsamında Coğrafî Bilgi
Sistemine aktarılmıştır.
2011 yılı kazı sezonunda Tlos kent merkezi sınırlarında kalan ve modern yerleşim
isimlerine göre 25 mevkiiden oluşan alanda yüzey araştırması yürütülmüştür. Kamu
yapılarının konumlandığı düzlüğü çevreleyen engebeli arazide gerçekleştirilen araştırmaların
birinci etabını kent merkezinin kuzey ve doğu bölgelerinin incelendiği 2010 yılı kazı
sezonundaki çalışmalar oluşturur. Kaya mezarları ve Osmanlı kale kalıntısıyla uzun süreli
yerleşim evrelerinin bir arada izlendiği akropol ve çevresindeki bölgeler ise bu yılki yüzey
araştırma programı kapsamında taranmıştır. İkinci etap olarak da nitelendirebileceğimiz 2011
yılı çalışmalarında her kalıntının arkeolojik ve epigrafik açıdan belgelenmesi hedeflenmiştir.
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Kent florasına ilişkin doğal ve kültürel peyzaj araştırmalarıyla paralel yürütülen bu belgeleme
çalışmaları esnasında kayıt altına alınan yapılar RTK (CORS) ve Total Station ölçüm âletleri
kullanılarak mevcut kent haritasına işlenmiştir. 2011 yılı çalışmalarının başlangıç noktasını
akropolün en üst kodunda yer alan Kanlı Aliağa Kalesi’nin kurulduğu düzlüğün kuzey, batı
ve güney yamaçları oluşturur. Akropol yükseltisinin batı ve kuzey eteğinde geçit vermez
uçurumlarla sınırlanan araştırma alanı, güneyde derin vadiyle Türbe Mevkii’ne kadar
uzanır. Geniş ve dağlık arazide gerçekleştirilen çalışmalar kent merkezinin güneydoğusunda
konumlanan Bağlıağaç ve Balaman Mevkiileri’nde tespit edilen kalıntılara kadar uzanmıştır.
2011 yılı kazı sezonunda gerçekleştirilen yüzey araştırmalarının diğer önemli
bir etabını ise Girmeler Mağara/Höyük yerleşimi ile Tavabaşı Mağarası çalışmaları
oluşturmuştur. Girmeler Mağara/ Höyük yerleşimi prehistorik çağlardan başlayan bir süreçte
buluntular içermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Mevcut verilerin yok edilmeden
kayıt altına alınması ve değerlendirilmesi amacıyla bu alanda 2010 yılı kazı sezonunda
bilimsel çalışmalar başlatılmış ve önemli sonuçlara ulaşılmıştı. Benzer çalışmalara 2011 yılı
kazı sezonunda da devam edilmiş ve yüzeyde bulunan çok sayıdaki prehistorik dönemlere ait
seramik ve el âletleri toplanmıştır. Aynı zamanda RTK (CORS) ve Total Station ölçüm âletleri
kullanılarak mağara planları oluşturulmuş ve bunlar Tlos kent haritasına işlenmiştir. Tlos
kent merkezinin güneydoğusundaki Tavabaşı Mevkii’nde 2010 yılı Tlos kazı çalışmalarının
son günlerinde Tavabaşı 2 Mağarası’nda kaçakçılar tarafından gerçekleştirilmiş bir talanla
karşılaşılmıştır. Bunun üzerine 2011 yılı kazı programı içerisine bu alanda kaçakçıların
açmış olduğu talan çukurlarının düzenlenmesi, atılmış toprakların elenmesi ve mağaraların
belgeleme çalışmaları dâhil edilmiştir. Çalışmalar ancak gerekli dağcılık donanımlarının
sağlanmasıyla başlatılabilmiştir.
İlk çalışma alanı deniz seviyesinden yaklaşık 900m. yükseklikte yer alan ve tırmanış
için güvenlik donanımı gerektiren Tavabaşı 1 Mağarası’nda yapılmıştır. Bu mağara 19 metre
eninde oldukça geniş bir girişe sahiptir. Giriş önündeki büyük kaya kütlelerindeki çökme
ve kopmalardan dolayı ulaşımı zaman içinde zorlaşmıştır. Mağaranın çok geniş olan giriş
açıklığının 10,00-12,00m. doğusunda bulunan iki adet Geç Roma-Bizans Dönemi sarnıcının
varlığı, girişteki göçüklerin günümüzden bin, bin beşyüz yıl önce gerçekleşme olasılığını
akla getirmektedir.Bu kaya kopmalarından sonra da mağaranın kullanımı sona ermiş
olmalıdır. Oldukça kalın sıvalarla yalıtılmış olan sarnıçlardan ilki yaklaşık 2,80m., ikincisi
ise 2,0 m. çapında daire plan gösterir. Sarnıçları takiben giderek daralan mağara girişi ana
girişten yaklaşık 22m. sonra 1,5 m. genişliğindeki çok dar geçitle ilk geniş galeriye ulaşılır.
Daha sonra 2. geçit daha dar ve zahmetli bir yol verir ve o da geniş ve ferah olan galeri 2’ye
ulaşır. 3. geçitten sert bir tırmanışla çıkıldıktan sonra ise oldukça küçük bir odacıkla mağara
açıklığı son bulur. Bütün galeri ve geçitlerde yüzeyde rastlanan çanak çömlek parçalarından
2 kasa çalışma örneği toplamıştır. Belgeleme çalışmaları tamamlanan malzeme genel olarak
Geç Neolitik/ Kalkolitik Dönemden Bizans Dönemine kadar farklı zaman dilimlerinden
seramik örnekleri sunmaktadır.
Tavabaşı Mevkii’ndeki ikinci çalışma alanı 2010 yılında kaçak kazıcılarca tahrip
edilmiş olan Tavabaşı 2 Mağarası olarak isimlendirdiğimiz ve 1 No.lu mağaraya göre bir
alt kodda konumlanan mağara olmuştur. Mağara girişinde yeralan kırmızı boya ile yapılmış
duvar resimleri insan eliyle veya doğal olarak meydana gelmiş yoğun tahribata rağmen
halen gözlemlenebilir durumdadır (Resim: 14). Bu Prehistorik Dönem resimlerinin yanı
sıra mağara girişindeki kaya andacında Hıristiyanlık Dönemine ait yıpranmış bir freskonun
da varlığı anlaşılmaktadır. Tavabaşı 2 Mağarası’nda öncelikle kaçak kazı alanı temizlenmiş
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ve mağara girişinde kaya resimlerinin belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır. Kaçakçılar
tarafından yaklaşık 2,0 m. çapında ve 1,0 m. derinlikte açılmış olan çukurda öncelikle
yüzeyde gözlemlenen seramikler toplanmıştır. Daha sonra bu çukurun kesiti statigrafik
veri toplamak amacıyla düzleştirilmiştir. Açma içinde ana kayanın imkân verdiği ölçüde
yaklaşık -1,30 m. kadar inilmiştir. Yapılan kesit temizliğinde seramik dolgulu 3 tabaka
tespit edilmiştir. Tabakalar genellikle karbon birikimi ile birbirinden ayrılmıştır. Bu farklı
tabakalardan toplanan yaklaşık 3 kasa seramiğin belgeleme çalışmaları devam etmektedir.
Yapılan ilk gözlemlere göre bu seramik gurubu içerisinde özellikle kulp üzerinde kabartma
ve aplikasyon bezemeli Erken Tunç Çağı olabilecek seramik örnekleri dikkat çekicidir.
Ayrıca Neolitik/Kalkolitik Çağ içine verilebilecek kaba ve çok yoğun kalker tanecikli koyu
renk hamurlu bir grup seramik de öncelikli olarak dikkatimizi çeken gruplar içindedir. Bu
grupta hafifçe perdahlanmış yüzeyin üzerinde daha koyu renkli serbestçe uygulanmış çizgi
bezemeler ilâve edilmiştir.
2011 yılı yüzey araştırmaları esnasında epigrafik incelemeler de yapılmıştır. Bu
bağlamada yapılar üzerinde veya devşirme malzeme olarak kullanılan bloklarda tespit
edilen her bir yazıt belgelenerek kayıt altına alınmıştır. Diğer yandan Tlos ve çevresinin
doğal ve kültürel peyzajına yönelik çalışmalar da yürütülmüştür. Bu çalışmalar esnasında
antik ve modern tarım teraslarının ağırlıkta olduğu mevkiler taranmıştır. Özellikle işliklerin
bulunduğu alanlarda üretim kaynağını belirleme adına önem taşıyan bitkilerden örnekler
toplanmıştır.
IX. Koruma, Restorasyon Ve Konservasyon Çalışmaları
Kazı evinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları içerisinde Tiyatro kazıları
esnasında parçalar hâlinde günışığına çıkartılan beş heykel önemli bir grubu oluşturur.
Özellikle tiyatronun sahne binası kazılarında ele geçirilen çok sayıdaki heykel parçası
Antalya Müzesi’nden görevlendirilen Uzman Heykeltraş Ayşe Korkut tarafından kısa sürede
gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla tümlenmiş ve müzeye taşınarak teşhire konmuştur
(Resim: 15). Ayrıca Tiyatro ve Stadyum kazıları esnasında bulunan bazı sütun başlıkları
ve kabartmalı frizler kazıevine taşınmış ve burada yapılan restorasyon çalışmaları ardından
araziye geri götürülmüştür. Hatta bu mimarî yapı elemanlarının bazıları orijinal yerlerine
yerleştirilmiştir. Bunlardan başka kazılar esnasında gün ışığına çıkartılan ve daha sonra
Fethiye Müzesi’ne teslim edilen etütlük ve envanterlik eserlerin tamamının konservasyon
çalışmaları kazı evinde yapılmıştır.
Diğer yandan, Kent Bazilikası’nın kazısı yapılan kuzey sahını iç kısım duvarlarında
kısmen korunmuş olan freskoların dökülmemesi amacıyla elenmiş kum, kireç ve tutkalla
hazırlanan karışım fresko parçalarının kenarlarına uygulanarak korunmaya çalışılmıştır.
Ayrıca bu alanda tüm mekânı farklı odalara bölen ara duvarlar ile tuğla altlıkların
konservasyon ve restorasyon çalışmaları da yapılmıştır. Benzer bir uygulama 2010 yılında
kısmen kazısı yapılan Vaftizhane’nin duvarlarında da gerçekleştirilmiştir. Öncelikle burada
duvarları patlatan ağaç kökleri sökülmüş ve ardından duvarlar sağlamlaştırılmıştır. Kazı
etkinlikleri sonrasında çalışma gerçekleştirilen alanların tel kafesle çevrilip koruma altına
alınması çalışmalarına 2011 yılında da devam edilmiştir. Bu amaçla tiyatronun tüm girişleri
ve sahne binasının batı yöne bakan kapıları profil demirlere monte edilmiş tel kafeslerle
kapatılmıştır. Ayrıca Kent Bazilikası’na giriş de tel kafesle engellenmiştir.
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Resim 1: Tiyatro, havadan görünüm

Resim 2: Sahne Binası çizimi
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Resim 3: Sahne Binası Heykel buluntuları

Resim 4: Kronos Tapınağı, havadan görünüm
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Resim 5: Kronos Tapınağı, restitüsyon çizimleri

Resim 6: Kent Bazilikası, havadan görünüm
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Resim 7: Kent Bazilikası, Kuzey Sahın Çizimi

Resim 8: Stadyum Alanı, havadan görünüm
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Resim 9: Stadyum Alanı, Tunç Çağı seramik buluntuları

Resim 10: Stadyum Alanı, obsidiyen ve çakmak taşı el
âletleri

Resim 11: Bellerophon Kaya Mezarı
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Resim: 12 Akkemer Mevkii, Tonozlu Mezar

Resim: 13 Köy tarlası, lâhitler
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Resim 14: Tavabaşı Mevkii, Kalkolitik Dönem kaya resimleri çizim

Resim 15: Kazı evi restorasyon çalışmaları
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SİDE 2011 YILI ÇALIŞMALARI
Hüseyin Sabri ALANYALI*
Side antik kentinde 2012 yılı çalışmaları 30 Haziran-15 Eylül günlerinde
gerçekleştirilmiştir. 2010 yılı Side çalışmalarını destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Türk Tarih Kurumu’na, Anadolu
Üniversitesi’ne, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Manavgat Kaymakamlığı’na,
Side Belediyesi’ne, Side Müze Müdürlüğü’ne ve Antalya Müzesi’nden görevlendirilen
Bakanlık temsilcimiz Ferhan Büyükyörük’e göstermiş oldukları tüm katkılardan dolayı
teşekkür ederiz.
2011 yılında ekibimize Side Doğu Kapısı projesini yürütmek için katılan Prof.
Dr. Peter Scherrer ve ekibine sağlamış oldukları bilimsel katkıdan dolay teşekkür etmek
isterim.
2011 yılında Side antik kentinde kazılar Tiyatro, Dionysos Tapınağı, Agora,
Tykhe Tapınağı, Modern Otopark’ın kuzey köşesi, Tiyatronun güneyindeki tak ve Doğu
Kapısı’nda gerçekleştirilmiştir.
I. Kazılar
I.I. Tiyatro

H. S. ALANYALI
F. ALANYALI
D. ÖZKUT

Çalışmalarımızın odak noktasını Tiyatro ve Agora kompleksi oluşturmaktadır.
(Resim: 1) 2010 yılında Antalya Anıtlar ve Rölöve Müdürlüğü’nün yapmış olduğu
ihale sonucunda Side Tiyatrosunun rölöve revizyonuna başlanmış ve rölöve çalışmaları
yüklenici firma tarafından 2011 yılının Ağustos ayında tamamlanmıştır. Rölöve revizyonu
kazı başkanlığımıza ulaşır ulaşmaz tiyatro için yapmaya planladığımız etaplamayı
gerçekleştirmeyi düşündük ve bu nedenle, 13-15 Eylül günlerinde Tiyatro ile ilgili çalıştay
gerçekleştirdik. Çalıştayımıza katkıda bulunan Dr. Ülkü İzmirligil, Doç. Emre Madran,
Doç. Dr. Deniz Özkut, Danyal Kubin, Orhan Atvur ve Rıza Yılmaz’a yapmış oldukları
katkıdan dolayı teşekkür ederiz. (Resim: 2) Ana başlığımız tiyatro için yapmamız gereken
çalışma detayları ana hatları ile başlıklar halinde değerlendirilmesi olmuştur. Tiyatro
çalışmalarında Sahne Binası, oturma basamakları ve üst caveayı destekleyen tonozlu
yapılar üç bölümde ele alınacaktır. Özellikle 2000’li yıllarda tiyatronun restorasyonunu
üstlenen müteahhit firmanın caveanın kuzeydoğu kesiminde yer alan taşlarını plansız
bir şekilde almış olması hâlen yapının bu kesiminde hareketlenmelere neden olmaktadır.
Tiyatronun en zayıf olan kesimi sahne binasıdır. Sahne binasının iç kesimde herhangi bir
sağlıklaştırma işlemine başlamadan önce agoraya bakan cephesinin güçlendirilmesi gerekir.
Bu bağlamda kuzeybatı köşedeki latrina binasının rölöve ve restitüsyon çalışmaları 2011
*

Doç.Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Yunus Emre
Kampüsü 26470 Eskişehir/TÜRKİYE
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yılında tamamlanmış, rekonstrüksiyon ve restorasyon projeleri 2012 yılı çalışmalarında
tamamlanarak 2013 yılında uygulamaya geçilmesi planlanmıştır. Uygulamanın temelini
yapının çatısını destekleyen olan taşıyıcı sistemin hantallığını hafifletmek için çözüm
önerileri ile çatı kepinginin yapılması oluşturmaktadır. Böylece, yapıya ait olan temel
sorunlardan birisi olan nemlenme engellenecektir. Latrina planı açısından yarım daire
şeklinde olması diğer Anadolu örneklerinden ayrılmasını sağlamakla birlikte bu tipin
örneklerine Kuzey Afrika’da rastlamaktayız. Bu bakımdan da ünik bir eser niteliği
taşımaktadır.
Sahne binasının kuzey dış duvarı, aynı zamanda agoranın güney stoa dükkânlarının
güney duvarını oluşturmaktadır. Burada özellikle dükkânların yıkılmış olan tonoz örtüleri
yeniden inşa edilerek sahne duvarına güçlendirilme yapılmış olacaktır. Bu kesimde gerekli
restitüsyon, rekonstrüksiyon ve restorasyon projeleri 2012 yılı çalışmaları içerisinde
gerçekleştirilerek en geç 2013 yılının ilk aylarında uygulama şemasına geçilecektir.
I.II Tiyatro Caveasının Güneyindeki Tak

F. ALANYALI
D. ÖZKUT
R. YILMAZ

Tiyatro caveasının güney kesiminde yer alan takta 2010 ve 2011 yılları içerisinde
kazı, ve dokümantasyonu yapılmıştır. (Resim: 3) Çalışmalar sonucunda yapının hem
Tiyatro’nun güneyinden geçen yolda bir tak olarak işlev gördüğü ve aynı zamanda caveanın
dış tonozları nda bu kesimde payanda olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Eski yayınlarda
su kemeri olarak değerlendirilmiş olsa da, bunu niteler şekilde bir ize rastlanmamıştır.
Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yapı projelendirilmiş,
rölöve, restitüsyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlanmıştır. 2012 yılında uygulama
projesi hazırlanacaktır.
I.III. Dionysos Tapınağı

F. ALANYALI
K. PISKER

Tiyatro’nun hemen kuzey kenarında yer alan Dionysos Tapınağı olarak isimlendirilen
tapınakta 2011 yılında gerçekleştirilen kazı ve araştırmalarda yapının ilk evresinin
tamamen farklı olduğu ve geç dönemde güneye açılan basamaklı girişinin sökülüp kuzeye
alındığı ve yapı konseptinin tamamen değiştirildiği ortaya çıkmıştır. Yapıyı mimarî olarak
Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. Katja Pisker değerlendirmektedir. Yapıya ait nihaî
sonuç 2012 yılında elde edilebilecektir. Yapıya ait sütunlar hâlen keşfedilemediği için
yüksekliği hakkında öneride bulunmamız mümkün değildir.
I.IV. Agora

H. S. ALANYALI
F. ALANYALI
D. ÖZKUT
R. YILMAZ

Agora Side Yarımadası’nın en daraldığı yerde, Liman ile kapılar arasında
tam merkezi bir alanda konuşlandırılmıştır (Resim: 4). Etrafının dükkânlarla çevreli
olması ticarî niteliğini artırmaktadır. Aslında ölçütleri bakımından Pamphylia’nın
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en önemli ticaret merkezlerinden birisi olan Side için oldukça küçüktür. Mimarî
açıdan oldukça iyi planlanmış, işlevselliği göz önüne alınarak dar bir alanda çok
fonksiyonlu bir yapı oluşturulmuştur. Side Tiyatrosu’nu Agora ile ortak bir kompleks
olarak düşünürsek, Tykhe Tapınağı, Tiyatro’ya bitişik latrina yapısı, ana tiyatro yapısının
bütünleyici parçalarıdır. (Resim: 5) Bu amaçla, Tiyatro’yu esas alan belgeleme çalışmaları
devam ederken, yakın çevresini oluşturan diğer mimarî unsurlar da ele alınmaya
başlanmıştır. Böylelikle, yapının yakın çevresi ile birlikte, güncel ve bütünlük içeren
mimarî bir belgesinin üretilmesi hedeflenmektedir.

I.V. Tykhe Tapınağı

H. S. ALANYALI
D. ÖZKUT
R. YILMAZ
M. B. YÜRÜK

1948 yılında kazısı Mansel tarafından gerçekleştirilen yapıda 2010 yılında
temel yapısı ve yapı tarihçesine yönelik sondajlar gerçekleştirilmiştir. Yuvarlak planlı
olan yapı Anadolu örneği oldukça az olan yapı tipine girmektedir. Hellen Dünyası
Klâsik Dönemden itibaren bu tarz yapıları inşa etmeye başlamıştır. Geç Klâsik ve
Erken Hellenistik Dönemde prestij yapısı olarak yaygın şekilde inşa edilmişlerdir.
Romanın en önemli Cumhuriyet tanrıçalarından birisi olan Vesta için podyumlu
yuvarlak planlı bir yapı inşa edilmiş olması eyaletlerde de tekrarına neden olmuştur.
Tanrıçanın Hellenistik dünyadaki karşılığı olan tanrıça Tykhe içinde bu tarz yapılar
inşa edilmiştir. Tapınağımız buna bir örnektir. 2011 yılında arkeolojik veriler ışığında
yapı mimarî olarak değerlendirilmiş, yapının 3-boyutlu modellerinin oluşturulmasına
yönelik olarak mimarî belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. (Resim: 6-8) Bunun
yanı sıra, yine sanal ortamda 3-boyutlu restitüsyon önerisinin geliştirilebilmesi amacıyla,
mimarî parça envanterinin oluşturulması ile rölöve, restitüsyon, rekonstrüksiyon ve
restorasyon projeleri oluşturulmuştur. Bu doğrultuda tüm projeler Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından da onaylanmıştır. Restorasyonun
gerçekleştirilmesi için Side Belediyesi tarafından ihaleye çıkılmıştır. 2012 yılının
Nisan-Mayıs ayında yapının temel sondajı gerçekleştirilmiş ve ayağa kaldırılmaya
başlanmıştır. 1/4’ü yeniden ayağa kaldırılacak olan tapınaktaki çalışmalar Eylül ayı
sonunda bitirilecektir.
I.VI. Doğu Kapısı

P. SCHRERRER
U. LOHNER

Mansel tarafından kazılmaya başlanan doğu kapısı 1966 yılından sonra
araştırmaya devam edilmemiş ve Side’nin doğu tarafında kumul alan içerisinde
yer aldığı için geçen süre içerisinde yeniden deniz tarafından ilerleyen kumlar ile
örtülmüştür. 2011 yılında Graz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Peter Scherrer, doğu
kapısında kazı için araştırmalara başlamıştır. Buradaki çalışmamızın asıl amacı hem
kentin doğu girişini tespit etmek, hem de kent içerisindeki ana arterleri belirlemekti.
2011 yılı kazıları sonucunda Doğu kapısında Mansel’in ulaşmış olduğu zemin ortaya
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çıkarılmıştır. (Resim: 9) Kuzey, batı ve güney dış cephelerinin Mansel’in kazılarında
tam ortaya çıkarılmadığı anlaşılmıştır. Bu kazılar sırasında 60’lı yıllarda bırakılmış
olan molozlar ve Mansel’in yayınında yer almayan kapıya ait silâh kabartmalarına
ait parçalar ele geçirilmiştir. Kapının birkaç evresi bulunmaktadır. Fakat bu evleri
anlamak için hem temel sondajları, hem de daha fazla kazı ve temizlik çalışması
yapılmalıdır.
I.VII. Modern Otoparkın Kuzeydoğusundaki Kazılar

F. ALANYALI

Side’de, otoparkın kuzeydoğusunda kalan alan kentin tarihsel süreç içindeki
dönüşümüne tanıklık eden öncelikli çalışma alanlarından biridir. 2011 yılında otoparkın
kuzeydoğusunda başlayan çalışmalar bir anlamda 2009-2010 yıllarında Dionysos
Tapınağı’nda yürütülen çalışmaların devamı niteliğindedir. Ord. Prof. Dr. A.M. Mansel ve
sonra Dr. Ü. İzmirligil başkanlığında Dionysos Tapınağı ve çevresinde yürütülen kazı ve
düzenleme çalışmaları sırasında neredeyse yapı tamamen açığa çıkarıldığından bu alanda
2009-2010 yıllarında çok önemli verilere ulaşılmasına rağmen, bu alanın kullanımına ne
zaman son verildiği tespit edilememiştir. Tiyatro ve Dionysos Tapınağı çevresindeki kentsel
dönüşümü ve bu alanın kullanımının ne zaman son bulduğunu tespit etmek amacı ile
otoparkın kuzeydoğusunda çalışmalara 2011 yılında başlanmıştır. (Resim: 10)
Çalışmalar sırasında bir kısmı otoparkın altında kalan küçük mekânlardan oluşan
ve Geç Antik Çağda da kullanılan bir hamam yapısı ortaya çıkarılmıştır. Yapı ve çevresi
son kullanım evresi okunabilecek şekilde 2011 yılında açığa çıkarılmıştır. Ancak, bu
yapının altında M.Ö. Geç 5. yüzyıla kadar geri giden bir yapılaşma tespit edilmiştir. M.Ö.
5. yüzyıldan başlayan ve M.S. 13. yüzyıla kadar kullanıldığı tespit edilen bu alanı öncü
yapıları ile değerlendirebilmek, Tiyatro ve çevresindeki kentsel dönüşümü tespit edebilmek
için 2012 yılında yapının temeline yönelik çalışmalarımız devam edecektir. 2009 yılından
bu yana Tiyatro ve çevresinde yaptığımız çalışmalar kapsamında en erken buluntular bu
alandan ele geçirilmiştir.
Alan, bu önemli konumuna rağmen şimdiye kadar hak ettiği ilgiyi görememiş hatta
alanın bir kısmı otopark bir kısmı da sanki çöplük gibi kullanılmış, etrafta yapılan kazılar
sırasında ele geçirilen bir çok mimarî blok da buraya doğru atılmıştır. Bu alanı araştırmak
sonra da koruma altına almak ve ziyarete açmak çalışmalarımızın diğer önemli amaçlarından
biridir.
Otopark ve onun kuzeydoğusunda kalan kazı alanımız önümüzdeki birkaç yıl içinde
gerçekleştirilmesi planlanan “Arkeopark” alanı içinde kalacağından bu projeye hızla entegre
olabilmek için kazı ve koruma çalışmalarına başlanmıştır. 2011 yılı içinde açılan alanlar,
Eylül ayı içinde acil koruma önlemleri ile koruma altına alınmıştır.
II. Araştırmalar
II.I. Apollon-Athena Tapınakları ve Liman AA Bazilikası
H. S. ALANYALI
F. ALANYALI
Side antik kentinde en önemli eksiklerden biri, hâlen planlanmış bir “gezi güzergâhı”
nın bulunmamasıdır. Bu amaçla, kentte anıtsal nitelikteki mimarî yapıların daha iyi gezilip
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görülmesini ve tanıtılmasını amaçlayan bir gezi güzergâhı oluşturulmaya çalışılmakta ve bu
konsept içinde kalan yapılarda süratle arkeolojik araştırmaların ve koruma çalışmalarının
yapılmasına başlanılmış bulunmaktadır. Side Apollon Tapınağı (N1), Athena Tapınağı (N2)
ve AA Bazilikasında (Liman Kilisesi) yapılması planlanan koruma ve düzenleme çalışmaları
da bu projenin en önemli parçalarından biri olarak büyük önem taşımaktadır. (Resim: 11)
Geçtiğimiz yüzyılın 80’li yıllarında “Side Dostları Derneği” ve Jale İnan’ın
öncülüğünde, Zeynep Ahunbay’ın proje ve uygulamasını yaptığı çalışma ile Apollon
Tapınağının kuzeybatı köşesi ayağa kaldırılmıştır. Restorasyon çalışmaları dönemi içerisinde
en başarılı çalışmalardan biri olmuş, kısa bir sürede tapınak kültür turizmi açısından
tiyatrodan sonra antik Side kentinin sembolü haline gelmiştir. Hatta tapınak restorasyondan
sonra Türkiye’nin tanıtımında kullanılan en önemli görüntülerden birini oluşturmaktadır.
Son yıllarda restorasyonda görülen bozulmalar sadece uzmanları değil, buraya gelen
ziyaretçileri de ürküten bir boyuta geldiğinden ve etrafta herhangi bir çevre düzenlemesi
olmadığından böyle önemli bir alanın, bu şekilde nasıl bırakıldığı ziyaretçiler arasında
şaşkınlık yaratmaktadır. Son sıralarda Tapınaklar ve Bazilika alanı “içinden motorla geçilen”,
“araçların dönmek için manevra yaptıkları” bir alan hâline gelmiştir.
Apollon ve Athena Tapınakları ile AA Bazilikası kentin en önemli yapıları olması
yanında yoğun ziyaretçi akınına uğrayan kesimdir. Bu vahşî kullanımı ve eserlere verilen
zararı önlemek için alanın tahsisi Side Beleyesi’ne verilmiş ve kazı başkanlığımızın
danışmanlığı ve gözetiminde alanın hem koruma altına alınması, hem de kontrollü ziyaretin
yapılması için proje çalışmalarına başlanmıştır. 2012’nin Mayıs ayı içerisinde alan 3D lazer
tarama ile dokümantasyonu yapılmış ve projelendirilmeye başlanmıştır.
II.II. Bizans Dönemi Çalışmaları

Ş. YILDIRIM

2011 kazı sezonunda Side’nin Bizans Dönemi dinî yapılarının rölöveleri bitirilmiştir.
Mimarî kataloglama ve değerlendirme aşamasında devam etmekte olan çalışmaların geldiği
nokta, Side’nin olasılıkla en erken tarihli kilisesi, liman bölgesinde bulunan ve gelişmiş
bir üç nefli Hellenistik bazilikal plan şemasına sahip olan AA Bazilikası’dır (Resim: 12).
Yapının mimarî anlamda karşılaştırma örnekleri ile kiliseye ait olduğu bilinen mimarî
plastik ve liturjik taş eserlerin üslupsal özellikleri, kilisenin M.S. 5. yy’ın ilk yarısına
tarihlendirilebileceğini göstermektedir. AA Bazilikası içine daha sonra yapılmış olan kapalı
haç planlı küçük kilise ise cephelerindeki tuğla bezemelerden dolayı, kentin en geç tarihli
kilisesi olmalıdır ve M.S. 11-12. yüzyıl içinde değerlendirilebilir.
Bizans Dönemi için kentin en önemli dinî merkezi Piskoposluk Sarayı’dır. 6. yüzyıla
tarihlendirilebilecek saray kompleksinin ana kilisesi, dışta birer koridoru bulunan, üç
nefli transeptli bazilikal planda inşa edilmiştir. Kiliseye kuzeydoğudan bitişik olarak inşa
edilmiş ve bir giriş mekânı ile kilisenin kuzey transept koluna bağlanan vaftizhane binası,
soyunmalık, vaftiz odası ve konsignatorium olmak üzere üç birimden oluşmaktadır ve vaftiz
töreninin litürjisini mimarî olarak sergileyen az sayıdaki örneklerden biridir.
Kilisenin güneyinde yaşam ve idarî işlevli olması gereken ve birbirine bitişik ve geçişli
olarak düzenlenmiş mekânlardan oluşan bölüm yer almaktadır. Kalın duvarlı ve beşik tonoz
örtülü olan bu bölüm, daha erken tarihli bir hamam yapısının Bizans Döneminde farklı bir
amaçla yeniden düzenlenmesiyle saraya dönüştürülmüş olabilir. Bu konudaki araştırmalar
devam etmekle birlikte, ilerleyen zamanda daha sağlıklı bilgilere ulaşılabilecektir.
Tiyatronun kuzeyinde yer alan ve bugüne yalnızca doğu cephesi ile, kuzey ve güney
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duvarlarından küçük birkaç parçanın ulaştığı bir diğer kilisenin mevcut veriler üzerinden
restitüsyonu yapılmıştır. Buna göre kilise, üç nefli transeptli bazilikal plan tipindedir.
Geniş transept kolları, neflerle bağlantılı sütunların taşıyıcı olarak transept içinde devam
etmesi gerektiğini göstermektedir. Uzun yıllardır otopark olarak kullanılan ve herhangi bir
arkeolojik buluntunun olmadığı kilise 6. yüzyıl içinde değerlendirilebilir.
II. III. Side Liman Ve Büyük Hamaları

H. S. ALANYALI
F. ALANYALI

Aynı şekilde tahsisi Side Belediyesi’ne verilen Liman ve Büyük Hamam’da da
çalışmalar başlanmıştır. Söz konuş iki hamama restorasyon çalışmaları tamamlandıktan
sonra kültürel işlev verilecektir. Liman Hamamı, hamam kültürü ve bünyesinde sahip olduğu
Girit göçmenlerinin yapmış olduğu yağhane ile geleneksel zeytinyağcılığın anlatıldığı bir
müzeye dönüşecektir. Büyük Hamam daha çok kısa süreli sergi ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleştirileceği bir alan olarak projelendirilecektir.
II.IV. Sikke Çalışmaları

A. T. TEK

2011 sezonunda Side kazılarında tamamı bronz, 121 adet sikke bulunmuştur. Bunların
1 adeti Ptolemaios Krallığı; 5 tanesi Hellenistik Dönem şehir darpları (Side, Aspendos ve
Erythrai); 4 tanesi Roma İmparatorluk Devri şehir darpları (Side ve Perge); 80 adedi Geç
Roma İmparatorluk; 19 adeti de Bizans dönemine ait sikkelerdir.
Ayrıca otoparkın kuzeydoğusunda bulunan Geç Antik Dönem Hamamı’nın kazısı
sırasında derin bir sondajda bulunan bir pişmiş toprak kumbara içerisinde 405 gümüş sikke
içeren bir define ele geçirilmiştir. Kumbara önce röntgen ve endoskopi ile incelenmiş; daha
sonra Side Arkeoloji Müzesi’nde görevli Restoratör/Konservatör Suzan Okumuş tarafından
bu sikkeler kumbaraya zarar vermeyecek şekilde mekanik olarak kumbara içerisinden
çıkarılmış ve temizlenmiştir (Resim: 13-14).
“2011 Side Kumbara Definesi”, 3 adet Asia Eyaleti kistophorosu ve 402 adet
(bir tanesi Antik Çağ sahtesi) denarius içermektedir. Define İmparator I. Claudius’tan
başlayarak İmparator Caracalla’ya kadar muhtelif imparator ve eşleri adına basılmış sikkeler
içermektedir. Define içerisinde normalde nadir olmayan Geta Caesar’ın hiçbir sikkesinin
bulunmaması nedeniyle bu definenin zaman içerisinde değil, ama İmparator Caracalla
Döneminde toparlanarak kumbara içerisine yerleştirildiği düşünülebilir. Definedeki en geç
tarihli sikke M.S. 217 yılına aittir, dolayısıyla definenin bu yıl veya az sonrasında gömüldüğü
düşünülebilir.
II.V. Cam Çalışmaları

A. T. TEK

2011 sezonunda ele geçirilen cam buluntuları arasında en ilgi çekici olanlar, otoparkın
kuzey doğusundaki geç antik hamamının kazısında ele geçirilen mozaik cam levha
parçalarıdır. Örnekleri daha önce Mısır, Sardis ve yakın zamanlarda İstanbul’da yapılan
kurtarma kazılarında ele geçirilen bu mozaik cam levhalar, genellikle M.S. 5-6. yüzyıllara
tarihlendirilmektedir. Side örnekleri de literatürden daha önce bilinen diğerleri gibi ağırlıklı
olarak yeşil, sarı ve bunların tonlarında yapılmış bitkisel bezemeler içermektedir.
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II.VI. Seramik Çalışmaları

B. S. A. ORANSAY
D. ŞEN YILDIRIM

Roma Dönemi: Side kenti 2011 yılı seramik çalışmalarında otoparkın kuzeydoğusunda
kalan alan ve Dionysos Tapınağı’nda gerçekleştirilen sondajlarda ele geçirilen malzeme
üzerinde incelemeler yapılmıştır. 4855 seramik parça tasnif edilmiş ve çizimleri
tamamlanmıştır. Toplanan malzemenin %.70’i Geç Antik Çağ, %20’si Roma ve % 10’u
Geç Klasik ve Hellenistik dönemlere aittir. Dionysos Tapınağı’nda yapılan çalışmalarda ele
geçen seramikler genel olarak Hellenistik ve Erken Roma Dönemine tarihlendirilmekte olup
otoparkın kuzeydoğu kesiminde Geç Klâsik Dönemden başlayarak Geç Roma Dönemine
kadar uzanan geniş bir zaman dilimine ait örnekler saptanmıştır.
Geç Klâsik Dönem örnekleri siyah astarlı kantharos ve kylix tarzındaki kap
parçalarından oluşmakta ve genel olarak M.Ö. 5.y.y. sonu – 4.y.y. başına tarihlendirilmektedir.
Hellenistik dönem seramik örnekleri Doğu Akdeniz Hellenistik seramik repertuarının sınırlı
bir kısmını içermektedir. Ele geçirilen malzeme, siyah astarlı erken Hellenistik Dönem
seramikleri, içe çekik dudak kenarlı kaseler gibi dönemin Doğu Akdeniz’de yaygın olarak
görülen örneklerinden oluşmaktadır.
Roma Dönemi seramik buluntuları arasında M.Ö.1.y.y. ortasından M.S. 2.y.y. sonuna
kadarki döneme ilişkin Doğu sigillatası A ve Kıbrıs sigillatası gruplarına ait kase formları
bulunmaktadır. Bu grupların en yakın benzerleri Anemurium, Tarsus, Perge ve Antiokheia
gibi güney Anadolu yerleşimlerinde saptanmıştır.
2011 yılında Side’de yürütülen kazı çalışmalarında 2009 ve 2010 yıllarında tespit
edildiği gibi yoğun bir Geç Antik – Erken Bizans dönemine ait seramik buluntularla
karşılaşılmıştır. (Resim: 15) Kıbrıs kırmızı astarlı (LRD/ Cypriot red slip) grubuna ait tüm
formlar ele geçirilmiştir. Özellikle, bu grubun geç tarihli form 8, 9 ve 10 tiplerindeki örnekler
bulunmaktadır. Ek olarak, Afrika Kırmızı Astarlı (ARS/African red slip) grubuna ait birkaç
form ile çok az sayıda Foça Kırmızı astarlı seramiğine rastlanmıştır. Geç Antik – Erken
Bizans örnekleri, Perge başta olmak üzere Anemurium ve Kelenderis örneklerine oldukça
yakındır.
Bizans Dönemi: 2009 yılında başlayan Side kazı çalışmaları kapsamında Dionysos
Tapınağı, Tak çevresi, Tykhe tapınağı ve OPKD kazı çalışmaları neticesinde yoğun Geç
Roma- Erken Bizans Dönemine ait seramik buluntularıyla karşılaşılmıştır. 2009-2011
yıllarında envanterleme çalışmalarına devam edilen Geç Roma-Erken Bizans seramikleri:
kırmızı astarlı seramikler, amphoralar, günlük kullanım kapları, kandiller ve unguentariumlar
olarak gruplandırılarak temel form repertuarı oluşturulmaya başlanmıştır.
Side’nin kırmızı astarlı seramikleri grubunun % 80’ine yakın bir oranda Kıbrıs
kırmızı astarlı veya Geç Roma D grubu olarak adlandırılan seramik grubundan oluşmaktadır.
Side’nin repertuarı içerisinde nerdeyse monopol oluşturan söz konusu grubun M.S. 4. yüzyıl
sonu- M.S. 7. yüzyıl ortalarına kadar neredeyse tüm formalarına ait örnekleri, farklı kalite ve
hamur renklerinde tespit edilmişlerdir.
Bir liman kenti olan Side’de tespit edilen amphora örnekleri içerisinde yoğunluk
açısından LRA 1 tipli amphoralar ilk sırada yer almaktadır. Kilikya ve Kıbrıs’ta üretimi
bilinen söz konusu amphora grubu M.S. 4. yüzyıl sonu- M.S. 7. yüzyılın ilk yarısı arasında
tüm Akdeniz havzasında dağılım gördükleri bilinmektedir. Side örneklerinde özellikle M.S.
5-6. yüzyıl formları sayıca daha fazla ele geçirilmiştir. Yoğunluk açısından ikinci ve üçüncü
sıralarda LRA 4 ile LRA 5/6 torba biçimli, Filistin bölgesi üretimi şarap amphoraları yer
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almaktadır. Side’de az sayıda da olsa Afrika üretimi amphoralara ait parça tespit edilmiştir.
Bunun yanı sıra, Ege bölgesi üretimi LRA 3 ile Yassı ada 2 tipindeki amphora örneklerine
ait az sayıda da olsa parça tespit edilmiştir.
Side’nin günlük kullanım kaplarına ait örnekler içerisinde büyük saklama kapları,
tava ve süzgeçli kaplara ait parçalar ele geçirilmiştir. Son olarak Geç Roma –Erken Bizans
Dönemine ait kandil ve unguentarium örnekleri de buluntular arasında yer almaktadır.
Bunların arasında yoğunluk benzerlerine Perge’de sıklıkla rastlanan çark üretimi fabrika tipi
kandiller çoğunluktadır. Söz konusu kandillerin erken örnekleri yanında, özellikle OPKD
alanında M.S. 6-7. yüzyıla ait olabilecek geç örneklerine de rastlanmıştır. Yerel nitelikteki
kandillerin yanı sıra konik kulplu Suriye-Filistin kökenli kandil parçası dikkat çekmiştir. Son
olarak Geç Roma-Erken Bizans Dönemi balsamarium ya da hacı kapları olarak da bilinen
mekik biçimli mühürlü ya da mühürsüz unguentarium örneklerine sıklıkla rastlanmıştır.
III. Deneysel Arkeoloji
III. I. Tiyato J Mekânı Kapısı

B. VARKIVANÇ
M. C. ÖZCAN
M. B. YÜRÜK

Tiyatronun cavea bölümünü taşıyan ve dışı boyunca uzanan tonozlu galerilerin
ardındaki mekânlardan birinde (J Mekânı) örnek bir restitüsyon ve uygulama projesi
geliştirilmiştir. (Resim: 16) Önerilen uygulama ile günümüzde tamamen açık olan mekân
cephesinin kendi dönemi içindeki görüntüsüne kavuşturulması amaçlanmaktadır. Oldukça
geniş bir açıklığa sahip olan mekân cephesinin iyi korunan eşik elemanları üzerinde, yan
duvarları ve kemeri içinde gözlemlenen özgün yuva işçilikleri, proje ekibinin birikimleri
ışığında malzeme, yapısal, teknik ve statik özellikler açısından yorumlanmış ve mekân
açıklığının ikişer kanatlı 3 kapı yanında, profilli bir hyperthyron ve kafes sistemleri ile
kapatıldığı ortaya konulmuştur.

212

Resim : 1

Resim : 2
213

Resim : 3

Resim : 4
214

Resim : 5

Resim : 6
215

Resim : 7

Resim : 8
216

Resim : 9

Resim : 10
217

Resim : 11

Resim : 12
218

Resim : 13

Resim : 14
219

Resim : 15

Resim : 16
220

LIMYRA 2011
Martin SEYER* und Mitarbeiter
Die Kampagne 2011 in Limyra, die unter der Leitung von Martin Seyer und der
stellvertretenden Grabungsleiterin Zeynep Kuban stattfand, dauerte vom 1. August bis
29. September1. Unser Dank gilt der Generaldirektion für Kulturgüter und Museen des
Ministeriums für Kultur und Tourismus für die Erteilung der Grabungsgenehmigung, Frau
Esra Bideci (Selçuk) für das Entgegenkommen und die Hilfe, die sie der Grabung als
Regierungsvertreterin entgegenbrachte, sowie dem Direktor des Museums Antalya, Herrn
Mustafa Demirel, dem Kaymakam von Finike, Herrn Gökhan Görgülüarslan, und dem
Belediye Başkanı von Sahilkent, Herrn Dr. Ömer Çırpar, für ihre vielfältige Unterstützung
der Grabung.
1. Forschungsschwerpunkt zur Urbanistik Limyras
Seit der Kampagne 2011 liegt der Schwerpunkt der Forschungen auf der Urbanistik
Limyras vor allem in römischer und byzantinischer Zeit, in deren Rahmen durch gezielte
Grabungen, zunächst innerhalb der beiden byzantinischen Mauerringe der Ost- und der
Weststadt (Abb. 1) Informationen über die Entwicklung des Stadtbildes gewonnen werden
sollen. In der Kampagne 2011 wurde der Schwerpunkt dabei auf die Bebauung unmittelbar
innerhalb der beiden äußeren Stadttore der Unterstadt gelegt.
Grabung in der Oststadt

M. SEYER
H. LOTZ

Im Zuge der archäologischen Untersuchung innerhalb des östlichen der beiden
byzantinischen Stadtmauerringe Limyras sollte das städtebauliche Erscheinungsbild
des Areals um das Osttor erforscht werden. Ziel der Grabung war in erster Linie eine
Klärung des Verlaufs und der Beschaffenheit der erwarteten Einfallsstraße von Osten
und deren unmittelbarer Umbauung. Ein weiteres wichtiges Anliegen war es, Kriterien
für eine relative Chronologie von Straße und Tor bzw. Stadtmauer und möglicherweise
auch für eine Ausdehnung der Stadt in römischer Zeit zu erhalten. Trotz erheblicher
Schwierigkeiten durch den hohen Grundwasserspiegel, der den Einsatz von Pumpen
notwendig machte, gelang die Freilegung einer 4,3 m breiten, mit großen, zumeist
rechteckigen Kalksteinplatten gepflasterten Straße (Abb. 2, 3). Ihr Verlauf nach Westen
orientierte sich offensichtlich an Gebäuden an ihrem südlichen Rand, woraus ersichtlich
wird, dass sie die gesamte Oststadt in einem großen Bogen durchzog. Diese Erkenntnis
ist insofern relevant, als die Strecke zwischen dem Bischofspalast und der Stadttor
bislang nur hypothetisch erschlossen war. Einer ersten Sichtung der Fundkeramik zufolge
*Dr. Martin SEYER, Österreichisches Archäologisches Institut, Franz Klein Gasse 1, A-1190 Wien –
ÖSTERREICH, Doç. Dr. Zeynep KUBAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Kampüsü, TR-34469 Maslak,
Istanbul – TÜRKEI.
1
An der Kampagne nahmen folgende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teil: Nihan Acar, Hilal Aktur, Selda
Baybo, Pascale Brandstätter, Gül Cephanecigil, Ertunç Denktaş, Christoph Doppelhofer, Joachim Gorecki, Öykü
Gürpınar, Regina Hügli, Sena İzgi, İpek Kosova, Helmut Lotz, Sandra Mayer, Jan Nováček, Özlem Özcan,
Kristina Scheelen, Ulrike Schuh, Klaus Schulz, Günther Stanzl, Burak Üzümkesici, Banu Yener-Marksteiner.
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entstand die Straße zumindest im Bereich des Tors im 6. Jahrhundert n. Chr., doch ist
vorauszusetzen, dass sie auf eine ältere, wahrscheinlich kaiserzeitliche Trasse gesetzt ist,
da genau in ihrer Verlängerung nach Osten, im Bereich des osmanischen Klosters, die
Reste einer römischen Brücke über den Limyros erhalten sind. Bei dieser Straße handelt
es sich zweifellos um die Hauptverbindung in die östlich angrenzenden Städte Korydalla,
Rhodiapolis und Gagai.
Am nördlichen Rand der Straße wurde innerhalb des Tors eine Trinkwasserleitung
aus Stein freigelegt, bei deren Rohren es sich offensichtlich um sekundär verlegte
Elemente einer älteren Druckwasserleitung handelt (Abb. 4). Diese Leitung lässt darauf
schließen, dass die unweit östlich gelegenen Quellen im Bereich des osmanischen
Klosterkomplexes, die auch heute noch Trinkwasserqualität aufweisen, die Stadt bereits
in römischer Zeit mit Trinkwasser versorgten. Darüber hinaus bildet sie einen terminus
post quem für die Errichtung der Stadtmauer in diesem Bereich, da die Rohre von dieser
sorgfältig überbaut wurden. Sollte sich die erste Analyse der Fundkeramik bestätigen,
ergibt sich eine Datierung der byzantinischen Stadtmauer der Oststadt Limyras frühestens
im 6. Jahrhundert n. Chr.
Die Grabung in der Oststadt brachte auch für die weitere Entwicklung des Areals
in mittelbyzantinischer Zeit wertvolle Erkenntnisse. Während die Weststadt im 7.
Jahrhundert im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Sassaniden bzw. den
arabischen Stämmen zu einer massiven Befestigung ausgebaut wurde, wurde die Mauer
der Oststadt im Gegensatz dazu teilweise sogar abgerissen. Dennoch und obwohl der
steigende Grundwasserspiegel zusehends Probleme bereitete, wurde auch dieser Stadtteil
offensichtlich noch nicht aufgegeben. Zu beiden Seiten des Stadttores sind Gebäude an
die Westseite der Mauer gesetzt, deren Datierung sich vorläufig noch nicht bestimmen
lässt. Bei jenem südlich der Straße handelt es sich um ein komplexes Gebäude mit
mindestens drei Räumen (Abb. 3, 4), das in der Kampagne 2012 näher untersucht werden
soll. Die Struktur nördlich der Straße ist auf den Eingang in den nördlichen Wehrturm
des Stadttors ausgerichtet und scheint einen geschützten Zugang zu diesem darzustellen.
Ein relativ spätes Datum, wahrscheinlich bereits in mittelbyzantinischer Zeit, wird durch
eine Drainageschicht aus Ziegelfragmenten gegen das in dieser Zeit bereits sehr hoch
anstehende Grundwasser nahegelegt. Eine doppelte Reihe intentionell gebrochener
Wasserleitungsrohre, die in dem bereits sehr weichen Untergrund als Zugangsweg zum
nördlichen Wehrturm des Tors verlegt wurde, beweist dessen Verwendung zumindest als
Wachturm zu einer Zeit, in der die Straße bereits außer Verwendung war. Der steigende
Wasserspiegel stellte in mittelbyzantinischer Zeit offensichtlich ein derart schwerwiegendes
Problem dar, dass er schlussendlich doch zur Aufgabe der Oststadt führte.
Die im Verlauf der Kampagne 2011 gemachten Befunde beleuchten mit
Straßenführung, Wasserversorgung und Verteidigungsorganisation zentrale Aspekte und
Probleme Limyras in byzantinischer Zeit.
Grabung in der Weststadt

M. SEYER
U. SCHUH

Analog zur Grabung in der Oststadt wurde auch das Areal am äußeren Tor der
Weststadt mit ähnlicher Fragestellung durch eine Grabung untersucht. Der Befund
gestaltete sich an dieser Stelle jedoch um vieles differenzierter, da neben den erwarteten
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spätantiken und byzantinischen Strukturen auch zahlreiche ältere Befunde angetroffen
wurden, die einen großen Bereich der Stadtgeschichte Limyras abdecken (Abb. 5). Diese
Komplexe belegen, dass dem etwa 80 m südlich der südlichen Stadtmauer der klassischen
Siedlung2 gelegenen Areal von hellenistischer Zeit bis in das 7. Jahrhundert n. Chr. durch
wiederkehrende Umgestaltungen eine maßgebliche Rolle in der Befestigung wie auch der
urbanistischen Entwicklung der Stadt zukam.
Die älteste aufgedeckte Mauer (Abb. 6) besteht aus einer Reihe von in Ost-WestRichtung verlegten Quadern, die nach einer ersten Sichtung der Fundkeramik spätestens
in hellenistische Zeit zu datieren ist und damit wahrscheinlich einen wesentlichen Punkt
in der Stadtgeschichte Limyras darstellt. Die Mauer ist ihrer Technik und der Maße der
Blöcke zufolge eindeutig in fortifikatorischem Zusammenhang zu sehen. Zwar können
aufgrund des kleinen ergrabenen Abschnitts noch keine endgültigen Aussagen getroffen
werden, doch ist es nahe liegend, in diesen Quadern einen Teil der Stadtmauer Limyras
in der hellenistischen Epoche zu erkennen, womit sich die Ausdehnung der Stadt nach
Süden für diese Periode zum ersten Mal archäologisch belegen ließe. Eine Erweiterung
der klassischen Stadt nach Süden während der Herrschaft der Ptolemäer ist ja durch
die Lage des sog. Ptolemaions außerhalb der klassischen Siedlung (Abb. 1) mit größter
Wahrscheinlichkeit anzunehmen.
Die erwartete Einfallstraße von Westen (Abb. 5, 7, 8) wurde nicht in der
Verlängerung des Tordurchganges sondern knapp nördlich davon angetroffen; sie
ist von der byzantinischen Stadtmauer überbaut3. Mit 4,3 m weist sie exakt dieselbe
Breite wie diejenige in der Oststadt auf, doch ist sie um einiges älter, da sie wohl in der
Spätantike, möglicherweise sogar bereits in der römischen Kaiserzeit entstanden ist4. An
ihrem Nordrand wurde die SO-Ecke eines Hauses freigelegt, das wahrscheinlich etwa
zeitgleich mit der Straße entstanden und wie diese von der byzantinischen Stadtmauer
überbaut ist (Abb. 7, 8). Unmittelbar östlich dieses Gebäudes zweigt eine Wegführung
in rechtem Winkel von der Straße nach Norden ab und lässt zumindest erahnen, dass die
Bebauung in diesem Areal nach einem orthogonalen System erfolgte. Auch die massiven
Mauern südlich der Straße erwecken den Eindruck, dass sie einem regelmäßigen Plan
folgen. Diese Strukturen, die wohl vornehmlich von der römischen Kaiserzeit bis in die
mittelbyzantinische Epoche errichtet wurden und aufgrund ihrer massiven Bauweise
2

Im Gegensatz zur Interpretation des im Bereich der byzantinischen Weststadt gelegenen Mauerabschnitts als
Stadtmauer durch T. Marksteiner und den Verf. (T. Marksteiner, Das Südtor von Limyra mit Berücksichtigung
von Toranlagen und Wehrarchitektur in Lykien, ÖJh 59, 1989 Beiblatt, 41–54; T. Marksteiner, Die befestigte
Siedlung von Limyra, Forschungen in Limyra 1, Wien, 1997, passim; A. Konecny – T. Marksteiner, Zur
Bebauungsgeschichte des Areals hinter der klassischen Stadtmauer, in: M. Seyer (Hrsg.), Studien in Lykien, 8.
Ergänzungsheft zu den ÖJh, Wien, 2007, 15–28; M. Seyer, Die intraurbanen Grabmäler der klassischen Periode
in Limyra, in: O. Henry (Hrsg.), Le mort dans la ville. Pratiques contextes et impacts des inhumations intramuros en anatolie, du début de l‘Age du Bronze à l‘époque romaine, Varia Anatolica, Istanbul, im Druck) steht
die Interpretation als Mauer einer Palastanlage durch J. Borchhardt: J. Borchhardt, Zêmuri. Die Residenzstadt
des lykischen Königs Perikles, IstMitt 40, 1990, 119; J. Borchhardt, Die Steine von Zẽmuri Wien, 1993, 38–43.
3
Die Überbauung der Straße belegt, dass sich Limyra in der römischen Periode weiter nach Westen erstreckte.
Diese Erkenntnis kann allerdings nicht weiter verwundern, da eine Reduzierung des Stadtgebiets in byzantinischer
Zeit nichts Außergewöhnliches ist; auch in Lykien lassen sich für diesen Usus Parallelen finden: Vgl. z. B. M.
Zimmermann, Eine Stadt und ihr kulturelles Erbe. Vorbericht über die Feldforschungen im zentrallykischen
Phellos 2002–2004, IstMitt 55, 2005, 239–241. – „… geschrumpfte urbane Zentren“ in Lykien und Pamphylien
in mittelbyzantinischer Zeit werden von H. Hellenkemper – F. Hild, Lykien und Pamphylien 1, TIB 8, Wien,
2004, 212 erwähnt.
4
Die genaue Analyse der Fundkeramik ist noch ausständig.
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ebenfalls nicht als private Bauten anzusprechen sind, entziehen sich allerdings zumindest
vorläufig einer präziseren Bestimmung.
Die byzantinischen Stadtmauern der Weststadt Limyras wurden in zwei Phasen
errichtet, von denen die erste wohl ins 6. Jahrhundert n. Chr. zu datieren ist, während ihr
Ausbau zu massiven Verteidigungswällen im 7. Jahrhundert n. Chr. stattfand. Am Westtor
lassen sich beide Phasen verfolgen: Das Stadttor der ersten Phase war mit einer Breite
von etwa 7,2 m größer als das heute sichtbare und umfasste auch die römische Straße.
Im Zuge des Ausbaus der Mauern wurde es verkleinert und erhielt den Charakter eines
relativ engen Durchganges mit einer Breite von lediglich ca. 3 m, was den strategischen
Bedürfnissen besser entsprach. Eine aus zwei Blöcken bestehende Schwelle von etwa
0,2 m Höhe lässt erkennen, dass das Tor spätestens ab dieser Phase nicht mehr durch
Wagen zu durchfahren war5. Im Zuge der Umgestaltung wurde auch die römische Straße
überbaut, das Bodenniveau wurde um 0,5 m angehoben. Der von der Straße nach Norden
abzweigende Fußweg wurde ebenfalls aufgelassen, direkt über ihm wurde ein Gebäude
errichtet. Dieser Bau und weitere Mauerstrukturen belegen Bautätigkeit in diesem Areal
bis in mittelbyzantinische Zeit.
2. Architekturhistorische Studien am sog. Ptolemaion

M. SEYER

In der Kampagne 2011 wurden vom Projektleiter G. Stanzl abschließende
Zeichnungen und Skizzen zu technischen Details angefertigt sowie die Maße einiger Blöcke
überprüft. Von den Werksteinen mit Farbresten wurden neue Fotografien angefertigt.
Neben den Ergänzungen der bisherigen Bestandsaufnahme mit Datenbank und
Steinkatalog stand vor allem die Beschreibung der einzelnen Werksteine nach zwei
Kategorien (Podium, Tholos) und 38 Gruppen (Dach, Gebälk, Cella etc.) anhand der
wichtigsten und am besten erhaltenen Exemplare im Vordergrund.
3. Fundbearbeitung
Kleinfunde
Die insgesamt 45 aus den Grabungen in der Ost- und Weststadt geborgenen
Münzen wurden von J. Gorecki untersucht und bestimmt. Sie stammen vorwiegend aus
spätrömischer, byzantinischer und osmanischer Zeit, doch beinhalten sie auch einige
lykische Dynastenprägungen, ein Exemplar aus der Zeit der makedonischen Vorherrschaft,
eine Prägung der lykischen Liga sowie einige reichsrömische Exemplare.
Daneben wurden neben großen Mengen von klassischer, spätantiker und
byzantinischer Keramik auch zahlreiche Fragmente von Architekturteilen und
Bauornamentik, drei Steinfragmente mit griechischen Inschriften sowie Kleinfunde aus
Metall, Glas und Ton gefunden. Hervorzuheben ist dabei ein Ringstein aus Karneol mit
der Darstellung des sitzenden Gottes Merkur (Abb. 9).

5

In dieser Beziehung ergeben sich Parallelen zu den beiden Toren in der Ostmauer der Weststadt, südlich des
sog. Ptolemaions, wo das ca. 2 m südlich von jenem der ersten Phase gelegene Tor der zweiten Phase mit einer
etwa 0,6 m hohen Schwelle versehen ist. Zu diesen Toren: T. Marksteiner, Die spätantiken und byzantinischen
Befestigungen von Limyra im Bereich des Ptolemaions, in: M. Seyer (Hrsg.), Studien in Lykien, 8. Ergänzungsheft
zu den ÖJh, Wien, 2007, 35 Abb. 4–8.
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Bearbeitung der Keramik aus den Theaterthermen

B. YENER
MARKSTEINER

Die im Jahr 20076 begonnenen Arbeiten zur Fundkeramik aus den Thermen am
Theater (Sondage Q18) wurden in der Kampagne 2011 weitergeführt. Dabei wurde die
Dokumentation der unbearbeiteten Keramikfunde aus den Grabungen des Jahres 20087
mit über 25.000 Fragmenten abgeschlossen. Die im Jahr 20078 vorläufig erschlossene
zeitliche Einordnung der Verschüttung des Baus in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts n.
Chr. sowie die weitere Nutzung des Gebäudes und die damit in Zusammenhang stehenden
Umbauten zumindest bis in das 7. Jahrhundert n. Chr. wurde dabei bestätigt.
Zu dem quantitativ umfangreichsten und zugleich für die limyräische Keramik
interessantesten Fundkomplex gehört Sondage Q18-6/4-Süd, eine Einschüttung südlich
und wohl außerhalb des Thermenkomplexes. Der Fundbestand wird durch kaiserzeitliche
Waren und Formen dominiert. Nicht nur importierte Feinware wie Eastern Sigillata B
Atlante Form 60, Eastern Sigillata D Atlante Form P10/11 und P40 sowie Eastern Sigillata
A Atlante Form 51 sondern auch Transportamphoren sowie lokale Ware ergeben eine
zeitliche Einordnung in das ausgehende 2. Jahrhundert n. Chr. Die Zusammensetzung
des Fundkomplexes ist allerdings heterogen. Die vereinzelt auftretende spätrömischfrühbyzantinische Keramik bietet einen terminus ad quem für die Bauaktivitäten in diesem
Bereich.
Mit der Dokumentation des Keramikmaterials aus dem Jahr 2009 konnte
begonnen werden, wobei Funde aus den stratigraphisch relevanten Schichten vorrangig
gewichtet wurden. Das Material beinhaltet mit einer Ausnahme ein ähnliches Waren- und
Formenspektrum wie die Keramik der vorherigen Jahre9.
Die abweichende Warengruppe stammt aus den jüngeren Horizonten im Westen
(Raum 1) sowie Nordosten (Raum 6) des Gebäudes. Es handelt es sich um Gefäße, die sich
von bekannten spätrömisch-frühbyzantinischen Waren in Form und Ton unterscheiden.
Das Formenspektrum besteht in erster Linie aus Töpfen und Krügen mit Bandhenkeln
und flachem Boden, die teilweise eine Oberflächenbehandlung aufweisen, die mit dem
sog. “pattern burnishing” Dekor vergleichbar ist10 (Abb. 10, 11). Diese Ware ist in Lykien
bislang lediglich vereinzelt bekannt geworden11. Es wird erwartet, dass die Fundkontexte
aus den Thermen am Theater für deren noch in Diskussion stehende zeitliche Einordnung

6

Für einen Vorbericht zu den Arbeiten des Jahres 2007 s. T. Marksteiner und Mitarbeiter, Bericht zur
Grabungskampagne Limyra 2007, KST 30, 1, 347–358.
7
Für den allgemeinen Bericht zu den Arbeiten des Jahres 2008 s. M. Seyer – U. Schuh, Excavations and Research
at Limyra 2008, ANMED 7, 2009, 45–49.
8
B. Yener-Marksteiner, Zur Bearbeitung der Keramik aus der Sondage Q18, ein Zwischenbericht, in: Anm. 6,
351.
9
Zu den Grabungsarbeiten : M. Seyer und Mitarbeiter, Limyra 2009, KST 32, 1, 2010, 331–334. – Vgl. zuletzt
auch U. Schuh, Die Ausgrabungen in den Theaterthermen von Limyra. Vorläufige Ergebnisse 2007–2009,
in: C. Reinholdt – W. Wohlmayr (Hrsg.), Akten des 13. Österreichischen Archäologentages, Klassische und
Frühägäische Archäologie, Paris-Lodron-Universität Salzburg, 25.–27. Februar 2010, Wien, 2012, 161–167.
10
P. Armstrong, Seljuqs before the Seljuqs: nomads and frontiers inside Byzantium, in: A. Eastmond (Hrsg.),
Eastern Approachs to Byzantium, London 2001, 280.
11
Zuletzt zusammenfassend: B. Yener-Marksteiner, ÖJh 76, 2007, 272–275.
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wichtige Aufschlüsse geben12.
Die Arbeiten zum Keramikmaterial aus dem Jahr 2009 werden im Jahr 2012
weitergeführt.
Anthropologie
Während der Kampagne 2011 wurde mit der anthropologischen und
paläopathologischen Untersuchung der insgesamt 42 bei der Grabung in den Theaterthermen
der Jahre 2008 bis 2010 geborgenen Skelette begonnen13. Fünf Skelette wurden eingehend
untersucht, wobei erste Ergebnisse zu pathologischen Prozessen erzielt werden konnten.
Die 14C Untersuchung ergab eine wahrscheinliche Datierung dieser Skelettfunde zwischen
dem späten 14./frühen 15. Jahrhundert und der Mitte des 17. Jahrhunderts n. Chr. Die auf
Aussagen der Dorfbevölkerung von Saklı Su Köy gestützte, an anderer Stelle14 geäußerte
Theorie, nach der es sich bei den Bestatteten um Vertreter eines Sinti-Stammes handelt,
die sich in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts im westlichen Teil der Ortschaft Yuvalılar
Köy niederließen, lässt sich demzufolge nicht aufrechterhalten.
4. Restaurierung
Am Sarkophag des Xñtabura fand eine Besichtigung der Schäden sowie der im
Jahr 2004 erfolgten restauratorischen Notmaßnahmen statt, um die rasche Erstellung eines
Restaurierungskonzeptes für dieses Monument in die Wege leiten zu können.
Im Depot der Grabung wurden einige Stücke der Fundkeramik restauriert; die
Restaurierung eines großformatigen byzantinischen Vorratsgefäßes konnte abgeschlossen
werden (Abb. 12).
5. Çocukların Limyrası

Z. KUBAN

Antik kent ve köyün iç içe olması ve köylünün istendiği ölçüde antik kentle olumlu
ilişki kurmaması kısa ve uzun vadede ciddî zararlar doğurmuştur. Antik tiyatroda her yıl
kazı başlamadan önce toplanan düzinelerce çuval cam kırıkları, bira şişelerinden çocuk
bezlerine kadar biriken çöpün yanısıra köyde yapılan kaçak kazılar ve insan eliyle tahribat
yıllardan beri düzelemeyen bir problem teşkil etmiştir. Bunların kısa vadede telkinle veya
ikna edici görüşmelerle iyileşmesini beklemek çok saf olacağından kazı yönetimi daha
temel bir çözüm arama yoluna gitmiştir.
Büyükleri eğitmek olanaklı olmadığı için geleceğe yatırım yapıp çocuklara
yönelmek gerektiğine karar verdik. Kazı Başkan yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Kuban, İTÜ
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tarihi, Sanat Tarihi, Şehircilik ve Peyzaj Mimarlığı lisans
ve yüksek lisans programlarından toplam 10 öğrencisiyle köyün çocuklarıyla Limyra
konulu bir yaz okulu planlayıp gerçekleştirmiştir.
“Çocukların Limyrası” (www.cocuklarinlimyrasi.tumblr.com) isimli çalışma
toplam 10 gün sürdü. İlk önce 5-6-7. sınıflardan 20-25 çocuğun katılması öngörülmüşken
katılımcı sayısı 50’yi buldu. Pedagojik ve eğitsel altyapı açısından çocukların devam
12
Hier muss auf Untersuchungen bzw. Ergebnisse der gesamten archäologischen Funde aus Sondage Q18
gewartet werden. In Limyra wurden diese bis dato mit frühbyzantinischer Keramik vergesellschaftet gefunden.
13
Diese Untersuchung erfolgte durch die Anthropologen J. Nováček und K. Scheelen (beide Göttingen). Die
14C Untersuchung wurde vom Poznań Radiocarbon Laboratory in Posen (Polen) durchgeführt.
14
M. Seyer und Mitarbeiter, Limyra 2010, KST 33, 2012, im Druck. Das Datum der Sesshaftwerdung ist dort
fälschlicherweise mit den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts angegeben.
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ettiği Bağyaka İlköğretim Okulu öğretmenleri yardımcı olmuştur. Şubat ve Haziran’da
hazırlayıcı çalışmalar yapıldı ve etkinlik 3-12 Eylül günlerinde gerçekleşti. Çalışma malî
açıdan AKMED Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından desteklenmiştir. Temelde
tarihi günümüzle ilişkilendirmeye çalıştık. Kazı alanı çok ayrıntılı olarak gezildi, tanıtıldı;
ne yapıldığı anlatıldı, depolar gösterildi. Limyra buluntularının sergilendiği Antalya
Müzesi gezildi; Limyra’dan farklı olarak düzenlenmiş ve çöp içinde boğulmayan bir antik
kent olan Arykanda ziyaret edildi.
Çalışmada çocukların ürettiği bir tiyatro piyesi oluşturuldu. Konusu eski ve
günümüz Limyra’sında geçmektedir: Bir gün Gaius Caesar’ın anıtının civarında yazın
sıcakta yüzen köy çocukları içtikleri kola kutularını her zamanki gibi çevreye attığı zaman,
kutular fırlayarak geri gelir, Gaius Caesar geçmişten bugüne gelip çocuklara anıtını neden
kirlettiklerini sorar. Oyunda geçmiş ve günümüz arasında geliş gidişlerle Antik Çağda
insanların nasıl zaman geçirip eğlendikleri anlatılır. Limyra çocukları Antik Çağda
insanların spor, hamam, dans, tiyatro gibi etkinliklerle üretken bir biçimde yaşadıklarını
öğrenirler. Gaius da geçmişe dönmeden önce kaçak kazılar, zarar gören harabeler, çöp
yığınları gibi sorunlu konularda çocuklardan daha duyarlı davranmaları için söz alır ve
pek ikna olmasa da oyun böyle biter.
Çocuklar kostümleri, maskeleri, tiyatro dekorlarını İTÜ’lü ağabey ve ablalarla
beraber üretti, diyalogları birlikte geliştirip danslı tiyatro oyununu ortaya koydular.
Yaklaşık on günlük bu sürenin sonunda Limyra antik kentin tiyatrosunda oyun köy halkı
ve yerel yöneticilere oynandı.
Aralık ayında bu etkinliği hatırlatıcı çalışmalar yapıldı. Okulda, ilkbaharda da
yaza hazırlayıcı çalışmaların yapılmasıyla 2012’de de bu çalışmanın yeni bakış açıları ve
yöntemlerin eklenmesiyle devam etmesi planlanmıştır. Harabelere zarar vermeyecek bir
nesil yetiştirmeye yardımcı olmak için gerçekleştiren bu çalışmanın yaklaşık dört sene
devam etmesi ön görülmüştür.
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Abb1: Unterstadt von Limyra, Plan

Abb. 2: Grabung am Osttor, Überblick
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Abb. 3: Grabung am Osttor, Plan

Abb. 4: Osttor mit byzantinischer Straße und Wasserleitung
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Abb. 5: Grabung am Westtor, Überblick

Abb. 6: Grabung am Westtor, Ausschnitt der
hellenistischen Mauer (untere Quadern)
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Abb. 7: Grabung am Westtor, Plan
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Abb. 8: Grabung am Westtor, Luftaufnahme
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Abb. 9: Ringstein mit Darstellung des Hermes

Abb. 10: Keramik aus Sondage Q 18-5 Ost
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Abb. 11: Keramik mit sog. pattern
burnishing Dekor

Abb. 12: restauriertes byzantinisches Vorratsgefäß aus
den Thermen am Theater
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KELENDERİS 2011 YILI KAZILARI
Levent ZOROĞLU*
Mehmet TEKOCAK
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi’nin ortak projesi olarak
yürütülen Kelenderis kazılarının 2011 yılı çalışmaları 4 Temmuz-24 Eylül günlerinde
gerçekleştirilmiştir1. 2011 yılı kazılarının en önemli projesi, önceki yıllarda Agora’da
ortaya çıkardığımız ve onarımlarını tamamladığımız Geç Antikçağ Bazilikası salonlarının
zeminlerini kaplayan mozaiklerin korunması için, üzerinin bir çatı ile kapatılmasıydı.
Bu çalışmaya hazırlık olmak üzere, çatı projesi uyarınca yapının güney ve kuzey
kanatları dışında çatı ayaklarının açılması çalışmaları yürütüldü. Agora’da 2010 yılında
başlattığımız ve konumundan dolayı “Piskopos Evi” olarak adlandırdığımız yapıdaki
temizlik çalışmaları 2011 yılında da sürdürüldü. Bu yıl ilk kez Agora’ya komşu olan
Roma Dönemine ait olan Liman Hamamı’nın Palestra’sının güneyindeki alanda temizlik
çalışmalarına başlandı. Yukarıda saydığımız tüm bu alanlar 50x50 m. ölçülerindeki
Kelenderis karelaj sisteminde KK 111 ana plankaresi içindedir.
2010 yılında kamulaştırılması tamamlanan bir bahçede (Limonluk) ilk sondajlar
açıldı. Son olarak antik kentin Doğu Nekropolü’nde bulunan yeni bir mezarın da temizliği
yapıldı.
1. Agora Bazilikası Çatı Projesi Hazırlık Çalışmaları
2011 yılında tamamlanan proje uyarınca, Agora Bazilikası’nın güney ve kuzey
salonlarının beden duvarlarının dışında, her biri 2.00x2.00 m. ölçülerinde ve en fazla 1.50
m. derinlikte olacak şekilde, 8 adet taşıyıcı ayağın yerleştirileceği çukurların açılmasına
başlandı. Yapının güney (kısaltılmışı: G) duvarı dışındaki ayaklardan ikisi (G1 ve G2)
önceki yıllarda ortaya çıkardığımız ve asıl yapının güney beden duvarına sonradan eklenen
işliklerin içine düşmekteydi. Bunlarda inilmesi öngörülen derinliğe kadar yürütülen kazı
çalışmalarında, Arkaik, Klasik, Hellenistik ve Roma Çağına ait kaba seramik parçaları
ile bazilika öncesine işaret eden birkaç zayıf duvar bulundu. Söz konusu çatı projesinde
bu yöndeki diğer ayaklardan biri (G3) Ortaçağ surları üzerine konacağından, burada
herhangi bir çalışma yürütülmedi. Bu yöndeki dördüncü ayak (G4) ise, bazilikanın ve
güney salonun seviyesinden daha aşağıda bir seviyede yer alan bir mekânın içine isabet
ettiğinden başlangıç aşamasında burada da kazı yapılmadı.
Bazilika çatı projesinin asıl yoğun çalışmaları yapının kuzeyinde gerçekleştirildi.
*

Prof. Dr. K. Levent ZOROĞLU, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Konya /
TÜRKİYE.
Yrd.Doç.Dr. Mehmet TEKOCAK, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Konya /
TÜRKİYE.
1
Çalışmalarımıza yapmış olduğu maddî katkı dolayısıyla, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Selçuk
Üniversitesi’ne ve Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’ne (AKMED) şükranlarımızı sunarız.
Kazılarımızın bilimsel heyetini oluşturan Prof.Dr. Sema Doğan, Prof.Dr. M. Hamdi Sayar, Arş.Gör. Zafer
Korkmaz, Arş.Gör. Volkan Yıldız ve çeşitli üniversitelerden kazımıza katılan çok sayıdaki doktora, yüksek
lisans ve lisans öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliriz. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevlendirdiği
kazı temsilcisi Mustafa Ergün’ün (Mersin Müzesi) çalışmalarımıza katkısı takdire şayandır; kendisine de
şükranlarımızı sunarız.
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1294 ünit numaralı alanda 2009 yılında açılan ve hâlihazır zemin seviyesi bazilika zemin
seviyesine (+2.61 m.) göre yaklaşık 1.00 m. kadar yüksekte kalan bu alan yıkılan kuzey
duvarına ait yoğun moloz taşlarla kaplıydı (Resim: 1). Bu molozların arasında yapının
belki de bir deprem nedeniyle yıkıldığına işaret eden kuzey duvarın bozulmamış bir
bölümü ve zaman içinde özellikle konduğunu düşündüğümüz bazı büyük mimarî bloklar
da vardı. Buradan daha aşağı seviyedeki kuzey salona geçişi sağlayan girişte de yine
sonradan konduğu anlaşılan devşirme bloklarla oluşturulan iki basamak bulunmaktaydı.
Bu durumu dikkate alarak, çalışmalarımızın başlangıcında öncelikle bu alandaki toprak
dolguyu temizledik ve alanın bu hâlihazır durumunu bazilika planına aktardıktan sonra,
söz konusu yıkıntı ve molozları kaldırdık. Daha sonra yalnızca ayakların geleceği yerler
işaretlenerek sadece buradaki toprak dolgunun kazılmasına başlandı (Plan: 1 ; Resim:
2). Kuzey (kısaltılmışı: K) yöndeki dört ayaktan biri olan K4 ayağının çukuru (ünit
1982) bazilikanın dışında, olası postophorion’un içinde kalmakta olup burada yürütülen
kazılarda üst seviyelerdeki moloz taşların altında, açma kenarından yaklaşık 0.50 m.
derinlikte, oldukça büyük bir kanalın iki duvarı ortaya çıktı (Resim: 3). Yönü denize, yani
limana doğru olan kanalın zemin seviyesi bazilika zemin seviyesinden yaklaşık 0.97 m.
daha aşağıda olup, bu durumuyla bazilikayla herhangi bir ilişkisi olmadığı gibi, bazilikaya
göre de daha erken bir dönemden olduğu söylenebilir. Kanalın her bir duvarının genişliği
0.47 m. duvarlar arasındaki açıklık ise 0.65 m. kadardır. Kanalın üzerini kapatan levhalar
olmadığından, bunun bir zaman sonra kullanımının bittiği anlaşılmaktadır.
Kuzey duvarın dışında kalan K2 ve K3 noktalarında yürütülen ayak yeri açma
çalışmaları sırasında ise bazı duvar kalıntılarıyla diğer mimarî kalıntıların belirmesi,
bu alanda bazilikayla ilgili olabilecek başka yapıların varlığını işaret etmekteydi. Bu
durumu dikkate alarak, bu alandaki sadece belirlediğimiz ayak yerlerini açma şeklindeki
yöntemimizi değiştirerek, alanın tamamında kazıyı sürdürmeye karar verdik. Bunun
sonucunda yapının kuzey duvarı dışında kalan bu alanda, bazilika ile de ilişkili olduğu
anlaşılan bir havuz ile bunun batısında yer alan bir koridor ve tek başına bir duvar ortaya
çıkarıldı.
Bu kalıntılardan ilki olası postophorionun batı duvarıyla (ünit 1825) kuzey duvarı
dışında kalan arasında doğu-batı yönlü bir bölme duvarıdır (ünit 2099). Postophorionun
duvarına dik olarak bağlanan bu duvar kireç harcı ve moloz taşlarla örülmüş olup
genişliği 0.66 m, uzunluğu 4.00 m. kadardır. Niteliği hakkında bir önerimizin olmadığı
bu duvarın batı ucu ise bir apsise bağlanmaktadır. Yayı batı yönde olan ve özellikle orta
kısmı fazlasıyla tahrip olan apsisin (ünit 1702) duvar kalınlığı 0.82 m. en yüksek yeri
1.33 m. yay genişliği ise 3.19 m. kadardır. Yayın içinde kalan alanda, apsis ile birlikte
inşa edilmiş 0.48 m yüksekliğinde ve 0.69 m. genişliğinde oldukça düzgün bir duvar
(ünit 2092) vardır. Apsisin zemini (ünit 2054) ve söz konusu duvarlar çok ince taneli
bir kireç harcıyla kaplanmış olup, bu kaplamanın altında yer alan dolgu neredeyse hiç
belli olmamaktadır. Bu yüzden burasının bir zamanlar herhangi bir malzemeyle kaplı
olduğu akla gelmektedir. Apsisin batısında ise, apsis zeminiyle benzer şekilde sıvalı ve
başlangıçta dikdörtgen planlı bir yapı görünümünde olan bir kalıntı ortaya çıktı. Bunun
güney duvarı (ünit 2054-B) bazilikanın kuzey duvarının altında kalmış olup görünen
durumundan dolayı, bazilikanın kuzey duvarının bu kalıntının duvarı üzerinde yükseldiği
anlaşıldı. Bunun gibi batı duvarının (ünit 2054-C) da bu kez bazilikanın kuzey duvarına
bağlanan ve 1.05 m. yüksekliğe kadar korunmuş olan bir başka duvarın (ünit 1826) altında
kaldığı görüldü. Diğer, yani kuzey duvar ise (ünit 2054-A) +2.42 m. kotunda olup bu kot
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bazilikanın kuzey salonunun kotuna yakındır. Bu dikdörtgen biçimli yapının duvarları
arasındaki dolgu toprağının temizliğine başlandı ve burada çeşitli mimarî parçalar ve diğer
arkeolojik malzeme (sikke, seramik ve cam gibi) ele geçirildi. Söz konusu dolgu +1.89 m.
seviyesine kadar temizlendiğinde bunun 4.75 x 5.40 m. ölçülerinde bir havuz (ünit 2217)
olduğu anlaşıldı. Havuzun güneydoğu ve kuzeybatı köşelerinde her biri 0.70-0.80 m.
genişliğinde ve üç alçak basamağı olan iniş-çıkış merdivenleri (ünit 2157, 2158, 2232 ve
2233) ortaya çıkarıldı (Resim: 4, Plan 2). Havuzda +1.89 m. kotuna kadar seviye indirildi
ve henüz zemin ortaya çıkmadı. Kazı sezonu sonuna yaklaşıldığı için buradaki çalışmalar
bu seviyede bırakıldı. Havuzun içinde kuzey duvarına bitişik olarak moloz taşlarla inşa
edilmiş 0.46 m. genişlikte bir duvar (ünit 2210) bulunmaktadır ki, olasılıkla buraya
sonradan eklenmiştir ve bu yüzden havuzun güney batısındaki basamakların neredeyse
yarısını kapatmıştır.
Yukarıda tanımladığımız mimarîsi ve plan şemasıyla alışılmadık özellikler
gösteren bu yapının bazilikanın görünen yapısıyla organik bir bağlantısı olduğu kolayca
anlaşılmaktadır ki, ilk bakışta bile, bazilikanın aktif olarak kullanıldığı dönemde
burasının bir vaftiz havuzu olduğu söylenebilir. Ancak, hem bir vaftiz havuzuna göre
olağanın üstündeki ölçüleri, hem de bazilikanın kuzey duvarının, havuzun güney duvarına
oturtulmuş ve onun profiline uygun biçimde sonradan inşa edilmiş olduğunun apaçık belli
olması, bu organik ilişkide bir sorun olduğunu gündeme getirmektedir. Bu konuda kesin
bir şey söylemek için henüz erken ise de, apsisiyle birlikte bu havuzun daha erken ve
başka bir işleve sahip bir yapı olma olasılığını düşünmek gerektiği inancındayız2.
Havuzun batı duvarı üzerine sonradan eklendiğini belirttiğimiz kuzey-güney yönlü
duvarın (ünit 1826) batısında, yaklaşık 1.80 m. genişlikte bir koridor oluşturacak biçimde
paralel bir başka duvar (ünit 2062) daha ortaya çıkardık (Resim: 5). Moloz taşlarla ve
toprak harcıyla inşa edilmiş olan ve ortalama 0.95 m. yüksekliği korunan bu her iki
duvarın oluşturduğu koridorun kuzey ucu vaftizhanenin kuzey sınırını belirleyen doğubatı yönlü bir duvarla kapatılmış bulunmaktadır. Koridorun diğer ucu ise, varlığını daha
önceki yıllarda saptadığımız bazilikanın kuzey salonuna giriş kapısında son bulmaktadır.
Koridorun zemini bazilikaya göre daha alçak olduğundan, devşirme bloklarla oluşturulan
iki basamak ile bazilikanın kuzey salonuna geçiş sağlanmıştır. Söz konusu koridorun
doğu duvarının alanı kuzeyde sınırlayan duvara yakın bir noktada bittiği anlaşılmaktadır.
Burada havuzun kuzeybatı köşesinde yer alan merdivenlerden koridora geçişi sağlayan bir
aralığın varlığını saptadık. Ancak statik durumu kritik olan koridorun doğu duvarına kış
mevsiminde herhangi bir zarar gelmemesi için, burayı açmadık.
Son, yani dördüncü ayak (KD) bazilikanın atriumuna komşu alanda bulunmaktaydı.
Burada ilk günlerde yürütülen çalışmalarda, atriuma açılan bir giriş yeri ortaya çıktı.
Kapının hemen dışında, bir bölümü tahribata uğramış, geri kalanı ise açmanın kazılmayan
bölümüne doğru uzanan bir zemin mozaiğinin (ünit 2094) varlığı saptandı (Resim: 6).
Oldukça iri tesseralarla oluşturulan bu mozaiğin kazmadığımız toprağın altına doğru
uzandığı anlaşılmaktadır. Görünen kısmında geometrik bezeklerle süslü olan bu mozaik
gelecek sezonda açılacaktır. Yine bu alanda yürüttüğümüz çalışmaları bazilikanın kuzey
2

Bazilika kazıları sırasında parçalar halinde bulup bir araya getirdiğimiz bir yazıtta İmparator Hadrianus
tarafından başlatılıp Antoninus Pius tarafından tamamlanan bir Balaneion’dan (Küçük Halk Hamamı) söz edilir.
Bu bakımdan, burada tanıttığımız apsisli havuz bazilikanın kullanıldığı dönemde vaftizhane olarak kullanılmış
olsa bile, aslında bazilikadan önce, yani M.S. 2. yüzyılda inşa edilmiş “yıkanma” amaçlı bir yapı olabileceğini
gözden uzak tutmuyoruz.
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duvarının bulunduğu doğu yöne kadar uzattık ve burada olasılıkla bazilika zamanında
da kullanılmış ikinci bir avlunun varlığını saptadık. Bu avlunun zemininde de mozaik
kalıntılarının söz konusu olması, burasının tümüyle mozaikle kaplı olduğunu ortaya
koymaktadır.
Havuzun, koridorun ve atriuma komşu olan alanın kuzeyinde yürütülen kazılar
sırasında bu kompleksi sınırlandıran ve doğu-batı yönlü olarak uzanan bir duvarın bir
bölümü ortaya çıkarıldı. Söz konusu duvar da koridorun duvarları gibi toprak harcıyla ve
moloz taşlarla örülmüş olup, yüksekliği 1.00 m. genişliği ise 0.65 m. kadardır. Yaklaşık
13.72 m. uzunluğundaki bu duvarın doğu ucu henüz kazılmamış toprağın altındadır. Eğer
duvarın burada devam ettiği ortaya çıkarılırsa bazilikanın asıl kuzey sınırı da tümüyle
ortaya çıkarılmış olacaktır.
Dikkat çekici bir başka durum da bu son duvarın kuzeyinde ve biraz daha yüksek
seviyede (+3.00 m.) büyük bir kanalın varlığıdır (Resim: 7). Kanalın görünen bölümünün
üzeri devşirme mimarî parçalar (sütun gövdeleri gibi) ve diğer taş malzemeyle kapatılmış
olup bunun da doğu ucu henüz kazılmamış toprağın altındadır.
2. Tapınak-Piskopos Evi Doğusu ve Güneyinde Yürütülen Çalışmalar
Önceki yıllara ait raporlarımızda “Podyum” ve “Piskopos Evi” olarak adlandırdığımız
kalıntılar Agora Bazilikası’nın batısında, bazilikanın atriumunun dışında yer almaktadır
(Plan: 2). Bunlardan “Podyum”un Roma İmparatorluk Dönemine ait tapınağın stylobatı
olduğunu gösteren güçlü veriler elde etmiş, Geç Antik çağda ise bu podyumun üzerine
moloz taşlar ve kireç harcıyla inşa edilen olası evi ise, Bazilika’ya yakınlığı dolayısıyla
“Piskopos Evi” olarak adlandırmıştık3. 2011 yılında, söz konusu yapıların plan şemasını
tamamlamak üzere, kalıntıların doğusunda ve güneyinde kalan kazılmamış alanda (ünit
1494) tesviye çalışmaları yürütüldü. Alanın bu kısmında yer alan Osmanlı Dönemine ait
kilise yapısının kuzey duvarının varlığı ve bu yapıya statik bakımdan bir zarar gelmemesi
için kilise duvarından yaklaşık 1.35 m. kadar mesafe bırakarak kazılarımızı sürdürdük.
Alanın doğusunda, yani bazilika batı duvarıyla piskopos evinin bulunduğu podyum
arasındaki yaklaşık 12.50 x 4.17 m. ölçülerindeki alanda seviye + 4.06 m.’den + 3.32 m.
ye kadar indirildi. Geçen yıl kesitte ucu kısmen belirmiş olan ve kilisenin altından gelen
bir kanalın ucu (ünit 1668) ve bunun kapağı olduğu anlaşılan yassı kayrak taşı levha daha
belirgin duruma geldi. + 3.52 m. kotunda ve bazilikanın batı beden duvarına bitişik olarak
bir kuyu ortaya çıkarıldı. Burada kilise ile piskopos evi arasındaki dar koridoru doğuda
sınırlayan oldukça basit bir duvara (ünit 1691) rastlandı. Bu alandaki kazılar sırasında
niteliği konusunda fazla bilgi vermeyen sikkeler yanında, özellikle Roma dönemine ait
mutfak kaplarına ve ticari amphoralara ait çok sayıda seramik parçası ele geçirildi.
Alanın batısındaki dar koridorda (ünit 1726), olası “Piskopos Evi”nin güney duvarı
dışında, in situ durumda mozaik bir tabandan arta kalan 0.40 x 0.25 m. ölçülerinde küçük
bir parça gün yüzüne çıkarıldı. Üzerinde geometrik bezemeler olduğu anlaşılan bu mozaik
kalıntısı yüzünden, burasının belki de evin avlusu olabileceği akla gelmektedir. Eğer böyle
ise, yapının güney ve güneydoğu bölümünün Osmanlı Dönemi kilisesinin altında kalmış
olma olasılığı iyice güçlenmiş bulunmaktadır. Zaten bu alanda kazı süresince bulduğumuz
çatı kiremidi ve seramik parçaları yanında mozaik taşları (tessera) da burada bir yıkımın
olduğuna işaret etmektedir. Bu alanda ayrıca çok sayıda ve korozyona uğramış sikke ele
geçirilmiştir ki, bunların seçilebilenleri tümüyle M.S. 6. ve 7. yüzyıllara aittir.
3

Bak. 2009 ve 2010 kazı raporları.
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Koridorun batısında Piskopos Evi’nin olası batı duvarına kadar olan alan önceki
yıllarda ünit 1494 olarak kodlanan alanda bu yıl üç açmayla (1816, 1817 ve 1818) devam
edilen çalışmalarda, üst seviyelerde geç dönemlere ait ve herhangi bir plan vermeyen bazı
temel parçaları ortaya çıkarıldı. Daha alt seviyelerde ise oldukça büyük bir sönmüş kireç
çukuru (ünit 1980) bulundu4. Burada da yine çok sayıda seramik ve çatı kiremidi parçaları
ile kulpu haç şeklinde yapılmış bronz bir kandil (Resim: 8) ele geçirildi. 1971 ünit ve
K.11.PDY.BA.002 envanter numarası verilen bu kandilin özellikle bazilika dönemine,
yani M.S. 6. veya 7. yüzyıllara tarihlenebilecek olması önemli bir veridir. Bu alanda
sonraları devşirme olarak kullanıldığı anlaşılan bazı mimarî parçalar yanında mermer bir
aslan heykeline ait pençe ve baş parçası (ünit 1841, 1842) da dikkate değerdir.
3. Palestra’nın Güneyindeki İstinat Duvarının Temizliği
Agoranın günümüz zemininden yaklaşık 2.00 m. kadar daha yüksek seviyede
bulunan Geç Antik Çağ hamam yapısının batısındaki Palestra alanı birbirinden bir istinat
duvarıyla ayrılmıştır (Plan: 2). Agora ve Palestra yakın zamanlara kadar tarla olarak
kullanıldığı için bu sırada toplanmış olan irili ufaklı moloz taşlar bu istinat duvarının önüne
yığılmış olup burada ayrıca ağaç ve çalılardan oluşan bir bitki örtüsü de bulunmaktaydı.
Bunlar söz konusu istinat duvarını büyük oranda kapatmaktaydı. 2011 yılında bu
yığıntının bir bölümünün kaldırılmasıyla buradaki duvarın özellikle Agora’ya bakan
cephesi ve diğer kalıntılar kısmen görünür duruma getirildi. 019 ünit numarası verilen
istinat duvarının kalınlığı 0.90 m. olup moloz taş ve kireç kum harcıyla örülmüştür. Duvar,
Kelenderis karelaj sisteminde KL -110/J-N-O plan karelerine düşmekte ve en yüksek yeri
+5.50 m. kotunda olup çalışmalarımızın başlangıcında duvarı da içine alan kazılacak bu
bölge 022 ünit numarası ile kodlandı. Önce istinat duvarının Palestra’ya bakan kuzey
duvarı dibinde yapılan kısa bir temizlikten sonra duvar daha belirgin duruma getirildi.
Ardından, kalıntının Agora’ya bakan güney cephesindeki molozlar kaldırılmaya başlandı
ve agora zemin seviyesine kadar yürütülen bu çalışmalarda, istinat duvarına dik olarak
bağlanan ve birbirine paralel duvarlar belirdi (ünit 23, 24). Genişlikleri 0.70 m. 0.78 m.
0.93 m. olan bu duvarların her iki yanında ve arasında seviye agora zemin seviyesine
indirildiğinde bazı mekânların varlığı gözlendi. Bunlardan merkezde olan ve istinat
duvarından anlaşıldığı kadarıyla kemerli veya tonoz örtülü olduğu anlaşılan mekânın önü,
yan duvarla aynı özellikte olan bir duvarla kapatılmışken bunun doğusunda olan mekânın
önü açıktır (Resim: 9, Plan: 2). Yer yer sıvalı olan bu yapı kompleksinin işlevi konusunda
henüz fazla bir veri elde edemedik. Bir öngörü olarak bunun bir çeşme yapısı (nymphaion)
olabileceği akla gelse de, bunu söylemenin henüz erken olduğunu düşünüyoruz. Bu
yüzden çalışmalarımıza 2012 yılında devam edilmek üzere son verildi.
Bu alandaki çalışmalar sırasında farklı zamanlarda toplanmış molozların arasından
modern atıklar yanında Antik Çağın farklı dönemlerine ait seramik parçaları, fazlasıyla
korozyona uğramış sikkeler, cam eşyalara ait parçalar, kandil ve künk parçaları ile kırılmış
durumda çeşitli mimarî parçalar bulundu.

4

Kelenderis kazıları sırasında antik kentin çeşitli yerlerinde böylesi kireç söndürme çukurlarına sıkça
rastlanmıştır. Özellikle Geç Antik Çağı seviyelerinde başlayan bu kalıntılara ek olarak sonraki dönemlerde de
benzer uygulamaların olduğunu gösteren veriler elde ettik.
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4. Limonluk Kazıları
2011 yılında henüz kamulaştırılan ve şimdilik “Limonluk” olarak adlandırdığımız
yeni bir alanda kazılar başlatıldı. Burası antik Kelenderis’in yerleşim alanının batı sınırına
yakın yerdedir. Kelenderis Agorası’na komşu olan Orman İşletme Şefliği arazisinin
batısında kalan bu alanda 5.00x5.00 m. ölçülerinde açtığımız ilk sondajda, yüzeyden
itibaren yaklaşık 0.75 m. kalınlığındaki kaba toprak dolgu kaldırıldı. Bu seviyeden sonra,
açmanın güneyinde yıkılmış bir duvara ait moloz taş yığıntısı, bunun önünde ise, doğubatı yönlü olarak uzanan pişmiş toprak künklerle yapılmış bir suyolu, yani bir kanal ortaya
çıktı (Resim: 10). Olasılıkla tatlı su taşıdığı anlaşılan bu kanalın ince uzun künkleri küçük
moloz taşlar ve kireç harcıyla oluşturulan bir yatak üzerine yerleştirilmiş durumdaydı.
Künklerden birinin üzerinde özellikle açılmış hava deliği görülmektedir. Yıllar önce
bu parsele komşu olan Orman İşletme Şefliği arazisinde açtığımız benzer bir sondajda
rastladığımız Geç Antik Çağa ait yangın tabakasına burada henüz rastlamamış olmamız,
bu künklerin belki de daha geç döneme ait olduğuna işaret etmektedir.
5. Doğu Nekropolü’ndeki Mezar Kazısı
2011 yılı kazı programımızda olmamasına karşın, Kelenderis Doğu Nekropolü’nün
kuzeyinde, D-400 karayolunun kıyısındaki küçük bir parselde yapılacak bir inşaat öncesinde
Silifke Müzesi tarafından yürütülen temizlik çalışmaları sırasında ortaya çıkan bir yeraltı
kaya mezarı ekibimiz tarafından temizlendi. Mezar Kelenderis’te yaygın olan yeraltı oda
mezar gurubundan olup, 7 basamaklı dromosunun uzunluğu 3.70 m. kadardır. Mezar
odasının girişini kapatan taş levha sağlam olmakla birlikte, zaman zaman açıldığıyla ilgili
bazı veriler dikkatimiz çekti (Resim: 11). 3.50x2.80 m. ölçülerindeki asıl mezar odasının
zemini düzdür. Odanın dip tarafında, yani girişin karşısına gelen duvarda, zeminden 0.65
m. yüksekte, 2.00x0.65x0.90 m. ölçülerinde büyük bir niş bulunmaktadır. Mezarda, birisi
bu nişe yatırılmış, diğeri girişin solunda ve kemikleri bir araya toplanmış şekilde iki
yetişkin iskeleti ile girişin sağında, yine kemikleri bir araya toplanmış ve olasılıkla bir
çocuğa ait olmak üzere üç bireye ait iskeletler vardı. Armağan olarak bırakılan bir sepet
kulplu ticarî amphora girişin hemen sağında kırık bir vaziyette durmaktaydı (Resim: 12).
İki adet iğ biçimli pişmiş toprak şişe (unguentarium) ise, zemindeki iskeletin kemikleri
arasına konmuştu. Bu ve nişin içindeki iskeletin üzerinde ise, iyice bozulmuş durumda
olmakla birlikte, bronz üzerine altın kaplamalı bir tacın dağılmış parçaları, yani yapraklar
ve boncuklar bulundu.
Özellikle seramik buluntular, bu mezarın Erken Hellenistik Döneme ait olduğunu
göstermektedir ki, Doğu Nekropolü’nde bu döneme ait oldukça fazla sayıda mezar önceki
yıllarda temizlenmişti.
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Plan 1: Agora Bazilikası üst örtü ayak yerleri

Plan 2: 2011 yılı kazıları sonunda agoranın genel planı
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Resim 1: Yıkılan Bazilika kuzey beden duvarına ait yoğun taşlarla kaplı alan

Resim 2: Çatı projesine bağlı olarak Bazilika’nın kuzeyinde açılan ayak çukurları

Resim 3: KD ayağı sondajı ve ortaya çıkarılan atık su kanalı
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Resim 4: Vaftiz havuzu

Resim 5: Vaftizhane’den Bazilika’ya geçişi sağlayan koridor
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Resim 6: KA ayağı sondajı ve ortaya çıkarılan zemin mozaiği

Resim 7: Bazilika’nın kuzeyinde ortaya çıkarılan
büyük su tahliye kanalı
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Resim 8: Bronz kandil

Resim 9: Palestra ile Agora arasındaki istinat duvarı ve Nymphaion(?)

Resim 10: Limonluk sondajında ortaya çıkarılan temel kalıntısı ve pişmiş
toprak su yolu
245

Resim 11: Doğu Nekropolü’nden dromoslu yeraltı oda mezarı

Resim 12: Yer altı oda mezarında ortaya çıkarılan askı
kuplu ticarî amphora
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SOLİ POMPEİOPOLİS 2011 YILI KAZILARI
Remzi YAĞCI*
Fatih Hakan KAYA
Soli Pompeiopolis Kazıları 2011 yılında Soli Höyük ve Roma Sütunlu Caddesi’nde
1 Temmuz-4 Ağustos günlerinde toplam 35 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Sütunlu
Cadde’deki kazılar, güney uçta restore edilecek yaklaşık 1000 metrekarelik alanın hemen
kuzeyindeki B9, C9, D9, E7, E8, E9 ve E10 plan karelerinde başlatılarak güney uçtaki
restorasyon çalışmaları ile birlikte yürütülmüştür (Resim: 1). Bu plan karelerdeki kazıların
amacı ileride yapılması planlanan yeni restorasyon sürecine yöneliktir. Kazılar sonucunda
güneydeki Roma dükkânlarının devamı niteliğinde bir mekânın güneyinde ve daha üst
seviyede:
1. Doğu portikoyu doğu-batı doğrultusunda kesen Bizans Dönemi su kanalına;
2. Altında ise yaklaşık 3. 5 metre derine inen Roma Dönemi rögarına;
3. Rögarın kuzey kenarında da rögara bitişik yapılmış, rögarın kuzey duvarını bir
eşik oluşturarak tahrip eden bir ocağa rastlanmıştır.
Rögar ile ocağın bu rögarın yapımından daha geç bir dönemde işlevsel olarak
birbirleriyle ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Roma rögarı olasılıkla bu dönemde altta
tahrip edilen Hellenistik tabakanın buluntularının atıldığı çöplük olarak kullanılmıştır. Bu
nedenle ocak çevresinde ve rögar içinde M. Ö. 3-1. yüzyıla tarihlenen farklı tipte birçok
mutfak malzemesi ile minyatür adak eşyaları açığa çıkmıştır. Rögardan çıkarılan çeşitli
kaplar ve diğer buluntular aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir :
1.Lagynoslar
2.Olpeler (Resim: 2)
3. Kalıp yapımı kâseler (Resim: 3)
4. Amphoriskoslar (Resim: 2)
5. Kandiller (Resim: 2, 4)
6. Unguentaria
7. Sikkeler
8. Figürin (üzerinde bir çift amphora taşıyan hayvan figürini) (Resim: 5)
9. Havan (mortarium) ile havaneli (pestillum)
10. Dokuma ağırlıkları ve ağırşaklar
Yukarıda değinilen Hellenistik kap repertuvarı, Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’nin
Roma Dönemi öncesi kesintisiz kullanımına ilişkin kanıtları göstermesi bakımından
önemlidir. Bu buluntulara göre, Pompeiopolis’in Hellenistik Dönemde de etkin bir liman
kenti olduğu anlaşılmaktadır. Rögardan çıkan müzelik değerde 38 adet eser Mersin
Müzesi’ne teslim edilmiştir.
Soli Höyük 2011 kazıları Arkaik Teras çevresinde sürdürülmüştür (Resim: 6). Arkaik
teras mekânları doğuya bakan birbirine bitişik odalardan oluşan bir mimarî komplekstir.
* Remzi YAĞCI, DEÜ, Edebiyat Fakültesi, Tınaztepe Yerleşkesi Buca, İzmir/TÜRKİYE. e-mail: remzi.yagci@
deu.edu.tr
Fatih Hakan KAYA, DEÜ, Edebiyat Fakültesi, Tınaztepe Yerleşkesi Buca, İzmir/TÜRKİYE. e-mail: fatih.
kaya@deu.edu.tr
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Soli’de M.Ö.7. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren Geç Arkaik Döneme kadar kesintisiz
yerleşim söz konusudur. Mimarî olarak: Mekânlar doğuya bakan terasta megaron formlu
biri dışında, dörtgendir. Avlu ve mekân aralarında çakıllı tabanlar ve ocaklar ayrıca taş
taban döşemesinden yüksekte yapılmış bir platform da dikkati çekmektedir. Duvarlarda
ve tabanlarda kuru örgü iri dere taşları kullanılmıştır (Resim: 6). Soli’nin kolonizasyon
dönemine [Strabon (14,5,8)’e göre: Rodos Lindos kolonisi olarak M.Ö. 7-6.yüzyıl]
tarihlenen bu teras, arkeolojik olarak Soli’nin Doğu Grek ve Kıbrıs ile olan koloni-apoikia
ya da ticarî ilişkilerinin mimarî olarak varlığını göstermektedir. Arkaik Dönem Soli teras
yapıları, şimdiye kadar Kilikia’da açığa çıkarılmış en belirgin akropol mimarîsidir.
Tarihsel olarak da Soli’nin kuruluşunu Solon’la bağlantılı gören Diogenes Laertios
(Solon 1, 51)’un belirttiği gibi, Atinalı devlet adamı Solon’un (M.Ö. 640-559) Kilikia’da
yaşadığı (soloikizein) dönemi işaret etmektedir. Bu dönem buluntuları arasında 2009
yılında bir parçası bulunan fikellura stili kraterin birleşen birkaç parçası ile (Resim: 7),
pişmiş toprak çatı kaplama levhaları (Resim: 8), bir lekythos önemli buluntular arasındadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği ve Mezitli Belediyesi’nin desteğiyle
sürdürülen Soli Pompeiopolis kazılarında 2011 yılında olan en önemli gelişme, Sütunlu
Cadde’nin güney ucunun restorasyonunun başlatılmış olmasıdır (Resim: 9). Proje karşılıklı
yedişer toplam on dört sütunun ayağa kaldırılmasıyla 2012 yılında bitirilecektir. 2011
yılında Sütunlu Caddenin güney ucu, Liman (Resim: 10) ile 2010 yılında açığa çıkarılan
Erken Bizans Dönemi küçük kilisenin üç boyutlu canlandırması tamamlanmıştır.
Seçilmiş Kaynakça
ROTROFF, S. 2006. Hellenistic Pottery: The Plain Wares, The Athenian Agora XXXIII
Princeton.
ROTROFF, S. 1982. Hellenistic Pottery Athenian and Imported Moldmade Bowls, The
Athenian Agora XXII Princeton.
ROTROFF, S. 1997. Hellenistic Pottery Athenian and Imported Wheelmade Table Ware
and Related Material, The Athenian Agora XXIX Princeton.
COOK, R.M- P. DUPONT 1998. East Greek Pottery, London and New York.
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Resim 1: Sütunlu Cadde Roma Dükkânları ile Bizans Dönemi su kanalı (solda) ve ona
bitişik rögar.

Resim 2: Roma rögarı içerisinden bulunan Hellenistik
Dönem buluntuları
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Resim 3: Kalıp yapımı (Megarae) kâseler

Resim 4: Roma rögarı içerisinden bulunan kandiller
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Resim 5: Figürin

Resim 6: Soli Höyük Arkaik Dönem terası (M.Ö. 6. yüzyıl)

Resim 7: Fikellura stilinde krater ( İ.Ö. 7.
yüzyılın 4. çeyreği)

Resim 8: Arkaik antefiks
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Resim 9: Sütunlu Cadde güney ucunda yapılan restorasyon

Resim 10: Pompeiopolis Limanı ve Sütunlu Cadde üç boyutlu canlandırma.
252

PESSINUS, 2011
Gocha TSETSKHLADZE*
Jason ADAMS
Alexandru AVRAM
Suzana AVRAM
Edward DANDROW
Andrew MADDEN
Paolo MARANZANA
Layal NASERDIN
Armin SCHMIDT
The Pessinus 2011 field season was conducted according to permit no. 108836
issued by The ministry of Culture and Tourism General Directorate of Cultural Heritage
and Museum dated May 23rd 2011. The Bakanlik Temsilcisi was Ms Emel Özçelik from
Eskişehir Archaeological Museum. The Director and some team members arrived on
June 26th; the field season itself commenced on July 5th and concluded on August 16th.
Twenty-six boxes of material from excavations and surveys were deposited in the depot.1
Different members of the team were in charge of different activities. Their individual
reports are given below under their own names.

Gocha TSETSKHLADZE, Classics and Archaeology, School of Historical and Philosophical Studies, Old
Quad, University of Melbourne, Victoria 3010 / AUSTRALIA. e-mail: g.tsetskhladze@unimelb.edu.au
1
The 2011 Pessinus team comprised: Gocha Tsetskhladze (Director, University of Melbourne), Jason Adams
(University of Melbourne), Alexandru Avram (University of Maine, Le Mans), Suzana Avram (Le Mans),
Edward Dandrow (University of Central Florida), Defne Selma Kantarelli (Ankara), Andrew Madden
(University of Melbourne), Paolo Maranzana (Piemonte Orientale University/University of Michigan), Layal
Naserdin (University of Central Florida), Fatma Burcu Onur (Anadolu University), Muhsine Saritarla (Anadolu
University), Armin Schmidt (University of Bradford), Shannan Stewart (University of Illinois) and Hazal van het
Hof (University of Leiden). Drawings were made by Jason Adams, Suzana Avram and Defne Selma Kantarelli;
photographs by Gocha Tsetskhladze, Edward Dandrow, Paolo Maranzana and Muhsine Saritarla; maps were
produced by Armin Schmidt; and the cataloguing of finds was undertaken by Gocha Tsetskhladze, Jason Adams,
Edward Dandrow, Defne Selma Kantarelli and Hazal van het Hof. In his geophysical studies, Armin Schmidt
was assisted by Jason Adams, Andrew Madden and Layal Naserdin. Cleaning of old excavation trenches was
supervised by Edward Dandrow, Fatma Burcu Onur and Muhsine Saritarla. The principal finance was provided
by the Australian Research Council (Grant DP1097119: Australian Research at Pessinus, Sacral City of Cybele,
the Great Mother Goddess: Myth and Reality).
We would like express our thanks to The ministry of Culture and Tourism General Directorate of Cultural
Heritage and Museum, the Turkish Consulate in Melbourne, the Australian Embassy in Ankara, the staff of
Eskişehir Archaeological Museum, Melbourne University, Sivrihisar Ilçe Kaymakam Vekili, Sivrihisar İlçe
Belediye Başkanı, Sivrihisar İlçe Jandarma Karakol Komutanı, Eskişehir Vali Vekili Vali Yardımcısı, Eskişehir
İl Kültür ve Turizm Müdürü, and the villagers of Ballıhisar. We would also like to thank Prof. T. Sivas and Dr H.
Sivas of Anadolu University, Prof. S. Atasoy of Karabük University, Dr. Ş. Dönmez of Istanbul University and
Mr M. Dervis of Tachda Tours (Istanbul). Our special thanks go to Mr M. Dursun Çağlar, Director of Eskişehir
Archaeological Museum and to the Temsilcisi, Ms Emel Özçelik, for their enormous help with practical and
other matters. Ms Hülya Çopuroğlu (Head of Eskişehir Koruma Kurulu) also gave much appreciated assistance.
Thanks go as well to the site guard, Koray Faydacı, Mediha Hanım and Suayip Bey and their family and our
workers from Ballıhisar and Sivrihisar.
*
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Visit of the Australian Ambassador
The Australian Ambassador, H.E. Mr Ian Biggs, accompanied by Mrs Biggs,
visited the site twice: first, on July 6th, making a private visit; then, on August 4th, with
embassy staff, paying a formal visit. His keen interest in the project builds on that of his
predecessor. The Australian Embassy is also financing projects in Sivrihisar to help create
opportunities for disadvantaged women. The Mayor of Sivrihisar, Mr Fikret Aslan, held
a luncheon for the ambassador and his suite, took them and the Pessinus team around
Sivrihsar, and showed them what this scheme had achieved.
Excavation in Sector S (Paolo Maranzana)
During the 2010 field season a very well preserved fortification system, consisting
of walls and a round tower, was identified by geophysical study of a promontory (P13,
F132) extending to ca. 0.5 ha on a plateau to the east of Ballıhisar and behind the DigHouse.2 The western and southern parts of the promontory are formed by the very steep
slopes of the plateau. The existence of these remains was confirmed by GPR in 2011 (see
Armin Schmidt’s report below). In 2011, to test the geophysical data, two trial trenches
were opened up in what we have named ‘Sector S’ (Figs. 1-2). The first, called Trench
1, was laid out over the round structure; while the second, Trench 2, was opened west of
Trench 1, where no structures were highlighted by the geophysical prospection, with the
aim of examining an area within the fortification for signs of human activity (Fig. 10).
The thickness of the topsoil that covered the archaeological levels (about 0.45 m.
in depth) was quite uniform (trenches 1 and 2 differ by a few centimetres) and seems not
to have been ploughed any time recently. In fact, there are no traces of modern material
below the first ca. 0.03-0.05 m. of topsoil. It is more likely that all this area has been used
as pasture land after it was abandoned in antiquity. On the other hand, a great part of the
plateau east of the excavated area is currently being used as farming land.
The structures over which Trench 1 was laid out, namely a round feature and a wall,
create a small crest running from NE to SW. The area west of the crest, where Trench 2 sits
is contrastingly flat, and extents all the way up to the end of the plateau. In addition, small
limestone pieces are scattered around the entire plateau.
The most significant problem encountered during the excavation was the make-up
of the sediments which were often of similar compaction, inclusions, composition and
colour. In addition, the soil exposed was often wet, therefore rather dark and compact, but
it lost its colour and compaction within a few minutes of contact with light and air. As soon
as the first 0.03-0.05 m dried out, it became rather loose and of a light grey colour. These
elements often made the process of identifying the contexts quite difficult.
Trench 1
As stated above, Trench 1 aimed to test the results of the geophysics prospection
carried out in Season 2010. As visible in the map (Fig. 10), a large round structure is
connected to two walls running respectively from NE to SW and from SE to NW. Therefore,
a 10 m (north–south) x 5 m trench was laid out over it. In particular, the excavation team
intended to identify and investigate the south edge of it in order to shed light to important
elements such as building techniques, presence or absence of multiple phases and its date.
The south edge was chosen because it abuts against a wall and it can therefore give more
2

See Pessinus 2010 report forthcoming in 33. Kazı Sonucları Toplantısı.
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information about the points highlighted above.Once the topsoil was removed a curving
structure running from NE to SW was successfully brought to light. The wall running NE
to SW was not exposed. Approximately half of the trench turned out to be placed over
the outside area of the round structure, SW of it. Nevertheless, the results yielded are
important.
The excavation highlighted seven contexts (1-7), four of which (1, 3-5) lay outside
the structures while three were inside (2, 6-7).3 Besides Context 3, a dark and very small
deposit with traces of ash was identified, while all the other contexts were rather large
deposits occupying few square metres. Contexts 2, 6, 7 were characterised by a large
amount of collapse, mostly small stones and rubble, bricks and tiles, and pottery. In terms
of stratigraphy, they are consecutive, sitting one on top of the other. Below Context 7 lies
an occupation layer that was uncovered towards the end of season, but due to a shortage
of time, it was not possible to excavate it. Context 7 also covered a curving stone wall that
runs from NE to SW, named Wall 1.
This wall, which runs in the middle of the excavation trench, has been exposed for
only ca. 0.70 m of its height (Fig. 3). The structure uncovered shows the presence of cut
stones with mortar (Fig. 4). The upper part of the wall is not continuous but is broken at
quite regular intervals, forming a structure that somehow resembles merlons and crenels.
All these ‘crenels’ are now filled by collapse that has to date not been removed due to the
aforementioned shortage of time. Further investigations are needed in order to date the
wall more precisely and to shed light to the building techniques used.
Contexts 1, 4, 5, as mentioned above, lay outside the stone structure: Context
1 abutted against Context 2. It was however impossible to identify the stratigraphic
relationships occurring between the two by examining their colour, compaction and
composition as they were very similar. However, the presence of collapse clearly belonging
to the stone structure certainly places Context 2 after Context 1. A great deal of collapse
was found, especially next to Context 1. More importantly, a 4th-century coin was brought
to light in the collapse, giving remarkable evidence of terminus post quem date for the wall
(see Edward Dandrow’s report on coins below: coin no. 1).
Contexts 4 and 5 were large deposits below Context 1 and they respectively sit
one of the top of other. They both abutted against the stone structure but they are dated
after it as the foundations of the wall have not been reached yet and they definitely sit
on top of this level. A 6th-century coin was recovered during the sifting of the spoil from
Context 4 (see Edward Dandrow’s report on coins, below: coin no. 2). The two coins and
a preliminary analysis of the material, especially bricks, tiles and pottery, seem to date the
wall to the Late Roman/Early Byzantine period.
To conclude, a curving wall feature (tower) was built or restored after the 4th
century AD as the coin found in the collapse in Context 1 demonstrates. This structure
was abandoned in a later period, most likely after the 6th century AD as shown by the
second coin found in the deposit abutting against the curving feature. It is still unclear if
the collapse of Contexts 2 and 6, sitting inside the structure, belong to a later phase or to
3

The material collected from Trench 1 is as follows: Topsoil: 9 pottery, 9 tiles/bricks, 16 bones, 8 pieces of
mortar; Context 1: 73 pottery, 107 tiles/bricks, 11 glass fragments, 1 coin; Context 2: 43 pottery, 24 tiles/bricks,
5 glass fragments, 10 bones; Context 3: 0 pottery, 1 tile/brick, 11 pieces of mortar; Context 4: 29 pottery, 25
tiles/bricks, 1 glass fragment, 1 coin from the sieve; Context 5: 112 pottery, 4 tiles/bricks, 61 bones, 3 animal
teeth; Context 6: 55 pottery, 43 tiles/bricks, 71 bones; Context 7, 183 pottery, 25 tiles/bricks, 142 bones, 1 glass
fragment.
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an upper floor, and only further investigations of the finds and of Wall 1 will be able to
clarify these points. Although it is not possible to draw final conclusions, the absence of a
great deal of building stones could tentatively suggest the presence of an upper structure
made out of wood that supported a roof.
Trench 2
In the 2010 season, a geophysical prospection carried out on the west most side of
the plateau did not produce any indication of subterranean structures.4 Therefore, a 5 m x
5 m trial trench was opened in the middle this area to test these results (Fig. 10).
The excavation identified three contexts (1-3) besides the topsoil. Context 2 is a
small dark deposit with traces of ash, not too different from Context 3 found in Trench
1.5 Contexts 1 and 3 occupy the entire extent of Trench 2 and they are very similar in
compaction, colour, composition and inclusions. The most notable point of difference
between Contexts 1 and 3 is the presence of small charcoals in Context 3, and the absence
of these in Context 1. These small charcoals are mostly localised in the vicinity of small
roots that have grown through both contexts. No traces of ash or carbonised material have
been found in Context 3, thus excluding the possibility that it experienced large burning
events. A great deal of pottery, bricks and tiles were recovered both in Contexts 1 and 3. In
addition, two very large unworked blocks of white limestone were found within Context 3.
Thus, the two large layers that form Contexts 1 and 3 can be tentatively read as the
result of human activity aimed at deliberately levelling the plateau. In fact, as said above,
the plateau is quite flat and it does not show signs of large-scale human activity besides the
current pasturing. Given that the topsoil is not very thick, it is unlikely that any other major
agricultural activity was undertaken here in the past. Therefore, it is most likely that the
plateau looks today much as it would have done in ancient times. In addition, in the pottery
collected were a few Hellenistic pieces,6 probably indicating a lack of major disturbance
in the soil since that period. It is therefore likely that the absence of structures in this area
of the plateau can tentatively suggest that Trench 2 sits in some sort of open space or yard.
However, further investigations are needed to gain more information about the area.
Surveys
Bağlar and Tekören
Paolo Maranzana
A series of both intensive and extensive ground surveys have been carried out in
the surroundings of Pessinus. The methods for systematic collection were consistent with
the ones applied to the 2009 and 2010 surveys.7 As in seasons 2009 and 2010, some of the
ground surveys were linked to the geophysical prospection carried out by Armin Schmidt
(see his report below). The most intensively surveyed areas were Bağlar, situated 1.5 km.
NE of the centre of Ballıhisar, and Tekören located 8.5 km. NE of Pessinus. The first site
4

See Pessinus 2010 report forthcoming in 33. Kazı Sonucları Toplantısı.
The material collected from Trench 2 is as follows: Topsoil: 20 pottery, 1 tile; Context 1: 323 pottery, 4 tiles;
Context 2: 3 pottery; Context 3: 559 pottery, 32 tiles/bricks, 1 pieces of mortar, 3 pieces of charcoal.
6
The pottery was identified by Shannan Stewart.
7
Tsetskhladze et al. 2011, 346-351; Pessinus 2010 report forthcoming in 33. Kazı Sonucları Toplantısı.
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was chosen because of previous investigations had highlighted the presence of a great
deal of ancient material. At Tekören, part of the south bank of the Öz stream/rivulet was
surveyed in order to improve our knowledge of the area.
Bağlar
An intensive two-day ground survey was conducted in the area called Bağlar (Fig.
1). The surveyed area sits on a very narrow plateau descending steeply on the eastern and
western sides while sloping rather more gently towards south. The field had been recently
ploughed therefore the visibility was excellent. This area has been the subject of previous
investigations carried out in the 2009 season.8 A great deal of ancient material, including
pottery and marble architectural details, were noted in 2009, while during the 2010 season
this area was under crop and thus impossible to survey. In addition, as geophysical study
conducted by A. Schmidt has shown (see his report below), the presence of large buried
structures, the survey also aimed to trial the ground above them.
Thus, four 20x20 m squares were laid out in the area in order to collect the artefacts
on the surface (Fig. 5). The first square (Unit 1) was laid out over an area where a large
rectangular feature had been highlighted by the geophysical investigations, and was
oriented north–south. Unit 1 was then divided into sixteen 5x5 m. squares (Squares 1-16)
in order to pursue a more systematic collection of ancient artefacts. GPS readings were
taken for each corner of each surveyed unit. After Unit 1 was analysed, the other three
20x20 m. areas (Units 2-4), respectively north, south and east of Unit 1, were laid out,
gridded and processed.9
The amount of material collected was remarkable even though very few diagnostic
pottery pieces were recovered. The majority of the material belongs to storage vessels
(pithoi) and tiles which could suggest the presence of some storage facilities. An
examination of the small amount of diagnostic and storage pieces seems to date the area
to the Late Roman/Early Byzantine period.
In addition, a remarkable number of stones (mainly local marble, limestone, quartz
and granite) and four worked marble pieces were collected. Only one of the worked
pieces was still sitting in the surveyed field while the others were recovered outside the
surveyed area on the eastern and western sides. These pieces are briefly described by
Edward Dandrow below. They clearly show signs of reuse as they were taken from other
buildings, most likely belonging to the Early/High Imperial period. This provides further
support to the date tentatively given, as the use of spolia was a common practice during
the Late Roman/Early Byzantine time.
Tekören
A day of intensive ground survey was planned and carried out in Tekören, on the
slopes of Mt Çal, located south of the Öz (Fig. 6). It is worth noting that the NW slope
of Mt Çal is quite steep, sloping dramatically down to the Öz which cuts through the
area. In addition, the landscape contains numerous large outcropping sedimentary stone
formations. A slope was chosen for investigation. Slope ‘A’ slopes gently towards the west
8

Tsetskhladze et al. 2011, 355.
The material collected during the survey was as follows: Unit 1: 136 pottery (including pithoi), 62 tiles/bricks,
1 bone, 1 glass fragment; Unit 2: 55 pottery (including pithoi), 19 tiles, 6 pieces of mortar, 2 lithics, I clay pithos
lid; Unit 3: 84 pottery (including pithoi), 21 tiles, 1 bone, 1 marble, 1 large piece of mortar; Unit 4: 156 pottery
(including pithoi), 22 tiles, 1 bone, 1 glass fragment.
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and is located south of field ‘C’ (which is located north of the river and was surveyed in
2009 and 201010).
An area of 1600 m2 was surveyed systematically. As at Bağlar, four 20x20 m
squares (Units 1-4) were laid out on a north-south orientation and each unit was further
divided into 5 x5 m squares. GPS readings were taken for each corner of each surveyed
unit. The number of items collected was incredibly small, about 20 pieces, all belonging to
storage vessels (pithoi).11 This demonstrates that Slope ‘A’ was most likely very scarcely
populated and frequented. However, about 50 m NE of Slope ‘A’, there is an area measuring
71.40x 16.20 m. that contains many large stones, most of which are white marble. Even
though, the area needs further investigation, it definitely shows signs of human activities.
An analysis of the stones and their positions tentatively identified these stone features as
burials belonging to the Early Iron Age. In addition, the absence of a settlement could be
therefore interpreted as further confirmation of this hypothesis as the area might have been
used as cemetery. However, the survey team could not spend more than few hours working
on it and therefore more thorough investigations must be carried out.
Given the results of the intensive survey, a more extensive one was conducted with
aim of reconnoitring a larger part of the northern slopes of Mt Çal, both SE and NW of
Slope ‘A’. The survey team investigated the east side first then the west side noting that the
NW slopes descend more steeply in the vicinity of the river and that they are cut by several
small but very steep gullies, most likely created by tributary streams. These gullies were
often partially obstructed by man-made retaining walls, perhaps constructed to slow down
or control the flow of water down the gullies.
Overall, the amount of manmade material seen during the survey was very small
and this included only very few pieces of storage vessels. However, an exception can be
made for the low land of the NW slope of Mt Çal where two large sites were identified:
an abandoned stone sheep pen, most likely still in use in the 20th century, and a large
ancient site located on a manmade terrace. Both of them sit SW of Field ‘C’, and they were
already noted and recorded during the 2010 surveys. The site measures approximately
200x 75 m. and a very brief reconnoitring of the site resulted in the survey team observing
more than 200 ancient artefacts such as bricks, tiles, storage vessels, worked stones and
diagnostic pottery sherds. After a preliminary analysis of the material, it seems that the
terrace accommodated a large farmstead or villa belonging to Roman period. Further more
thorough investigations are needed.
Surveys: Pessinus East Cemetery 2; Pessinus: Sector S; Tekören, valley of the Öz;
Tekören, field C; Harman yerleri and Tütücünün Ağılın Tepe
Gocha TSETSKHLADZE
Pessinus has suffered heavily from illegal excavation. One of the areas affected was
East Cemetery 2. In 2011, the extensive illegal activity was documented by the team.
Survey in areas around Sector S demonstrated that there was a large quantity of
marble architectural details and blocks lying around. These show that here was the site of
monumental building and tombs of the Roman period.
10

Tsetskhladze et al. 2011, 348-350; Pessinus 2010 report forthcoming in 33. Kazı Sonucları Toplantısı.
The material collected during the survey was as follows: Unit 1: 2 pottery (including pithoi), 0 tiles, 0 other;
Unit 2: 5 pottery (including pithoi), 3 tiles, 2 marble pieces; Unit 3: 7 pottery (including pithoi), 0 tiles, 2 marble
pieces; Unit 4: 3 pottery (including pithoi), 0 tiles, 0 other.
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Survey in the valley of the Öz at Tekören revealed many architectural details and
marble blocks, showing that this area has been a site of important monumental buildings
in the Roman period.12 Around the perimeter of Field C at Tekören a sizeable quantity of
marble architectural details and blocks was found. These indicate that this was an important
site, at least in the Roman period.
In 1988, Pessinus was designated a Category 1 archaeological site by the Turkish
authorities. Thus, consideration has been given to moving the modern village. Two possible
new sites were identified by the villagers: Harman yerleri and Tütücünün Ağılın Tepe. Both
are within 3.5 km of the existing village, to the SW. At the request of Eskişehir Archaeological
Museum, a brief survey was undertaken of these localities. It revealed Roman pottery as
well as marble fine architectural details lying across both sites, indicating that each was of
archaeological importance.13
Damage Done by Villagers to the Site; and Rescue Excavtion of Tomb
Gocha TSETSKHLADZE
Earlier in 2011 heavy machinery had been used by the villagers to extract sand from
the west bank of the dry River Gallos, not far from the site of a Roman marble arch and
Sector D. During the 2011 field season, the damage done was recorded. A trapezoidal marble
capital with crosses was found on the wall of the riverbank and then removed to the DigHouse garden (see the preliminary report by Edward Dandrow and Layal Naserdin below).
In the final days of the field season, the team was notified of a tomb on farmland at
Gediközü, about 5 km. west of Ballıhisar, which had been plundered some time in May-June
2011 (Fig. 7). All that could be done at short notice was to clean the tomb and conduct partial
excavation (Fig. 8). Pottery and human bones (weighing 22 kg.) were recovered from around
the tomb. The tomb itself, of Roman. period, was constructed of re-used Roman marble
architectural details and had been re-used many times.14
Marble Finds from the Bağlar Survey

Edward DANDROW

During the 2011 surface survey of a site in the Bağlar area, several marble objects
were found and brought to the Dig-House garden to preserve them from further damage
or destruction. All of these objects had been reused in antiquity. Four of these marble
pieces stand out. First, there is a broken marble stone with moulding and a fashioned hole
(Pess11/04). The maximum length of the piece is 75 cm, width 61 cm, and height of 19 cm.
The moulding is 14 cm. wide. The second object is a fluted column drum that had been
shaped into a water basin (Pess11/05). Its diameter is 50 cm, while the inside basin has
a diameter of 28 cm. The height of the piece is 35 cm. The third object is a fragment of a
small, octagonal, marble pillar with a maximum height of 26 cm and a diameter of 15 cm
(Pess11/06). The fourth object is a large, rectangular marble piece with no discernible design
(Pess11/03). It has a maximum length of 85 cm, while its width is 67 cm. and height 67 cm.
It is uncertain if and how these objects fit into the archaeological site identified beneath the
surface by ground-penetrating radar during the 2011 excavation season (see A. Schmidt’s
report below).
12

Edward Dandrow also took many photographs.
I was assisted in this survey by Edward Dandrow, Andrew Madden and Layal Naserdin.
14
I was assisted by Edward Dandrow, Defne Selma Kantarelli, Paolo Maranzana and Hazal van het Hof.
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Marble Capital with Crosses

Edward DANDROW
Layal NASERDIN
A marble capital with crosses was found in situ in the west riverbank of the dry
Gallos. It was originally buried 2-3 m. below the surface in a densely packed, rocky layer,
but was partly exposed in one of the trenches dug by villagers illegally excavating for
river sand with heavy equipment. In order to save the item from loss or destruction, it
was removed from the newly exposed riverbank and brought to the Dig-House garden
(Inventory no. Pess11/1). Another marble piece rested beside it, but it was too damaged
and worn to be identified. Also found next to the capital were fragments of a concrete/
ceramic water pipe.
The marble is locally produced. The overall shape is trapezoidal and can be divided
into a small, flat upper portion, central angular panels, and a round base that was attached
to a column (Fig. 9). Due to erosion some of the measurements vary. The top is rectangular
with a height of 26 cm and widths approximately 62 cm. front and back and 44.5 cm.
sides. The height of the small, flat upper portion measures right: 6.5 cm, front: 8 cm, left:
7.5 cm, and back: 8.5cm. The front and back central panels measure 18 cm in height each,
while the widths of the front side is 47 cm at bottom and 61 cm. at top; the back side is 46
cm at bottom and 61.5 cm at the top. The right side measures 20 cm in height and 40 cm
wide at the bottom and 43 cm at the top. Slightly off centre (by 0.5 cm. on the bottom and
1.25 cm. on the top) on the panel is a cross 16.5 cm. high and 14 cm wide. The lower part
of the cross measures 8.5 cm. and the upper part 6 cm. The left side is 19 cm. high and
38 cm. wide at the bottom and 43 cm at the top. Again, a slightly off centre (0.25 cm on
the bottom and 1 cm on the top) cross 15.5 cm high and 14.5 cm wide. The lower part of
the cross is 7.5 cm. while the upper part is 6 cm. Finally, the diameter of the circular part
attached to the column is approximately 40 cm. The hole is 3 cm off centre to the right and
still has lead within.
The cross on the capital is stylistically similar to one found on a more crudely cut,
larger capital in the Dig-House garden (Inventory no. A-53) and one carved on a reused
marble piece that served as part of a wall for a Byzantine house in Sector H. The Ghent
team dated the house to the 6th or 7th centuries A.D.15 Thus, tentatively, we may attribute
the capital to the same period or shortly before. The type of structure to which it belonged,
however, is uncertain.
The 2011 Coin Finds at Pessinus

Edward DANDROW

There were four coins found during the 2011 excavation season at Pessinus. The
first and most important find was a small bronze coin of Constantius II (AD 337-361), a
common type which scholars classify by the inscription ‘FEL TEMP REPARATIO’ on the
reverse. The obverse bust and inscription on the obverse are worn, but enough is present to
identify the coin. The reverse is solidly struck and much of the image of a Roman soldier
spearing a Persian horseman and the inscription is clear. The coin was found among the
collapsed stones of the tower wall in Sector S, Trench 1, Context 1. Because this coin
type was issued between AD 347 and 355, we can suggest that the fortification on the top
15
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of the eastern plateau was occupied during or after those years, and the find helps us to
tentatively date the structure to the 4th century AD. The second coin is a follis of Justin
II (AD 565-578), which was found by sifting through the dirt that was used as fill outside
the tower wall (Sector S, trench 1, context 4). The obverse inscription is completely worn,
but the obverse image allows us to identify the coin to the reign of Justin II based on
stylistic evidence. The reverse is solidly struck, but corrosion obscures the date of the
regnal year, while the mint abbreviation in the exergue is worn away. The final two coins
were discovered by one of the museum’s site guards outside of the village of Ballıhisar.
The third coin is a provincial type issued by the city of Antioch is Pisidia during the
reign of Volusian (AD 251-253). The city was a Roman colony and the coins issued by
that community were inscribed in Latin rather than in Greek. The obverse has a bust of
the emperor facing right and wearing a radiate crown, draped and cuirassed. The reverse
shows a vexillum with SR inscribed and with an eagle standing on top. On each side of it
is a legionary standard. The fourth coin is a civic issue from Apamaea in Phrygia issued
sometime between AD 100 and 276. The obverse has a very worn and corroded bust of
Demos facing right, although the inscription is clear. The reverse has the city’s ethnonym
inscribed around the image of a tree.
1.

Identification:		
Metal:			
Size/Weight:			
Obverse Inscription: 		
Obverse Description:		
Reverse Inscription:		
Reverse Description:		
Field Number/Context:
				
Reference			
Notes:			

2. Identification:			
Metal:			
Size/Weight:			
Obverse Inscription: 		
Obverse Description:
Reverse Inscription:
Reverse Description:		
Field Number/Context:
					
Reference			
Notes:			
3. Identification:			

Constantius II (AD 337-361)
AE
15mm/2.8g.
[ ]TIVSPFAVG
Diademed, draped bust right
[ ]TEMPREPARATIO
Roman soldier spearing Persian horseman
Pess11,Sector S, Trench 1, Context 2. Pess11/S/1/
1/37.
cf. RIC VIII 122ff.
Exergue ASM(?)
Justin II (AD 565-578)
AE
26mm/9.0g.
Inscription illegible
Justin II and Sophia seated facing on double throne
and nimbate; Justin holding globe and cross; Sophia
holding sceptre.
M with cross above and B below. ANNO in field to
left; uncertain date in field to right.
---Pess11, Sector S, Trench 1, Context
4.Pess11/S/1/4/10.
SB 369ff.
Exergue illegible; possibly CON, NIKO or KYZ
Volusian (AD 251-253)
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Metal:			
Size/Weight:			
Obverse Inscription: 		
Obverse Description:		
Reverse Inscription:		
Reverse Description:
Field Number/Context:
Date of Find: 		
Reference			
Notes:
4. Identification:			
Metal:			
Size/Weight:			
Obverse Inscription: 		
Obverse Description:		
Reverse Inscription:		
Reverse Description:		
Field Number/Context:
Date of Find: 		
Reference

AE
23mm/6.8g.
IMPC[ VIBCALLVS]IANOAVG
Radiate, draped and cuirassed bust right
ANTIOC[ ]
Vexillum inscribed with SR and with eagle on top; a
standard to each side.
Pess11 Chance surface find at Dinek Karağaç,
brought to dig-house by Ali Riza Ormanoğlu.
19 July 2011
BMC 129; SGI 4381
S-R in exergue. Provincial issue from Antioch,
Pisidia in Asia Minor.
Civic issue from Apamaea, Phrygia
AE
17.25mm/4.3g.
ΔΗ--MOC
Bust right
AΠA--MEΩN
Tree
Pess11 chance surface find, brought to dig-house by
Ali Riza Ormanoğlu.
19 July 2011
SNG von Aulock 3477; SNG München 24 135; Coll
München 34705; Isegrim 1402

Geophysics

Armin SCHMIDT

Ground Penetrating Radar (GPR) investigations were undertaken in and around
Ballıhisar to examine buried archaeological remains, using a Malå 500 MHz system.
A high spatial resolution of 0.05x0.25 m. was necessary to reveal details of the buried
features. Data were processed with band-pass filtering, background removal and velocity
migration (using 0.070 m/ns derived from hyperbola matching) before creating depth
slices of 0.1 m thickness. All depth slices are displayed as relative greyscale images with
dark shades indicating strong reflections.
Sector S
In Sector S the surveys from 201016 were continued to cover the whole extent of
the main feature, and an area of 16×20 m was added to the SW of excavation Trench 2
for the investigation of the site’s interior. Four characteristic levels were selected from the
0.1 m thick depth slices (0.3, 0.6, 1.0 and 1.4 m depth) (Fig. 10) for interpretation of the
anomalies. Level 1 mainly shows the debris created by the destruction of the feature which
16
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now forms the visible bank along its outline. Levels 2 and 3 clearly show the original
layout of the structure, consisting of two linear sections of a 1.3-1.8 m. wide wall with
internal buttresses at intervals of approximately 4.5 m; and two towers or bastions, one
at the NE corner, and one at the SW end. The latter is only partially visible as the plateau
on which the site is located drops there steeply into the valley below. The outer SW parts
of this bastion are hence presumed to be lost to erosion. The bank of rubble above it has
a clear circular shape with a depression in its middle. However, the latter could be the
result of illicit excavations, rather than being caused by the circular feature itself. This SW
bastion is not nearly as well preserved as the one in the NE. Given the erosion at the edge
of the SW structure it is conceivable that a bastion was originally also placed at its NW
end, an area which has eroded into the northern dry valley and is now cut by the modern
path to the plateau. The data clearly show that where the wall leads into the round NE
bastion, it changes its straight course. It can hence be assumed that the whole structure (i.e.
wall and bastions) was designed from the outset in this form.
The observations from the 2010 GPR survey,17 that there are less substantial
sections or gaps in the walls at greater depth (Level 4) is also apparent in the new data.
These gaps are approximately 2-4 m. wide and at least 9 m. apart. If the foundations for
the wall were built with such gaps at greater depth, it is likely that they corresponded to
weaker superstructures in these locations, possibly in the form of gates or portals.
One can discern in the SW section of the wall, mainly in Level 2, blocks of ca. 1x1
m. size at irregular intervals inside and outside of the wall. Similar anomalies can be seen
as ‘vague shadows’ in the NE part of the wall (data from 2010). It is likely that these are
limestone blocks placed near to the foundation of the wall during its construction. One
can only speculate about their function: they might, for example, have held scaffolding or
pedestals while building the walls.
The excavations of Trenches 1 and 2 found no substantial material later than Late
Roman/Early Byzantine period and it is hence assumed that the building structure is
approximately of that date. This is compatible with findings from elsewhere in Turkey
where similarly shaped structures were identified (e.g. in Paphlagonia the Gavur kalesi,
PS043, and Yalakçukurören kalesi, PS085).18 Given the likely construction as a promontory
(there are no obvious signs of a major eroded structure on the western and NW side of
the plateau), rather than a fully enclosed fortification, it may have been used as a hideout,
refuge or even just a landmark. The structure would have been widely visible across the
flat foothills of the piedmont to its north.
In the separate area south of Trench 2 a very strong and sharply delineated anomaly
is visible along the NW edge, starting at the shallowest level and hardly changing its shape
throughout the entire depth range. This is interpreted as a geological feature with clear
edges, possibly a large rock (at least 11x3 m.), maybe similar to the one found in Trench
2, albeit larger.
South of Imperial Temple
To the SW of the temple area the Belgian team had opened Trench B9, which
revealed the remains of a substantial multiphased wall, considered to be part of an enclosure
around the western Early Roman temenos (below the eastern main temenos). A modern
17
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road runs directly south of this exposed wall and several stone blocks are visible either
side of it. A GPR survey was undertaken over this road and four characteristic depth slices
(0.1, 0.5, 0.7 and 0.9 m below the road surface) (Fig. 11) were investigated. Although there
is no indication of a continuation or turn of the wall, various distinct anomalies are clearly
visible in the data, stacked vertically and with different alignments.
In the NW part of the survey a high reflectance area is roughly aligned with the
blocks visible on the surface. At greater depth only a small block can be seen bordering
the NE edge of the road. In the SE part of the survey two areas can be distinguished, one
further north than the other. There, a block perpendicular to the edge of the road joins an
orthogonal block (i.e. aligned with the road). In addition, a narrow feature of 0.4 m width
runs diagonally towards them. The anomalies in the southern area become more distinct
at 0.8 m depth (Level 4) resembling two blocks of different sizes. Overall, this area shows
several distinct large blocks, probably similar to those found elsewhere in the excavated
temple area (Sector B). It is likely that structural remains were disturbed when the road
was cut, leading to their disjoint appearance. None of the detected blocks can easily be
linked to particular parts of the temple, but their existence highlights the potential for
finding further structural remains on either side of the road.
Eastern Cemetery 2
An area of 40×60 m was investigated in the Eastern Cemetery 2 that showed
abundant surface finds, mostly consisting of roof tiles, coarseware and few pieces of
Roman fineware. A multitude of large features is visible in the data, some of a simple
rectangular shape that varies with depth, some in the form of a large rectangular outline at
depth with internal features higher up, and others appear to be cut into disturbed material,
probably the backfill of larger excavated trenches. All of these are interpreted as graves or
grave-monuments but of three distinctly different construction types. The features have no
common orientation and are not distributed according to a discernible pattern. Data were
analysed for five characteristic depth slices (0.3, 0.5, 0.7, 0.9 and 1.4 m) (Fig. 12).
Bağlar
An area of 20×23 m was investigated to determine the preservation of buried
features in this ploughed field. Data for five characteristic depth slices (0.5, 0.6, 0.7 and
0.9 m.) (Fig. 13) show several rectangular rooms of a substantial building, including pillar
foundations, which all seem to be well preserved. From the layout of these structures
alone an archaeological interpretation is not possible and several explanations are feasible,
including a high-status Roman agricultural complex or a monastic structure.
Tekören - Field C
An area of 70×20 m was measured to cover the two main magnetic anomalies found
in the magnetometer survey in 2010.19 The GPR data are analysed for four characteristic
depth slices (0.4, 0.6, 0.8 and 1.1 m) (Fig. 14) and show several closely packed and nearly
rectangular structures of ca. 10×5 m each. They do not conform to a grid pattern, but seem
oriented towards a common thoroughfare. In some of these structures individual floor
levels are visible. Surprisingly, the magnetic anomalies have no correspondence in the
GPR data. This could be explained if they were attributed to strongly magnetic structures
19

See Pessinus 2010 report forthcoming in 33. Kazı Sonuçları Toplantısı.
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(e.g. kilns) at greater depth (i.e. beyond 2 m.).
Conclusion
While the geophysical results from the previous two field seasons were less
conclusive,20 this year’s GPR data showed many archaeological features exceptionally
clearly. This is mainly due to the use of advanced equipment that demonstrated the power
of GPR for detailed depth analysis of buried archaeological remains. The high spatial
resolution used also greatly contributed to the clarity of results.
Epigraphical Study

Alexandru and Suzana AVRAM

Study continued of the inscriptions formerly found by the Belgian team as well as
the inscriptions discovered during the 2009-10 seasons. The corpus of Pessinus published
by J. Strubbe in 2005 (I.Pessinus) being poorly illustrated, we started, at the suggestion
of Gocha Tsetskhladze, by taking new photographs of all the inscriptions exhibited in the
garden of the Dig-House or preserved in the storerooms. All the inscriptions, both edited
and unpublished, have now been photographed. This collection of photographs will be
added to the archive of the excavation and will facilitate the further epigraphic work.
Other work was devoted to the study of the unpublished door-stones. After M. Waelkens’s
work,21 which collected all the door-stones known at that time, new pieces of evidence
have been added during the Belgian excavations but only few of them have been published.
About 15 unpublished more or less fragmentary door-stones have been identified. Some
of them are well preserved and reveal an interesting iconography. They belong, as usual
in Pessinus, particularly to types G or K, and are made in local workshops. All these finds
will be published soon in a separate paper.
NEW INSCRIPTIONS22
1.

Inv. Pess10/2								
Found in July 2010 at Ballıhisar, in İsmail Ormanoğlu’s house, where it was in
use as a doorstep. Completely preserved stele of white marble. Only the upper
corners are damaged. H. 0.320; w. 0.830; th. 0.240.				
The inscription is mostly erased. Only the right side remains partially visible.
Lunate sigma. Omega has the ‘classical’ form with the feet tied with curl. A cross
at the end of the text. Profoundly incised letters. h. 0.025-0.030.		
Date: 5th-6th centuries A.D.

		
[]C
		
[]
		
[? ]
4
[]†
				vac.
L. 4:  vel 
Translation:
… under Komon (?) … and … Philippos this building was constructed.
20

Schmidt, Parkyn and Tsetskhladze 2011.
Waelkens 1986.
22
Abbreviations for epigraphic corpora are given after the Supplementum Epigraphicum Graecum.
21
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For this type of Christian building inscriptions there are many parallels in several
regions of Asia Minor. I can adduce some examples from Phrygia:  (i.e. 
<> (CIG
8837, Uşak);[][]
 (Haspels 1971, 329, no. 53, Malos);
[] (MAMA X 362, Synaos). Nevertheless,
the closest parallel remains an inscription from Pessinus itself, found at Sivrihisar, in the
Armenian cemetery, now lost (CIG 8822 = I.Pessinus 40). Taking all this parallels into
account, it is certain that an v must be inserted in our text. The restoration of the rather
common personal name  is not certain. One may suppose either that the building
has been constructed under two persons (the supposed Komon, perhaps higher in rank, and
Philippos as a minor official) or that this happened under Philippos and that, consequently,
the lost part of the text referred to his titles and the offices he held.
2. Inv. Pess11/2 (Fig. 15).
Found by villagers on the hill on the south-east edge of the Pessinus site, not far
from bridge, August 2011.
Upper part of a door-stone of grey local marble of bad quality. Only the upper
part of the right pillar is preserved. The length of the first line of the inscription suggests
that the stone had two doors.
Profoundly engraved letters. Sigma is lunate.
Date: 2nd-3rd centuries A.D.
[/]
				
[]
Translation:
… (made this grave to her e.g. very sweet) husband Menagoras, in his memory.
The name Menagoras occurs for the first time in Pessinus. It was known in Phrygia,
at Midiaion (von Domaszewski 1883, 179, no. 33), in Bithynia, at Nicomedia (I.Smyrna
689, l. III.9) and Claudiopolis (Adak and Akyürek Şahin 2008, 81-82, no. 5), in Caria,
at Halicarnassus (Newton and Pullan 1863, 704-705, no. 12c), and in Ionia, at Ephesus
(I.Ephesos 2200, l. 11-16), Colophon (IGR IV 1589).
3. Without Inventory Number
Old excavations and surveys
Right upper part of a door-stone (type G) of yellowish marble. The right bomosshaped pillar is preserved. The door has two wings with two rectangular panels on each of
them separated by a pilaster. The upper panels contain at the left a knocker and at the right
a key-plate. The lower panels seem both to contain lozenges with a trefoil (which is sure
only for the panel at right). Only the upper panel at right is completely preserved.
H. 0.890; w. 1.050; th. 0.200.
The inscription has been carved between the upper border and the cornice of the
door. The remaining space between the visible rest of the inscription and the cornice of
the door suggests that there was also a shorter second line. Profoundly engraved letters.
Date: Second half of the 2nd or beginning of the 3rd century A.D.
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[ - - - - - - - - - ]/
			
[]
Translation:
… to (his or her) son, [in memory].
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Fig. 1: Map of Pessinus showing Sector S and Bağlar area
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Fig. 2: Map of Pessinus showing Sector S.
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Fig. 3: Sector S, Trench 1: Wall 1 (Tower).

Fig. 4: Sector S, Trench 1: Wall 1 (Tower) - detail.
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Fig. 5: Bağlar: map of surveyed area.
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Fig. 6: Tekören: map of surveyed areas.
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Fig. 7: Robbed tomb at Gediközü.

Fig. 8: Robbed tomb at Gediközü after cleaning and partial excavation.

Fig. 9: Marble capital with crosses (Pess11/1).
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Fig. 10: GPR depth slices for the structure in Sector S.

Fig. 11: GPR depth slices over the road running south of the temple.
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Fig. 12: GPR depth slices in Eastern Cemetery 2.

Fig. 13: GPR depth slices from Bağlar.
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Fig. 14: GPR depth slices from Field C in Tekören.

Fig. 15: Inscription no. 2 (Pess11/2).
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AİZANOİ KAZISI 2011 YILI ÇALIŞMALARI
Elif ÖZER*
Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi Aizanoi antik kentinde Tire Müzesi’nden Sayın Pınar
Yakut’un Bakanlık temsilciliğinde 18.07.2011 ve 10.10.2011 tarihleri arasında1 yaklaşık
3 ay (85 gün) süresince 25 kişilik kazı ekibi ve 20 işçi ile kazı çalışmaları yürütülmüştür.
Stadion-Tiyatro Kompleksi Çalışması

Murat TAŞKIRAN**

Stadion-Tiyatro kompleksindeki çalışma Murat Taşkıran’nın yürütücülüğünde
sürdürüldü. Stadion batı cephesinde 21 açmanın kazısı yapılarak batı kanadı ortaya
çıkarıldı (Resim: 1). 21 açmada çıkan tüm oturma basamakları ve diğer mimarî öğelere
envanter numaraları verildi ve Total Station ile ölçüm çalışmalarının ardından AutoCad ile
çizimleri tamamlanarak rölöve restitüsyonu için tüm hazırlıkları tamamlandı.
Stadionun batı ve doğu yamacında yer alan oturma basamakları, kuzey cephe,
güneydoğu yamacı ve güney girişinde ot temizliği yapılmıştır. Tiyatrodan çıkarıldığı
düşünülen ve stadionun kuzeyinde yer alan döküm toprağının tesviye çalışması bitirilmiş
ve tiyatroya ait olduğu düşünülen duvar blokları ortaya çıkarılmıştır. Ot temizliği sonrası
kazı alanı olarak, stadionun kuzeybatısında yer alan analemna duvarı batıdaki sınır,
doğusunda yer alan parapet duvarı ise doğu sınırı olarak belirlenmiştir. Stadionun parapet
duvarı doğu sınırı olarak kabul edilen ve doğu-batı yönünde 5 metre, kuzey-güney
yönünde 5 metre olarak belirlenen alanlarda, batıya doğru genişletme çalışmaları yapılmış
ve toplam 21 adet açmada kazı sürdürülmüştür.
S-14’ten S-21’e kadar açılan alanların sınırını stadionun batı yamacındaki loca ve
geçiş kısmı oluşturmaktadır. Açmalarda krepis bloklarının ortaya çıkarılması, seviye inme,
analemna duvarı ve loca geçiş kısmının seviyesinin üzerinde batı yönünde genişletme
çalışmaları tamamlanmıştır. Alanlarda ele geçirilen seramikler numaralandırıldıktan
sonra depoya teslim edilmiştir. Tamamlanan açmalarda oturma ve diğer mimarî
bloklar numaralandırılıp Sedat Morkoç tarafından Autocad ile çizilmiş ve veritabanına
aktarılmıştır. Total Station ile noktalar alınmış ve 3D modellemesi yapılmak üzere kayıt
altına alınmıştır. Stadion batı kanadında yapılan çalışmalarda stadion batı kanadını tüm
mimarî elemanlarıyla açığa çıkararak restitüsyon-restorasyon için tüm ön hazırlıkları
* Doç.Dr. Elif ÖZER, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kınıklı Kampüsü,
Denizli/TÜRKİYE. e-mail: eozer@pau.edu.tr
1
2011 yılı Aizanoi antik kenti kazısı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün izni ile Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) biriminin katkıları ve
Anemon Hotels Ana sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, DÖSİMM’e, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
birimine ve son olarak Anemon Hotels onursal başkanı Sayın İsmail Akçura ve ailesine maddî katkılarından
ötürü çok teşekkür ederiz. Çavdarhisar Kaymakamı Sayın Ömer Bilgin’e, Çavdarhisar Belediye Başkanı Sayın
Halil Başer’e ve Kütahya Müze Müdürü Sayın Metin Türktüzün’e, tüm yardım ve desteklerinden ötürü çok
teşekkür ederiz. Bakanlık temsilcimiz Sayın Pınar Yakut’a ilk kazı sezonumuzda gösterdiği tüm destek ve
yardımlardan ötürü bir kez daha teşekkür etmek isteriz. Tüm kazı ekibine verdikleri emek ve özveriden ötürü
teşekkür ederiz. Son olarak Aizanoi’da uzun yıllar kazı yapan Alman kazı ekibine burada bir kez daha verdiği
emeklerden ötürü teşekkürlerimizi sunmak isteriz.
**Arş.Gör. Murat TAŞKIRAN, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Denizli/
TÜRKİYE.
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tamamlanmıştır. (Resim: 2).
Stadion ile ilgili olarak öncelikle yapının in situ durumunun belgelenmesine yönelik
laserscanner ile tarama işlemi yapılmıştır. Bu çalışmada 0.5 mm. hassasiyetle yapının
3D nokta bulutu verisi elde edilmiş ve böylece hem PTS formatında nokta bulutu verisi
hem de Avi formatında video görüntüsü elde edilmiştir. Bu çalışmalardan sonra yapının
Autodesk ve Autocad ortamında plan, kesit, rölöve çalışmaları yapılmıştır (Resim: 3)
Kazı Evi Çalışması
Merve İpek ve Nazan Kurt yürütücülüğünde yapılan kazı evi çalışmasında daha
önceki kazı ekibinden kalan tüm malzemeler sayıldı. Daha sonra, eski ilkokul olan ve
daha önceki ekip tarafından kullanılan depo, çizim odası, malzeme odası (Resim: 4), sergi
evi ve lojman olarak kullanılan tüm mekânların krokisi çıkarıldı ve yeniden adlandırıldı.
Bu mekânlardaki tüm demirbaş, sarf ve diğer malzemenin sayımı yapılıp Kütahya Müze
Müdürlüğü’ne de sayım hakkında bilgi verildi ve kayıtlar teslim edildi.
Depo Çalışması
Depo çalışması Arkeolog Gamze Alan’ın yürütücülüğünde sürdürüldü. Depo
çalışmalarında raflardaki malzemelerin düzenlemesine başlanmış ve raf sistemi kütüphane
kodlama sistemine göre kodlanıp numaralandırma işlemi yapılmıştır. Her raf için alfabetik
numaralandırma ve her rafın kendi içindeki bölümleri için yeniden numaralandırma
yapılmıştır. Bu sistem düzene sokulduktan sonra kasalarda yazan bilgiler kontrol edilmiş
ve her kasa içindeki malzeme sayılarak, fişleri ile birlikte fotoğraflandıktan sonra yeni
kasa numarası verilerek ve eski kasa numarası da kayıt altına alınarak kaldırılmıştır.
Depodaki etütlük malzemelerin sayımı yapılmaya başlanmış; fotoğraflanmış,
tanımlanmış ve poşetlerden çıkan tüm Almanca bilgiler Türkçeye çevrilerek, Doğan Peçen
tarafından kurulan Aizanoi depo veri tabanına girilmiştir. Aizanoi kazı deposunda bu
çalışmaların yapılması bir zorunluluk olup geçmişin tüm malzemesi kayıt altına alınacağı
için gelecekteki kazılar için bize yön verecektir (Resim: 5-6).
2011 sezonunda toplam 476 kasa ve 37.124 adet seramik ve küçük buluntu çalışılmış
ve ancak A ile B bölümümün bir kısmı bitirilebilmiştir. İncelenen ve Aizanoi veri tabanına
girilen eserler 1981, 1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2000 ve 2004 yıllarına aittir.
Envanter Çalışması (Resim: 7–9).
Ufuk Buz yürütücülüğündeki ekip tarafından kazı evi bahçesindeki eserler kazı
evinde tespit edilen envanter dosyalarındaki fişlere göre kontrol edilmiştir. Aizanoi
envanter belgeleme sistemine göre yeniden katalog numarası verilmiş, fotoğraflanmış
ve tanımları kontrol edilerek eksik olan kısımlar yeni katalog fişinde tamamlanmıştır.
Kazı evinde bulunan ve 1979 yılında yapıldığı yazılı envanter dosyasına göre kazı evi
bahçesi ve tapınak açık hava sergi alanında eserler tek tek tespit edilmiş, etrafındaki otlar
temizlenerek fotoğrafları çekilmiştir. Kazı evi bahçesinde toplam 218 adet eser tespit
edilmiş olup eski krokiden de kontrol edilmiş ve bulunduğu yerler yeniden bilgisayarda
kroki olarak çizilmiştir.
Bu alandaki envanter işlemi tamamlandıktan sonra Zeus Tapınağı’nın batısında
Açık Hava Sergi Alanı’nda yer alan eserlerin etrafında ot temizliği yapılmıştır. Temizlenen
eserlerin ölçüleri alınıp fotoğrafları çekilerek tanımları yapılmış ve belgelenmiştir. Burada
toplam 110 adet eser kataloglanmış ve Aizanoi kazı envanter veri tabanına kaydedilmiştir.
Kazı deposu bahçesinde yer alan eserlerin envanterleri kontrol edilmiştir. Bu alanda
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toplam 59 eser fotoğraflanarak belgelenmiştir. Katalog fişi tamamlanarak, bulundukları
yerlerin kroki çizimleri yapılmıştır.
Kazı deposu içindeki 43 adet mimarî plastik eser fotoğraflanmış ve Aizanoi kazı
envanter veri tabanına kaydedilmiştir.
Penkalas’ın (Kocaçay) batı kenarındaki eserlerin yerleri tespit edilmiş, fotoğrafları
çekilerek belgelenmiştir. Eski envanter listesinde kayıtlı olup nehir kenarında bulunan
4 eserin yerleri tespit edilmiş ve etrafı otlardan temizlendikten sonra, fotoğraflanarak
belgelenmiş ve eksik olan tanım özellikleri de envantere geçirilmiştir. Daha önce envanteri
yapılmamış eserlerin belgelenmesi için araştırma yapılmıştır. Çalışmalar nehrin güneyinde
ve batı kıyısında başlamış olup buradaki çalışmalar bittikten sonra doğu kıyısında devam
etmiştir. Penkalas’ın iki kıyısındaki tarama çalışmaları sonucunda 68 eser daha tespit
edilmiştir. Bu eserler kapı biçimli mezar stelleri, Korinth başlığı, sütun kaidesi, sütun
parçaları, sunaklar, korkuluk parçaları mimarî blok parçalarından oluşur. Tespit edilen
eserler Aizanoi kazı envanter veri tabanına kaydedilmiştir.
Stadionun zemininde bulunan mimarî blokların ölçekli çizimleri ve tanımı
yapılmıştır. Envanter numaraları yazılarak, fotoğraflanmış ve katalogları çıkarılarak
toplam 444 adet mimarî bloğun Aizanoi kazı envanter veri tabanına kaydı tamamlanmıştır.
Tüm çalışma sezonu süresince Kazı Evi Bahçesi, Açık Hava Müzesi, Depo, Depo
Bahçesi, Penkalas Nehri iki yakasında envanteri tamamlanan eser sayısı toplam 502 adet,
stadionda daha önce yapılan ancak numaralandırılmayan mimarî blokların sayısı 444 adet
olup toplam 946 adet mimarî blok Aizanoi kazı envanter veri tabanına kaydedilmiştir.
Topografik Çalışma
Aizanoi’un topografik haritasının çıkarılması, yapıların ve kazı alanlarının plan kare
sistemine göre yerleştirilmesi ve kalıcı bir harita üzerinde belgelenmesi için çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Harita Mühendisi Erkan Demirciler ve Fatih Yılmaz ile birlikte kentin
harita ve koordinat sistemi çalışılmıştır. Antik kent ulusal koordinat ED50 ve uluslararası
koordinat ITRF9’a göre yerleştirilmiştir. Bu veriler ile antik kentin karelajı tamamlanmıştır.
Harita üzerine arkeolojik ve kentsel sit sınırları daha önce belirlenmiş haline göre yeniden
işlenmekte ve tüm bu çalışma doğru koordinatlara göre gerçekleştirilmektedir (Resim:
10–11).
Kentte gelecekteki arkeolojik ve tüm diğer haritalama çalışmaları için var olan
poligon noktaları kontrol edilmiş ve sıklaştırılmıştır. Bu sabit noktalara P 3-P 24 arasında
isimler verilmiştir. Aizanoi’dan antik baraja ve Meter Steunene kutsal alanı ile güney
nekropolün bulunduğu alana kadar olan bölge harita üzerinde bulunmamaktadır. Harita
üzerinde yama yapılarak; bu kısımlar haritaya ve karelaja dâhil edilmiştir. Kamulaştırılmak
istenen alanların parsel numaraları, kadastro parsellerinin ve arazilerin parsel numaraları
işlenmeye başlamıştır. Paftaların sayısallaştırılması ve bilgisayar ortamına aktarılması
tamamlanmıştır.
Aizanoi antik kentinde kazıya yeni başlayan bir ekibimiz tarafından gerek bir kazı
alanı olan Aizanoi, gerekse yaşayan tarihî bir doku olan Aizanoi’daki sorunlara çözüm
önerileri getirilmesi gerekliliği düşünüldü ve Aizanoi Kazısı 1. Çalıştayı’nı gerçekleştirme
kararı alındı ve Aizanoi için kendini sorumlu hisseden tüm kurum ve kişiler davet edildi.
07.10.2011 tarihinde kazı evinde; Vali Yardımcısı Bilal Ölmez, Çavdarhisar İlçesi
Kaymakamı Ömer Bilgin, Çavdarhisar İlçesi Belediye Başkanı Halil Başer, Kütahya İl
Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, Kütahya Müzesi Müdürü Metin Türktüzün,
Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Filiz Gürboğa ve
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tüm kazı ekibinin katılımıyla Aizanoi Kazısı 1. Çalıştayı gerçekleştirildi. İlk çalıştayda 85
gün süresince Aizanoi kazısında yapılanlar hakkında bilgi verilmesinin ardından, gelecek
kazı sezonunda yapılması hedeflenenler bildirildi (Resim: 12).
Depo grubundan Emre Demirbilek tarafından tasarlanan Aizanoi Çavdarhisar
Arkeoloji Müze ve Araştırma Merkez Binası çalıştayda sunuldu (Resim: 13–14). Kentin
uzun süren kazı geçmişine bağlı olarak eserlerin depoya sığmaması, kentin doğal
dokusunun ziyaretçilere yerinde sunulması ve il müzesinin yeterli alana sahip olmaması
gibi nedenlerden ötürü müze ihtiyacı doğduğu; bulunan eserlerin tasarlanan ve kurulması
istenen bu kent müzesinde canlandırmalar, modellemeler ve fotoğraflarla uygun bir
mekânda anlaşılır bir şekilde ve detaylı sergilenmesi gerektiği anlatıldı ve kurulacak bu
Müze- Araştırma Merkezi sayesinde restorasyon, konservasyon, analiz gibi çalışmaların
laboratuvar ortamında gerçekleştirilmesinin sağlanabileceği bilgisi verildi.
Çalıştayda kazı ekibi tarafından Aizanoi için kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında
bilgi verilmesinin ardından tüm katılıcımlarla birlikte Pancar kooperatifi olarak kullanılan
taş binanın müze binası olarak kullanılabilmesi için gerekli girişimlerin yapılmasına dair;
Aizanoi antik kentinin güvenliği için iki güvenlik görevlisi temininin sağlanması dair;
antik kent ve üstündeki evlerden oluşan dokunun bir arada harmanlanarak düzenlenmesi
ve kültür turizmine açık hâle getirilmesi ve yapıların ivedilikle tescil edilmesinin
ardından rölöve ve restitüsyon projesinin çıkarılması ve ardından bu mekânların
restorasyonunun gerçekleştirilmesine dair; Kocaçay’ın (Penkalas’ın) iki yakası ve nehrin
içinin temizlenerek ilgili kurumların da yardım ve desteği ile buralarda bilimsel kazı
çalışmalarının yapılmasının ardından bu alanların ıslahı ve kültür turizmine hazır hâle
dönüştürülmesine dair ve Aizanoi içinden geçen Emet-Çavdarhisar yolunun antik kent
içinden geçen kısmının iptal edilerek Emet-Çavdarhisar güzergâhının bir an önce yeniden
düzenlenmesinin gerekliliğine dair kararlar alınmıştır.
Salih Okan Akgönül ve Alpago Güzel’in yürütücülüğünde Aizanoi antik kenti ve
kazı çalışmalarının fotoğrafla belgelemesi yapılmış ve kazı hakkında bilgi veren tanıtım
yazıları hazırlanmıştır. Ayrıca PR (Public Relations) yapılmış ve yöre halkı kazı ve
Aizanoi hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilmiştir. Bunun dışında antik kentte güvenlik
ve koruma üzerine de çalışmalar gerçekleştirilmiş; tapınak, kazı evi ve deposunun kazı
sezonu dışında da koruma ve güvenliği için güvenlik kamera ve alarm sistemi kurdurulması
gerekliliği hususunda karar alınarak girişimlere başlanmıştır.
Merve Taşez ve Merve İpek’in yürütücülüğünde, hedefi çocuk ve gençlere antik
kenti ve tarihini koruma bilinci kazandırmak, yaşadıkları kentin doğal ve kültürel
zenginliklerinin farkına varmalarını sağlamak olan Kültürel Miras Kamu Bilinçlendirme
Programı ön çalışmaları başlatılmıştır (Resim: 15). Ayrıca Aizanoi antik kentinin Unesco
Dünya Miras Listesine girmesi için Aizanoi Antik Kenti Alan Yönetimi projesi ön
çalışmaları başlatılmış ve 13.04.2012 tarihi itibarıyla Aizanoi antik kenti Unesco Dünya
Geçici Miras Listesi’ne eklendiği bilgisinin tarafımıza bildirilmesi tüm kazı ekibini
sevindirmiştir.
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POMPEİOPOLİS 2011 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Latife SUMMERER*
2006 dan beri sürdürülen Pompeiopolis1 kazı çalışmaları 2011 yılı sezonunda2
yalnız Geç Antik döneme ait bir villada ve bir agora portikosunun olduğu tahmin edilen E
sektöründe gerçekleştirildi. Normalde Ağustos ayında pek beklenmeyen yoğun yağış kazı
çalışmalarını ciddî ölçüde etkiledi. Zaman zaman arazi çalışmalarına ara vermek zorunda
kalındı ve çalışmalar depo düzenlemeleri ve malzeme incelemeleriyle devam etti. Antik
kentin kuzeydoğusunda yer alan nekropolde bir belgeleme çalışması gerçekleştirildi3.
Bunun yanında taş deposunda yapılması planlanan Pompeiopolis bilgilendirme merkezinin
proje çalışmaları da yapıldı.
V Sektörü Kazı Çalışmaları
2011 yılı çalışmalarının amacı villa kazısını kuzeye doğru genişletmek ve stratigrafik
sorular için veriler elde etmekti.
Yeni açılan kazı alanı (V4) 10x28 m. ölçülerinde toplam 270 metrekaredir
(Resim: 1). Buraya tepenin yamaçlarından erozyonla yığılmış yoğun toprak tabakasının
kaldırılması (toplam 220 metreküp) tahmin edildiğinden de daha fazla iş kuvveti ve zaman
gerektirdi.
2010 çalışmalarındaki açma sınırın aşıldığı yerde, K mekânında, birbirine dik bir
açıyla köşe oluşturan iki duvar (US 104 ve US 234) tespit edildi. Moloz taş ve horasan
ile örülmüş duvar daha sonra US 164 yapısı kapsamında kapatılmış ve destekli kare
biçimli bir mekâna dönüştürülmüştür (Resim: 1). Bu US 226 tuğla duvarının bir parçası
olarak aynı yapı evresine ait olduğu düşünülmektedir. US 226 duvarı çok kaba beyaz
horasan kullanılarak opus latericium tekniğiyle yapılmıştır. Henüz tabanına inilememekle
beraber, alt kısmında bir kemer olduğu fark edilmiştir. Bu şekilde K mekânı kuzey-doğu
doğrultusunda yaklaşık 7.40 metrelik bir kısmıyla ele geçirilebilmiştir (Resim: 1-2).
K mekânında 2010 kazı çalışmaları sırasında US 104 duvarının batısında harçsız taş
duvar US 104 ortaya çıkmıştı. Bu duvarın kuzeye doğru devamı hemen yüzey toprağının
kaldırılmasıyla görüldü. Aynı teknikle yapılmış olan 80 cm. kalınlığındaki US 104 ün
devamı olduğu düşünülen duvarın başka bir yapıya ait olduğu gözlemlendi (Resim: 1).
Açmanın batı sınırına denk gelen US 123 duvarının devamı açığa çıkarıldı. US
226 duvarının kuzeyine dayanan US 123 1.50 metrelik bir bölümde kesildiği görüldü
(Resim: 1). Aynı yönde ve teknikte devam eden bu duvar US 230 olarak nitelendirildi.
*

Prof. Dr. Latife SUMMERER, Kastamonu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Kastamonu/TÜRKİYE
e.mail: lsummerer@kastamonu.edu.tr
1
İlk beş yıl çalışmalarının sonuçları geçen yıl kitap hâlinde yayınlanmıştır: L. Summerer (ed.),
Pompeiopolis I: Eine Zwischenbilanz aus der Metropole Paphlagoniens nach fünf Kampagnen (2006-2010)
(Langenweißbach 2011).
2
Kazı çalışmaları izin ve vize gecikmeleri nedeniyle 25.07.2011 tarihinde başladı ve Şeker Bayramı dolayısıyla
26.08.2011 günü bitirildi. Kazı çalışmalarına Prof. Dr. Latife Summerer başkanlığında, Prof. Dr. Luisa Musso,
Dr. Laura Buccino, Dr. Matthias Bruno, Dr. Massimo Brizzi, Dr. Perikles Christodolou, Dr. Krzysztof Domzalski,
Ferhat Çevik ve Max Ritter, katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığını Manisa Müzesi uzmanlarından Veysel Öztürk
temsil etti. Restorasyon işlemleri Giuseppina Bertolloto ve Paula Stradella tarafından yapıldı.
3
Bu çalışmanın raporu için Bkz. F. Çevik – M. Ritter, AST 2011 (baskıda).
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Kazı çalışmalarının henüz duvarın temeline kadar derinleşmediği için şu anda bu duvar
kesintisinin anlamı üzerinde bir görüş yürütmek mümkün değildir. Burada bir duvar
yıkıntısı olabileceği gibi bina yapılırken bırakılmış bir açıklık da olabilir. Aynı şekilde
US 123 ve US 230 duvarları üzerinde bir yorum yapmak henüz mümkün değildir. Bunlar
birbirinden bağımsız duvarlar olabileceği gibi US 164 duvarının güney tarafı gibi daha
önceki devirden kalmış duvarların üzerine oturtulmuş olabilirler.
US 164 ve US 230 duvarları US 231 duvarı ile dik bir açı ile birleşir. Bununla
bağlantılı olarak US 234 ve US 226 duvarlarının 6.20 metrelik bir kısmı açığa çıkarılmıştır.
Burada 14.50x4.50 m. büyüklüğünde uzunca, yönünü daha ilk yapı devrindeki K sarnıç
mekânına göre hafifçe değiştiren, kuzey-batı yönüne doğru devam eden bir mekân (OR)
ortaya çıkmıştır.
US 231 duvarı ile uzunlamasına bağlı olan US 164 ve US 230 duvarlarının 6,20
m kısmı açılmıştır. 4,50 m. x 14.50 m. büyüklüğünde bir mekânı çevreleyen bu duvarlar
daha önceki yapı evresine (bodrum katındaki sarnıç K) göre yönünü hafifçe batıya doğru
değiştirmiştir. Uzun duvarlardaki direklerinin simetrik olmadıkları, US 226 ve 234 hariç,
daha geçen yıl tespit edilmişti. Bu nedenle bu direkler tavanı taşımayıp raf fonksiyonunda
kullanılıyordu. Ancak bu konuda kesin bir şey, kazı çalışmalarının tamamlanmasından
sonra söylenebilir.
2010 yılı çalışmaları sırasında K mekânı kazısının 2/3’si tamamlanmıştı. Bu yıl bu
kazı K/O mekânlarında devam etti ve kuzey tarafta 40 cm. ve güney tarafta 70. santimlik
bir tabaka kaldırıldı. Çok kalın bir tabaka olan US 107 kazısı, 32 metre kübik toprak
kaldırılmasına rağmen bitirilemedi. Bu tabakada bu yıl bir dizi mimarî parçalar, arşitrav,
sütun kaidesi, friz parçası ve İmparatorluk Devrine ait Yunanca mezar yazıt parçaları
bulundu. US 107 tabakası, US 232 yapısının yıkılmasından ve yağmalanmasından sonra,
yapılan bilinçli bir doldurma olarak yorumlandı. Yıkıntı tabaka içinde bulunan bir sütün
kaidesine benzer bir kaide parçası US 230 duvarında tuğlalarla birlikte kullanılmış.
Bu mekânın yapısı II b veya III yapı evrelerine ait olduğu düşünülmektedir. Son
olarak US 233 duvarı tespit edilmiştir. Bu duvar US 164 ile aynı akse üzerinde olmasına
rağmen temeli pek esaslı değildir. Olasılıkla bu yapının daha sonraki kullanımında ilâve
edilmiştir.
Mekân L 2010 yılında hipokaust sistemiyle ısıtılan bir salon olarak tespit edilmişti
(Resim: 1-3). Burada yer döşemeleri tamamen sökülmüş ve tahrip edilmiş bir şekilde
bulunmuştu. Hipokaust’lu mekânı çevreleyen tuğla duvar yer yer 75-80 cm. yüksekliğe
kadar takip edilebilir. Yapı kalıntılarının korunma durumunun iyi olmamasından dolayı
duvar içinden geçen sıcak hava sisteminin elemanları tespit edilemedi. Hipokaustlar dar
bir ağızlı, 65 cm. daha aşağıda bulunan bir ateş ocağı (praefurnium) ile birleşir. Buradaki
2,20 x 1,05 m. büyüklüğündeki mekânın tuğladan yapılmış tonozu yarısına kadar
korunabilmiştir. 2011 çalışmaları sırasında bu ocağın içi boşaltılıp incelenmiştir. En altta,
içinde çok kül ve yanmış ağaç bulunan tabiî bir kum tabakası bulunmuştur. Yukarı kısım
ise bilerek kum ve toprakla doldurulduğu düşünülmektedir. Ocağın duvarları tuğla, taş
ve harç kullanılarak düzgün bir şekilde örülmüştür: Hipokaust sistemine bağlı olan bu
yapının aynı zamanda inşa edilmiş olduğu açıktır. Olasılıkla bu hipokaust ısıtma sistemi
L mekânının daha sonraki bir kullanım evresindeki tadilât sırasında inşa edildi. Ocağın
ağzına kadar ulaşılmasına rağmen, bunun yakıldığı mekân daha açığa çıkarılamadı. Ancak
bu ocak ağzının ve bununla beraber bütün ısıtma sisteminin US 225 duvarıyla sonradan
kapatıldığı ortaya çıktı. US 225 E mekânının batı duvarının (19) yenilenmesi sırasında
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eklendiği daha geçen yıl tespit edilmişti.
L mekânın yapı evreleri ve kuzey bölümün stratigrafisi bu yılki çalışmalarda
araştırılmıştır: US 212 = 208 tabakaları hipokaust sisteminin iptalinden sonraki
kronolojik evreyi temsil ediyor. Bu tabakanın tarihlenmesi açısından üzerine boya ile
yazılmış bir amfora boyun parçası ve iki bronz sikke buluntusu önemlidir. Dikkati çeken
başka bir özellik ise praefurnium dolgusunun US 225 duvarı ile kapatılmış olması ve
ısıtma sisteminin bundan sonra kullanılmamasıdır. US 215, US 214, US 216 ve US
218 tabakalarındaki seramik buluntuları terminus post quem olarak bu yapı evresinin
kronolojik tespitini sağlıyor. Tuğla hipokaust elamanlarının sökülmesine (US 209 ve US
181) büyük olasılıkla bu mekânda yeniden yapılan bir taban döşemesi sebep oldu. Bu
taban döşemesi de sonradan gene bozularak yerinden sökülmüş.
2011 kazı çalışmalarında M mekânındaki US 188 tabakası da araştırıldı (Resim
1 ve 4). Burada içinde yoğun bir şekilde US 189 devşirme taş malzemesi bulundu. Bu
çukur burada, 2010 yılında tespit edilmiş ve tahribe uğramış olan bir mozaik yer döşemesi
için kazılmıştır. Daha önce de bahsedildiği gibi K mekânının ilk evresinde tespit edilen
sarnıca su taşıyan US 203 kanalizasyonu için kazılmıştı. Tuğlarla döşenmiş ve kayrak
taşlarla kapatılmış olan bu kanal Pompeiopolis’te çok görülen bir tipe aittir. Kapak taşların
bazıları yerinden sökülmüş durumda idi ve kanalın dolgusu böylece boşaltılabildi. Kanal
J mekânına doğru uzanıyor ve olasılıkla orta avlunun kenarından batıya doğru devam
etmektedir. Ancak kanalın çıkış noktası daha sonraki kazı dönemlerinde araştırılacak.
E Sektörü Kazı Çalışmaları
2009 ve 2010 çalışmalarında jeofizik verilerine göre tespit edilen kent merkezinde
bir forum alanı tahmin edilen yerde (E sektörü) kazı çalışmaları yapılmıştı. Burada
gerçekten forum’ u çeviren bir portikus olup olamadığını anlamak için bir sondaj (E1)
açıldı, ancak soruya net bir yanıt verebilecek veriler elde edilemedi. İmparatorluk Devri
tabakalarında daha ziyade bir hypokaust sistemine sahip olan iki mekâna rastlanmıştı.
2009 ve 2010 yılı çalışmalarında açılan E1 sondajındaki iki uzunlamasına duvarın
(güney-kuzey aksesinde duvar 1 ve 2, ve doğu-batı doğrultusundaki kısa duvar) bu
hypokaust sistemini iptal ettiği açığa çıktı (Resim: 5). Hypokaust sisteminin batı duvarının
batısına doğru devam ettiği anlaşıldı (Resim: 6.).
E 1’ in kuzeyinde ona paralel olarak açılan yeni E 2 açması uzun duvarların gidişini
anlamak için açıldı (Resim: 5). Yüzeyin hemen ½ m. altında duvar 1’ in devamı bulundu,
duvar 2’ nin ise temele kadar sökülüp yağmalandığı görüldü.
Yüzeyin 30 cm. altında pişmiş toprak kaplardan oluşan bir bulguya rastlandı.
Burada kırık ancak tamamlanabilecek durumda olan pontic sigilatta grubu kaplar dikkate
değerdir. Açmanın kuzeydoğusunda yüzeye çok yakın olarak iki pişmiş toprak su
boru (tubuli) in situ bulundu. Bu borular gayet iyi hazırlanmış bir harç zemini üzerine
yerleştirilmiştir.
Bunun yanında ‘Duvar 2’ ye dayanan bir yan duvar ortaya çıktı (Resim: 5). Bu
duvar hem teknik açıdan hem de oturduğu seviye bakımdan diğer duvarlardan farklılık
gösterir. Aynı zamanda bu duvarın yan bir yangın tahrip tabakasının üzerine oturtulduğu
tespit edildi Aynı yangın tabakası E 2 içinde de gözlenmişti (11.-14. tabaka). Bu tahrip
sayısız kırık kiremit ve onların hemen üzerinde yanmış ahşap çatı kalaslarında en iyi
şekilde görülür. Buradaki yangının sikke buluntularına dayanarak M.S. 7. yüzyıla (Follis
Kontans II) tarihlenebilir (Resim: 7).
Yanık tabakanın altında iki fırın ortaya çıktı. Doğu taraftaki fırın ‘Duvar 4’ altında
291

kaldığı, yani onun işlevini yitirdiği için bu duvarın yapımı için bir terminus post quem
teşkil eder. Batı tarafındaki fırının etrafında çok sayıda cam cürufu ve bir cam kapta süs
olarak kullanılmış küçük bir kuğu figürü burada bir cam atölyesinin olduğuna işaret eder.
E2 açmasında yaklaşık 60 sikke bulunmuştur. Bazı sikkeler yangına maruz
kaldıkları için hangi döneme ait oldukları tespit edilmekle beraber, okunabilenler 3.
yüzyıldan 7. yüzyıla kadar tarihlenir. Burada tabakaların çok karışmış oldukları sikkelerin
dağılımından anlaşılır. E2, diğer kazı alanlarına göre çok fazla sikke bulunması ve bu
sikkelerin daha ziyade 4. ve 5. yüzyıldan çıkmalarıyla dikkat çeker. Emin olarak tarihlenen
seramikler de çoğunlukla aynı devre aittir.
E 2’ de E 1’ deki uzun duvarların devamının bulunmasından sonra E 3 alanı açılarak
Duvar 1 ve 2’ nin alâkası anlaşılmak istendi. İmparatorluk Devrine ait hipokaust ısıtma
sistemi bulunan zemine E 2 ve E 3 ’te daha erişilemedi. Gelecek yılki kazı sezonunda
buradaki çalışmalara devam edilecektir.

292

Resim : 1
293

Resim : 2

Resim : 3
294

Resim : 4

Resim : 5
295

Resim : 6

Resim : 7
296

FİLYOS-TİOS 2011 YILI KAZISI
Sümer ATASOY*
Şahin YILDIRIM
Abdülkadir BARAN
Yaşar Serkal YILDIRIM
Ergün KARACA
2011 yılı Filyos-Tios kazısı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletme
Merkezi Müdürlüğü’nün, T.C. Zonguldak Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü’nün destekleri
ile gerçekleştirilmiştir.1
2011 yılı kazı çalışmaları antik tiyatro, akropolde bulunan Roma tapınağı ve Klâsik
Dönem yerleşim alanı ve kilise çevresinde gerçekleştirilmiştir.
I. Antik Tiyatro Çalışmaları

Şengül ARSLAN
Yaşar Serkal YILDIRIM
2011 yılı tiyatro çalışmaları, mimarî planı ortaya çıkarmaya yönelik olmuştur.
Bu amaçla karolaj sistemi ile açmaların belirlendiği plan üzerinde çalışmalar
gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). Temmuz ve Ağustos ayları boyunca diazoma hattında,
sahne binasında ve podyum duvarını ortaya çıkarmaya yönelik olarak Orkestra-Cavea’da
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Temizlik çalışmalarını takiben bu süreç 11 Temmuz 2011
tarihinden 15 Ağustos 2011 tarihine dek sürdürülmüştür.
Diazoma Hattı
Tiyatronun güney yamacındaki iki tonoz arasındaki bölümde ikinci bir diazoma
*Prof. Dr. Sümer ATASOY, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Karabük/TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Şahin YILDIRIM, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Karabük/
TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir BARAN, Muğla Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, MUĞLA/
TÜRKİYE.
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Serkal YILDIRIM Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
KARABÜK/TÜRKİYE.
Arş. Gör. Ergün KARACA, Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne/TÜRKİYE.
1

Sağladıkları destekten ötürü T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’ne, Zonguldak Valisi Sayın Erol
Ayyıldız’a, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekai Kasap ve Şube Müdürü Kürşat Coşkun’a, Zonguldak
Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Başkanlığımda gerçekleştirilen ve Gaziantep
Müzesi uzmanlarından Mehmet Sait Yılmaz’ın Bakanlık Temsilcisi olarak görev aldığı 2011 yılı Filyos-Tios
kazısına katılan ekip; Yrd. Doç. Dr. Şahin Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir baran, Yrd. Doç. Dr. Mustafa
Tolga Çırak, Yrd. Doç. Dr. Ahmet yüksel, Yrd. Doç. Dr. Asuman Çırak, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Serkal Yıldırım, Dr.
Dinçer Savaş Lenger, Öğr. Gör. Asuman Özdemir, Arş. Gör. Arkeolog Ergün Karaca, Arkeolog Sylvie Fontana
Yılmaz, Arkeolog Ebru Güven, Arkeolog Sonay Yemişken, Sanat Tarihçisi Durmuş Gür, Arkeolog Cengiz
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Mühendisi Meral Avcıoğlu, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri: Gürcan Laçin, Eda Kayacılar, Fatma Şahin,
Gürkan Takyacı, Sibel Karpuz, Tuğba Gözen ve Resim Bölümü Öğrencisi Semih Çınar ve Sarp Kürüm’den
oluşmuştur.
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hattı olduğu düşülmektedir (Resim: 1). Diazoma hattındaki çalışmalar 11 ve 13 Temmuz
2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 18., 23. ve 24. açmalarda
çalışılmıştır. Diazoma hattının ortaya çıkarılması amaçlandığından açmaların tamamında
değil, diazoma hattını takip etmek üzere oluşturulan yapay bir kavis boyunca çalışılmıştır.
Bu çalışmalar gün başı ve gün sonu çekilen ölçekli fotoğraflar ile kayıt altına alınmıştır.
18.açmada düz satıhlı kaya-taş parçaları olduğu görülmüştür. Bunlar, diazoma hattındaki
merdiven sırasıyla bağlantısı olabileceği gerekçesiyle yerlerinde muhafaza edilmiştir. 23.
açmada tonoz önünde çalışma yapılarak merdiven sırası ile diazoma hattı arasında olası
bağlantının görülmesi amaçlanmıştır. 24. açmada ise diazoma hattı, tonoz ile düşmüş taş
sırası arasında yine yapay bir kavis boyunca devam etmiştir.
Kısa süreli yapılan bu çalışmalarda iki tonoz arasındaki alanda bir diazomanın
olabileceği fikri güçlenmiştir. Diazoma hattı üzerinde 18.açmanın batı yüzünde bir
basamak sırası tespit edilmiştir(Resim: 2). Bu basamak sırası, orkestrada podyum duvarı
üzerinde açığa çıkarılan ile benzerdir. Bu üç açmadaki çalışmalarda tessera parçaları,
seramik parçaları, çatı kiremidi parçaları, kemik parçaları, cam parçaları, mermer parçaları
bulunmuş ve etütlük eser olarak kayıt edilmiştir. Çalışmalarda herhangi bir envanterlik
eser bulunmamıştır.
Sahne Binası
14-26 Temmuz 2011 tarihlerinde
sahne binasında (Skene) çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Daha önceki kazı sezonunda da sahne binasında çalışılmıştı. Bu
sezonda ise 30/28 koordinatlarında 3. ve 4. açmalarda, 29/28 koordinatlarındaki 19.,
20., 24. ve 25. açmalarda çalışılmıştır (Resim: 3). Bu açmaların tamamında değil, sadece
sahne binası içersinde kalan kısımlarında çalışma gerçekleştirilmiştir. Sahne binasındaki
düşmüş taşların öncelikle çizimi yapılmış ve fotoğraflandırılmıştır. Numaralandırılan bu
taşlar yerlerinden kaldırılarak altlarındaki toprak tabakasında kazı çalışması yapılmıştır.
Bu toprak tabakasında çok yoğun miktarda tiyatronun scene binasına ait olması muhtemel
mermer kaplama levhaları bulunmuştur. Ayrıca bu açmalarda çok sayıda mermer mimarî
parça ele geçirilmiştir. Aynı zamanda pişmiş toprak çatı kiremitleri de sahne binasının
çatısı hakkında bilgi vermektedir. Bu bölgedeki açmalarda 2. kültür tabakasıyla birlikte
bir yangın tabakası ortaya çıkmıştır. Kuzey-güney doğrultulu, dar ve kavisli bir hat çizen
yangın tabakasında çok sayıda bronz parça ile birçok küçük buluntu ele geçirilmiştir.
Bunlar arasında; Bronz el parmağı (Resim: 4), kaidesi yazıtlı mermer heykel ayak
parmağı, mermer erkek torsosu, çok sayıda yazıtlı mermer parçalar, 4 adet bronz sikke,
pişmiş toprak tiyatro bileti (?) envanterlik eser olarak kayıt altına alınmıştır. Aynı zamanda
profil veren çok sayıda seramik parçası, kurşun parçaları, çatı kiremitleri, cam parçaları,
demir çiviler, kemik parçaları gibi etütlük eserler de kayıt altına alınmıştır.
Sahne binasında ele geçirilen Korinth tipi başlık parçası, akanthus yaprağı gibi
mimarî elemanlar, sahne binasının Korinth düzeninde bir cepheye sahip olduğunu ve sahne
binasının mermer levhalarda kaplı olduğunu düşündürmüştür. Ayrıca ele geçirilen bronz
parmak ve sol ayak başparmağı, sahne cephesinin 2 m. civarında bronz ve mermerden
heykellerle süslü olabileceğini düşündürmüştür (Resim: 4). Ayrıca ele geçirilen pişmiş
toprak çatı kiremitleri de skenefronsun çatısına ait olmalıdır.
Podyum Duvarı
6 Temmuz 2011 tarihinden 15 Ağustos 2011 tarihine kadar orkestrayı çevreleyen
podyum duvarında çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla 30/29 koordinatlarındaki 2, 3,
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7, 8, 11, 12. açmalarda ve 30/28 koordinatlarındaki 15. açmada çalışılmıştır. Daha
önceki sezonlarda bir kısmı ortaya çıkarılan podyum duvarında çalışmalara 3.açmadan
başlanmıştır. Düşmüş bir taşın olduğu 3. açmada podyum duvarının devamı niteliğinde 3
basamaklı bir sıraya ulaşılmıştır. Podyum duvarı üzerinde bu basamak sırası yaklaşık 3m.
devam etmektedir ve caveaya geçişe olanak verdiği düşülmektedir(Resim: 5).
Bu basamak sırasının bulunduğu 8. açmada bir sondaj çalışması yapılmıştır.
Herhangi bir basamak veya orkestra zeminine ulaşılamamıştır. Çalışmalar, podyum
duvarını takiben yapay bir kavis hattı içinde devam ettirilmiştir. Bu amaçla açmalar içinde
sadece bu kavis hattı içinde çalışılmıştır. Cavea üzerine denk gelen bu açmalarda farklı kot
ölçümleri olduğu görülmüştür. 3.ve 2.açmaları takiben 7-8-11-12.açmalarda 6 tabaka tespit
edilmiştir. İlk 5 tabakanın bez, plâstik, teneke, evsel atıklar gibi yoğun miktarda modern
atık içeren modern dolgu tabakaları olduğu görülmüştür. Bu tabakalarda az sayıda seramik,
demir ve kemik parçaları ele geçirilmiştir. Tüm bu tabakaların fotoğraflaması yapılmış,
tabakaların kalınlıkları ve kotları not edilmiş ve tabakalara dair detaylı not tutulmuştur.
İlk 5 tabakadan sonra 6.tabakada modern atığa neredeyse hiç rastlanmamıştır. Ancak az
sayıda da olsa modern atığın olması ve tabaka içersinde toprak renginde değişikliklerin
olması, bu 6. tabakanın da modern dolgu tabakası olduğu düşünülmektedir. Profil veren
seramik parçaları ve kemik parçaları ele geçirilen bu tabakada 2 adet oldukça korozyona
uğramış bronz sikke ele geçirilmiştir. Ayrıca korunmuş durumdaki podyum duvarına ve
basamak sıralarına da 6. tabaka içinde rastlanmıştır. Podyum duvarı çevresinde yapılan
çalışmalarda hemen hemen tüm açmalarda aynı 6 tabakaya rastlanmıştır. Cavea sırasına
denk geldiği için eğimli bir arazi olması nedeniyle, alçaklığın düşük olduğu açmalarda bu
tabaka bazen takip edilememiştir.
Bu çalışmalar esnasında tiyatronun genel şeklini anlamaya yönelik çeşitli ölçümler
yapılarak kerkidesler ve basamak sıraları hesaplanmaya çalışılmıştır. Orkestra ortasına
konumlanan nivo ile orkestranın kuzey doğusunda korunmuş olan basamak sırandan
30 derecelik açılarla merdiven basamaklarının görüldüğü hesaplanmıştır. İlk 30 derece
podyum duvarı üzerindeki basamaklı sıraya, ardından 12. açma içinde bir başka basamak
sırasına rastlanmıştır. 15. açmada ise bir başka basamak sırası daha yine 30 derecelik
bir açı ile ortaya çıkarılmıştır. Orkestrada 25. açma içinde yapılan sondaj çalışmasında
herhangi bir taş tabana rastlanmamıştır. Sondajda açık kahve-sarı tonlarında bir kayaca
rastlanmıştır. Bu kayaç hem sahne binasında hem de analemma duvarında karşılaşılan
zemin kayacıyla aynıdır. Kayaç zemine ulaşmadan görülen daha koyu renkli bir tabaka
ise orkestranın mermer veya taşla kaplı olması durumunda bile bunların sökülmüş
olabileceğini göstermiştir. Ayrıca orkestra zemininin, sahne binasının korunmuş durumdaki
doğu duvarından (34.099 m.) çok da aşağıda olamayacağını göstermektedir. Podyum
duvarındaki bu çalışmalar sonucunda duvarın neredeyse tamamı ortaya çıkarılmıştır.
Çalışmalarda seramik parçaları, kemik parçaları, demir çiviler, künk parçaları gibi az
sayıda etütlük eserler kayıt altına alınmıştır. Envanterlik eser olarak 2 adet bronz sikke
kayıt altına alınmıştır.
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II. Akropolde Yapılan Çalışmalar
II A. Roma Tapınağı

A. Kadir BARAN

Tapınak alanının genel temizliği ve daha önceki kazılarda açığa çıkarılarak
biriktirilen yapı taşlarının tekrar gözden geçirilmesiyle başlayan 2011 yılı çalışmalarında
temel amaç daha önceki yıllarda kazısı yapılan ve büyük oranda açığa çıkarılan yapının
işlevi, planı ve tarihlendirmesi konusunda daha net bilgiler edinmek olmuştur(Çizim: 2-3).
Alanda yapılan incelemelerde 2 adet yerel granitten yapılmış 70 cm. çapında
Dor başlığı ve başlıklarla ölçü olarak uyuşabilecek iki adet tahribat görmüş Dor sütun
tamburu, çeşitli boyutlarda Dor sütun tamburları, adak sütununa ait olabilecek küçük
bir Dor başlığı, çeşitli boyutlarda profilli anıt ya da yapı elemanları, çok fazla tahribata
ugramış küçük bir Korinth başlığı parçası ve çok sayıda duvar bloğu tespit edilmiştir.
Özellikle sağlam durumdaki Dor başlığı sebebiyle daha önceden Dor düzeninde olduğu
önerilmiş olan yapıdaki harçlı duvar kalıntılarının da yapıya sonradan eklenmiş bir sarnıç
yapısıyla bağlantılı olduğu düşünülmüştür.
Öncelikle sarnıç olarak tanımlanan tonozlu mekânın temizliği yapılmış ve yarım
kalmış küçük bir alanda kazı yapılmıştır. Buradaki kısa süreli çalışmalar bize mekânın geç
dönem sarnıç yapısı olarak tanımlanması için herhangi bir veri olmadığını göstermiştir.
Düzenli yerleştirilmiş moloz taşlar ve arada kullanılan kiremit hatıllarından oluşturulmuş
yapı duvarları ince bir sıvayla kaplanmışlardır. Yapıda ilk çalışmaya başlandığında sağlam
olduğu öğrenilen tonozun bugün tamamen göçmüş olması sebebiyle yapım tekniği
hakkında çok fazla bilgi edinilememekle birlikte, yoğun harç kullanılarak moloz taşlarla
oluşturulan tonozun orijinalinde tuğla kiremitlerle kaplanmış olması muhtemeldir.
Yapıdaki bir diğer çalışma ise tonozlu mekânın yanlarındaki harçlı duvarların
tekniğini ve işlevini anlamak üzere üst kısmında gerçekleştirilen temizlik ve kazı
çalışmasıdır. Bu alanda görünür durumdaki ağaç kökleri üst seviyede daha önceden
kazı yapılmamış olduğuna işaret etmekle birlikte yine eski çalışmalara ait bir bilgiye
ulaşılamamıştır. Tonozun üst seviyesinde güneybatı köşesinde (Çizim: 4.1) ve podyum
bloklarının korunmuş olduğu doğu cephe ile arasında kalan orta bölümde (Çizim: 4.2)
kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. Güneybatı köşede yapılan çalışmalarda geç dönemde
eklenilmiş duvar sıralarının açığa çıkması üzerine bu kısımdaki çalışmalar sonlandırılmıştır.
Doğu bölümde yapılan çalışmalarda ise yine geç döneme ait mekân duvarları açığa
çıkarılmıştır. Bu mekânlarda bulunan Geç Bizans sikkelerinin tarihlendirilmeleri henüz
elimize geçmemiş olmakla birlikte muhtemelen Tios’un en geç dönemine ait yapı
kalıntıları oldukları anlaşılmıştır. Bununla birlikte doğuda kazılan açmanın batı bölümünde
harçlı duvarların üst seviyesine ulaşılmış ve duvarların tonozun üst seviyesi hizasında
düzlenilmiş olduğu anlaşılmıştır. Tonozlu mekânın güneyindeki alanda gerçekleştirilen
kazılar geç dönem duvarları yüzünden daha aşağı seviyelere indirilmemiş olmakla
birlikte orta kesimde mekânın duvarının dış kısmına ulaşılmış ve bu bölümde toprak
dolgu bulunduğu anlaşılmıştır. Güneydeki kesimle birlikte değerlendirildiğinde burada da
bir temel mekânı bulunabileceği olası görülmüştür. Bu alanda yapılan çalışmalara göre
öncelikle sarnıç olarak tanımlanan yapının bağımsız veya sonradan eklenilmiş bir yapı
olmadığı ve üstünde yer alan yapının podyum temel düzenlemesinin bir parçası olduğu
söylenebilmektedir. Temel odası olarak oluşturulmuş bu mekânın tapınak evresinde krypta
olarak kullanılmış olabileceği olasıdır.
Tonozlu mekânın güneyinde orta kesimde görülen toprak dolgu ile burada bir mekân
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olduğu muhtemel olmakla birlikte bu mekânın nasıl olduğu tam anlaşılmamaktaydı. Bu
noktada, tonozlu mekânın güneyinde üst seviyede açığa çıkartılan harçsız geç dönem
duvarlarının uzantısının daha güneydeki bugün U planlı gibi görünen harçlı duvarlar üst
kesiminde devam ettiğinin tespit edilmesi üzerine bu bölümle tonozlu mekân arasında
kalan bölümün bağlantılı olduğu anlaşılmıştır (Çizim: 4.3). Bununla birlikte ortada harçlı
duvarın kesintiye uğraması ve granit blokların görünüyor olması bu kısımda yoğun bir
karmaşa yaratmaktadır. Granit bloklarda görülen seviye farklılıkları bu kısmın kazılarda
bu şekilde mi açığa çıkartıldığı yoksa harçlı duvarlar arasında bir yol oluşturulacak
şekilde bu kısmının söküldüğü mü sorusunu akla getirmektedir. Bu noktada granit bloklar
üzerinde yer yer harç izlerinin korunduğu ve kenarlarda harçlı duvarlar arasında kalan
granit bloklarda hafif renk farklılıkları bulunduğu gözlenmiştir. Bu veriler ışığında
bugün U planlıymış gibi gözüken ön bölümün orijinalinde arkadaki bölümle bağlantılı
olduğu ve ortasında yine bir mekân bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu noktada harçlı
duvarların düzenini anlamak üzere güneybatı kesimde duvar üstü ve duvarın içte kalan yan
tarafındaki kazılmamış küçük bir toprak kesiti de kaldırılmıştır (Çizim: 4.4). Bu noktada
stratigrafik veriler de elde edilmiştir. En üstte görülen organik katkılı topraktan oluşan 1.
tabakada Bizans malzemeleri yoğun olarak ele geçirilmekteyken alta doğru inildiğinde
2. tabakada moloz arasında Bizans seramiğinin azaldığı görülür. 3. tabakada ise mimarî
eleman parçaları ele geçirilmektedir ve hiç Bizans malzemesiyle karşılaşılmamıştır. Bu
durum harçlı duvarların orijinal olabileceğine ilişkin düşüncemizi güçlendirmiştir. Analiz
yapmak ve karşılaştırmak amacıyla harçlı duvarların farklı bölümlerinden harç örnekleri
alınmıştır. Bu noktada kalıntıların her tarafında detaylı incelemeler yapılarak harç
içerisindeki katkılar ve seramik parçaları incelenmiştir. Harç içerisindeki seramik parçaları
her ne kadar çok küçük boyutta oldukları için kesin bir tarih vermese de hepsinin boyasız
Roma Devri seramiklerine ait olduğu ve harç içerisinde Bizans Devrine verilebilecek
en ufak seramik parçasının bile bulunmadığı görülmüştür. Yapısal olarak bakıldığında
da hem krepis bloklarının altındaki temel duvarlarındaki harçlar hem de yapının diğer
bölümlerinde harçlarda görsel bir fark tespit edilmemiştir. Bu durumda harçlı duvarların
hepsinin aynı zamanda Roma Döneminde inşa edildiği ve Bizans Döneminde bir ekleme
ya da değişiklik bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Daha önceki yıllarda yapılmış olan çalışmalar sonucunda yapılmış olan çizime
bakıldığında, anta uçlarıyla in antis olabilecek bir yapı görüntüsü ile karşılaşılmaktadır.
Bununla birlikte yapının güneydoğu köşesinde daha önceden yapılmış olan sondajlar
sonucunda açığa çıkarılmış temel kalıntıları yapının güneye doğru devam ettiğine işaret
ettiği için yapının ön tarafında detaylı kazılar yapılarak kazılmamış olan bu alanda
yapıyla ilgili daha detaylı bilgi edinilebileceği anlaşılmıştır. Ön tarafta yaptığımız kazı
çalışmaları harçlı temellerin devam ettiğini göstermiştir (Çizim: 4.5). Özellikle harçlı
temel düzenlemesinin üzerinde kısmen korunmuş olan harç izleri yardımıyla krepidomaya
ait blokların burada yer almış olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. Blokların birleşim
yerlerinde harç birikintileri oluştuğu için bloklar kaldırılmış olsa bile yerleri büyük oranda
belirlenebilmiş ve bu izler plana işlenmiştir. Güneye doğru açmalara devam edilmiş ve
temel düzenlemesinin de tahribat görmekle birlikte, güneye doğru devam etmiş olduğu
anlaşılmıştır. Harçlı duvar kalıntıları arasında muhtemelen tahribat sebebiyle oluşmuş
boşluklar ve eksik kısımlar izlenmektedir. Henüz anlaşılamamakla birlikte bu kısımda
orijinal temel düzenlemesine ait veriler de bulunabileceği olası görülmektedir.
Yapının ön kısmında yer alması gereken krepidoma bloklarının neden bulunmadığı
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sorusuna yine alanda yaptığımız incelemeler cevap vermiştir. Bilimsel kazılar başlamadan
önce akropol surlarının restorasyonu gerçekleştirilmiş ve bugün herkesin de söylediği
gibi oldukça hatalar içeren bir çalışma yapılmıştır. Bu noktada özellikle tapınak alanının
güneyinde kalan alanda diğer tüm bölümlerden farklı olarak, kırılarak şekillendirilmiş
bloklar kullanılmış olması dikkat çekmektedir. Yine yapının ön tarafında düzlük
alandaki çalışmalarımız sırasında bu alanın modern sur restorasyonu sırasında hafriyat
alanı olarak kullanıldığı harç ve kum kalıntılarından anlaşılmıştır ve hatta inşaat kumu
kalıntıları yapının oldukça yakınında da tespit edilmiştir. Bu gözlemler neticesinde
yapının ön tarafında kepçelerin yoğun olarak çalıştığı ve antik kalıntıların üst kısmının
tahrip edilmiş olduğu izlenimine ulaşılmıştır. Sur duvarlarında kullanılmış yeni kırılmış
yüzleri görülen blokların da büyük olasılıkla yapının önde yer alan krepidoma blokları
olduğu ve inşaatçılar tarafından büyük olasılıkla yapıdan sökülerek kullanılmış oldukları
anlaşılmaktadır. Muhtemelen duvar için istenilen ölçülerde kırılıp küçültülerek duvar
taşı olarak kullanılmış olan bu blokların artık bilimsel olarak incelenmesi imkansız hale
gelmiştir.
Çalışma programımızın limitli olması sebebiyle güneye doğru sadece bir açma
daha yapılabilmiştir:(Çizim: 4.6). Ancak bu açmada oldukça önemli sonuçlara ulaşılmıştır.
Öncelikle harçlı temel düzenlemesinin devam ettiği anlaşılmış ve açmanın ortasına
yakın kısımda büyük bloklardan oluşan bir dizi açığa çıkarılmıştır. Bu blokların yapının
güney bitimine ait ve podyum basamaklarının muhtemelen son sırasına ait olabilecekleri
anlaşılmıştır. Daha önce tespit edilmiş olan tabakalaşmaya burada da ulaşılmış ve harçlı
temel düzenlemesinin hemen üst kısmında oldukça yoğun Korinth başlığı, sütun yivleri
ve İon kymationu parçaları ele geçirilmiştir. Beyaz mermerden yapılmış olan bu parçalar
geç dönemlerde bu alanda bir kireç ocağı oluşturulduğuna ve elimize geçen bu küçük
parçaların da o ocaktan geriye kalan artıklar olduğuna işaret etmektedir.
Daha önceden belirlenen program dahilinde yapılan tüm bu çalışmalar tapınak olarak
tanımlanan yapının anlaşılması ve tarihlendirilmesi amacını taşımıştır. Kapsamlı yayın
çalışmaları henüz tamamlanmamış olmakla birlikte yapının yaklaşık 16x8 m. ölçülerinde
olduğu anlaşılmıştır. Basamaklı bir podyuma sahip olup podyumun iç dolgusunun harçlı
moloz duvarlarla oluşturulduğu, muhtemelen cella altına denk gelen kısımda tonozlu bir
krypta bulunduğu ve yine muhtemelen pronaos boşluğu alt kısmında da bir temel odası
bulunduğu anlaşılmaktadır. Podyum üzerinde yer almış olan ve bugün hiç izi kalmamış
olan yapının ele geçirilen az sayıdaki mimarî eleman parçası ve podyum planı ışığında
muhtemelen prostylos forma sahip, 6-7 m. yüksekliğinde sütunlarıyla yaklaşık 10 m.
yüksekliğe ulaşan Korinth düzeninde bir yapı olduğu söylenebilmektedir. Henüz detaylı
incelemeler yapılmamış olmakla birlikte, ilk değerlendirmelerimize göre Korinth başlık
parçalarının stili ve harçlı temel duvarları seviyesinde ele geçirilen sikkeler yapı tarihi
olarak MS 2.Yüzyıl ikinci yarısına işaret etmektedir.
Yapının işlevini belirleyebilecek bir veri henüz tespit edilmemiş olmakla birlikte
akropolün ortasına yakın bir alanda, cephesi yerleşime bakacak şekilde kuzey-güney
doğrultusunda konumlandırılmış olan yapı dinsel bir işlev taşımış olmalıdır. Hemen yanı
başındaki geç dönem kilisesinin varlığı da yapının bir tapınak olarak değerlendirilebileceğine
işaret etmektedir. Alanda hem daha önceki yıllarda hem de 2011 yılında tarafımızdan
çeşitli yazıt parçaları bulunmuştur. Henüz epigrafların değerlendirmeleri elimize
geçmemekle birlikte oldukça küçük parçalar hâlinde ele geçirilen bu yazıtlarda henüz
bir tanrı ismi veya tapınak olduğuna ilişkin ipucu bulunmamıştır. Roma Devri Tios kent
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sikkeleri de bu konuda çok fazla yardımcı olmamaktadır. Aphrodite, Zeus, Asklepios gibi
çok sayıda tanrının tapınım görmüş olduğu kentte Miletos kolonisi olması ve yapının
denize hâkim bir konumda yerleştirilmiş olması sebebiyle Aphrodite Euploia olasılığı
bizce güçlü gözükmekle birlikte herhangi bir veri olmayışı kesin bir yargıya ulaşmamızı
engellemektedir.
II B. Klâsik Dönem Yerleşim Alanı

Ergün KARACA

2007 ve 2009 sezonlarında sondaj şeklinde kazı yapılarak ortaya çıkarılan
Akropolis’in doğusundaki alanda, antik kentinin kuruluş ve erken dönemini
aydınlatabileceği düşünülen seramik ve duvarlar bulunmuştur (Çizim: 5). Ancak buluntular
henüz bu düşünceyi kesinleştirecek olmadığı için bu alanda sistematik kazılara devam
edilmesi düşünülmüştür. Bu nedenle tüm antik kent ile bağlantılı bir şekilde düzenlenmiş
olan plan kare sistemine uygun olarak kazıklar çakılmış, yüzeydeki otlar temizlenmiş ve
bu alanda kazı çalışmalarına başlanmıştır.
Bu kapsamda 2011 sezonunda; 5/24-20, 5/24-25, 5/25-11, 5/25-16, 5/25-21, 5/2522, 6/25-1 ve 6/25-1 olmak üzere 8 açmada kazı çalışması yapılmıştır. Bu açmalardan
5/25-21 ve 5/24-20 açmaları 5x5 m. olarak kazılmasına karşın, diğer açmalar ya daha
önce kazılmış olan sondaja ya da toprak üstünde gözüken geç dönem sur duvarlarına denk
geldiği için yarısı veya yarısından daha az bir kısmı kazılabilmiştir.
Arazide çalışma yapılırken, öncelik Akropolis’in en doğusundan başlanarak, batıya
doğru kazılması düşünülmüştür. Bu nedenle, kuzey ve doğu cephesiyle, üst kısmının büyük
bir bölümü toprak yüzeyinde mevcut olan geç dönem, devşirme blok taşlar kullanılarak
yapılmış olan sur duvarının kuzeydoğu iç köşesiyle, kuzey duvarının güney ve doğu
duvarının batı cephelerini ortaya çıkarmak için 5/24-25, 5/25-21, 5/25-22, 5/25-16 ve
6/25-1 açmalarında kazı yapılmıştır (Çizim: 6, Resim: 6).
Geç dönem sur duvarında yapılan çalışmalarla, kuzey duvarının 10 m. uzunluğa ve 3
m. kalınlığa sahip olduğu saptanmıştır. Sur duvarının 5/25-20 açmasında sonlanırken köşe
kısmının aksine üç taş sırası görülmüş ve duvarın tabana doğru (75.36 kotunda) sonlandığı
tespit edilmiştir. Sur duvarının buradan, batıya veya kuzeye döndüğünü gösteren bir veri
henüz yoktur. Muhtemelen arazi bu kısımda denize doğru dik bir eğim olmasından dolayı
geç dönemde sur ile korunmasına gerek duyulmamış olmalıdır. Surun doğu duvarının
ise yaklaşık 10 m. uzunluğa ve doğusundaki seyirdim yeri ve korkuluk duvarıyla birlikte
yaklaşık 5.10 cm.lik bir genişliğe sahip olduğu görülmüştür (Resim: 6).
Sur yapısının doğu cephesindeki taşlar aşağıya doğru düz inerken, kuzey cephede
basamaklı olarak inşa edilmiştir. Surun kuzeydoğu köşesinde bulunan 2x2.15 m.lik
yapının tabanının kotun (76.40 ) ile ilk basamağının kotunun yakın olması ve bu seviyeden
itibaren taş ve toprak ile dolgunun olması ve bu kottan itibaren sur duvarının örgüsü de
kullanılan malzemenin çeşitlilik göstermesi geç dönem tabanın bu kot (76.40 ) olduğunu
düşündürmektedir. 5/25-21 açmasının batısında tespit edilen kör duvarın bu seviyeye
kadar yükseltilmiş ve doldurulmuş olduğu ve surun köşe yaptığı burada bir platform
oluşturulduğu düşünülmektedir. Bu durumu kazısı yapılan açmalarda ortaya çıkan yangın
tabakasının kotları da desteklemektedir. Surun köşe kısmında zemin olarak düşünülen
alanda bulunan bir adet M.S. XI. Yüzyıl’a ait bronz çukur sikke sayesinde bu oluşumun
bu tarihten önce yapıldığı düşünülmektedir.
Surun, devşirme blok taşlardan yapılmış doğu duvarı ile doğusundaki korkuluk
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duvar ile arasında yaklaşık 1.10 cm.lik bir boşluk bulunmaktadır. Bu boşluk harç ve
moloz taşla doldurulmuştur. Bu kısmın zeminini oluşturduğu düşünülen ve in situ bulunan
bir blok kuzeydoğuda tespit edilmiştir. Bu taşın hizasından (77.07 kotu) itibaren doğuda
sur duvarıyla organik olarak bağlantılı ikinci bir duvar yükselmektedir. Bu yapılanmanın
nedeni, sur duvarlarında savunmanın yapılacağı, askerlerin hareket ettiği alan olan
“seyirdim yeri” oluşturmak olmalıdır. Sur duvarına bitişik olarak yapılan seyirdim
yerinin doğusunda, Antik Dönemde mazgallı veya pencereli olan bir “korkuluk duvarı”
(epalksis) vardır. Surun doğusunda yapılan kazılar sonucunda, güneye doğru bir eğim ve
derz aralarında büyük boşluklar olduğu gözlemlenmiştir. Bu da akropolis’in doğusunda
bulunan ve kule olarak düşünülen iki yapının arasındaki surların deprem veya heyelan gibi
bir felâketle yıkıldığını göstermektedir (Resim: 6).
Surun köşe yaptığı kısımda, iki uzun taşın biri doğu diğeri kuzey suruna bitişik
olduğu ve bunun içinde sıkıştırılmış toprak ile taşla oluşturulmuş bir mekân olduğu
gözlenmiştir. Buradaki çalışmalarda tabanın üzerinde çukur sikke olarak tanımlanan M.S.
XI. Yüzyıl’a tarihlendirilen bir bronz sikke bulunmuştur. Bu da bize yapının M.S. XI.
Yüzyıl ve öncesinde kullanıldığını göstermesi açısından önemlidir. Bu kısım daha sonra
belgeleme çalışmalarından sonra kaldırılmıştır.
5/25-21 açmasının batısından başlayarak 5/24-25 açmasının güneydoğu köşesine
doğru devam eden, kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir kör duvar 75.56 kotunda tespit
edilmiştir (Çizim: 6). Bu duvarın uzunluğu yaklaşık 3 m. olup cephesi batı olacak
şekilde örülmüştür. Bu duvar ile organik bağlantılı ve hafif bir köşe yaparak güneybatıya
doğru devam eden duvar 74.45 kotunda tespit edilmiştir. Bu duvar güneybatıya doğru
seviye kaybederek eğimli bir şekilde, üç sıra blok taşlardan yapılmış olup 3.50 cm.
uzunluğundadır. Bu birbirinin devamı olan konstrüksiyonun, yukarıda da bahsedildiği
üzere Bizans Dönemine ait sur duvarının yapılmasından sonra iç kısımda yüksek bir
platform işlevi görmesi için yapılmış olmalıdır. Kazılar esnasında yoğun miktarda
gözlenen döküntü taşlar nedeniyle, içinin molozlaş ve toprakla doldurulmuş olduğu
düşünülmektedir. Sur duvarındaki örgü, kuzey surundaki basamak ve surun köşesinde
tespit edilen kare mekânın taban kotu ile tabakalaşmaya göre ilk yapıldığında bu dolgunun
toprak üzerindeki yüksekliği yaklaşık olarak 1.45-2.00 cm. arasında bir yükseltiye sahip
olması gerektiğini düşündürmüştür. Güneybatısında, bu duvarla organik olarak bağlantılı
fakat ona açılı olarak tespit edilmiş, blok taşlardan yapılmış eğimli bölümünün ise rampa
olarak kullanılmak üzere yapıldığı kanaati oluşmuştur. Ancak rampa olarak düşünülen
alanın üst kısmında sadece bir sıranın açılmış olması bu görüşü desteklemek için
henüz yeterli değildir. Bunun işlevi ancak gelecek yıllarda burada yapılacak bir kazıyla
anlaşılabilir.
Surun kuzey duvarı batıya doğru yaklaşık 10 m. devam ettikten sonra mevcut
duruma göre sonlandığı görülmüştür. Büyük bir kısmı 5/25-16 açmasında, batı duvarı ise
5/25-20 açmasında olan, Sur duvarının 40 cm. kadar batısında aynı aksta 76.43 kotunda
bir mekân tespit edilmiştir (Çizim: 6, Resim :6). Mekânın, güney, batı ve doğu duvarları
mevcutken, arazinin kuzeyde eğimli olmasından dolayı zamanla kuzey duvarı, toprağın
kayması sonucunda yok olmuştur. Kuzey-güney duvar 2.10 cm. uzunluğunda ve 75 cm.
kalınlığında, doğu-batı doğrultulu duvar 3.95 cm. uzunluğunda ve 68 cm. kalınlığındayken,
batıdaki kuzey-güney duvar 2.25 cm. uzunluğunda ve 70 cm. kalınlığındadır. Mekânın orta
kısmında 75.56 kotunda tespit edilen ve mekânın içinde döşeme olarak erken dönem sur
duvarının üst kısmı kullanılmıştır (Çizim: 6). Bu alandan muhtemelen Bizans Dönemine
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ait iki adet bronz sikke tespit edilmiştir.
Erken dönem sur duvarının doğusunda ve geç dönem set duvarının batısında, tek
sıra hâlinde kör bir duvar 2007 yılında ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarın devamına 2/2425 ve 5/25-16 açmasında bulunan mekânın güneydoğu köşesine doğru küçük bir alanda
rastlanmıştır. Ancak 5/25-20 açmasında bu duvarın yok olduğu gözlemlenmiştir (Çizim:
6, Resim: 6).
2007 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkan ve yerleşimin ilk kurulum aşamasında
(Arkaik Dönem) veya hemen sonrasında sur duvarı olarak inşa edildiği düşünülen duvarın
devamına 5/24-25 açmasının kuzeyinde (74.68 kotunda), 5/25-20’da, tam orta kısmında
kuzeydoğu-güneybatı hattında (75.36 kotunda) ve 5/25-16 açmasında (75.36 kotunda)
tespit edilen geç dönem mekânının içinde bu sur duvarının devamına rastlanmıştır (Çizim:
6, Resim: 6). Güneybatıda 2007 yılında açılan sondajın kesitine giren duvarın kuzeydoğuda
5/25-16 açmasında arazinin eğimli kısmında tahrip edilmiş olarak sonlandığı görülmüştür.
Bu duruma göre duvarın uzunluğu yaklaşık olarak 14.71 cm. olarak ölçülmüştür. Duvarın
güneyinde ve kuzeyinde geç döneme ait kalıntılar olduğu için seviyeden aşağı inilmemiştir.
Ancak 5/24-25 açmasının kuzey doğusunda bir boşluk yakalanmıştır. Burada yapılan
çalışmayla taşların tek sıra olduğu görülmüş ve tahribata yol açmamak amacıyla bu taşlar
kaldırılmamıştır. Bu taşlar duvarın batı cephesindeki taşlar ölçülerek duvarın yaklaşık
3.m kalınlığında olduğu görülmüştür. Bu taşların durumu, arazinin doğudan batıya doğru
eğimli olduğunu ve bu nedenle batısında duvar cephesiyle temel olmasına karşın doğuda
tek sıra kaldığı düşülmüştür. Ancak bu görüşü desteklemek için gelecek yıllarda daha
detaylı bir araştırma yapılmalıdır.
5/24-20 açmasının kuzeybatı köşesinde 74.86 kotunda, 2009 yılında kazısı yapılan
alandaki kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu duvarın simetrisinde duvar tespit edilmiştir
(Çizim: 6). Bu duvar ile erken dönem sur duvarı olarak düşünülen duvar arasındaki mesafe
3.18 cm., 2009 yılında bulunan duvar ile sur duvarı arasındaki mesafe 3.20 cm.dir. Bu
durum her iki duvarın birbirinin devamı olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Henüz
erken olmakla birlikte bu yaklaşık 3.20 cm.lik boşluğun bir sokak veya geçiş olabileceği
düşünülmüştür. Ayrıca 5/24-20 açmasının güneybatı köşesinde, erken dönem duvarının
batısında 74.31 kotunda düz taşlara rastlanmıştır. Kuzeye doğru devam etmeyen bu taşlar,
sur duvarının temelin başlangıcına çıkıntı yapan taşların kısmına denk gelmektedir. Bu
nedenle bu taşların, yol olarak düşünülen bu aranın taban döşemesi olarak kullanıldığı
düşünülmektedir.
Akropolis’in doğusunda Antik Dönemde ilk yerleşimin olduğu düşünülmekte
olduğu için, 5/24-25 açmasının içindeki erken dönemin doğusunda ve 5/25-21 açmasının
batısındaki kör duvarın arasında erken tabaklara ulaşmak için derinleşilmiştir. VI tabakanın
tespit edildiği bu alanda III. tabakadan itibaren muhtemelen Klâsik ve Hellenistik Döneme
ait olabileceği düşünülen erken dönem seramik parçaları bulunmuştur. Ancak V. tabakada
bile erken dönem seramik parçalarıyla birlikte Bizans Dönemine ait seramik parçalarının
gelmesi bu alanın doğudaki kör duvarın yapımı için kazıldığını ve duvarın yapılmasından
sonra dolgu toprağıyla doldurulduğunu düşündürmüştür.
5/25-16 açmasının güneydoğusunda, geç dönem surunun güneyinde 75.47 kotunda
doğu-batı doğrultulu bir yetişkin bir bireye ait olduğu düşünülen iskelet tespit edilmiştir.
Bizans Dönemine ait olduğu düşünülen dolgu taşlarının üzerinde, yangın tabakasının
altında tespit edilen iskelet dağınık ve Bizans Döneminin gömü geleneklerine uygun
olmamasından dolayı, bireyin buraya gelişigüzel gömüldüğü düşünülmüştür. Bireyin
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yanındaki toprakta sadece demir bir objeyle birlikte demir çivi bulunmuştur.
Çalışmalar esnasında 5/25-22 açmasında bir, 5/24-20 açmasında iki ve 5/25-16
açmasında bir olmak üzere dört bronz sikkeyle, 5/24-25 açmasında kemik düğme, 5/24-20
açmasında iki kemik obje, 5/24-20 açmasında bir bronz haç şeklinde kolye ucu ve 5/25-16
açmasında bir bronz olta ucu, bir demir bıçak ve bir bronz kemer tokası parçası envanterlik
eser olarak kaydedilmiştir. Etütlük eser olarak ise; 5/25-22 açmasında bir bronz kaç kolu,
5/24-20 açmasında pişmiş toprak dokuma ağırlığı, 5/25-11 açmasında mermer akantus
parçası, 5/24-25 açmasında bir demir ok ucu, 5/25-16 açmasında üzeri işlemeli kemik
eser ile birlikte yoğun miktarda Bizans Dönemine ait sarı, yeşil sırlı seramikler ile sırsız
seramik parçaları, Erken döneme (Klâsik veya Hellenistik Dönem) ait seramik parçası,
demir ve kurşun çiviler, pithos parçaları ve düz çatı kiremidi parçaları bulunmuştur.
Alandaki çalışmalar 15.08.2011 tarihinde kazısı yapılan alanların jeotekstil ile
örtülmesi ve alana girişi engelleyen tel örgülerin çekilmesiyle tamamlanmıştır.2011
yılı çalışmaları yapılan jeofizik çalışması ve kazı evinde yapılan etüt çalışmalarının da
sonlanmasıyla birlikte 7 Eylül 2010 günü sona erdirilmiştir.
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Resim 1: Tiyatronun paradosları.

Resim 2: Tiyatronun alt diazoması
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Resim 3: Skene binasının temelleri

Resim 4: Skene binasında bulunan brons el parmağı
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Resim 5: Orkestrada bulunan podyum duvarı

Resim 6: Akropolde ortaya çıkarılan duvarların kuzeyden görünümü
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Çizim 1: Antik tiyatro planı

Çizim 2: Akropolde bulunan Bizans kilisesi ve Roma tapınağı
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Çizim 3: Roma tapınağının kesitleri

Çizim 4: Roma tapınağında çalışma yapılan bölümler
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Çizim 5: Akropolün planı

Çizim 6: Akropolde ortaya çıkarılan duvarlar
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SİNOP BALATLAR KİLİSE 2011 YILI KAZI
ÇALIŞMALARI
Gülgün KÖROĞLU*
Sinop şehir merkezinde yer alan bilimsel yayınlarda ve halk arasında ‘Balatlar
Kilisesi’ olarak adlandırılan yapı kalıntısı inşa edildiği Geç Roma Döneminden Osmanlı
İmparatorluğu sonuna uzanan kullanıma ait izleri barındırır (Resim: 1). Yapı kalıntısı tıpkı
bir höyük gibi 2-3.yüzyıldan 20.yüzyılın ilk çeyreğine kadar devamlı iskân edilmiştir. Bu
tarihten 2010 yılına kadar geçen süreçte de yerli halk tarafından tarımsal faaliyetler için
kullanılmıştır. Antik Sinop’un surlardan sonra gerçek kimliğiyle tanımlanabilen yegâne
yapısı olması açısından çok değerlidir. Kompleks bir yapıya ait olan bu tarihi kalıntının,
ilk inşa edildiği geç Roma işlevi konusunda farklı görüşler bulunmasına rağmen, 2010
ve 2011 yılı kazıları, yapının ilk inşa edildiği dönemde thermae (hamam) olduğunu
belirleyen mimarî kanıtları ortaya çıkarmıştır. Ayrıca yapı kalıntısının kuzeyinde bulunan
ve burasıyla ilişkili olduğu anlaşılan birbirine bitişik üzeri beşik tonozlarla örtülü dört
salondan oluşan büyük sarnıç da “Balatlar” adıyla tanınan yapının ilk inşa Döneminde
hamam olduğuna işaret eder.
Sinop Balatlar Kilisesi’nde kazı çalışmalarına başlanan alanda; birbiriyle bağlantılı
haç planlı iki büyük salon ile dikdörtgen planlı büyük bir salon vardır. Bunların üst örtüsüne
ait herhangi bir kalıntı olmasa bile toprak üstünde yaklaşık 4-5 m. yüksekliğindeki duvarları
sağlam olarak günümüze ulaşabilmiştir. Kazılar öncesinde yapının sadece dış duvarları
ayakta olmasına rağmen, duvarların kuşattığı alanların iç kesiminde taşıyıcılara ya da
zemine ait herhangi bir kalıntı ve iz görülememekteydi. Roma İmparatorluk Dönemine
ait hamam Doğu Roma İmparatorluğu Döneminde de kullanılmıştır. Kaynaklar burasının
6-7.yüzyıllarda kilise, 11-13.yüzyıllda granarium (tahıl deposu), Anadolu Selçukluları ya
da Yıldırım Bayezid Döneminde (1389-1392) kentin Osmanlılar’ın eline geçmesinden
sonra yerli Hıristiyan halka bırakılarak Hz. Meryem ve Başmelek Mikhail’in birlikte
anıldığı Panaghia Manastırı’na dönüştürülerek 1920’lere değin ibadetin yanı sıra mezarlık
olarak da kullanıldığı bilgisinden söz etmektedir. Yapı kalıntısıyla ilişkili en ayrıntılı
bilgi ve görselleri içeren Bryer-Winfield’ın Karadeniz’in doğu Roma dönemi yapılarını
anlattıkları kitaptır (A. Bryer - D. Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of
the Pontos, 2 cilt, Washington D.C.,1985). Balatlar Kilisesi’yle ilgili bölümde kalıntının
1980’li yıllardaki durumu görülebilmektedir. Arkeolojik kazılar yapının geçmişi ile ilgili
doğru bilgileri açığa çıkarmaktadır.
1924’ten 2010 yılına kadar tarla ve meyve bahçesi olarak kullanılan tüm harabenin
zemininde kazılara 2010 yılında başlanmış, yüzeyin 30-50 cm. altına inildiğinde Geç
Osmanlı Dönemine (18-19.yüzyıl) tarihlendirilen Hıristiyan mezarlığı ortaya çıkarılmıştır.
2011 yılında da aynı alanlarda çalışmalara devam edilmiştir. Manastırın yayıldığı alan,
kazıların yapıldığı alanı ve çevredeki yoğun yapılaşma olan alanı kapsamakta, ancak
manastırın ve mezarlığın nerelere kadar uzandığı çevrede modern yapılaşma olduğundan
henüz saptanamamıştır. Osmanlı yönetimindeki yerli Hıristiyan halk manastır bölümleri
ve mezarlığı olabildiğince çok insanın gömülmesi için abidevî Roma Döneminin yapı
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kalıntılarının duvarlarından azami ölçüde yararlanmaya çalışmışlardır. Haç planlı
salonlardan birinin kuzeydoğu odası ve batısındaki birim kiliseye dönüştürülmüş, ayazma,
kemiklik ve benzeri mekânlar oluşturulmuştur. Roma yapısının sağlam duvar ve taşıyıcıları
oyularak kesilmiş, buralara dinî ihtiyaçlar doğrultusunda niş, kapı, kemer, seki, pencere,
mezar ve ayazma havuzu gibi mimarî elemanlar oluşturulmuştur.
2011 Yılı Kazı Çalışmaları
Balatlar Kilisesi kazı çalışmaları, 5 Temmuz-26 Ağustos 2011 tarihlerinde yapılmış
olup kazının finansmanı büyük ölçüde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,
DÖSİMM, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü (BAP No: 201110) ve
Sinop Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Sinop Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü
ve Sinop Müze Müdürlüğü çalışmalarımıza manevî destek sağlamışlardır.
2011 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları; temizlik çalışmalarının ardından
genel olarak ilk kez 2010 yılında açılmaya başlanan alanların genişletilip derinleşmesi
şeklinde başlamıştır. Kazı çalışmaları sürdürülen alan, birbiriyle bağlantılı haç planlı iki
büyük yapı ile dikdörtgen planlı büyük bir salon olup her üç salonda açılan açmalarda
çalışılmıştır (Çizim).
VIII Numaralı Salon
VIII numaralı salon, kilisenin batısında yer alan kapalı haçı plan şemasında olup,
dört tarafında köşe odaları bulunmaktadır. Bu birimin Roma hamamının caldarium bölümü
olması muhtemeldir. Orjinal girişi haçın daha uzun olan güney kolunun sonunda olmalıdır.
Osmanlı Döneminde mevcut yapı kalıntısının burada yer alan manastırın koimitorion
(mezarlık-uyku yeri) olarak kullanıldığını kazılar göstermiştir (Resim: 2). Bu geç evrede
Roma yapısının duvarları kesilip oyularak alan mezarlık için genişletilmeye çalışılmış ve
yapının mevcut bölümlerinde özenli bir işçilik göstermeyen yuvarlak ve dörtgen kemerli
diğer geçişler açılmıştır.
Balatlar Kilisesi’nde 2010 ve 2011 yılı kazı çalışmaları, Geç Osmanlı Dönemine
ait değişik cenaze gömme gelenekleri ve tiplerini belirlemek açısından önemli bilgiler
vermiştir (Resim: 3). VIII numaralı salonun zemini, manastırın diğer mekânlarının zemini
gibi çok yoğun bir şekilde gömü alanı olarak kullanılmıştır. 2010 yılında bu yapının kuzey,
2011 yılında da güney kesimi tamamen ortaya çıkarılmıştır. Mezarlarda ele geçirilen
buluntuların da işaret ettiği üzere tüm alanlarda yüzey toprağının hemen altında başlayan
-200 cm. derine kadar inen kültür tabakasında belirlenen mezarlar aynı döneme aittir.
Buluntular yardımıyla 18-19.yüzyıllar ile 20. yüzyılın ilk çeyreği arasına tarihlendirilen
mezarlık alanında Prof. Dr. İzzet Duyar başkanlığındaki antropologlarla ortaklaşa
yaptığımız çalışmalar sonucunda, burasının sadece din adamları değil, halktan kişiler
için de mezarlık olarak kullanıldığını, her yaş ve cinsiyetten bireyin buraya gömülmüş
olduğunu ortaya koymuştur. Tüm bireyler başları batıya, ayaklar doğuya doğru gelecek
şekilde sırt üstü yatırılmış, mezarlara farklı tarihlerde aynı aileden olan 2 ile 5 arasındaki
bireyin bir arada gömüldüğü görülmüştür. Daha önce gömülenlerin kemikleri toplanarak
yeni gömüye yer açılmıştır. Kafatasları ise yeni gömülenin başının çevresine düzenli bir
şekilde dizilmiş, diğer kemikler de ayak ucuna toplanarak kümeler hâlinde bırakılmıştır.
Kazı alanı içinde bulunan tüm salonlar 18-19. yüzyılda mezarlık olarak
kullanılmasına karşılık VIII numaralı salonun özel bir önemi olmalıdır. Belirtilen alanlarda
çok yoğun gömü yapılmış olması belirtilen yüzyıllar için aşağıda düzenlediğimiz mezar
tipi tipolojisini yapmamıza olanak sağlamıştır;
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-Doğrudan toprakta açılan çukura yapılan gömü,
-Ahşap tabut,
-Niş içine gömü,
-Tek sıra taş dizili basit gömü,
-Etrafı taş sıralarıyla çevrilmiş taş sandık,
-Bir veya birkaç sıra hâlinde moloz taş ve kiremit-tuğla parçalarının kireç harcı ile
birleştirilmesiyle örülmüş mezar hücreleri.
En ilginç olan ise taş ve tuğla parçalarının, içinde öğütülmüş tuğla tozu, kum ve
kireç karışımı harçla sıralar hâlinde örülmesiyle oluşan batı duvarı yüksek, doğuya doğru
eğimle inen mezar hücreleridir. Bu şekilde oluşturulmuş olan dört mezara şimdiye kadar
sadece kilise apsisinin doğusunda kalan alanda rastlanmıştır. Bu tip mezarlarda başın
yer aldığı batı kesim daha yüksek, ayakların denk geldiği doğu kısmı daha alçak olup,
batıdan doğuya doğru eğimli olup üzerleri 4-5 adet iri yassı kayrak taşıyla örtülmüştür.
Mezarın güney kesiminde oluşturulan küçük nişlerin içine ise cam kandil ve bir yağ
çanağı bırakılmıştır. Bu mezarların din adamlarına ait olduğu özenli ve değerli işlemelere
sahip giysilerin kumaş kalıntılarından ve diğer küçük buluntularından anlaşılır. Mezarların
sadece birinde tek bir gömü vardır. Saygı ifadesi olarak ölen kişi oturur vaziyette
mezarına yerleştirilmiştir. Arkasına içi saman dolu bir yastık bırakılmıştır. Din adamlarına
ait mezarlar 2010 yılında bulunmuş olmakla birlikte iskeletin üzerindeki giysilerinin
çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar 2011’de yapılmıştır. Gelecek yıllarda tekstil uzmanları bu
konuda ayrıntılı bir biçimde teknik ve sanatsal araştırmalarını sürdüreceklerdir.
Cenazelerin mezarlara giysi, başlık ve ayakkabılarıyla gömülmüş oldukları
görülmektedir. Ayrıca tespih, takıların yanı sıra seramik kap, cam kadeh ve şişelerin de
gömü hediyesi olarak bırakıldığı anlaşılmaktadır (Resim: 4-5). Seramiklerin çoğunluğunun
geç Osmanlı Döneminde günlük hayata hâkim olan Çanakkale işi ve Avrupa’dan ithal
kaplardan oluştuğu görülür (Resim: 6-7-8). Çanakkale işi mallar arasında da ağırlık
monokrom yeşil sırlı çanak ve kâselerdedir. Sarı rengin kahverengiye kadar giden
tonlarında monokrom sırlı kâse ve çanakların yanı sıra yine yeşil ve hardal sarısı astar
bezemeli çanak örnekleriyle, beyaz astar üzerine koyu kahverengi boya ile stilize bitkisel
bezemeli tabaklar da vardır. Kütahya’da üretilmiş fincan ve tabak parçaları da bulunmuştur.
Çin ve Avrupa’nın çeşitli merkezlerinden ithal porselen kâse, fincan ve tabakların farklı
örnekleri ele geçirilmektedir. Bu porselenlerin Londra, Staffordshire, Willow, Flow Blue,
Sarreguemines ve Witteburg işi olduğu damgalarından anlaşılmaktadır. Bu dönemde
Avrupa’da porselen servis takımlarının üretim ve kullanımının arttığı göze çarpar.
Tarihî olaylar, Çin sanatı etkili desenler ve manzaralar genellikle transfer yöntemiyle
kapların iç ve dış yüzlerine aktarılmıştır. Geometrik olarak düzenlenmiş renkli bantlar
ile ayrıca serbest fırça yöntemiyle yapılmış çiçek desenleri porselenlerin dış yüzlerinin
bezemesinde görülür. Ayrıca kabartma desenli kaplar da vardır. Mezarların kazılması
sırasında elde edilen bu buluntular antropolojik, sosyolojik ve tarihsel açıdan yapılacak
değerlendirilmelere katkı sağlamakta ve kültürlerarası sanatsal ve ekonomik ilişkileri de
gün ışığına çıkarmaktadır.
2011 yılında VIII numaralı salonun güneybatısındaki VIIIe açmasında Geç Osmanlı
Dönemi mezarlığının altına inilmiştir. Kazı alanındaki Geç Osmanlı Dönemi mezar
seviyesinin altında, tonozun yıkıntısına ait içinde taş, tuğla, kiremit ve mermer parçaları
olan yaklaşık 1.5 – 2 m. kalınlığında bir yıkıntı tabakası bulunmuştur. O kodundan yaklaşık
-3.25 m. derinliğinde gün ışığına çıkarılan zemininin, döşeme altında belirlenen bu iki
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mezar buradaki daha erken bir yapı katı dönemine aittir (Resim: 9). Orijinal döşemeye ait
bir iz kalmamıştır. Duvarlarda açık pembe renkte bir sıva, onunda üzerinde beyaz boya
vardır. Duvarların alt kısmında süpürgelik olarak adlandırılan hizada içinde tuğla kırıklı
pembe sıva kalınlaşıp dışa doğru göbek yapar. Üzerinde eşit aralıklarla açılmış delikler
bulunur, bunlar döşemeye ait mermer plâkaları taşımak için yapılmış olmalıdır. Mezarlar
bu sıvalı hattının altında kalmaktadır. Mezarların üzeri aralarında sıva olan büyük yassı
taşlarla örtülmüştür. Mezar çukurları dikdörtgen planlı düzenli olarak aralarında sıva olan
tuğla dizileriyle örülmüştür. Mezarların Hıristiyan inancındaki bireyler için kullanıldığı
görülür. Gömü tarzı olarak Geç Osmanlı Döneminden farkı olmamasına rağmen daha
erken bir tarihe ait olduğu anlaşılır. Bu mezarlarda da çok sayıda birey farklı yıllarda
aynı mezara gömülmüştür. Ancak her iki mezarda da gömü hediyesi ve in situ buluntuya
rastlanmamış olması tarihlendirmeyi zorlaştırmaktadır.
Batı haç kolunun orta mekâna açıldığı yerde, duvardan duvara kuzey–güney
doğrultusunda uzanan ve haç kolunu orta mekândan ayıran tuğladan yapılmış bir hat
vardır. Roma hamamlarında haç kollarının havuz olarak kullanıldığı göz önüne alınırsa,
burasının da havuz olması muhtemel görülmektedir.
VIII e-f açmalarında sert bir taban kalıntısı belirlenmiştir. Güney haç kolu ile
orta mekân arasında yer alan iki paye kalıntısının üzeri daha geç bir evrede kesilerek
düzleştirilmiş olabileceğini düşündürür. Orijinal durumunda orta mekânla güney haç
kolu arasında üçlü kemer siteminin bulunmuş olması akla yakın gelmektedir. Yapının
merkezindeki alanın ise benzeri olan Paris’teki Roma Dönemine ait Cluny Hamamı’nda
olduğu gibi çapraz tonozla örtülmüş olması mümkündür.
IX Numaralı Mekân
VIII numaralı salonun kuzeydoğu köşe odası IX numaralı mekân olarak
adlandırılmıştır. Kuzeydeki yuvarlak kemerli geçiş ile VIII numaralı salona açılmaktadır.
Büyük dikdörtgen prizması şeklinde düzgün kesilmiş bir taşın eşik taşı olarak kullanıldığı
görülür.
Dar ve uzun dikdörtgen planlı bu mekânın işlevini ve farklı kullanım evrelerini
tanımak için 2011 yılında tamamen çöp ve toprakla dolu alan kazılmaya başlanmıştır. 5-6
m. yüksekliğinde karşılıklı duvarları olan mekânın içi boşaltıldığında duvarlarının kesilip
oyularak şekillendirildiği görülmüştür. Osmanlı Döneminde bu mekânın duvarlarına
karşılıklı iki-üç kat hâlinde ahşap hatıllar atılıp üzerine ahşap taban döşemesi yapılarak
manastırın keşiş ya da papazlarının çilehanesi olarak kullanılmış olması mümkündür.
Ancak tahminlerin ötesinde gerçek kullanım işlevine işaret eden herhangi bir bulgu ele
geçirilmiştir.
Kemerli girişin güneybatısında üzeri dikdörtgen biçimli bir tuğla ile örtülü küçük
bir çocuğa ait mezar bulunmuştur. Ancak mezar çok eski bir dönemde soyulmuş ve tahrip
edilmiştir.
Mekânın zemininde derinleşip Geç Roma Dönemi seviyesine inildiğinde, bu dar ve
uzun mekânın doğu-batı doğrultusunda, taş ve tuğla sıralarından oluşan bir duvarla ikiye
bölündüğü görülmüştür (Resim: 10). Kuzey ve güneyde oluşan iki bölümü birbirinden
ayıran bölme duvarı üzerinde kare biçimli küçük bir açıklığın, su tahliyesi için kullanılmış
olduğu anlaşılır. IX numaralı mekânın kuzeyindeki giriş kemerinin alt kısmında bir
yükselti vardır. Bu alanın kuzeydoğu köşesinde de buradaki havuza su getiren su kanalının
ağzı bulunur. Bitişiğindeki alanın duvarlarında kalın kireç tabakasının olması, burasının
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sıcak su havuzu olduğunu göstermektedir. Zemininde düzgün kalın bir tabaka oluşturan
çamur çökeltisi vardır.
Mekânın güney duvarı tamamen, doğu duvarının da güneydoğu kesimi kısmen
yıkılmıştır. Bu duvarın güneydoğu kesimindeki yıkılmış alanın olduğu bölümde doğuya
doğru devam eden bir fırın kalıntısı belirlenmiştir. Fırının ağız kısmında yanmış toprak,
pişme hatalarından dolayı erimiş şekli bozulmuş tuğla, kiremit kalıntıları ile ve cüruflar
bulunmuştur. Disk biçimli hypokaust tuğlaları ikinci kez bu fırında kullanılmıştır. Ayrıca
pişmiş topraktan yapılmış silindir biçimli birbiri içine geçen baca (tütek) da ortaya
çıkarılmıştır. Tarihlendirmeye yarayacak in situ buluntu ele geçirilmemiş olmakla birlikte
bu fırının Ortaçağa ait olması mümkündür. Tuğla fırını IX numaralı mekânın ikinci ya da
daha geç kullanım evresine ait olup yapının Roma duvarlarının tahrip edilmesinden sonra
kurulmuştur. IX numaralı mekânın doğu duvarının dışında devam etmektedir. Burada
kamulaştırmaların tamamlanmasından sonra kazı çalışmaları devam ederek fırın tümüyle
gün ışığına çıkarılabilecektir.
X Numaralı Salon
Büyük bir salon görünümündeki birim, Roma Dönemi yapısının ortasında
soğuk su havuzu olması muhtemel gymnasium ya da palaestra olabilecek bölümüdür.
Dikdörtgen planlı salonun etrafında revak olabileceğini gösteren izler vardır. Revak sırası
ya da içine heykeller yerleştirilen nişler Roma hamamlarında sıklıkla görülen, mimarîyi
hareketlendirmek için kullanılmış unsurlardır.
Bu salonun farklı dönemlerdeki kullanımını ve tabakalanmasını öğrenmek için
burada açmalar açılmıştır.2011 kazı sezonunda Xa-Xb açmasının güneyine Xf plan karesi
eklenmiştir. Bu alan, kiliseye çok yakın olduğundan mezarlar bu alanda yoğundur. Xa
açmasında 1.50 m. derinlikte kalın bir tabaka oluşturan sıvalı zemin geniş bir alana
görülmektedir. Burası manastırın açık avlusu ya da sarnıcının zeminine ait olmalıdır.
VIII numaralı salonda biriken suyun duvarda açılan bir delik ve kanal vasıtasıyla buraya
akıtıldığını duvar yüzeyindeki izler göstermektedir (Resim: 11). 2011 yılı çalışma
sezonunda ağırlık VIII numaralı salona verildiğinden buradaki mekânın işleviyle ilgili
kesin bilgilere ulaşılamamıştır.
III-IV ve V Numaralı Alanlar
2011 yılı kazı sezonunda kilisenin güneyindeki III-IV-V numaralı alanlarda da kazı
çalışmaları yapılmıştır. Kilisenin güneyindeki alanın kazılması sırasında ilginç buluntulara
da rastlanmaktadır. Bulunan göz biçimli gümüş ve bronz plâkalar Antik Çağdan itibaren
nazara karşı kullanımı sürdürülmüş olan eski bir geleneği yansıtmaktadır. Bunların göz
hastalıklarından şikâyeti olan kişilerin şifa bulmak amacıyla adak olarak yaptırıp bu
hastalık konusunda şifa verdiğine inanılan ya da bilinen kutsal kişilerin mezarları, ayazma
ya da kiliselere bırakıldığı bilinmektedir (Resim: 12).
Kilisenin batısındaki ek mekânlar ile güneyindeki bölümün yoğun bir biçimde geç
Osmanlı Döneminde mezarlık için kullanıldığı görülmüştür. Dikdörtgen biçiminde havuz
şeklinde orta boy taşlardan örülmüş olan mezar, daha önce rastlamadığımız bir büyüklük
ve yüksekliktedir. İçinde bir kadın iskeleti bulunmuştur. Mezarın boyutları onun toplumsal
ya da dinsel açıdan önemli ve söz sahibi ait olduğuna işaret eder niteliktedir (Resim: 13).
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine tarihlenen mezarlık alanında sürdürülen
kazılarda ortaya çıkarılan iskeletler antropologlar tarafından cinsiyetleri, yaşları, ölüm
sebepleri, kemiklere kadar ulaşmış hastalıkları vd. bulgular açısından incelenmektedir.
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Bu çalışmalar fizikî bilgiler vermesinin yanı sıra doğum, vaftiz ve düğün gibi önemli
toplumsal olaylardan biri olan cenaze törenlerinde dinsel inançla kaynaşmış olan
geleneksel uygulamaları, ölümün nasıl algılandığını ve zamanla nasıl bir değişim
yaşandığını göstermesi açısından sosyolojik, tarihî ve arkeolojik olarak da değerli bilgilere
ulaşmamıza olanak vermektedir.
Kilisenin Duvar ve Tonozundaki Resimlerle İlgili Belgeleme Çalışmaları
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Büktel ve fotoğrafçı Burcu Hocaoğlu tarafından kilisenin
(I Numaralı mekân) ve batısındaki ek mekândaki nişlerde (III numaralı mekân) bulunan
resimlerle ilgili tespit ve belgelemeye yönelik ikonografik bir çalışma yapılmıştır (Resim:
14). Bu çalışma kapsamında 1641 yılında restore edilen 13-14. yüzyıl Son Dönem Bizans
(Palaiologos) resim üslubundaki duvar resimlerinin fotoğrafları çekilmiştir. Resimlerde
tabiat koşullarının getirdiği tahribatın yanı sıra insan kaynaklı ağır bir tahribat da söz
konusudur. 2012 yılında bu çalışma kapsamında Hıristiyan resim sanatı konusunda uzman
Doç. Dr. Nilay Karakaya çalışmalarımıza katılarak, kilisenin resim programını çözmek ve
eksik figür ve sahneleri tamamlamak hususunda bir çalışma gerçekleştirecektir.
2011 Yılında Kazı Alanının Çevresinde Yapılan Araştırmalar
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle kazı çalışmalarına başlanan alanda,
Geç Roma Dönemine ait hamamın sadece üç salonu günümüze ulaşabilmiştir. Roma
İmparatorluğu sınırları içinde yer almış topraklardaki başka imparatorluk hamamları
göz önünde tutulduğunda, Sinop’taki hamamın da çok geniş bir alan da yayılmış olması
gerektiği düşünülmüştür. Kalıntının yakın çevresindeki evler ve bahçeler arasında yapılan
arazi incelemelerinde çepeçevre duvar kalıntıları korunmuş düzgün plan veren yer yer 3-4
m. yüksekliğinde metrelerce uzanan duvar kalıntıları ile apsis ve niş kalıntılarının olduğu
belirlenmiştir. Bu kalıntıların yapı topluluğuyla ilişkili oldukları aşikârdır.
Kazı çalışmalarına ilk başladığımızda yapı kalıntısı 1.derece arkeolojik sit,
çevresindeki evler ise 3.derece arkeolojik sit alanında yer alıyordu. 2010 ve 2011 çalışma
sezonunda yakın çevrede belirlediğimiz, aşağıda resimleri olan bu farklı mekânlara ait
duvar kalıntılarının sit alanı içinde olmadığı görülmüş, bununla ilgili Sinop Müzesi’yle
birlikte bir rapor hazırlanmış ve Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na
sunulmuştur. Kurul tarafından Balatlar Kilisesi’nin çevresindeki 3. derece ve sit alanı
olmayan öneri sit alanı sınırları içinde kalan bütün alan, 1.derece arkeolojik sit alanı
kapsamına alınarak yeni bir yapılaşmayla karşılaşmasının ve tahribatın önüne geçilmiştir.
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Çizim 1: 2011 yılında elde edilen kazı alanı planı

Resim 1: Sinop Balatlar Kilise kazı alanı, genel görünüşü
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Resim 2: VIII numaralı salonda bulunan mezarlar

Resim 3: Gömü
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Resim 4: Mezarlarda bulunan cam şişeler

Resim 5: Mezarlık alanında ele geçirilen seramik parçaları

Resim 6: Çanakkale işi yüksek ayaklı
çanak ve tespih.

Resim 7: Çanakkale işi beyaz astar üzerine
kahverengi boya bezemeli tabaklar

Resim 8: Staffordshire, Siyah
Willow desenli fincan, 19. yy.
321

Resim 9: VIIIe açmasındaki erken döneme ait
mezar seviyesi

Resim 10: IX Numaralı Mekân’daki kazılar
sonrasında ortaya çıkarılan havuz
322

Resim 11: X a açmasının güney duvarına açılan tahliye kanalı

Resim 12: IV-V numaralı Mekânda ele geçirilen gümüşten yapılmış adak gözler
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Resim 13: IV-V numaralı Mekân’daki çok sıralı mezar

Resim 14: Balatlar Kilisesi’nin duvar resimlerinden bir ayrıntı.
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ANADOLU KAVAĞI, YOROS KALESİ 2011 YILI KAZI
ÇALIŞMALARI
Asnu-Bilban YALÇIN*
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
verdiği izin ve Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Üniversitesi adına başlattığımız
‘Anadolu Kavağı: Yoros Kalesi arkeolojik kazı projesi 2010 yılı çalışmaları 19 Temmuz-27
Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmiştir 1. Kazı çalışmaları sanat tarihçileri, arkeologlar
ve restorasyon uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Kazı ekibi
üyeleri Yard. Doç. Dr. Hatice Ö. Özcan, Ar. Gör. Melda Küçükdemirci, Arş. Gör. Saadet
Gündoğdu, Bekir S. Aksoy, Aslıhan Akçay, Hasan Binay, Ömer Çepnioğlu, M. A. Çağlar
Erdoğan, Uğur Genç, Merve Kalafat, Nisan Lordoğlu, Gülşah Soylu, M. Çiğdem Sözen’de
oluşmuştur.
Anadolu Kavağı, İstanbul’un en önemli arteri olan Boğaziçi su geçidinin kuzeydoğusunda yer alır. Kavağa hâkim bir tepede “Yoros Kalesi” olarak bilinen Ortaçağ
kalesi yükselmektedir (Resim: 1). 2005 yılından itibaren sürdürmekte olduğumuz yüzey
araştırması kapsamında Yoros Kalesi önemli bir araştırma noktasını oluşturmuştur. Bu
incelemeler boyunca yaptığımız gözlemler kalenin acil araştırma ve korumaya ihtiyacı
olduğunu göstermişti. Önemli diğer bir nokta, Boğaziçi’nin tek Bizans ve Ortaçağ kalesi
olan Yoros Kalesinin uzun tarihi boyunca arkeolojik ve tarihsel hiçbir bilimsel araştırmaya
konu olmamasıdır 2.
Bu incelemeler sonucu, yaptığımız başvuru sonucu alınan Bakanlar Kurulu Kararı
ile 2010 yılında Kale içinde çalışmalarımız başlamış ve 2011 yılında da arkeologlar, sanat
tarihçileri, restorasyon uzmanları ve mimarlardan oluşan bir ekibe 14 işçi eşlik etmiştir.
2011yılı arkeolojik çalışmalarında, 2010 yılında tespit edilen yapıların devamını
ortaya çıkarmak ve yeni buluntuların değerlendirilmesi amaç edinilmiştir 3.
Öncelikle kale içinde genel arazi temizliği ile çalışmalara başlanmıştır (Resim: 2).
*Prof. Dr. Asnu-Bilban YALÇIN, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Ordu cad.
No.196, 34459 Laleli- İstanbul/TÜRKİYE. e-mail; yalçinab@istanbul.edu.tr. www.bosporusproject.com.
1
Bu araştırma için gerekli izni bize veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’ne, Rektörlüğümüze, Beykoz Kaymakamı Sn. Aydın Ergün’e, İl Kültür Müdürü Sn. Prof. Dr. Ahmet
Emre Bilgili’ye, Beykoz Belediye Başkanı Sn. Yücel Çelikbilek’e ve tüm çalışanlarına, Başkan yardımcısı Sn.
Nevin Çalışkan’a, Anadolu Kavağı Emniyet güçlerine teşekkür ederiz. Boğaz Komutanı Sn. Tuğamiral Suat
Tayfun Atılır’a gösterdiği ilgi ve destekten dolayı müteşekkiriz. Araştırmamız boyunca bize her türlü desteği
veren Bakanlık temsilcimiz Sayın Dr.Selda Kalfazade hanıma, kazı süresince ve sonrasında gösterdiği yakınlık,
nezaket ve her türlü yardımdan dolayı minnettarız.
2
Kale hak. genel bilgiler ve kaynakça için bak. A.B. Yalçın, ‘Boğaziçi Topografyası: 2005 yılı araştırmaları’,
24.Araştırma Sonuçları Toplantısı, Bildiriler, 2.cilt, Ankara 2007, 300-303. Yoros Kalesi hakkında maalesef
şimdiye kadar gerekli bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapılmamıştır. Şimdiye kadar yapılan en geniş yayın
S.Eyice’nin Boğaziçi çalışması (S.Eyice, Bizans devrinde Boğaziçi, İstanbul 1976) kapsamında olup alan ve
tarih kaynakların incelenmemesinden dolayı yetersiz kalmaktadır. Kale mevkiinin (Hieron) Antik Dönemdeki
tarihi hak. yeni çıkan bir çalışma bütün Antik ve erken Bizans dönemleri kaynaklarını toplamaktadır: A. Moreno,
‘Hieron the ancient sanctuary at the mouth of the Black Sea’, Hesperia 77(2008), 655-709.Yazar Kalede yapılan
kısa bir kazının hikâyesini de aktarmaktadır (bak. sayfalar 672-678).
3
A.-B.Yalçın, ‘Anadolu Kavağı, Yoros kalesi 2010 yılı: kazı, koruma-onarım çalışmaları’,33.Kazı Sonuçları
Toplantısı, 3.cilt (23-28 Mayıs 2011 Malatya), Ankara 2012, 97-112.
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Uzun yıllardır Boğaza hâkim manzarası ve içinde bulunan yeşil alan ile halkımızın mesire
yeri olarak kullandığı bir yer hâline gelen kale içi maalesef korumasız, bakımsız olması ve
kötü kullanım sonucu oldukça üzücü bir durumdaydı. Çevrenin çöplerle kirletildiği, kale
duvarlarına sprey boyalar ile isimler yazıldığı, kuzey kuleye bitişik duvardan ve güneydoğu köşeden içeriye geçiş yolu açıldığı görülmüştür. Kulelerin içlerinde karşılaşılan
çok sayıda içki şişesi yapının nasıl kullanıldığını da göstermiştir. Kalede karşılaşılan bu
kötü durumu ortadan kaldırmak amacıyla kazıdan önce çevre düzenlemesi ve güvenlik
tedbirlerinin alınması ile çalışmalara başlanmıştır.
Kazı çalışmalarına başlamadan önce arazide jeofizik ölçümleri yapılmıştır. İstanbul
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş. Gör. Melda Küçükdemirci tarafından jeoradar sistemi ile ölçümler alınmıştır.
2010 yılında karelaj çalışması sonucu tespit edilen ve jeofizik araştırmasının verileri
ışığında 2011 kazı sezonu içinde çalışılmak istenen alanlar belirlenmiştir. 10x10 metrelik
ayrılan alanlarda 5x5metrelik açmalar belirlenmiştir. 2011 sezonunda toplam 14 açmada
arkeolojik kazı çalışması yapılmıştır 4 (Resim: 3 ve Çizim: 1).
Kazı çalışmalarına ilk olarak 2010 yılında C8-A3 ve D8-A1 açmalarında tespit
edilen kuzey-güney, doğu-batı doğrultulu duvarın devamını ortaya çıkarmak amacıyla C8A4 ve D8-A2 açmalarında başlanmıştır (Resim: 4).
Ayrıca yine 2010 yılında D7-A1 açmasında tespit edilen künklerin devamına
ulaşmak ve C7-A3 ve C7-A4 açmalarında tespit edilen kuzey-güneybatı yönünde uzanan
kavisli duvarın devamını ortaya çıkarmak amacıyla C6-A4 ve D6-A2 açmalarında seviye
inme çalışmaları yapılmıştır (Resim: 5 ve 6). Yapılan çalışmalarda D8-A2 açmasında
kuzeydoğu kesitinde D9-A1 açma alanına doğru devam eden bir yıkıntı alan tespit edilmiş
olup eş zamanlı olarak D9-A1 açmasında da seviye inme çalışmalarına başlanmıştır.
Çalışmalar esnasında bu yıkıntı alanın tek odalı basit bir fırına ait olduğu ve kubbe
kısmının fırının içine yıkıldığı görülmüştür. Fırının etrafında ve iç kısmında yoğun kül
tabakası olduğu tespit edilmiştir.
C6-A4 ve D6-A2 açmalarında yapılan çalışmalarda 2010 yılında kısmî olarak
ortaya çıkarılan kavisli duvarın D6-A2 açmasında duvarın kuzey-güney yönüne doğru
devam ettiği tespit edilmiştir. Ancak duvarın bir kısmının geç dönemde tahrip edilmiş ve
kuzeydoğu-güneybatı yönünde ana kayaya oyulmuş bir kanal olduğu görülmüştür (Resim:
7). Bu kanalın orta kısmında yuvarlak bir çukur olduğu yapılan çalışmalarda görülmüştür.
Yüzeyde biriken suların çukurda dinlendirildikten sonra kanalın güneybatı ucundan
kuyuya doğru akıtılarak kuyuyu beslediğini düşünülmektedir.
Künklerin ise D6-A2 açmasında devam etmediği ve daha sonraki bir dönemde
tahrip edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca C6-A4 açmasında kavisli duvarın kuzeyinde ana
kayaya dayandırılmış aynı aksta uzanan ama açıları birbirinden farklı olan iki duvar tespit
edilmiştir. Duvarlar kuzeydoğu-güneybatı yönünde devam etmekte olup güneyde kuzey
–güney yönünde uzanan bir duvar tarafından kesilmektedir. Her iki duvarında iç tarafı
sıvalı olup sıvaların dökülmemesi amacıyla koruma çalışması yapılacağından dolayı
mekânın ortaya çıkarılması 2012 yılına ertelenmiştir.
2010 yılında ortaya çıkarılan kuzey-güney doğrultulu duvarın en alt seviyesindeki
zemin olduğunu düşündüğümüz harçlı tabakanın, C8-A4 açmasında yürütülen çalışmalar
sırasında, duvarla ilişkili bir zemin olmadığı, ancak bir harç teknesinin devamı olduğu
4

Karelaj çalışmalarında, 2010 yılından itibaren bize yardım eden Yük. Müh. Sn. Yunus Düzgün’e ve ekibinden
Tekniker Sn. Adem Can’a tekrar teşekkür ederiz.
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tespit edilmiştir. Kuzey-güney doğrultulu duvarın daha sonraki bir dönemde harç
teknesinin üzerine inşa edildiği anlaşılmaktadır. Ortaya çıkarılan harç teknesi ve fırın
nedeniyle bu çevrenin daha geç bir dönemde işlik olarak kullanıldığı düşünülmüştür. Bu
doğrultuda, diğer işlik alanlarının tespit edilmesi amacıyla, çalışmalar D9 alanındaki D9A2 ve D9-A3 açmalarına yönlendirilmiştir.
Bu iki açmada yapılan çalışmalarda da D9-A2 açmasında görülen bir önceki fırın
yapısı ile aynı özellikleri taşıyan tek odalı basit bir fırın kalıntısı ortaya çıkarılmıştır.
Aynı şekilde kubbesi içine çökmüş olan fırın çevresinde, diğer fırın çevresinde de olduğu
gibi hangi amaçla kullanıldığını tespit etmemizi sağlayacak bir malzeme yoğunluğuna
ulaşılamamıştır. Ancak genel olarak 2010 yılından bu yana yapılan çalışmalarda görülen
seramik yoğunluğundan ötürü fırınların yerel ihtiyacı karşılamak amacıyla seramik
üretiminde kullanıldığı düşünülmektedir. D9-A3 açmasında yapılan seviye inme
çalışmalarında da C8-A4 açmasındaki harç teknesi ile aynı özellikleri taşıyan ancak boyut
olarak daha büyük olan bir başka harç teknesi daha ortaya çıkarılmıştır (Resim: 8).
2011 yılı Yoros Kalesi kazı çalışmaları öncesinde yapılan jeo-radar çalışması ve
2010 yılı jeo fizik çalışmaları doğrultusunda E5 ve F5 alanlarında tespit edilen demir
içerikli yoğunluk nedeniyle çalışmalar bu alanlara da yönlendirilmiştir.
Çalışmalar sırasında ortaya çıkan duvar sırlarının muhtemelen Osmanlı Dönemine
ait sivil amaçlı olduğu düşünülmektedir (Resim: 9).
Özellikle E5-A4 açmasında yapılan seviye inme çalışmaları sırasında üç adet
farklı derinliklerde ana kayaya oyulmuş çukurlar tespit edilmiştir (Resim: 10). Bunlardan
ikisinde yapılan seviye inme çalışmaları sırasında ana kaya seviyesine kadar içinin düzgün
bir şekilde bir sıra tuğla bir sıra toprak ile doldurulduğu görülmüştür.
Arazi çalışmaları ile eşzamanlı olarak kazı evinde laboratuvar çalışmaları
sürdürülmüştür. Yoros Kalesi kazısı 2011 yılı çalışmaları sonucunda toprak altından
çıkarılan eserlerin gerekli koruma ve onarımları kazı evinde bulunan Restorasyon ve
Konservasyon Laboratuvarı’nda tamamlanmıştır. 2011 yılı kazı çalışmaları sırasında ele
geçirilen demir, bronz, gümüş ve pirinç madenî eserlerin konservasyonları yapılmıştır.
Mekanik uygulamalarla temizlenen eserlerin yüzeyine koruyucu tabaka sürülerek müzede
sergilenmeye hazır duruma getirilmişlerdir 5. Kazı çalışmalarında bulunan ve parçaları
birleşebilen, tabak, kâse ve testilerin parçaları restorasyon etiğine uygun malzemeler ile
yapıştırılmıştır. Parçaları birleşebilen eserlerin gerekli görülenlerine destek niteliğinde
alçı tümleme yapılmıştır. Çeşitli ölçülerdeki mermer parçalar yıkanarak temizlenmiştir.
Bu parçaların yüzeyde görülen kalker tabakaları mekanik temizlik ile uzaklaştırılmıştır.
Cam eserlerin yüzeyini kaplamış olan korozyon tabakası mekanik olarak temizlenerek
birleşebilen kırık parçalar tümlenmiştir.
Seramik kapların ve seramik parçalarının çizimi kazı çalışmaları boyunca kazı
evinde ekip üyeleri tarafından yapılmıştır.
Kazı envanterine alınacak olan eserlerin tekli ve grup fotoğrafları çekilmiş daha
sonra kazı envanter defterine ve kazı envanter fişine eserler işlenmiştir. 2011 yılı kazı
çalışmalarında 41 adet eser kazı envanterine alınmıştır (Resim: 11) .Envanterlik eserler
arasında özellikle pişmiş toprak objeler fazlasıyla yer tutmaktadır. Geç Bizans Erken
Osmanlı Dönemine ait seramikler çok sayıda gün ışığına çıkmakta olup Kale içindeki
sürekli yaşamı göstermekteler (Resim: 12).
5

Çalışmalarda Restoratör-Konservatör Uğur Alanyurt ve İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez
Laboratuvarı Uzmanı Restoratör-Konservatör Uğur Genç görev almıştır.
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Özellikle askerlerin kullanmış oldukları pişmiş toprak lüleler 2011 yılında da çok
sayıda ele geçirilmiştir. Bunlar farklı tipolojilerde olup farklı üretim merkezlerini de
göstermekteler (Resim: 13).
Önemli bir grup buluntu sikkelerden oluşmaktadır. II. Mahmud (1808-1839)
Dönemine ait, Hicrî 1223 tarihli, gümüş bir kuruş; Sultan Mehmed Reşad (1909-1918)
Dönemine ait hicri 1327 tarihli 8 adet gümüş 40 para ve yine aynı tarihli 4 gümüş 10
para, bir önceki dönemde de ortaya çıkarılan çok sayıda Osmanlı sikkesine eklenmektedir
(Resim: 14).
İlginç bir sikke XVII. yüzyıl Alman feniğidir. Üzerinde gemi tasviriyle ünik bir
buluntu olmaktadır (Resim: 14). Bunun yanında farklı metal objeler ve farklı malzemeden
oluşan objeler kale içindeki çalışmalarda elimize geçmiştir.
Çalışmalar boyunca etütlük ve envanterlik eserler ayrılmış, fotoğraflanmış,
tamamlanabilen seramik parçaları tümlenmiş, gereken ölçümler alınmış, çizimler
yapılmıştır. Arazi çalışmasının sonunda kale içi bitki kurutucu ile ilâçlanmış; ortaya
çıkarılan duvar, taban ve su künklerinin üzerleri jeotekstil ile örtülerek, gerekli görülen
duvarlar kum çuvalları ile desteklenmiştir.
Yoros Kalesi kazısı sonucu envanterlik ve etütlük eserler temsilcimiz Dr. Selda
Kalfazade gözetiminde İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne teslim edilmiştir.
Kazı çalışmaları sürerken Beykoz Kaymakamı Sn. Aydın Ergün, İstanbul İl
Kültür Müdürü Sn. Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, İstanbul Boğaz Komutanı Sayın
Tuğamiral S.Tayfun Atılır, Beykoz Belediye Başkanı Sayın Yücel Çelikbilek ziyaretlerde
bulunmuşlar ve destek vermişlerdir. Kendilerine teşekkür ederiz. Bunun yanında kazımızı,
yurtdışından çok sayıda yabancı bilim araştırmacıları da ziyaret etmiştir. Önümüzdeki
araştırma sezonlarında da Boğaziçi’nin bu tek Bizans, Ortaçağ kalesinin tarihini, yaşamını
ortaya çıkarmaya devam edeceğiz.
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Çizim 1: 2011 yılı açmaları

Resim 1: Yoros Kalesi, havadan görünüş
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Resim 2: Temizlik çalışmaları

Resim 3: Kazı alanının genel görünüşü

Resim 4: Doğudaki C8-A4 açması
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Resim 5: Kuzey-güneybatı yönünde uzanan duvar

Resim 6: D6-A2 açması ve ana kayaya oyulmuş olan kanal

Resim 7: Kanal (Detay)
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Resim 8: Harç teknesi

Resim 9: Kazı alanın genel görünüşü

Resim 10: E5-A4 açmasında ana kaya içerisine açılmış çukurlar
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Resim 11: 2011 yılı envanterlik eserler

Resim 12: Mavi-beyaz kâse
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Resim 13: Pişmiş toprak lüleler

Resim 14: Sikkeler

Resim 15: Alman Fenik, pirinç
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İZNİK ÇİNİ FIRINLARI KAZISI 2011 YILI
ÇALIŞMALARI
V.Belgin DEMİRSAR ARLI*
Bursa İli, İznik İlçe Merkezi’nde sürdürülen İznik çini fırınları kazısı’nın 2011 yılı
çalışmaları, İstanbul Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan bir ekiple,
Bakanlık temsilcisi olarak Karadeniz Ereğli Müzesi Müdürlüğü uzmanlarından Onur
Arslan’ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 2011 yılı çalışmaları, BHD kodlu kamulaştırılmış
kazı alanı ile bu yıl kamulaştırma işlemleri tamamlanan, İznik’in kuzeybatısında yer alan
ve en son 1994 yılı kazı sezonunda çalıştığımız, “Bağkur Evleri“ olarak bilinen alandaki
altyapıda sürdürülmüştür.
Çalışmalara 24 Temmuz gününde temizlik ile başlanmış olup, 28 Ağustos gününde
çalışmalar tamamlanmıştır. 2011 yılı çalışmaları Bakanlık ödeneği dışında İstanbul
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri1 ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından
desteklenmiştir.
2011 yılı kazı sezonunda, BHD kazı alanında, çalışmalar öncelikle I12 ve J12
plankarelerinin batı yarılarında ve C16 ile D16 plan karelerinde gerçekleştirilmiş, I11 plan
karesinde ise zemin yoklama ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Kazı alanının otlardan
arındırılması ve karolaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından, I12, J12, C16 ve D16
plan karelerinde kazı çalışmalarına eş zamanlı olarak başlanmıştır. (Çizim:1) (Resim:1)
C16 ve D16 plan karelerinde, önceki sene C15 ve D15’te belirlenmiş olan harçlı
tabakanın devamı tespit edilmiş ve konturları belirlenmiştir. Ayrıca D15 plan karesinde
daha önce tespit edilmiş olan doğu-batı uzantılı duvarın D16 plan karesinde de devam
ettiği görülmüştür. C16 ve D16 plan karelerindeki zemin çalışmaları –3.35 m. seviyesinde
sonlandırılmıştır. (Resim: 2)
Önceki yıllarda H12 plan karesinin batısında tespit edilmiş olan kuzey-güney
doğrultulu duvarın 2011 kazı sezonunda çalışılan I12 plan karesinde devam ettiği ve bu
açmanın güney sınırında son bulduğu saptanmıştır. Söz konusu duvarın doğusunda, -2.25
m. seviyesinde dağınık taşlardan oluşan bir tabakalaşma tespit edilmiştir. I12 plan karesinde
çalışmalar bu seviyede sonlandırılmıştır. 2010 sezonu çalışmaları esnasında J 11 plan
karesinde küçük bir bölümü tespit edilmiş olan doğu-batı doğrultulu duvarın, J 12 plan
karesinde de devam ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu duvarın güneyinde yine önceki sezonda
bir bölümü tespit edilmiş olan duvar parçasının sınırları belirlenmiştir. J 12 plan karesinin
güneybatı bölümünde tuğla ve taş sıralarından oluşan bir kuru duvar parçası saptanmıştır.
Bu plan karede zemin çalışmaları –3.15 seviyesine kadar sürdürülmüştür. (Resim: 3)
2010 kazı sezonunda doğa şartları ve otlanmanın yol açtığı tahribatın önüne
geçebilmek için başlatılan koruma çalışmalarına bu yıl da devam edilmiştir. Mevcut
mimarî dokuyu muhafaza etmek amacıyla 2011 yılına ait proje ve program dâhilinde
duvar yüzeylerinde oluşmuş bitki ve birikinti mekanik olarak temizlenmiştir. 2010 kazı
sezonunda belirlenen ve uygulanıp faydalı sonuç alındığı görülen konservasyon yöntemleri
* Yrd.Doç.Dr.V.Belgin DEMİRSAR ARLI, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,
34134 Laleli,İstanbul/TÜRKİYE.
1
14198 numaralı” İznik’de Osmanlı Dönemi Çini ve Seramik Fırınlarının Saptanması ve Belgelenmesi” isimli
proje.
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2011 sezonunda da sürdürülmüştür. Bu kapsamda, doğal çamur ve kireç kullanılarak
oluşturulmuş bir harç ile koruma ve yalıtım alanı oluşturulmuştur.
1985 yılından beri her yıl düzenli bakım ve sağlamlaştırma çalışmalarıyla günümüze
ulaşan, sundurma altında korunmakta olan dört fırın ateşhanesinin rutin bakımları
yapılmıştır. 1989 ve 1993 yıllarında yaptırılan çatı-sundurma sisteminin son yıllarda basit
onarımlarla sağlamlaştırılmaya çalışılmasına rağmen, artık işlevini kaybettiği görülmüş ve
bu strüktürün yenilenmesi de 2011 kazı sezonu içinde zorunlu hâle gelmiştir. Koruyucu
çatı düzenlemesi, mevcut tasarıma bağlı kalınarak yenilenmiştir. Bu çerçevede eski çatı
alandan sökülmüş ve yerine emprenye edilmiş ahşap kullanılarak yeni bir çatı-sundurma
kurulmuştur.
Kazısı tamamlanan yüzeylerde, zemin döşemesi olarak tespit edilmiş olan taş ve
tuğla sıralarının zarar görmemesi ve toprak bölümlerdeki bitki oluşumunun azaltılması
amacıyla (G7, G8, H7, H8, H9 ve H10 plan karelerinde) geotekstil ve pomza örtü
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Kazı alanımızda, çok kısa sürede yeşererek, hızlı biçimde
kök salan otların, ayrıca tabiat ve iklim şartlarının yarattığı uzun vadeli tahribatın önüne
geçebilmek amacıyla, istenildiğinde kolaylıkla kaldırılabilen bu zemin kaplamasında 2010
kazı sezonunda kısmen de olsa fayda sağlandığı görülmüştür (Resim: 4).
Ayrıca bu kazı sezonu içinde, yukarıda belirtildiği gibi İznik’in kuzeybatısında
bulunan ve ilk olarak 1981 yılında tespit ettiğimiz, farklı kazı sezonlarında, gerek
kazdığımız gerekse de imkânlar elverdiği ölçüde temizliğini yapıp tescillediğimiz, I.derece
arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, çizim ve kesitlerle ortaya koyup yayınladığımız Kilise
Altyapısının 1994 yılından beri beklediğimiz kamulaştırma işlemlerinin ve yasal sürecin
tamamlanmasının ardından temizlik çalışmalarına başlanmıştır2. (Resim: 5) 10 yıllık
plan ve her yılın yeni başvurusunda özellikle belirttiğimiz üzere yeni kamulaştırmaların
ardından çalışmaların hemen bu bölgelere kaydırılma düşüncesi burada uygulamaya
konulmuştur. Altyapının üzeri ve çevresi otlardan arındırılmış, kamulaştırılmış dört parselin
kadastral sınırları belirlenerek çevresi sınırlandırılmış, demir kazıklar ve koruma şeridi ile
çevrelenerek, çit yapımı için teklifler alınmaya ve ödenek ayarlaması yapılmaya başlanmış,
alan önümüzdeki sezonlarda devam edecek olan kazı çalışmaları için hazır hâle getirilmiştir.
(Resim: 6)
Ancak; 2011 yılı kazı çalışmalarının sonlanmasından kısa bir süre sonra,
levhalandırılıp sınırları belirlenmiş olan bu alanın çevresindeki koruma şeritlerinin ve
kazıkların söküldüğü, I.derece arkeolojik sit olan bu alandaki parsellere geçiş için, altyapının
güneybatı köşesini traşlayacak biçimde bordür taşları döşenip çakıl dökülerek, koruma
amaçlı imar planı öncesi paftalarda görülen, fakat aslında mevcut olmayan Şeyh Bedrettin
Sokağı’nın imar yolu olarak hazırlandığı maalesef tespit edilmiştir. Müze Müdürlüğü’ne
ve Bakanlığa hemen haber verilmiş, bütün bu çabalara rağmen Mayıs 2012’de yolun
tamamlanmış olduğu üzülerek görülmüştür.
2011 yılı kazı sezonu sonunda yüzlerce parça arasından form ve desen özelliklerine
göre seçilen toplam 190 parçanın envanter fişleri hazırlanmış, kalan parçalar 134 torba
hâlinde tasniflenerek depoya kaldırılmıştır. Çalışılan eserlerin plan karelere göre dağılımına
bakıldığında buluntu yoğunluğunun D16 plan karesinde olduğu görülmektedir. Geçen yılın
değerlendirmesinde de en çok buluntu veren plankarenin D15 olması fırınlara yakın olan bu
2

V.B.Demirsar Arlı- A.Altun, “İznik Kazıları Işığında Saray Bölgesi Araştırmaları”, Uluslararası İznik I.Konsil
Senato Sarayı’nın Lokalizasyonu Çalıştayı / The Proceeding of International Workshop: Localisation of the 1st
Council Palace in Nicaea 22-23 Mayıs / May 2010 İznik , Bursa 2011, 55-77.
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bölgenin önemini ortaya koymaktadır.
2011 yılı buluntuları arasındaki İZN/11 BHD D16 T1 envanter numaralı Balta, İlk
Tunç Çağına tarihlenmekte olup kazı alanımızda şu ana kadar yapılan çalışmalarda ele
geçirilen en erken tarihli eserdir. Siyah taştan yontulan bu baltanın bir yüzü diğerine göre
daha parlak bir görünüme sahiptir (Resim: 7).
İZN/11 BHD J12 PT7 envanter numaralı tek kulplu kap ise yine erken tarihli bir
eser olup hamurunun inceliği ve parlaklığı ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Çok küçük
eksikleri olan Hellenistik Döneme tarihlenen bu siyah firnisli kap 10 parçanın dikkatle
yapıştırılmasıyla oluşturulmuştur. (Resim: 8) Form ve boyut olarak değerlendirildiğinde,
tarihlendiği döneme ait tıpatıp benzer bir eşine rastlanmayan bu kabın çok daha geç
dönemden, 15-16. Yüzyıl’dan kap formlarıyla olan yakınlığı şaşkınlıkla izlenmektedir.
Timurlu kapları ve özellikle de 1996 yılı buluntularımız arasındaki beyaz hamurlu, firuze
sırlı kapla olan form ve boyut benzerliği dikkat çekicidir. Hamur inceliği, şişkin gövdesi ve
kulp yapısı açısından çok benzer bir diğer örnek ise Budapeşte Tarih Müzesi koleksiyonunda
yer almaktadır .
2011 kazı buluntularımız arasındaki erken tarihli eserlerle devam edildiğinde Geç
Antik Döneme tarihlenen unguentariumlara değinmek gerekir. 2009 yılı buluntularımız
arasında da benzerlerine rastlanan bu kaplardan bu yıl ele geçirilenlerin damgalı oldukları
görülür. Boyut olarak birbirlerine yakın olan parçaların hamur yapılarındaki farklılık
pişirimden kaynaklanıyor olmalıdır (Resim: 9).
Bu yılın sikke buluntularının çoğu niteliksizdir. Sikkelerden sadece bir tanesi Bizans
Dönemine tarihlenmektedir. İznik darbı olan bu bronz sikkenin arka yüzünde Meryem
imparatora, III. Ioannes Dukas’a (Vatatzes) (1222–1254) taç giydirmektedir. Sikkenin ön
yüzünde, genelde olduğu gibi, İmparatorların Tanrı tarafından korunduklarını ifade eden
Pantokrator İsa’ya yer verilmiştir3.
Kazıma dekorlu seramikler her dönem olduğu gibi 2011 kazı sezonunda da hem
Bizans hem de Erken Osmanlı Dönemine ait çok zengin örnekle karşımıza çıkar. Bizans
Dönemine tarihlenen dairesel bezemeli, bitkisel kıvrımlı veya geometrik geçmeli kaplar
dikkati çeker sayıdadır. 9 parçanın yapışmasıyla tümlenen kâsenin form ve hamur
yapısı açısından değerlendirildiğinde Osmanlı Dönemine ait olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır (Resim: 10).
Yanlış bir isimlendirmeyle “Milet İşi” olarak tanınan, çoğunlukla şeffaf renksiz sır
altına, boya dekorlu, kırmızı hamurlu tekniğe geçildiğinde bu yılın buluntuları arasında
da çok değişik desen, renk ve form uygulamalarıyla karşılaşılır. 1995 yılı buluntularımız
arasındaki kapakla aynı boyutta bir kapak parçasına bu yıl da rastlanır.
İlk olarak 2009 yılı buluntuları arasında ele geçirilen ve o zamana kadar sadece
seramik tekniği olarak bilinen, Milet İşi olarak tanınan bu tekniğe ait çini parçalarına bu
yılın buluntuları arasında da rastlanması oldukça ilgi çekici olmuştur. Oldukça yıpranmış
durumdaki bu parçalar bordür parçalarıdır. 2010 kazı sezonunda da söz konusu teknikten
bir küçük çini bordür parçasına rastladığımızı burada hatırlatmak isterim. 2009 buluntuları
değerlendirilirken söylendiği gibi bu teknikte çini ile kaplı hiçbir yapının olmaması bu
küçük parçaların önemini artırmaktadır.
3

Z. Demirel Gökalp,” Bolu Arkeoloji Müzesi’ndeki Bizans Altın Sikkeleri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi / Anadolu University Journal of Social Sciences, Cilt/Vol.: 11 - Sayı/No: 2, 147–156 (2011);
A. Ödekan (Hazırlayan), Kalanlar 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans: The Remnants 12th and 13th
Centuries Byzantine Objects in Turkey, İstanbul 2007.
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Erken Osmanlı Dönemine tarihlediğimiz bir grup figürinle devam edelim. Kırmızı
hamurlu renkli sırlı bu üçlü grup muhtemelen, aşağıda da tüm bir örneği görülen Sadberk
Hanım Müzesi Koleksiyonu’ndaki4 gibi koç figürinidirler. Kuyruk kısımlarındaki delikten
de anlaşıldığı gibi bunlar aslında birer düdüktürler (Resim: 11).
Bunların dışında yaklaşık 3 cm. boyutundaki kırmızı hamurlu, beyaz astarlı ördek
olarak tanımlayabileceğimiz küçük figürinin bir benzeri de 2009 yılı buluntularımız
arasında yer almaktadır.
2011 yılı buluntuları arasında kandil parçalarına da rastlanır. Kimisi kırmızı bazısı
beyaz hamurlu olan bu parçalardan bir tanesi üzerinde hayvan figürleri bulunmaktadır.
Figürden söz açılmışken kapalı formlu bir kaba ait gövde parçası üzerindeki üç maymun ve
kuşların bu küçük parçayı önemli hale getirdiğini söylemek de gerekir. (Resim: 12).
2011 yılı buluntularımız arasında mavi-beyaz teknikli parçalar ağırlıklı bir yere
sahiptir. Kalite, işçilik ve desen açısından çok değişik örneklerle karşılaşılır. Bu örneklerin
bir kısmı stilize bitki motifli ve lotus çiçeği bezemeleri, boyut ve formları ile Uzakdoğu
porselenlerini hatırlatmaktadır.
Yine bu yılın buluntuları arasındaki, madalyonlarla hareketlendirilmiş gövde
parçasıyla tabak parçalarının da Uzakdoğu etkili olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Gövde parçası olarak tanımlanan parça aslında, koleksiyonlarda örneği bulunmayan
büyük ölçülü (yüksekliği 16 cm., çapı ~33 cm.) kubbemsi bir kapağa aittir (Resim: 13).
Form veren bir örneği 1985 yılı buluntularımız arasında yer almaktadır. Boyutu yanında
bezemesiyle de dikkatleri çeken bu kapağın bir eşine 1989 yılı buluntularımız arasında da
rastlanmıştır. Kapağın bezemesini ilginç hâle getiren, madalyonlar hâlinde düzenlenen
ve her birinin iç dolgusu farklı olan motiflerdir . Neredeyse aynı bezeme bugün Sadberk
Hanım Müzesi koleksiyonunda yer alan ayaklı tabak üzerinde görülmektedir5. Boyut
itibarıyla da birbirlerine uygun olan bu iki parça, büyük olasılıkla madenî kaplardan kapaklı
sahanlar gibi takım olarak hazırlanmış,fakat kapakları büyüklükleri nedeniyle tamamlanıp
koleksiyonlardaki yerini alamamıştır
Sebepleri daha önce hep dile getirildiği üzere, az örnekle karşımıza çıkan çini
parçalarına bakıldığında iki örnek üzerine yoğunlaşılabilir. Bunlardan biri; kazı alanımızda
çalışmaya başladığımızdan beri, neredeyse her yıl bir parça veren, fakat bir türlü
kompozisyonu tamamlayamadığımız, Osmanlı mimarîsinde de kullanılmış bir örneğine
rastlamadığımız kobalt zeminli parçadır.
Diğer parça ise Kâbe tasvirli çinilere ait küçük bir fragmandır. 2010 yılı buluntuları
arasındaki parçanın 1992 yılı çalışmaları sırasında ele geçirilen parçanın sanki devamı
niteliğinde olduğunu,bunların hem işçilik hem de kompozisyon olarak birbirlerini
tamamladıklarını söylemiştik. Bu yıl ele geçirilen parça onlara göre kalite açısından biraz
daha kaba hatlara sahip olup zemzem ibrikleri ve kubbe örtülü bir mekânı barındırmaktadır
(Resim: 14). Önceki iki örnekle karşılaştırıldığında bu yılın parçasını 17.Yüzyıl’a tarihlemek
daha doğru olacaktır. Bu küçük parçanın önemi Osmanlı çiniciliğinin özel bir konusu olan
Kâbe tasvirli çinilere ait olmasından kaynaklanmaktadır.
Sonuç olarak 2011 yılı kazı sezonunun, çok farklı teknik ve formdaki örnekleriyle
buluntu açısından zengin bir kazı dönemi olduğunu söylemek doğru olacaktır.
4

H. Bilgi, Ateşin Oyunu: Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer M. Koç Kolleksiyonlarından İznik Çini ve Seramikleri,
İstanbul 2009, 45-46.
5
H. Bilgi, Ateşin Oyunu: Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer M. Koç Kolleksiyonlarından İznik Çini ve Seramikleri,
İstanbul 2009, 344.
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Çizim 1: İÇFK BHD Kazı Alanı 2011 yılı planı
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Resim 1: İÇFK BHD kazı alanı, kuzeybatıdan genel görünüş (H.Arlı).

Resim 2: İÇFK BHD kazı alanı, C16, D16 plan kareleri (H.Arlı).
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Resim 3: İÇFK BHD kazı alanı, I12, J12 plan kareleri (H.Arlı).

Resim 4: İÇFK BHD kazı alanındaki koruma çalışmaları (H.Arlı).
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Resim 5: Bağkur Evleri olarak bilinen mevkideki Kilise Altyapısı’nda temizlik
çalışmaları ( H.Arlı)

Resim 6: Altyapının temizlik sonrası genel görünümü ( H.Arlı)
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Resim 7: İZN/11 BHD D16 T1 Envanter numaralı balta (H.Adıgüzel).

Resim 8: İZN/11 BHD J12 PT7 Envanter numaralı kap (H.Adıgüzel).
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Resim 9: Damgalı unguentariumlar (H.Adıgüzel).

Resim 10: İZN/11 BHD J12 Sg8 Envanter numaralı tabak (H.Adıgüzel).
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Resim 11: Figürin parçaları (H.Adıgüzel).

Resim 12: Mavi-beyaz teknikli figürlü gövde parçası (H.Adıgüzel).
345

Resim 13: Mavi-beyaz teknikli kapak parçaları (H.Adıgüzel).

Resim 14: Kâbe tasvirli çini parçası (H.Adıgüzel).
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EDİRNE YENİ SARAY (SARAY- I CEDÎD- İ ÂMİRE)
KAZISI 2011 YILI ÇALIŞMALARI
Mustafa ÖZER*
1.Kazı Ekibi Ve Ön Bilgi
Edirne Yeni Saray Kazısı’nın 2011 yılı çalışmaları; Bakanlar Kurulu’nun 11. 05.
2009 tarih ve 2009/14995; 23. 05. 2011 gün ve 2011/1904 sayılı kararları ve Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 12.07.2011 tarih ve 147547 sayılı ruhsatları
ile Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilen İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü
uzmanlarından Ali Ziyrek’in gözetiminde ve başkanlığımdaki bir ekip tarafından, 18
Temmuz-27 Ağustos 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Bu yılki çalışmalara; Prof. Dr. Ali Osman Uysal Doç. Dr. İbrahim Sezgin, Doç.
Dr. Bekir Eskici, Yrd. Dr. Tülay Canıtez, Yrd. Doç. Dr. Mesut Dündar, Araş. Gör. Murat
Alkan, Öğr. Gör. Yavuz Güner, Öğr. Gör. Dr. İlknur Erbaş, Uzman Hasan Uçar, Araş.
Gör. Fulya Seviç, Mimar Yasemin Türkmen Bekar, Çini- Seramik uzmanı Zeleha Kuvvet,
Sanat Tarihçi Aygül Uçar, Öğr. Gör. Doğan Savran (Harita Mühendisi), Konservasyon
Teknikeri Handan Yıldırım, Fotoğraf Uzmanı Osman Talha Dikyar, ile Trakya, Gazi,
Selçuk, 18 Mart ve Ankara Üniversitelerinin Sanat Tarihi, Mimarlık, Seramik, Geleneksel
Türk El Sanatları ve Restorasyon- Konservasyon bölümlerinden toplam 18 öğrenci ve
yöre halkından 22 işçi katılmıştır1.
Çalışmalarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’nın
maddi katkılarıyla yürütülmüştür2.
2. Kazı Evi Çalışmaları
2.1. Temizlik ve Tasnif Çalışmaları
Geçen yıllardan kalan etütlük nitelikteki buluntuların (seramik, çini, madenî objeler,
cam, kemik, vd.) temizliği, tasnifi, çizimi, konservasyon ve restorasyonları devam etmiştir.
Eserler, çizim ve fotoğraflarla belgelendikten sonra bilgi fişlerine kayıtları yapılmıştır.
Bu çalışmanın ardından da, envanterlik olanlar için envanter defteri hazırlanmış, etütlük
olanlar ise listelenerek kazı evi deposunda koruma altına alınmıştır.
Yapılan çalışmalarda, Tahsin Öz tarafından 1956, Doğan Kuban tarafından 1978
ve Edirne Müzesi tarafından 2007 yılı öncesinde Edirne Yeni Saray’ın bazı bölümlerinde
gerçekleştirilen kazı- sondaj- temizlik çalışmalarında ortaya çıkartılmış ve Edirne Müzesi
deposunda iken, Bakanlık onayı ile Edirne Yeni Saray Kazı Deposu’na nakledilen eser
* Doç. Dr. Mustafa ÖZER, Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul/
TÜRKİYE. e-mail: mustafaozer@gmail.com
1
Kazıya katılan öğrenciler; Furkan Şeker, Gözde Liznak, Merve Filiz, Özgen Dağaşan, Veysel Aydın, Dilek
Savaşman, Hüsniye Gülseven Yadsan, Ahmet Ağar, Serkan Özbalkan, Nedime Yünsal, Hacer Eldemir, Özlem
Akdeniz, Gülşah Durdabak, Emre Çakır, Hatice Şule Yiğit, İlayda Tanrıverdi, Aziz Yıldırım, Muhammet Zengin,
Bütün ekip üyelerine, uyumlu, sabırlı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
2
Edirne Yeni Saray kazısının 2011 yılı çalışmalarının gerçekleşmesinde; Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, Edirne
Belediyesi, Edirne İtfaiyesi, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne Müzesi Müdürlüğü yönetici ve
çalışanlarının destekleri olmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederim.
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grupları (çini, seramik, metal, vd.) da incelenmiştir. Tamamı etütlük nitelikte olan bu
buluntular üzerindeki çalışmalar tamamlanamamıştır ve çalışmalar ileriki yıllarda da
devam ettirilecektir.
2011 ve önceki yıllarda Edirne Yeni Saray’da yapılan çalışmalarda ele geçirilen
etütlük nitelikteki buluntular, yapılan temizlik-düzenleme ve tasnifin ardından kasalara
konularak kazı deposuna kaldırılmış ve kazı deposu; Bakanlık temsilcisi, Edirne Müzesi
Müdürlüğü elemanları ve tarafımdan mühürlenerek hazırlanan tutanak imza altına
alınmıştır.
2.2. Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları
2.2.1. Kazı Evi’ndeki Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları
Edirne Yeni Saray Kazısı’nın 2011 yılı çalışmaları kapsamında, kazı çalışmalarında
ortaya çıkarılan mimarî ve taşınabilir buluntular üzerinde ilgili uzmanlar tarafından
konservasyon ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, yukarıda da
değindiğimiz gibi, 2011 yılı çalışma sezonunda; sikke (61 adet), metal (36 adet), bronz
(12 adet), bakır (9 adet), kemik (35 adet), cam (5 adet), pişmiş toprak objeler üzerinde
konservasyon ve restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
2.2. 2. Kazı Alanındaki Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları
Edirne Yeni Saray kazı çalışma programı çerçevesinde kazısı yapılan; 44T-3, 44T4, 44T-9 ve 44T-17 açmalarında ortaya çıkarılan mimarî veriler üzerinde restorasyon ve
konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan ve ateşlik- cehennemlik (?) olduğu
düşünülen mimarî kalıntıların, tuğla ve harç tabakalarındaki bozulmaları ve dağılmalarını
önlemek ve ileriki zamanlarda düşünülen esaslı onarımlarda yararlanılmak üzere
korunması amacıyla, konservasyon ve restorasyon uygulamaları yapılması ve atık su
kanalı olduğu düşünülen alanda harç ile bağlantısı kopan tuğlaların sağlamlaştırılması ön
görülmüştür. Bu uygulamalar, mevcut yapı malzemesinin dokusuna zarar vermeyecek ve
fiziksel değişikliğe yol açmayacak yöntemler ile gerçekleştirilmiştir.
2.3. Çini ve Seramik Çalışmaları
2.3.1. Çini Çalışmaları
Edirne Yeni Saray Kazı Evi’nde geçtiğimiz yıllardan bu yana sürdürülen ve çini
buluntular üzerinde yoğunlaşan çalışmalara; Tahsin Öz tarafından 1956, Doğan Kuban
tarafından 1978 ve Edirne Müzesi tarafından 2007 yılı öncesinde Edirne Yeni Saray’ın
bazı bölümlerinde gerçekleştirilen kazı- sondaj-temizlik çalışmalarında ortaya çıkarılmış
ve Edirne Müzesi deposunda iken, Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile 2010 yılı kazı
sezonu sonunda, Edirne Yeni Saray Kazı Deposu’na nakledilen, ancak kazı sezonunun
bitmesi nedeniyle üzerinde herhangi bir çalışma yapılamayan etütlük nitelikteki çini
buluntularının temizlenmesiyle başlanmıştır.
Çini buluntuların bir kısmı kodsuz olduğu için çalışmalara öncelikli olarak kodlama
işlemiyle devam edildi. Kodlama işleminden sonra, müzeden getirilen çiniler, kazı
evinde bulunan ve 2009 yılıyla başlayan yeni dönem kazılarında ele geçirilen çinilerle
birleştirilerek desenine göre tasnif edilmiştir. Tasnif işlemi bittikten sonra ise desen
birleştirme çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan tasnif ve birleştirme sonucunda, Edirne
Yeni Saray’a ait çiniler bazı alt gruplara ayrılmıştır.
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Bu gruplar; hatayî grubu motiflerle oluşturulan desenler, hatayî grubu ve yarı
stilize motiflerle oluşturulan simetrik desenler, zemini boyalı bordür deseni, palmet ve
lotus fistosu, lotus fistosu, yarı stilize oluşturulan desenler, paftalı desenli çiniler, şemse
şeklinde paftalanmış desenler, çokgen karo deseni, tek renk sırlı çiniler, vd. dir.
2009 öncesi ve sonrası çini buluntuları bir araya getirilerek yapılan çalışmalarda
buluntuların devamlılığını sağladığı gözlenmiş ve buna göre konservasyon çalışmaları
yapılmıştır. Desenlerine göre fotoğraflanan çiniler verilen kodlarına göre kasalara
yerleştirildi.
2.3.2. Seramik Çalışmaları
Edirne Yeni Saray Kazısı’nın 2011 yılı çalışmaları kapsamında; Matbah-ı Âmire,
Cihannüma Kasrı, Arz Odası, Kum Kasrı ve Kum Kasrı Hamamı ile çevresinde 2009
yılından bu yana gerçekleştirilen kazılarda ele geçirilen seramikler ile Edirne Müzesi’nden
kazı deposuna nakledilen seramik buluntuların tasnifi, temizliği, konservasyonu,
tümlemesi, belgelenmesi ve değerlendirilmesinde önemli mesafeler alınmıştır. Bu
bağlamda: Edirne Müzesi’nden alınan ve tasnifi yapılan etütlük nitelikteki seramiklerin
profil çizimleri yapılmış ve fotoğraflanmıştır.
2011 yılı kazı çalışmalarında bulunan seramikler, kendi içlerinde öncelikle hamur
rengine göre (beyaz ve kırmızı hamurlu) daha sonra ise bezeme türlerine göre; sıraltı,
tek renk sırlı ve sırsız olarak gruplandırılmış ve aynı sezon içinde bulunan seramiklerle
tümlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, aynı alanda daha önceki yıllarda bulunmuş seramiklerle
de eşleştirilerek mevcut parçaları saptanmaya çalışılmıştır.
2011 yılı kazı çalışmalarında ele geçirilen küçük buluntular arasında seramikler,
en yoğun buluntu grubunu oluşturmaktadır. Teknik ve form olarak çeşitlilik sergileyen
bu seramikler hamurlarına göre değerlendirildiğinde, kırmızı hamurlu sırsız seramikler,
buluntular arasında en büyük gurubu oluşturmaktadır. Bu seramiklerin tamamı günlük
kullanım kaplarına aittir. Bunlar içerisinde pişirme kapları, ibrikler, testiler, kaseler ve
bu formlara ait olabilecek bol miktarda dip, ağız, kulp, emzik ve gövde parçaları yer
almaktadır. Daha önceki yıllarla miktar olarak paralellik gösteren kırmızı hamurlu tek
renk sırlı seramik parçaları buluntular arasında önemli bir yere sahiptir. Günümüze
tüme yakın olarak ulaşabilmiş birkaç seramiğin dışında, dip, gövde ve ağız parçalarının
formları dikkate alındığında bunların; kâse, tabak, maşrapa, testi, kandil ve şamdanlara
ait oldukları anlaşılmaktadır.
Tüme yakın olarak tek renk sırlı bir adet vazo/şişe bu grup içinde en dikkat çekici
örnektir. Bu seramiğin iç yüzeyindeki sır rengi ile dış yüzeyindeki farklıdır. 15. ve 16.
yüzyıllarda bir beğeninin ve geleneğin simgesi olan beyaz hamurlu, sır altı teknikli mavi
beyaz seramik kap parçaları, tek renk sırlı seramiklerle birlikte, çinilerden sonra saray
yaşantısından günümüze ulaşabilmiş önemli buluntulardan arasındadır. Kazılarda ortaya
çıkarılan mavi beyaz tabak parçalarının büyük çoğunluğu dilimli ve dışa dönük ağız
kenarlıdır.
Sert ve sık dokulu hamura sahip İznik üretimi mavi beyaz seramik parçalarının
çoğunluğunu çiçekli kıvrım dallı tabak parçaları oluşturmaktadır. Az da olsa “Baba
Nakkaş” üslubunun özelliklerini yansıtan seramikler, buluntular arasındaki yerini almıştır.
Günlük kullanım kaplarına ait sıraltı teknikli mavi beyaz seramik parçalarının
yanında teknik olarak benzer, form ve renk farklılığıyla öne çıkan tüme yakın bir adet vazo
da bulunmaktadır. Ayrıca, beyaz hamurlu seramikler arasında bezemeleri siyah konturlu
bir adet kâse de dikkat çekicidir . Tüme yakın kabın dış yüzeyini bitkisel kıvrım dallar
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çevrelerken; içte, merkezde çarkıfelek motifi yer almaktadır. Kazıda ele geçirilen İznik
üretimi kaplar dışında Türk kahve kültürünün önemli öğelerinden olan Kütahya yapımı
fincanlara ait sıraltı teknikli dip, gövde ve ağız parçaları ile Çanakkale üretimi birkaç
tabak parçası dönemin modasına göre kullanılacak eserlerin saraydan sipariş verildiğini
belgeler niteliktedir. Buluntular arasında yer alan Çin porselenleri ve seladonlarına ait
çok sayıda ağız, dip ve gövde parçaları ithal seramik kullanımına da önem verildiğini
göstermektedir. 2011 yılı kazılarında ele geçirilen seramikler üzerindeki çalışmalarımız,
ileriki yıllarda yoğunlaşarak devam edecektir.
3. Kazı ve Araştırmalar
Çalışma programı doğrultusunda; öncelikli olarak, geçen yıl başlatılan ve belli bir
aşamaya getirilen Edirne Yeni Saray’ın yayılma alanını belirlemeye yönelik haritacılık
çalışmaları sürdürülmüştür. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da kazısını yapacağımız alanın
karolajı, sahada çakılan kazıklar marifetiyle tamamlanmış ve kazı çalışmalarına geçilmiştir.
3.1. Haritacılık, Arşiv ve Rölöve Çalışmaları
3.1.1. Haritacılık Çalışmaları
Edirne Yeni Saray’ın yayılma alanını, sınırlarını ve burada bulunan kalıntıların
konumunu belirlemeye yönelik olarak bölgede geçmiş yıllarda başlatılan, ülke koordinatları
esas alınarak bir hâlihazır ve topografik harita çıkarma çalışması başlatılmıştır. Bu çalışmalara
önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir.
3.1.2. Arşiv Araştırması
Edirne Yeni Saray’ın inşa edildiği zamandan, terk edildiği 20. yüzyıl başlarına
kadarki süreçte maruz kaldığı uygulamalar (tahribat, onarımlar, ilâveler, etkilikler,
vd.) hakkında ayrıntılı bilgiler veren belge ve bilgilerin, yurt içi ve yurt dışındaki arşivkütüphanelerde var olduğu bilinmektedir. Bu belgelere ulaşılarak, Edirne Yeni Saray’ın
yapım süreci, geçirmiş olduğu onarımlar ve sarayı oluşturan yapıların plan, mimarî ve
süsleme özelliklerinin saptanarak, hem Edirne Yeni Saray’ın niteliğinin anlaşılması ve hem
de restorasyon ve konservasyon aşamalarında (özellikle restitüsyona yönelik çalışmalarda)
değerlendirmeye alınması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenlerle, saray ile ilgili arşiv
belgeleri üzerindeki çalışmalar, gerek tarafımızdan ve gerekse ekibimiz içerisinde yer alan
tarihçilerce sürdürülmektedir.
3.1.3. Rölöve, Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları
3.1.3.1. Rölöve Çalışmaları
Edirne Yeni Saray’a ait olan yapılardan olan Su Maksemi ile Saray alanı üzerine
19. yüzyılda inşa edilmiş olan Süvari Kışlası’nın güney girişi ve avlu duvarının mevcut
durumlarının tespitine yönelik rölöve çalışmaları yapılmıştır. Şu an için kazısını yapma
imkanı olmayan bu yapıların, her geçen gün tahribata uğradığı göz önüne alındığında, mevcut
durumlarının belgelenmesi ivedilik arz etmektedir. Bu düşüncelerle, 2011 yılı çalışmaları
kapsamında, söz konusu yapıların rölöveleri alınmış olup raporları hazırlandıktan sonra
onaylanmak üzere, ilgili Koruma Kurulu’na sunulacaktır.
Su Maksemi
Namazgâhlı Çeşme, Yanık Kışla yakınlarındaki Su Terazisi ve kazılar sonucu ortaya
çıkarılan alt yapı sistemleri, Edirne Yeni Saray’ın temiz ve atık suyunun temini, dağıtımı
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konularında bizlere aydınlatıcı bilgiler sunmaktadır. Günümüze ulaşmamakla birlikte,
Edirne Yeni Saray’da, su ile ilgili başka yapıların da varlığı bilinmektedir. Edirne Yeni
Saray’ın günümüze ulaşabilmiş az sayıdaki yapılarından birisi olan Su Maksemi, Edirne’ye
ve dolayısıyla Saray’a su getiren su sistemiyle ilgili yapılardan birisidir.
Cihannüma Kasrı’nın kuzeyinde yer alan ve Edirne Yeni Saray ile ilgili yayınlarda yer
verilmeyen bu yapı, kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen bir plana sahiptir. Bodrum ile
birlikte üç katlı olan yapı, iç mekân kuruluşu bakımından kademeli bir düzenlemeye sahiptir.
İki bölümlü bodrum üzerinde yükselen birinci kat da iki bölümlü olarak düzenlenmiştir.
Maksemin üçüncü katı ise, doğu- batı yönünde yerleştirilmiş, tek bölümlü bir mekândan
oluşmaktadır. İnşasında kaba yonu taş ve tuğlanın almaşık teknikte kullanıldığı maksemde,
örtü elemanı olarak beşik tonoz kullanılmıştır. Beden duvarlarında kaba yonu taş ve tuğla,
örtüde ise tuğlaya yer verilmiştir.
Yapının ne zaman inşa edildiği konusunda bilgi veren herhangi bir kitabe veya
yazılı belge şimdilik tespit edilememiştir. Malzeme ve duvar örgü sisteminden hareketle,
Maksemin 15. yüzyıla ait olabileceğini düşünüyoruz.
Maksemin güney cephesindeki iki açıklıkla, bodrum kattaki iki mekâna geçilmektedir.
Maksemin birinci katındaki beşik tonozla örtülü iki mekânın iç duvar yüzeyleri, belli bir
yüksekliğe kadar çimento harçla sıvanmıştır. Bu işlemin, Saray’ın 20. yüzyıldaki askerî
amaçlı kullanımı sırasında yapıldığını düşünüyoruz. Yapının iç mekân düzenlemesinde
gördüğümüz kademelenmeyi, örtü sisteminde de görmekteyiz.
Yapının beden duvarlarında ve örtüsünde yer yer bozulmalar ve çatlaklar tespit
edilmiştir. Edirne Yeni Saray’a gelen suyun, dengeli bir şekilde dağıtımını sağlayan su
makseminin işlevine uygun şekilde; düşey yöndeki su dağıtım kanalları ile bunların üst
noktalarında, bu kanallara maksemdeki suyu dağıtan delikli yatay taş levhalar bulunmaktadır.
Maksemin birinci ve ikinci katlarında bulunan tonoz örtülü mekânlarda toplanan suyun, bu
kanallar marifetiyle dağıtımını sağlayan künk delikleri, yapı üzerinde tespit edilebilmektedir.
Mahmudiye Kışlası (Yanık Kışla -Kapalı Ceza Evi) Güney Girişi
Edirne Yeni Saray alanında, Yeni İmaret Mahallesi sınırları içerisinde, Sarayakpınar
Köyü’ne giden yolun hemen doğusunda yer alan ve II. Mahmud tarafından 1827-1893
yıllarında yaptırılan Mahmudiye Kışlası; 1876,1884, 1892 ve 1936 yıllarında onarım
görmüştür.
Kareye yakın planlı büyükçe bir avlu içerisinde yaklaşık iki metre yüksekliğinde
kaba yonu taş örgülü bir avlu duvarı ile çevrili olan Kışla’ya orijinalde, Nurettin Paşa
tarafından yaptırılan, güneydeki iki kuleli açıklıktan girilmekteydi. Ancak bu kapı,
günümüzde kullanılmamaktadır. Cumhuriyet Döneminde cezaevine dönüştürülen kışlanın
doğu cephesine, günümüzde de kullanılan giriş kapısı açılmıştır. Kışlayı çevreleyen avlu
duvarı içerisinde iki ayrı bloğun birleşimiyle oluşan “L” planlı ana bina ile bunun hemen
güneydoğusunda, kışla ile çağdaş olduğu değerlendirilen bir hamam kalıntısı bulunmaktadır.
Ana binanın (L planlı), doğu-batı doğrultusunda uzanan kuzey kanadı halen cezaevi olarak
kullanılmaktadır. L planlı yapının kuzey-güney yönünde uzanan batı kanadının bir bölümü
ile hamam günümüzde kullanılmamaktadır.
Günümüzde Mahmudiye Kışlası’nın (Piyade Kışlası, Yanık Kışla) “L” planlı
ana binasının kuzey kanadı kapalı cezaevi olarak kullanılmaktadır. 2011 yılı çalışmaları
kapsamında kışla avlusunun güney girişinde yer alan iki kule ile bu kulelere bağlanan avlu
duvarının rölöveleri alınmıştır.
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3.1.3.2. Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları
Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı)’ndaki Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları
Onaylı projesi doğrultusunda, TBMM’nin maddi desteği ile 2009 yılında restorasyon
çalışmalarına başlanan Matbah-ı Âmire’de, 2011 yılı itibarıyla, bazı uygulamalar
sonuçlandırılmış, bazıları ise devam etmektedir. Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı)’nda,
bugüne kadar yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında; yıkılmak üzere olan yapının
kubbeleri ile beden duvarlarının ve taşıyıcılarının restorasyonları ile iç mekânların
blokajı tamamlanmıştır. Örtüyü taşıyan kare planlı taş ayaklar ile tuğla kemerlerde
bulunan bozulmalar giderilmiş, niteliğini kaybetmiş olanlar ise, projesine bağlı kalınarak
yenilenmiştir. Ayrıca, mekânların üzerini örten kubbelerin tamamı elden geçirilerek,
bazılarının rekonstrüksiyonu, bazılarının da restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Ardından
da kubbeler, kurşunlarla kaplanarak tahribata açık olmaktan kurtarılmıştır. MatbahÂmire’nin kuzey cephesinde bulunduğunu bildiğimiz ahşap sundurma da tamamlanarak
üzeri kurşun levhalarla kaplanmıştır. Eylül 2010 itibarıyla, müteahhit firmanın süresinin
bitmesiyle ara verilen restorasyon çalışmalarına, yapılan ikinci bir ihaleyle, Haziran
2011’de yeniden başlanmıştır. İkinci dönemdeki restorasyon çalışmaları kapsamında;
Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı)’nın kuzeybatı köşesindeki çeşmenin de onarımına
başlanmıştır. Onaylı ilk projesinde ön görülmeyen, ancak sonraki aşamalarda karar verilen
bir değişiklikle, yapının beden duvarlarındaki ve ayaklarda yapılması planlanan ahşap
hatıllardan vazgeçilmiş ve bunun yerine, taşıyıcıları güçlendirme amaçlı hidrolik kireç
katkılı bir sıvının enjeksiyonu yapılmaya başlanmıştır.
Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı) restorasyonu tamamlandığında verilecek işlevle
ilgili olarak henüz bir karar alınmamış olmakla birlikte, bu yapının; öncelikli olarak
Edirne Yeni Saray hakkında bilgilerin sunulduğu, Osmanlı Saray Mutfağı’nın değişik
materyallerle sergilendiği ve bir bölümünün de, Edirne Yeni Saray kazısının ihtiyaçları
doğrultusunda kullanımının uygun olacağı düşüncesindeyiz. Bu nedenle, yapının elektrik,
su, ısıtma vd. tesisatının bu kapsamda uygulanması yararlı olacaktır.
Kum Kasrı Hamamı’ndaki Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları
Kazı ve temizlik çalışmasını tamamlayarak konservasyon ve restorasyon projelerinin
hazırlanmasına altlık oluşturduğumuz Kum Kasrı Hamamı ile ilgili olarak hazırlanan ve
ilgili koruma kurulunda onaylanan konservasyon ağırlıklı restorasyon projeleri, 2011
yılında yapılan ihale sonucu uygulamaya konulmuştur. Buna bağlı olarak da, 2011 yılının
yaz aylarında restorasyon uygulamasına başlanan Kum Kasrı Hamamı’nda; ilk olarak,
önceki kullanımlardan kaynaklanan bozulmalar, yanlış müdahaleler, yapının özgün
dokusuyla uyuşmayan malzemelerden arındırılması, vd. işlemler gerçekleştirilmiştir.
Ardından da; beden duvarları, taşıyıcılar ve örtü elemanlarında ortaya çıkan yapısal sorunlar
(çatlaklar, derz bozulmaları, ömrünü tamamlamış malzemelerin özgün özelliklere sahip
olanlarla yenilenmesi, vb.) giderilmiştir. Daha sonra ise yapı; su, güneş vb. etkenlerden
olumsuz etkilenmemesi için, örtü sisteminde (kubbe ve tonozlarda) proje doğrultusunda
uygulamalar yapılmış ve kiremit kaplanmıştır.
Saray alanının yoğun ziyaretçi trafiği olması nedeniyle, Kum Kasrı Hamamı’nın
özgün dokusunu bozmadan, inşa edildiği dönemin özelliklerini yansıtan bir sergi-ziyaret
unsuru olması amaçlanmış ve bu doğrultuda, yapının dışarısında ve iç mekânında ahşap
gezi platformu oluşturulmuştur. Yapıda, mevcudun korunması ve sergilenmesi yönünde bir
konservasyon- restorasyon amaçlanmış ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
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Böylece, hem yapıya fazla müdahale edilmemiş ve hem de günümüzde mevcut olmayan
kısımlarının rekonstrüksiyonu yapılmayarak, bir Osmanlı Hamamı’nın anatomisinin
sunulması benimsenmiştir.
Kum Kasrı Hamamı’na kuzey yönden bitişik olan ve bir bölümünü ortaya
çıkardığımız Kum Kasrı’na ait temel kalıntıları ile alt yapı sistemleri de, olabildiğince yeni
uygulamalara imkân vermeden, mevcudun sağlamlaştırılması, korunması ve sergilenmesi
prensibiyle restorasyon ve konservasyona tabi tutulmuştur.
Kum Kasrı Hamamı’ndaki konservasyon ağırlıklı restorasyon çalışmaları devam
etmekte olup ileriki yıllarda yapı ve bu restorasyonla ilgili daha ayrıntılı bilgi verilecektir.
3.2. Kazılar
Edirne Yeni Saray kazısının 2011 yılı çalışmaları, önerilen çalışma programında
yer alan Saray Mutfağı (Matbah-ı Âmire)’nin güneyinde, Tunca Nehri’ne doğru
gerçekleştirilmiştir.
3.2.1. Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı) Kazısı
Edirne Yeni Saray’ın mutfak yapısı olarak bilinen ve Tunca Nehri’nin güneybatı
kesiminde, Fatih Köprüsü’nün batı yanında yer alan Matbah-ı Âmire’de, 2009 yılında
başladığımız kazı çalışmalarına bu yıl da devam edilmiştir. Mutfak Binası’nın güneyinde,
Tunca Nehri’ne paralel açmalarda sürdürülen bu yılki kazılarda öncelikli olarak, geçen
yıllarda kazısını yaptığımız açmalarda temizlik çalışması yapılmış, ardından da yeni
açmalarla, bu yılki çalışma programımız gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında temizlik ve
kazısı yapılan açmalar: 43T- 9, 43T- 10, 43T- 14, 43T- 15, 43T- 19, 43T- 20, 44T- 3, 44T4, 44T- 5, 44T- 6, 44T- 7, 44T- 8, 44T- 9, 44T- 10, 44T- 11, 44T- 12, 44T- 13, 44T- 14,
44T- 15, 44T- 16, 44T- 17, 44T- 18, 44T- 19, 44T- 20, 44T- 24, 44T- 25, 44U- 4, 44U- 5,
45U- 1, 45U- 6, 45U- 12.
3.2.1.1. Mimarî Veriler
Matbah-ı Âmire’nin güneyinde, Tunca Nehri’ne paralel 5x5 m. ölçülerindeki
açmalarda yürütülen kazı çalışmalarında bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi, saray alt
yapısına ilişkin önemli mimarî veriler ortaya çıkarılmıştır. Kazı sonucunda, 2009- 2010
yılı çalışmalarında kısmen ortaya çıkarılan ve Matbah- ı Âmire’nin iç mekânlarında da
tespit edilen, güneye, Tunca Nehri’ne yönelen su künklerinin (alt yapı sistemlerinin)
devamı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, yine geçen yıllarda olduğu gibi, ortaya çıkarılan ve
farklı dönem özellikleri gösteren duvarlara ait temel kalıntıları, belli bir dönem bütünlüğü
sunmadığı gibi, bir düzen de yansıtmamaktadırlar. Birbirlerini kesen ve niteliğini şimdilik
belirlemeye yarayacak ip uçları vermeyen bu temel kalıntılarının hangi yapıya ait oldukları,
ileriki yıllarda yapacağımız çalışmalarla daha da netleşecektir. Kazısını yaptığımız
sahada var olduğunu düşündüğümüz; aşçı koğuşları, aşçı hamamı, aşçı mescidi ve farklı
yemeklerin pişirildiği ateşliklere ait mimarî veriler de tespit edilmiştir. İleriki yıllarda bu
sahada yapacağımız kazı ve araştırmalarla, yukarıda belirttiğimiz yapılara ilişkin daha
fazla veri elde edeceğimizi umuyoruz.
3.2.1.2. Küçük Buluntular
Matbah-ı Âmire’nin güneyinde gerçekleştirilen kazılar sonucunda; pişmiş toprak
lüleler, sırlı ve sırsız seramikler, çiniler, madenî objeler (mıh, nal, mermi, gülle, kanca,
kapı menteşe aksamı, tüfek aksamı, anahtar, kenet, boş kovan, kurşun, kolye ucu, musluk,
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mermi, vd.), sikke, pişmiş toprak künk parçası, kiremit parçası, vd. materyaller ele
geçirilmiştir.
Önceki yıllarda olduğu gibi, madenî buluntular sayıca en fazladır. Bunun yanı sıra;
bronz, kurşun, kemik, ahşap, mermer, pişmiş toprak eserler de mevcuttur. Genel olarak
askerî malzemeler (gülle, silâh aksamı, mermi, kovan ve askeri düğme vb.) ağırlıktadır.
Ayrıca sikke, lüle ve çini parçaları da kazı envanterine alınan buluntu gruplarıdır. Etütlük
olarak ayrılan buluntu gruplarında metal (demir, bronz, kurşun), pişmiş toprak (seramik,
lüle, çini, tuğla, çatı kiremidi ve künk) ve cam buluntular yer almaktadır.
3.3. Diğer Çalışmalar
Kazı alanının kazı öncesi ve sonrası durumu, video kamera ve fotoğraf makinası ile
belgelenmiştir. Bu belgeleme işlemi sırasında, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden
BOOM adlı bir araç sağlanmış ve alanın havadan belgelenmesi sağlanmıştır.
Cihannüma Kasrı’nın üst katlarına çıkışı sağlayan ve herhangi bir güvenliği
olmayan kapısından kontrolsüz girişler söz konusuydu. Bu durumu ortadan kaldırmak
amacıyla, 2009 ve 2010 yıllarında defalarca yaptırılan demir bir kapı çalındığı veya tahrip
edildiği için, bu kez sahada bulunan taşlarla kuru duvar örülerek kapatılmış ve Cihannüma
Kasrı’na kontrolsüz girişler bir ölçüde engellenmiştir.
4. Sonuç
Edirne Yeni Saray alanında bulunan ve her geçen gün tahribata uğrayan yapılardan
Su Maksemi ile Süvari Kışlası’nın güney girişinin rölöveleri alınarak mevcut durumları
belgelenmiştir. Sahadaki rölöve çalışmaları, Av Köşkü başta olmak üzere, diğer yapılarda,
ileriki yıllarda da sürdürülecektir.
2011 yılı çalışma programında da belirtilen şekilde; Edirne Yeni Saray ile ilgili
arşiv-kaynak araştırmaları dışında alanda; Matbah-ı Âmire’nin çevresinde gerçekleştirilen
kazı çalışmalarında, mimarî ve küçük buluntular ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan
mimarî bulgularla bu sahada var olduğunu düşündüğümüz yapıların niteliklerine ilişkin
görüşlerimiz, kısmen de olsa, netleşmiş; küçük buluntular da bu yapıların kullanım
sürecine ilişkin kısmî ip uçları vermiştir. Bu yılki kazı çalışmaları özellikle, ortaya çıkan alt
yapı (künk, kanal, vd.) sistemleri sayesinde, Edirne Yeni Saray’ın alt yapısı (temiz su, atık
su sistemi) hakkında önemli bilgiler sunmuştur. Ortaya çıkarılan mimarî bulgular, çizim
ve fotoğraflarla belgelendikten sonra, ileriki yıllarda esaslı konservasyon- restorasyonları
gerçekleştirilinceye kadar geçici koruma önlemleri alınmıştır.
Edirne Yeni Saray kazısının 2011 yılı çalışmaları, belirlenen program çerçevesinde
18 Temmuz 2011-27. 08. 2010 tarihlerinde tamamlanmış ve kazı ekibi, 27. 08. 2011
tarihinde, mesai saati bitimi itibarıyla kazı evinden ayrılmış ve çalışmalara 2012 yılında
devam etmek üzere ara verilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TBMM’nin üst düzeydeki ilgi ve katkıları, geçtiğimiz
yıl olduğu gibi, bu yıl da devam etmiştir. Bu kapsamda, saray yapılarından Matbah-ı
Âmire (Saray Mutfağı) ile Kum Kasrı’ndaki konservasyon ve restorasyon çalışmaları
devam etmektedir. Bu ilgi ve desteğin süreklilik göstermesi, onlarca yıl kaderine terk
edilen Edirne Yeni Saray’ının makus talihinin değişmesini sağlayacaktır.
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Resim 1: EYSK, Kazı çalışmalarında
ele geçirilen sermaik buluntularla ilgili
çalışmalardan bir örnek

Resim 2: EYSK, Su Maksemi’nin doğu cephesi
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Resim 3: EYSK, Saray alanında bulunan Mahmudiye (Yanık) Kışla’nın avlusunun güney
girişi

Resim 4: EYSK, Restorasyonu devam eden Matbah-ı Âmire (Saray Mutfağı)’nın son
hali (Ağustos 2011)
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Resim 5: EYSK, Restorasyonu devam eden Kum Kasrı Hamamı’nın son hali
(kuzeybatıdan) (Ağustos 2011)

Resim 6: EYSK, Matbah-ı Âmire’nin güneyindeki kazı yapılan alanın lazı öncesi
görünümü
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Çizim 1: EYSK, 2011 yılı
seramik çalışmalarına ait seramik
çizimlerinden bir örnek

Çizim 2: EYSK, Su Maksemi’nin+330.00 kotu planı
358

Çizim 3: EYSK, Su Maksemi’nin A-A Kesiti

Çizim 4: EYSK, Su Maksemi’nin doğu cephe görünüşü
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Çizim 5: EYSK, Su Maksemi’nin +100.00 kotu planı

Çizim 6: EYSK, Mahmudiye (Yanık) Kışla güney girişinin kuzey görünüşü
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2011 Yılında Gaziantep`teki Dülük Baba
Tepesi`nde Kazı Çalışmaları
Michael BLÖMER*
Engelbert WINTER
Alman Araştırma Kurumu (DFG) tarafından sağlanmış bütçe ile Ağustos-Ekim
2011 döneminde Gaziantep İli`nin Doliche antik kentine bağlı Dülük Baba Tepesi`nde
arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları devam ettirilmiştir.1
Çalışmalar yine 2001 yılından itibaren elde edilmiş veriler üzerine yapılandırılmış
olup iki merkezî bölge üzerinde altı büyük alanda çalışılmıştır.2 Elde edilmiş önemli
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sonuçlar aşağıda taslak hâlinde belirtilmiştir.
A.Zirve Platosu´nun Merkezi
2006–2010 yıllarında kazı sezonlarında zirve platosunun Demir Çağı ve de
Hellenistik-Roma Dönemi merkezi konumlanabilinmiştir. Demir Çağına ait esaslı duvarlar
ve bu dönemden yine anlamlı buluntu toplulukları da açığa çıkarılabilinmiştir. Ayrıca
Hellenistik-Roma Döneminden kapsamlı temel kalıntıları da ortaya konulabilmiştir.
2011 kazı sezonunda Hellenistik-Roma Dönemi yapı evresine ait daha fazla verinin açığa
çıkarılıp araştırılması ve de Geç Demir Çağı çevre duvarının uzantısının açıklanabilinmesi
hedef edinilmiştir.
Açma 11-01
Açma 11-01 varolan kazı alanı, Zirve Platosu’nun ortasından güneye doğru
genişlemesini sağlamıştır. Sadece nadir kısımlarda bozulmamış kültür katmanları tespit
edildiği hâlde, Antik Dönem sonrası dolgu katmanlarında oldukça kaliteli ve büyük
anlama sahip değişik tekil buluntular da gün ışığına çıkarılmıştır. Bunların arasında
Demir Çağına ait geyik yavrusunu betimleyen bir bronz heykelcik ve de değişik damga
ile silindir mühürleri yer almaktadır (Resim: 1). Ayrıca ilk defa Erken Orta Çağına ait bir
mühür baskısı bulunmuştur.
En erken yapı bulgusu olarak açmanın güneybatısında, Orta Çağa ait bir yapının
kalıntısının kesiti açığa çıkarılabilmiştir.Zengin keramik buluntuları bu yapının büyük
olasılıkla Memlûk dönemine dek kullanımının devam etmiş olduğunu belirtmektedir.
Açmanın merkezi büyük ve U formlu, kalkertaşı bloklarından yapılma bir
temel duvarı tarafından hâkimi altına alınmıştır (Resim: 2).Önceden açığa çıkarılmış
Hellenistik-Roma Dönemi temel uzantılarıyla bağdaşmaktadır. Bunlar açmanın kuzeyinde
bitişik bulunan açmalarda açığa çıkarılmıştır. Kısmen Demir Çağı öncülerini de oluşturan
bu temel duvarı şimdiye dek Dülük Baba Tepesi`nde tespit edilmiş en büyük yapıyla
bağdaşmaktadır. Lâkin işlevi henüz belirlenememiştir. Buna sebep ise Antik Dönem
sonrası yapıya ait kuzey ve doğu yanlarında büyük bölümler tahrip edilmiştir.
Temel duvarının batısında iyi korunagelmiş, düzensiz şekilli Kalkertaşı plâkalarından
yapılma bir taban ortaya çıkarılmıştır. Bu bir dış mekâna ait tabanı ortaya koymaktadır.
Ayrıca bu taban, İmparatorluk Dönemine ait kutsal alanı bazalt taban döşemesinden
farklılık göstermekte ve daha erken tarihlidir. Temel duvarı uzantıları arasındaki küçük
bir alanda Geç Demir Çağına ait çift kaplamalı duvardan küçük bir kesit koruna gelmiştir.
Şimdiye dek bu çift kaplamalı duvarın kuzey-güney uzantısına ait 30 metrelik bir uzantı
tespit edilebilmiştir. Duvarın yanında bazalttan yapılma boğa baş protomlu bir küvet
parçası ve Eski Ermeni yazıt kalıntıları bulunmuştur.

for Geobase Data Supporting Archaeological Surveys: A Case Study from Ancient Doliche, SE Turkey,
Geoarchaeology 23, 2010, 355–374; M. Blömer - E. Winter, Das Zentralheiligtum des Iupiter Dolichenus auf dem
Dülük Baba Tepesi bei Doliche - Forschungen des Jahres 2009, KST 32, 1, 2010; E. Winter (Hrsg.), Von Kummuḫ
nach Telouch. Archäologische und historische Forschungen in Kommagene, Dolichener und Kommagenische
Forschungen 4, AMS 64 (Bonn 2011) (yayında Doliche/Dülük Baba Tepesi konulu makaleler için bkz. E. Winter,
M. Blömer, A. Schachner, W. Oenbrink - P. Borbone, E. Strothenke, C. Hoepken, M. Facella - M. Stanke, A.
Collar M. Önal); E. Winter, Jüpiter Dolichenus Kültü ve Doliche´nin Steli, ARULIS 1, 2011, 8 ff.; M. Blömer
- E. Winter, Commagene. The Land of Gods between the Taurus and the Euphrates. An Archaeological Guide,
2011, bes. 248 ff.

362

Açma 11-05
Açma 11-05`te Geç Demir Çağı çevre duvarının kuzeybatı köşesinin açığa
çıkarılması planlanmıştır. Lâkin birkaç santimetrelik derinlikten sonra taşlarla kaplanmış
Orta Çağı çukurunun bütün açma alanını kapladığı tespit edilmiştir. Kazı sezonunda
yeterli zaman kalmadığından dolayı bu alanda genişletme çalışmaları önümüzdeki yılın
kazı sezonuna aktarılmıştır.
Açma 11-02
Bütün açma alanını öncelikle 0,5 metre kalınlığında yeni dönemli bir dolgu
tabakasının kapsadığı tespit edilmiştir. Bir yıl öncesine kısmen açığa çıkarılmış Roma
Dönemine ait bir yontma taş, temel duvarının devamını örtmektedir (Resim: 3).Yontma
temel duvarına oldukça büyük çift kaplamalı, doğu-batı uzantılı kırma taşlardan yapılma
bir duvar bağlanmaktadır. 2010 yılı kazı çalışmalarında bu duvara ait kuzey yanından
bir bölüm keşfedilmiştir. Bu oldukça kuvvetli kırma taş duvarının şimdiye dek tespit
edilmiş toplam uzantısı yaklaşık 7 metre ve genişliği yaklaşık 2,5 metre olup, savunma
sistemi özelliği sunmaktadır. Duvarın yapım tekniği ve de stratigrafik gözlemine
göre Geç Demir Çağına tarihlendirilmektedir. Duvarın güneyinde de Roma Dönemi
çift sıralıbağlayıcı temel duvarının devamı tespit edilmiştir. Böylelikle İmparatorluk
Dönemine tarihlendirilenyapı eserinin temel duvarları kuzey-güney doğrultusunda toplam
17,4 metrelik bir uzantıyı oluşturmaktadır. Kendini gösteren zemin planı Eski Suriye
tipindeki bir Ante tapınağıyla benzerlik göstermektedir. Burada bu formun HellenistikRoma Döneminde gelenekselleştiğine ilişkin kesin bir şey söylenememektedir.
Kuzeyde Roma Dönemi temel duvarlarından kuşatılmış mekân anakayaya dek yeni
dönem moloz malzeme ile doldurulmuştur. Lâkin yine de burada aynı zamanda önemli
buluntular da bulunabilinmiştir. Bu buluntular arasında bir adak rölyefi ve üzerinde
Doliche`nin tanrısı için adanmış adak yazıtlı bir yuvarlak altar parçasıyla İuppiter
Dolichenus`a Lâtince adak yazıtlı bir bronz levha yer almaktadır. Bu eserlere ayrıca
bazalttan yapılma bir boğa heykelcik parçası eklenmektedir.
Açmanın güney kısmında bir sıra kültür katmanı açığa çıkarılmıştır. Bu katmanlar
Demir Çağı`nı da kapsamaktadır. Daha genç katmanlarda kemik buluntu yoğunluğu ve
çukurlarla Bizans ve Erken İslâmî keramik buluntularıyla alanın geç yerleşimi hakkında
bilgi vermektedir.
Açma 11-06
Açma 11-06, Açma 11-02`nin güney alanından zirvenin merkezine doğru
gerçekleştirilen ilk araştırma sondajıdır. Açmanın bütününde yeni dönem dolgu
malzemesinin altında ana kaya bulunmuştur. Sadece en dış kuzey alanında 11-02 açmasında
kaydedilmiş İmparatorluk Dönemi yapının güney sonu tespit edilebilmiştir. Açmanın orta
kısmında bir sarnıcın ağız kısmı ortaya çıkarılmıştır. Lâkin bu sarnıç tüm kapsamıyla açma
içerisinde yer almamaktadır. Sarnıcın üst dolgusu Demir Çağı keramiği içermektedir.
Böylelikle, kapalı bir buluntu envanteri oluşmakta ve tarihlendirme Hellenistik öncesi
döneme dek gerçekleştirilebilmektedir.
B: Kutsal Alanın ve Kutsal Süleyman (Mar Salomon) Manastırı`nın Ön Avlusu
Zirve platosu kutsal alanının ana alanından doğu yanına doğru yapay, dörtgen
formlu bir ön mekân ile bağdaşmaktadır. Bu ön alan Orta Çağ’da bir Hıristiyan manastırının
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temeli olarak kullanılmıştır.
Açma 11-03
Ön mekânın kuzeybatısında iyi korunagelmiş Erken Orta Çağ yapılaşmasının
devamının ortaya çıkarılması planlanıp aynı zamanda da İmparatorluk döneminin kutsal
alanına ait temenos duvarının kuzey yanının da araştırılması öngörülnüştür. Burada
konumlandırılan açma, 12,5 metrelik batı-doğu uzantısına ve 12,5 metrelik kuzey-güney
uzantısına sahip olan alan 2009 ve 2010 yılları arasında açığa çıkarılmıştır. Öncelikle
açmanın tümünde oldukça yoğun bir dolgu tabakası tespit edilmiştir. Bu dolgu tabakasında
birden fazla ve mezar hediyesiz, taş yatağında gömüler bulunmuştur (Resim: 4). Bu
gömüler zirvenin son kullanım evresi olan erken yeni döneme aittir. Dolgu tabakasında
birçok antik yapı elemanları da günümüze korunagelmiştir. Burada bulunmuş olan ve
I.Ö. 9. yüzyıl tarihli bir bazalt steli oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bazalt stelinin
ön yüzeyinde bir tanrıçayı betimleyen rölyef ve arka yüzeyinde ise hiyeroglif-Luvice
yazıt parçası yer almaktadır (Resim: 5). Düşünülmüş olduğu gibi, tüm açma alanında
dolgu katmanı kaldırıldıktan sonra, iyi korunagelmiş Erken Ortaçağ tarihli, devşirme ve
moloz taşlarından inşa edilmiş bir yapısallaşmaya ulaşılmıştır. Bu açığa çıkarılmış mekân
birimleri Erken Orta çağ tarihli manastırın bölümlerini oluşturmaktadır. Değişik mekân
birimleri burada tümüyle veya sadece kısmen açıklığa kavuşturulabilmiştir (Resim: 6).
Açmanın batı yanındaki bir mekân değişik iç düzenlerinin varlığını göstermekte olup
bunların arasında büyük bir fırın da bulunmaktadır. Bu mekân yangın sonucu tahribe
uğramış olduğundan, mekân donatımına ait birçok malzeme varlığını günümüze dek
korumuştur. Bulunduklarında henüz daha in situ mevcut olan bazalttan bir el değirmeni,
bir ekmek küreğinin başlığı ve de konik formlu haç motifli bir ekmek damgası burasının
bir fırın olarak hizmet vermiş olduğunu doğrulayan kanıtları ortaya koymaktadır. Mekânın
doğu yarısında da ekonomik tesisler korunmuştur. Değişik kil, cam ve metal aletler burada
bazalt döşeme levhalarının üzerinde dağınık olarak bulunmuştur (Resim: 7).
Doğuya doğru ise 2010 yılında büyük bir kısmı açığa çıkarılmış ikinci büyük bir
mekân yer almaktadır. Bunun güneybatı köşesinde devşirme bloklarıyla duvar örülmüş
olup burada bir depolama kabı korunmuştur. Moloz taşı–devşirme bloklarından yapılma
duvarlarla daha fazla alt bölümleme planlanmış olduğu söylenebilir. Kuzey yanında bir
merdivenli hol bitişmektedir. Bu merdivenli holden günümüze ulaşamamış bir ikinci kata
varılmaktaydı.
Roma Dönemine ait sadece kutsal alanın ön mekânına ait çevre duvarlarının
bölümleri açığa çıkarılmıştır. Bu duvar kalıntıları manastır için de kuzey sınırı olarak
hizmet görmüştür. Bu duvar kalkertaşından yapılma çift blok sıralı duvar uzantısıdır. Kazı
sezonunun sonunda duvarın yaklaşık 23,5 metrelik uzunluğu tespit edilebilmiştir. Bunun
dışında bir adet tüm korunagelmiş Dor düzeni bir sütun başlığı ve çoğu küçük parçalar
hâlindeki sütun parçaları bu alanda avlu yapılaşmasının var olmuş olduğuna işaret
etmektedir. Bu taban döşemeli mekân, büyük bir olasılıkla Roma Dönemi‘nde birden fazla
yanında avlu ile kaplı olmalıydı.
Açma 11-04
Ön alanın doğu sınırındaki yamaçta 2010 yılında bazalt basamaklarından büyük
bir merdiven tesisi tespit edilmiştir. Açma 11-04 ile artık korunan tüm varlığı ortaya
konulabilmiştir (Resim: 8). Ayrıca bu tesis kuzeye doğru aniden sonlanmaktadır. Bu
sebepten dolayı, merdiven tesisinin esas uzunluğunun ne kadar olduğu sorusu cevapsız
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kalmaktadır. Antik Dönem sonrası, Mar Salomon`un (Kutsal Salomon) manastırıyla da
bağdaştırılan eklenti yapılaşma merdiven tesisi ile de bağlantı içerisinde olmuş olmalıydı.
Merdiven tesisinin üst yanında yoğun bir dolgu tabakasının altında mimarî
şekillendirilmiş giriş mekânının yerinde sadece biçimsiz bir çukur tespit edilebilmiştir.
Bunun batı yanında ise büyük ebatlı kalkertaşı plâkalarından yapılma bir taban döşemesi
yer almaktadır.
Açma 11-04`ün muhteşem buluntuları arasında oldukça iyi korunagelmiş Süryanice
yazıt yer almaktadır. Bu yazıt M.S. 807 yılına tarihlenmekte ve alanın Antik Dönem
sonrası kullanımı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır (Resim: 9).
Özet ve Perspektifler
Dülük Baba Tepesi, Kuzey Suriye`deki kült faaliyetinin Demir Çağından Roma
Dönemine dek devamlılığının sürmüş olduğu arkeolojik açıdan kanıtlanabilen nadir
yerlerden birisidir. Burada, kırsal bir kutsal alanda değil de, tüm Roma İmparatorluğu’nda
yayılımı evrelerce sürmüş bir kült hakkında sorular sorup cevap bulma olasılığına
sahiptir. 2011 yılı kazı sezonunun çalışmaları bu konuda oldukça önemli yeni sonuçlar
ortaya koymuştur. Merkezî iki çalışma alanındaki Demir Çağı bulgular bütünleşmektedir.
Böylelikle erken kutsal alanının çevre duvarının gidiş hattının rekonstrüksiyonu
oluşturulabilmiştir. Özellikle keramik ve önemli tekil buluntularının, özellikle Orta Demir
Çağına ait stelin değerlendirilmesine göre kutsal alanın M.Ö. erken 1. binyılda varlığını
göstermiş olduğu ortaya konulabilmektedir. Vurgulamaya değer olan buluntular ise yine
her yıl olduğu gibi, zengin Geç Demir Çağı damga ve silindir mühürleri, skarabaeuslar,
fibulalar ve boncuklardır. Bu buluntular adak hediyesi olarak kullanılmıştır. Dülük Baba
Tepesi`nde şimdiye dek toplam 499 damga ve silindir mühür ile 2400 adetten fazla boncuk
bulunmuştur.
Iuppiter Dolichenus kültünün yükseliş evresi olan Roma Dönemine ait zirve
platosunun merkezinde büyük ebatlı temel kalıntıları açığa çıkarılabilmiştir. Bu sonuçlara
bağlı kalarak yakın bir zamanda kutsal alanın mimarî yapılaşmasını ortaya konulabileceği
umut edilmektedir. Alan E`de yer edinen ön mekânın da formu hakkında bilgiler daha da
geliştirilebilmiştir. Bu alanda çevre duvarına ve ana girişe ait daha fazla bölümler açığa
çıkarılmıştır. Ortaçağda Roma Dönemine ait devşirme malzemeyle inşa edilmiş yapı
kalıntıları hâlâ büyük bir önem taşımaktadır. Buradaki sonuçlar M.Ö. 2. yüzyıldan M.S. 4.
yüzyıla dek kutsal alanın yapı tarihi hakkında gitgide daha iyi bilgilere ulaşmaya yardımcı
olmaktadır.
Zirvenin Ortaçağında kullanımı hakkındaki araştırmalar büyük ilerleme
göstermiştir. 2010 yılı kazı çalışmalarında Dülük Baba Tepesi`nde Mar Salomon`un
(Kutsal Süleyman) manastırının yer aldığı kanıtlanabilmiştir. Bu yılın çalışmalarında
ise oldukça iyi korunagelmiş, M.S 807 yılına tarihlendirilen vakıf yazıtı ve mutfağa ait
açığa çıkarılmış bölümleriyle sınır olan başka mekânları da Erken Ortaçağ manastırını
vurgulamaktadır.
Böylelikle manastırın paganların kutsal alanı tesisinde yer almış olduğu
kanıtlanmaktadır. Bunun sonucunda kazı alanının bu mekânda genişletilmesiyle manastırın
tüm kalıntıları ortaya konulabilecektir.
Bu alan ve bölgenin Demir Çağından Ortaçağa dek birçok yeni ve önemli bilgi
elde edilebilmiştir. Bu sonuçlara bağlı olarak gelecek çalışmalar için daha fazla hedefler
oluşturulabilmiştir.
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DEMİRKÖY FATİH DÖKÜMHANESİ KAZISI 2011 YILI
ÇALIŞMALARI
Nurcan YAZICI METİN*
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adına,
12.07.2010 tarih, 2010/708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürütülen Demirköy Fatih
Dökümhanesi kazısı 2011 yılı çalışmaları, 13 Temmuz 2011’de başlatılmış ve 26 Ağustos
2011 tarihinde tamamlanmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden öğrenci ve öğretim üyelerinin katıldığı
2011 yılı kazı çalışmaları süresince İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanı Gökhan Gümüşdağ Bakanlık temsilcisi olarak
çalışmalarda yer almıştır.
Giriş
Fatih Dökümhanesi, Kırklareli İline bağlı Demirköy İlçesi’nin güneydoğu
yönünde, ilçeye yaklaşık 4 km.lik mesafede bulunmaktadır (Çizim:1; Resim: 1). Fatih
Dökümhanesi’nde 2001 yılında Kırklareli Müzesi’nin gerçekleştirdiği kurtarma kazısı ve
çevre düzenlemesi ile başlayan çalışmalar 2003 yılından itibaren “Kırklareli, Demirköy/
Samakocuk Osmanlı Dönemi Demir Dökümhanesi Araştırma-Kazı ve Restorasyon
Projesi” adıyla Kırklareli Müzesi Müdürlüğü tarafından, Türk Bilim Tarihî Kurumu’nun
öncülüğünde sürdürülmüştür.1 2003-2007 yılları arasında yapılan kazı çalışmaları sırasında
Dökümhane’nin çevre duvarlarına bitişik yapılar ve mescit ortaya çıkarılmıştır. 2008 yılı
kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi adına Prof. Dr.
Günhan Danışman başkanlığında yapılmıştır.2 2008 yılında kazı başkanı Danışman’ın
vefatı nedeniyle 2009 yılı çalışmaları, Kırklareli Müzesi tarafından onarım ağırlıklı olarak
yürütülmüş; avlu ile üretim alanı arasında bulunan istinat duvarı onarılmıştır. Demirköy
Fatih Dökümhanesi kazı çalışmaları 2010 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adına yürütülmektedir.3
Kazı çalışmalarının yürütüldüğü ve Fatih Dökümhanesi olarak tanınan dökümhane,
yaklaşık on bin metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. İki düzleme oturan yapılar
topluluğunun üst setinde etrafı surlarla çevrili, köşelerinde çokgen burçları bulunan
yerleşke bulunmaktadır. Bu kısımda avluya açılan yaşam ve hizmet alanları (dökümhane
işçilerinin barındığı kışla ve yatakhane binaları vb.) ile mescit yer almaktadır. Bu birimlerin
güneyinde, daha alt kotta ise üretimle ilgili donanımlar bulunmaktadır.
*Doç. Dr. Nurcan YAZICI METİN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat
Tarihi Bölümü, Bomonti Yerleşkesi, Şişli/İstanbul/TÜRKİYE. e-.mail: nurcihanyaz@hotmail.com
1
Zülküf Yılmaz, “Demirköy (Fatih) Dökümhanesi (Kazı, Temizlik ve Çevre Düzenleme Çalışmaları)”, 13. Müze
Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, Denizli, 22-26 Nisan 2002, Ankara 2003, s. 29-42.
Zülküf Yılmaz, A. Osman Uysal, “Demirköy Fatih Demir Dökümhanesi 2003 Yılı Araştırma ve Kazı
Çalışmaları”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Sayı: 6, 2006, s. 53-66.
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Hadi Özbal, “Demirköy Demirci İşliği”, 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Denizli, 25-29 Mayıs 2009,
Ankara 2010, s. 237-262.
3
Nurcan Yazıcı, “Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı 2010 Yılı Çalışmaları”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı,
Cilt: 4, Ankara 2012, s. 331-350.
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2011 Sezonu Çalışmaları
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi’nden öğrenci ve öğretim üyelerinin katıldığı 2011 yılı kazı çalışmaları
18 kişilik bir ekiple yürütülmüştür. Büyük çoğunluğunu Mimar Sinan Üniversitesi
öğrencilerinin oluşturduğu 19 öğrenci ile kazı çalışmaları başlamıştır. Öğrencilerden ikisi
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım
Bölümü’nden; ikisi ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Seramik Bölümü’nden katılmıştır. Kazı sezonu boyunca ilk 30 gün, aşamalı olarak alınan
23 yerel işçi/usta çalıştırılmış; sonraki süreçte ise 17 yerel işçi/usta ile çalışmalara devam
edilmiştir. Yerel işçiler aşamalı olarak ihtiyaca binaen alınıp çıkarılmıştır.
Her yıl yoğun bir bitki dokusunun, dikenlerin sardığı kazı alanında 2011 yılında da
aynı bitki yoğunluğuyla karşılaşılmıştır (Resim: 2-3). Alanın kaba ot temizliği ilk hafta
tamamlanmaya çalışılmış olmakla birlikte, kazı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak alanın
temizliği de sürdürülmüştür. Öncelikle kazısı yapılacak alanın ot temizliği ve paralelinde
ince temizliği yapılmıştır.
Kazı alanında, gridleme çalışmalarıyla sınırları önceden belirlenmiş olan 10x10
metrelik plan karelerde / açmalarda çalışma yapılmıştır. 2011 yılı kazı çalışmaları,
bir önceki yıl planlandığı üzere ağırlıklı olarak VIII-B, VIII-C, VIII-D, VIII-E ve IXD, IX-E, IX-F kodlu açmalarda yürütülmüştür. Bununla birlikte yoğun olarak avluda,
avlunun batı yarısında D-E-F açmalarına tekabül eden avlu alanında yüzey temizliği ve
zemin yoklaması şeklinde çalışmalar yürütülmüştür. Ayrıca geçen yıl, 2010 sezonunda
kazı çalışmaları yürütülen VII-C, VII-D, VII-E açmalarında seviye belirleme şeklinde
çalışmalar yapılmıştır.4
VII-B, VII-C, VII-D açmaları: Geçen yıldan bırakılan VII-B açmasının doğu
yönündeki, kuzey-güney doğrultulu duvar sırasının önü açıldı. Burada döküntü olduğu
anlaşılan ve duvar yıkıntısının taşları olan kısım kaldırılarak duvar belirginleştirildi.
VII-C’nin kuzey yönünde, duvar sırası önünde demir tozları görüldü. Zemin biraz daha
kazılarak seviye belirleme çalışması yapıldı. VII-C’nin güneydoğu yönünde, geçen yıl
ortaya çıkarılan basamakların ön kısmındaki alanda, sundurma ayaklarının oturması
muhtemel delikli bir taş tespit edildi. VII- D’de seviye belirleme çalışması yapıldı (Resim:
4).
VII-E açması: VII-E açmasına tekabül eden kanalın batı duvarı üstündeki dolgu
toprak boşaltıldı. Kanalın batı duvarında, fazla harabiyete sebep olmamak için yaklaşık 20
cm.lik bir mesafe bırakılarak bu kısımda kazı çalışması yapıldı.
VIII-B açması: VIII-B açmasının, kazı alanı sınırlarına dâhil olan kuzeydoğu köşesi
kazıldı. Buradaki duvar sırasının dış konturu belirlendi.
VIII-C, VIII-D, VIII-E açmaları: Kazı alanının 0 kotuna göre -2.85 seviyesinde
kalan açmalar 1 metre kadar aşağıya inildi.
VIII-C açmasında, iç ve dıştan duvar sırası belirlenmeye çalışıldı. Bol miktarda
kiremit ve tuğla kırıklarının olduğu görüldü. Ayrıca batı duvarına paralel in situ, sundurma
taşı olması muhtemel bir taş açığa çıkarıldı. Bu plan karenin güney yönünde, üretim
alanının güney sınırını belirleyen duvarın, bitki / ağaç köklerinden dolayı oldukça fazla
tahrip edildiği anlaşıldı.
VIII-D açması yoğun çalışmanın yürütüldüğü alandır. Burada önceki yıllarda
görülebilen luppelere ek olarak çok sayıda luppe açığa çıkarıldı. Luppeler arasında bol
4
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miktarda kiremit ve tuğla kırıklarının olduğu görüldü. Bu açmanın güneydoğu yönünde
sıkıştırılmış killi bir tabaka tespit edilmiştir. Bu tabakada, alt zeminde kullanılan killi
toprağın üzerinde demir tozları görüldü. Bu tabaka fotoğraflanıp belgelendikten sonra
kaldırıldı.
VIII-E, IX-E açmaları/kanal: Alanın 0 noktasına göre -6.25 m.de bulunan kanalın,
VIII-E, IX-E açmalarına tekabül eden bölümlerinde, 2.40 metre inildi. Taş ve dolgu toprak
boşaltıldı. Kanalın içi büyük ölçüde çevre duvarlarının yıkıntıları ve moloz toprakla dolu
idi (Resim: 5).
VIII-E açması güneybatı köşesinde, kanalın batı duvarı üstünde çalışma yapıldı.
Burada doğu-batı doğrultusunda iki duvar sırası ve bu duvar sırası arasında luppe tespit
edildi.
Bu yıl çalışma yapılan ve VIII-E açması güney yarısı ile IX-E açmasına tekabül
eden kanalda tabana kadar ulaşılmıştır (Resim: 6). Burada IX-E açması güney yönünde
basık tuğla kemerli, tonozla örtülü su tesviye kanalının ağzı açılmış; yaklaşık 20 cm.
yüksekliğinde balçık çamurla dolu olduğu görülen tesviye kanalının 2-3 metrelik kısmı
boşaltılmıştır. Kanalın, kazı alanının güney yönünde doğuya doğru devam ettiği; kazı
alanının güneydoğu yönündeki dereye bağlandığı tespit edilmiştir.
Su kanalında; kanalın çevre duvarlarının döküntüsü olan çok sayıda taş, yine döküntü
şeklinde tuğla-harç moloz parçaları, kiremit kırıkları, cüruf atıkları ve çok sayıda demir
parça çıkarılmıştır. Bu demir parçalar arasında demir çark sistemine ait olması muhtemel
küçük parçaların yanı sıra çark mili ve dişli bir parça, iki büyük ayak ve tam sayılabilecek
dikdörtgen bir parça da ele geçirilmiştir. Kanalın doğu duvarında, yatayda hatıl boşlukları
ve kanal içindeki hafriyat toprağında ahşap bir hatıl parçası görülmüştür. Ayrıca kanalın
tabanının temizlenmesiyle birlikte 5 sıra hâlinde hatıl yerleri ortaya çıkarılmıştır. Eğimli
bir şekilde tonozlu tesviye kanalına bağlanan demir çarkın oturduğu su kanalı belli bir
seviyeye kadar harçlı zemin, belli bir seviyeden sonra, kemerli kanal yönünde sıkıştırılmış
harçlı toprak zemindir (Resim: 7).
IX-F açması: Burada üretim alanının güney sınırını belirleyen duvar sırası açığa
çıkarıldı (Resim: 8-9; Çizim: 2). Açmanın taş, ağaç kökü ve ot temizliği tamamlandıktan
sonra kazı çalışmalarına başlandı. Kazı sırasında açmanın güneyinde ve batısında bulunan
duvarların yoğun olarak döküldüğü görülmüş, bu taşlar boşaltılmıştır. Yaklaşık 1 metrelik
kazı çalışmasından sonra, açmanın kuzey yönüne doğru yoğun kiremit kırıkları ile mebzûl
miktarda ateş tuğla kırıklarının olduğu anlaşılmıştır. Açmanın güneybatı köşesindeki
seviye, alanın 0 kotuna göre -5 metre olarak belirlenmiş; buradan 2 metre daha aşağıya
inilerek -7 metreye kadar kazılmıştır. IX-F’nin özellikle kuzey yönünde yoğun kiremit
kırıkları, doğu yönünde moloz döküntüleri görülmüştür. Buradan da çarka ait olması
muhtemel parçalar çıkarılmıştır. Kanalın güneydoğu köşesinde büyük demir parça
bulunmuştur.
Avlunun batı yarısında zemin yoklama ve yüzey temizliği çalışmaları: Avluda III-D,
III-E, III-F, IV-D, IV-E, IV-F, V-D, V-E, V-F plan karelerini içine alan kısımda yüzey
temizliği ve seviye belirleme çalışmaları yapılmıştır (Resim: 10). Burada III - F açmasında,
daha önceki çalışmalarda tespit edilmiş olan kuzeybatıdaki mimarîlerin önündeki taş
döşeme açılmıştır. Ayrıca üretim alanına ve mescide doğru devam ettiği anlaşılan taş
döşeli yol ortaya çıkarılmıştır. Avlunun batı yarısındaki taş döşeme yolun devamında,
önceki senelerde kazısı yapılmamış ve bir yükselti hâlinde görülen alan kazılmıştır. III-E
açmasına denk gelen bu alanda epeyce tahrip edilmiş durumda düzgün duvar sırası ve
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çeşme olduğu düşünülen bir düzenleme ortaya çıkarılmıştır (Resim: 11). Su sistemine ait
olduğu düşünülen künk sırası ve çeşitli künk parçaları da görülmüştür. Ayrıca bu alanda
tuğla kırıklarına da rastlanmıştır. Mescide doğru devam eden taş döşemenin / kaldırımın
çeşme olması muhtemel mimarî kalıntılarla kesildiği anlaşılmaktadır (Resim: 12; Çizim:
3).
III-D ve IV-D açmalarında, su kanalından doğuya doğru yaklaşık olarak 2 m. devam
eden harçlı bir zemin tespit edilmiştir.
V-D’de, mescidin kuzeydoğu duvarı boyunca devam eden dolgu toprak, yaklaşık
40 cm. boşaltılmıştır.
VI-E açmasında da çalışma yapılmıştır. VI-E’de güneydoğu köşesinde, kanala
doğru devam eden bir duvar sırası ve bu noktada tuğla kırıkları görülmüştür.
2011 sezonu çalışmalarının önemli bir bölümünü kazı alanının düzenlemesi işleri
almıştır. Önceki sezon kazılarında çıkarılan taş öbekleri kazı alanı içerisinde, çalışma
yapılacak alanlarda yer almaktaydı. 2011 yılı alan çalışmasının önemli bir bölümünü, kazı
alanındaki bu taşların boşaltılması ve düzenlenmesi oluşturmuştur. Üretim alanında yer
alan ve VIII - B plan karesi doğu yönünde bulunan taş öbeği, VIII-D doğu yönündeki
taş öbeği ile 2009 yılında onarılan istinat duvarının önünde, VII-E açması güneydoğu
köşesi, VII - F açması güney yarısına ve VIII-F açması kuzey yarısına da taşan büyük taş
öbeği kaldırılarak, 242 ada/25 parsel sınırları dışında kalan kazı alanının güney sınırına
yerleştirilmiştir. Özellikle istinat duvarı önündeki taş öbeğinin kaldırılması uzun bir süreci
kapsamış; burası kazı boyunca ancak boşaltılabilmiştir. Ayrıca mescidin etrafındaki, VIB, VI-C, VI-D, VI-E açmalarına tekabül eden açmaların taş yığınları da kaldırılmıştır.
Buradaki taşlar surlarla çevrili alanın batı yönünde, surun dışına yerleştirilmiştir. Alan
içinde kalan taş öbekleri kazı alanı sınırları dışına alınmış; bu süreç fotoğraflanmış ve taş
öbekleri üzerine hangi açmaya ait oldukları yazılmıştır. Kazı çalışmalarının yürütüldüğü
alandaki taş öbeklerinin kaldırılması alanın düzeni ve sonraki yıllarda yürütülecek olan
kazı çalışmaları açısından önemli bir iş olarak görülmüştür.
2011 sezonunda, 2009 yılında, istinat duvarının onarımı sırasında yapılan temel
belirleme çalışmalarında açığa çıkarılan ve duvarın önünde bırakılan, VII-G, VII-H
açmalarına denk gelen alandaki toprak, alan dışına çıkarılmıştır.
Son aşamada, kazı alanının alt setinde üretim alanının doğu yönünde bulunan
ve fundalık, çalılık olarak bırakılmış olan alan temizlenmiştir. Ağaç kökleri, çalıları ve
otları temizlenen alanın ince temizliği de yapılarak okunabilir hâle gelmiştir. Böylece
2008 yılında kazısı yapılan, dökümhaneyi çevreleyen surun güneydoğu burcu ve çevresi
açılmıştır.
Kazı sonunda, bölgenin yoğun geçen kış şartlarına karşı geçici bir önlem olarak
kazı alanında bu yıl açılan bütün alanlar jeotextil keçe ile kapatılmıştır. Ayrıca önceki
senelerde kazısı tamamlanıp kapatılmış ve keçeleri yıpranmış olan II-B, II-C, II-D, II-E,
II-F açmalarının keçeleri yenilenmiştir. Aynı şekilde geçen yıl çevre duvarlarının örtüleri
yenilenmiş olan Dökümhane Mescidi’nin bu yıl taşıyıcı ayaklarının örtüleri yenilenmiştir.
Örtülerin üzeri hidrolik kireç şerbeti ve taşla sabitlenmiştir.
Kazı alandaki, paslanmak üzere olan ve üzerlerine yazılar yazılan iki demir kapı
boyanmıştır.
Kazı buluntuları: 2011 yılı kazı çalışmaları sırasında Dökümhane’nin işlevine
uygun olarak çok sayıda buluntu ele geçirilmiştir. Bunlar arasında kanalda yapılan kazı
çalışmaları sonucunda çark sistemine ait olması muhtemel demir parçalar önemli bir yer
372

tutmaktadır. Osmanlı endüstri arkeolojisini belgeleyen somut veriler olan bu parçalardan
bir kısmı iyi durumdadır. Bir kısmı ise tanımlanamayan küçük demir parçalar hâlindedir.
Dökümhane’de bu sezon ele geçirilen buluntular arasında gülleler, lüle parçaları,
porselen ve seramik parçaları; daha önceki yıllarda yapılan kazı çalışmalarında da çok
sayıda bulunan, cüruf, yerli üretim ve ithal (İngiliz) ateş tuğla örnekleri bu kazı sezonunda
da çıkmıştır.
2011 sezonu buluntularından Osmanlı endüstri arkeolojisi açısından önem arz ettiği
anlaşılan ve üretimle ilgili donanımlara ait olduğu düşünülen büyük boyutlu, beş demir
parça enventerli eser olarak müzeye teslim edilmiştir. Envanterlik eserlerden üç tanesi
VIII-E açmasından, 2’si ise IX-E açmasındandır. DMR 2011 VIII – E MDN 1 olarak
envanterlenen demirden Şaft Parçası/Hareket Aktarma Mili (?) 218,5 cm. boyunda ve
şaft çapı 34,5 cm.dir. Demirden yapılmış, üretimde kullanılması muhtemel şaft parçasıdır.
Şaftın bulunduğu yerde dört adet kol olduğu kırık izlerinden anlaşılmaktadır. Hareketli bir
aksamı çevirmek için kullanılan bir parça olması muhtemeldir.
DMR 2011 VIII – E MDN 2 envanterli parça, demirden döküm tekniğiyle yapılmış
konik dişli çark parçasıdır. 207 cm. boyundaki parça kırık ve noksandır. Parçanın iç
kısmında 24 adet konik diş bulunmaktadır.
DMR 2011 VIII – E MDN 3 envanterli parça, demirden döküm tekniğiyle yapılmış,
36x36cm. ölçülerindeki kare parçanın üst kısmı kesik piramit formlu olup tam ortada
6.5x6.5 boyutunda, kare bir yuva deliği bulunmaktadır. Üretimde kullanılan muhtelif
parçaları sabitlemek için kullanıldığı tahmin edilmektedir.
DMR 2011 IX – E MDN 1 envanterli dikdörtgen levha 128,8 cm. boyunda ve
38.5 cm. enindedir. Demirden yapılmış, üretimde kullanılması muhtemel dikdörtgen
levha parçasıdır. Birleştirilebilen 3 parçadan oluşan levha parçası hafif dışbükey formlu
olup iç yüzünde 3 adet yay biçimli kavisli yuva yer almaktadır. Yay biçimli kavislerin
bağlandığı yan kenarda boydan boya küçük kare delikler görülür. Levha genel itibarıyla
ve yay biçimli kavisli yuvalarıyla birbirine bağlanan kilit mekanizmalı bir fonksiyona
sahip olmalıdır. Parça DMR 2011 IX – E MDN 2 envanter numaralı parça ile benzer
özellikler göstermektedir.
DMR 2011 IX – E MDN 2 envanterli demir dikdörtgen levha 104 cm. boyunda ve
38.8 cm. enindedir. Demirden yapılmış, üretimde kullanılması muhtemel dikdörtgen levha
parçasıdır. Levha parçası hafif dışbükey formlu olup iç yüzünde 2 adet yay biçimli kavisli
yuva yer almaktadır. Yay biçimli kavislerin bağlandığı yan kenarda boydan boya küçük
kare delikler görülür. Levha genel itibarıyla ve yay biçimli kavisli yuvalarıyla birbirine
bağlanan kilit mekanizmalı bir fonksiyona sahip olmalıdır. Parça DMR 2011 IX–E MDN
1 envanter numaralı parça ile benzer özellikler göstermektedir.
2011 yılı buluntuları arasında 15 adet etütlük eserin ikisi IV-D, üçü VII-E, üçü
VIII-C, ikisi VIII-D ve diğerleri III-D, III-E, VII-C , VII-F, IX-F açmalarındandır.
Etütlük eserlerin 10 tanesini 3 cm.den 20 cm.ye kadar farklı boyutlardaki demir gülleler
oluşturmaktadır. Güllelerden DMR 2011 VII – E MDN 1 kodlu, 3 cm. çaplı gülle/misket
döküm tekniğiyle yapılmış daire formludur ve ekseninde birleşme izi görülmektedir.
Üretimi gösteren çubuk kısmı kesilmemiştir. Aynı durum DMR 2011 VIII – D MDN 1
kodlu, 4,6 cm.lik gülle/miskette de görülebilmektedir. Bu buluntular güllelerin burada
üretildiğini belgelemektedir.
Gülleler dışında, DMR 2011 III - E MDN 1 numaralı etütlük eser olan kepçenin ağız
çapı 14 cm.dir. Döküm tekniğiyle demirden yapılmış kepçenin ağız kenarı ve gövdesinden
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yaklaşık 3’te 1’lik bölümü kırıktır. Ağız kenarında dışa doğru çekilerek yapılmış küçük
bir tutamaç yeri ve hemen bu tutamacın altında kenarları deforme olmuş, ince-uzun bir
dikdörtgen açıklık bulunmaktadır. Erimiş temiz metal ve cürufu birbirinden ayrıştırmak
için kullanıldığı düşünülmektedir. DMR 2011 IV – D SK 1 numaralanmış bakır sikke ise
Abdülmecid tuğralıdır (H.1255 / M.1839) ve Mısır’da darp edilmiştir. DMR 2011 VII – C
MDN 1 numaralı 35,5 cm. uzunluğundaki mıh ile DMR 2011 IX - F MDN 1 numaralı,
26 cm. uzunluğundaki, uç kısmı kanca biçiminde eğriltilmiş mıh daha önceki sezonlarda
çıkan iyi durumdaki, burada üretildiği belgelenmiş olan örneklerdir. DMR 2011 VII– E
MDN 2 kodlu bakır kaşık ise tüm hâldedir. Envanterlik ve etütlük buluntuların tümü Geç
Osmanlı (?) Dönemine tarihlenmektedir.
2011 sezonunda envanterli ve etütlük buluntuların yanı sıra çok sayıda ateş tuğla,
porselen ve lüle parçaları da ele geçirilmiştir. Analizlik parçalar arasında değerlendirilen
porselen parçalar XIX.yüzyılın sonuna (?) tarihlenebilen ithal örneklerdir. Bunlardan
aynı tabağa ait olan 12 parçalık buluntular Çin porselenlerinin taklidi İngiliz porseleni
örnekleridir. “Willow İşi” olarak geçen bu porselenler Çin porselenlerinin taklidi olarak
18. yüzyıl sonunda İngiltere’de yapılmaya başlanmıştır. Dört parçadan oluşan, kahverengi
dekorlu fincan tabağı parçaları İngiliz porseleni örneğidir. Porselen kâse parçası; tek bir
tabağa ait olması muhtemel 33 porselen parçası; dörtte birlik fincan parçası ile Halatlı
çapa amblemi ve “W(?)&H” harflerinin yer aldığı fincan tabağının dip parçası ithal
porselen parçası örnekleri arasındadır. Porselen parçalarının büyük çoğunluğu avlu
bölümünde yapılan zemin temizliği sırasında bulunmuştur. Bu parçalar XIX.yüzyılın
sonunda buradaki yaşamı, kullanımı belgelemektedir. Daha önceki sezonlarda da ele
geçirilen çeşitli boyutlarda ve farklı süsleme özelliklerine sahip lüle parçaları bu sezonda
da mevcuttur. Lüle parçalarının da büyük çoğunluğu avlunun batı yarısında yapılan
çalışmada bulunmuştur. Buluntular arasında yine avluda ele geçirilen ok ucu; grafit ve killi
toprak karışımıyla yapılmış olan beş parça hâlindeki ergitme potası/kepçesine ait parçalar
vardır. Büyük bölümü kırık ve noksan olan bu ergitme potası olasılıkla değerli metal veya
bakır ergitme işlemi için kullanılmıştır. Üretimde kullanılmış olması muhtemel, çeşitli
tipte demir parçaları kazı sezonu buluntularının büyük bir kısmını oluşturmaktadır.
Demirköy Fatih Dökümhanesi kazısının buluntularının büyük çoğunluğu,
Dökümhane’nin işlevine uygun olarak madenî parçalardır. Madenî buluntuların temizliği,
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım Bölümü’nden stajer iki öğrenci tarafından yapılmıştır. Mekanik temizliği bistüri,
ince tel fırça ile yapılan madenî buluntular, parçanın durumuna göre pembe taş uçlar,
çeşitli sivri uçlu âletler ve tel fırça takılı dişçi motoru ile temizlenmiştir. Korozyonun
pasifize edilmesi için %10’luk tanik asit uygulanmış ve koruma amaçlı PB72 %3’lük ve
%5’lik olarak uygulanmıştır.
Demirköy Fatih Dökümhanesi 2011 yılı kazı çalışmalarında, envanter ve malî
işlerin sorumluluğunu Araş. Gör. Dr. Ü. Melda Ermiş; alan sorumluluğunu ise Murat
Umut Bozkuş yürütmüştür. Kazı alanının mimarî ölçüm ve çizimlerini, Y. Mimar Erdoğan
Cambaz yapmıştır. Fotoğraflar H. Avni Yazıcı tarafından çekilmiştir. Fatih Dökümhanesi
sınırları içinde kalan Kaptan-ı Derya Mehmet Tahir Paşa/Dökümhane Mescidi’nin
restorasyonuna yönelik 2010 yılında başlatılmış olan çalışmalar; Edirne Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na sunulan rölöve ve restitüsyon projeleri 20.10.2011
tarih ve 42 sayılı kararla onaylanmıştır.
Fatih Dökümhanesi kazısı kapsamında, Demirköy ve yakın çevresindeki madencilik
374

üretim alanlarının belirlenmesi ve belgelenmesi için, İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen proje kapsamında 26-28
Temmuz ve 10-11 Ağustos 2011 tarihlerinde, Y.Doç.Dr. Gülsün Tanyeli yürütücülüğünde,
Doç.Dr. Rahmi Nurhan Çelik, Araş.Gör. Dr. Caner Güney, Araş.Gör.Dr. Umut Almaç,
Y.Mim. Erdoğan Cambaz ve yerel rehber Sırrı Tayan’ın katılımıyla alan araştırması
ve ölçme çalışmaları yapılmıştır. Yoğun ağaçlık alanlarda jeodezik GPS kullanılarak
yapılan ölçümler ile öncelikle Demirköy’ün yakın çevresindeki dereler boyunca Sivriler,
Hamdibey, Avcılar ve Balaban köyleri civarında saptanan üretim alanlarının (yüzeyde
görülebilen fırınlar ve cüruf yığınları) kesin koordinatları belirlenerek, tüm bu bilgiler,
Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan 1/25000 lik haritalar üzerine işlenmiştir. Ayrıca,
Fatih Dökümhanesi ve yakın çevresindeki bentler ve su kanalları ayrıca total station ile
ölçülerek, dökümhaneyle olan ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır.
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü, Örnek İşletme Yerleşkesi içinde yer alan
ve kazımıza tahsisli olan yatakhane ve yemekhane binalarında 2011 sezonunda birtakım
bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2011 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2010 yılı
ödeneğinden kazımıza tahsisli paradan aktarılan ve bu yıl kazımıza tahsis edilen ödenekle
yürütülmüştür. 2011 yılı kazı çalışmalarına, Türk Bilim Tarihi Kurumu bağlantısıyla Ülker
Gıda yaklaşık 5000 TL’lik gıda yardımında bulunmuştur.
Teşekkür: Kırklareli Valisi Mustafa Yaman, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden
Müdür Vekili Fikret Macit, Araştırmacı Zekeriya Kurtulmuş, Kırklareli Müzesi çalışanları
(Nalan Güven, İrfan Candar, Emir Tuzkaya), İl Özel İdaresi çalışanları; Demirköy
Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, DEKAD Başkanı Sırrı Tayan, Demirköy Orman İşletme
Şefliği çalışanları, İl Genel Meclisi Üyeleri ve tüm Demirköy halkı.
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Çizim 1: Demirköy Fatih Dökümhanesi.

Çizim 2: Demirköy Fatih Dökümhanesi üretim alanı. Avlunun güney yönü, kanal ve
çevresi.
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Çizim 3: Demirköy Fatih Dökümhanesi. Avlunun kuzeybatı yönü

Resim 1: Demirköy Fatih Dökümhanesi, 2011 Sezonu sonunda kazı alanı
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Resim 2: Kazı çalışmalarına başlanmadan önce alanın durumu. VII, VIII-F, G, H plan
kareleri. İstinat duvarı üstünden.

Resim 3: Kazı çalışmalarına başlanmadan önce alanın durumu. Avlunun batı yarısı.

Resim 4: VII-VIII B, C, D plankarelerinde kazı tamamlandıktan sonra. Luppeler.
(Kuzeydoğu yönünden)
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Resim 5: VII-VIII-IX E plan kareleri / kanal ve
çevresi. Kazıya başlanmadan önce.

Resim 6: Kanalın kazısı tamamlandıktan sonra. (Kuzey yönünden)
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Resim 7: Kanalın kazısı tamamlandıktan sonra. (Güney yönünden)

Resim 8: Kazısına başlamadan önce IX-F plan karesi

Resim 9: Kazısı tamamlandıktan sonra IX-F plan karesi.
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Resim 10: Avluda, avlunun batı yönünde ot temizliği devam ederken. Avlu
ortasındaki yükselti (güneybatı yönünden).

Resim 11: Avlu ortasındaki yükselti, III- E plankaresi. Çeşme olması muhtemel alan.
(kuzeydoğu yönünden)

Resim 12: Avlu batı yönünde çalışmalar tamamlandıktan sonra
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KUBAD-ABAD SARAYI 2011 YILI KAZI
ÇALIŞMALARI
Rüçhan ARIK*
Konya İli Beyşehir İlçesi’nde bulunan Kubad-Abad Saray Külliyesi’ndeki kazı
ve onarım çalışmaları bu yıl 14 Haziran–20 Temmuz 2011 tarihlerinde sürdürülmüştür.
Çalışmalar, Prof.Dr.M.Oluş Arık, Prof.Dr.A.Osman Uysal, Yard.Doç.Dr.Derya Yalçıklı,
Yard.Doç.Dr Alptekin Yavaş, Yard.Doç.Dr.Dr.Mesut Dündar, Araş.Gör.Yusuf Acıoğlu,
Arş.Gör. Oğuz Koçyiğit, Araş.Gör. H.Telli’den müteşekkil öğretim elemanları ile
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünden bir grup
öğrenciyle gerçekleştirilmiştir.
Bu yılki çalışmalar üç farklı alanda gerçekleştirilmiştir. Bunun ilki daha önceki
yıllarda kazısına başlanan, Büyük ve Küçük Saraylar arasındaki “II. Avlu“ şeklinde
isimlendirdiğimiz alandır. Kazıların yapıldığı ikinci bölge ise “I.Avlu” adını verdiğimiz
alanın ortalarında, Küçük Saray’ın batısındaki iki mekânlı dikdörtgen yapının çevresidir.
Bu yıl kazı çalışmaları gerçekleştirilen son kazı alanı Hamamlı Konut ve Dikdörtgen Bina
arasında bulunan bölgedir.
Hamamlı Konut’un (Batı Köşkü) güneyindeki çalışmalar, LXIII-N, LXIII-O,
LXIII-P, LXII-O, LXII-P ve LXI-O, LXIV-N, LXIV-O, LXII-P, LXIII-R plan karelerinde
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alan 2007 yılında kazısı tamamlanan Dikdörtgen Bina ile
geçen yıl sonlanan çalışmalarla ortaya çıkan Hamamlı Konut (Batı Köşkü) arasında yer
alır. Buranın doğudan batıya doğru meyilli ve kayalık bir arazi yapısı vardır (Resim : 1).
Alanın en üst noktasındaki LXIII-N açmasında başlanan çalışmalarda bazıları toprak
seviyesinin hemen altında yer alan yerli kayalara rastlanmıştır. Kazı öncesi, Hamamlı
Konut’un doğu bölümünü sınırlayan duvarın güneye doğru devam edip söz konusu alana
uzanacağına dair bir öngörümüz olmamasına karşın, duvarın LXII-O LXI-O açmalarında
güneye doğru devam ettiği tespit edildi (Resim: 2). Bu duvarın LXIII-O açmasında çok da
düzgün olmayan bir şekilde batıya doğru kırıldığı, kırılma yaptıktan sonraki bölümünün
ise hem kalınlık hem de duvar yapısı itibarıyla farklılık arz ettiği dikkati çekmiştir. Moloz
taşlı ve 125 cm. kalınlığındaki bu duvar batıya doğru 470 cm. devam ettikten sonra
kuzeybatı-güneydoğu yönlü toprak harçlı ortalama 75 cm. kalınlığındaki bir duvarla
kesilmektedir. İki duvarın bitişme yerlerindeki izlerine göre organik biçimde bağlandıkları
görülmüştür. Diğerine göre daha ensiz ve düzensiz duvarın, güneyde 272 cm. kısmının
batıya doğru kaymış olmasına karşın Dikdörtgen Bina’ya kadar uzandığı görülmüştür. Bu
duvarın kuzeydeki kısmının ise bir miktar aynı doğrultuda devam ettikten sonra düzgün bir
kırılma ile batıya doğru devam ettiği ve Dikdörtgen Bina ile Hamamlı Konut binalarını batı
yönünde sınırlayan sura bağlandığı anlaşılmıştır. Bu alandaki çalışmalar sırasında, farklı
seviyelerde başka toprak harçlı duvar kütleleri de tespit edilmiştir. İlk kez Hamamlı Konutu
doğudan sınırlayan duvara diyagonal bir şekilde bitişen parçasını LXII-O açmasında tespit
ettiğimiz duvarın diğer bölümleri kazının ilerleyen safhalarında kopuk kopuk olsa da
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Prof.Dr. Rüçhan ARIK (em. öğretim üyesi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
Sanat Tarihi Bölümü, Terzioğlu Yerleşkesi, Çanakkale/TÜRKİYE.
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güneyde Dikdörtgen Bina’nın kuzey cephesine, batıda ise bu binayla Hamamlı Konutu
birbirine bağlayan sura bitişmiş vaziyette karşımıza çıkmış, böylece aslî hâlinde büyükçe
dikdörtgen bir alanı sınırladığı anlaşılmıştır. Kireç harcı kullanılmadan moloz taşlarla,
genelde tek sıra halinde düzenlenmiş bu duvarın dolgusu içerinde tuğla ve künk kırıklarının
da bulunduğu görülmüştür. LXIV-O açmasında -786 cm. kodunda karşımıza çıkan tuğla
ocak bu alandaki çalışmalarımızın dikkat çekici bulgularından biridir (Resim: 3). 124120cm. ölçülerindeki ocak 22x22’lik tuğlalardan teşkil edilmiştir. Selçuklu Dönemine ait
tuğlalardan teşkil edilmiş ocağın bulunduğu kot ait olduğu dönemin çok daha geç tarihli
olduğunu ortaya koymaktadır. Ocağın seviyesi ve formu önceki yıllarda Hamamlı Konut
ve Dikdörtgen Binada karşılaştığımız benzeri geç dönem kalıntılarını akla getirmektedir.
Bu ocağın yaklaşık 50 cm. altında geç Roma Dönemine ait bir seramiğin ele geçirilmiş
olması bu alanın stratigrafisi hakkında fikir verici bir bulgu olmuştur. Gerçekten de
alanın tamamında, yakın tarihlerde burada gerçekleştirilmiş ziraî faaliyetlerin de tesiriyle
teşekkül etmiş oldukça karışmış bir toprak tabakasıyla karşılaşılmıştır. Bu alanda geçmiş
yıllarda gerçekleştirilen Hamamlı Konut ve Dikdörtgen Bina kazılarında da buna benzer
bir toprak tabakasıyla karşılaşılmıştı. Bu nedenle buluntuların ve mimarî bulguların kültür
tabakalaşmasına yönelik sağlıklı değerlendirmeler yapılması mümkün olamamıştır. Buna
karşın başta duvarların inşasında kullanılan Selçuklu Dönemine ait tuğla ve künk parçaları
ve özellikle LXII-P açmasında alanı doldurmak için yapıldığı anlaşılan birçoğu tam
vaziyetteki 22x22x5,5 cm.lik tuğlalar, yanı sıra seviye farklılıkları söz konusu duvarların
inşa tarihinin Selçuklu Döneminden sonraki bir döneme ait olduğunu ortaya koymuştur.
Bu alandaki çalışmaların aydınlattığı batı suru sadece Hamamlı Konut (Batı Köşkü) ile
Dikdörtgen Bina’yı birbirine bağlamakla kalmıyor, saray külliyesinin batı surlarının
kazılarak ortaya çıkarılmış yegâne bölümünü teşkil ediyordu. Bu enli surun kazıları, inşa
tekniği açısından Dikdörtgen Bina ve sarayın girişi olabilecek açıklığın duvarlarından
biraz farklı olduğunu, altta yerli kayaların üzerinde yükselen duvarın sadece tek tarafının
kısmen kireç harçlı inşa edildiğini, büyük bölümünün moloz döküntü, tuğla, kiremit, künk
parçalarıyla doldurulduğunu göstermiştir. Hamamlı konutun külhanını dışardan bırakarak
devam eden bu surun Selçuklu devrinin sonlarına doğru yapılan bir düzenlemenin sonucu
olduğu söylenebilir (Resim: 4-5).
Bu alanda ele geçirilen buluntular oldukça çeşitlilik gösterse de -yukarıda belirtildiği
gibi- stratigrafinin bozukluğu, mimarîyle birlikte anlamlı sonuçlara ulaşmamıza izin
vermemektedir. Kubad-Abad gibi çok zengin buluntu repertuarına sahip bir kazıda bile
çok az sayıda ele geçirilen seladonun göçük içinde bulunması bu alandaki durumu izah
eden bir veridir. Yine Geç Roma Dönemine ait bir seramik 26x26x6cm.lik bir tuğlanın
hemen yanı başında ele geçirilmiştir. Bu alanda bulunan bakır Selçuklu sikkeleri değişen
oranlarda korozyona uğramışlardır. Ancak bulunuş düzenleri mimarîye fikir verebilecek
mahiyette değildir. Hamamlı Konut’ta (Batı Köşkü) çok sık karşılaşılan okuçlarının
(temren) iyi durumda dört yeni örneği bu bölümde bulunmuş, bunun dışında cam kadeh
parçaları ve prehistorik döneme ait sırsız seramik parçalar diğer buluntulardan bazılarıdır.
Dört sır bulaşmış taş, sarayın diğer kısımlarında da karşılaşılan ve burada sırlı üretime
işaret eden verilerdir. LXIII-O açmasında ocağın bulunduğu alanın yakınlarında ancak
daha alt kotta birbirine yakın vaziyette toplu halde birinde 30 diğerinde 22 çivi ele
geçirilmiştir. Batı surunun kazısı sırasında kapı bordürü parçası olabilecek mermer parçası
bulunmuştur. Bu alanda Kubad-Abad’ın klasik çinilerinin çok azıyla karşılaşılmış; ele
geçirilen sıraltı ve tek renk sırlı levha birkaç çini parçasının da yarım veya kırık durumda
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olduğu görülmüştür. Seramik buluntular çoğunlukla kırık parça hâlde ele geçirilmesine
karşın, yeşil sırlı sgraffito tekniğindeki bir kap bütüne yakın, hardal renkli ve muhtemelen
bir balık figürünün resmedildiği kap parçası ele geçirilmiş önemli seramik buluntuları
ihtiva etmektedir.
I.Avlu’da, Küçük Saray’ın batısında yer alan iki mekânlı dikdörtgen yapı, 196566 yıllarında ilk kazı çalışmalarını gerçekleştiren Prof.Dr.K.Otto-Dorn tarafından XII
rakamı ile kodlanmıştır. Kısmen duvarları ayakta olan yapının içerisinin daha önce
kazıldığı anlaşılmakla birlikte bununla ilgili veriler elimizde bulunmamaktadır (Resim :
6). Söz konusu yapının aydınlatılabilmesi ve sağlam bir rölövesinin çıkarılması amacıyla
tarafımızdan burada da çalışmalara başlanmıştır. İlk olarak yapının kuzeydoğu köşesindeki
XL-H plan karesi kazılmış, daha sonra yapının doğu duvarını takiben XLI-H ve XLIII-H
plan kareleri açılmıştır.
Bu bölgedeki en yüksek noktayı teşkil eden XL-H açmasındaki çalışmalarda,
muhtemelen bina içerisindeki kazılar sırasında atılan toprak ve moloz taş dolgudan
sonra ana toprağa inilmiştir. Bu sırada belli bir stratigrafi vermeyen, eski ve Ortaçağa ait
sırlı ve sırsız seramik kap parçalarına rastlanılmıştır. Dolgunun kaldırılmasından sonra
çalışmalara devam edilmiştir. Açmanın batı kanadında, kuzey-güney yönünde hafif bir
açı ile şekilde uzanan tek sıra taş dizisinden oluşan bir bulguya rastlanmıştır. Dikdörgen
yapının kuzey duvarına yaslanan bu taş dizisi toprak zemin üzerine oturmaktadır (Resim:
7). Açmanın diğer kısımlarında çalışmalara devam edilerek yerli kayaya kadar inilmiştir.
Yapının kuzey duvarının bu bölümde kayalık bir zemine oturduğu anlaşılmıştır. Buradaki
çalışmalar sırasında sırlı ve sırsız seramik ile birkaç parça çini ve cam kırıkları, bir ok ucu,
çeşitli çiviler ele geçirilmiştir. Sırlı seramik parçaları genelde mavi ve yeşilin tonlarında,
desensiz örneklerdir. Açmanın kuzeydoğusunda küp ve kiremit kırıklarından oluşan bir
yaygıya da rastlanmıştır. Kayalık zeminin hem üstündeki bu yaygıda kullanılan parçaların
eski çağa ait oldukları anlaşılmaktadır.
İki mekânlı dikdörtgen planlı yapının kuzeydoğu köşesindeki XLI-H plan karede
çalışmalara, yapı dışında kalan yüksek kısımda başlanmış, daha sonra iç kısma yönelerek
zemin seviyesinde sonlandırılmıştır. Buradaki çalışmalar sırasında, yapının kuzey
duvarının dış yüzü ile -225 cm. kodunda doğu duvarının temel izleri ortaya çıkarılmıştır.
Hatıl yuvalarının da bulunduğu izler kuzeyde kayalıklar üzerinde kaybolmaktadır.
Arazinin eğiminden dolayı duvar bu noktada kaylar üzerinde devam ederek kuzey duvarı
ile birleşmektedir. Zira kayalardan oluşan kod farkından dolayı burada bir kapı açıklığının
bulunması pek mümkün görünmemektedir. Ancak yine de, yapının tüm duvarları kısmen
de olsa ayakta iken söz konusu köşede hiçbir iz kalmayacak şekilde yok olması kuşku
uyandırmaktadır. Aynı noktada, doğu duvarına tekabül eden kuzey köşede, içerisindeki
ince hamurlu sırsız Ortaçağ (Selçuklu) seramik parçaları bulunan lokal bir yanık tabakasına
rastlanması bu kuşkuyu artırmaktadır. Söz konusu açmadaki kazılarda bunun dışında az
sayıda sırlı sırsız seramik kap parçaları ile çeşitli çivilere rastlanmıştır. Bütün çivilerin
yapı içerisinde bulunması dikkat çekicidir.
Çalışmalar, iki mekânlı dikdörtgen yapının zemin yapısını anlamak için iç mekânda
sürdürülmüştür. Bunun için, arazinin eğiminden dolayı kodun daha düşük olduğu, yapının
güneydoğu iç köşesine tekabül eden XVIII-H plan karesi açılmıştır. İç mekân zemini
hakkında bilgi vermesi açısından yeterli olacağı düşünülerek söz konusu açmanın yalnızca
güney yarısı kazılmıştır. Oldukça yumuşak olduğu gözlenen toprak tabakasının kazılması
sırasında, çok düzgün olmayan birkaç tuğla ile kül tabakasına rastlanmış, geç döneme
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ait basit bir ocak kalıntısı olduğu düşünülen bu bölüm korunarak diğer kısımlarda seviye
inmeye devam edilmiştir. Açmanın doğusunda -276 cm kodunda ana kayaya, batıda -290
cm. kodunda duvarın temeline ulaşılarak buradaki çalışmalar sonlandırılmıştır. Çalışmalar
sırasında birkaç parça sırsız seramik ile bir adet obsidyen (-270 cm.) ele geçirilmiştir.
Daha sonraki çalışmalar iki mekânlı dikdörtgen yapının güneybatısındaki XLIIIXLIV-KK ve XLIII-XLIV-JJ plan karelerinde sürdürülmüştür. Yapının güneybatı
köşesinde yer alan XLIV-J açması daha önce M. Önder tarafından kazılarak bazı
duvarlar ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarların mahiyetini anlamak için kazılar burada
yoğunlaştırılmıştır. Zamanla burada biriken dolgunun kaldırılmasıyla duvarlar ortaya
çıkarılmış ve dikdörtgen planlı bir mekâna ulaşılmıştır. İçten 121x397 cm. boyutlarındaki
bu mekân ana yapıya güneybatıdan bitişmekte olup güney duvarı ana yapının duvarı ile
aynı doğrultudadır. Doğu duvarı da ana yapının temel duvarına yaslanmaktadır. Harçla
örülü 70 cm. kalınlığındaki duvarlar üstte belirli bir kodda (-163cm.) hatıl yuvalarıyla
düzlük oluşturarak son bulmaktadır. Bitişiğindeki ana yapının zemin kodundan daha
aşağı kalan bu mekân bir dehliz şeklinde aşağı doğru inmektedir. Mekânın içerisindeki
dolgu boşaltılarak yer yer kayaya binen zemine ulaşılmıştır (Resim: 8). Kuzeyde -411
cm. de başlayan zeminin güneyde -433 cm. ulaşan bir eğim yaptığı görülür. Çalışmalar
sırasında az sayıda seramik parçası ile birkaç çivi bulunmuştur. Bunlar arasında Eski çağa
ait sırsız seramik parçalarda yer almaktadır. XLIII-J açmasının iki mekânlı dikdörtgen
yapının dışında kalan küçük parçası da kazıldı. Herhangi bir buluntu vermeyen buradaki
çalışmalar -335 cm. kodunda bırakıldı.
Ortaya çıkarılan mekânın fonksiyonu hakkında fikir verecek başka verilere ulaşmak
amacıyla çalışmalar batıya kaydırılarak XLIV-K ve XLIII-K plan karelerinde sürdürüldü.
İlk olarak daha önceki kazılarda atıldığı anlaşılan moloz dolgu kaldırıldı. Seviye inme
çalışmalara sırasında, -327cm. kodunda, küçük dikdörtgen mekâna 45 cm. mesafede
paralel olarak kuzey-güney doğrultuda uzanan bir duvar kalıntısına rastlandı. Çamur
harçla örülü olduğu anlaşılan duvar 83 cm. genişliğinde olup -346 cm. kodunda doğrudan
toprağa binmektedir. Yalnızca temel taşların kalan duvarda, kuzeye doğru gittikçe yer
yer bu taşların da söküldüğü ve duvar izinin kaybolduğu görülür. Yanındaki mekânla
ilişkisi tespit edilemeyen duvarın doğu yüzündeki temel seviyesinde harç kalıntıları
bulunmaktadır (Resim: 9). Düzgün bir özellik göstermeyen harç kültlerinin paralelindeki
harçlı duvarla bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Buradaki çalışmalar sırasında az sayıda
sırlı sırsız seramik kap parçaları ile birkaç küçük çini parçası, çam kırıkları, kullanım
amaçlı olarak biçimlendirmiş bir kemik, ve iki adet çakmak taşı bulunmuştur.
Üç bölgedeki kazı çalışmaları dışında, daha önce K. Otto-Dorn tarafından ortaya
çıkarılan ve maksem olarak belirtilen, Büyük Saray avlusunun kuzeybatı köşesindeki
kısım, yapıyla ilişkisi çerçevesinde işlevinin ne olduğunu anlamak ve tam bir rölövesinin
çıkarılması amacıyla yeniden açılmıştır (Resim: 10). Avludan yüksek bir kitle teşkil eden
harç ve taş dolgulu kalıntı iki yandan avlu duvarına yaslanmaktadır. Avluya bakan güney
ve doğu ise kütleyi sınırlayan kaplama taşlarının izleri kalabilmiştir. Buna göre mekân
3x3.5 m. ebadında doğu-batı yönünde bir hacim teşkil etmektedir. Güneyde, kaplama
taşları izinin bittiği yerde tuğla kırıntılı harç ve taşlı bir blokaj kalıntısı bulunmaktadır.
Daha çok ıslak mekânlarda kullanılan söz konusu harcın özelliği dikkate alındığında
burasının bir çeşme yalağı olması muhtemeldir. Avlunun batı kapısından dışarı doğru
yönelen tahliye kanalıda buraya bağlı olmalıdır. Çalışmalar sırasında, dikdörtgen kitlenin
kuzeybatısında yukarı doğru çıkan bir künk ile bunun doğusunda aşağı doğru yönelen üç
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künk tespit edilmiştir. Aynı doğrultuda yan yana sıralanan bu künklerin diğerine göre daha
dar oldukları gözlenmiştir. Bu durum, yukarı çıkan ana künkle getirilen suyun dar olan
diğer künklerle saraya taksim edildiği izlenimini uyandırmaktadır. Bütün bu veriler burada
bir cephesinde çeşmenin bulunduğu bir makseme işaret etmektedir. Buranın çevresinde
yapılacak kazılar taksimi yapılan suyun nerelere ulaştırıldığının aydınlatılmasına yardımcı
olacaktır.
2011 yılı çalışmaları kapsamında II.Avludaki kazılara da devam edilmiştir.
Avluda, önceki sezonlarda açığa çıkan Kalkolitik Çağa ait mimarî tabakaların yayılımının
saptanması amacıyla kuzey ve kuzeybatı kesimde yer alan XXVII-AA, XXVII-BB ve
XXVIII-XXIX/CC-DD açmalarında çalışılmıştır (Resim: 11).
Avluda 2010 sezonunda kazısına başlanan XXVII-AA, XXVII-BB açmasında
çalışmalara devam edilmiştir. Açmada yapılan derinleşme sonucunda Selçuklu Dönemi
surunun güney kesiminde, anakaya ve sur arasında oluşan boşluğun doldurulması
amacıyla kullanılmış farklı dönemlere (Selçuklu ve prehistorik) ait seramik, cam ve metal
parçalarının bulunduğu karışık bir dolgu toprağına rastlanmış ve bu açmadaki çalışmalar
böylelikle tamamlanmıştır (Resim: 12).
İkinci Avlu’nun XXVIII-XXIX/CC-DD açmalarında 2010 sezonunda saptanan bir
mekânın doğu-batı ve buna dik bağlanan kuzey-güney doğrultusunda uzanan taş temelli
iki duvarı belirlenmişti. Bu sezon mekânda yapılan çalışmalarda üzerlerinde şematik
kabartma boğa ve boğa boynuzu bezemeli kulplara sahip kap parçaları ele geçirilmiştir.
Erken Kalkolitik Çağ sonu- Orta Kalkolitik Çağa tarihlenebilecek bu yapı ve kap parçaları
üzerindeki çalışmalar kazı sezonunun son bulması nedeniyle tamamlanmamış olup
önümüzdeki sezon çalışmalara devam edilecektir.
Kubad Abad kazısı sit alanı sınırları içinde yer alan Toprak Tol Höyük yüzeyinde
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda alanlar oluşturulmuş ve bu alanlarda bulunan seramik
parçaları ayrı ayrı toplanmıştır. Höyükten toplanan malzemenin değerlendirme çalışması
sürdürülmektedir.
Kazı çalışmaları sonrasında ortaya çıkarın mimarî kalıntılar, rölöveleri ve
fotoğrafları alınarak belgelendikten sonra geçici koruma altına alınarak gerekli görülen
yerler kapatılmıştır. Elde edilen buluntular da gerekli temizlik ve restorasyon işlemleri
yapıldıktan sonra tasniflenerek listelenmiştir (Resim: 13-15). Bunlardan envanterlik
değer taşıyanları Konya Müzesi’ne teslim edilmiş, etütlük olanlar ise kazı evi deposuna
kaldırılmıştır.
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Resim 1: LXIII-N açmasında toprak seviyesinin hemen altında yer alan yerli kaya oluşumları.

Resim 2: Hamamlı Konut’un doğu bölümünü sınırlayan duvarın güneye doğru devam ettiğini
gösteren duvar
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Resim 3: Selçuklu Dönemine ait tuğlalardan teşkil edilmiş ocak kalıntısı.

Resim 4: Dikdörtgen binanın kuzey kısmının kazılar sonrası durumu.
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Resim 5: Hamamlı Konut yapısı ile dikdörtgen bina arasında kalan kısmın kazılar sonrası durumu.

Resim 6: Küçük Saray’ın batısında yer alan iki mekânlı dikdörtgen yapı.
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Resim 7: XL-H açmasında ortaya çıkarılan duvar ve ana kaya oluşumları.

Resim 8: Dikdörtgen yapının güneyinde yer alan mekânlar ve yapının girişi.
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Resim 9: XLI-H ve XLIII-H plan karelerinin kazılar sonrası görünümü.

Resim 10: K. Otto-Dorn tarafından ortaya çıkarılan ve maksem olarak belirtilen, Büyük Saray
avlusunun kuzeybatı köşesi
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Resim 11: II. Avlu’da bulunan XXVIIAA-BB açmasında gerçekleştirilen çalışmalar.

Resim 12: XXIXCC-DD açmalarında ortaya çıkarılan Kalkolitik Dönem duvarları.
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Resim 13: Dikdörtgen binanın kuzeyinde yer alan kazılarda elde edilen
temren.

Resim 14: Sırlı seramik parçası

Resim 15: Sırlı seramik parçası
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MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI
2011 YILI KAZI ÇALIŞMASI
Ali BORAN*
Kemal ÖZKURT
Mehmet MUTLU
Halil SÖZLÜ
Zekai ERDAL
Nur BAKAR
Mersin–Silifke Kalesi Kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 15.06.2011 tarih ve 127165 sayılı kazı izni doğrultusunda,
başkanlığımdaki ekipçe 10.07.2011 – 09.09.2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.1Kazıya
Sanat Tarihçisi Zeynep Kübra Ketil, Sanat Tarihçisi Şengül Bayar ile lisans öğrencileri
katılmıştır. Bakanlık temsilcisi olarak Tarsus Müzesi’nden Arkeolog Fırat Güngör görev
yapmıştır. Kazının ilk aşamasında 25 işçi ikinci aşamada 30 işçi, çalıştırılmıştır.
İlk çalışma yılı olan, 2011 kazı yılı sezonunda yapılan çalışmalar 4 etap olarak
sürdürüldü. Bunlar ;
• Belgeleme
• Temizlik
• Kazı
• Geçici koruma işlemleri
Belgeleme
Kazı öncesinde kazı yapılacak olan alanın Resimları çekilmiş, Adana Rölöve ve
Anıtlar Bölge Kurulu’ndan alınan kalenin planları kontrol edilmiştir (Çizim: 1).
Temizlik
Daha sonra kale üzerinde genel bir temizlik çalışması yapılarak yabani otlar,
çalılıklar ve kazı faaliyetlerinin aksatacak veya engelleyecek durumda olan her türlü
yabancı maddelerin temizlenmesinden sonra kazıya başlanmıştır (Resim: 1).
*Doç. Dr. Ali BORAN, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Konya/TÜRKİYE,
aliboran@selcuk.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Kemal ÖZKURT, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,
Samsun/TÜRKİYE.
Öğr. Gör. Mehmet MUTLU, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Meslek Yüksekokulu, Mimarî Restorasyon Bölümü,
Van/TÜRKİYE. e-mail:mmutlu42@hotmail.com
Arş. Gör. Halil SÖZLÜ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Van/TÜRKİYE,
e-mail:heaslinl@hotmail.com
Uzman Zekai ERDAL, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van/TÜRKİYE. e-mail:zekaierdal@
yahoo.com
Ögr. Gör. Nur Bakar, Selçuk Üniversitesi Taşıcu Meslek Yüksekokulu, Konya/TÜRKİYE
1
Kazı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tahsis ettiği ödenekle yapılmış olup Selçuk Üniversitesi Total Stationve
lazer metre gibi çizim malzemesi, Silifke Belediyesi ulaşım, el arabası, kazma ve kürek gibi malzeme desteğinde
bulunmuş, Silifke Kaymakamlığı da bürokratik işlemler gibi konularda kazıya destek vermişlerdir. Ayrıca Silifke
Müzesi çalışanları ve özellikle müdüre İlhame Öztürk’ün özverili katkıları olmuştur. Başta Bakanlık yetkilileri
olmak üzere tüm kurumlara teşekkürü bir borç bilirim.
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Kazı Çalışmaları
Giriş Eyvanı
Kalenin kuzeyinde bulunmaktadır. Eyvan kuzey-güney yönünde eğimli kayalık
bir alan üzerine oturtulmuştur. Üzeri beşik tonoz örtülü olup önceki dönemde restore
edilmiştir. Eyvan içerisindeki moloz taşlar ve hafriyatlar kaldırılmaya başlanarak, eyvanın
kuzeybatısında orijinal zemini bulmak için 1.00x1.00m. ebadında bir sondaj açılmış fakat
orijinal zemine ulaşılamamıştır. Bu sondaj mevcut toprak seviyesinden 1.20 m. derinlikte
yaklaşık 0.07 m. kalınlığında bir kireç tabakası bulunmuştur.(Resim: 2)
Giriş eyvanının iç köşesinden itibaren batıya doğru 15.55 metrelik alanda orijinal
zemine ulaşıncaya kadar çalışılarakbu alandaki kazı tamamlanmıştır Kazı alanının batı ucu
4.00 m. genişliğinde olup kuzey tarafı 1.50 metredir. Burada, toprağın üst seviyesinden
itibaren 1.30 m. derinlikte, 4.95 m. uzunluğunda 1.20 m. genişliğinde, ana kayanın
oyulması ile yapılmış düz yürüme yolu tespit edilmiştir.
Giriş eyvanının doğusunda da orijinal zemine ulaşılıncaya kadar kazıya devam
edilmiştir. Eyvanının güneydoğusundaki A-1 burcu ve güneydeki sur ile giriş eyvanı
arasında kalan alanda ortaya çıkarılan orijinal kayalık zeminde, kullanılma nedeniyle
aşınmış yol izleri tespit edilmiştir. Bu yol düzenlemesi yaklaşık olarak7.00 m. uzunluğunda
kuzeyden 1.55 m. mesafede olup 0.55 m. genişliğindedir ve0.26 m. derinliğe sahiptir.
A-1 burcunun kuzeybatı ve kuzeydoğu köşesinde düzgün kesme taş malzemeden
yapılmış dörtgen şeklinde yaklaşık 2.00x2.00 m. ölçülerinde bir platform tespit
edilmiştir.A-1 burcunun kuzey cephesi aşağıdan yukarıya doğru daralarak yükselmektedir.
Burç en altta dikdörtgen bir şekil gösterirken üstte beşgen şekline dönüşmektedir.
Kazılan toplam alan doğu-batı yönünde yaklaşık 35 m. uzunluğunda olup 195
metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Bu mekânın ölçüm, çizim, plan çalışmaları ve
fotoğraflama işlemleri gerçekleştirilmiştir (Resim: 3).
A-8 Mekânı
Kalenin kuzeybatısındadır. Doğu-batı yönünde uzanan mekân dikdörtgen planlı
olup üzeri yine aynı yönde uzanan beşik tonozla örtülüdür. Güneyinde kemerli açıklıklar
görülmektedir (Resim: 4).
Mekânın batı duvarının hemen önünde 3.60x3.45 m. ölçülerinde bir sondaj
açılmış ve Batıdan 2.10 m. kuzeyden ise 3.00 m. derinliğe inilmiştir. Açmanın en üst
seviyesinden 0.20 m. derinlikte yanık tabakasıyla karşılaşıldı. Bu tabakanın hemen altında
0.25 m. kalınlığında kireç tabakası, sonrasında toprak ve yine 0.40 m. kalınlığında bir
kireç tabakası ortaya çıkmıştır. Açmanın batısından 3.25 m. mesafede,toprak seviyesinden
2.15 m. aşağıda ve doğu-batı yönünde 2.95 m. uzunluğunda bir duvar izine rastlanmıştır.
Zemini bulmak için sondaj güney istikametinde 8.15 m. uzunluğuna kadar genişletilmiştir.
Sondajın kuzeybatısında kayalık tabakaya ulaşıldı.
A-9/1 Mekânı
Kalenin kuzeybatısındaki, batıdan yarım daire biçiminde dikdörtgen planlı burç
ile kuzeyindeki A-8 mekânının birleşmesiyle bir köşe oluşmaktadır. Bu köşenin olduğu
yerde kazı çalışmasına başlanmıştır. Mekân doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı olup
duvarları moloz taş malzemeden inşa edilmiştir. Duvarların kötü bir işçiliğe sahip olduğu
anlaşılmaktadır. Bu mekânın ortasında işçilik açısından diğer duvarlardan daha da kötü
bir durum gösteren ve sonradan ilâve edildiği anlaşılan kuzey-güney yönünde uzanan bir
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duvar daha bulunmuştur.
3.60x3.03m. ölçülerindeki bu mekânın güneydoğusunda kapı açıklığı bulunmaktadır.
Mekânın orijinal zeminine ulaşılamamıştır. Mekânın doğusunda 0.61 m. yüksekliğinde
0.20 m. çapında in situ bir sütun parçası bulunmuştur.Mekân, 3.67x2.32m. ölçülerindedir.
Bu mekânda 1.60 m. derinliğe inilmiştir (Resim: 5).
A-8/1 Mekânı
A-8 mekânının güneyinde yer almaktadır. Kötü işçiliğe sahip moloz taş
malzemeden inşa edilmiş duvarlara sahiptir. Mekân 2.74x2.32 m. ebadında ve duvar 0.
58 m. kalınlığındadır. Bu alanda 2.20 m. derinliğe inilmiştir. Mekânın, kuzeydoğusunda
bir kapı açıklığı, güney duvarında sivri kemerli bir niş, batı duvarında dikdörtgen bir niş
yer almaktadır. Mekânın zemininde, “L” şeklinde önceki dönemlere ait bir duvar kalıntısı
tespit edilmiştir. Bu duvar 2.35x1.32m.ölçülerinde olup kalınlığı 0.56 m.dir (Resim: 6).
A-8/2 Mekânı
A-8/1 mekânının kuzeyinde ve ona bitişik nizamdadır. Doğu-batı yönünde
dikdörtgen planlı olup kuzeyden de A-8 mekânına bitişiktir. Mekân 5.25x4.50 m.
ölçülerinde ve duvar 0.70 m. kalınlığındadır. Bu mekânda 2.40 m. derinliğe inilmiştir.
Güneydoğusunda giriş kapısı, doğu duvarının güneyinde dikdörtgen bir niş,
bu nişin de güneyinde bitkisel bezemeli devşirme malzeme yer almaktadır. Mekânda,
üzerinde 3 adet haç motifi yer alan mermer malzemeden kırık mimarî parçalar, kırık 1
kompozit sütun başlığı, taş malzemeden, profilli mimarî parçalar bulunmuştur. Giriş
kapısının hemen önünde pithos parçaları çıkarılmıştır. Mekânın güney duvarının önünde
taş malzemeden oyulmuş,1.17x0.56 m. ebadında,0. 28 m. derinliğinde bir yalak in situ
bulunmuştur (Resim: 7).
A-8 Mekânın Güneyindeki Batı 1.Giriş Koridoru
A-8 mekânından güneyindeki mekânlarla bağlantıyı sağlayan koridor kuzey-güney
yönünde uzanmaktadır. Koridorun doğusu, A-8/1 ve A-8/2 mekânlarının batı duvarları;
batısı ise A-9/1 mekânının doğu duvarıyla sınırlandırılmıştır. Kemer açıklığından
güneye doğru 7.05 m. uzunluğunda, 2.17 m. genişliğinde olup doğu duvarının en yüksek
noktasından 1.60 m. derinliğe inilmiştir (Resim: 8).
A-8/3 Mekânı
A-8/2 mekânının güneyinde bağımsız bir mekândır. 5.60x3.40 m. ölçülerinde
olup;güneyden 1.70 m. derinliğe inilmiştir. Batı duvarı 0.90 m., kuzey duvarı 0.75 m.
kalınlığındadır. Mekânın güney duvarına bitişik olarak güneyden 0.90 m. derinlikte 1.00 x
0.56 m. ölçülerindedir in situ taştan oyma bir yalak tespit edilmiştir. Derinliği 0.40 m.dir.
Mekânın kuzey doğusunda 3 basamaklı bir merdiven tespit edilmiş ve basmaklar yaklaşık
olarak 0.54x0.34 m. ölçülerinde ve 0.30 m. yüksekliğindedir (Resim: 9).
Mekânın güney duvarından 1.30 m. mesafede, çapı 0.25 m. ve boyu 0.35 m.
uzunluğunda olan bir yuvak taşı tespit edilmiştir.
A-8/4 Mekânı
A-8 mekânının güneyinde,A-8/2 mekânına bitişiktir. 3.55x4.46m. ölçülerindedir.
Mekânın güney duvarı 3.35 m., doğu duvarı 4.46 m., batı duvarı 4.40 m., kuzeyi 3.55
m. uzunluğundadır. Güney duvarında, doğudan itibaren 1.70 m. batı yönünde 1.00 m.
genişliğinde kapı açıklığı tespit edilmiştir. Mekânın kuzeyinden 1.70 m., güneyden 1.20
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m. derinliğe inilmiştir ( Resim: 10). Mekânın batı duvarında, kuzeyden itibaren 0. 76 m.
derinlikte 0.42x0.32 m. ölçülerinde bir niş yer almaktadır. Nişin derinliği 48 cm.dir.
A-8/3 Mekânı ve A-8/4 Mekânı Arasındaki Koridor:
Bu alanın kuzeyinde A8/4, güneyinde A8/3 batısında ise A8/1 mekânları yer
almaktadır. A-8/3 mekânının kuzeybatı köşesinden doğuya doğru 8.30 metre, doğudan
ise kuzey-güney yönünde 1.40 m. kazı çalışması yapılmıştır. Kuzeyden 2.20 m. derinliğe
inilmiştir. Alanda 1.70m.derinlikte bir kuyu tespit edilmiş, kuyunun ağız açıklığı içten 0.90
m. dıştan 1.55 m. çapındadır. Kuyu iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım düzgün kesme taş
malzeme ile tuğla malzemeden silindirik biçimde örülmüş olup 1.00 m. yüksekliğindedir.
Kuyunun içinde çevresiyle bağlantılı 3 adet kanal tespit edilmiştir. İkinci kısmın ağız
açıklığı 0,80 m. çapındadır. Kuyunun ikinci kısmı oval biçiminde olup dip kısmı koni
biçiminde sonlanmaktadır. İkinci kısım 0,75 m. derinliktedir. Kuyunun toplam derinliği
2.10 m.dir (Resim : 11).
A-8/4 Mekânının güney duvarından 0.30 m. uzaklıkta bir sütun altlığı bulunmuş,
mermer malzemeden olan altlık 0.37x0.37 m. ölçülerinde olup 0.22 m. yüksekliğindedir.
Alanda 1 adet Korint sütun başlığı bulunmuş, mermer başlık 0.46 m. yükseklikte ve 0.38
m. çapındadır. Kuzeyde A-8/4 mekânının kapı açıklığı tespit edilmiştir.
A-8/5 Mekânı
A-8/4 mekânının güneydoğusunda, koridorun kuzeyinde yer almaktadır. 4.70m. x
3.10m. ölçülerindedir. Mekânın kuzey duvarı 4.70m.,doğu duvarı 3.10 m., batı duvarı
2.54m., güney duvarı 4.36 m. ölçülerindedir. Alanın güneydoğu köşesinden 0.65 m,
kuzeybatı köşeden 2.00 m. derinliğe inilmiştir. Mekânın batısında toprak içinde gömülü
vaziyette mermer sütun tamamen ortaya çıkarılmıştır. Sütun 1.25 m. uzunluğunda 0.25
m. çapındadır. Mekânın ortasında, Korint düzeninde, kırık vaziyette mermerden bir sütun
başlığı bulunmuştur. Başlığın çapı 0.33 m. boyu 0.30 m.dir (Resim: 12).
A-8/6(a) Mekânı
6.30x3.30m. ebatlarında bir mekândır. Güney duvarı 6.27 m uzunluğunda ve
1.75 m yüksekliğindedir. Batı duvarı 2.17 m. uzunluğunda 2.15m.dir. Kuzey duvarı 6.30
m. uzunluğunda, 2.10 m yüksekliğindedir. Doğu duvarı 3.30 m. uzunluğunda, 1.60m.
yüksekliğindedir. Mekânın kuzeydoğu köşesinde bir merdiven düzenlemesi görülmüştür.
Merdiven doğu-batı yönünde 2.60 m. kuzey-güney yönünde 1.38 m uzunluğunda olup,
yerden yüksekliği 0.83 m yüksekliğindedir. Bu alanda da Osmanlı dönemine ait sırlı ve
sırsız seramik parçalarına rastlanmıştır. Bu mekânın ölçüm,çizim ve plan çalışmaları ve
Resimlama işlemleri yapılmıştır (Resim: 13).
A-8/6(b) Mekânı
A8 mekânın güney cephesinden düşen taş bloklar nedeniyle bu mekânın güney
ve doğu duvarını ortaya çıkarmak mümkün olmamıştır. Bu mekân, A-8 Mekânının
güneydoğusundaki IV. kemer açıklığının hemen önünde yer almaktadır. Kuzey duvarı
çıkarılabildiği kadarı ile 4.70 m. uzunluğunda, 1.55 m. yüksekliğindedir. Batı duvarı ise
1.40 m. uzunluğunda, 1.35 m. yüksekliktedir. Bu mekânda 1.40 m. derinliğe inilmiştir.
2.Kuyu
Birinci Kuyu’nun 22 m. doğusundadır. Ağız açıklığı iç içe iki kademelenme
yapmaktadır. Ağız açıklığı 0.83 m. Düzgün kesme taş malzeme ile örülen kuyunun taş
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kalınlığı 0.42 m.dir. Kuyu silindirik olup yüzeyin büyük bir kısmı sıvalıdır. Toplam
derinliği 1.45 m.dir. Aşağı doğru silindirik devam eden kuyu dip kısmı aşağı doğru iç
bükey bombe yapmaktadır. Kuyuda bir tanesi yüzeyde olmak üzere 2 adet kanal tespit
edilmiştir.
Geçici Koruma İşlemi
Yağmur suları ve fiziki müdahalelere karşı kazı sonucunda ortaya çıkan tüm
duvarların üzerlerine kum torbaları yerleştirilerek duvarlar güçlendirilmiş ve basit koruma
yöntemi yapılmıştır.
A/8, A/9 ve A/10 mekânlarının arasındaki üçgen biçimindeki alanda gerçekleştirilen
kazı 350 metrekarelik bir alan olup doğu-batı yönünde 28 m. mesafededir.
Kazı Alanı Yüzeyindeki Taşların Toplanması
Kazının ikinci aşamasında kale içinde bulunan taş malzemelerin temizlenmesine
geçilmiştir. A-8/5 ve 6 mekânlarının doğusundaki yaklaşık 70.00x57,00 m. ölçülerindeki
3.000 metrekarelik alanda 2012 yılında gerçekleştirilecek olan kazıya hazırlık amacıyla
bol miktarda bulunan iri ve büyük blok taş ve moloz taş malzemeler temizlenmiştir. Bu
alanın kuzey ve güneyindeki yerlere bu taşlar düzgün bir şekilde istif edilmiş ve ayrıca bu
alandaki çalılıklar da temizlenmiştir.
Sonuç olarak
• 2011 yılı kazı sezonu herhangi bir aksamaya uğramadan, planlandığı şekilde
gerçekleştirilmiştir.
• Kazıda ortaya çıkarılan envanterlik ve etütlük taşınır kültür varlıkları, Bakanlık
temsilcisi ile beraber Silifke Müzesi’ne 09.09.2011 tarihinde bir tutanakla
teslim edilmiştir. Ayrıca kazı çalışmalarından çıkan altı kasa seramik parçası
ve dolgu toprak içerisinden çıkan küçük mimarî parçalar kazı etütlük deposuna
konulmuştur.
• Kazı alanında yapılan çalışmaların ardından 2011 yılı kazı sezonunda ortaya
çıkarılan buluntuların tasnif ve depo çalışmaları yapılmış, kazı buluntularının
ve kazı alanlarının Resim ve çizim işlemleri tamamlanmıştır.(Çizim: 2) Yağmur
suları ve fizikî müdahalelere karşı kazı sonucunda ortaya çıkan tüm duvarların
üzerlerinekum torbaları yerleştirilerek duvarlar güçlendirilmiş ve basit koruma
yöntemi yapılmıştır.
• Kazıda çıkarılan tüm moloz taşlar A-8 ve A-10 mekânlarının yıkılmaya yüz
tutmuş tonoz örtülerinin hemen altına düzgün bir şekilde istif edilerek bu
tonozlarda geçici koruma yapılmıştır.
• Kazı alanındaki yapıların büyük bölümü moloz yığını hâlini almış olup
kazı alanındaki iş gücünün büyük bölümü bu taşların temizlenmesi işine
harcanmaktadır.
• Giriş bölümünde yapılan açma sonunda kazı öncesinde yapılan restorasyon
çalışmasının sadece toprak üstünü ihtiva ettiği ve zeminin altındaki sur
duvarlarının ise tamir edilmediği ve buranın duvar dokusunun büyük oranda
tahrip edilmiş vaziyette olduğu görülmüştür.
• 2012 kazı döneminde yeterli ödenek tahsis edildiği takdirde, bu dönem,
taşlarını temizlediğimiz alanın kazısını tamamlamayı planlamaktayız.
• Kazı ekibimizin sayısı yeterlidir.
• Kazımızı, yerli ve yabancı çeşitli bilim adamı ve halk ziyaret etmiştir.
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Çizim 1: Silifke Kalesi AKVGK’den

Çizim 2: 2011 Kazı Çalışma Alanı
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Fotoğraf 1: Temizlik çalışması

Fotoğraf 2: Giriş eyvanı
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Resim 3: Giriş eyvanının güneyindeki aşınmış yol

Resim 4: A – 8 Mekânı
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Resim 5: A–9/1 Mekânı’ndaki sütun

Resim 6: A – 8/1 Mekânı

Resim 7: A–8/2 Mekânı’nda bulunan yalak
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Resim 8: A–8 Mekânının güneyindeki Batı 1.Giriş Koridoru

Resim 9: A–8/3 Mekânı

Resim 10: A–8/4 mekânı
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Resim 11: A–8/3 Mekânı ile A–8/4 arasındaki Koridor

Resim 12: A–8/5 Mekânı

Resim 13: A–8/6 Mekânı
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KASTABALA ANTİK KENTİ KAZILARI–2011
Turgut H. ZEYREK*
Kastabala, Anadolu’nun güneydoğusunda Çukurova (Kilikia) olarak bilinen
bölgede Osmaniye İli’nin 12 km. kuzeybatısında, Cevdetiye-Karatepe yolu üzerinde,
Kesmeburun, Bahçe ve Kazmaca köylerinin ortasında, Ceyhan (Pyramos) Nehri’nin
yakınlarında küçük bir ovaya hâkim kaya çıkıntısı üzerinde yükselen Ortaçağ kalesi
çevresinde gelişen antik şehirdir (Resim: 1)1.
I. Kazı Ve Araştırma Yöntemi
Kazı projemizde öngörülen 2011 yılı planına uygun biçimde sürdürülen çalışmalar
dört grupta ele alınmıştır2.
1. Koruma Çalışmaları
2. Kazı ve temizlik çalışmaları
3. Harita ve plan çalışmaları
1. Koruma Çalışmaları
Kazı çalışmalarında açığa çıkarılan eserlerin temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Osmaniye Valiliği’nin desteğiyle kazı ve sondaj çalışmaları gerçekleştirilen alanlarda
insan ve doğa kaynaklı tahribatı önleyici basit tedbirler alınmıştır.
2. Kazı ve Temizlik Çalışmaları
Kuzey Sütunlu Cadde, propylon, tiyatro, tiyatro ile propylon arasında uzanan
tonozlu alanda ve çevresinde, Güney Sütunlu Cadde (?), M1-9 mezar yapılarında,
* Prof. Dr. Turgut Haci ZEYREK, Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, TR–
27310 Şehitkâmil-Gaziantep/TÜRKİYE. e-mail: zeyrekturgut t@gmail.com
1
Kastabala antik kentinde ilk kazı ve temizlik çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi
adına 11.05.2009 tarih ve 2009/14995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlı izinle başkanlığımda başlatılmıştır. T. C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 13/06/2011 tarih ve B.16.0.K
VM.0.12.01.00.160.01.01(80)-124529 sayılı yazısı ekindeki kazı ruhsatıyla gerçekleştirilen 2011 yılı kazı ve
temizlik çalışmaları, Gaziantep Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Merkezince FEF.10.11 No.lu proje
bütçesi ve DÖSİMM’den sağlanan ödenek ve Suna - İnan Kıraç, Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü ile
Türk Tarih Kurumu’nun katkıları, Osmaniye Valiliği’nin destekleri ile 05 Temmuz–15 Ekim 2011 tarihlerinde
sürdürülmüştür. Kazı çalışmalarımızı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Yavuz Coşkun’un destek ve delaleti olmadan
başarmamız mümkün olmayacaktı. Bu vesileyle öncelikle Sayın Rektörümüze şükranlarımı sunmayı borç
bilmekteyim. Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine ve yetkililerine, Osmaniye Valisi
Sayın Celalettin Cerrah’a, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün yetkililerine, Suna - İnan Kıraç,
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü yetkililerine, Türk Tarih Kurumu yetkililerine, Osmaniye İl
Özel İdare Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Karalar’a, Aslantaş Baraj Müdürü Sayın Adnan Can’a ve Müdür
Yardımcısı Sayın Muhammet Bozkurt’a, Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Ahmet Tabur ve Müdür
Yardımcısı Sayın Veli Aba’ya, Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan’a, Bakanlık temsilcimiz Sayın Fatih Mehmet
Dulkadiroğlu’na (05 Temmuz-16 Eylül 2011) ve Ahmet Türkmenoğlu’na (16 Eylül-15 Ekim 2011), başarılı ve
özverili çalışmalarıyla projemizin her aşamasında yapıcı yardımlarını, Kastabala’yı konu alan projesiyle değerli
bilimsel katkılarını esirgemeyen, bilimsel yetkinliğini bir kez daha kanıtlayan Öğr. Gör. Ali Nadir Zeyrek’e, arazi
çalışmalarımızda yardımcı olan Araş. Gör. Umut Alagöz, Arkeolog Bağcan Dinç ve kazı çalışmalarımızda görev
alan bölümümüz öğrencilerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım.
2
2010 yılında kazı çalışmalarımız engellendiği için projemizde öngörülen 2010 yılı çalışmalarımız
gerçekleştirilememiştir.
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hamam yapısının güneybatısındaki tonozlu yapıda, güney kilisenin güneybatısındaki yapı
grubunda kazı, sondaj ve temizlik çalışmaları sürdürülmüştür.
3. Harita ve Plan Çalışmaları
Kentin haritası ve planı ile ilgili araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar
kapsamında gelişmiş GPS yardımıyla kentin geliştiği vadi ve çevresinde çalışmalar
sürdürülmüştür. Kentte 2009 yılında başlatılan kazı ve araştırma çalışmalarımızda tespit
ettiğimiz ve açığa çıkardığımız taşınmazların kent planına aplikasyonu yapılmıştır.
Kastabala’da 2011 yılından itibaren gerçekleştirilecek kapsamlı arkeolojik kazı
çalışmalarına hazırlık gerçekleştirilmiştir.
II. Bulgular
Kastabala antik kenti kazısı –2010 (2011) projesi; öngörülen kazı, sondaj, temizlik
takvim ve planına uygun biçimde sürdürülmüş ve tamamlanmıştır. 2011 yılı kazı ve
sondaj çalışmaları sekiz merkezde sürdürülmüştür: kuzey sütunlu cadde, güney sütunlu
cadde, tonozlu alan, propylon, nekropol alanları ve buralardaki anıt mezar yapıları
(M1–9), hamamın güneybatısındaki tonozlu yapı, güney kilisenin güneybatısındaki yapı
grubu ve tiyatro. Söz konusu çalışma alanlarından elde edilen bilgi ve bulguların genel
değerlendirmesi aşağıda sunulmuştur.
1. Kuzey Sütunlu Cadde
Kastabala’yı Karatepe-Aslantaş’a bağlayan modern yoldan itibaren kaya çıkıntısı
üzerinde yükselen kalenin eteğinde genişleyen yerleşme merkezinde doğu-batı yönünde
arazinin eğimine uygun biçimde uzanmaktadır (Resim: 1–2). Caddede aksiyal simetriye
katı biçimde uyulmamıştır. Sütunlu caddenin aksındaki sapma topografyaya uyma
zorunluluğundan ve caddeyi çevreleyen kamu yapılarından kaynaklanmıştır. Caddeyi
iki yanda sütunlu galeri sınırlamaktadır. Caddenin toplam uzunluğu 310 metredir. 2009
yılı çalışmalarımızda 110 metrelik bölümün güney yarısının kazısı tamamlanmıştır. 2011
yılı kazı çalışmaları kapsamında 2009 yılında kalınan noktadan batı yönüne doğru 24
metre ilerlenmiştir. Caddenin genişliği 11,20 m. – 11,40 m. arası farklı ölçülere sahiptir.
Sütunlar arası açıklık 2,95 m.–3,01 m. ölçülmüştür. Sütun gövdeleri koyu renk konglomera
malzemeden olup, çapları 0.80 m., uzunlukları ise 5,93 m.ye kadar ulaşmaktadır. Bunlar
Attik-Ion tipi kaidelere sahiptir. Sütun başlıkları Korinth tipindedir. Sütun başlıkları Geç
Antoninler-Severuslar Dönemi arasına tarihlenen üç farklı grupta toplanmıştır. Bazı sütun
tamburlarının üzerine kazınan haç motiflerini ise M.S. 5. yüzyıla tarihlemek mümkündür.
Caddenin batı bölgesinde güney galeri insan ve halen yoğun biçimde devam eden
tarım faaliyeti kayanklı fizikî müdahalelerle tanımlanamaz biçimde tahrip edilmiştir.
Caddenin bazı sütun tamburları kendi ekseninde kaide çevresinde dağılırken çoğu
kuzeydoğu-güneybatı yönünde cadde ortasına devrilmiştir. Çarpmanın etkisiyle sütun
tamburları genellikle parçalanmış veya çatlaklar oluşmuştur. Sütun başlıkları ise üst
tamburun ucu hizasında taban döşemesi üstünde veya taban döşemesini parçalayarak
gömülmüştür. Sütunların aynı yönde devrilmesi deprem ile meydana gelmiş bir tahribatı
belgelemektedir. Sütun tambur, kaide ve başlıklarının hiçbirinde zıvana kullanılmaması
dikkat çekmektedir. 2011 yılı sütunlu cadde çalışmaları kapsamında güney galerinin
mimarî temel strüktürünün tespiti amaçlı küçük bir sondaj çalışması yapılmıştır. Bir ağaç
kökünün tamamen tahrip ettiği alandaki ağaç köklerinin temizlik çalışmaları bölgesi sondaj
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çalışması için belirlenmiştir. Bu çalışma kentin Geç Roma temiz su ve kirli su sisteminin
cadde ile bağlantısı hakkında önemli bilgiler tespit etmemize yardımcı olmuştur (Resim
3).
Cadde ve galerilerin taban döşemesine ait kalıntılar 2009 yılı kazı çalışmalarımız
öncesinde yüzeyde görülmemekteydi. Kazı çalışmalarımız taş döşeli taban döşemesini
tanımlamamıza yardımcı olmuştur. 2011 yılı çalışmalarında döşemenin devamı açığa
çıkarılmıştır. Kalker malzemeden farklı boyutlu bloklar döşemede kullanılmıştır. Kazısı
tamamlanan güney yönde cadde boyunca kaldırım uzanmaktadır.
Kuzey Kilise’ye ait kapı sövelerinin in situ olmayıp sütunlu caddenin galerisi
üzerindeki dolgu toprağa herhangi bir alt yapı olmaksızın doğrudan oturtulduğu tespit
edilmiştir. Kapı, sütunlu caddeye bir merdiven sahanlığından açılmaktadır. Merdiven
basamakları caddenin taban döşemesi üzerindeki dolgu toprak üzerine devşirme malzeme
ile inşa edilmiştir.
Kuzey Kilise’ye ait merdiven sahanlığının batısında düzensiz, ancak geniş bir
yay çizecek biçimde yerleştirilmiştir. Caddenin taban döşemesi üzerine sel baskınına
önlem amaçlı yerleştirildiği kanaati veren mimarî bloklar arasında bukranionların taşıdığı
girland kabartmalı dört adet mermer blok mevcuttur. Bu mimarî elemanlar Kuzey Sütunlu
Cadde’nin kuzeyinde 2011 yılında tespit ettiğimiz temel ve podyum seviyesine kadar
tahrip edilmiş anıt mezarlardan birinin frizine ait olmalıdır. Caddede gerçekleştirilecek
kazı çalışmalarında frizin diğer parçalarını da ilerleyen kazı dönemlerinde bulmak
mümkündür.
Kuzey Sütunlu Cadde’nin batı ucunda propylona (?) ait olduğu düşünülen mimarî
parçaların yoğunlaştığı alanda temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tespit ettiğimiz
mimarî plan kent planımıza aplik edilmiştir. 2012 yılı çalışmalarına ön hazırlık niteliğindeki
çalışmamız bu alanda sütunlu cadde ile bağlantılı bir yapının mimarî elemanlarının
Ortaçağda bir konutun inşasında devşirme kullanıldığını belgelemiştir.
2. Güney Sütunlu Cadde (?)
Kastabala vadi tabanında kuzey yamaçta uzanan caddeye paralel batı-doğu yönünde
aynı aksta sıralı sütun sırasının tanımlanması ve stratigrafi tespiti amaçlı kapsamlı sondaj
çalışması gerçekleştirilmiştir (Resim: 4). Sınırlı bir alanda gerçekleştirilen çalışma burada
M.S. 2. yüzyıla tarihlenen bir sütunlu caddeyi işaret etmektedir. Stylobat ve temel yapısı,
ayrıca galerinin güney gerisinde sıralı dükkanlara ait olduğu fikri veren temel kalıntıları
keramik buluntular yardımıyla Geç Hellenistik Döneme tarihlenen kültür tabakasının
üzerine oturmaktadır. Sütunlar kaideleri üzerinde in situ değildir. Ön tespitlerimiz M.S.
5. yüzyılda bu alanda kapsamlı tadilat gerçekleştirildiği, caddenin (?) fonksiyonunu
kaybettiği ve en azından sondaj alanında kalan bölümün bir konuta dönüştürüldüğü kanaati
vermektedir. Bu çalışma alanında iki sütun arası kapatılmış, doğudan pişmiş toprak künk
kullanılarak taşınan suyun akıtıldığı bir çeşme inşa edilmiştir. Çeşmenin havuzları tuğla
örgülüdür. Ancak ustalıklı bir işçilik söz konusu değildir. Geç Hellenistik Dönem keramik
parçaları Tatarlı Höyük malzemesi ile yakın benzerlik göstermektedir.
Sondaj alanının güneyinde, vadi yamacının eteğinde peristilli bir eve ait olduğu
fikrini veren, kaçak kazı çalışmaları nedeniyle büyük ölçüde tahrip edilmiş bir yapı
kalıntısı mevcuttur. Bu alanda kurtarma kazısı gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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3. Tonozlu Teras ve Çevresi
Sütunlu Cadde’nin doğu ucundaki propylonun güneybatısında 2009 yılı kazı
çalışmaları kapsamında doğu yönünde birbirine paralel sıralanmış tonozlar açığa
çıkarılmıştı. 2011 yılında bu tonozların doğu yönünde devamı açığa çıkarılmıştır.
Tonozların üzerinde ise kuzey-güney aksında uzanan iki duvar, düzgün işlenmiş büyük
kalker blokların kullanıldığı kalın duvar örgüsüyle ve çevreye dağılmış mimarîye ait
üst yapı elemanlarıyla M.S. 2. yüzyıla tarihlenen anıtsal bir yapıyı, bir tapınağı işaret
etmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu alanda gerçekleştirilecek çalışmalar somut bulgular
elde edileceğini vaad etmektedir.
Tonozlu terasın üzerindeki yapının üçüncü yapı evresi M.S. 5. yüzyıla, dördüncü
yapı evresi ise M.S. 13. yüzyıla tarihlenmektedir. 2011 yılında tonozların üçüncü yapı
evresinde tonoz ayakları önünde tespit edilen kuzey-güney uzantılı duvar bölmelerinin
doğu yönündeki devamları açığa çıkarılmıştır. Kazı çalışmalarının sürdürüldüğü alanın
doğu bölgesinde M.S. 5. yüzyıla tarihlenen sulu bir mekânı işaret eden tabanının mermer
(?) levha ile döşeli olduğu tabandaki kireç tabakasından anlaşılan sulu bir mekân tespit
edilmiştir. Ancak taban döşemesi ve bu mekânın ait olduğu yapının devamı tahribata
uğramıştır; planı da tanımlanamamaktadır. Sulu mekânın güneybatı köşesinde bir alt kota
inen zeminde hipokaust ayaklarına ait yuvarlak tuğlalar bu alanda alttan ısıtma sistemine
sahip bir banyo odasının varlığı fikrini vermektedir. Mekânın planı tahribat nedeniyle
tanımlanamaz durumdadır.
4. Tiyatro
Sütunlu Cadde’nin doğu ucunda propylon/tetrapylonun açıldığı alandan ulaşılan
tiyatro vadiye cepheli, vadi yamacına dayalı inşa edilmiştir. Caveası iki katlıdır.
Cavea basamaklarının ikinci katı tahribat görmüştür. 2009 yılı çalışmalarımızda cavea
basamakları açığa çıkarılmıştır. Orkestra tabanı yaklaşık 2,0 m. toprak ve mimarî bloklar
ile dolguludur. 2012 yılı kazı programımızda ikinci kat cavea basamakları ve tiyatronun
dış cephesi çevresinde mimarîye ait parçaların tespit çalışmaları, sahne binası bölgesinde
erozyon dolgusu toprak temizliği çalışmaları sürdürülecektir.
2009 yılı çalışmalarımızda skenenin tek katlı olduğu tespit edilmişti. Kuzey ve
güney cephedeki mimarîye ait büyük bloklar buluntu sırasına göre hamamın doğusundaki
düzlük alanda tasnif edilmiş ve numaralandırılmıştı. 2009 yılında açığa çıkarılan sahne
binasının mimarîye ait buluntuları yardımıyla sahnenin tek katlı olduğu belgelenmiş, doğu
ve batı uçta girişler tespit edilmiş, girişlerin yanında sahneye açılan kapılar saptanmıştı.
Bu kapıların yanında ise simetrik iki niş belirlenmiştir. Ancak nişler ve üst yapı tamamen
tahribata uğramıştır. Batı nişi önündeki in situ sütun, sahnenin sütunlu bir cephe mimarîsine
sahip olduğunu belgelemektedir. Üst yapı mimarîsine ait frizde farklı tipte tiyatro maskları
betimlendiği tespit edilmişti.
5. Hamam/Nymphaeum (?)
Güney Kilise’nin güneyinde, Kemeburun-Karatepe asfalt yolunun doğusunda,
sulama borusunun kuzeyinde tahribata uğramış, tuğla ve harç örgülü bir yapı kalıntısı
bulunmaktadır (Resim: 5). Aktif tarım alanı içerisinde bulunan bu yapı gerek tarımsal
faaliyetlerden, gerekse içerisinde bulunan ağaçtan dolayı tahribata uğramıştır. Yapıyı
tanımlamak ve işlevi hakkında detaylı bilgi elde etmekamacıyla alanda temizlik çalışması
gerçekleştirilmiş, mevcut kalıntının planı çizilmiş, kent planına aplikasyonu yapılmıştır.
Şahıs mülkiyeti sınırları içerisinde kalan yapının planı ve fonksiyonu tanımlanamamaktadır.
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6. Güneydoğu Tepesi ve Terası
Kastabala antik kentinde 2009 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza
başladığımız ilk gün sürdürdüğümüz yüzey araştırmalarımızda tiyatro ve hamamın inşa
edildiği vadinin doğu ucunda, Töngelenlik Mevkii’nde kaçak kazı yapıldığını tespit
ettiğimiz ve acil müdahele ile kazı başlattığımız bu alanda, doğu yönünde bir teras duvarına
sahip kutsal alan ve kutsal alan içerisinde yüksek podyumlu bir tapınak belgelenmişti.
Terasta 2009 yılında sürdürdüğümüz çalışmalarda pullukla derin toprak sürümüne izin
verilmesi sonucu, kültür tabakası erozyonu gerçekleştiği, kültür tabakasının tamamına
yakın büyük bölümünün tahrip edildiği, kutsal alandaki tapınağın taban döşemesi
seviyesine kadar yok edildiği, tapınağın duvarlarının stylobat seyiyesinden yaklaşık
2–3 metre aşağıya kadar bozulduğu belgelenmişti. Kutsal alanda sistemli kaçak kazı
çukurlarının kim/kimler tarafından gerçekleştirildiği ise hâlen meçhuldür.
Güneydoğu tapınak terasının hâlen şahıs mülkiyetinde olması, bu alan ve çevresinde
tarım faaliyetlerinin yoğun biçimde sürdürülmesi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz
2011 yılı için bu alanda öngörülen kazı, sondaj ve belgeleme çalışmalarımızı yapmamız
mümkün olmamıştır.
7. Mezar Yapıları (M 1–9)
Nekropol alanındaki araştırma ve belgeleme çalışmalarına kapsamlı biçimde devam
edilmiştir (Resim 6). Kalenin batı eteğinde ören yeri bekçi kulübesinin kuzeyindeki arazi
şahıs mülkiyetinde olduğu için buradaki anıtsal mezar yapılarında arazi sahiplerinin
inisiyatifleri çerçevesinde anıt mezar yapılarında bu yapıları tanımlamak, mimarî
elemanlarını belgelemek amacıyla temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. CevdetiyeKaratepe karayolunun batısında Kastabala kent dokusunun yayılım alanında ve ören
yerinin doğusunda Kazmaca Köyü yönünde nekropol alanında yüzeyde görülen mezar
anıtlarında da arazi sahiplerinin izinleri alınarak buralardaki mezar yapılarını tanımlamak,
mimarî elemanlarını belgelemek amacıyla temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmalar sonucunda 8 mezar yapısı tespit edilmiş ve belgelenmiştir. Ağabalık Tepesi’nin
güney yamacında kayaya oyulmuş lâhit formlu anıt mezar ve kaya yamacında tespit edilen
Medusa ve Athena (?) tasvirlerinin kazıma çizgiyle betimlendiği bölgelerde temizlik ve
belgeleme çalışmaları yapılmıştır.
Kuzey Sütunlu Cadde’nin kuzeyinde Kale Tepesi’nin eteğinde bir grup mezar anıtı
yer almaktadır. Bu mezar yapılarının mimarî plan ve inşalarında kullanılan malzemeler
farklıdır. M1 tuğla malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Yapı büyük ölçüde tahrip
edilmiştir. Mezarın girişi doğu yönündedir. Doğu cephesine ait duvar kalıntısı ve kuzey
mekân bölmesine ait duvar kalıntısı tanımlanabilmektedir. Yöre halkı kentin darphanesinin
burası olduğu efsanesi ile kalıntıları büyük ölçüde tahrip etmiştir. Şahıs mülkiyetinde olup,
mevcut kalıntılar insan ve tarım tahribatı tehdidinde yok olmaktadır.
M2 kalker bloklar kullanılarak inşa edilmiştir. Tonozlu üst örtüsü çökmüştür.
Basamaklı bir podyum üzerinde yükselmektedir. Şahıs mülkiyetinde olup mevcut kalıntılar
insan ve tarım tahribatı tehdidinde yok olmaktadır.
M3 şekilsiz andezit ve kalker taşlar ile kireç harcı bağlayıcı malzeme kullanılarak
inşa edilmiştir. Mezar yapısının girişi kuzeye açılmaktadır. Semerdam çatısı da taş ve
kireç harcıyla inşa edilmiştir (Resim 6).
M5 anıt mezarlar içerisinde en görkemlisidir. Kentin güneyindeki karayolunun
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batısında ovada yükselmektedir. Yarım sütun ve nişli cephe mimarîsi dörtgen planlıdır. Batı
cephe kısmen korunmuş diğer yönlerde yapı tamamen çökmüştür. Şahıs mülkiyetindeki
arazi içinde bulunana mevcut kalıntılar insan ve tarım tahribatında, yok olmaktadır.
M6 anıt mezarı M5’in güneybatısında yer alır. Tamamen tahribata uğramıştır,
planı mevcut durumuyla tanımlanamamaktadır. Şahıs mülkiyetinde olup yoğun tarım
tehdidindedir.
M7 anıt mezarı M5’in güneybatısında ovada inşa edilmiştir. Taş ve kireç harcı
malzemeden inşa edilmiş, dikdörtgen planlıdır. Mezar odasının giriş kapısı doğu
cephededir.
8. Topografik Çalışmalar
Kastabala antik kenti, bugün Çukurova olarak bilinen Ceyhan Nehri‘nin kuzeybatıya
döndüğü kıvrımda Kesmeburun, Kazmaca ve Bahçeköy arasında genişlemektedir. Antik
kent küçük bir ovaya hâkim kaya çıkıntısı üzerinde yükselen Ortaçağ (M.S. 13.-14. yüzyıl)
kalesi çevresinde gelişmektedir. Antik kentin sur içinde kalan bölgesi Kesmeburun,
Kazmaca ve Bahçeköy köylerinin paftalarının kesiştiği noktada yer almaktadır. 1955
yılında hazırlanan paftalar bugüne kadar güncelleştirilmemiş, kadastro müdürlüğü
parsellerin sayısallaştırılması çalışmalarını ancak yeni başlatmıştır ve bu çalışmalar hâlen
devam etmektedir.
2011 yılında kentin haritası ve planı ile ilgili araştırmalar ilk kez tarafımızdan
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında gelişmiş GPS yardımıyla ile kentin
geliştiği vadi ve çevresinde çalışmalar sürdürülmüştür. Kentte 2009 yılında başlatılan kazı
ve araştırma çalışmalarımızda tespit ettiğimiz ve açığa çıkardığımız taşınmazların kent
planına aplikasyonu yapılmıştır. Kastabala’da 2011 yılından itibaren gerçekleştirilecek
kapsamlı arkeolojik kazı çalışmalarına hazırlık yapılmıştır.
9. Hamam ve Çevresi
Hamamın güneybatısında, vadinin güney yamacının eteğinde kullanım amacı,
hamamla bağlantılı olup olmadığı şimdilik somut biçimde belgelenemeyen bir yapı
kalıntısı tespit edilmiştir.
10. Yayın Çalışmaları
Kastabala antik kentinde sürdürdüğümüz 2011 yılı çalışmalarından elde edilen
bulgu ve buluntular yazılı ön rapor ile yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen konferanslarda
arkeoloji dünyasının bilgi ve ilgisine sunulmuştur. Ayrıca kazı buluntusu özgün eserlerimiz
1 doktora ve 2 yüksek lisans tezi projesi kapsamında ayrıntılı biçimde değerlendirilmektedir.
Sonuç
Burada sunulan çalışmada 2011 yılı çalışmalarında elde edilen bulgu ve buluntular
değerlendirilmiştir. Bilindiği gibi arkeolojik çalışmalar yavaş ilerlemekte, büyük özveri ve
sabır gerektirmektedir. Kazı çalışmalarımız kapsamında geliştireceğimiz yeni projelerimizi
başarıyla sonuçlandırıp Anadolu arkeolojisinin eksik halkalarını tamamlayacak bulgular
elde edilmesini vaad eden Kastabalamızı ülkemiz turizmine kazandırmayı ümit etmekteyiz.
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Resim 1: Kastabala, Kuzey Sütunlu Cadde, batıdan genel

Resim 2: Kastabala, Kuzey Sütunlu Cadde, kuzeydoğudan genel

Resim 3: Sondaj 1, Kuzey Sütunlu Cadde, güneyden genel
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Resim 4: İnsan kaynaklı tahribat, güneybatı Hamamı/
Nymphaeum (?), doğudan genel

Resim 5: Sondaj 1, Güney Sütunlu Cadde, batıdan genel

Resim 6: Anıt Mezar (M3), kuzeyden
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DİVRİĞİ KALESİ 2011**
E.ESER*
A.Başak AKAY
Divriği Kalesi 2011 yılı çalışmaları, 18 Temmuz 2011 tarihinde başlamış ve 15 Eylül
2011 tarihine kadar devam etmiştir. Temmuz ayında 42, Ağustos ayında 49 ve Eylül ayında
da 20 işçi ile çalışılmıştır. Kazıya Bakanlık temsilcisi olarak Konya Müzesi’nden Sayın Ali
Akyıldız katılmıştır.1
2011 yılı çalışmaları; Kale Camii Güneyi, Bayrak Direği Çevresi, Sultan Kapısı, Ana
Kapı Çevresi ve Anonim Yapı’da gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1).
Kale Camii Güneyi
Kale Camisi’nin yaklaşık olarak 20 m. güneyinde, zeminde rahatlıkla görülebilen
bir duvar izi nedeni ile bu bölümün kazılmasına karar verilmiştir (Resim: 1). 5.00x8.00
m. ölçülerindeki açmada temizlik sonrası çalışmalara başlanmıştır. Yüzeyde görülebilen
ve devamı açılan duvarın, yaklaşık olarak 9.10 m. uzunluğunda ve 0.75 m. kalınlığında
olduğu anlaşılmıştır. Çalışmalar ilerlerken bu duvarın yaklaşık orta bölümünde, doğu-batı
doğrultusunda ikinci bir duvar açığa çıkarılmıştır. 0.75 m. kalınlığındaki bu ikinci duvarın
açılabilen bölümünün uzunluğu yaklaşık olarak 5.20 m.dir.
Çalışmalar sonunda açma, 6.80x13.35 m. ölçülerine ulaşmıştır. Alan içerisinde
birbirlerine yakın ölçü ve benzeri özelliklere sahip duvarlar ortaya çıkmıştır. Özellikle
kuzeyde kerpiç malzemeden yapılmış bir duvara ait bir bölümün varlığı görülmüştür.
Açmada yapılan çalışmalar sırasında hem alçı hem de taş süsleme parçalarına
rastlanmıştır. Bunlardan alçı olan birinin üzerinde renkli sırla yapılmış bir kitabe kalıntısı yer
almaktadır (Resim: 2).2 Duvar dolgusu olarak kullanılan parçanın özel ve önemli bir mekâna
ait olduğu değerlendirilmiştir, ancak bu bölümde tahribatın fazla olması düşündürücüdür.3
Muhtemelen erken döneme ait olan yapı, mekânlar ve duvarlar yıkılmış, süsleme parçaları
parçalanarak duvarlar için dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır.
Bayrak Direği Çevresi
Kale alanı içerisinde, en yüksek noktada yer alan Bayrak Direği çevresinde çalışma
*E. ESER, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Kampüs, 58140-Sivas/TÜRKİYE.
** www.divrigikalesi.com
1
Kazı Evi problemi nedeni ile ekip, iki kere yer değiştirmek zorunda kalmıştır. 2011 yılı çalışmalarına Sanat
Tarihçileri Celal Çetin, Kübra Karabulut, M. Cahit Altun, ve M. Ali Doğan, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden; Oktay Gündoğdu, Ferdi Cibo, Güven Altuntaş, Yunus Aydın,
Fatih Şen, Gizem Yarar, Esma Ateş, Sunay Tufan, Erdal Hasar, Özgür Dülger, Ali Aydoğan, Ahmet Faruk Sayar,
Kübra Güçyetmez, Sema Kuşbaşoğlu ve Handan Akdovan, C.Ü. Antropoloji Bölümü öğrencilerinden Rabia
Demirören, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Tuğba Kiriş ve Dokuz Eylül Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü öğrencisi Sait Yılmaz katılmıştır.
2
Kitabeyi inceleyen, C.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Hasan Yüksel, aşırı
tahribat görmüş olan kitabe parçası üzerindeki yazının es-said ‘mutluluk’ kelimesi olabileceğini belirtmiştir.
Kitabeye ait diğer parçaların bulunma ihtimali, ait olduğu yapının işlevinin saptanmasına yardımcı olacaktır.
3
Profilli bir bordür üzerindeki kitabenin, bir mihraba ait olma ihtimali çok güçlüdür. Kale Camisi’ne çok yakın
bir alanda çıkmış olması, şimdilik, önemli mekân ya da birtakım yapıların bu bölümde olabileceğinin kanıtı
olarak görülmektedir.
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kararı alınmıştır (Resim:3). 10x10 m. ölçülerindeki F-40 açması, çalışmanın sonuna doğru
6.80x18.80 m. boyutlarına ulaşmıştır.
Bu bölümde ortaya çıkan duvarlarla birlikte kuşkusuz en önemli buluntu, açığa
çıkarılan bölümü 3.80x4.00 m. ölçülerinde olan ve doğuya doğru devam eden kesme taş
zemin döşemesidir. Bu bölümde, zemin döşemesi üzerinde yer alan mekânı oluşturan
duvarlar, moloz taş ile örülmüş olup bağlayıcı malzeme olarak çamur kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Duvarda görülen balıksırtı örgü önemli olup alanda değişik yerlerde açığa
çıkarılan yapılarda da rastlanmış olması nedeni ile dikkat çeker.4 Zemin malzemesinde
görülen özenli işçiliğe rağmen, duvarların basit moloz taş örgüsü ve zeminle uyuşmayan
doğrultuları nedeni ile bu bölümde en az iki yapı evresinin olduğu sanılmaktadır. Mekân
içerisinde biri kuzeydoğu köşede diğeri ise batı duvar güneyinde olmak üzere iki pişmiş
toprak ocak-tandır açığa çıkarılmıştır. Direk olarak döşeme üzerine yerleştirilen bu ocaklar
fazla yüksek olmayıp çapları da çok geniş değildir.5 Güney duvar orta bölümünde zeminde
yer alan yaklaşık 1.00 m. genişliğindeki kerpiç kalıntının işlevi anlaşılamamıştır.6
Zemin döşemesinin doğuya doğru devam ediyor olması, özgününde önemli ve
belki de daha büyük bir mekâna ait olduğunu gösteren en önemli veriyi oluşturur. Bu
bölümden gelen alçı kalıntılar, üzerlerinde yer alan süslemeler ile mekân ya da mekânların
alçı kaplamalı olduğunu göstermektedir. Üzücü olan, bu alçı süsleme parçalarının zaman
içerisinde aşırı tahribat görmüş olmasıdır. Geç Dönem Divriği konutlarında alçı malzemeye
dayalı süslemenin varlığı örnekler nedeni ile bilinmektedir: ancak kimi parçalar üzerindeki
bezeme detayları bunların erken döneme ait olabileceği değerlendirmesine neden
olmaktadır. Gelecek sezonlarda Kale Camii güneyinin tamamen kazılarak ortaya çıkarılması
planlanmaktadır.
Sultan Kapısı (Resim:4)7
Bu bölümde, alan temizliği ile çalışmalara başlanmıştır. Sultan Kapısı’nın doğusunda
yer alan yüksek eğimli bölüm tehlike yarattığı için basamaklanarak kontrol altına alınmaya
çalışılmıştır. 4’ü güneyde 2’si ise kuzeyde olmak üzere 6 güvenlik basamağı oluşturulmuştur.
Yapılan basamaklama çalışmaları sırasında, güneyde yer alan basamaklar içerisinde
ve kesitlerde tahribat görmüş bir tandırla birlikte 1081,20 m. kotunda ve kuzey-güney
doğrultusunda 4.10 m. uzunluğunda bir duvar açığa çıkmıştır. Duvarın üst bölümü moloz
taş malzeme ile örülmüşken alt kısmının kerpiç örgülü olduğu görülmüştür. Bu teknik detay
4

Alanda yapılan kazılarla ortaya çıkan duvarların büyük bölümünde balıksırtı örgü türüne rastlanmaktadır. Taş
malzemenin boyutlarının küçüklüğü ve bağlayıcı malzemeye sahip olmamaları nedeni ile bu örgü türünün tercih
edildiği anlaşılmaktadır. Bir dönem özelliği olarak değerlendirilen bu duvar örgü tekniği, büyük bir dikkatle
takip edilmektedir.
5
Batı ve kuzey duvar dibinde ortaya çıkan ve ocak-tandır olarak tanımlanan mimarî elemanlar, yüksek ve derin
olmayan yapıları ve bacalarının bulunmuyor olması nedeni ile daha çok mangal görünümündedirler.
6
Güney duvar ortasında yer alan ve tahribata uğrandığı anlaşılan birim, boyutları ve biçimi ile dikkat çeker. Bu
örneğin bacası da olan bir tandır olma ihtimali söz konusudur. Kazı güneye doğru geliştirildikçe konu netlik
kazanacaktır.
7
Zaman zaman A kapısı olarak da adlandırılan kapı, sur üzerindeki konumu ve Ulu Cami ile olan geometrik
ilişkisi nedeni ile özel kullanıma özgü bir kapı gibi görünmektedir. N. Sakaoğlu, Türk Anadolu’da
Mengücekoğulları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2005, s.195’te; “Divriği şahlarının da kale ile ulu cami
arasında ve bu kapı ile irtibatlı bir sarayları, kale içinde de yine bu kapıdan geçilerek ulaşılan bir kasırları
bulunuyordu değerlendirmesi yapılmıştır. Durumun böyle olduğunu gösterir bir veri bulunmamakla birlikte,
konu çok yönlü olarak takip edilmektedir. Kesin bir yargıya varmadan önce kapının bulunduğu alanın tamamen
açılması ve izlerin değerlendirilmesi gerekmektedir.
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kazı açısından bir ilk olup gelecek sezonlarda da takip edilmesi düşünülmektedir. Bölgesel
bir deneme ya da genel bir teknik detay olup olmadığına karar vermek için daha çok veriye
gereksinim duyulmaktadır.8
Alanda yapılan çalışmalar sırasında; çok sayıda sırlı ve sırsız seramik parçaları,
pişmiş toprak lüle ve maden parçaları, cam bilezik parçaları ve iki sikke bulunmuştur. Aşırı
paslanma nedeni ile tahrip olan sikkelerin dönemleri saptanamamıştır.9
Bu bölümdeki çalışmalar, 30 Temmuz 2011 tarihinde kapatılmıştır.
Ana Kapı ve Çevresi (Resim: 5)
Ana Kapı çalışmalarını “Giriş” ve “İç Bölüm” olarak iki başlık altında ele almak
mümkündür. Giriş bölümünde her yıl yapıldığı üzere temizlikle işe başlanmıştır. Temizlik
çalışmalarına paralel olarak hem giriş bölümünde hem de arkasında basamaklar yapılarak,
giriş-çıkış rahatlatılmaya çalışılmıştır. Bu bölümde, moloz tabakasının çok kalın olması
nedeni ile özgün zemine henüz ulaşılamamıştır. Bu bölümden çıkarılacak moloz için, kazı
başında rampa olan zeminde daha sonra merdiven basamakları yapılmıştır.10
Kapı ve arkasındaki temizlik ve basamaklama çalışmalarına paralel olarak, kapının
doğusunda sur içi bölümde de çalışmalara başlanmıştır. Giriş koridoru kuzeyinde yapılan
basamak çalışması sırasında, bir önceki sezonda açığa çıkarılan Nizamiye mekânının
güneyinde, surla birleşen ve 0.80 m. genişliğinde bir alana yayılmış olan kireç harçlı bir
zemin ortaya çıkarılmıştır. Temizlik ve moloz kaldırma çalışmaları, Nizamiye mekânı
içerisinde de devam etmiş ve duvarlar daha belirgin hâle getirilmiştir.
Giriş’in arkasının açılması çalışmalarına paralel olarak, doğu bölümdeki yamaçta
basamak çalışmaları yapılmıştır. Bu bölümde 1069,80-1071,48 m. kotları arasında, birbirleri
ile ilişkileri tam olarak anlaşılamamış ve şimdilik basamak kesitlerinde kalan 3 duvar açığa
çıkmıştır. Bağlayıcısı bulunmayan duvarların ne tür mekânlara ya da yapılara ait oldukları
anlaşılamamıştır. Özellikle kuzeyde yer alan ve 2.50 m. kalınlığı ile dikkat çeken duvar
temizlenmiş ve doğusu açılmaya çalışılmıştır.
Ana Kapı bölgesinde, kapıyı rahatlatmak ve bu bölümdeki kazıyı daha verimli
kılabilmek amacı ile yaklaşık 60 m. uzunluğunda bir alanda basamaklama çalışmalarına
devam edilmiştir. Alanın güneyinde kesme taş kaplamalı 1.00x3.40 m. ölçülerinde bir
duvarla, kuzeyde bir çeşme kalıntısı açığa çıkarılmıştır.
Çeşme cephesinin büyük oranda tahrip edilmiş olmasına rağmen, güneyinden
çeşmeye bağlanan bir künk hattının bulunduğu ve künk dizisinin kuzeye, yamaca doğru
döndüğü anlaşılmıştır.11 Kale içerisinde, Ahmet Şah tarafından yaptırıldığına inanılan iki
çeşme bulunduğu söylenmektedir ki, ölçüleri ve genel hâli ile bu çeşmenin bunlardan biri
olabileceği düşünülebilir.12 Cephesi tahrip edilen çeşmeden günümüze gelebilen bir diğer
kalıntı ise önünde yer alan su haznesidir (tekne). Bazalt taşından oyulan hazne, kırık olmakla
8

Ortaya çıkan bu yeni teknik detay, şimdilik yalnızca profilde izlenen bir durumdur ve alandaki kazının
genişletilmesi ile hakkında daha çok veriye ulaşılacağı düşünülmektedir.
9
Mengücek sikkeleri hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Ele geçirilen sikkeler, aşırı korozyon nedeni ile
bozulduklarından, dönemlerinin anlaşılabilmesi mümkün görünmemektedir.
10
Kapının belki de yüzyıllar süren doldu nedeni ile neredeyse tamamı kapanmıştır. Geçen yüzyılın başına
tarihlenen bir fotoğrafta, giriş-çıkış için kullanılan küçük bir açıklık kaldığı görülmektedir. Kalın moloz
tabakasının kaldırılması sırasında, iç ve dış zemin yüksekliklerine dikkat etmek gerekmektedir. İç kısımların
kazılmasına paralel olarak kapı da daha belirgin hâle gelmektedir.
11
Künklerin yerleştiriliş şekilleri, suyun yukarıdan taşındığını işaret etmektedir.
12
İkisi iç kalede biri ise dış kalede üç çeşmenin varlığından söz edilmektedir. N.Sakaoğlu, a.g.e., s.200.
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birlikte, hâlâ yerindedir ve zemin bilgisi vermesi nedeni ile oldukça önemlidir (Resim: 6).
Çeşmenin kuzeyinde, doğudan, yamaçtan gelen künklerin birleştiği, kare biçimli bir
birim açığa çıkmıştır. Bir tür su toplama ve dağıtma alanı gibi görünmekle birlikte, işlevi
henüz tam olarak anlaşılamamıştır (Resim: 7). Bu bölümün de gelecek sezonlarda kazılarak
temizlenmeye ihtiyacı vardır.
Bu birimin kuzeyinde, dikdörtgen biçimli ve zemini yer yer sıvalı bir mekân açığa
çıkarılmıştır. Mekân, doğuda çok kalın bir duvara yaslanan duvarlarla oluşturulmuştur.
Kapısının kuzeybatı köşede olduğu anlaşılmakla birlikte, işlevi bugün için bilinmemektedir.
Basamaklanan bu alanın güney ucunda ve kesitte açığa çıkan duvar, bağlayıcı
malzemesi ve boyutları ile dikkat çekicidir (Resim: 8). 1.00 m. kalınlığındaki duvarda,
bağlayıcı malzeme olarak kireç harç kullanılmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalar
sırasında açığa çıkarılan örnekler içerisinde, malzeme-teknik açıdan en özenli işçiliğe sahip
örnek olarak karşımızdadır. Ne tür bir yapıya ait olduğu henüz anlaşılamamakla birlikte,
gelecek sezon yapılacak çalışmalarla biçimi ve dolayısıyla da işlevinin öğrenilebileceği
düşünülmektedir.
Anonim Yapı
Ana Kapı’nın yaklaşık olarak 90 m. kuzeyinde, içi moloz taş ile dolu bir yapı kalıntısı
bulunmaktadır (Resim: 9). İşlevi henüz anlaşılamadığından Anonim Yapı olarak anılacak
olan mekân kare biçimli olup kenar uzunluğu yaklaşık olarak 10 metredir.13
Çalışmalara güney duvar önünden başlanmıştır. Molozun kuzeybatı köşeden rahat
bir şekilde çıkarılabilmesi için, mekân içerisinde de basamaklama yapılması gerekmiştir.
Temizlik çalışmaları ilerledikçe ve zemine yaklaşıldıkça mekânın kesme taş kaplamalı
olduğu anlaşılmıştır. Güney duvar üzerinde yaklaşık eksende ve eksenin doğusunda farklı
büyüklük ve biçimlerde iki nişe işaret eden döküntüler mevcuttur. Mekânda asıl dikkat çeken
unsur, kuzeydoğu ve güneybatı köşede üst seviyede izleri hâlâ görülebilen köşe üçgenlerinin
varlığıdır. Kare biçimi ve köşe üçgenlerinin varlığı, mekânın eğrisel bir örtü ile örtülü olduğu
değerlendirmesine yol açmıştır. Eğer söz konusu olan bir kubbe ise yaklaşık olarak 10 m.
çapında olacağından, özel ve önemli bir yapı ile karşı karşıya olunduğu düşünülebilir.14
Mekâna ait giriş kapısının kuzeybatı köşede araştırılması uygun görülmüş olup,
çalışmalar bu bölüme kaydırılmıştır. Zemin araştırması yapılmış olmasına rağmen, kapı ya
da eşiğe ait bir ize rastlanmamıştır. Açılan ve derinleşilen bu bölüm, mekân içerisindeki
moloz dolgunun daha rahat bir şekilde çıkarılabilmesi için doldurularak, giriş-çıkış için daha
güvenli bir yol oluşturulmuştur.
Mekândaki molozun boşaltılması sırasında çok sayıda tuğla malzemeye rastlanmıştır.
Malzemenin örtü için kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Güney duvar orta bölümünde,
mekân zeminine yakın bir derinlikte açığa çıkan tuğla malzemeden örülmüş duvar kalıntıları
(?), eğrisel biçimleri ile örtüye ait parçalar gibi görünmektedirler.15 Gelecek kazı sezonları
boyunca mekânın tamamen temizlenmesi ve açığa çıkarılması mümkün olacaktır. Bir
13

Anılan kenar uzunluğuna, temizlik çalışmaları sonucunda ulaşılmıştır.
İlgili birim, N. Sakaoğlu, a.g.e., s.199’da 8x8 m. kenar uzunluğuna sahip bir havuz olarak tanıtılmıştır.
Anlatılardan hareketle, yağış suları ile doldurulan havuzun, epeyce derin olduğu ve çevresinde de bir parmaklığın
bulunduğu belirtilmektedir. Parmaklığa dair bir kalıntıya rastlanmamıştır. Mekân, havuzdan daha çok bir yapı
izlenimi bırakmaktadır ki, güney duvarındaki niş kalıntıları ve köşe üçgenleri de buna işaret etmektedir. Gelecek
çalışma dönemlerinde, mekâna ait bilgilerin daha da artacağı değerlendirilmektedir.
15
Yıkılmış olan bu tuğla kütlelerin işlevi ve tam biçimleri henüz anlaşılamamıştır. Kazının son günlerinde ve
profilde ortaya çıkan tuğla kalıntıları, spiral benzeri bir yapıya sahip görünmektedirler.
14
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kapının açığa çıkma ihtimâli, kale zeminine ait bir derinlik elde edilmesini sağlayacağından
önemli görülmektedir.
Mekân biçim, malzeme-teknik özellikleri ve derinliği nedeni ile kalede yer alan erken
tarihli eserlerden olmalıdır. Yapılacak çalışmalarla, işlevi ve dönemi kesin olarak tespit
edilebilecektir.
Küçük Buluntular
2011 yılı küçük buluntuları arasında, cam, seramik, maden eserler ele geçirilmiştir.
Cam buluntular arasında çeşitli renk ve bezemelere sahip bilezik parçaları önemli
bir yer tutar. Ana renk olarak siyaha yakın koyu lacivert, mavi yoğun olmakla birlikte sarı
ve beyaz bilezik parçaları da bulunmaktadır (Resim: 10). Bezemelerde gövdenin spiral
yivli olması dışında, farklı renkte -özellikle beyaz- cam hamurunun gövdeye eşit aralıklarla
damlatılması ile oluşturulan bezemeler, yine farklı renkte–beyaz, sarı, mavi, lacivert-cam
liflerinin gövdeye sarılması ile oluşturulan spiraller, gövde üzerine farklı renkler ile yapılan
dalga motifine benzer bezemeler görülmektedir16.
Ayrıca, farklı boyut ve renklerde, kolye, bilezik gibi süs eşyalarına ait cam boncuklar
da ele geçirilmiştir.
Seramik buluntular 2011 öncesi kazı sezonlarında ele geçirilen buluntular ile
benzerlik göstermektedir. 2011 yılında da az sayıda olmakla birlikte Geç Roma-Erken
Bizans Dönemine tarihlenen terra sigillata ve kırmızı astarlı kaplara ait ağız ve kaide
parçaları bulunmuştur.
Ortaçağa ait sırsız kaplar arasında; tam form veren küçük boyutlu bir kap, testilere ait
süzgeç, emzik, kulp, testi ve kâselere ait ağız, kaide ve gövde parçaları, kürevi konik kaplara
ait parçalar, fırın malzemesi üçayak sayılabilir17. Sırsız seramikler arasında, Geç Osmanlı
Dönemine ait lüleler damgalı ve yoğun bezemeli örnekler ile dikkati çekmektedir.
Ortaçağa ait sırlı seramiklerde ise, kâse veya tabaklara ait, sgraffito ve champleve
tekniği ile bezeli, bitkisel (yaprak, palmet, çiçek) veya örgü motifli ağız, kaide ve gövde
parçaları bulunmaktadır. Teknik ve tek ya da çok renkli sırlarda kullanılan renkler (yeşil ve
sarının tonları) ile 12.-13. yüzyıl seramiklerine benzerlik gösterirler (Resim: 11). Ortaçağ
seramikleri arasında onarım delikleri bulunan ağız ve gövde parçaları da dikkati çeken
örnekler arasındadır.
12.-13. yüzyıla ait benzerleri Anadolu’da birçok kazıda ele geçirilen özellikle
“Rakka” seramiği olarak anılan firuze renkli sır altına siyah bezemeli kâselere ait parçalar da
dikkati çeken örnekler arasında yer almaktadır18.
Osmanlı Dönemine ait seramikler arasında ise mavi-beyaz Kütahya fincanlarına
ve 14.-15. yüzyıllara tarihlenen “Milet İşi” denilen İznik seramiklerine ait parçalar
bulunmaktadır19.
16
Cam bilezikler için ayrıca bkz. E.Eser, “Divriği Kalesi Yüzey Araştırması 2006”, 25. Araştırma Sonuçları
Toplantısı, Cilt 3, Ankara 2008, s.196, not 18.
17
Kürevi konik kaplar için bkz. G. Tunçel, “Sırsız Seramik Sanatı”, A. U. Peker ve K. Bilici (ed.), Anadolu
Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı (Mimarlık ve Sanat), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:
Ankara, 2006, s. 526-528.
18
Samsat kazısında ele geçirilen benzer örnekler için bkz. L. Bulut, “Samsat Kazısı Buluntuları”, G. Öney ve
Z. Çobanlı (ed.), Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:
İstanbul, 2007, s.178-179.
19
Benzer örnekler için bkz. N. Ölçer vd., Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Akbank Kültür ve Sanat Dizisi: İstanbul,
2002, s. .244.
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19. yüzyıl sonları-20. yüzyıl başlarına ait içi ve dışı yeşil sırlı testi kaide, ağız ve
gövdeleri ile porselenlere ait parçalar Kale’nin 20. yüzyıla uzanan yaşamına işaret eden
buluntular arasında yer almaktadır.
Madenî buluntular arasında 6.-7. yüzyıllara ait, kol uçları ikişer daire ile sonlanan,
üzeri iç içe daire motifleri ile bezeli küçük boyutlu bronz haça ait parça (Resim: 12) ile
olasılıkla Osmanlı Dönemine ait iki kemer tokası ve bir bronz yüzük dikkati çeken örnekler
arasındadır.
Onarım Çalışmaları
Sivas Bölge Koruma Kurulu’ndan alınan izin çerçevesinde, kale alanında birkaç
yerde, geri dönülebilir şekilde onarım çalışmaları yapılmıştır.20
Sarnıç/Kar Kuyusu
Kale Camii kuzeyinde yer alan, tonoz örtülü kar kuyusunun bilinmeyen bir tarihte
yıkılmış olan kuzey duvarı, çevreden toplanan moloz taş malzeme ile örülerek kapatılmıştır.
Ziyaretçiler açısından istenmeyen bir durumun oluşması da engellenmiştir. Örgüde bağlayıcı
malzeme kullanılmamış olup geniş ölçekli bir onarım çalışması için sökülerek kaldırılması
mümkündür.
Tonoz üzerinde ve batıda yer alan havalandırma açıklığının üzeri de demir ızgara ile
kapatılmış ve bu bölümde yürümenin tehlikeli olduğunu belirten bir tabela yaptırılmıştır.
Güney Sur Mağara Girişi
Güneyde yer alan sur üzerinde doğuda bulunan mağaraya geçiş için sur üzerine açılan
kapının (?) demir bir kapı ile kapatılması sağlanmıştır. Bu açıklığın örülmesi ile kontrolsüz
girişlerin de önlenmesi amaçlanmıştır.21
Güney Sur Batı Açıklık
Güney surun batı köşesine yakın büyük boyutlu açıklık, yine geri dönülebilir biçimde,
alandan toplanan taş malzeme ile örülerek kapatılmıştır. Duvarın güney yüzüne kireç
malzeme ile derz yapılmış olmakla birlikte, genel ölçekli bir onarım çalışması sırasında yine
sökülebilir nitelikte bir örgü oluşturulmuştur.
Ana Kapı Söve Onarımı
Ana kapı kemerine ait üzengilerden güneydekinin, sövesi bilinmeyen bir tarihte
yıkılmıştır. Bu durum tehlike oluşturduğundan bu bölüme geçici bir söve örülerek, tahribat
kısmen de olsa durdurulmuştur.
Belirtilen onarım çalışmalarına ek olarak, 2011 yılı çalışma sezonunda açığa çıkarılan
duvarlar, kum ve kireç kullanılarak dondurulmuşlardır. Duvarlarda oluşacak tahribatın
önlenmesi ve ziyaretçilere daha sağlıklı bir dolaşım alanı yaratılması açısından uygulama
başarılı olmuştur.

20
İlgili kuruldan, Kale Kapı’sına daha rahat ulaşabilmek amacı ile geçici bir yol yapmak için de izin başvurusunda
bulunulmuştur. Kazı ekibinin isteği olumlu karşılanmış olmakla birlikte, işin boyutunun büyüklüğü nedeni
ile yol yapımı 2011 yılında gerçekleştirilememiştir. Konu hakkındaki çalışmalar önümüzdeki sezonlarda da
sürdürülecektir.
21
Hem kar kuyusu hem de mağara kapısının daha sonradan tahrip edildiği öğrenilmiştir. Kazı alanının bir
bekçiye sahip olmaması, alan güvenliği ve alınan önlemler konusunda sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır.
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Çizim 1: 2011 yılı kazı alanları
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Resim 1: Kale Camii güneyi, genel görünüm

Resim 2: Çini kitabe parçası

Resim 3: Bayrak Direği Çevresi, Taş Zeminli Mekân
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Resim 4: Sultan Kapısı, doğudan genel görünüm

Resim 5: Ana Kapı Çevresi, kuzeye bakış, genel görünüm

Resim 6: Çeşme, batıdan genel görünüm
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Resim 7: Künklü Kare Birim, batıdan genel görünüm

Resim 8: Ana Kapı Bölgesi, Harçlı Duvar, genel görünüm
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Resim 9:Anonim Yapı, batıdan genel görünüm

Resim 10: Bilezik örnekleri
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Resim 11: Seramik örnekleri

Resim 12: Madenî buluntu örneği, bronz haç parçası
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AMASYA-HARŞENA KALESİ VE KIZLAR SARAYI
KAZISI 2011 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI
E. Emine NAZA- DÖNMEZ*
Amasya Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazısı (Plan: 1), Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle 18.07.201126.08.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir1. Kazı ekibinde, Doç. Dr. Şevket Dönmez,
Prof.Dr. M.Baha Tanman, Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal, Prof. Dr. Vedat Onar, Yrd. Doç.
Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Yrd. Doç. Dr. Metin Alparslan, Yrd. Doç. Dr. Meltem Alparslan,
Yrd.Doç.Dr. Hatice Kalkan, Sıdıka Ayşe Tuncer (Restarotör), Çiler Özdemir (Hititolog
- Sanat Tarihçisi), Gözde Dinarlı (Tarihçi), İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Semih
Yakut, Yunus Akalın, Irmak Melek ve Ezgi Karaoğlu yer almıştır. Bakanlık temsilcisi
olarak kazıda Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan Arkeolog Kezban
Kibar görev yapmıştır. Kazı çalışmasında 25 kişilik işçi ekibi yer almıştır.
Kazı çalışmalarına paralel olarak Kızlar Sarayı ile kalenin çeşitli noktalarında
temizlik, çevre düzenlemesi ve koruma tedbirleri planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmaların dışında, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel tarafından 2009 -2011 yıllarında, kalenin çeşitli
noktalarında ve Kızlar Sarayı mevkiinde jeomanyetik yöntemi kullanılarak yapılan
arkeojeofizik çalışmaları tamamlanmış ve söz konusu proje sonuçlanmıştır2. İstanbul
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Onar kazı çalışmaları
sırasında ele geçirilen hayvan kemikleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiştir.
2011 yılı kazı çalışmaları Kızlar Sarayı mevkiinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar
XIV. yüzyıla tarihlî hamamın3 kuzeyinde, C 2 ve E 3 olarak adlandırılan iki plan karede
(Plan: 1 - 2) başlatılmıştır.
C 2 Plan Karesi (Resim: 1-2)
14. yüzyıla tarihli hamamın kuzeyinde yer alan C 2 plan karesinin sınırları 8x8 m.
boyutlarında belirlenmiş ve bu plan karede çalışmalara başlanmıştır. Plan karenin kuzey
kısmında, dikdörtgen bir plana sahip olduğu düşünülen taş temelli ve duvarlı bir yapı
kalıntısına ulaşılmıştır. İşlevi henüz tespit edilemeyen mimarî yapı, 5.65 m. boyunda,
2.33 m. eninde ve 1.65 m. yüksekliğindedir. Duvar kalınlığı 0.83 m.dir. Mimarî yapıya
deniz seviyesine göre 440.42 m. derinlikte denk gelinmiştir. Yapının batı cephesinde,
günümüze ulaşamamış üst örtüsünün seviyesinde, çatı suyunun tahliyesi için bir adet su
oluğu bulunmaktadır. Kesme taş duvar örgüsüne sahip yapının henüz temel seviyesine
ulaşılamamıştır. Duvar örgüsü alt sıralarda üst sıralardaki örgüye göre daha iri blok
* Yrd. Doç. Dr. E. Emine NAZA-DÖNMEZ, Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazı Başkanı, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı, 34134-İstanbul/TÜRKİYE.
E-mail: edonmez@istanbul.edu.tr.
1
Kazı çalışması, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği (Proje No: 16684) ile
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taşlar şeklindedir. Yapının henüz sadece iki cephesi ortaya çıkarabildiğinden kuzey ve
doğu sınırları ve özellikleri henüz kesin olarak bilinememektedir. Buna göre C2 plan
karesi sınırları içerisinde kalan güney cephede, 0.51 x 0.67 cm. boyutlarında bir pencere
ile batı cephesinde, daha sonradan örülerek kapatılmış bir kapı açıklığının ancak 0.80
x 0.94 cm.lik kısmı görülebilmektedir. C 2 plan karesinde 2011 kapanış derinliği deniz
seviyesine göre 438.79 m. olarak ölçülmüştür.
E 3 Plan Karesi (Resim: 3-4)
E 3 plan karesinin kuzey kısmında, dikdörtgen planlı iki büyük mekândan meydana
geldiği anlaşılan, taş temelli ve duvarlı bir yapının kalıntılarına ulaşılmıştır. Bunlardan
kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu olan mekânın duvarlarına deniz seviyesine göre 437.07
m. kotunda rastlanmıştır. Mekâna ait mevcut duvarın uzunluğu 5.01 m.dir. Duvar kalınlığı
ise 1.15 m. dir. Güneybatı – kuzeydoğu doğrultulu diğer duvar parçasına ise deniz
seviyesine göre 436.65 m. kotunda rastlanmıştır. Bu duvar 0.85 m. kalınlığında, 4.64 m.
uzunluğundadır. İki duvar arasında yaklaşık olarak 0.42 m. seviye farkı bulunmaktadır.
0.85 m. kalınlığındaki güneybatı-kuzeydoğu doğrultu duvar, 1.15 m. kalınlığındaki
kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu duvarla birleşmemekte ve onun üzerinden geçerek devam
etmektedir. Bu durum farklı dönem inşa evrelerine işaret etmektedir. E 3 plan karesinde
kazı sezonu sonunda kapanış derinliği deniz seviyesine göre 436.28 m. ölçülmüştür.
C 2 Plan Karesi Buluntuları
C 2 plan karesinden çıkarılan madenî eserler arasında, KZS11001 envanter
numarası verilen Fatih dönemine tarihli bakır bir sikke bulunmaktadır (Resim 5). Üzerine
yelken resmi bulunan KZS11002 envanter numaralı pirinçten Avrupa parası, muhtemelen
Osmanlı Döneminde ortası delinerek sikke olarak kullanılmıştır. KZS11031 envanter
numaralı bakır sikke Bizans Dönemine, KZS11004 envanter numaralı bakır sikke ve
KZS11034 envanter numaralı bronz sikke İslâmî Döneme tarihlenebilir. Madenî eserlerin
içinde yer alan diğer bir grup ok uçlarıdır. KZS11006, KZS11007, KZS11008, KZS11009,
KZS11010 ve KZS11011 envanter numaralı demir ok uçlarının Osmanlı Dönemine ait
olduğu düşünülmektedir. Bronzdan KZS11013 envanter numaralı Osmanlı Dönemine ait
Kemer tokası (Resim: 6) ve KZS11017 envanter numaralı firkete, ele geçirilen madenî
süs eşyaları arasındadır. KZS11018 envanter numaralı, üzerinde bitkisel bezeme yer alan
bronz plaka muhtemelen ahşap, kumaş v.b. bir malzemenin üzerine aplike edilmek için
tasarlanmış olmalıdır. Bu açmadan çıkarılan KZS11026 ve KZS11027 envanter numaralı
madenî eserler iki adet bakır zildir.
C 2 plan karesinden elde edilen envanterlik eserlerin içinde, KZS11021 envanter
numaralı kemikten bir boncuk bulunmaktadır. Kazı buluntuları arasında bulunan sapan
taşlarından KZS11029 envanter numaralı olanı taştan, KZS11028 envanter numaralı olanı
ise pişmiş topraktandır.
E 3 Plan Karesi Buluntuları
E 3 plan karesinden çıkarılan madenî buluntular arasında KZS11005 envanter
numaralı bronz sikke Roma Dönemine tarihlenebilir. KZS11003 envanter numaralı bakır
sikke ve KZS11033 envanter numaralı bakır sikke Bizans Dönemine tarihlenmektedir. Bu
plan karede tespit edilen diğer madenî eserler arasında, KZS11014 ve KZS1119 envanter
numaralı demir anahtarlar bulunmaktadır. KZS11012 envanter numaralı bronz ağırlık ve
KZS11030 kurşun sapan taşı, E 3 plan karesinden elde edilen madenî eserler arasında yer
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almaktadır.
Madenî buluntular dışında, E 3 plan karesinden çıkarılan eserler arasında
KZS11015 envanter numaralı kemikten yapılmış bir ağırşak bulunmaktadır. KZS11022
ve KZS11023 envanter numaralı eserler çakmak taşlarıdır. KZS11020 envanter numaralı
buluntu ise bir yüzüğe ait olması kuvvetle muhtemel akik taşıdır. İki adet pişmiş topraktan
yapılmış KZS11024 ve KZS11025 envanter numaralı eserler amfora tıkaçlarıdır. E 3
plan karesinden çıkarılan eserler arasında, neceften KZS11016 envanter numaralı mühür
olması muhtemel bir eser bulunmaktadır (Resim: 7).
Envanterli eserler arasında, yüzey buluntusu olan KZS11032 envanter numaralı, bir
yüzünde “maşallah” diğer yüzünde ise üç adet şamdan çizimi yer alan, sikke formunda
Osmanlı Dönemine ait bakır bir eser bulunmaktadır.
2011 yılı buluntuları arasında Antik Dönemden itibaren tarihleyebileceğimiz
çok sayıda seramik parçaları yer almaktadır. Osmanlı Dönemine tarihleyebileceğimiz
sırlı ve sırsız seramikler ve bunlara bağlı olarak seramik fırınlarında kullanılan üç ayak
parçaları ve sır yapımında kullanıldığı düşünülen deniz kabuklarının varlığı burada
seramik bir atölyesinin olabileceğine dair dikkatimize çekmektedir (Resim: 8). Seramikler
arasında çok kaliteli, fakat küçük boyutlu İznik üretimi Mavi-Beyaz ve “Şam İşi” olarak
adlandırılan kap parçaları bulunmuştur (Resim: 9-10). Ayrıca az sayıda olmakla beraber
Çin porselenlerinden Seledon ve Ming parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 11-12). Bunun
dışında çok sayıda cam bilezik parçası ve lüle parçaları da ortaya çıkarılan diğer eserlerdir.
Kızlar Sarayı mevkiinde 2008 döneminde Amasya Müzesi Müdürlüğü’nce kazı
çalışması yapılan alan, demir direk ve kafes tel ile çevrilerek hem ziyaretçilerin tehlikesiz
bir şekilde alanı gezmeleri sağlanmış hem de kazı alanı koruma altına alınmıştır. Ayrıca
2011 yılında kazı çalışmaları sonunda, plan karelerin tamamı ve tüm mimarî kalıntılar
jeotekstil ile kapatılarak koruma tedbirleri alınmıştır.
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ŞAVŞAT (SATLEL) KALESİ KAZI VE
RESTORASYON ÇALIŞMASI 2011
Osman AYTEKİN*
Bakanlar Kurulu’nun 17.07.2007 tarih ve 2007/12511 sayılı yazılarına istinaden,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
20.06.2011 tarih ve 130152 sayılı “Artvin İli, Şavşat İlçesi, Şavşat Kalesi’nde 2011
yılında arkeolojik sondaj ve kazı yapılması için” verilen onay doğrultusunda, Bakanlık
temsilcisi Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
uzmanı Erkan tunç gözetiminde ve başkanlığımdaki ekipçe 11.07.2011-30.09.2011
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kazı, Kültür ve Turizm Bakanlığı-DÖSİMM, Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Bilimsel Projeleri Araştırma Başkanlığı’nın destekleri ile yürütülmüştür1.
2007 yılında başlanan ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Şavşat Kalesi kazısının,
2011 yılı kazı sezonunda;
•
•
•
•
•

Çevre temizliği,
H5, H6, H7, G5, G6, G7, F5, F6, F7 ve E5 plan karelerinin açılması,
Taş ve toprak dolgunun tahliye edilmesi,
Plan-rölöve çizimi,
Giriş bölümüne ait Çevre Düzenleme Projesi’nin Trabzon KTVKK
Müdürlüğü’ne sunulması,
• Seramik buluntuların değerlendirilmesi, gerçekleştirilmiştir.
Çevre temizliği: Kazı çalışmalarının başladığı 2007 yılında, çalışma alanının
tamamının temizlenmesine rağmen; gerek bölgenin iklim yapısı ve gerek toprak
yapısından dolayı, her yıl kazı çalışmalarına başlamadan önce kazı alanının yabanî otlar
ve çalılıklardan temizlenmesi gerekmektedir. 2010 yılında olduğu gibi, bu kazı sezonuna
da, yabanî otlar, çalılıklar ve yıl içerisinde oluşmuş, kazı faaliyetlerini aksatacak veya
engelleyecek durumda olan her türlü yabancı maddelerin temizlenmesi ile kazıya
başlanmıştır (Resim: 1).
Bu sezon, kalenin en önemli yapılaşmasını teşkil eden ve geçen yıl kazısı
gerçekleştirilen F Kulesi (H4 plan karesi) ve Şapel (F5 plan karesi) çevresinde yoğun
olarak çalışılmıştır (Resim: 2).
* Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEKİN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Van/
TÜRKİYE
1
Kazımızın gerçekleştirilmesinde katkıları olan; Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine, Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne, Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı’na,
Artvin Valiliği’ne, Artvin İl Özel İdare Müdürlüğü’ne, Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Şavşat
Kaymakamlığı’na, Şavşat Belediye Başkanlığı’na, Bakanlık temsilcisi Erkan Tunç’a, Atatürk Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Besim Özcan’a, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurşen Özkul Fındık’a,
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Ali Bayhan’a, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç.Dr. Turgay Beyaz’a, Jeolog M. Necati Aytekin’e, Sanat Tarihçisi Fatih Karaca’ya, Sanat Tarihçisi Fuat
Gülmez’e,Tarihçi Zeki Uzun’a, Malî Müşavir A.Sinan Öztürk’e, Öğretmen Hamza Yılmaz’a,her işimize koşan
Ensar Çiftçi’ye, özverili ekip elemanlarımıza ve özellikle , Tahsin Korkut, Kadir Atıcı,Taha Çohaz, Halil Sözlü
ile teknik danışman Y.Emre Aytekin’e, dayım Ekrem Bilgin’e ve kazımızı ziyaret eden tüm Şavşat’lı kültür dostu
hemşerilerimize teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim.
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Şapel ve çevresi (H5, G5, F5, E5 plan kareleri): 2010 yılında kazısı yapılan ve
kalenin günümüze ulaşan mimarî yapılarından biri olan F Kulesi’nin kuzey ve batı
yönünde yer almaktadır (Resim: 3) . H5 plan karesi; yaklaşık 6-7 metre yüksekliğe
ulaşan taş ve toprak dolgudan arındırılan alan içerisinde muhtemelen kalenin Şarap
Mahzeni olarak işlev gördüğünü düşündüğümüz bir mimarî yapı ortaya çıkarılmıştır. Bu
mekân, 2.80x5.00 m ölçülerinde dikdörtgen planlı ve yaklaşık 2.50 m. yüksekliğinde,
üzeri basık tonozla sonlanmaktadır. Mahzenin tabanında toprak içerisine yerleştirilmiş
farklı boyutlarda 7 adet pithos (küp) bulunmuştur. Bu pithoslardan 6 tanesi, etrafı kireç
harcı ile sağlamlaştırılarak birbirine yakın seviyede tabana yerleştirilmiştir. 1 tanesi ise,
diğerlerinden daha küçük ebatlı olup diğerlerinden daha üst seviyede olduğundan yerinden
alınarak kazı evine getirilmiştir. Tüm pihtosların ağız kısımları kırılmış durumdadır. Diğer
kısımları ise sağlamdır. Pithoslar, 70-110 cm. boyutlarındadır. Mahzenin üst örtüsünün bir
kısmı ile giriş bölümü kısmen bozulmuştur. Yapı malzemesi olarak, tek tarafı düzeltilmiş
farklı boyutlardaki kaba yonu taşı ile kireç harcı kullanılmıştır (Resim: 4).
H5 açmasının batı yönünde yer alan G5 açması, yaklaşık 1-3 m. arasında değişen
taş ve toprak dolgudan arındırılarak zemine ulaşılmıştır. Burada. Şapelin doğu cephesini
kuzey yönünde çevreleyen ve Sarnıç kısmına kadar devam eden 50-100 cm. yüksekliğinde
korunan basit taş duvar örgüye rastlanmıştır.
F5 açmasında yer alan Şapel, kazı öncesinde sadece doğu ile kuzey duvarları
belirgindi (Resim: 5). İç kısmı, 1,5-2 m. yüksekliğinde bulunan taş ve toprak dolgudan
tamamıyla arındırılarak plan-rölöve alınabilecek duruma getirilmiştir. Şapel, dıştan
5.60x10.10 m, içten ise 4.20x8.65 m. ölçülerindedir. Duvar kalınlığı ise 60 cm. dir.
Tek neften oluşan bazilikal plana sahip olan şapel; içten iki takviye kemer üzerine
oturtulan tonoz örtü, dıştan beşik çatıyla sonlanmaktadır. Giriş kapısı tam olarak belirgin
olmamakla birlikte, güneybatı batı köşesinden olduğu ve 1.90 m. genişliğe sahip
bulunduğu tespit edilmiştir. Apsis duvarında bozulmuş durumda olan pencerenin Orijinal
ölçüleri alınamamıştır. Şapelin batı cephesi, tümüyle yıkılmış olduğundan bu kısmın nasıl
düzenlendiği belirlenememiştir. Yapının genelinde kaba yonu, geçiş elemanlarında ise
daha düzenli taş malzeme; yoğun kireç harcı kullanılarak inşa edilmiştir.
Şapelin güney cephesine bitişik alan topraktan 1 m. arındırıldıktan sonra, birbirine
bitişik iki mimarî yapı ortaya çıkarılmıştır. Her iki mekânın dıştan ölçüleri 3.05x8.20
m. olup doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Bunlardan doğu yönünde olan mekânın
kale hamamı olabileceği, diğer bölümün ise hangi amaçla kullanıldığı belirlenememiştir.
Hamam olarak tanımladığımız yapının iç duvarlarının sıvalı olduğu, tabanındaki taşların
isli olduğu görülmektedir. Yine, burada ocak ve baca kısmı belirgindir. Duvar örgüsünde
kaba yonu taşı ve kireç harcı malzeme kullanılmıştır (Resim: 6).
E5 açması içerisinde yapılan 2 m. lik derinliğe ulaşan kazı sonucu, Şapelin batı
kısmına yamandırılmış durumda bulunan ve güney cephesi dışında cephe duvarları ayakta
olan bir mimarî yapıya ulaşılmıştır. Yapı içten, 4.60x4.90 m. ölçülerinde olup hangi amaçla
kullanıldığı belirlenememiştir. 75 cm. kalınlığındaki duvar örgüsünde kaba yonu taşı ve
kireç harcı malzeme kullanılmıştır.
Şapel kazısında, kültür varlığı niteliğinde taştan 2 adet koçbaşı; Şapelin güneyindeki
batı yapısında mermer kitabe parçası ile Şapel’in kapı ve veya penceresine ait olduğunu
düşündüğümüz haç kabartmalı taş dikkat çekmektedir (Resim: 7-9).
Sarnıç ve çevresi (H6, G6, F6,F7 plan kareleri): H5 açmasının kuzey tarafında
yer alan H6 açması, kalenin kuzey yönünde devam eden sur duvarı ile Sarnıç yönünde
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ise G6 açmasının içerisinde kalan 9-10 m. yüksekliğindeki ana kayayla çevrelenmiş
bulunmaktadır. Burası da yaklaşık 4-5 m. taş ve toprak dolgudan arındırılarak tabana
ulaşılmış ve bu kısımda herhangi bir mimarî yapı kalıntısına rastlanmamıştır. Sadece, sur
duvarının zemininden 1.70 m. yükseklikte 90x170 cm. ölçülerinde sur duvarının üstüne
çıkışı sağladığı anlaşılan kısmen bozulmuş tunelli çıkış birimine rastlanmıştır.
G6 açmasının batısında yer alan F6 açması içerisinde bulunan Sarnıç; kalenin en
tepe noktasında ana kayaya oyulmuş 2.50x4.00 m. ağız ölçüsüne sahip idi ve 2.50 m.
derinliğinden sonra taş ve toprakla kaplı olarak günümüze ulaşmış bulunmaktaydı. Basit
makara yöntemi kullanılarak Sarnıç’ın içi 2 m. daha boşaltılmış ve taş döşemli tabana
ulaşılmıştır. Böylece sarnıç toplam derinliğinin 4.50 m. olduğu saptanmıştır. Sarnıcın iç
yüzeyinde yer yer sıva izlerine rastlanmıştır. Ayrıca, Sarnıç’ın ağız çevresinde taş duvar
korumanın bulunduğu anlaşılmaktadır (Resim: 10).
Sarnıç’ın çevresinde yer alan ve F6 - F7 açmaları yaklaşık 2.50 m. toprak dolgudan
arındırılınca 5.60x8.70 m. ölçüsünde büyük bir mekânla karşı karşıya kalınmıştır. Doğu
duvarı belirgin olmayan, diğer duvarları da kısmen ayakta olan bu yapının sarnıç’la ilişkili
bir mekân olduğu anlaşılmaktadır.
H7 ve G7 açmaları ise, kalenin kuzeydoğu ucunda yer almaktadır. H7 açması
yaklaşık 4 m. taş ve toprak malzemeden arındırılarak taban seviyesine ulaşılmıştır. Bu
açmanın doğusunu oluşturan kale surunun bu bölümde 6 m. olarak günümüze geldiği
anlaşılmıştır. Söz konusu bu surların, kalenin doğu yönüne doğru devam ettikten sonra
kuzey sur duvarıyla birleşmeden önce 3.20 m çapında takviye duvarı ile güçlendirildiği
anlaşılmaktadır. G7 açmasının önemli bir bölümü ana kaya ile kaplanmış bulunmaktadır.
Açmanın kuzey tarafındaki taş-toprak dolgu 2.50 m. derinliğinde boşaltılınca daha önce
hiç belli olmayan kalenin doğudan batıya doğru devam eden kuzey sur duvarlarının 2.50
m yüksekliğinde ve 10 m uzunluğunda korunduğu anlaşılmıştı.
Taş ve toprak dolgunun tahliye edilmesi: 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında
gerçekleşen kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış olan toprak dolgu tahliyesi, 2011 yılı
kazı çalışmasında da devam edilmiştir. Kazı alanını içerisindeki toprak malzeme, kaleye
çıkışı sağlayan engebeli arazinin gerekirse kot farklarının düzeltilmesi ve projelendirilen
çevre düzenlemesinde kullanılabilmesi, değilse yerinden kaldırılarak başka bir yere
nakledilmesi için, elendikten sonra toprak döküm sahasında biriktirilmektedir.
Yapılan kazı çalışmaları sonucu toprak malzemeyle birlikte alandan çıkan taş
malzeme kalenin özgün yapı malzemesi olduğundan, kazı sonrası yapılacak olan
restorasyon uygulamalarında kullanılmak üzere kazı alanı içerisinde seçilen en uygun
zeminde biriktirilmektedir. Ancak, bugüne kadar 30 m. boyunda, 10 m. eninde ve 5.70
m. yüksekliğinde büyük bir kütleye dönüştüğünden gelecek yıllardaki kazı çalışmalarında
engelleyici unsur taşıyacağından, birikmiş olan taş malzemenin kısmı restorasyonla
ortadan kaldırılması gerekmektedir (Resim: 11).
Plan-rölöve çizimi: H5, H6, H7, G5, G6, G7, F5, F6, F7 ve E5 plan karelerinin,
kazı çalışmaları ile özgün dokuya ulaşılması sonucunda, plan-rölöve çizimi yapılmaya
elverişli hâle getirilmiştir. Kazı mimarımız söz konusu açmalardaki mimarî yapıların planrölöve ölçümlerini tamamlamış olup çizim işlemine devam edilmektedir (Çizim: 1-2).
Giriş bölümüne ait çevre düzenleme projesinin durumu: Oldukça meyilli arazi
üzerinde yer alan Şavşat Kalesi’nin içine ulaşabilecek herhangi bir yolu bulunmamaktadır.
Tarafımızca yapılan araştırmalarda, yayaların kullanımına elverişli bir güzergâh tespit
edilmiş ve proje onaylatılmak üzere Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
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Kurulu’na 2010 yılı içerisinde sunulmuştu. Ancak, kurul projenin bu hâliyle uygulanmasına
onay vermediğinden yeniden bir çalışma yapılmıştır. Eklerinin tamamlanmasıyla
2011 yılında yetiştiremezsek 2012 yılı başlarında kurula gönderilmesi ve 2012 yılında
uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Böylece kale; gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler
açısından ulaşılması kolay ve tehlikesi olmayan bir yapıya dönüşmüş olacaktır.
Seramik buluntuların değerlendirilmesi: 2011 yılı kazı sezonunda ortaya çıkmış
olan sırlı ve sırsız seramikler; ağız kısmı, boyun, dip, taban, kulp ve gövde parçaları olarak
ayrıştırılmıştır. Daha sonra, yörede kullanılan yapıların formunu verebilecek olan parçalar
temizlenerek ön incelemeleri yapılmış, çizimlerine devam edilmektedir. Gazi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nurşen Fındık ve asistanı Yalçın Ünverin tarafından yürütülen
seramik verilere ilişkin detaylı analiz çalışmaları sürdürülmekle birlikte ön raporlarında
şu bilgiler verilmiştir:
2011 kazı sezonunda Şavşat Kalesi kazısında daha önceki dönemlerde olduğu gibi
sırlı ve sırsız seramik parçalar bir arada ele geçirilmiştir. Seramik buluntular hem yerel
hem de farklı dönemlere ve bölgelere ait ithal parçalardan oluşmaktadır.
Seramik parçalar arasında en geç tarihli örnek 19.yüzyıla ait lüle parçasıdır. Daha
önceki yıllarda İznik taklidi parçalar bulunurken, bu yılki çalışmalarda İznik üretimi mavibeyaz kulp parçası 16.yüzyıla tarihlendirilebilir. 14-15.yüzyıl Çin seladon gövde parçası
ile kobalt mavi-mor boyalı, kazıma desenli tabak ve kâse kenar parçaları 14-15.yüzyıl
Kubachi (İran) üretimi ithal buluntulardan bir grubu oluşturmaktadır. Bunların dışında,
beyaz hamurlu, mavi boyalı, kalitesiz şeffaf sırlı çömlek parçaları 13.yüzyıl Rakka
(Suriye) üretimi örnekleridir. Anlaşılacağı üzere bölgenin geçit güzergâhı üzerinde olması,
buna bağlı olarak göçler, savaşlar, ticaret v.b. nedenlerden dolayı seramik gibi taşınabilir
objelerin hareket alanını genişletmiştir. Burada ele geçirilen sırlı ve sırsız seramikler,
Suriye, İran, İznik (Osmanlı) ve Gürcistan arasındaki ilişkileri-hareketliliği yansıtan ana
objeler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kazılarda ele geçirilen sırlı seramikler arasında boyalı kazıma ve tek renk sırlı
parçalar en yoğun gruplardır. Devetüyü rengindeki hamurları temiz, az katkılı, sık
dokuludur. Çok kaliteli hamur, sır ve bezemeye sahiptirler. Bunlar12-13.yüzyıl Gürcü
üretimi(Bizans?) seramiklerdir. İnce cidarlı, ince-özenli kazıma desenli tabak, kâse kenar
ve dip parçaları ele geçirilmiştir. Kapların dış yüzeyleri genelde iç yüzeyde de kullanılan
yeşil, hardal sarı renkli radyal çizgilerle süslenmiştir. Kap formu olarak yarı küresel, derin
olmayan kâseler yaygındır. Bu kâseler tek renk sırlı seramiklerde de karşımıza çıkar.
Tek renk sırlılarda yeşil ve hardal sarı sır kullanılmıştır. Sır parlak, kaygandır. Kazılarda
ayrıca, az olmakla birlikte çok kaliteli astar boyama (slip) tekniğinde bezemeli kâse kenar
parçaları bulunmuştur. Kaliteli işçiliğiyle erken dönem örnekleri içinde yer alırlar.
Sırsız seramikler daha yoğun olarak bulunmuştur. Kendi içinde farklı özelliklerde
parçalar yer almaktadır. Bazı sırsız parçalar az katkılı, az gözenekli, dış yüzeyi perdahlı ya
da dış yüzey perdahlı iç yüzeyi kırmızı astarlıdır. Bu sırsız kaplar Ortaçağ Anadolu’sunda
çok yaygın olmayan gelenekte üretilmişlerdir. Bazısında, perdahlı yüzey üzerine yine
kırmızı astarla basit bezemeler yapılmıştır. Diğer sırsız seramikler ise Şavşat Kalesi’nde
çok fazla miktarda ele geçirilen, yerel üretim olduğunu düşündüğümüz kaplardan oluşur.
Hamur katkılı, kaba, kalitesiz-çok pişirilmiş gri-kırmızı renktedir. Bazı parçaların yüzeyi
perdahlanmıştır. Çok karakteristik yaygın form, bazı ufak farklılıklarla, yarı küresel,
üst seviyede profil yapıp yükselen, çok büyük olmayan sığ kâselerdir. Bu sezon kazıda
belirgin sayıda çıkan farklı bir form ise düz ya da eğimli-zemine oturamayan dipten
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itibaren konik biçimde genişleyerek yükselen sırsız kaplar olup bunlar da belirgin bir
amaç için üretilmiş olmalılar. Bunlara yakın formda örneklerin Anadolu’da ve dışında
lazımlık olarak kullanıldığı bilinmektedir. Özellikle de delik açılan bebek beşiklerinin
altına konmuştur.
Devam eden kazılar sayesinde Şavşat Kalesi kazısı, Anadolu seramik dünyasına
yeni-farklı örnekler sunmaya devam edecektir (Resim: 12).
Sonuç olarak;
• 2011 yılı kazı sezonu önemli bir aksamaya uğramadan, parasal yetersizlik
yaşanmasına rağmen planlandığı şekilde sürdürülebilmiştir.
• Kazıda ortaya çıkarılan envanterlik ve etütlük taşınır kültür varlıkları, Artvin’de
müze bulunmadığından Rize Müzesi’ne götürülerek teslim edilmiştir. Amorf
durumdaki seramikler ise, kale içinde bir çukur açılarak gömülmüştür.
• Gelecek kazı sezonunda başta kalıcı barınma sorununun çözümü için bir kazı
evine sahip olunamayacağı anlaşıldığından, her yıl benzer barınma sorunlarını
yaşamamak üzere Şavşat İlçesi’nde bir sivil daire kiralanması düşünülmektedir.
• Yeterli sayıda kazı ekibimiz bulunmaktadır.
• Kazımızı, yerli ve yabancı çeşitli bilim adamları ziyaret etmişlerdir.
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Çizim 1: Şavşat Kalesi kazısı, rölöve çalışması Ö 1/100
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Çizim 2: Şavşat Kalesi kazısı, 2011 yılı çalışma alanı, şapel

Resim 1: Kazı öncesi alan temizlik çalışması
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Resim 2: F Kulesi ve çevresi

Resim 3: Şapelin konumu

Resim 4: H5 Açmasında yer alan şarap mahseni
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Resim 5: Şapel ve çevresi

Resim 6: Şapel kazısı
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Resim 7: Şapel kazısında bulunan haçlı mimarî taş

Resim 8: Şapelin güneybatı mekanında bulunan kitabe parçası
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Resim 9: Şapel kazısında bulunan koçbaşlarından biri

Resim 10: Sarnıç içinin boşaltılma anı
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Resim 11: Kazılarda ortaya çıkarılan taş malzeme

Resim 12: 2011 kazısına ait sırlı seramik örneği
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BİTLİS KALESİ ARKEOLOJİK KAZI
ÇALIŞMALARI-2011
Gülsen BAŞ*
Bitlis Kalesi kazısı 2011 yılı çalışmaları kalenin iki farklı alanında gerçekleştirilmiştir
(Çizim:1). 1 İlk çalışma alanı güneyde, kaleye girişi sağlayan kapının batısında bulunan ST
ve RS 10-11 açmalarıdır (Resim: 1).
Yığma bir tepelik görünümünde olan açmalarda yüzey toprağının kaldırılmasının
ardından, yıkık biçimde yoğun bir kesme ve moloz taş yığını ile karşılaşılmıştır. Bazı kesme
taşların yüzeylerinin sıvalı oluşu, kalenin diğer mimarî yapılarında karşılaştığımız kesme
taş duvarların içten sıvanarak kullanılması geleneğine paralel bir uygulamadır(Resim: 2).
Açmalardaki çalışmalar sırasında, 1. m.lik seviyede sağlam duvarlarla karşılaşılmaya
başlanmış, seviye indirilmeye devam ettikçe bu duvarların sınırlarını çizdiği mimarî yapı,
belirmeye başlamıştır (Çizim: 2).
ST11 karesinin güneyinde, kuzey-güney doğrultusunda devam eden duvar, güney
uçta bir kemerin başlangıç seviyesi ile son bulmaktadır. Bu duvarın batısında, kemerden
geçilerek ulaşıldığı tahmin edilen kuzey-güney doğrultulu dikdörtgen bir mekân ortaya
çıkarılmıştır. Mekânın batı duvarında, Bitlis’teki sivil mimarî örneklerinde karşılaşılan,
yiyecek pişirme ya da ısınma amaçlı kullanılan yarım daire planlı bir niş tespit edilmiştir.
Bu kesimde niş bacasına ait, çok sayıda yanmış taş ve toprak katmanları ile karşılaşılmıştır
(Resim:3).
Kalenin asıl girişini teşkil eden güney kapısıyla ve surla arasındaki mesafe ve
konumlanış şekli, ortaya çıkarılan bu mekânın, giriş ve çıkışların kontrol edildiği bir
denetleme-gözetleme mekânı olabileceğini düşündürmektedir
Bu bölümün kuzeyinde, aynı doğrultuda ikinci bir dikdörtgen mekân ile
karşılaşılmıştır. Mekânın doğusundaki kapı açıklığı, sonraki dönemlerde taş ile örülerek
kapatılmıştır.
Kapı açıklığının, zeminden 1 m. yüksekte kalması, buraya portatif bir
merdivenle çıkıldığını göstermektedir. Mekânın zeminini tespite yönelik çalışmalarda 6
m. derinlikte farklı bir düzenleme ile karşılaşılmıştır. İnilen seviyede zeminin kuzey ve
güneyinde 6 cm. cidar kalınlığına sahip oval tuğlalar, düzensiz biçimde yerleştirilmiştir.
Batı duvarın orta kesiminde içinde sırsız tuğla parçalarının bulunduğu küçük bir bölüm
ile hemen yanında üst üste istiflenmiş kesme tuğla parçaları bulunmuştur (Resim: 4).
Zemindeki tuğlaların bazılarının yüzeyinde ve alt kesiminde gelişigüzel damlamış ya
da yanlışlıkla dökülmüş izlenimi bırakan tek renk firuze sırlara rastlanmış, ayrıca bu
bölümde yine sır bulaşmış ve üç ayak yapışmış tuğla parçaları ile irili ufaklı çok sayıda
sır damlasıyla karşılaşılmıştır (Resim: 5). Ele geçirilen bu veriler, mekânda sırlama ya
da sırlı tuğla üretimine yönelik bir imalat ya da üretim denemesine işaret etmektedir.
Karşılaşılan parçalardaki firuze sır, kalede şimdiye kadar bulunan ve yerli imalât olduğunu
düşündüğümüz sırlı tuğla ile seramik ve çini parçalarında da yaygın biçimde kullanılmıştır.
* Yrd. Doç. Dr. Gülsen BAŞ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Kampüs Van/
TÜRKİYE. e-mail: gulsenbs@yahoo.com
1
4 Temmuz -28Ağustos 2011 tarihleri arasında Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Uzman Sanat Tarihçi
Mehmet Cabir Alper’in temsilciliğinde 25 ekip üyesi ve 20 işçi ile gerçekleştirilen çalışmalara verdikleri destek
için, başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olmak üzere, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel
Araştırma ve Projeler Başkanlığı ile Bitlis Valiliği’ne teşekkürlerimi sunarım.
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Bu dikdörtgen mekânın doğusunda ortaya çıkarılan kare mekân dört yönden birer
kapı ile farklı bölümlere bağlanmaktadır. Etrafındaki mekânların birleşme ve dağılma
noktasını meydana getiren bu bölüm, merkezi konumuyla, sivil mimarîdeki sofaları
anımsatmaktadır (Resim: 6).
Mekânın güneybatı köşesinde yaklaşık 3 m. derinlikte karşılaşılan, 90 cm. çapında,
ortası delik yekpare taşın tahıl öğütmede kullanılan bir sistemin alt taşı olma ihtimalinin
yanı sıra, bazı bölgelerde seramik üretimi ya da sırlamasında kullanılan sistemin bir
parçası olması da muhtemeldir. Bu ihtimal, sırlama yapıldığı düşünülen mekânın işleviyle
de örtüşecek bir varsayımdır (Resim: 6).
Orta mekânın doğusundaki kapıdan uzun ve dikdörtgen bir bölüme geçilmektedir.
Doğu duvarın bu mekâna bakan yüzeyi aşağıya doğru üç kademe yaparak devam etmektedir
(Resim: 7). Bu bölümün Bitlis’in kırsal bölgelerinde kullanılan ve yerel adı ile ‘kullateyn’
olarak isimlendirilen gusülhanelerle benzerliği dikkat çekmektedir. Duvarlarının belli
seviyelerinde karşılaşılan su bağlantıları da mekânın işlevinin bu doğrultuda olabileceğini
göstermektedir.
Orta mekânın güney sınırını oluşturan duvarın önünde ortaya çıkarılan dikdörtgen
merdiven sahanlığı aşağıya doğru üç basamak olarak uzanmakta ardından basamaklar
kesilmektedir.
Orta mekânın kuzeyinde, RS11 karesindeki çalışmalarda karşılaşılan mimarî
veriler arasında en önemlisi aynı düzlem üzerinde yer alan kare iki ayaktır (Resim: 8).
Kuzeydeki iki ayağın, güneyde doğu taraftaki paraleli daha aşağı seviyede tespit edilirken,
güneybatıda olması gereken diğer ayak bulunamamıştır.
ST11 ve RS11 karelerinin doğusunda iç içe geçmiş oldukça sıkışık ve karmaşık
bir mimarî doku ile karşılaşılmıştır. Kuzeydoğu kenarda üst kesiminde tuğla kullanılan
üst örtü ya da kemer olması muhtemel bir açıklık tespit edilmiştir (Resim: 9). Açıklıktan
güneye doğru devam eden duvar, hemen yanında yer alan ve gusülhane olduğu tahmin
edilen bölümün doğu duvarı ile kesişerek devam etmektedir. Bu durum, ortaya çıkarılan
mimarînin, farklı dönemlere ait ve üst üste yapılandırılan bir anlayışla ele alındığını
belgelemektedir. ST11 açmasının doğu kenarında orta mekânın güney sınırını oluşturan
duvarın doğu ucunda yer alan kademeli duvar örgüsü dikkat çekicidir.
ST10 açmasında seviye yaklaşık 1 m. kadar indirilmiştir. Yüzey toprağının hemen
ardından karşılaşılan yıkık biçimdeki yoğun kesme ve moloz taş katmanları bu bölümde
de yıkılan bir yapı olduğunu göstermektedir. Aşağı seviyelerde, diğer mekânlarla ilişkisi
gelecek dönemlerde aydınlatılabilecek sağlam duvar izleriyle karşılaşılmıştır. Doğu
duvarının güney ucunda yer alan ve batıya doğru devam eden kemer başlangıç noktası, bu
mekânın kuzey-güney doğrultusunda beşik tonozla örtülmüş olabileceğini göstermektedir.
Bitlis Kalesi’nin bir kent alanı ile karşılaştırıldığında kısıtlı ölçülerde olan yüzeyi,
yerleşimi meydana getiren mimarî dokunun iç içe geçen bir anlayışla ele alınmasını
adeta zorunlu kılmıştır. Bu durum, ortaya çıkarılan çok katmanlı ve karmaşık dokunun
yorumlanmasını daha da güçleştirmektedir. Bölgesel konut mimarîsine özgü izler
barındırmakla birlikte, Bitlis halkının yaşça ileri gelenleri bu kesimde bir cami olduğunu
belirtmektedir. Bitlis Kalesi ile ilgili önemli görsel belgelerin başında gelen Matrakçı
Nasuh’un 16. yüzyıla ait minyatüründe iki cami tasvir edilmişse de, bunlar konum olarak
farklı noktalarda yer almaktadır. ST11 karesinin güneyindeki burcun orta kesiminde,
dikdörtgen formlu ve konik külâhla sonlanan bir çıkıntı dikkat çekmektedir. Bu uygulama,
bölgedeki camilerde kullanılan, mihrabın dış mimarîye bir çıkıntı şeklinde yansıtılması
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geleneğini anımsatmaktadır (Resim: 10). Burç üzerindeki çıkıntının kıble yönü ile
örtüşmesi, dikkatlerimizi üzerinde yoğunlaştıran bir ayrıntı olsa da, bunun ötesine geçecek
bir yorum yapmamızı kolaylaştıracak herhangi bir veri şimdilik söz konusu değildir.
2011 yılı kazı çalışmalarında, 19. yüzyıla ait sivil mimarî örneklerinin bulunduğu
alanda MN 16-17 açmasında 3 x 5 m.lik alanda çalışılmış, herhangi bir mimarî veri ile
karşılaşılmayan bu alanda ancak bazı künk bağlantıları tespit edilmiştir.
Buluntu Grupları
Açma alanlarının farklı katmanlarında karşılaşılan seramik, lüle sikke, şamdan gibi
eserlerin yanında, kazı buluntularının büyük bölümü alandan çıkarılan toprağın elenmesi
sırasında ele geçirilmiştir.
Günlük kullanılan mutfak kaplarına ait sırlı seramik parçalarda sır altına zengin bir
renk ve desen anlayışını sergileyen çok renkte boyama ve sgraffito tekniği yaygın olarak
kullanılmıştır. Yerel üretim örneklerinin yanı sıra Çin, Safevî ve Çin imitasyonu İngiliz
seramikleri gibi ithal parçalarla da karşılaşılmaktadır.
2011 buluntuları arasında yer alan iki dip parçası, dış yüzlerinde yer alan
marka amblemleri ile dikkat çekmektedir (Resim: 11). Her iki parçada taç ve heraldik
birer aslan figürüne yer verilmiştir. Bir parçada amblemin bir kenarında “B” ve “F”
harfleri işlenirken, diğerinde düzenlemenin çevresinde “BOCH FİES LAOU” ifadeleri
okunabilen bir yazı yer almaktadır .”Boch” kelimesi referans alındığında Avrupa’da biri
Almanya’da diğeri ise Belçika’da üretim yapan Boch Freres ve Villeroy&Boch markaları
ile karşılaşılmaktadır.2 Amblemlerde geçen harf ve ifadeler Bitlis Kalesi buluntularının
Belçika’da La Louviere’da 1841 yılından itibaren üretim yapan Boch Freres üretimi ithal
eserler olduğunu göstermektedir. 1881-2009 yıllarında üretim yapan firmanın, Bitlis
Kalesi’nde parçalarındaki amblemi, firma adının açık yazıldığı şekliyle 1880-1887
yıllarında, sadece baş harflerinin işlendiği şekliyle ise 1887-1910 arasında kullandığı
tespit edilmiştir.
Sırsız seramik kaplarda, karakteristikleşen bir bezeme anlayışının tekrar edildiği
görülmektedir. Ağız ya da gövdelerin dış yüzeylerinde ucu oval bir alet ya da parmak
kullanılarak çentikleme yöntemi ile kesintili ya da kesintisiz “S” kıvrımları meydana
getiren bezemelerin yanında sırsız seramiklerde Erken İslâm ve Selçuklu Dönemlerinde
karşılaşılan kalıplama tekniğinin de geometrik şekiller halinde uygulandığı gözlenmektedir.
Mimarî süslemede kullanılan çini parçalarında ise sır altına kobalt mavisi ve
firuze renkte soyut bitkisel motifler oluşturulmuştur (Resim: 12).
Farklı renkte ve kalitede hamur ve zengin bezeme özellikleriyle karşımıza çıkan
tütün lülelerinin bazılarında yapım atölyelerine yönelik damgalar yer almaktadır
(Resim:13).
Çalışmalar sırasında ele geçirilen bazı bronz sikkelerde karşılaşılan aslan-güneş,
mühr-ü Süleyman ve insan yüzlü güneş motifi kullanım dönemi bakımından Eyyubî,
Artuklu ve İlhanlı dönemlerine referans vermektedir. Osmanlı sikkeleri içinde Bitlis
darplı bir grup sikkenin yanında İstanbul darplı 19. yüzyıla ait bronz ve gümüş sikkeler de
ele geçirilmiştir (Resim: 14).
Çalışmalarda ayrıca cam ve kemikten yapılan farklı form, boyutta renkli boncuklar
ile bilezik parçalarının yanında Roma Dönemi gözyaşı şişeleri formunda Osmanlı
2

H.J.Jungling, “Vılleroy & Boch: Porcelaın Manufacture As If By Magic” Ceramic Forum International. Vol.
82, no. 5, 2005, 23-25.
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Dönemine ait küçük boyutlu bir koku şişesi ve altından küçük bir takı parçası da yer
almaktadır.
Bitlis Kalesi, bugünkü kent merkezinin odak noktasında bulunması ve bütün
çevresinin iş yerleri ve konutlarla çevrili bulunması nedeniyle şimdiye kadar olduğu
gibi bundan sonra yapılması planlanan kazı çalışmaları açısından da bazı zorluklar
taşımaktadır. Kalenin sınırlarını oluşturan surları taşıyan doğal kayalıklarda, meydana
gelen kopma ve parçalanmalar, kalenin tarihi kimliğini yok olmakla karşı karşıya getirdiği
gibi, çevresindeki yaşamı tehdit eden en önemli tehlike olmaya devam etmektedir.
Geçmişte can ve mal kaybına sebebiyet verecek noktalara ulaşan bu tehlike, 2010 yılında
surların kuzey ve doğu kesiminde yer alan kayaların sağlamlaştırılması ve surların
restorasyonuyla giderilmeye çalışılmıştır. Ancak Anadolu kale mimarîsinin önemli
temsilcilerinden olan Bitlis Kalesi’nin sadece bir bölümünde bu önlemlerin alınması,
benzer sakınca ve tehlikelerin restore edilmeyen kesimlerde devam etmesine sebebiyet
vermektedir. Özellikle batı surlarda yıkılmaya yüz tutan kesimlerin yanında kayalarda
Van’da yaşanan depremin de etkisiyle artan kopuşlar tehlikeyi artırmaktadır. Bu durum
aynı zamanda kalede ilerleyen zamanlarda sürdürülecek kazı çalışmalarında hareket
alanını da kısıtlamakta yıkılma ihtimali yüksek olan kesimlerde, surlardaki dağılmayı
kolaylaştırabileceği endişesiyle kazı çalışmaları gerçekleştirilememektedir.
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Çizim:2: ST-RS 10 11 açmasında ortaya çıkarılan mimarî doku
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KEMAH KALESİ 2011 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Hüseyin YURTTAŞ*
Haldun ÖZKAN
Zerrin KÖŞKLÜ
M. Lütfü KINDIĞILI
Sahure ÇINAR
Süleyman ÇİĞDEM
2011 yılında gerçekleştirilen Kemah Kalesi kazısı Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş
başkanlığında Prof. Dr. Haldun Özkan, Yrd. Doç. Dr. Zerrin Köşklü, Arş. Gör. M. Lütfü
Kındığılı, Arş. Gör. Sahure Çınar ile Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman
Çiğdem’den oluşan ekiple birlikte Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümleri’nden 21 öğrencinin
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 2011 yılı çalışmalarına Bakanlık temsilcisi olarak, Erzincan
Müzesi uzmanlarından Hüseyin Toprak katılmıştır.
29 Haziran 2011 tarihinde Erzincan ili Kemah İlçesi’nde, kazı ekibinin kalacağı
yer belirlenmiş, kazı evi olarak Millî Eğitim İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Güler Yıldızaydın
Kemah Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu kullanılmıştır. 01 Temmuz’da yapılması öngörülen
kazıya 01-03 Temmuz günlerinde düzenlenen “Kemah Şenlikleri” nedeniyle, 04 Temmuz
2011’de ancak başlanabilmiştir. Kemah Kalesi kazısı (KK) olarak kısaltılmış, fotoğraf ve
çizimlerde de bu şekli ile kullanılmıştır.
Kemah’ın Kısa Tarihçesi
Erzincan’a bağlı bir ilçe olan Kemah, Kara-Su (Fırat) Vadisi’nin güneyinde, Tanasur
Deresi ağzında ve Kalenin eteğinde, 1040 m. rakımda kurulmuştur1. Yerleşim, ilk kuruluş
dönemlerinde, Kalenin doğu yöndeki eteklerinde ve Tanasur Deresi’nin açtığı derin vadide
yoğunlaşmışken, bugün ilçe merkezi batıya doğru gelişmiştir. Mektepönü, Pöhrenkbaşı
Aşağıgedik, Derebaşı (Yukarı Mahalle), Ortagedik, Beklimçay, Çarşı, Cirgişin, Göğüsbağı
ve Karşıbağ isimlerinde 10 mahallesi bulunan ilçenin nüfusu 2400’dür.
Kemah’ın tarih öncesi çağları hakkında kesin bilgilere sahip olunmamasına
rağmen, bölgede yapılan araştırmalar, yerleşim tarihinin Paleolitik Çağa (Yontma Taş
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Devri) kadar indiğini göstermektedir2. Kemah bölgesinin tarih öncesi hakkındaki bilgiler
Karaz Kültürü ile kesinlik kazanmaya başlar. Kemah’ın da içerisinde yer aldığı Erzincan
yöresi, bilim insanları tarafından bu kültürün gelişim bölgesi içinde kabul edilir. Kemah
ve çevresinin tarihi devirlerdeki durumu hakkında Hitit çivi yazılı kaynaklarında Erzurum
ve Erzincan arasında kalan bölge, Hayaşa adıyla anılmaktadır3.
Hititlerin başlangıçtan itibaren ezeli düşmanı Hayaşa Beyliği olmuştur. Hayaşalılar,
Kral I. Şuppiluliuma (M.Ö 1375-1345) Devrinde Hitit Devleti’ne tâbi olmuşlardır.
Şuppiluliuma’nın oğlu II. Murşillis, Hayaşalı’larla Kemah yakınlarında savaşmıştır. Asur
Devleti, Orta Doğu’da M.Ö. XIII. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren hâkim güç hâline
gelmeye başlamıştır. Kemah, Asur kaynaklarında zaman zaman Nairi konfederasyonunun
toprakları içerisinde bahsedilmektedir4. M.Ö. IX. yüzyılın ikinci yarısında, Doğu
Anadolu’ya yapılan Asur seferleri yoğunluk kazanmıştır. Urartu kralı II. Argişti (M.Ö.
714-685) Devrinde, Kemah ve Erzincan yörelerinin Urartu Devleti’ne ilhak edilerek batı
sınırında güçlü bir eyalet merkezi hâline getirildiği anlaşılmaktadır.
Medler’i takiben Perslerin Doğu Anadolu’ya hâkim olmaları ile Kemah-Erzincan
yöresi dâhil ve Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmı, “Armina/Arminyia” Satraplığına, yani
XIII. Satraplık bölgesine dâhil edilmiştir5. Bilâhare Roma İmparatorluğu’nun hâkimiyeti
altına giren bu bölge, Roma, Part Krallığı ve yerli krallıklar arasındaki mücadelelerde, bir
kilit noktası teşkil etmiştir. Bölgede, Roma hâkimiyetinin zayıflaması üzerine birçok yeni
prenslikler kurulmuştur. Birbirleriyle sürekli mücadele hâlinde olan bu prenslikler zaman
zaman Doğu Roma’nın veya İran’ın nüfuzu altına girmiştir6.
İslâm orduları ilk kez 678-679’da yöreye gelmiş, bölgenin fethi ise daha sonra
(723-724) Mervan Bin Muhammed kumandasında gerçekleştirilmiştir. Bizans İmparatoru
Konstantin 750-751’de bölgeyi tekrar geri almış, bundan sonra Kemah ve çevresi
Müslümanlar’la Bizanslılar arasında sık sık el değiştirmiştir7.
1071 Malazgirt Zaferi’nden kısa bir süre sonra Türkler bölgeye hâkim olmuşlardır.
Alparslan kumandanlarından Emir Mengücek’e, Erzincan, Kemah ve çevresini
fethetmesini emretmiştir. Emir Ahmet Mengücek Gazi; Mengücek Beyliği’ni kurarak,
müstahkem bir kaleye sahip olması dolayısıyla, Kemah’ı merkez yapmıştır. Mengücek
Gazi’nin ölümünden sonra yerine oğlu İshak geçmiştir. İshak’ın ölümünden sonra ise,
Mengücek ülkesi oğulları arasında paylaştırılmıştır. Kemah Melik Mahmut’a, Erzincan
Davut Şah’a, Divriği ise Süleyman Şah’a düşmüştür. II. Kılıç Arslan, Danişment Beyliği’ni
ülkesine katarak Mengücekliler’i de kendisine tâbi kılmıştır. Mengücekoğulları Selçuklu
hâkimiyeti altında uzun süre emniyet içinde yaşamışlardır. I. Alaeddin Keykubad (12191236) Erzincan ve Kemah’ı ülkesine ilhak etmiştir (1228)8.
2

H. Z. Koşay, “Erzurum ve Çevresinin Dip Tarihi”, 50. Yıl Armağanı: Erzurum ve Çevresi I, Erzurum, 1974, s.
42; A. Erzen, Eastern Anatolia and Urartians, İstanbul, 1979, s. 9; İ. Miroğlu, Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası
(1520-1566), Ankara, 1990, s. 1.
3
J. Garstang-O. R. Gurney, The Geography of the Hitite Empire, London, 1969, s. 36; M. Salvini, Nairi e Ur(u)
atri, Roma, 1967, s. 40.
4

Salvini, s.40
D. D. Luckanbıl, Ancient Records of Assyria and Babylonia, I, Chicago, 1926, s. 560
6
E. Wıll, Historie Politique du monde Hellenistique, II, Nancy, 1967, s. 45.
7
İbnü’l Esir Tarihü’l-Kâmil, (Çev. Tornberg), Upsala-Leyden, 1851-1876, III, s. 434: Al-Balâzurî, Fütuhu’lBuldan, (Çev. De Goeje), Leiden, 1866, s. 184.
8
Miroğlu, S. 3.
5
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İlhanlılar’dan sonra Eretna oğullarının idaresine geçen Kemah, 1379’da Eretna
oğullarından Mutahharten tarafından ele geçirilmiştir. Mutahharten emir olunca Erzurum,
Kemah ve çevresini idaresi altına almıştır. Kemah ve havalisi bir müddet Mutahharten,
Eretnaoğulları ve Kadı Burhanettin Ahmet arasındaki mücadelelere sahne olmuştur.
Kadı Burhaneddin’in Kara Yülük Osman Bey tarafından öldürülmesinden sonra Sivas’ı
Osmanlı ülkesine katan Yıldırım Bayezid, Erzincan ve Kemah üzerine yürüyerek buraları
hâkimiyeti altına almıştır. Yıldırım Bayezid hâkimiyetini tanıması şartıyla, Erzincan’ı
tekrar Mutaharten’e bırakmışsa da Kemah kalesini vermemiştir. 1467’de Kemah ve
Erzincan civarı Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın eline geçmiştir. 1507’de Şah İsmail
Akkoyunlu Devleti’ni mağlup ederek topraklarını almıştır. Kemah Kalesi de Şah’ın eline
geçmiştir.1512’de tahta çıkan Yavuz Sultan Selim Şah İsmail üzerine yapacağı sefere geniş
çapta hazırlanmaya başlayarak 19 Mayıs 1515’te bölgeyi ve Kemah’ı hâkimiyeti altına
almıştır9. Bölge Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar Osmanlı idaresinde kalmıştır.
KK-KY (Kemah Kazısı-Kale Yolu)
Kemah Kalesi kazı çalışmalarına, öncelikli olarak batı tarafı uçurum olan kale
yolunun güvenliği sağlanarak başlanmıştır. Bu amaçla hazırlatılan demir kazıklar ve
aralarına çekilen demir tellerle güvenli bir çalışma alanı oluşturulmuştur.
Kazı çalışmaları kaleye çıkışı sağlayan 92.80 metrelik yol güzergâhının temizliği
ile sürdürülmüştür (Resim: 1). Kalenin mevcut iki girişinden aşağıda, yani güneyde olanı
“1I. Kale Kapısı”, yukarda, kuzeyde olanı ise “II. Kale Kapısı” olarak isimlendirilmiştir.
II. Kale Kapısı’ndan güneye doğru 5’er metrelik 4 açma yapılmış ve bu çalışmada 0.80
m. genişlikte üç basamak ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1). KK-KY açmasındaki çalışmalar
yolun zeminin bulunması ile sonuçlandırılmıştır.
I. Kale Kapısı’nın hemen kuzeyinde, kapıya bitişik alanda, girişin iki yanındaki
odaların, içerisindeki 1.60 metrelik toprak boşaltılmış, bu alanlardaki kazılar zemine
ulaşılması ile sonuçlandırılmıştır (Resim: 2:Çizim: 1). İkişer duvarı kısmen mevcut olan
bu odalardan doğudaki 1.43x3.82 m. ölçülerindedir. Üst örtüsü yıkılmış olan odanın kalan
izlerinden yarım tonozla örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Girişin batısındaki oda ise daha
büyük olup 3.37x3.55 m. ölçülerinde ve üzeri beşik tonozla örtülüdür.
Çalışmalar Kale’nin I. Kapısı’nın güney yönünde de sürdürülmüştür. Kapının her
iki yanındaki toprak yığıntısı kaldırılmış, topuk kısmı ortaya çıkarılarak zemindeki doğal
kayaya ulaşılmıştır (Resim: 3). Kazılan toprak, eleklerden geçirilerek çıkan seramikler ve
mimarî parçalar kontrol altına alınmıştır.
KK-BC (Kemah Kazısı-Bey Camii)
12.07.2011 tarihinde KK-BC olarak adlandırılan alanda kazı çalışmalarına
başlanmıştır. Evliya Çelebi’nin de Seyahatnamesi’nde bahsettiği Kemah Kalesi’ndeki
camilerden birinin taş bir minaresinin olduğu ifadesinden hareket ederek, günümüze
kaide kısmıyla ulaşan, kalıntının sözü edilen minareye ait olabileceği düşüncesiyle alanın
kazılmasına karar verilmiştir. Seyahatname’de Bey Camii olarak isimlendirilen alanın
fotoğrafları çekilmiş, daha sonra temizliği yapılmıştır (Resim: 4). II. Kale Kapıs’ının
hemen yakınında girişin kuzeydoğu kesimindeki minare olduğu düşünülen kaidenin
9

O. Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul, 1973, s. 58: Mükrimin Halil Yınanç, Türkiye Tarihi,
Selçuklular Devri, I Anadolu’nun Fethi, İstanbul, 1944, s. 80: O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye,
İstanbul, 1971, s. 355
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çevresinde yapılan 2.00 x 1.00 m. ölçülerinde sondaj yapılmıştır. Yaklaşık 26.00 x 12.00
m. ölçülerindeki alanın 5.00x5.00 m.lik karolajı yapılarak kazı çalışmalarına başlanmıştır.
İlk açma cami alanının kuzeyinde (minare kalıntısının güneyi) 5.00x4.00 m.
ölçülerinde yapılmış ve burada 0.50 m. seviyesindeki minare kaidesinin kesme taş
sıralarına ulaşılmıştır. Aynı seviyede blokaj taş dolgu üzerine kireç harcı dökülerek
oluşturulmuş zemin, oldukça sağlam bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda çok sayıda
sırlı seramik parçaları ile bir pipo ve kırılmış bir kitabe parçası ele geçirilmiştir.
Diğer bir açma da batı cephesinin güney köşesine yakın bir alanda 5.00x1.00 m.
ölçülerinde yapılmıştır. Bu çalışmada caminin batı duvarı ortaya çıkarılmış, kazı sırasında
bezemeli ve yazılı alçı parçalar bulunmuştur (Resim: 5).
Caminin kuzeyinde 5.00x4.00m.ölçülerindeki açma, güneye doğru genişletilerek
5.00x10.00m.lik alana ulaştırılmıştır. Çalışma kuzeyde 0.70 m. güney tarafta doğru1.20m.
lik yüksekliğe sahip toprak katmanının kaldırılması ve zemine ulaşılması ile devam
etmiştir. Kazı sırasında çok sayıda alçı bezemeli parçalara ulaşılmıştır. Alçı buluntularda
geometrik süslemeler, bitkisel bezemeler ve yazıt parçalarının olduğu tespit edilmiştir.
Alçı buluntular arasında ayrıca mukarnaslı parçaların da yer aldığı gözlemlenmiştir.
Buluntular temizlenip, yıkanmak üzere kazı evi olarak kullanılan mekâna taşınmış, burada
çizimleri yapılıp, koruma altına alınmıştır. Bu alanda ayrıca sırlı seramik parçaları da
ele geçirilmiş, iki adet korozyonlu sikke bulunmuştur. Açmalar sırasında yer yer ahşap
parçalarına rastlanmış ve yangın izleri tespit edilmiştir.
Çalışmalarımız 5.00 x 15.00 m. lik açma boyutlarına ulaşılarak caminin güneyine
doğru devam ettirilmiştir. Bu alanda da yaklaşık 0.70 m. ile 1.70 m. seviyede zemine
ulaşılmış, batı köşesi daha sağlam olarak ortaya çıkarılmıştır. Yapılan kazılarda alçı
buluntular ele geçirilmiştir. Burada caminin yıkılan batı duvarı temel seviyesinde açılmıştır.
Çalışmalar kuzeye doğru genişletilerek bu duvarın dış yüzüne ulaşılmıştır. Bu sırada üç
sikke ve sırlı seramik parçalar da ele geçirilmiştir. Ayrıca bu alanda kemiklerinin büyük
kısmı eksik olan insan iskeletine ait parçalar bulunmuştur. Daha sonra bu açma güneye
doğru 5.00x18.00m.lik ölçülerle caminin güneybatı köşesine ulaşılmıştır. Caminin bu
köşesinin düzgün olarak değil de, belirli bir açıyla güneye doğru döndüğü görülmüştür.
Zeminin yer yer bozulduğu gözlemlenmiş, kazılarda alçı buluntular, sırlı seramikler ve çini
parçalara ulaşılmıştır. Caminin güney duvarı takip edilerek doğuya doğru açmalar 2.70 m.
genişletilmiştir. Bu esnada güney duvarı ortasına yerleştirilmiş olan kesme taştan yapılmış
beş köşeli mihrap ortaya çıkarılmıştır. Güneybatı köşesine 5.68 m. uzaklıktaki mihrap nişi
0.40 m. derinliğe, 0.85 m. genişliğe sahiptir. Köşeleri profilli olan mihrabın iki sıra sağlam
kalmış kesme taş örgüsüne ulaşılmıştır (Resim: 6). Caminin güney duvarının yüzeyinde
3 cm. kalınlığında sıva tabakası tespit edilmiştir. Mihrap çevresinde yapılan çalışmada
mihraba ait iki büyük taş ile bir kırık taş parçası ele geçirilmiştir. Büyük taş parçalarından
biri profilli olup, diğeri üzerinde üç servi ağacı motifinin işlendiği görülmüştür. Taşlar
temizlenerek koruma altına alınmıştır.
Kıble duvarından yaklaşık 2.35 m. uzaklıkta kareye yakın, 0.40x0.40 m. ölçülerinde
bir sütun altlığı ortaya çıkarılmıştır. Alçı zemin üzerinde belirli aralıklarla ortaya çıkan
bozulmaların ise bu sütun altlıklarına ait yerler olabileceği düşünülmektedir.
Caminin kuzeyinde kazı çalışmalarına devam edilmiş, ortaya çıkarılan minarenin
alt kesimindeki kesme taşların birbirine 16 cm. uzunluğunda demir kenetlerle bağlandığı
tespit edilmiştir.
Minarenin doğusunda yapılan çalışmada zemin seviyesine kadar ulaşılmıştır.
464

Minareden 0.40 m. uzaklıkta bulunan cami kapısının yan söveleri 0.60 m. yüksekliğe
kadar sağlam olarak ortaya çıkarılmıştır. Kapı eşiği 1.20 m. uzunlukta 0.35 m. genişlikte
yekpare kesme taştan yapılmıştır. Yine duvarların alçı kaplı olduğu görülmüş, minarenin
kuzeyinde batıdan doğuya doğru moloz taş örgülü dört basamak ortaya çıkarılmıştır.
Caminin kuzey dış duvarının sıvalı olması burada da küçük kapalı bir alanın varlığına
işaret etmektedir.
2011 yılında yapılan kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılan caminin yukarıda tespit
edilen bulgulardan hareketle; kuzey- güney doğrultusunda ahşap sütunlara oturan üç sahınlı
bir cami olduğu söylenebilir. Cami kazısının 2012 yılında tamamlanması planlanmıştır.
1. 2011 yılına ait kazı çalışması sona erdirilirken açılan kazı alanı tamamen
temizlenerek ölçüleri alınıp fotoğraflanmıştır (Çizim: 2). Alan jeotekstil
malzeme ile kapatılarak üzerine elenmiş kum serpilip, yeni kazı sezonuna
kadar koruma altına alınmıştır (Resim: 7-8).
2. Kazı bitiminde envanteri çıkarılan seramikler ile 22 adet sikke, 2 adet pipo
parçası Erzincan Müzesi’ne teslim edilmiştir. Kazıya ait malzeme ve çıkarılan
etütlük parçalar Kemah Belediye Başkanlığınca kazımıza tahsis edilen depoda
muhafaza altına alınmıştır (Resim: 9-Çizim: 3).
3. Kemah Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından kazımıza tahsis edilen pansiyon
temizlenerek yetkililere teslim edilmiştir.
4. Erzincan Valiliği tarafından gönderilen Özel İdare’den bir yetkili , Erzincan
Müze Müdürü Nilgün Yılmazer, Kazı Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Toprak,
Kazı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş, Prof. Dr. Haldun Özkan ve Arş. Gör.
M. Lütfü Kındığılı’dan oluşan ekiple Kemah Kalesi’nin doğusunda yer alan
ve kaleden Tanasur Deresi’ne inişi sağlayan yaklaşık 350 m. uzunluktaki örme
duvarların oluşturduğu, yer yer de kayaların oyularak meydana getirildiği
tünellerde inceleme yapılmıştır (Resim:10; Çizim: 4). Bu tünellerin bazı
kısımlarının çöküntüye maruz kaldığı, tehlike arz edecek kayaların varlığı
tespit edilmiştir. İleriki yıllarda turizme açılması düşünülen bu tünellerin
sağlamlaştırılması konusunda hazırlanacak projelerin ilgili makamlara
iletilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.
5. Kemah Kalesi’ni oluşturan ana kayanın kırılgan yapısı nedeniyle kazı esnasında
dahi taş düşümleri ve kaya kopmaları görülmüştür. Bu durum kazı çalışmalarını
da olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle kale çıkış yolu üzerine düşen
taşlar, kaleyi ziyarete gelenleri de endişelendirmektedir. Olumsuz herhangi bir
durumun yaşanmaması için gerekli uyarı levhaları konulmuş, koruma bantları
çekilerek geçici güvenlik tedbirleri kazı ekibi tarafından alınmıştır. Özellikle
ilçe merkezine doğru taş düşmelerinin yaşandığı ana kaya yüzeyinin çelik torla
kaplanarak güvenlik altına alınması hayati önem arz etmektedir.
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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
The reports 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 numbers indicated within the
text, in 8 pts at the page where it is mentioned,
* At the footnotes 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 photographs and 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) for the 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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