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ÜÇAGIZLI MAGARASI 2002 YILI KAZISI

Erksin GÜLEÇ*
Steven KUHN
Mary STINER

Hatay ili, Samandağ ilçesi, Meydan Köyü yakınlarındaki Üçağızlı Mağarası'nda
2002 yılı kazı çalışmaları 1-20 Temmuz 2002 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kazı,
Prof.Dr. çrksinGüleç başkanlığında,Dr. Steven Kuhn, Dr. Mary Stiner, Dr. Paul Gold
berg, Dr. ısmail Ozer, Dr. Mehmet Sağır, Araştırma Görevlileri Çesur Pehlevan, Hakan
Yılmaz, Ayşen Açıkko], Timur Gültekin, yüksek lisans öğrencisi ısmail Baykara,Jeolog
Elif Ondoğan, lisans öğrencileri Tarık Oğuz, Volkan Coşkun ve Kültür Bakanlığı kazı

temsilcisi Omer Çelik'in katılımlarıyla yapılmıştır.

Üçağızlı Mağarası Samandağ'ın 12 km. kadar qüneylnde, Akdeniz kıyısında yer
alan bir mağaradır. Büyük ve tavanı çökmüş bir mağarQ. olan Uçağızlı'dakiaraştırma
lar 1997 yılında bir test kazısı ile başlamıştır ve Ankara Universitesi i1eArizona Univer
sitesi'nin ortak çalışmaları olarak sürdürülmektedir (Şekil: 1).

Üçağızlı Mağarası Erken Üst Paleolitik ve Epipaleolitik'e ilişkin özgün ve detaylı
Qilgiler vermektedir. Burada yapılan çalışmaların temel amacı Doğu Akdeniz'de Erken
Ust Paleolitik insanlarının kültürel adaptasyonlarını ortaya çıkarmak ve büyük bir po
tansiyel taşımasına rağmen, ülkemizde bu döneme ilişkin araştırmaların son derece az
oluşu nedeniyle hiç bilinmeyen Ust Paleolitik insanlarının buluntularına ulaşmaktır. Biz
özellikle, teknolojideki, tüketim ve çevresel değişimlerin nasıl gerçekleştiği ve bu deği
şimierin insanlarınkültürel davranışlarına nasıl yansıdığı gibi konularla ilgilenmekteyiz.
Çünkü modern insanın kökenini sadece son derece zor ve genellikle az birkısmı bulu
nan insan fosilleriyle değil, bir anlamda bu insanların davranışlarını, düşüncelerini yan
sıtan kültürleriyle açığa çıkarabilmekteyiz.

Üst Paleolitik insanlan
Modern insanın yaklaşık 100.000 yıl öncesinde ilk kez Afrika'da ortaya çıktığı bi

lim dünyasında geniş kabul gören bir olgudur. Bu insanların Neanderthaller'le ve daha
ilkel özellikler gösteren Arkaik Homo sapienslerle evrimsel bağlantıları ve nasılortaya
çıktıkları paleoantropoloji biliminin önemli sorunlarından birisidir.

Orta Paleolitik'ten Üst Paleolitik'e geçişte aniden artış gösteren modern insanın
karakteristik özellikleriaşağıdaki gibi sıralanabilir.

Prof. Dr. çrks!n GÜLEÇ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 06100, Sıhhiye
AnkaraffURKIYE

Dr. Steven KUHN, Department of Anthropology, Building 30, University of Arizona, Tucson AZ 85721, A.BD
Dr. Mary STINER, Department of Anthropology, Buildinq 30, University of Arizona, Tucson AZ 85721, A.BD

1



1. Yonga kültüründen bol miktarda dilgi kullanımına geçiş.

2. Kemik, boynuz ve fildişi aletlerin yaygın olarak kullanımı.

3. Kişisel süs eşyalarının kullanımı.

4. Sanatsal obje ve resimlerin ortaya çıkması.

5. Küçük grupların belirli mevsimlerde bir araya gelmelerinin sonucunda olduğu
sanılan çok geniş lokalitelerin oluşması.

B. Deniz kabuğu, fildişi vb. hammaddelerin daha yoğun olarak kullanılması.

7. Nüfus yoğunluğunun artması.

8. Daha önceki Paleolitik dönemlerin aksine teknolojinin zaman sürecinde çok
hızlı ve devamlı değişimi.

9. Alet formlarının bölgeden bölgeye belirgin bir çeşitlilik göstermesi.

2002 Yılı Çaltşmalart

Yaklaşık üç hafta süren 2002 yılı kazısı sırasında jeolojik tabakalanmanın açık
lığa kavuşturulması, tarihlendiriimiş en eski kültür tabakası olan i katmanındaki kazıla

rın genişletilmesi, kuzey-güney trencinin kuzey ucunda mikromorfolojik çalışmaların ve
radyometrik yaşlandırmanın yapılabilmesine (Şekil: 2) olanak sağlayacak ilave jeolojik
malzemenin bulunması amaçlanmıştır. Kazı çalışmaları, C5, CB, DS, E5 ve EB açma
larında sürdürülmüştür. C5b, C5d, CBd, D5a, DSb, D5c, DSd, E5a, ESb, ESc, E5d, EBc
ve EBd plan karelerinde, -230 cm.den -355 cm. seviyesine kadar inilmiştir ve bu plan
karelerde sırasıyla Fe, G, H1, H2, H3 ve i tabakaları kazılmıştır.

Stratigrafi
Üçağızlı Mağarası'nda Üst Paleolitik katmanlar üç metreden daha kalındır

(Şekil: 2a). Çalışmalar sonucunda sedimanların makroskopik özelliklerine göre B, B1
B3, ve C - i olmak üzere dokuz seviye saptanmıştır (Şekil: 2). Bu katmanlardan ba
zıları (B, E, F ve H) daha küçük birimlere ayrılmıştır. Katmanların dominant jeolojik bi
leşenleri kırmızıdan turuncuya değişen terra rosa killerdir. Bilindiği gibi bu durum Ak
deniz'in tipik karstik arazisinin özelliğidir. Çeşitli katmanlar arasındaki asıl ayrım top
rakla karışmış -kemik, taş ve özellikle de kül gibi- antropojenik buluntuların sayısal

farklılığından kaynaklanmaktadır. Katmanlar arasındaki temel farklılıklar insan davra
nışlarını yansıttığmdan, tabakalar lokalite içinde yer yer kalınlık ve görünüm açısından

değişim gösterir. Omeğin, D tabakası kazı alanının güney ucunda çok kalın ve nere
deyse tamamen külden oluşurken, kuzey uçta bu tabaka zorlukla görünecek derecede
incedir.

Üçağızlı Mağarası'nın Üst Paleolitik tabakalarından elde edilen 12'den fazla sa
yıda AMS radyokarbon tarihlendirmeleri, Uçağızlı Mağarası'nın günümüzden önce
41.000'den 28.000 (düzeltilmemiş) yıl öncesine kadar en azından 12-13.000 yıl boyun
ca kullanıldığını göstermektedir.

2002 Yılt Buluntulart
Önceki yıllarda stratigrafik serinin en altında açığa çıkarılan i tabakasından çok

az sayıda alet elde edilmiştir. Sayıca az da olsa, bu aletler i tabakasının Mousterian ya
da Orta Paleolitik özelliklerini yansrttığırn işaret etmekteydi. 2002 yılında elde edilen
daha çok .ı:;ayıdaki alet, bunlara ilaveten i tabakasınm en azından üst kısmında daha
önceden Uçağızlı Mağarası'nda tanımlanan Erken Ust Paleolitik'e benzer, ancak biraz
daha eski başka bir alet topluluğunun varlığını göstermektedir.

Üçağızlı Mağarası'nın G ve H tabakalarındaki Öncül Üst Paleolitik alet topluluğu
gibi, i tabakası aletleri de özellikle Orta Paleolitik teknikleri ile yonga ve dilgi üzerine ya-
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pılmış alet formlarını içermektedir. i tabakası taş aletlerinin teknolojik özellikleri, ham
yonga ve aletlerin çok sık üretildiği Levallois metodunun bir varyantıdır (Şekil: 3). G ve
H tabakalarının tersine, i tabakası Levallois ham aletleri, dilgi ya da uzatılmış (elonga
ted) uçlardan (point) çok geniş yongalardan oluşmaktadır. Alet topluluğu, alet formları
nın bir türünü de içermektedir. Bunlar hakkak kalemleri (Şekil: 4) kadar kenar kazıyı

cılar ve uçları da kapsamaktadır (Şekil: 5). Yine de en önemli alet formları 2002 yılın
da i tabakasından kaydedilen chanfreinler ya da chamfered parçalardır. Chanfreinler,
ön kazıyıcı gibi kullanıldığını düşündürse de, yassı, lateralde vurma izleri taşıyan hak
kak kalemlerine benzer (Şekil: 6). Chanfreinlere ek olarak, aletleri yeniden keskin leş

tirmede kullanılan birkaç yonga ile bunların arasında birbirini tamamlayabilen parçalar
da bulunmuştur (Şekil: 7).

CtJanfreinler, Akdeniz Havzası Paleolitiğindegörece nadir bulunan alet tipleridir.
Bunlar, Ust Paleolitik'in en erken türleri ile özellikle Lübnan'nda Beyrut yakınlarındaki
K'sar Akil ve Antelias kaya sığınağı ile neredeyse tamamen örtüşmektedir.Aynı aletler,
Libya'da, Kuzey Sioa'daki Huah Fteah'nın taban kısmındaki Ust Paleolitik tabakaların

da kaydJ~dilmiştir. Uçağızlı Mağarası'nın i tabakasındaki chanfrein olarak tanımlanan
aletler, Uçağızlı ve K'sar Akil serileri arasındaki yakınlığı doğrulamaktadır.

i tabakasının üst kısmından sağlanan odun kömürü ile üç AMS radyokarbon ta
rihlendirmesi yapılmıştır. 39000-40500 yıl arasındaki bu tarihler, H tabakasından elde
edilen tarihle kabaca eşdeğer, kazı trencinin güney ucundaki stratigrafik seride hafifçe
daha yüksektir. i ve H tabakaları arasındaki tarih aralığının tamamen birbiriyle örtüş

mesi, sedimanın görece hızlı bir şekilde çökeldiğinin göstergesi olmalıdır. Ancak bu du
rum, eski çökeller kullanıldığı zaman, radyokarbon metodunda meydana gelen önemli
sınırlamalardankaynaklanıyorda olabilir. Son araştırmalar, günümüzden 38 000 yıl ön
cesinin radyokarbon tarihleme eğrisinde bir "plato" olabileceğini önermektedirki, farklı
yaşlardaki tabakalardan tarihlerin ayrımını yapmak neredeyse imkansızdır. Çok daha
doğru yaşlandırmaelde etmek için çalışmalar sürdürülmektedir.

Taş aletler bir yana, i tabakası, hayvan kemikleri ve deniz kabuğundan boncuk
lar açısından da önemli kanıtlar sağlamıştır. i tabakasındaki hayvan türleri üst tabaka
nınkiyle keskin bir şekilde farklıdır. F, G ve H tabakalarının en yaygın toynaklıları olan
capridler (Capra sp.) i tabakasında bulunmamaktadır. i tabakasının hayvan kemikleri
ni büyük oranda geyikler Cervus e/aphus, Dama mesopotamica ve Capreo/us capre
o/us ile az sayıda domuz (Sus scrofa) ve yaban öküzü (805 primigenius) oluşturmak
tadır (Şekil: 8). Genelolarak, büyük hayvanlara ait kalıntılar, i tabakasının oluşumu sı

rasında nemli ya da sık orman koşullarının varlığını göstermektedir. G ve H tabakala
rında olduğu gibi,I tabakasındakiküçük av hayvanlarının ve denizel yiyeceklerin yok
luğu, geçim ekonomisinin karasal hayvanlara odaklandığının göstergesidir.

i tabakasının süs eşyaları Nassarius gibbosu/~. türü deniz kabuğunun delinme
şiyle oluşturulrnuştur (Şekil: 9). Bu türün kullanımı, Uçağızlı Mağarası'nda En Erken
Ust Paleolitik'in tipik özelliğidir. Daha geç dönemlere ait tabakalarda süs eşyası olarak
daha geniş çeşitliliktedeniz yumuşakçası kullanılmıştır ama G, H ve i Oncül Ust Pale
olitik tabakalarında süs eşyası olarak olarak kullanılan tek tür Nassarius gibbosu/adır.

Genelolarak, i tabakasının üst kısmındaki depozitler, seyrek insan ürünlerine
sahiptir ve kısa periyotları kapsar. Kültürel materyaller zayıftır, belirgin merceksi kat
manlar sıklıkla steril kille ayrılmıştır. Birkaç tane küçük ocak da mevcuttur. Bunlar ince
bir kül tabakası, yanmış kil ve çok iyi bir biçimde bölünmüş odun kömüründen oluşmak
tadır (Şekil: 10). i tabakasının ocakları kısa bir süre, belki de sadece bir kez kullanılmış
görünmektedir (Şekil: 11). Bu, daha kalın kül tabakalarıyla ve bazı geç tabakalardaki
ocak özellikleriyle tezat oluşturmaktadır (Şekil: 12). .

2002 kazı sezonunun ikinci amacı stratigrafik seriyi tamamlamak ve mümkün
olursa çökellerin altındaki ana kayaya ulaşmaktı. Bunun için, ana kazı alanının altında.
E5a, E5b, E6c ve E6d plan karelerinin birleştirilmesiyle küçük bir test trenci açıldı. Test
trenci üstten 4.70 metre derinliğe, ya da yüzeyden yaklaşık 4.5 metre aşağıya kadar
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kazıldı. Sondaj çalışması, uygulamadaki zorluklar ve derin ve dar bir delikte sürdürü
len kazının içerdiği tehlikeler nedeniyle durduruldu. Birbiriyle tutarlı kültürel çökeller, 3.5
metreden daha derin tabakalarda bulunamadı. Bu derinliğin altında, çökeller masif, bol
sayıda mikrofauna kalıntısı içeren homojen kırmızı kilden oluşmaktadır. 3.5 metrenin
altında kültürel materyaller son derece nadirdir ve çok az sayıda tanımlanmayan yon
galar ve.bazen uzun uzun yarılıp parçalanmış büyük hayvan kemikleri ile sınırlıdır. Mik
ro faunanın bolluğu, insanların sıklıkla kullanmadığı dönemde mağaranın baykuş ya da
diğer avcı kuşlar tarafından kullanıldığını düşündütür. Düşük yoğunluklu kültürel mater
yaller ve bu bulgular, i tabakasının üst kısmında Ust Paleolitik çökellerinin oluştuğu dö
nemde, 41 000 radyokarbon yılı öncesinde, mağaranın insanların yaşam alanı olmadı

ğını ya da çok nadiren kullanıldığını gösterir. Bununla birlikte, sondajımızda erişeme

diğimiz daha derin çökellerde çok daha erken bir insan varlığına ilişkin kalıntıların ola
sılığını göz ardı edemeyiz.

Mikroaşınma Çalışmalan

Üçağızlı Mağarası'.rıdaki kazılarda 3000'den fazla düzeltili taş alet kaydedildi.
2001 yılında, Tarragona Universitesi'nden Kenneth Martinez, bazı taş aletlerin kenar
larındaki kullanım izlerinin mikroskopik analizi çalışmalarına başladı. Her ne kadar, çok
sayıda aletin parlak yüzeylerini, çiziklerini ve diğer izleri ortayaçıkarsa da, bulguların

tam yorumu için, mağara sakinleri tarafından taş kullanımının benzer türleri üzerinde
deneyler tamamlanana kadar beklenmelidir.

Bu çalışmalar henüz başlangıç aşamasında olsa da, burinler (hakkak kalemleri)
hakkında bazı ilginç sonuçlar elde edilmiştir. Hakkak kalemleri Uçağızlı Mağarası'nın

üst tabakalarında oldukça nadirdir ama F, G ve H tabakalarında daha yaygındır. Nor
malde, hakkak kalemleri kemik, boynuz ya da ağaç işlemek için kullanılan aletlerdir ve
bu nedenle az sayıda kemik aletin ele geçirildiği tabakalarda daha yaygın olmaları şa

sırtıcıdır. Martinez'in mağaranın alt seviyelerinden elde edilen çok sayıda hakkak kale"
mi üzerindeki çalışması, bu aletlerin yoğun bir şekilde kullanıldığını göstermiştir, ancak,
örneklerin çoğu kemik ya da odun oymak için kullanılmamıştır. Buna ek olarak, bazıla

rında burin yüzeyinin karşısındaki kenar hayvansal dokuların kesilmesi için kullanılmış

ken (örneğin kasaplık işlemleri), hakkak kalemlerinin bazıları deri işlemek için kullanıl

mış görünmektedir. Şekil: 13 bir burinin lateral kenarındaki deri kazıma işlemiyle oluş

muş izleri göstermektedir. Şekil: 14, et ya da diğer hayvansal dokuların kesilmesi ile
burin yüzeyinin karşısında keskin kenar oluşumu ile sonuçlanan izi göstermektedir.

Sonuç
Beş yılı aşkın zamandır Üçağızlı N1ı:ığarasl'nda sürdürülen kazılar, Türkiye'de

benzersiz, derin, stratigrafik olarak sürekli Ust Paleolitik tabakalarını açığa çıkarrruş ve
modeloluşturmuştur. Seri, Lübnan'daki K'sar Akil gibi lokalitelerle örtüşse de, Uçağız

Iı Mağarası'nın mükemmel korunma koşulları ve stratigrafik bütünlüğü, Ust Paleolitik
insan davranışları ve Pleistosen paleoçevresi hakkında başka herhangi bir yerde ben
zeri olmayan bir perspektif kazandırmıştır. Polen ve phytolitlerin yanı sıra çok büyük
sayıdaki fauna kalıntısı, taş aletler ve deniz kabuğundan boncukların analizi henüz
başlamıştır. Bu materyaller üzerinde sürdürülen çalışmaların, Akdeniz Havzası'ndaki

ilk modern insan topluluklarından birinin sosyal yaşamları ve ekonomiteri hakkında biz
lere yeni bir ışık sağlayacağı umudundayız.

Teşekkür

Bu çalışmanın gerçekleşmesine çeşitli katkı ve destek sağlayan T.C. Kültür Ba
kanlığı, Anıtlar ve Muzeler Genel Müdürlüğü'ne, The United States National Sciencl?,s
Foundation'a, Ankara Universitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı'na, 00
SIMM'e, U.C. Berkeley, Department of Integrative Biology'e, Türk Tarih Kurumu'na ve
Hatay Arkeoloji Müzesi ve Kültür Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz.
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BOGAZKÖY-HATTUŞA 2002 YILI ÇALIŞMALARI

Jürgen SEEHER"

2002 yılında Boğazköy/Hattuşa'da Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni
ile Alman Arkeoloji Enstitüsü adına 31.05.2002'de başlayan çalışmalar 30.09.2002 ta
rihine kadar sürmüştür.

Kazı Çalışmalan

2002 yılı kazıları Yukarı Şehir'de Sarıkaledenen büyük kaya kütlesinin önünde
ki düzlükte yoğunlaştı (Resim: 1). Hattuşa kazılarının geçmişi çok eskilere dayansa da,
bu alan 2001 yılına kadar hiç kazılmamıştı. Şehrin uzun yerleşim tarihinin hangi dö
nemlerinde bu alanda yerleşirdiğini ve bu alanın hangi amaçlarla kullanılmış olduğunu
anlamak için çalışmaları bu alanda yoğunlaştırmaya karar verdik. Bilindiği gibi, Yukarı
Şehir'de bugüne kadar yalnızca resmi yapılar ve tapınaklar bulunmuş, konutlara sade
ce Aşağı Şehir'de rastlanmıştı. Halbuki başkenti ayakta tutmak için gerekli olan nüfu
sun oturduğu alan yalnızca orası olamazdı. Bu bilgi eksiğini kapatabılmek için Sarıka
le önündekı düzlük önemli bir potansiyeloluşturuyordu.

Bu geniş düzlüğün ilk dönemde kazılması planlanan kısmında elektrik direnç öl
çümlerinin yapıldığına geçen yıı da değinilmişti (Resim: 2). Bu planda koyu renkli hatlar
hemen dikkatı çekiyor. lık etapta kısmen 80-90 m. uzunluğundaki bu hatların ne olabile
ceklerini anlamak için açmaların yeri seçildi. Resim: 3'de de görüldüğü gibi bu hatlar yü
zeyin hemen altında yer alan uzun teras ve çevirme duvarlarına aittir. Bu duvarlarla ba~
lantılı olabilecek hi9bir yapı saptanamadı. Ancak az sayıdaki buluntu bunların, bölgenın

Bizans/Osmanlı Dönemindeki kullanımıyla ilgili olduklarına işaret etmektedir.
~001 kazılarında, 292-294/309-310 plan karelerinde yüzeyin hemen altında Hitit

Büyük Imparatorluk Dönemine ait konutun bir kısmı açığa çıkarılmıştı. Bu yılki kazılarda

ise bu yapının eksik kalan kesimleri kazıldı (Resim: 4). Kalın bir duvarla çevrili, küçük oda
lardan oluşan yapı kompleksinin kuzey kesimi erozyon yüzünden tahribata uğramıştır.

Bu yapının kısmen altında ve kısmen yanlarında çok belirgin bir dolgu tabakası

ile karşılaşıldı. Bu dolgu çok bol keramik ve çeşitli boyda çakıl ve hatta iri taşlardan olu
şuyordu. Kuzeye doğru yükselen bir meyil üzerine konmuş olduğundan, kalınlığı yer
yer 60 santimi bulan bu dolgu yüzeyden, güneyde 2,2 m., kuzeyde ise 1,0 m. derinlik
teydi. Dolgu tabakasının içindeki taş ve keramik miktarının çokluğu, bunun normal bir
yerleşim dolgusu olamayacağını göstermektedir. Bu alanda sel ve erozyonun çok güç
lü olduğunu biliyoruz. Sel ile sürüklenen taş ve benzeri malzeme, suyun gücünün azal-

Dr. Jürgen SEEHER, Alman Arkeoloji Enstitüsü,Ayazpaşa Camii Sok. 48, 80090 islanbuırrÜRKiYE www.hattusa.org

2002 yılı ekip üyeleri Dr. Jürgen Seeher başkanlığında: Ö.Arasoğlu. M. Aksan, Dr. A.Baykal-Seeher, Göksel Sazcı,
Sanem Türk (arazi çalışması), Dr. H.Genz (Demir çağı keramiği), Dr. U. Schoop (Hitit keramiği), Ch.Rüster, G.Torri,
Prol.Dr. G.Wilhelm, (Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki çiviyazılı tabletleri ve ayrıca kazıdan bu yıı çıkan tabletleri
de inceledi), Dr. D.Bawanypeck, Dr. S.Herbordt-von Wickede, C.Müller-Hazenbos, Prot.Dr,D.Hawkins (Nişantaş kral
mühür baskılarının incelenmesi), Dr.W.Dörtler, C.Herking, R.Pasternak, Dr. H.Usinger (Polen analizleri ve botanik),
H.Schriever (Hattuşa Web-sayfasının donanımı). Ekibimizde Bakanlık temsilcisi olarak Anadolu Medeniyetleri Müze
si'nden Nusret Çetin görevalmıştır.
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dığı yerlerde çökellr. Bu şekilde gerçek sel yatakları oluşur. Buradaki dolgunun, böyle
si bir sel yatagının malzemesinin dağıtılıp serilmesinden oluştuğunu düşünüyoruz. Bu
şekilde yukarıda değindiğimiz en üstteki yapının bu alanda var olan bir yükselti üzeri
ne, bu yükseltinin arkasında oluşmuş çamurlu ıslak alan bu bol taşlı dolgu ile ıslah edil
dikten sonra, inşa edilmiş olduğu anlaşılıyor.

Dolgu tabakasının altında 292/308-309 plan karelerinde iyi korunageimiş bir ya
pi evresiyle karşıldı. Ait olduğu tabakaya bakıldığında, bu yapının da burada daha ev
vel var olan doğal bir yükselti üzerine kurulduğu anlaşılmaktadır. Yapı uzunlamasına

yan yana sıralanmışdikdörtgen odalardan oluşan bir komplekstir (Resim: 5), ancak he
nüz tümünün planı belli değildir. Temeller yalnızca iki-üç sıra taştan oluşur. Ilginç bir ay
rıntı, temellerin üzerinde ahşap hatılların konması için hazırlanmış girintilerdir. Birkaç
yerde üstteki kerpiçe ait izlere de rastlanmıştır.

Taş temellerin üst seviyesiyle aynı hizadaki taban, sel sularının açtığı bazı ka
nallar haricinde iyi korunagelmiştir. Taban üzerinde keramik dışında ok uçları, iğneler,

büyük bir bıçak (Resim: 6) gibi bronzdan küçük buluntular, kilden kaba bir mühür (Re
sim: 7) in situ bulunmuştur. Çeşitli başka küçük buluntuların yanı sıra, bir köşede ka
palı durumda deniz istiridyesi kabukları bulunmuştur. Zoologlar canlı istiridyelerin de
nizden çıkarıldıktan sonra sepetler içine sıkıca yerleştirildiğinde 24 gün kadar canlı ka
labildiklerini ve böylece sorunsuzca uzun mesafelere götürülebileceklerini bildiriyorlar.
Ancak bunların Karadeniz'den mi yoksa Akdeniz'den mi getirildiklerini bilmiyoruz.

Elektrik direnç ölçüm planı üzerindeki hatlardan birini yoklamak amacıyla

288/308 plan karesinde yapılan kazı çalışmasında bu hattın küçük taşlardan yapılmış

bir döşemeye ait olduğu anlaşılmıştır; ancak diğer açmalarla olan stratigrafik ilişkisi he
nüz kesinleşmemiştir.

Güneydeki açmalar grubu (292-296/303-304 plan kareleri) elektrik direnç ölçüm
planı esas alınarak seçilrnlştir, Burada yüzeyin hemen altındaki taş sıralarının geç dö
nem teras duvarı oldugu anlaşılmıştır. Burada Hitit yerleşim tabakalarına ulaşabilmek

için kalınlığı 4 m.yi bulan bir sel dolgusu kazmak gerekmektedir. Bu dolgu Yukarı Şehir'in

üst kesimlerinden (Resim 1'de taralı bölge) taşınan kum, çakıl ve Hitit Imparatorluk Dö
neminin başlarına tarihlenen arkeolojik malzeme içerir. Bu sel dolgusunun altındaki insi
tu yerleşim tabakası da (Resim: 8) yaklaşık aynı döneme ait malzeme vermektedir.

Selin burada yol açtığı tahribat, derin çukurlar ve oyuklar şeklindedir. Açmanın
güney kesimindeki duvarlar buradaki ilk yerleşime, kuzeyindeki duvarlar ise burada te
raslar halinde sonradan yapılmış bir yapıya ait olmalıdır. Bodrum katına ait olması ge
reken bir odacık içinde ve hemen önünde taban ve üzerindeki in situ buluntular özel
likle iyi korunagelmiştir (Resim: 9). Bu küçük odadan iki büyük testi (Resim: 10), üç mi
nik kasecık, iki kase, bir tabak, bronz parçacığı, mavi cam damlası, bronz tel ve iğne

ler, frit boncuk, iki öğütme taşı ve çekiç taşları bulundu. Diğer kesimlerde bulunan bu
luntulardan en ilginci, sapı kalınlaştırılmış kenarlı balta türü bir bronz alettir (Resim: 11).

Bu yıl Sarıkale önünde yapılan kazılarda ele geçirilen diğer buluntulardan bazı

ları şöyle sıralanabilir: Bu/lalar ve rnühürlerin yanı sıra saz çalıp şarkı söyleyen bir mü
zisyen ile (Resim: 12) bir yük arabasının betimlendiği kabartmalı vazolara ait parçalar
vardır. Neşter gibi küçük bronz bıçakların bu alandaki yoğunluğu dikkat çekicidir. Yine
bronzdan kuş biçimli süsleme elemanı Hitit sonrası döneme ait olmalıdır.

Bu bölgenin işlevi konusunda önemli bilgiler veren bazı buluntulara değinmek

gerekiyor. Maden döküm kalıplarının yanı sıra tipik döküm artıkları olan ve eritme sıra

sında üstte oluşan köpüğün alınmasıyla ortaya çıkan bronz parçacıklardan çok sayıda,
dolgu içine dağılmış olarak bulundu.

Taş cinsinden ve ince oluşlarından, rnlrnarlde taş blokların birbirine oturtulmala
rı için açılan zıvana deliklerine ait olmayıp alet yapımı artıkları oldukları belli çekirdek
lerin sayısı da az değildir. Yine üretime yönelik buluntular arasında yapımı tamamlan
mamış mühürler vardır. Düğme biçimli mühür üretmek için hazırlanmış örneklerin yanı
sıra bir silindir mühür taslağı da vardır (Resim: 13). Bu mühürlerin baskı yüzeylerinde
isim yazımına geçilmemiştir.
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Ayrıca cam damlacıkları ve grup halinde bulunmuş ince aşındırıcı olarak kulla
nılabilecek zımpara taşları da yine üretimle ilgili buluntulardır. Bu buluntulardan anla
şıldığı üzere maden atölyeleri, taş alet ve mühür atölyeleri, belki de cam atölyeleri bu
bölgede olmalıydı; ancak şimdilik bu atölyelerin tam yeri saptanamadı.

Diğer Çalışmalar

Bu sezon kazı ve müze deposundaki eski kazıların yayın çalışmalarına yönelik
çeşitli çalışmalaryürütüldü:

* 2000-2001 yıllarında Güney Havuzlar mevkiinde kazılar yapılmıştı. Bundan ön
ceki raporlarda da belirtildiği gibi, bu havuzların kenarları duvarlarla çevrili değildi; taş
II ve killi ana toprağın kazılarak oyulması suretiyle oluşturulmuştu.Tehlike yaratan de
rin açmaların dolduruluşunun üzerinden bir kış geçtikten sonra burada havuzlar, toprak
üstüne orijinal yapıya uygun olarak taşların serpiştirilmesiyleyüzeyde belirgin hale ge
tirilmiştir. Bu şekilde ziyaretçilere bu havuzların konumu ve büyüklüğü hakkında bir fi
kir vermek mümkün olmaktadır (Resim: 14).

* 2000-2001 yıllarında Güney Havuzlar'da yapılan kazılarda298/252 plan kare
sinde karşılaşılan toplu çanak çömlek buluntusunun onarım işleri tüm kazı mevsimi bo
yunca devam etmiştir. Yaklaşık 1 ton ağırlıktaki bu toplu buluntunun onarımı sırasında
çömleklerin başka bir yerde kırıldıktan sonra buraya gömülmüşoldukları ve bu neden
le de eksik parçanın çok olduğu görülmüştür.

* Boğazköy Müzesi'nde ve kazı depolarında muhafaza edilen Büyükkaya kazı
ları (1994-1998) ve Kuzeybatı Yamaç kazısı (1998-2000) Hitit çanak çömleğinin, Aşa

ğı Şehir'deki eski kazılardan çıkan Demir çağı çanak çömleğinin yayın kapsamındaki
malzeme çalışmalarınadevam edilmiştir. 1990-91 yıllarında Nişantepe'deki Batı Yapı

sı'nda bulunmuş Hitit krallarının mühürlerini taşıyan kil bul/alar yayın hazırlığı kapsa
mında dört kişilik uzman bir ekip tarafından ele alınmıştır.

* Kral Kapı'nın dışında "Sülüklü Göl" olarak adlandırılanküçük bir gölde Kiel Üni
versitesi'nden botanikçiler burguçalışmaları yaptı. Amaç, numuneler içinde polen ve
bitkisel makro kalıntılar saptamak, bunların tür saptamalarını yapmak, tarihlemektir. Bu
çalışma "Hitit şehirlerinin yakın çevresindeki çevre değişimleri ve tarım ekonomisi" baş
rıklı proje kapsamı içindedir.

* Aşağı Şehir'de bugün "Harman Yeri" olarak adlandırılan yerde de burgu çalış

ması yapılmıştır. Burada amaç bu alanın yerleşim izleri gösterip göstermediğinianla
mak ve hangi dönemlerde kullanıldığını saptamaya çalışmaktı. Yüzeyden 5,30 m. de
rinlikte ana kayayla karşılaşıldı.Ana Kayanın üzerinden yüzeye kadar olan dolgunun tü
münün kilden oluştuğu, hiçbir yerleşim izi olmadığı ve buradaki çukurluğun zamanla kil
li toprakla dolarak (erozyon) bu seviyeye ulaştığı anlaşıldı.

* Eski kazılarda bulunmuş Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza edilen
çiviyazılı tabletlerin incelenmesine devam edilmiştir.

* Hattuşa şehir alanındaki mimari kalıntılarda her yılalduğu gibi otlar kesilmiş,

onarılmış duvarlardaki bozukluklar elden geçirilmiştir. Yazılıkaya da, özellikle kaya yü
zeyleri otlardan arındırılmıştır.Ayrıca Boğazköy Müzesi yetkililerinin isteği üzerine Ya
zılıkaya'nın kuzeyinde eksik olan kenar dikenli telden çitle çevrilmiştir.

* Yine her yılolduğugibi, harabe içerisindeki nişan tahtası olarak kullanılmışbir
kaç levha yenilenmiştir.

. .. * Artık Hattuşa'nın Qeniş kapsamlı lnternet Web-sayfası'na Türkçe, Almanca ve
Ingılızce olmak uzere uç dilde ulaşabılme ımkanı oluştu: www.hattusa.org

* 2002'de Almanya'da Bonn ve Berlin şehirlerinde açılmış olan "Bin Tanrılı Halk:
Hititler" başlıklı serginin Alman basınında ve televizyonlarında uyandırdığı ilgi bu yıl
Hattuşa'ya gelen ziyaretçi sayısında da kendini belli etti. Hititler'in tanıtımına yönelik
sevindirici bır olay da bu yaz biri NTV tarafından, bir diğeri Ekip Film tarafından çekilen
iki belgesel ve Japon televizyonunun UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki sitleri sun
duğu belgesel dizinin Anadolu bölümü kapsamındayaptığı çekimlerdi.
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Resim 1: Sarıkale önü 2001 ve 2002 kazı alanları Resim 2: Sarıkale önü elektrik direnç ölçüm planı



Resim 4: Sağda 291-
295/312-313
plan karelerin
cteki çevirme
duvarı. Ortada
292-294/309
310 plan. kare
lerincteki Hitit
yapısı
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Resim 3: 291-295/312
313 ~Ian kare
lerintieki çevir
me duvarı

Resim 5: 2921309 plan kare
sindeki en eski Hi
tit yapı kompleksi



Resim 6: Resim 5'teki yapıdaki
in situ bulunturardan
büyük bronz bıçak

Resim 7: Resim 5'teki yapıdaki in situ bu
luntulardan kaba kil mühür

Resim 8: 292-293/304 plan karesindeki Hitit yapılaşması
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Resim 9: 292-293/304 plan karesindeki bodrum odası

Resim 10: 292-293/304 plan kare
sindeki bodrum odası in
situ buluntularından bü
yük testi
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Resim 11: 292-293/304 plan karesin
den bronz balta



Resim 12: 292-293/304 plan karesinden kabartma be
zemeli vazo parçası

1111 ı 11111111111111 i/ii

Resim 13: 292-2931304 plan ka
resinden yapımı ta
mamlanmamış silindir
mühür parçası

Resim 14: Güney Havuzlar, çevre düzenlemesinden sonra
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2002 YILI KARAiN KAZıLARı

Işın YALÇINKAYA"
Harun TAŞKıRAN

Metin KARTAL
M. Beray KÖSEM

GiRiş

01.08.2002-08.09.2002 tarihlerinde, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Ge
nel Müdürlüğü'nün izin ve ödene~i ile gerçekleştirilen 2002 Yılı Karain Mağarası kazı
larına, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı da
kısmen maddi katkıda bulunmuştur".

Kazılara katılan uzman grubu Prof. Dr. Işın Yalçınkaya başkanlığında; Doç. Dr. Ha
nın Taşkıran, Yard. Doç. Dr. Metin Kartal, Uzman Dr. M,.Beray Kösem, M!Jstafa Kemal
Universitesi'nden Yard. Doç. Dr. C. Merit:! Erek, Basel Universitesi'nden (ısviçre) Arke
obotanist Daniele Martinoli ile Harvard Universitesi'nden Zoo-arkeolog A. Levent Atı
cı'dan oluşmuşturs, Dil veTarih-Coğrafya Fakültesi PrehistoryaAnabilim Dalı'ndan 17 öğ

renci ile Mustafa Kemal Universitesi'nden 2 öğrenci de uzmanlar grubuna eşlik etmiştir3 .

Kültür Bakanlığı'nı ise Kocaeli Müzesi Müdürlüğü'nden Arkeolog ilker Tepeköy
temsil etrnlşnr-.

2002 yılı Karain mağarası kazılarına E ve B gözlerindeki bazı plan karelerde de
vam edilmiştir.

I. E GÖZÜ/ ANADOLGU KAZISI
I.1 Kazılan Plan Kareler
2002 yılı "E" Gözü kazılarına, ana dolgu üzerinde yer alan G ve H plan karelerinden

bazılarında eski yıllarda bırakıldıkları arkeolojik seviyelerden itibaren devam edilmiştir.

P.r~f. Dr. Işın YALÇiNKAYA, Ankara..Üniyersitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Ana
bılım Dalı, 06100-Slhhiye AnkaraffURKIYE
D,!ç. Dr. HarunTAŞKıRAN, Ankara_Üniyersitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Ana
bilım Dalı, 06100-Slhhiye AnkaraffURKIYE
Yard. Doç. Dr. Metin KARTAL, Ankara..Üniyersitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya
Anabilim Dalı, 061OO-Sıhhiye AnkaraffURKIYE
yzman Dr. BerayKösem, Ankara.Üniyersitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabl
lım Dalı, 061OO'Slhhiye AnkaraffURKIYE

1 Adı geçenkurumların yetkili ve ilgililerine katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.
2 Değerli bilimselkatkılarından dolayı kazı ekibinin tüm uzmanlarına çok teşekkür ediyoruz.
3 Öğrencilerimız; Yunus Ayata, DuyguTuncay, Seda Başar, Bülent Yerli, , Zeynep Bayrak, Nilhan Pehlivan, Gülsüm

Baykal, GizemCura,DemetBijge Pehlivan, Simge.GÖkkoyun, UlbenDemirer, Okhan Kunduracı, Ezgi Güner, Burcu
Yorgancıoğlu, SerdarDüzgöl, ırfan DenizYaman, Ipek Gürol, EnesAslan ve EmreYalçınkaya üzerlerinedüşen her
türlü görevibüyük bir özveriyle yerine getirmişlerdir. Kazı ekibiadına kendilerine teşekkürlerimizi sunmayı zevkli bir
görevsayıyoruz.

4 Titizgörevanlayışı, tüm kazı ekibiyle olanuyumuve yardımlarından dolayı Bakanlık temsilcisi ilker Tepeköy'e, teşek
kürlerimizi sunuyoruz.
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2002 yılında kazı çalışmalarına devam edilen plan kareler, G 16, G 17, G 18, H
16, H 17, H 18 ve tam 1 m2 olmayan H 19 kareleridir (Çizim: 1).

Kazıya ilk önce ana dolgu üzerinde yer alan H plan karelerinde başlanmıştır. Sı

rasıyla H16, H17 ve H18 plan karelerinde 1 arkeolojik seviye kazıldıktan sonra dönü
şümlü olarak G16, G17, G18 ve G19 plan karelerinde kazıya devam edilmiştir.

Bu karelerde kazılan seviyeleri e (arkeolojik-jeolojik) başlangıç ve bitiş kotları

aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Tablo: 1).

KARE GH AH BAŞ. KOTU arrts KOTU

G 16 iii. 3/111. 41111. 5 37 -8.80 m. -8.90 m.
G 16 iii. 'il1ן4 5 38 -8.90 m. -9.00 m.
G 16 iii. .il1ן4 5/1V1 39' -9.00 m. -9.10 m.
G 17 iii. 3 37 -8.80 m. -8.90 m.
G 17 iii. 3/111. 4 38 -8.90 m. -9.00 m.
G 17 iii. .il1ן3 41111. 5 39' -9.00 m. -9.10 m.
G 18 iii. 3/111. 4 37,38 -8.80 m. -9.00 m.
G 18 iii. 'il1ן3 41111. 5 39' -9.00 m. -9.10 m.
H 16 iii. 4 37 -8.80 m. -8.90 m.
H 16 iii. 4/111. 5 38,39 -8.90 m. -9.10 m.
H 16 iii. 5 40' -9.10 m. -9.20 m.
H 17 iii. 3/111. 4 37 -8.80 m. -8.90 m.
H 17 iii. .il1ן4 5 38, 39 -8.90 m. -9.10 m.
H 17 iii. 5 40' -9.10 m. -9.20 m.
H 18 iii. 4/111. 5 37 -8.80 m. -8.90 m.
H 18 iii. .il1ן4 5/1V.1 / 38 -8.90 m. -9.00 m.
H 18 iii. 5/1V1 39 -9.00 m. -9.10 m.
H 18 IV1/1V2 40' -9.10 m. -9.20 m.
H 19 iii. .il1ן4 5/1V.1 38 -8.90 m. -9.00 m.
H 19 iii. 5/111. 6/1V.1 39 -9.00 m. -9.10 m.
H 19 iii. 6/1V1 40 -9.10 m. -9.20 m.
H 19 IV.1/IV.2 41* -9.20 m. -9.30 m.

Tablo: 1
* inilen en son arkeolojik seviye

/. 2. Stratigrafi
Tam metre kare olan G (G16, G17, G18) plan karelerinde 2001 yılında kazılma

dan bırakılan 37.arkeolojik seviyeden (-8.80 m.) itibaren 39. arkeolojik seviyenin taba
nına kadar (-9.10 m.) toplam 3 arkeolojik seviye; H (H16, H17, H18) plan karelerinde
ise 37. arkeolojik seviyeden (-8.80 m.) 40. arkeolojik seviyenin tabanına kadar (-8.90
m.) toplam 4 arkeolojik seviye kazılmıştır. Ana dolgunun batısında yer alan H 19 kare
ciğinde de 38. arkeolojik seviye (-8.90 m.) ile 41. arkeOIOj'ik seviye (-9.20 m.) arasında
kazı yapılmıştır. Kazılan tüm bu seviyelerde, ııı. 3, ılı. 4, i ı. 5 gibi değişik ara evreleriy
le jeolojik ünıte iii hakimdir. Ancak Karain mağarası "E"gözünde jeolojik seviyeler ge
nelde batıdan doğuya ve güneyden kuzeye doğru eğimlı olduklarından, yatay bir düz
lemde uzanmazlar. Jeolojik seviyelerin bu eğilimlerinın yanı sıra kazısı yapılan alanda
ki bazı jeoıol'ik aktiviteler sonucu, ana dolgunun batısında yer alan H 18 ve H 19 plan
karelerinde Vt - IV.2 jeolojik seviyeler de ortaya çıkmıştır. ılı. 6 jeolojik seviye ise sa-
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deee H19 kareeiğinin 39. arkeolojik seviyesinde görülmüştür. 2001 yılı kazılarında ol
duğu gibi 'II. 4, ın. 5 ve iii. 6 jeolojik sevıyelerde yine bol miktarda irili ufaklı radyolarit
çakıllar ile karşılaşılmıştır (Yalçınkaya ve diğ., 2003:161). Fazla yuvarlanmamış olan
köşeli bu küçük çakıllar, söz konusu jeolojik seviyelerin oluşumu sırasında mağaranın
hemen önünden sel sularıyla taşınmış olmalıdır.

I. 3 Kültürel Stratigrafi ve Arkeolojik Buluntular
E gözünde 2002 yılında ana dolgu üzerinde kazılan toplam 6 tam plan kareden

elde edilen ve tamamı yontmataş parçalardan oluşan arkeolojik buluntular, Orta Pale
olitik çağın iki farklı evresine aittir.

iii. 3 jeolojik seviye, daha önceki yıllardan da bilindiği gibihem Karain Tip Mus
teriyen'in hem de Quina Tıp Musteriyen (Charentien)'in tipik yontmataş alet örneklerini
içerir. Ancak bu jeolojik seviyenin 2002 yılında kazılan kısımları daha çok seviyenln
sonlarına yakın olduğu için, Karain Tip Musteriyen'e ait az sayıda buluntu ele geçiril
miştir (Çizim 5: 6). Bunun yanı sıra iii. 4jeolojik seviyeye yakın olan kısmında, bir baş

ka deyişle iii. 4. jeolojik seviyenin başladığı sınırda Charentien tip buluntularda bir ar
tış söz konusudur. Bu sınırda ele geçirilen yontmataş aletler arasında kaba uçlar (Çi
zim 5: 1, 3), çeşitli tiplerde kenar kazıyıeılar (Çizim 5: 2, 4) ve dişlemeli aletler (Çizim
5: 5) bulunmaktadır. Bu nedenle, önceki yıllarda da ısrarla değindiğimiz gibi (Yalçınka

ya ve diğ., 2002: 165; Yalçınkaya ve diğ., 2003: 161), iii. 3 jeolojik seviyenin Karain Ma
ğarası'ndaki iki farklı orta Paleolitik kültürün geçiş tabakasını oluşturduğu konusunda
ki görüşlerimiz bir kez daha desteklenmiş bulunmaktadır.

iii. 4 jeolojik seviye, Quina Tip Musteriyen (Charentien)'in esas oturma tabanını

oluşturur. Bu yılda iii. 4 jeolojik seviye içinden çok tipik olan Charentien yontmataş ör
nekleri ele geçirilmiştir. Herhangi bir ön hazırlık safhasından geçirilmemiş çekirdekler
den yontulan kısa ve kalın yonga taşımalıklar üzerine yapılmış ve basamak puleuklu
düzelti taşıyan aletler arasında çeşitli tiplerde kenarkazıyıeılar (Çizim 5: 7-8; Çizim 6:
2-3) çoğunluğu oluştururlar. Yine kalın taşımalıklar üzerine yapılan uçlar, çontuklu ve
dişlemeli aletler (Çizim 5: 9) de bu seviyede ele geçirilen diğer önemli alet tipleridir.

iii. 5 jeolojik seviye, genelde steril görünümde olmasına karşın, içinde ele geçi
rilen gerek Karain Tip gerekse Quina Tip Musteriyen (Charentien) buluntuların bazı çat
lak ve yarıklardan hayvan aktiviteleriyle bu seviyeler içine taşınmış olmaları olasıdır.. Bu
jeolojik seviye içinden ele geçirilen Charentien tip Musteriyen'e ait yontmataş aletler
arasında bir kenar kazıyıeı (Çizim 6: 5) ve iki adet uç (Çizim 6: 7-8) yer almaktadır. Ni
tekim, G 17 plan karesinin 39. arkeolojik seviyesinde 111.5 jeolojik yapı içerisinde bulu
nan oldukça büyük bii" hayvan deliği bu tür olasılığın kuvvetli bir kanıtıdır.

iii. 5 jeolojik seviye gibi steril görünümlü olan iii. 6 jeolojik seviye ise tüm alan
da izlenememekte, bazı plan karelerde iii. 5 jeolojik seviyeden sonra kaybolmaktadır.

IV.1 jeolojik seviye bol konkrersyonlu bir yapı gösterir. H 18 ve H 19 plan kare
lerinde veG 16 plan karesinin 39. arkeolojik seviyesinde görülen bu jeolojik yapının
oluşmasında kalın derili hayvanların kalıntılarının etkili olduğunu düşünmekteyiz. Nite
kim IV.1 jeolojik seviye içinde iri hayvan (til ve su aygırı gibi) kemikleri ele geçirilmiş bu
lunmaktadır. Faunal buluntular açısından oldukça verimli olan IV.1 jeolojik seviyede,
yontmataş alet örneklerine çok seyrek olarak rastlanmaktadır. G 16 plan karesinin 39.
arkeolojik seviyesinde ele geçirilen, çok kaba bir şekilde yontulmuş düzeltisiz iri bir
yonga (Çizim 6: 1), Charentien seviyelerde bulunan diğer örneklerden biraz daha fark
lı bir görünüme sahiptir. iii. 5 jeolojik seviyenin bittiği ve IV.1 jeolojik seviyenin başladı
ğı sınırda, yoğun bir biçimde bulunan konkresyonlara yapışık olarak bulunmuş olan bu
parçanın Prota Charentien ya da daha eski bir evreye ait olma olasılığı kuvvetlidir. Yi
ne H 18 plan karesinin 40. arkeolojik seviyesinde, IV.1 jeolojik yapı içinde ele geçirilen
ve oldukça kalın bir taşımalık üzerine yapılmış, basamak puleuklu düzelti taşıyan bir
kenar kazıyıeı (Çizim 6:4) ile iri dişlemeli alet (Çizim 6: 6) de bu olasılığı güçlendirmek
tedir. Ancak, bu konuda daha kesin yargıiara varabilmek için IV.1 jeolojik seviyenin ana
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dolgu üzerinde yer alan diğer plan karelerde de kazılmasını ve bu tür yontmataş alet
örneklerinin artmasını beklemek zorundayız.

IV.1 jeolojik seviyenin altından gelen IV.2 jeolojik seviye ise irili ufaklı bol kalker
döküntü ve yuvarlak çakıllar içeren bir yapı gösterir. Her ne kadar steril bir görünümü
olsa da, H 18 ve 19 karelerinde çok az bir alanda karşılaştığımız bu yapının sterll olup
olmadığı konusunda şimdilik bir fikir yürütmenin erken olduğu kanısındayız. Orıümüz

deki yıllarda daha geniş bir alanda kazılacak olan IV.2 jeolojik seviyenin bu durumu
hakkında daha kesin bilgilere ulaşacağımızı ümit ediyoruz.

1.4. Fauna
2002 yılı "E" gözü kazılarında az sayıda da olsa fauna kalıntıları ele geçirilmiş

tir. Bunlar H 18 plan karesinin 37. 39. ve 40. arkeotoilk seviyelerinde, daha çok IV.1 je
olojik yapı içinden bulunmuşlardır. Buluntuların tamamı iri hayvanlara ait görünmekte
dir. Henüz determinasyonları tamamlanmadığı için, hangi tür hayvanlara ait oldukları

konusunda bilgilerimiz noksandır. Ancak, bunlar arasında 37. arkeolojik seviyede ele
geçirilen bazı iri hayvan kemikleri ve 6-7 adet omurganın ala geyik ya da kızıl geyiğe

ait olabileceği tahmin edilmektedir. 39. arkeolojik seviyede bulunan büyük bir kaburga
kemiği ise daha çok su aygın ya da file ait olabilir. Tüm faunal buluntuların determinas
yonları 2003 kazı sezonunda yapılacaktır.

/I. B GÖZÜ KAZISI
/I. 1. Kazılan Plan Kareler
Karain Mağarası B Gözü kazıları bu yıl kuzey profilinde gerçekleştirilmiştir. Bu

nedenle, kuzey-güney yönünde mağara girişine dogru olan kısımda tavandan çekilen
bir tel kablo vasıtasıyla yeni bir karelaj daha yapılmıştır.

2002 yılında B gözünde H11, H12, H13 ve H14 olmak üzere toplam 4 plan ka
rede çalışılmıştır (Çizim: 2).

Bu yılki kazı alanı mağaranın en üst tabakalarını içermektedir. Kazıya ilk olarak
H11 plan karesinden başlanmış olup dönüşümlü olarak H12, H13 ve H14 plan karele
rinde devam edilmiştir. B gözünde kazılmış olan kareler, kaldırılan arkeolojik-jeolojik se
viyeler ile bunların başlangıç ve bitiş kotları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Tablo: 2).

KARE GH AH BAŞLANGıÇ KOTU eırıs KOTU
H 11 O O - 1.80 m. -1.90m.
H 11 O O -1.90m. - 2.00 m.
H 11 HI O - 2.00 m. - 2.10 m.
H 11 HII O - 2.10 m. - 2.20 m.
H 11 HII 1 - 2.20 m. - 2.30 m.
H 11 HII 2 - 2.30 m. - 2.40 m.
H 11 Hill 3 - 2.40 m. - 2.50 m.
H 11 Hill 4 - 2.50 m. - 2.60 m.
H 11 H III 5 - 2.60 m. ·2.70 m.
H 11 Hill 6" - 2.70 m. - 2.80 m.
H 12 HI O - 2.00 m. ·2.10 m.
H 12 HII O - 2.10 m. ·2.20 m.
H 12 HII 1 ·2.20 m. - 2.30 m.
H 12 HII 2 - 2.30 m. - 2.40 m.
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H 12 H III 3 - 2.40 m. - 2.50 m.
H 12 Hill 4 - 2.50 m. - 2.60 m.
H 12 H III 5 - 2.60 m. - 2.70 m.
H 12 Hill 6" - 2.70 m. - 2.80 m.
H 13 HI O - 2.00 m. - 2.10 m.
H 13 HI O -2.10m. - 2.20 m.
H 13 HII 1 - 2.20 m. - 2.30 m.
H 13 HII 2 - 2.30 m. - 2.40 m.
H 13 Hill 3 - 2.40 m - 2.50 m.
H13 Hill 4 - 2.50 m. - 2.60m.
H 13 Hill 5 - 2.60 m. - 2.70 m.
H ıa Hill 6" - 2.70 m. -2.80 m.
H 14 HI 1 - 2.20 m. - 2.30 m.
H 14 HI 2 - 2.30 m. -2.40 m.
H 14 HII 3 - 2.40 m. - 2.50 m.
H 14 HII 4 - 2.50.m. - 2.60m.
H 14 HII 5 - 2.60 m. - 2.70 m.
H 14 Hill 6" - 2.70 m. - 2.80 m.

Tablo: 2

" inilen en son arkeolojik seviye

II. 2. Stratigrafi
Adı geçen 4 plan kare kazısının sonucunda dikey düzlemde Holosen Döneme

ait 3 ayrı jeolojik seviye saptanmış ve bunlar H.I, H.II ve H.l1I olarak isimlendirilmiştir

(Çizim: 3). H12 ve H13 plan karelerinde çok net bir biçimde izlenebilen bu jeolojik kat
laşımın H.II jeolojik seviyesi, H11 ve H14 plan karelerinde farklı alt birimler şeklinde gö
rülür. H14 plan karesinde H.II jeolojik seviye H.II. 1, H.II. 2, H.II. 3 olmak üzere üç alt
birim; H11 plan karesinde ise H.II. 4 olmak üzere bir alt birim şeklinde gözlenmiştir (Çi
zim: 3).

Yapmış olduğumuz stratigrafi çalışmaları sonucunda bu alt jeolojik yapıların or
taya çıkmasının nedeni, mağara tavanındaki kalsiyum karbonatlı su akmalarının karsi
tik tabakaları meydana getirmesidir.

H.I jeolojik seviyesi, gri renkli, tozlu ve küçük ince çakıllı bir yapıdadır. içinde çe
şitli boyutlarda kalker taş döküntüler vardır.

H.II seviyesi sarı renkli, küçük çakıllı ve kumlu bir sediman yapısına sahiptir. Bu
jeolojik seviyenin alt birimleri ise şöyle özetlenebilir: H.II. 1, sarı renkli, kalsit kuşaklı ve
içinde çok ince çakıllı bir yapı sergilemiştir. Oldukça sert olan bu kalsitikkuşak, yukarı
da açıklamış olduğumuz gibi kalsiyum karbonatlı suların tabakayı sertleştirmesi sonu
cunda meydana gelmiştir. Kalker döküntü çok fazla değildir. H.II. 2 alt jeolojik birimi, ko
yu kahverengi-siyah renkli, bol karbonlu ve kumlu bir yapı göstermektedir. Siyah renkli
olmasının nedeni ise, bu yapının büyük bir ihtimalle ocak alanı olduğunu göstermekte
dir. Ancak bualan içinde kül bulunmadığından kısa süreli bir ocak yeri olabileceğini söy
lemek mümkündür. Bu yapı oldukça yumuşaktır. H.II. 3 altjeolojik birimi, sarı renkli, bol
kalker taş döküntülü ve kumlu bir yapı gösterir. Toprak oldukça sertleşmiştir. Bu sertleş
me yine tavan akıntılarından kaynaklanmaktadır. H.II. 4 alt birimi ise, sarı renkli, bol kal
ker taş döküntülü ve kumlu bir seviyedir. Bu yapının sertleşmesi de H.II. 2 seviyesi ha
riç, tıpkı diğer alt birimlerde olduğu gibi tavan akıntıları nedeniyle gerçekleşmiştir.
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Bu yıl yapılan kazılar neticesinde, sadece H 11 plan karesinin H.II seviyesinde
küllü bir katman ortaya çıkarılmıştır. Küllü kısım gri-beyaz-kızıl renkli şeritler halinde
tespit edilmiştir. Burası da bir ocak yeri olarak özetlenebilir.

H.II1 jeolojik seviyesi, arkeolojik buluntuların en bololduğu alandır. Bu seviye
nemliyken kahverengi, kuruyunca kızıla çalan kahverengi tonlarında, küçük ve orta boy
çakıllı, bol karbonlu, killi-kumlu bir sediman yapısı gösterir. Bu seviyede çok iri boyutta
kalker kaya blokları gözlemlenmektedir (Çizim: 4). Bu blokların incelenmeleri neticesin
de, tavandan düşmüş oldukları tespit edilmiştir. Düşme nedenleri henüz bilinmemekle
birlikte, olası sarsıntıları düşündürtmektedir. Tavandan düşmüş olan böylesi iri kalker
bloklar, Karain Mağarası'nda ve çevre mağaralarda açık bir biçimde görülebilmektedir.

Tüm jeolojik seviyeler, H 11 ve H12 plan karelerinde hafif bir eğimle hem batıya
ve hem de kuzeye doğru devam ederken; H 13 karesinden itibaren H 14'e doğru eği

min artmasıyla yine hem batıya ve hem de kuzeye doğru dalış yapmaktadır.

II. 3. Kültürel Stratigrafi ve Arkeolojik Buluntular
B gözü kazısı sonucunda, yukarıda bahsettiğimiz 3 ana jeolojik katman içerisin

den bol miktarda seramik parçaları ile yontmataş endüstri ürünleri ele geçirilmiştir. Se
ramik buluntuların tamamı kırıktır. Bazı birleşebilecek olan parçalar alanda farklı plan
karelerde bulunmuştur. Dolayısıyla parçalar oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Genel
de Eski Tunç Çağına ait örneklerin yoğun olduğu çanak-çömlek parçaları içinde Bi
zans, Roma ve Kalkolitik Çağ; özellikle Hacılar'dan tanıdığımız krem astar üzerine kır

mızı boya bezekli seramik parçaları da ele geçirilmiştir.

Yontmataş endüstri ürünleri arasında çeşitli boyutlarda dilgi üzerine aletler (ön
kazıyıcı, kenar kazıyıcı, dişlemeli alet, çontuklu alet, budanmış dilgi-dilgicik, orak dilgi
gibi), mikrolitler, teknolojik ürünler ve çekirdekler en genel buluntulardandır.

Takı elemanları arasında en yoğun olarak karşılaşılan malzeme boncuklardır. En
der olarak rastlanan birkaç adet delinmiş kemik obje (Çizim 7: 3-4) çeşitli süslenme öğe

leri olarak karşımıza çıkarlar. Çok az sayıda kemik alet endüstrisi vardır. Bunlar bızlar

(Çizim 7: 1-2; Çizim 8: 1,3), iğne parçaları, kesilmiş ve yassılaştırılmış kemikler olarak
özetlenebilir. Bileği taşları, ağırşaklar, 1 adet delinmiş yuvarlak kumtaşı obje (Çizim 8:
4), 1 adet bronz balta (Çizim 8: 2), ender rastlanan ancak önemli arkeolojik buluntular
dandır. Yoğunluklu olarak Eski Tunç Çağı buluntuları ele geçirilmekle birlikte çok az mik
tarda Roma, Kalkolitik ve Epi-paleolitik dönemlere ait malzeme de ele geçirilmiştir.

Jeolojik katlaşım açısından en üstteki H.I seviyesi Epi-paleolitik dönemden Ro
ma dönemine kadar çeşitli arkeolojik ve faunal buluntuları bir arada içerir. Bütünüyle
karışık bir seviyedir.

H.II jeolojik ünite içinde de tıpkı H.I'de olduğu gibi karışık buluntu toplulukları de
vam etmektedir. Ancak H.I'e oranla bu karışıklık daha azdır. H 14 karesinde ve H 13
karesinin bir kısmında gözlenebilen bir çukur, bu karışımın nedenini açıklamaktadır.
Ote yandan H.II seviyesi içinde mağaranın bu kısmındaki yaşam alanının darlığı da
dikkat çekicidir. Yani bu kısım tavana çok yakındır (mağara tavanına göre ortalama 1
metre). Bu yaşam alanı darlığı, mağaranın bu bölümünün sözkonusu seviyelerde atık

alanı gibi kullanılmış olabileceğini düşündürtmektedir. Dolayısıyla, gerçek yaşam alanı

olamayacağınıdüşündüğümüzbu seviyelerdeki birikimin de, düzenli birikim olmadığın
dan, çeşitli devirleri bir arada barındırabileceği kuvvetle olasıdır.

H.II1 jeolojik seviyesi, arkeolojik açıdan çok daha homojen bir görünüm yansıt
maktadır. Ele geçirilen seramik buluntuların çoğu Eski Tunç Çağına aittir. Yukarıda da
bahsetmiş olduğumuz bronz balta da bu seviyede ele geçirilmiştir.

11.4. Fauna
Tanımlamaları henüz yapılmamış olan faunal buluntular arasında en yaygın

olanları otçul türlerle temsil edilirler. Küçük otçulların fazlalığına rağmen iri otçul türler
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de dikkat çekicidir. Nadiren etçil hayvan türlerine rastlanmıştır. Ayrıca çeşitli kuş ve mik
ro fauna türleri de bu alanda ele geçirilmektedir. Neredeyse bütün kemikler kırılmış du
rumdadır. Çok az kemik sağlam olarak ele geçirilmiştir. Bulunan kemik parçaları dikka
te alındığında hem cranium hem de post-cranium kemikler görülmektedir. Ancak post
cranium kemikler çok daha fazladır. Faunanın evcil ya da yabani olup olmadığı yapıla

cak olan çalışmalardan sonra ortaya çıkacaktır.

11/. Laboratuvar ve Arkeometri Çalışmalan
Her yılolduğu gibi 2002 yılında da Karain kazı çalışmalarının önemli bir kısmını

oluşturan arkeometrik çalışmalara devarn edilmiştir. Bu çalışmalar çerçevesinde arke
obotani ile ilgili olanı, ısviçre Basel Universitesi'nden Arkeobotanist Danlele Martinoli
tarafından yürütülmektedir. Gerek Karain E ve gerek Karain B gözleri kazı çalışmala

rında elde edilen bitki tohum örnekleri ve kömür kalıntıları üzerinde sürdürülen bu ça
lışmada, bitki tohumlarının büyük bir bölümünün tür tayinlerini yapılmış ve çalışma ya
yınlanmak üzere son aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

Harvard Üniversitesi'nden Zoo-arkeolog A. Levent Atıcı, Karain Mağarası B Gö
zü kazılarında elde edilen makromemeli kalıntılarının tür tayinlerini yapmaya devam et
miştir. Ayrıca, 2001 yılında Paris (Fransa) Institut Paleontologie Humaine laboratuva
rından gelen 3 uzmandan Salvador Bailon, Karain mikromemeli faunası üzerine yaptı

ğı çalışmalarını tamamlamış ve tür listesini çıkarmıştır. Kuş ve sürüngenler üzerine ya
pılan faunal çalışmalar ise devam etmektedir.

Yapılan fauna ve arkeobotani çalışmaları, Karain çevresinin gerek Pleistosen
gerekse Holosen'in başlangıç dönemine ilişkin ekolojik koşulların ortaya konmasında

büyük katkılar sağlayacaktır.

Kazılar sırasında antropojenik etkinliklerin yoğun olduğu arkeolojik tabakaların

bazılarından yanmış çakmaktaşı, kömür, aşı boyası, koprolit örnekleri, yumuşakça ka
lıntıları ve diş örnekleri alınmış ve bunlar ileride yaşlandırma çalışmalarında kullanıl
mak üzere kazı evi deposu na kaldırılmıştır.

"E" ve "B" gözlerinde yapılan kazılara 2003 yılında da devam edilecektir.

KAYNAKÇA
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2002 YILI AŞAGI VE YUKARI ANZAF
URARTU KALELERi KAZISI

Oktay BELLi*
Alpaslan CEYLAN

Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri kazısı, 31 Temmuz- 02 Ağustos 2002 ta
rihlerinde gerçekleştirilmiştir. Başkanlığım altında yürütülen kazı çalışmalarına bilim ku
rulu üyelerinden Doç. Dr. Alpaslan Ceylan, Araş. Gör. Anrl Yılmaz (M.A.), Araş. Gör.
Can Avcı (ry'1.A.), Araş. Gör. Erkan Konyar (MA,), Araş. Gör. i. Zeynep Konuralp (M.A.),
Araş. Gör. ısmail Ayman, Kütahya Dumlupınar Universitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Es
kiçağ Tarihi'nde Okutman Nevin Ulusoy (MA), Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Eskiyağ Tarihi'nde Okutman Pınar Güngör (M.A.), Arkeolog
Sebahattin Erdoğan, yüksek lisans ö9rencisi Şule Kılıç, Desinatör Başak Çakmak, Ni
hai Ayyıldız, Fatma Biter, Ebru Aydın ıle çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin Arkeolo
ji, Sanat Tarihi ve Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'na ait toplam 27 lisans öğrencisi katıl
rmştırt. Kazıda ortaya çıkarılan ahşap, keramik, kemik ve çeşitli metallerden yapılrruş

eşya ve silahların onarım ve konservasyon çalışmaları, Van'da bulunan Istanbul Uni
versitesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı "Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi"nin modern
ye çağdaş laboratuvarında Konservatör Evren Belli'nin başkanlığında Zeynep Orgen,
Ipek Yılmaz, Berkay Tuncay, Şehribarı Bozbay'dan oluşan bir ekip tarafından yapılmış

tır. Bakanlık temsilciliği görevini ise ızmir Arkeoloji Müzesi asistanlarından Hamdi Ekiz
(MA) yaprmşnrz. Çok zor ve yoğun bir çalışma ortamı içinde kazının ortak sorunları

na örnek bir yaklaşımla eğilen ve büyük bir özveriyle çalışan değerli meslektaşlanma

ve sevgili öğrencilerime içtenlikle teşekkür ederim.
Yukarı Anzaf Kalesi'ndeki kazı ve onanrnçahşrnalartrruz Anıtlar ve Müzeler G~

nel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Işletmeleri Merkez Müdürlüğü (00-

Prof. Dr. Oktay BELli, istanbul Üniversitesi, Avrasya Arkeoloji Enstitüsü Müdürü, 34459-istanbufTÜRKiYE
e-posta: obelli@istanbul.edu.tr.

Doç, Dr. Alpaslan CEYLAN, Atatürk Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, ErzurumfTÜR
KIYE

2002 yılı Van- Aşağı Anzat Urartu Kaleleri Kazısı'na lisans öğrencisi olarak istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Sosy<\1 Antropoloji ve Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Bölümü öğrencilerinden Memetcan Biber, Zeynep Orgen, Mustafa Kaptan, Cem Beken, Rıfal Kavak, Ozlem Coşar,

Omer Faruk Şahin,..Burcu Kutlu, Başak Güvel, Pınar Kaya, Emre Ergin, Bülent Göıba~ Yıldırım Okatan, Myrat Güler,
Emel Soyer, Beyil Oner, Nusret Güler, Berkay Tuncay, Ulaş Tosun, Mehmet Sabah Yigit, Erzurum Atatürk Universite
si Fen- Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğrencilerindenSinan Gül, Yavuz Günaştr, Taner Çolak; Yıl

dız Teknik Universitesi Meslek Yüksek Okulu Restorasyon Bölümü öğrencisi Ipek Yılmaz: Van Yüzüncü Yıl Universi
tesi Meslek Yüksekokulu Restorasyon Bölümü..öğrencisi Şehriban Bozbay; Marmara Universitesi Fen- Edebiyat Fa
kültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğrencisi Ozlem Sayman ve Trakya Universitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Klasik
Arkeoloji Bölümü öğrencisi Gülsen Gedikoğlu katılmışlardır.Çok büyük bir başarıyla çalışan ve her türlü zorluğu gö
ğüsleyen sevgili öğrenicilerimebir kez daha içtenlikle teşekkür ederim.

2 Görevini aksatmadan büyük bir başarıyla yapan ve kazı bilim kurulu üyeleri ile uyum içinde çalışan sayın Hamdi Ekiz'e
(MA) Anzaf Kaleleri Kazı bilim kurulu adına çok teşekkür ederim.
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SiMM), Türk Tarih Kurumu ve Van Valiliği ii Özel idaresi'nin çok az, ancak bizim için
çok büyük bir önemi olan maddi katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Sağlanan rnaddl katkı

lardan dolayı sözünü ettiğimiz kurumların değerli yöneticilerine içtenlikle teşekkür et
meyi vazgeçilmez bir gönül borcu olarak görmekteyim.

Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri, bugünkü Van kentinin 11 km..kuzeydoğu
sunda yer almaktadır (Harita:1). Aşağı Anzaf Kalesi Urartu Kralı lşpuini (M.O. 830-810),
Yukarı Anzaf Kalesi de bu kralın oğlu Menua (M.O..810-786) tarafından kurulmuştur.

Kuzeyde Transkafkasya'dan, doğuda ise kuzeybatı Iran içlerinden gelen önemli yolla
rın başkent Tuşpa'ya ulaşmadan önce bir düğüm noktasında yer alan Aşağı Anzaf Ka
lesi, ~ümüyle askerl amaçla kurulmuştur. Nitekim kalede bulunan 6 inşaat yazıtında da
Kral lşpuini çok güçlü bir kale yaptırdığından söz etmektedir. Gerçekten iri taşlardan
kurtinsiz ve bastiyonsuz olarak yapılan kalenin anıtsal sur duvarlarının benzerine, Urar
tu Krallığı'nın yayılım alanında şimdilik rastlanmamaktadır. 800 m. güneyde yer alan
Yukarı Anzaf Kalesi ise, Aşağı Anzaf'tan tam 10 kat daha büyüktür. 60.000 m2lik bir
alana yayılan kale, kendisine birleşik olarak yapılan güneydeki Aşağı Kent ile birlikte
200.000 m2lik bir alanı kaplamaktadır (Çizim: 1). Çevresinde geniş ve bereketli toprak
lardan elde edilen tarım ürünlerinin depolandığı Yukarı Anzaf Kalesi, Doğu Anadolu
Bölgesi'nin en büyük ekonomik üretim merkezlerinden birini oluşturmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI
Daha önceki yıllarda başlanmasına karşın, açılamayan çok sayıda depo odasını

ortaya çıkarmak amacıyla, 2002 yılı kazı çalışmalarına Yukarı Anzaf Kalesi'nde ağırlık
verilmiştir.

2000 yılı kazı çalışmaları sonucunda, kalenin en yüksek kesiminde bulunan Hal
di tapınak avlusunun en kuzeybatı uç noktasında ortaya çıkarılan pithoslu ve pithossuz
depo odaları, tapınak avlusunun kuzeyinin tümüyle depo odaları ile kaplı olduğunu

göstermişti. Taş temel üzerine kerpiçten yan yana yapılan depo odalarının, birbirleriyle
birer kapı aracılığıyla bağlantılı olduğu anlaşılmaktadıre.

Yukarı Anzaf Kalesi'nde 2002 yılında başlatılan kazının temel amacı, 2001 yılın

da pithoslu depo odalarında başlanmasınakarşın, zaman ve maddi olanaksızlıklarne
deniyle bitiriiemeyen kazı çalışmalarının devam ettirilmesidir. Böylece mimari yapıların
planları ortaya çıkarılacak ve bunlardan da önemlisi, odaların nitelikleri konusunda bil
gi sahibi olunacaktır. Depo odalarının bulunduğu kesimin deniz seviyesinden yüksekli
ği ortalama 1975 m.dir. Odaların hemen kuzey kısmı ise, dik ve eğimli bir şekilde aşa

ğıdaki kuzey surlarına doğru inmekte ve 1920 m. koduna düşmektedir. Depo odaları

nın en önemli özelliği, birbirleriyle birer küçük kapı geçişleriyle bağlantılarının yanı sı
ra, güney duvarları üzerinde de bir başka odaya geçişi sağlayan birer küçük kapı boş

luğunun bulunmuş olmasıdır (Çizim: 2). Bu odalar geçici olarak batıdan doğuya doğru

numaralandırılmıştır.

Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri kazısında 2002 yılında yapılan kazı çalış

malarında elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

i NO.LU ARA KORiDOR
2001 yılı kazı çalışmalarında ortaya çıkardığımız i No.lu pithoslu depo odasının

güneyinde yer alan küçük oda, 2.60X4.20 m. ölçülerindedir. Şimdilik geçici olarak i
No.lu ara koridor olarak adlandırdığımız bu küçük odanın güneydoğu duvarı üzerinde
bulunan 1 m. genişliğindeki kapı boşluğu, bu odanın güneyindeki oda ile bağlantılı ol
duğunu göstermektedir (Çizim: 2). Ayrıca bu oda kuzeyindeki i No.lu pithoslu depo
odası ile de bir kapı boşluğu ile bağlantı içindedir. Odanın derinliği mevcut toprak sevi-

3 Yukarı Anzat Kalesi'ndeki mimari çizimler, Araş. Gör. Can Avcı tarafından yapılmıştır. Özenli ve titiz çalışmalarından
dolayı kendisine çok teşekkür ederim.
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yesinden 3.70 m. aşağıda olmasına karşın, henüz tabana ulaşılamamıştır. Ancak du
varların yıkılmaması için, derinleştirmeçalışmaları geçici olarak durdurulmuştur.

/i NO.LU ARA KORiDOR
i No.lu arakoridorun doğusundabulunan ve ii No.lu pithoslu depo odasının gü

neyinde ortaya çıkardığımız 2.5x5 m. büyüklüğündeki odayı, " No.lu ara koridor olarak
adlandırdık.1 No.lu ara koridor ile bu odanın arasında, 1.5 m. genişliğinde kerpiçten ya
pılmış çok sağlambir ara duvar bulunmaktadır (Çizim: 2). Bu küçük odanın duvarları
nın da temellerinin taştan ve üst kısımlarının tümüyle kerpiçten yapıldığı ve beyaz ba
danalı olduğu görülmüştür. Odanın içi taş ve topraktan oluşan bir dolgu tabakası ile do
ludur. 2000 ve 2001 yılı kazı çalışmalarında, ii No.lu pithoslu depo odasından bu kü
çük ara koridora geçit veren bir kapı boşluğunun varlığını saptamıştık. Ancak duvarın

yıkılıp zarar görmemesi için, taş ve toprak ile dolu olan kapı boşluğunun içi boşaltılma
mıştı.Şimdilik mevcut toprak seviyesinden 3 m. derinliğe inilmiştir. Bu küçük ara kori
dordan güneydeki odaya geçit veren bir kapı saptanmıştır. Ortalama 1.5 m. genişliğin

deki kapı, odanın güneydoğu köşesine yakındır ve diğer koridorlardaki kapıların en ge
nişidir. Kapının üst kısmında yer alan ahşap hatılların çürüdüğü görülmüştür. Ahşap ha
tılların üzerine yassı kum taşı bloklar konmuş, bunun üzerine de kerpiç duvar örülrnüş
tür. Bu seviyeden sonra yukarıya toprak atmak oldukça zorlaşmıştır. Ayrıca duvarların
ileriki yıllarda yıkılmaması için derinleştirme çalışmaları geçici olarak durdurulmuştur.

1/1 NO.LUARA KORiDOR
ii No.lu küçük ara koridorun doğusunda ve iii No.lu büyük depo odasının güne

yinde ortaya çıkardığımız 2.5x6 m. büyüklüğündeki odayı da, iii No.lu ara koridor ola
rak adlandırdık. ii. No.lu ara koridor ile bu oda arasında yine 1.5 m. genişliğinde ker
piçten yapılmış çok sağlam bir ara duvar bulunmaktadır (Çizim: 2). Bu odanın içi de taş
ve topraktan oluşan sert bir dolgu tabakası ile doludur. Bu yüzden derinleştirme çalış

maları zorlukla yapılmaktadır, 2000 ve 2001 yılıkazı çalışmalarında iii No.lu depo oda
sının güney duvarından bu ara koridora açılan bir kapı boşluğu saptanmıştı. Ancak du
varın yıkılmaması için taş ve toprak ile dolu olan kapının içi boşaltılmamıştı. Odanın ku
zeybatı köşesinde bulmuş olduğumuz iki büyük pithos, ne yazık ki parçalar halindedir.
Sağlam olan bu pithosların duvarların ve çatının yıkılmasıyla parçalandığı anlaşılmak
tadır. Oldukça kaliteli yapılan pithos parçaları üzerinde, Urartu sanatında çok sevilen
taramalı üçgen motifleri bulunmaktadır. Tersli ve düzlü olarak yapılan büyük üçgen mo
tifleri, pithosun cephesine bir canlılık kazandırmıştır. Odanın güney duvarının diğer du
vanara kıyasladaha fazla tahribata uğradığı görülmektedir. Diğer ara koridorların du
varları gibi, bu odanın duvarları da temelleri taştan ve üst kısımları da tümüyle kerpiç
ten yapılmış ve beyaz badana ile sıvanmıştır. Odanın doğu ara duvarı üzerine, üzeri
kavislibüyük bir niş bulunmaktadır. Bu nişin içi de duvarın yıkılmaması için bo~altılma
mıştır. Kazı çalışmaları sonucunda koridorun güney duvarının orta kısmına dogru 1.20
m. genişliğinde bir kapı boşluğu saptanmıştır. Kapının güneyde yer alan büyük salona
açıldığı anlaşılmaktadır. Duvarın yıkılmaması için, taş ve toprak ile dolu olan kapının içi
boşaltılmamıştır. Mevcut toprak seviyesinden 3.20 m. derinliğe inilmesine karşın, he
nüz tabana ulaşılmamıştır. Fazla derine inilmesi dışarıya toprak atımını zorlaştığı gibi,
ileridekerpiç duvarların yıkılmasına da neden olacağından, derinleştirme çalışmaları
durdurulmuştur.

LV NO.LUARA KORiDOR
iii No.lu ara koridorun doğusunda ve LV No.lubüyükdepo odasının güneyinde

ortaya çıkardığımız2.5x5 m. büyüklüğündeki odayı da, "IV No.lu ara koridor" olarak ad
Iandırdık (Çizim: 2). LV No.lu büyük depo odasının güney duvarından bu ara koridora
açılan kapı boşluğunu, geçen yılki kazı çalışmaları sırasında saptamıştık.Bu odanın da
içine mevcut toprak seviyesinden 3 m. kadar bir derinliğe inilebilmiştir. Diğer odalar gi-
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bi bu odanın da duvarlarının temelleri taştan ve üst kısmı da kerpiçten yapılmış ve be
yaz badana ile sıvanmıştır. Bu odanın da güney duvarı üzerinde ve duvarın hemen he
men orta kısmına doğru bir kapı boşluğu saptanmıştır. Kapının üst kısmında yer alan
ahşap hatıllar çürümüştür. Ahşap hatılların üzerine yassı kum taşı bloklar konmuş, bu
nun üzerine de kerpiç duvar örülmüştür. Kapı 1 m. genişliğindedir ve ilginçtir ki i ve ii
No.lu ara koridor odalarındaki kapılardan daha dardır. Odanın batı ara duvarı üzerine,
üzeri kavisli bir niş yapıımıştır, ancak bu niş III No.lu ara koridorun doğu duvarındaki

nişten daha küçüktür. Nişin fazla zarar görmemesi için iç kısmındaki toprak boşaltılma

mıştır. Bu odadan bulunan demir ok uçları, bugüne kadar Urartu sanatında görmediği

miz bir şekilde çift mahmuzludur. 3 m.den sonra dışarıya toprak atılması daha da zor
ıaşmıştır. Daha sonraki yıllarda kerpiç duvarların kar ve yağmur sularından zarar görüp
yıkılmalarını önlemek amacıyla, derinleştirme çalışmaları geçici olarak durdurulmuştur.

V NO.LU ANA KORiDOR
Kuzey-güney doğruıtusunda uzanan V No.lu koridor, doğu-batı doğrultusunda

uzanan ara koridara kıyasla hem daha geniş, hem de çok uzundur. 2.5 m. genişliğin

deki koridorun çok uzun olması ve batısındaki diğer odaların bu koridora açılması, bu
nun diğer depo odaları içinde ana koridor özelliğine sahip olduğunu göstermektedir (Çi
zim: 2). Anıtsal bir görünüme sahip olan bu koridor, V No.lu depo odasının güneyinde
yer almaktadır. Bu koridordan kuzeyde yer alan V No.lu odaya, 3.5-4 m.lik bir kod far
kından dolayı 6 basamakla inilmektedir. V No.lu depo odasından, güneyde yer alan
ana koridora basamaklarla çıkılmakta ve çift kanatlı olduğu anlaşılan bir ahşap kapı ge
çildikten sonra ulaşılabilmektedir. Ahşap kapının ve tavanı taşıyan kirişlerin şiddetli bir
şekilde yandığı görülmektedir. Tabandaki 40-50 cm. kalınlığındaki kül ve kömür taba
kası, çıkan yangının şiddeti ve büyüklüğü konusunda bilgi vermektedir.

2001 yılı kazı çalışmalarında, kuzey-güney doğrultusunda uzanan bu koridorun
güneye doğru 10. m.sinde, 1 m. genişliğinde ve 1 m. kalınlığında bir duvar çıkıntısı bu
lunmaktadır. Bu çıkıntının 1.40 cm. genişliğindeki bir kapı geçidinin batıdaki yan duva
rı olduğu anlaşılmıştır. Bunun karşısında, yani doğusundaki duvarın önünde ise 20
cm.lik bir çıkıntı bulunmaktadır. Koridor duvarları gibi bu çıkıntılar da kerpiçten yapıl

mıştır. Kapı geçidinin 30 cm. güneyinde ve koridorun batı duvarı üzerinde 1.5 m. ge
nişliğinde bir kapı geçidinin varlığı saptanmıştır. Bu kapı batıdaki bir odaya açılmakta

dır. Kapı geçidinden güneye doğru devam eden kazı çalışmaları sırasında, koridorun
15 m.lik bir kısmı tümüyle boşaltılmıştır. Koridorun içinde taş ve topraktan oluşan kalın

bir dolgu tabakası bulunmaktaydı. Daha önce de belirttiğimiZ gibi 2.5 m. genişliğindeki
koridorun batı duvarı ortalama 4 m., doğu duvarı ise ortalama 3.70 m. yüksekliğinde
dir. Koridorun doğu duvarı batı duvarına kıyasla biraz daha fazla tahribat görmüştür.

Hatta doğu duvarını oluşturan kerpiç duvarların koridorun içine yıkıldığı ve büyük kü
meler oluşturduğu görülmektedir. Temelleri taştan ve üst kısmı da kerpiçten yapılan ko
ridorun duvarları beyaz badana ile sıvanmıştır. Ayrıca bu yüksek duvarlar, çıkan yan
gından dolayı yer yer tuğlalaşmıştır. Ahşap çatı kirişleri, kapılar ve diğer ahşap malze
menin yanması sonucunda, hemen her şeyaşırı bir şekilde yanarak tahribata
uğramıştır. Kerpiçten yapılmış duvarların yanı sıra, yıkıntı toprağın da çıkan yangından
dolayı kırmızı bir renge dönüşmesi, koridorun sanki gerçek anlamda bir fırına dönüştü

ğünü göstermektedir. Güneyden kuzeydeki V No.lu depo odasına doğru yüksek bir eği
min bulunması yüzünden, tüm yıkıntıların kuzey yönüne doğru aktığı ve kapı çıkıntısı

nı tahrip ettiği görülmektedir. Mevcut toprak seviyesinden 4.10 m. derinliğe inildikten
sonra, ancak tabana ulaşılabilmiştir. Sıkıştırılmış kilden yapılan taban döşemesinin içi
ne, yuvarlak çakıl taşlarının gömüldüğü görülmüştür. Bir elma büyüklüğündeki çakıl

taşlarının taban döşemesine gömülmesiyle, oldukça sağlam bir zemin elde edilmiştir

(Resim: 1). Böylesine ilginç taban döşemesinin benzerine, bugüne değin diğer Urartu
kalelerinde rastlanmamıştır.

Koridorun sonuna şimdilik ulaşılamamıştır. Güney yönünde Haldi Tapınağı'nın
avlusuna doğru devam eden ana koridordaki çalışmalar gelecek yıl devam edecektir.
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Yapılacak kazı çalışmaları sonucunda, koridorun hangi yöndeki odalar ile ilişki içinde
olduğu öğrenilmeye çalışılacaktır.

Ana koridorun en ilginç kazı buluntusunu ise, çivi yazılı kil tablet oluşturmakta
dır. 2001 yılı kazı çalışmalarında da bu koridordan 1 adet çivi yazılı kil tabıet bulunmuş
tu. Kil tabletin ön ve arka yüzünde 4 satırlık bir çivi yazısı bulunmakta, alt kısmında ise
bir mühür baskı yer almaktadır. Satırlar arasında çizgi bulunmamaktadır. Mühür baskı

sı oldukça silik olmasına karşın, bunun bir kanatlı at (pegasus) olduğu sanılmaktadır.
Kil tabletin yan tarafına açılan bir delikten geçirilen ip ile bunun sürekli olarak boyunda
taşındığını göstermektedir. Kırılmadan sağlam olarak ortaya çıkarılan çivi yazılı kil tab
let, şimdilik Yukarı Anzaf Kalesi'nin ikinci tabletini oluşturmaktadır. Bugüne değin Urar
tu Krallığı'nın yayıldığı coğrafi alanda yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan çivi
yazılı tablet sayısı 18'i geçmediği için, Yukarı Anzaf Kalesi kazılarında ortaya çıkarılan
çivi yazılı kil tabletler, Urartu tarihi ve yazıt bilimi için çok büyük bir önem taşımaktadır.

Ileride yapılacak çalışmalarda okunacak tabletin içeriği belli olacaktır. Ancak bu table
tin sürekli olarak boyunda taşınmış olması, çok büyük bir olasılıkla bunun sarayda gö
revli ve sorumlubirine ait olduğunu göstermektedir.

V/No.LU BÜYÜK SALON
V No.lu ana koridordan batıya açılan 2 m. yüksekliğinde ve 1,S m. genişliğinde

ki kapının içi boşaltılarak, batıda yer aldığı anlaşılan oda veya odalar topuluğu araştı

rtlmaya başlanmıştır. Diğer odalar gibi bu odanın da içi taş ve topraktan oluşan bir dol
gu tabakası ile kaplıdır. Ortaçağ yerleşmecilerinin mevcut toprak seviyesinden ancak
1,S- 2 m. derinliğe indikleri, ocak, tandır ve taştan konutlarının taban döşemesini ve du
var temellerini yaptıkları görülmektedir. Yani Urartu mimarısinin mevcut toprak seviye
sinden 3,S- 4 m. derinde olması, Ortaçağ yerleşmecilerinin tahribatından kurtulmasına

neden olmuştur. Hiç kuşkusuz bu durum, Urartu mimarısinin tahribata uğramamasına,
odaların işlevlerinin açık bir şekilde belirlenmesine ve diğer buluntuların özgün bir şe

kilde ortaya çıkarılmasına yaradığından, bizim için çok büyük önem taşımıştır.

Kazı çalışmalarının ilerlemesiyle, bu odanın şimdilik dikdörtgen planlı büyük bir
salon olduğu anlaşılmıştır. Kuzeyde bulunan IV ve III No.lu ara koridorların güney du
varlarından birer kapı ile bu büyük salonu açıldıkları görülmüştür (Çizim: 2). Ancak du
varların yıkılmaması için, taş ve toprak ile dolu olan kapıların içleri boşaltılmamıştır. Bü
yük salonun duvarlarının da, diğer odaların duvarları gibi temellerinin taştan, bunun
üzerinin de kerpiçten yapıldığı görülmüştür. Kerpiç duvarların üstü beyaz kireçile ba
dana edilmiştir. Salonun güney duvarı üzerinde yan yana üç adet niş bulunmaktadır.

Her üç nişin de üst kısmı kavislidir (Çizim: 3). Yine Q.üney duvarı üzerinde, kandilin kon
duğu küçük bir niş bulunmaktadır. Kandilin çıkardıgı isten dolayı nişin üst kısmı siyah
bir renge dönüşmüştür. Salonun taban döşemesi, sıkıştırılmış kilden yapılmıştır. Oda
nın ortasına doğru dört adet sütun kaidesi bulunmuştur, ancak bunlardan yalnızca iki
tanesi in situdur. Tabana gömüleniki sütun kaidesinin yanında bulunan diğer sütun ka
ideleri, duvarların şiddetli bir şekilde yıkılıp basınç yaprnasıyla, yerlerinden kaymışlar
dır (Resim: 2). Hatta sütun kaidelerinin yanına, yıkıntı topragı iki adet de küçük boy pit
has getirmiştir. Büyük bir özenle kumtaşından yapılan sütun kaidelerinin çapları, SO-70
cm. arasında değişmektedir. Her dört sütun kaidesinin çevresinde de yazıt bulunma
maktadır. Sütun kaidelerinin varlığı, bu odanın büyük bir salon olduğunu bir kez daha
göstermektedir.

Büyük salonda çatıyı taşıyan ahşap kirişler ile sütun direklerinin şiddetli bir şe

kilde yanmasıyla, tabanın üzerinde kül ve kömür tabakası birikmiştir. Şimçjilik salonun
ölçüleri 10x14 m.dir, ancak salon batı yönüne doğru devam etmektedir. Oyle anlaş ı1

maktadırki salonun kuzeyinde bulunan ara koridorlar birer kapı ile büyük salona açıl
rnaktaydı. Gelecek yıl devam ettirilecek kazı çalışmalarıyla hem kuzeyde yer alan i ve
ii No.lu ara koridorların salona açılan kapı boşlukları ortaya çıkarılacak, hem de büyük
sa/onun batı duvarı bulunacaktır. Bunların yanı sıra, büyük salonun güneyinde yer al
dığı sanılan oda veya odalar topluluğu ile herhangi bir bağlantısının olup olmadığı da
araştı rı lacaktır.
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KÜÇÜK BULUNTULAR
Gerek I-IV No.lu ara koridorların içinden, gerekse büyük salon ile V No.lu ana

koridorun içinden çok sayıda çanak çömlek parçaları ile tümlenebilecek durumda kırık

küçük testiler, kaseler. çanaklar ve çömlekler ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). Kırmızı aç
kılı büyük yonca ağızlı testilerin bir minyatürü olan testiler ile kaplar, Urartu saray sa
natının karakteristik özelliğini yansıtmaktadır. Bunların yanı sıra sözünü ettiğimiz oda
ların içinden bazalt ve kumtaşından yapılmış ezgi taşları ile kapları (Çizim: 4-5), bileği

taşları, kemikten yapılmış ağırşaklar (Çizim: 6), dokuma aleti, tunç bilezik, bıçak, orak
ve bız bulunmuştur (Çizim: 7, Resim: 4). Bıçak, orak ve dokuma aleti ile bız demirden
dövme tekniği ile yapıımıştır (Çizim: 8). Yarım ay biçimli orağın her iki uç kısmı kırılmış

tır. Erken döneme ait olduğu sanılan bu orağın, daha geç döneme ait oraklardan daha
küçük olduğu görülmektedir. Bir tarafı keskin olan bıçağın kemik ya da ahşap bir sapa
geçen uç kısmı, daha incedir. Ahşap sap çürüdüğü için, günümüze ulaşmamıştır.Ağaç

bir sapa geçen dokuma aletinin uç kısmındaki tarak, korozyondan dolayı büyük ölçüde
aşınmıştır. Dokuma aletleri ile ezgi taşları ve kapları, bu odaların gerçek anlamda üre
time yönelik atölye odaları olarak kullanıldığını göstermektedir.

LV No.lu küçük ara koridordan çok sayıda demir ve özellikle bronzdan yapılmış at
koşum takımı (umbo) (Çizim: 9), ok uçları ve kılıç parçaları ortaya çrkanlrruşnr.Tunçtan

döküm tekniği ile yapılan ok ucu ile kılıç kını, aşırı derecede okside olmuştur. Uzerinde
çivi yazısının olduğu bu değerli eserler üzerindeki konservasyon çalışmaları çok büyük
bir titizlikle devam etmektedir. Burada ilginç olan en önemli özellik, söğüt yaprağı biçi
mindeki bazı demir ok uçlarının çift mahmuzlu olmasıdır (Çizim: 10). Urartu Krallığı'nın

yayılım alanında şimdiye kadar benzerine rastlanmayan mahmuzlu demir ok uçları,

Urartu silah türlerini zenginleştirmektedir. Aynı zamanda çift mahmuzlu demir ok uçları,

Urartu demircilik teknolojisinin ne denli geliştiğini de açıkça göstermektedir. Çok büyük
bir olasılıkla LV No.lu küçük ara koridor, silah deposu olarak kullanılmış olmalıydı.

KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Yukarı Anzaf Kalesi kazılarında ortaya çıkarılan çanak-çömlek ile bronz ve de
mirden yapılmış çeşitli eşya, alet, takı ve özellikle silahlara ait parçalar, Van Bölgesi Ta
rih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi'nin modern alet ve araçlarla donatılmış laboratuva
rına getirilerek konservasyon çalışmaları yapılmaktadır. Tümlenebilecek kap, kase ve
vazolar laboratuvarda başarılı bir şekilde tümlenmektedir. Ayrıca bronz ve demirden
yapılan çeşitli eşya ve silahların da başarılı bir şekilde konservasyonları yapılmaktadır.

Bunların yanında koridorda bulunan kilden yapılmış çivi yazılı küçük tablet koruma al
tına alınmış ve sertleştirilerek, kırılıp dağılması önlenmiştir. Yapılan bu başarılı uygula
ma ve çalışmalardan dolayı laboratuvar sorumlusu Evren Belli'ye bir kez daha içtenlik
le teşekkür ederiz.

KORUMA ÖNLEMLERi
Kazı çalışmalarıylaortaya çıkarılan konutların 3 m.yi aşan kerpiçten yapılmış du

varlarını yağmur ve özellikle kar sularından korumak amacıyla, üzerleri naylon ve saç
tenekeler ile kapatıımıştır.

Ayrıca 2,5 m. genişliğinde ve ortalama 3,5-4 m. yüksekliğindeki ana koridorun
kerpiç duvarlarının koridor boşluğuna doğru yıkılmasını önlemek için, ahşap konstrük
siyon ile güçlendirilmiştir. Şimdilik toplam 25 m. uzunluğunda olan ana koridorun duva
rı için 3 adet ahşap perde konmuştur. 3 m. genişliğindeki ahşap perde konstrüksiyonu,
5'er m. ara ile konmuştur.
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Harita 1: Aşağı ve Yukarı Anzaf kaleleri ile yakın çevresi
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Çizim 1: Yukarı Anzaf
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Çizim 2: Depo odaları ve koridorun genel planı

Çizim 3: Büyük salon güney duvarının doğu-batı kesiti
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Çizim 5: Bazalt ve kumtaşından
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Çizim 6: Kemikten yapılmış ağır
şak

Çizim 7: Bız ve bilezikler
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Çizim 8: Demirden yapı1nıış !>ıçak,
orak ve dokuma aretı

Çizim 9: Tunçtan yapılmış at koşum takı
mı, umbolar

Çizim 10: Demirden yapılmış mahmuzlu ve mahmuzsuz
ok uçları
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Resim 1: V No.lu koridorun taban döşemesi

Resim 2: Büyük salonda yerlerinden kayan sütun kaideleri
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Resim 3: Yonca ağızlı testicik ve kaplar

Resim 4: Demirden yapılmış bıçak ve orak
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DATÇAlEMECiKl5ARI LiMAN MEVKii
ARKAiK TAPıNAK 2002 YILI ÇALIŞMALARI

Numan TUNA*

Muğla ili, Datça ilçesi, Emecik Köyü sınırları içinde, Sarı Liman Mevkii'nde yer
alan Arkaik Tapınak'ta 2002 yıh kazı kampanyası, T.C Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Mü
zeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Marmaris Müze Müdürlüğü'nün denetiminde, Prof.
Dr. Numan Tunarun yönettiği bilim heyetinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar

Orta Doğu Teknik Universitesi, Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi (ODTU
TAÇDAM) tarafından desteklenmiştir.

2002 yılı çalışmaları üç sektörde gerçekleştirilmiştir: Üst Teras, Helenistik Anıt
sal Yapı ve Alt Teras (Şekil: 1). Ust Teras'ta geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda açı

ğa çıkarılmış Erken Bizans Kilisesi'nin planının netlik kazanması amacıyla 5x5 m.lik bir
açmada çalışılmıştır. Çok büyük bir kısmı daha önceki yıllarda ortaya çıkarılmış olan
Helenistik Anıtsal Yapı'nın kuzey tarafında devşirme malzeme kullanılarak yapılmış Or
taçağ duvarlarının anıtsal yapının krepidomasını 11!3 ölçüde tahrip ettiğini anlamak
amacıyla bu bölümde de çalışmalar yürütülmüştür. Uçüncü sektör olarak Alt Teras'ta
ise, batı tarafta temenos duvarı ile 2001 yılı çalışma/arında ortaya çıkan Roma Döne
mi duvarı arasındaki ilişkiyi görmek ve Kutsal Alan'ın girişini bulmaya yönelik olarak ça
lışılmış; en son olarak orta bölümde Kutsal Alan'ın stratigrafisine ait verileri elde etmek
amacıyla çalışmalaradevam edilmiştir.

Alt Teras Çaltşmalan

ST.02.i. 6.d
2001 yılında ortaya çıkarılan M63 duvarının devamını anlamak ve duvarın teme

nos duvarı ile ilişkisini görmek amacıyla bu sektörde yapılan çalışmalarda, batı tarafta
M63 duvarının kuzey-güney doğrultulu devamının güneyde düzgün bir şekilde kesildi
ği anlaşılmıştır. M63 duvarının doğusunda çalışılan 3.4. ve 5. seviyelerde genelde Ro
ma Dönemine tarihlenen az sayıda seramik ele geçirilmiştir. 5. seviyede açmanın gü
ney sınırı boyunca doğuya doğru (M63 duvarının kesintiye uğradığı yerde) düzensiz
taşlar ortaya çıkmıştır. Daha sonra bu açmanın güneyinde kalan 1.6.a açmasında ya
pı/an çalışmalar sonucunda M63 duvarının doğuya yöneldiği görülmüş, 1.6.d açması
nın 5. seviyesindeki taşların bu duvarın taşları olduğu anlaşılmıştır.

Prof. Dr. Numan TUNA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TAÇDAM, 06531 AnkarafTÜRKiYE

~002 yılı çalışmaları Marmaris Müzesi eleman! Arkeolog Sinan Özbey'in temsilciljğinde, Prqf.Dr. Numan Tuna'nınbil
ımsel başkanlığında, Araş.Gör, Nadire Atıcı, Ilham Sakarya, Arkeolog Gamze Ozbütev, Özgür Gökdemir, Mahmut
Aydın, Mimar Ufuk Soyöz, Gülcan Civitoğlu, Konservatör Senem Uyanık ve arkeoloji öğrencileri Cana n Canbek ve
Seda Uçan'dan oluşan kazı heyetinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
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ST.02./.6.a
Açmanın doğu tarafında daha önce 1.6.c açmasında da görülen geç dönem su

kanalının devamı ortaya çıkmış, kanalın güneye eğimli bir şekilde devam edip sonra
kesildiği anlaşılmıştır. Kanalın kesildiği yerde çeşme olması muhtemel yerin hemen
önünde iki havuzcuk bulunmaktadır. Bu havuzcukların oluşturulması için devşirme
bloklardan bir duvar (M65) yapılmış olduğu görülmüştür (Resim: 1). Havuzcukların iç
leri seramik parçaları, küçük taşlar ve sıva ile döşenmiştir. Kanalın batısında kuzey ta
rafını tamamen kaplayan yoğun taşlı blokajın bir kısmının kaldırılması sonucu daha ön
ce 1.6.d açmasında görülen M63 duvarının dibe düzgün bir şekilde devam ettiği ve do
ğuya yöneldiği görülmüştür. Doğuya yönelen kısmı 2001 yılında açılan 1.6.c açmasın
daki doğu-batı doğrultulu M58 duvarı ile aynı doğrultuda olduğu anlaşılmıştır. Açmanın

batı tarafında, M63 duvarı doğrultusunda, alt kotta üç büyük taştan oluşturulmuş bir du
var (M66) ortaya çıkmıştır; burada kullanılan taşlar muhtemelen devşirme bloklar olup
üzerlerinde kenet delikleri bulunmaktadır. Bu açmanın sadece yüzey toprağı kaldırıldı

ğı için ele geçirilen buluntular geç dönem, genellikle Roma Dönemine ait çatı kiremit
leridir.

ST.02./.6.b
Temenos duvarının kuzeye devamını anlamak amacıyla 1.6.baçmasının batı ta

rafında önce 3x5 m. boyutlarında bir alanda çalışılmaya başlanmıştır. 1. seviyede gü
ney kesitte görülen düzgün taşların tek sıra halinde doğuya devam ettiği bir duvara ait
olduğu (M67) anlaşılmıştır. M67 duvarı daha önceki yıllarda açılan 1.7.b açmasında 6.
seviyede ortaya çıkan büyük blok taşla aynı doğrultuludur. Yine açmanın kuzeybatı ta
rafında su kanalı görülmüş, ayrıca kanalın hemen yanından temenos duvarına uzanan
kuzey-güney doğrultulu küçük taşlardan oluşturulmuş geç dönem duvarı (M68) ortaya
çıkarılmıştır. Güney tarafta M67 ile M68 duvarları arasında kalan alanda, iki duvar dol
gusunu anlamak amacıyla çalışılmıştır: 4. seviyede çok yoğun taşlı, çatı kiremitli derin
Roma dolgusu kazıldığında 1\1168 duvarının +33.66 m. kotunda askıda kaldığı görül
müştür. Bu dolgu içinde arkaik bir aslan heykeli (Resim: 2) ve Hellenistik tapınak ya
pısının sütunlarından farklı ve muhtemelen daha erken bir döneme ait sütun başlığı ele
geçirilmiştir. Yine 4. seviyede M67 duvarının aşağıya doğru çok düzgün bir şekilde de
vam ettiği ortaya çıkmıştır; burada duvar kenarına yerleştirilmiş üstü işlenmiş bir blok
taş ele geçirilmiştir (Resim: 3). M67 duvarının + 32.97 m. kotunda ana toprak üzerine
oturduğu 7. seviye sonunda anlaşılmıştır.

M67 duvarının 1.7.b açmasındaki iri blokla ilişkisini görmek amacıyla, 1.7.aaçma
sının güney tarafında duvar doğrultusunda çalışıldı. Burada duvarın devamında tek sı

ra taşlar ortaya çıkmıştır; bu taş sırasının 1.7.b açmasındaki iri blokla birleştiği anlaşıl

mıştır. Bu duvarın uzunluğu yaklaşık 10.35 m. olarak belirlenmiştir. M67 duvarının da
ha önce 1.6.caçmasında ortaya çıkarılan M58 duvarına paralelolduğu saptanmıştır; iki
duvar arasındaki mesafe 5.30 m.dir.

Sonuç olarak, temenos duvarının doğuya döndüğü bu alanın kutsal alana giriş

olduğu düşünülebilir. M67 duvarının dibine yerleştirilmiş, üstü işlenmiş taşın bir heykel
kaidesi olduğu ve 1.6.b4 seviyesinde bulunan aslan heykelinin de bu kaide ile ilişkilen
dirilmesi gerekir. M67 duvarının önceki yıllarda ele geçirilmiş bölümlerinde de blok taş
ların üstleri, düzgün bir şekilde işlenmiş olduğu görülmüştür. Bu verilere göre, batı yö
nünden temenos alanına girişi sağlayan M67 duvarının üzerine veya yanına kültsel
sembollerin, heykellerin yerleştirildiği anlaşılmaktadır.

1.6.b açmasındaki çalışmalarda duvarın oturduğu düzlemlerle ilgili bilgi Roma
tahribatından dolayı ele geçirilememiştir; ancak, duvarın bittiği noktada 1.7.b açmasın

daki bloğun arkaik düzlem üzerine oturması duvarın Arkaik Döneme ait olmasının bir
diğer kanıtı olarak gösterilebilir.
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ST.02.1.8.b
2001 yılında çalışılan 1.8 sektöründe zengin çeşitlilik gösteren adaklardan oluşan

küçük buluntuların büyük bir kısmının açmanın kuzeyinde 1.5x5 m.lik bir alanda top
landığı gözlenmiş idi. 2002 yılı çalışmalarında11. seviyeden itibaren adakların kondu
ğu alanın 1.8 açmasının ortasındaki koyu renkli toprak dolguda yoğunlaştığı izlendi. Bu
rada, ana kayanın öncelikle en yüksek olduğu alana adaklar yerleştirilmiş, bu alan do 1
duktan sonra ana kayanın eğimi takip edilerek adaklar düzenli bir şekilde diziimiştir. Ele
geçirilen tüm buluntuların farklı seviyelerde ele geçirilen parçaları, örneğin aynı figüri
ne ait parçanın biri 15. ve diğeri de 25. seviyede ele geçirilmiş olmaları eserlerin baş
ka yerden alınarak, daha sonra buraya bırakıldıklarını kanıtlamaktadır; dolayısıyla ta
bakalaşmanın aynı dönemde belirli bir ritüel ile yapıldığını göstermektedir. Buna göre,
güney duvarı yakınlarına taşınan adak eşyaların bu şekilde toplu buluntu vermesi,
Apoıion Kutsal Alanı'nın anıtsal duvarların yapımı ile yeniden düzenlenmesinin 1.0. 6.
yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmesi için terminus oluşturmaktadır.

Boğa ve insan figürinlerinin belirli aralıklarla dizildikleri, ele geçirilen yüzlerce
boncuk parçasının ise belirli bir yerde yoğunlaştığı saptanmıştır. Ele geçirilen boğa ve
insan figürlerinde yüzlerin genellikle doğuya bakar durumda oldukları görülmüştür. 31.
seviyede açmanın güneyinde 50 cm. derinliğinde 73 cm. çapında bir kuyu ortaya çıka
rılmıştır. Kuyunun doğusu ve batısında ana kayanın düzleştirilmiş olduğu belirlenmiş

tir. Kuyu, kuzey-güney doğrultulu düzlem ve ele geçirilen 87 boğa fi9ürini bu alanın Frig
inanışında sıkça rastlanan tauroboliumbenzeri bir yapılanma oldugu düşüncesini des
teklemektedir. Geometrik, Oryarıtalizan ve Arkaik Döneme ait olan eserlerin tümü koyu
renkli ya da küllü toprak içinde ele geçirilmiş, ana kaya üzerindeki krrrruzı-kahverenql

toprağın ise seramiksiz olduğu gözlenmiştir.

2002 yılında bu sektörde ele geçirilen adak eşyalarının önceki yıllara benzer bir
dağılım göstermektedir: Boğa figürinleri çoğunluğu pişmiş toprak olmak üzere farklı tip
lerde (Resim: 4) bollukla ele geçirilmiştir. Bu yıl da yerel kalkerden Knidos tipi aslan fi
gürinleri (7. yüzyıl sonu, 6. yüzyıl ilk yarısı), atmaca figürini, fayans boncuklar, yerel kal
kerden adak taşıyan figürinler (Resim 5: /.0. 6. yüzyıl ilk yarısı öncesi) ve pişmiş top
rak büyük boy figürinler (ayak parçaları), pişmiş toprak ve yerel kalkerden farklı tipler
de figürin başları (Resim: 6), fayans Mısır kökenli adaklar, çok sayıda bezemeli oryan
talizan çanak-çömlek yanında kaliteli yerel üretim kaplar, Kıbrıs kökenli at-süvari figü
rinieri, farklı tiplerde bronz fibulalar, ok ucu, Poseidon yabası gibi çeşitli bronz objeler
zengin bir çeşitlilikte ele geçirilmiştir.

ST.02.K.9.c
2001 kazı sezonunda 25. seviyede bırakılan açmanın kazımına 26. seviyeden

devam edilmiştir. Yürütülen çalışmalar sırasında açmanın geneline yayılmış olarak se
ramikler, figürin parçaları, bronz objeler, demir cürufları ve kemikler ele geçirilmiştir. 27.
seviyede açmanın kuzeyinde orta tarafta bronz bir boğa (Resim: 7) ve doğu kesite ya
kın bir yerde yüzü yukarı bakan kireç taşı bir kuros başı ele geçirilmiştir (Resim: 8). 28.
seviye sonunda açmanın kuzeyinde kuzeyden güneye doğru hafif bir eğimle inen ana
kaya tamamen ortaya çıkarılmıştır. Bu açmada da adaklar zengin ve değerli örnekler
ile temsil edilmektedir: yerel kalkerden oturan rahip ve kuros figürin tipleri; fayans bo
ğa ve atmaca figürinleri. 30. seviyede buluntular çok azalmış ve güneydoğu köşede yo
ğunlaşmıştır. Seviye sonunda açmanın her yerinde ana kayaya ulaşılmıştır.

Helenistik Amtsal Yapı
ST.02.G.8.d
Orta Teras'ta yer alan G 7-8 sektöründe yapılan çalışmalarda, Oor Tapınağı'nın

önceki yıllarda kazılan kuzey bölümünde devşirme malzeme kullanılarak yapılmış Or
taçağa ait mekanın krepidomayı ne ölçüde tahrip etmiş olduğu araştırılmıştır. Geç dö-
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nem dolgular kaldırıldıktan sonra, stylobat altyapısını oluşturan konglomera blokların

güneyinde eella duvarları blokajına ait döşeme ortaya çıkarıldı; burada tam bir düzlem
yaratmak için bu döşemenin üstü daha küçük taşlar ve sert kırmızı topraktan oluşan bir
tabaka ile örtülmüştür. Konglomera blokların kuzeyinde, 2. krepisin yastık taşı olarak
kullanılan konglomera bloklar a~ığa çıkarılmıştır (Resim: 9). Destek blokları arasında

da devşirme malzeme kullanıldıgı görülmüştür.

Çalışmanın G.7.b açmasına giren kısımda ise destek bloklarının devam ettiği
anlaşılmıştır. Sadece bu alanda yoğun miktarda çatı kiremidi ve çokça terra sigillata ka
selerden oluşan seramik malzeme ile tapınağın akroterine ait olması gereken pişmiş

toprak palmet bezeli parçalar ele geçirilmiş, G.7.b açmasında ise 1. krepisin kuzeyin
de ana kayaya ulaşılmıştır.

ST.02.G.9. a ve H.9.d
Tapınağın doğu tarafında yoğun olarak görülen sütün tambur parçaları ve üst ya

pi elemanı olması gereken büyük boyutlu blokların temizlenip ortaya çıkarılması ve 2.
krepisin güneye doğru devamının görülmesi için çalışılmıştır.

Sütun tamburlarının bir kısmının yoğun taş içeren konglomera bloklardan kesil
miş olduğu ve bunların ortasında yuvarlak zıvana deliği olduğunun görülmesi üzerine,
bunların 3. krepisin üstüne oturan sütunların en alt tamburu olduğu, direncini artırmak

için yoğun taşlı oldukları düşünülmüştür. Tapınağın çağdaş örneklerinde görülen ve Vit
rivius'un 5/6 oranına uygun olarak tamburlarda çap 75 cm. olarak saptanmıştır. Diğer

konglomera tamburların çapları 72-68 cm. arasında değişmektedir. Burada incelenen
10 No.lu taş bloğun -üst kısmı oldukça düzgün işlenmiş ve üzerinde yuvarlak bir kur
şun deliği bulunması nedeniyle- 3. krepise ait olduğu anlaşılmıştır.

Güneyindeki H.9.d açmasında temizlenip ortaya çıkarılan sütun tamburları ve
blokları ise epeyce tahribata uğramış durumdadır. Bu alanda 2. krepisin devamı orta
ya çıkarılmış, ancak güneye doğru onun da tahribata uğradığı görülmüştür (Resim: 10).

Orta Teras'ta 1998 yılından beri sürdürülen çalışmaların genel bir değerlendir

me sonucu olarak, Hellenistik anıtsal yapının petipteres planlı, 6x11 sütunlu stylobatı

ve üç krepisten oluşan krepidoması bulunan geleneksel bir Oor tapınağı için ön-tasa
rısı yapılmıştır (Şekil: 2).

Üst Teras / Bizans Kilisesi Çalışmalan
ST. 02. D.9.d
Büyük Kilise'nin kuzey nefinin yerini tespit etmek amacıyla 0.9 sektöründe çalı

şılmıştır (Şekil: 1, 3). Yüzey toprağı ve ikinci evre tahrip dolgusunun kaldırılmasından

sonra açmayı ikiye bölen Geç Bizans Kilisesi'nin M3 duvarı ile karşılaşılmıştır. 75 cm.
genişliğinde olan duvar iri devşirme bloklardan harçla örülmüştür. Tahrip dolguları bü
tünüyle kaldırıldığında, ilk evre Bizans Kilise'sinin üçüncü nef stylobat bloklarına rast
lanmıştır.

Daha sonra M3 duvarının güneyinde orta nef mekanında çalışılmıştır. Bu alan
da tahrip dolgusunun kaldırılmasından sonra M3 duvarının hemen önünde 45 cm. ge
nişliğinde sıva ile birleştirilmiş taş ve koglomera parçalarından oluşan bir seki ve orta
nefin iri ve birbirine göre farklı boyutlarda dikdörtgen-kare bloklardan oluşturulmuş ta
banı ile karşılaşılmıştır (Resim: 11).
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SOLilPOMPEiopoıis 2002 YILI KAZıLARı

Remzi YAGC/*

Mersin, Merkez, Soli- Pompeiopolis antik liman kentinde 2002 yılı kazıları; 1-31
Temmuz 2002 tarihlerinde arazi; 1-1S Ağustos 2002 tarihinde de depo çalışması ola
rak gerçekleştirilmiştir. Kazı ekibi, işçilerle birlikte 2002 kazı sezonunda toplam 49 kişi

den.oluşrnuşturt, Bu yılki kazılara Kültür Bakanlığı, Mezitli Belediyesi destek vermiş ve
Gelbul Inşaat da katkıda bulunmuştur.

Geçen yıllarda olduğu gibi Sol i Höyük ve Pompeiopolis Sütunlu Cadde'de sür
dürülmesi tasarlanan 2002 kazılarına; Mezitli Belediyesi tarafından i. Derece Sit Alanı

dışındaki Millı Eqemenlik Caddesi'nde açılan yol çalışması sırasında ortaya çıkan nek
ropol de eklenmıştir.

A) SÜTUNLU CADDE (Çizim: 1)
Sütunlu Cadde'deki kazı çalışmaları; geçen yıl E ve F plan karelerinde açığa Çı

karılan Roma dükkanıarı ve batı portikosundaki mozaikli alanda sürdürülmüştür. Bu böl
gedeki kazıların amacı; güneyde restorasyona hazırlık olarak mozaikli alan, doğu porti
kosu, dükkanlar ve Sütunlu Cadde'nin limanla birleştiği yerde, bir bütün olarak tamam
lanması şeklinde özetlenebilir. Bu amaçla; E6, E7 ve E8.plan karelerinde kazı çalışma

ları başlatılmıştır. E6'da Roma dükkanının duvarları ve I.S. ıV. yüzyıla ait bir geç antik
dönem sıvalı havuz bütünüyle açığa çıkarılmıştır. Bu havuz, E6 karelajında bulunan
cam cürufları, kömür parçaları ve kül tabakası nedeniyle bir cam atölyesi(?) olarak yo
rurnlanabilire (Resim: 1). Bu mekanın üzerinde onu enine bölen bir su kanalı geçen yıl
açığa çıkarılmıştı. E6'da V. tabakada bulunan blokajın doğusunda yapılan sondaj kazı
sında (2.8S m.) Hellenistik Dönem keramiği Vi. tabakanın iyinden gelmiştir (Resim: 2).
ES'te E6'ya paralelolarak yapılan kazı çalışmalarındada yıne aynı biçimde Hellenistik
malzeme ele geçirilmiştjr...Söz konusu malzeme, yangın tabakasında açığa çıkması ne
deniyle tarihselolarak 1.0. 70'lerde Soli'yi yağmalayan ve halkını göçe zorlayan kral
Tigranes'in istilasryla ilişkili olmalıdır. ES karelajında Vi. tabaka olarak yorumlanan Hel
lenistik Dönem kültür katı, 2.70 m. ile 2.10 m. kotları arasındadır.

E3 ve F3 karelajlarında seviye düzleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu plan
karelerde de ES ve E6'ya paralelolarak aynı seviyelerde Hellenistik Dönem çanak

Doç. Dr. R~mzi. YAGCI, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Kaynaklar Yerleşkesi, Bu
ca-IzmirfTURKIYE

E-mail: remzi.yagci@deu.edu.tr

2002 kazıları Mersin Müzesi denetiminde, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Remzi Yağcı'nın bilimsel başkanlı
ğında Dr. Yaprak Eran, Harita Mühendisi Seyfi Çubuk, Arkeolog Esra Kocabaşoğlu, Meral Aratoğlu, Zuhal Aratoğlu,
Fatih Hakan Kaya; Eskiçağ Tarihçisi Marika Rauhala; Mimar Serap Timas; Hesteratör Aygül Uzun: arkeoloji öğrenci
leri)\1i Yalın Turan, Neslihan Köroğlu, Cem Cıvaoğlu, Ramazan Tuğalp Coşkun, Serkan Genç, Özlem Güler, Musta
fa Oğüt, Zeynep Özüsağlam'dan oluşan bir ekip ile gerçekleştirilmiştir.

2 Sütunlu Cadde' de ele geçirilen cam buluntuıarın genel formları; Ls. ii. ve iii. yüzyıla ait çeşitli ağız formlarına ait ağız
parçaları; Geç Roma Döneminin sürahi ve tabaklarına ait parçalar ile Erken Bizans Döneminin tipik kadeh ve kandil
parçaları olarak özetlenebilir.
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çömlek parçaları ele geçirilmiştir. Özellikle 2.55 m. kotunda bulunan Geç Hellenistik
Döneme tarihlenen yedili kırık kandil seti (Resim: 3), Roma Dönemine geçiş evresini
ortaya koymaktadır.

F5 açmasında geçen yıl açığa çıkan dikdörtgen mekanın işlevinin ne olduğunun

açıkça yorumlanabilmesi için, içindeki dolgu toprak boşaltılmıştır. Ele ge.9irilen buluntu
lara göre bunun en son Bizans Döneminde bir çöplük olarak kullanıldıgı anlaşılmıştır.

Bu mekanda 3.52 m.den (-) 0.05 m. koluna inilmiştir. Daha erken dönemlerde gerçek
işlevi kuyu olan bu mekanda çok sayıda Bizans keramiği, Roma Dönemi terra sigillata
parçaları, cam buluntular ve ayrıca çoğunluğu korozyona uğramış, dönemi saptanama
yan sikkeler ele geçirilmiştir. Bu nedenle kuyunun çeşitli dönemlerde kullanıldığı anla
şılmaktadır.

E7 ve EB plan karelerinde sonradan buraya atılan çöp tabakası temizlenmiş ve
kazı 4.00 m. seviyesinde sonlandırılmıştır. Sütunlu Cadde' de yukarıda sözü edilen
plan karelerde ortaya çıkarılan keramiklerin istatistiği aşağıya çıkarılmıştır:

HEllENisTiK DÖNEM FiRNisıi PARÇALAR
F-3: 1 F-4: 19 F-5: 1 E-3: 11
E-5: 58 E-6: 60 E-7: 70 E-8: 7
(Hellenistik
tabaka) Toplam:227

ROMA DÖNEMi TERRA SiGiLlATA
F-3: F-4: F-5: 57
E-5: 4 E-6: 474 E-7: 397

E-5/E-6: 12
Toplam: 1019

GEÇ HEllENisTiK/ERKEN ROMA UNGUENTARiuM
F-3: F-4: 12 F-5: 1 E-3: 1
E-5: 14 E-6: 6 E-7: 10 E-8: Toplam:44

Toplam: 16

HELlENisTiK BATI YAMACI

F-3: i F-4: 3 I--F--5---r-EE--_38---ı-------ı
E-5: 8 E-6: 5 _E_-7 L --.ı._--...;.. ____

GEÇ HEllENisTiK/ERKEN ROMA KANDiLLER
F-3: 2 F-4: 7 F-5: 21 E-3: 1
E-5: 5 E-6:19 E-7: 29 E-8: 5 Toplam: 89

SiKKE
F-3: 8
E-5: 6

F-4: 1
E-6: 7

F-5:23
E-7: 23

D-2:1
E-4:3

B) soıi HÖYÜK
F6-F7Açması
Soli Höyük'teki kazı çalışmaları öncelikle 2001 kış aylarında yağan yağmurun

tahrip ettiği doğu yamacı açmaları FB, F9; EB, E9 tepede, E7, FB, F7 ile batı yamacın-
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da tiyatronun içindeki G3, H3'te temizlik ve kazı çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Bu
yılki kazıların amacı; daha az tahrip görmüş doğu yamacındaki açmalarla höyüğün
stratigrafisini belirlemeye çalışmaktı.

Tepede, doğu batı eksenindeki F6 ve F7 açmalarında Hellenistik Dönemden Ar
kaik Döneme değin arkeolojik tabakalar belirlenmiştir. Bu açmalarda Hellenistik Döne
min mat kırmızı, siyah, kahverengi daldırma fimisli kase ve siyah sırlı Klasik Dönem ka
palı kap ve kırmızı figür parçaları stratigrafik olarak belirgindir. Ayrıca yoğun biçimde
kaba, bezemesiz, amorf mutfak kap parçaları ele geçirilmiştir. F6 açmasında 19.27 m.
kodunda Geç Klasik Dönem tabarım altına gömülü üst parçası kırık iki amphora göv
desinden birisi biçimselolarak 1.0. iV. yüzyıl Khios tipi arnphorajarla (Defernez 2002:
236, 1d) eşleştirilebilir. Bu tip; konik gövdeli ve keskinprofillidir. Uzerinde kırmızı boya
omuzundan aşağı doğru düzensiz bir biçimde akmıştır. Yine Klasik Döneme ait Diony
sos betimlemeli Attika kırmızı figür gövde parçası F6'nın önemli buluntutan arasında

dır. Ayrıca 19.05 m. kodundaki arkaik duvar seviyesinden başlayarak açığa çıkarılan
dalga bezemeli kap parçalanjle "yaban keçisi stili"nde geçen yıl bir diğer parçası bu
lunan kaz motifli kınk kase (1.0. Vl.yüzyrl), içi taranmış eşkenar dörtgen biçimli Rhodos
kuşlu kase parçası, lonia kase parçaları Soli'nin Doğu Grek dünyasıyla en yoğun iliş
kide olduğu 1.0.VII.-VI. yüzyıl buluntuları arasında sayılabilir. Aynı tür buluntular, F7 aç
masında da F6'ya paralel kültür katlarında da ele geçirilmiştir.

E7/EB açma/an
Geçen yıllarda Erken Klasik Dönemde bırakılmış olan bu açmadaki çalışmalar

(18.85 m.) derinleşilerek sürdürülmüştür. Bu seviyede, Klasik Dönem siyah parlak sırlı

bir kylix parçası ele geçirilmiştir. E8'de bulunan geç arkaik duvar, ETde de izlenmekte
dir. 18.26 m.ye dek süren arkaik kültür katı, bu seviyede sona ermektedir. 18.18 m. se
viyesinden başlayarak geç geometrik keramik parçaları yoğunlaşmaya başlamıştır.

Kuşlu kase parçaları, bu döneme ilişkin kültür katının (yak. 1.0. VII. yüzyıl ikinci yarısı)
içinden gelmiştir. Ayrıca 17.95 m.de Fenike-Kıbrıs tipi kandil parçaları ele geçirilmiştir.
17.74 m. seviyesinde Tarsus'taki Assur yangın tabakasıyla (1.0. Vlll-Vl]. yüzyıl) para
lellik gösteren kültür katı hem E 7'de hem de E8'de gözlenmiştir. Lotus bezemeli 'Ori
entalizan' Dönem kapalı kap parçası ile fildişi bir stilos, bu tabakanın önemli buluntula
rı arasındadır. E7 ve E8 açmalarında en belirgin mimari özelliklerden birisi, doğu-batı

doğrultusunda anıtsal birbirbirine paralel uzanan megaron tipi? büyük rnekanlara ait ol
ması gereken yapıların temel duvarlarıdır (Resim: 4).

E9/F9 Açma/an
E9 ile F9, Soli Höyük' ün daha az tahribata uğramış doğu yamacında, Karanlık

çağ ve öncesi dönemlerin stratigrafisini açığa çıkarmaya yönelik çalışmaların yoğun
laştırıldığı plan karelerdir. Bu plan karelerde Hitit Eski Krallık çağının sonuna tarihle
nen yangın tabakasına kadar olan Höyük stratigrafisi çıkarılmıştır. Yangın tabakasının

içinden bulunan ve 1.0. XVi. yüzyıl sonu-XV. yQzyl1 başına tarihlenen Luvi hiyeroglif ya
zıtlı bu/la (Resim: 5) ve onun üzerinde Erken Imparatorluk Dönemi büyük ocakii anıt

sal yapıların üzerinde ele geçirilen Kıbrıs "White Slip lI"kapları (Resim: 6,7), Red Lust
rus Whee/ Made (RLWM) bir şişe (Resim: 8), yivli bir kaide parçası, matara biçimli bir
içki kabı, üzerinde kazıma bir işaret bulunan "dreb ware" (Resim: 9) parçası ile üstte
yine bir yangın tabakasından sonra açığa çıkan LH ILIC panelli ya da panelsiz tipte spi
ral bezemeli Myken kapları (Resim: 10, 11) ve bezemesiz kaba Hitit mutfak kapları; So
li'nin Geç Tunç IIb ve sonrasına ait tabakaları ile ilgili önemli ipuçları vermiştir (Yağcı
2003 ).

C)NEKROPOL
Soli- Pompeiopolis kenti kazıları önceki yıllarda olduğu gibi Soli Höyük ve Pom

peiopolis Sütunlu Cadde'de yürütülürken, 25.07.2002 tarihinde Mezitli Belediyesi yol
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çalışması sırasında ortaya çıkarılan antik mezarlar nedeniyle aynı zamanda kentin
nekropolü (mezarlık alanı) olan bu bölgede de sürdürüldü.

Açılan yol genişliği ile sınırlı (25 m.) nekropol çalışmalarında 10x10 metre kare
lik bir plan karede toplam 50 mezar açığa çıkarıldı (Çizim: 2; Resim: 12). Farklı evre
lere ait çeşitli tipteki mezarların içinde ve çevresinde ele geçirilen ölü hediyelerinden,
bu bölgenin bir halk mezarlığı olduğu anlaşıldı. Nekropoldeki çalışmaların önemi; Pom
peiopolis mezarlık alanının ilk kez sistemli kazılarla gün ışığına çıkarılması, Roma Dö
nemi boyunca gömü alanı olarak birçok kez kullanılan bu bölgede Pompeiopolis'in ölü
gömme geleneklerine ilişkin özet bir bilgi elde edilmesiydi.

Belgeleme çalışmaları tamamlanan toplam 50 mezarın ölü hediyeleri bakımın

dan fazla zengin olmamasına karşın, mezar tiplerinin çeşitlilik göstermesi; Roma Dö
neminde bu mezarlığın farklı etnik gruplarca da kullanıldığını akla getirmektedir. Açığa
çıkarılan mezar tipleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

*Urna (Çömlek mezar)...... : 2
*Amphora........................................ : 5
*Pithos (Küp mezar)....................... : 5
*Torpido ıahit................................. : 3
*Taş sanduka. : 2
*Monoblok taş lahiL.................... : 1
*Larnaks : 3
* Kiremit mezar............................... : 24
*Toprak mezar : 5

Mezar buluntuları arasında pişmiş toprak ve cam koku kapları (unguentarium),
boncuklar, sikkeler ve pişmiş toprak figürin parçaları dikkati çekmektedir.
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BURGAZ 2002 YILI ÇALIŞMALARI

Numan TUNA*

Burgaz 2002 yılı kazı çalışmaları1, Klasik çağ konut ve sokak dokularının daha
net anlaşılmasına yönelik olarak iki sektörde yaklaşık 350 m2lik bir alanda gerçekleş

tirilmiştir (Şekil: 1). 2001 yılı kazı çalışmalarında NE sektöründe küçük bir kısmı ortaya
çıkarılan iki ayrı evin tamamının anlaşılmasına yönelik olarak toplam 5 açmada çalışı

lırken (Şekil: 2), SE sektöründe iki ayrı bölümde çalışmalar yürütülmüştür. SE sektörü
nün güneybatı tarafındaki çalışmalarda 2001 yılında ortaya çıkarılan kuzeybatı-güney

doğu eksenindeki taş döşeli caddenin kuzeyinde bulunan konutun anlaşılması, SE sek
törünün kuzey tarafındaki çalışmalarda ise 1998 yılında ortaya çıkarılan kuzeybatı-gü

neydoğu doğrultulu cadde ile 2001 yılında oldukça farklı doğrultudagörülen cadde ara
sındaki ilişkinin görülmesi ve bu alandaki yapı adasının cadde ile olan ilişkisinin anla
şılması öngörülmüştür (Şekil: 1).

NE Sektörü
2001 yılı çalışmalarında 3.6.C ve 4.6.0 açmalarındakuzey taraftaki Horasan ta

banlı iki odası ortaya çıkarılan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu evin diğer iç mekanla
rının ortaya çıkarılması için 4.6.A ve 3.6.B açmalarında çalışmalar yürütülmüştür.

Öncelikle evin doğu tarafının anlaşılmasına yönelik olarak 4.6.A açmasında ça
lışılmıştır. Bu açmadaki çalışmalarda ilk olarak, evin dış sınırını oluşturan peristasis du
varı (0165) ve bu duvara paralel uzanan diğer bir eve ait başka bir peristasis duvarı

(0167) ortaya çıkarılmıştır. Evin iç mekanlarını anlamak amacıyla 0165 duvarının ba
tısında yapılan çalışmalarda sadece duvara yakın alanda korunan son kullanım evre
sine ait 1.0. 4. yüzyılın 2. yarısına tarihlenen bir kil taban ortaya çıkarken, batı tarafta
etrafına taşlar döşenmiş 47 cm. çapında bir kuyu ve kuyunun biraz doğusunda muhte
melen ezme taşı olarak kullanılmış yuvarlak bir taş ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1).

Bu evin diğer mekanlarının ortaya çıkarılmasına yönelik olarak 4.6.A açmasının

hemen batısındaki 3.6.B açmasında çalışmalar sürdürülmüştür. Bu açmadaki çalışma
larda ilk olarak daha önce 4.6.0 açmasındagörülen 0189 iç mekan duvarının bir kıs

mı açmanın kuzeydoğu tarafında ortaya çıkmıştır. Buradaki duvarda görülen 78 cm.lik
bir boşluk 4.6.A açmasında ortaya çıkan kuyunun etrafındaki taş döşeme ile ilişkili gö
rülmektedir. Bu aralık muhtemelen giriş amaçlı olarak bırakılmıştır. Açmanın 6. seviye-

Prof. Dr. Numan TUNA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TAÇDAM inönü Bulv, 06531 AnkarafTÜRKiYE
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ProfDr. Nurnan Tuna başkanlığ!nda T.C. Kültür Bakanlığı adıııa yetkili uzman olarak ısparta Müze Müdürlüğü'nden

,ll,rkeolog ılhan Güceren, ODTU TAÇDAM'dan Araş.Gör, Gamze Ozbütev, Nadire Alıcı, Ilham Sakarya, Arkeolog
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sinde D189 duvarıyla aynı doğrultuda (kuzeydoğu-güneybatı) fakat bu duvara göre çok
az batıda kalan etrafına destek taşları yerleştirilmiş bir duvar (D199) ortaya çıkmış ve
daha sonra bu duvarın dlbinde derinleşildiğindeduvarın diğer duvarlarla çağdaş olma
yıp daha geç dönemde 1.0. 5. yüzyıl sonu tabanının üzerine oturduğu saptanmıştır

(Resim: 2). Bu duvarın doğusunda yapılan çalışmalar sonucunda bir kısmı 4.6.A açma
sında ortaya çıkan kuyu lu mekanın tamamı ortaya çıkarılmıştır. Burada etrafı deniz ka
bukları, Horasan ve çakılın kullanıldığı sert bir düzlemle çevrelenmiş bir ocak görül
müştür. Böylece evin doğusunda kalan bu büyük mekanın içinde kuyu ve ocak barın

dıran bir avlu olduğu belirlenmiştir. D199 duvarının batı tarafındaki çalışmalarda 2001
yılı çalışmalarında bir kısmı ortaya çıkan Horasan tabanlı mekanın tamamı açığa çıka

rılmıştır. Açmanın güneybatı tarafında evin dış parsel duvarını görmeye yönelik olarak
yapılan çalışmalardaparsel duvarının tahribata uğrayıp bu alanda korunmadığı anlaşı

lırken, güneybatı köşede güneydoğu-kuzeybatıdoğrultulu caddenin bir kısmı ortaya Çı

karılmıştır.

3.6.B ve 4.6.A açmalarındaki çalışmalar sonucunda bu evin yaklaşık 10x12 m.
boyutlarında olup bir avlu ve avlunun kuzeyinde ve batısında yer alan üç ayrı kapalı

mekanının bulunduğu anlaşılmıştır.

NE sektöründeki diğer çalışmalar ise, bu eve paralel ve doğusunda bulunan, bir
kısmı yine 2001 yılı çalışmalarında ortaya çıkan diğer bir evin anlaşılmasına yönelik
olarak 4.5.D, 4.5.C ve 5.5.D açmalarında yürütülmüştür.

ilk çalışmalar evin batı tarafını kapsayan 4.5.D açmasında yürütülmüştür. Bura
daki çalışmalarda ilk olarak daha önce 4.6.A açmasında da bir kısmı ortaya çıkan evin
batı tarafındaki sınırını oluşturan D167 ve evin güney sınırını oluşturan D207 duvarla
rı açığa çıkarılmıştır. D207 duvarının hemen yanında daha önce 3.6.B açmasında da
görülen cadde düzlemi açmanın güneybatı köşesinde görülmüştür. D167 ile D207 du
varları arasında kaları alanda 2001 yılı çalışmalarında 4.6.8 açmasında görülen son
kullanım evresine (1.0. 4. yüzyıl 2. yarısı) ait Horasanlı-killi tabanın devamı açmanın ta
mamında yer yer parçalanmışolarak görülürken, taban altında birtaşdöşemeninoldu
ğu saptanmıştır. D167 duvarının kenarına yerleştirilmiş aralıklı taşların mekanı farklı
kullanımlar için böldüğü anlaşılmıştır (Resim: 3).

4.5.D açmasının doğusunda, 4.5.C açmasında yürütülen çalışmalarda açmanın

kuzeybatı tarafında 4.5.D açmasındaortaya çıkan Horasanlı-killi tabanın devamı ve bu
mekanı sınırlayan D167 duvarına paralel D194 duvarı ortaya çıkarılmıştır. Böylece gü
neybatı-kuzeydoğu doğrultulu bu uzun mekanın bir avlu olup farklı amaçlar için kulla
nıldığı anlaşılmıştır. D194 duvarının doğu tarafında yürütülen çalışmalarda bu duvara
dik gelen bir başka iç mekan duvarı (D208) ve bu iki duvar arasında kalan açmanın gü
ney ve kuzeydoğusundaki iki ayrı mekanın parçalanmış Horasanlı-killi tabanıarı ortaya
çıkarılmıştır.

Bu evin netleşmesi amacıyla son olarak 5.5.D açması kazılmıştır. Açmadaki ça
lışmalarda daha ilk seviyelerde daha önce 6.6.Dve 5.6.A açmalarında ortaya çıkan

evin doğudaki parsel duvarının olması gereken yerde bulunan D115 Hellenistik duvarı
ile buna paralel uzanan D114 duvarı görülmüştür (Resim: 4). Bu iki duvar arasındaki

35 cm. lik boşluk muhtemelen su akaçlama amaçlıdır. D115 duvarı yaklaşık olarak 108
cm. olup diğer bütün duvarlara göre çok geniştir; çevresinde Hellenistik Dönem sera
mikleri ele geçirilmiştir. Bu duvarın altında Arkaik/Klasik çağ parsel duvarını görmek
amacıyladuvarın zayıf olan kuzey. taratında bir bölüm kaldırılmış ve duvarın alt kotlar
da da aynı genişlikte devam edip 1.0. 5. ve 4. yüzyıl tabanıarına yaslandığı görülmüş
tür. Böylece duvarın Hellenistik Dönemde yükseltilip kullanıldığı saptanmıştır. Duvarın

doğu tarafında yapılan çalışmalar sonucunda daha önce 5.S.C ve 6.6.D açmalarında
görülen cadde düzlemi ortaya çıkarılmıştır. Duvarın batı tarafındaki çalışmalarda ise,
daha önce 4.5.C açmasının doğusunda yer alan mekanın son kullanrm evresine ait
Horasanlı-killi tabanmin devamı görülmüş, bu tabanın altında ise biri 1.0. 4. yüzyıl or
taları diğeri ise 1.0. 5. yüzyıl sonlarına tarihlenen ve D115 duvarına yaslanan iki ayrı ta
banın daha var olduğu saptanmış, tabanın zaman içinde yükseltilerek kullanıldıgı an
laşılmıştır.
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4.5.D,4;5.C ve 5.5.0 açmalarındakiçalışmalarsonucunda bu sektördeki bir evin
daha hemen hemen tamamı açılmıştır. Yaklaşık9x11.5 m.lik kuzeydoğu-güneybatı
doğrultuluevin üç ayrı mekanı olduğu anlaşılmıştır. Evin avlusu batı tarafta yer alırken

ikikapalı mekan evin doğusunda konumlanmıştır (Şekil: 2).

SESektörü
SE sektörünün güneybatıtarafındaki çalışmalarda 2001 yılında ortaya çıkarılan

kuzeybatı-güneydoğueksenindeki taş döşeli caddenin kuzeyinde bulunan konutun an
laşılmasına yönelik olarak 2.7.B, 3.7.A, 3.8.0, 2.7.A ve 2.7.0 açmalarında çalışmalar

yürütülmüştür(Şekil: 3).
2001 yılında 2.8.C açmasında ortaya çıkan 0172 konut parsel duvarının oluştur

duğu iç mekanları anlamak amacıyla öncelikle 2.7.B açmasında çalışılmıştır. Açmada
ilk iç mekan duvarı olarak 0195 duvarı ortaya çıkmış ve bu duvarın daha sonraki sevi
yede görülen 0196 duvarı ile köşe yapıp bir iç mekan oluşturduğu anlaşılmıştır. 0195
duvarınınayrıca 0200 duvarı ile paralel uzanıp bir koridor meydana getirdiği görülmüş
tür. 0195 duvarının batı tarafındason kullanım evresi tabanı üzerindentümü korunmuş

cup-kantharos (Resim: 5) tarihleyici malzeme olarak ele geçirilmiştir (1.0.350-325). Aç
madadaha alt kotlarda yapılan çalışmalarda erken kullanım evresine ait iki duvar
(0176 ve 0198) ortaya çıkarılmıştır. 0198 duvarının geç kullanım evresinde iptal edi
lip mekan genişletmek amacıyla kullanılmadığı görülmüştür. Erken dönemde kapalı

olan bu mekanın, geç dönemde genişletilerek açık bir mekana dönüştürüldüğü düşü

nülmektedir.
Aynı amaçla kazılan 3.7.A açmasında 0172 parsel duvarının doğusunda yapı

lan çalışmada 1.0. 4. yüzyılın 2. yarısına ait seramikler ele geçirilmiştir. Daha önce
2.7.B açmasında ortaya çıkan 0176 duvarı bu açmada üst kotiarda ortaya çıkarılmış
ve batı tarafında yoğun kırmızı stucco parçaları ele geçirilmiştir. Açmanın güneybatı ta
rafında bir kısmı geç dönem tabanı altında kalan 35 cm. genişliğindeki kuzeybatı-gü

neydoğu doğrultulu 0202 ve bunudik olarak kesen 0201 duvarları ortaya çıkarılmıştır.

0176 duvarınındoğu tarafında geç dönem tabanının bir kısmı kaldırılmış ve altından

gelen Horasanlı erken dönem tabanına ulaşılmıştır. Yine bu alanda 0202 duvarıyla kö
şe yapan bir başka iç mekan duvarı (0203) ortaya çıkarılmıştır (Resim: 6). Bu açmada
yapılançalışmalarsonucunda D203 dışındaki diğer iç mekan duvarlarının evin ilk kul
lanım evresinde kullanıldıktan sonra geç dönemde kullanılmayıp mekan genişletme

amaçlı olarak taban altında kaldıkları gözlenmiştir. Evin bu kısmının bir işlik olarak kul
lanım görduğü düşünülmektedir.

Bu açmanın hemen güneyinde bulunan 3.8.0 açmasında yapılan çalışmalarda

geç dönem tabanı üzerine ağız üstü oturan gövde kısmı olmayan, çevresi taşlarla sı
kıştırılmış bir pithos ağzı ele geçirilmiştir. Bu pithosun kuzeyinde küçük taşlarla pitho
sadoğru eğim yapan bir zemin tespit edilmiştir; bu alanın geç kullanım evresinde bir
metal işliği ,plduğu düşünülmektedir. Pithos çevresinde yapılan çalışmalar sonucunda
üzerinde 1.0. 5. yüzyılın sonlarına tarihlenen malzemenin ele geçirildiği erken dönem
tabanına ulaşılmıştır. Açmanın 7. seviyesinde geç dönem tabanı altında kalan bir iç
mekan duvarının (0197) devamı açığa çıkarılmış ve erken evrede 0176 duvarıyla ke
sişip birkapalı mekan oluşturduğu anlaşılmıştır. Yine burada 0201 duvarının devamı

ortaya çıkarılmış ve 0197 ile 0172 duvarlarıyla birleşip iki ayrı mekan oluşturduğu gö
rülmüştür. Ayrıca açmanın güneyinde erken dönem tabanına tek taş sırasıyla inen çev
resi destek taşlarıyla sağlamlaştırılmış bir başka iç mekan duvarı çıkarılmıştır.

Bu evin anlaşılmasına yöneliken son olarak, 2.7.A ve 2.7.0 açmalarındada ka
zı çalışmaları yapılmıştır. 2.7.A açmasının 2x5 m.lik kuzey bölümü ile 2.7.0 açmasının

3x5 m.lik güney bölümü kazılmıştır. Tam bir odaya karşılık gelen çalışma alanında ilk
olarak, 2.7.A açmasında 0172 duvarını kuzeydoğu-güneybatıyönünde dik keserek iç
mekan oluşturan bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu mekan 2.7.0 açmasında ortaya Çı
kan 2001 yılında 2.6. B açmasındaki 0193 duvarıyla aynı doğrultuda olan 0211 ve
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0200 duvarlarınındevamı ile birlikte bir kapalı mekan oluşturmaktadır.0200 duvarının

orta kısmında muhtemelen kapı amaçlı olarak son kullanım evresinde tahrip edildiği
görülmüştür;bu tahrip kısmında 15 adet sikke toplu halde ele geçirilmiştir. Mekanın son
kullanım evresine ait çakıllı, üzeri ince bir tabaka ile kaplanmış taban iyi korunmuş bir
şekilde ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7). Burada terra cotie figürin parçaları ve 1.0. 350
325'e tarihlenen seramikler ele geçirilmiştir (Resim: 8).

Bütün bu açmalarda yapılan çalışmalarsonucunda taş döşernef caddenin kuze
y'irıpe kalan konutun iki evreli bir kullanım gördüğü anlaşılmıştır. Ilk kullanım evresinde
(1.0. 5. yüzyılın 2. yarısı) yapı kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu bir koridorla birbirine
bağlanan küçük odalar şeklinde kullanım görmüşken, ikinci evrede bazı mekansal de
ğişiklikler yapılmıştır. Bu evrede bazı iç mekan duvarları iptal edilip geniş mekanlar
oluşturulmuşve muhtemelen evin güneydoğu bölümü dokuma atölyesi, orta bölüm me
tal atölyesi ve batı tarafı ise konut olarak işlev görmüştür. Caddenin güney tarafında

2001 y.IILnda yapılan çalışmalarda da bir metal işliği ortaya çıkarılmış idi. Bu veriler ışı

ğında 1.0. 4. yüzyıl 2. yarısında bu alanın üretim amaçlı kullanıldığı söylenebilir.
SE sektörünün bu bölümündeki son çalışmalar (Şekil: 4), 2001 yılında 3x5 m.lik

doğu bölümü kazılan 2.8.B açmasında yürütüldü. 2001 yılı çalışmalarında 0166 duva
rı ve onun oluşturduğu iç mekan tabanına ve taş döşemeli caddeye ulaşılrruştı. 2002
yılı çalışmalarındaaçmanın 2x5 m.lik batı kısmında çalışılmıştır. Açmanın 5. seviyesin
de 0166 duvarının devamına ulaşılmış ve duvarın iç tarafında yapılan ~alışmada son
kullanım evresine ait taban ortaya çıkarılmıştır. Bu tabanın tahrip gördügü yerde yapı

lan çalışmada bir kısmı bu tabanın altında kalan bir iç mekan duvarı görülmüş (0206)
ve duvarın son kullanım evresinde kullanılmadığı anlaşılmıştır. Cadde dOğrultusunda

yapılan çalışmalarda seramikli, çakıllı, kumlu cadde üstü dolgusu kaldırıldıktan sonra
taş döşemeden yaklaşık 10 cm. yüksekte geç dönem kullanım evresine ait harçlı-kum

lu düzlem görülmüştür.

Bu açmada yapılan çalışmalarda0166 parsel duvanrun oluşturduğu iç mekanın
iki evreli bir kullanım gördüğü ve son kullanım evresinin 1.0. 4. yüzyılın 2. yarısına ta
rihlendiği ve caddenin geç dönemde yükseltildiği saptanmıştır.

SE sektöründe diğer bir çalışma alanı olarak, 1998 yılında ortaya çıkarılan ku
zeybatı-güneydoğu doğrultulu cadde ile 2001 yılında oldukça farklı doğrultudagörülen
cadde arasındaki bağlantının araştırılması ve bu alandaki yapı adasının cadde ile olan
ilişkisinin anlaşılmasına yönelik olarak 6.4.C, 6.4.0 ve 6.3.A açmalarında çalışmalar

yürütülmüştür(Şekil: 4).
Bu amaçla ilk olarak 6.4.C açmasındaçalışmalar yürütülmüştür.7. seviyede çok

yoğun miktarda seramik, demir cürutu, kemik ve karbon içeren harçlı dolgunun ardın

dan güneye eğimli Horasan bir tabana ulaşılmış ve bu tabanın tahrip olmuş kısımların

dan derinleşildiğinde ise yoğun kül ve gri kumlakanşık gelen seramik malzeme içeren
küllü dolgu qörülmüştür: buna göre, caddenin 1.0. 4. yüzyıl boyunca iki evreli olarak
doldurulduğu anlaşılmaktadır. Açmanın kuzeydoğu köşesinde bulunan yoğun taş ve
çatı kiremitinden oluşan döküntü içinden öğütme taşı.tiqürin kalıbı parçaları (Resim: 9)
vb. atölye atıklarının da bu dolguda kullanılmış olduğunu göstermiştir. Bu döküntüler
kaldırıldığında, caddeyi kuzeyden sınırlayan duvara ait olması muhtemel büyük taşlar

ortaya çıkarılmıştır. Caddenin hemen üzerini örten ince dolgunun kaldırılmasından

sonra caddenin batıya doğru hafif bir eğimle yükselerek devam ettiği görülmüştür.

6.4.0 açmasında ise, yine 6.4.C açmasında olduğu gibi, ilk seviyelerde az mik
tarda kaba seramik parçaları içeren malzemeye rastlanırken, 5. seviyeden itibaren yo
ğun harç, döküntü taş gibi mimarı öğelere işaret eden malzemelere rastlanmıştır,7. se
viyede ise, 6.4.C açmasında görülen Horasan düzlemin bu açmada da yine güneye
eğimli bir şekilde devam ettiği görülmüştür.Bu tabanın tahribata uğramış yerlerinde de
rinleşildiğinde ise, yaklaşık bir metre genişliğinde taş blokaj görülmüş, 11. seviyede blo
kaja dahil edilmiş ve epeyce tahribat görmüş 0214 duvarı ortaya çıkmıştır. Bu duvar
açmadaki diğer duvarlardan oldukça farklı bir doğrultuda, olasılıkla caddeyle çağdaş ve
caddeyi kuzeyden sınırlayan parsel duvarı olup, dönüşü gösteren bir duvardır. Cadde
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bu parsel duvarının sınırından kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunu değiştirip, hafifçe
kuzeye yönelip bir süre doğu-batı doğrultusunda devam etmiş olmalıdır. Blokajdan iti
baren açmanın kuzey yarısında yoğunlaşan çalışmalarda ise 6.3.A açmasından gelen
killi-çakıllı tabanın devamı aynı seviyede Horasanla karışık olarak gözlenmiştir. Bu
alanda derinleşildiğinde ise 6.3.A'da 6. seviyeyi oluşturan tabanın altından iri taşlardan
oluşan blokaj ve blokajın altından ise yine 6.3.A açmasında 12. seviyede rastlanan ta
banla aynı özellikte killi bir taban ortaya çıkarılmıştır ve bu tabanı sınırlayıp 0205 du
varı ile köşe yapan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu sadece birkaç taşı korunabilmiş
0212 duvarı bulunmuştur.Açmanın kuzeybatısında ise kesite giren 0213 duvarı yak
laşık 50 cm.lik kısmı korunmuş halde ortaya çıkarılmıştır. 0212 ve 0213 duvarları 6.3.A
açmasının 6. seviyesinde ise, 0212 ve 0213 duvarlarınıngeç tabanın örttüğü mekanı

belirleyen ve olasılıkla köşe yaptıkları anlaşılmaktadır.

SE sektöründeki kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu taş döşemeli sokakla kuzey
doğu-güneybatı doğrultulu caddenin birleştiği kısmın batısında kalan alanda yapı ada
sının güney sınırını oluşturan konuta ait izler bulmak amacıyla 6.3. A açmasında çalış

malar başlatılmıştır. Açmanın 4. seviyesinde yüksek kotta bir Horasan taban ortaya çık

mıştır (+2.50 m.). 6. seviyede ortaya çıkan iki evreli 0204 duvarı, +2.07 m. kotunda be
liren olasılıkla son kullanım evresine ait Horasan tabanla ilişkili olmalıdır. Bu seviyede
ayrıca 0204'e dik, sonkullarurn evresine ait 0205 duvarı bulunmuştur.Açmanıngüney
doğu köşesinde (0205'in doğusunda) devam eden çalışmada 8. seviyede çok zengin
buluntular içeren (ağırlık, çivi başı, kemik ağırşak, kemik boncuk, sikke, kılıç parçası,

bronz tel) taban üstü dolgusunun ardından sıkıştırılmış kilden bir taban ortaya çıkarıl

mıştır. Bu taban olasılıkla iki evreli olup 6. seviyedeki Horasan tabanla da eşzamanlı

kullanılmıştır. 6. seviyedeki Horasan tabanın zayıf bölümlerinde yapılan küçük sondaj
larda altında taş blokaj olduğu görülmüştür. Açmanın kuzeydoğu köşesinde (parsel du
varının kuzeyinde kalan bölümde) yapılan çalışmalarda ise 6.3.0 açmasındangelen su
akaçlama sisteminin yön değiştirmesi için bu alana bir meyil verilerek su akışının ku
zeye çevrildiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, 6.3.A ve 6.4.0 açmalarındacaddeyle birlikte son kullanım evresi
ne kadar 4 evre olduğu anlaşılmıştır. Ilk evre 0214 duvarının ait olduğu caddenin dö
nüşünü gösteren evre, 0205, 0212, 0213 ve 13. seviyeyi oluşturan tabanla birlikte 2.
evre, 0204, 0205 ve 6.3.A açmasında 6. seviyeyi oluşturan killi-çakıllı tabanla birlikte
3. evre ve bu evreyle çağdaş veya biraz daha geç 6.4.C açmasındaki seramik depozit
le yükseltilmiş Horasan tabanın oluşturduğu 4. evredir.

SE sektöründe son olarak, önceki yıllarda kazılan 8.5.B, 9.5.A, 8.5.C, 8.4. açma
larında görülen geç dönem konutunun iç mekan bölümlenmesinin anlaşılması ve erken
dönem mimarı öğelerinin ne şekilde değiştirildiğinin anlaşılması için çalışılan 9.5.0 aç
masında 1994 yılında döşenen kanalizasyon borusunun çok clddi bir tahribata yol aç
tığı görülmüştür (Resim: 10).

Kanalizasyon borusu nedeniyle epeyce tahribat görmüş üst seviyelerden sonra
4. seviyede geç dönem bir taban ortaya çıkarılmıştır. Borunun batı tarafındaki çalışma

larda 8.5.C açmasından gelen 058 duvarının devamı ve bu duvarın yanında çıkan iki
farklı taban görülmüştür. Açmanın doğu tarafındaki çalışmalarda güneydoğu köşede

çok yoğun olarak moloz taşların bulunduğu bir blokaj kazılmış ve bu blokaj altında bir
taban saptanmıştır. Daha sonra açmanın kuzey kenarındaki geç tabanlar kaldırılıp al
tından gelen ve komşu açmalardan devam eden 058, 025 ve 0215 duvarlarının de
vamları ortaya çıkarılmıştır. 0215 ve 058 bir mekan köşesi oluşturmaktadır; 025 duva
rı ise, 058 duvarına paralel uzanmakta olduğu ve açmanın kuzeydoğu köşesinde ol
dukça büyük (80x50 cm.) taban taşlarıyla birleştiği görülmektedir.

Bu açmadaki çalışmalar sonucunda peristasisin doldurulup üzerine geç dönem
tabanının geldiği görülmüştür; 8.5.B açmasından gelen peristasis duvarlarından kuzey
de olanının yükseltilip geç dönemde de kullanıldığı, güneyde bulunan ise geç dönem
tabanının altında kalıp kullanılmadığı anlaşılmıştır.
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Arkeo-jeofizik Çalışma/ar

Doç.Dr. Mahmut G. Orahor tarafından yönetilen arkeo-jeofizik çalışmalarında
daha önceki yıllarda yapılan manyetik araştırmalarla ören yerinde 6 hektarın üzerinde
bir alan incelenmiş ve olası gömülü yapıların uzanımları ile kentin mimari konumu hak
kında veriler toplanmış idi. 2002 yılı çalışmalarında ise, özdirenç verilerinin ters çözüm
(inversion) tekniğine uygun olarak toplanması ve toplanacak verilere uygulanacak 2 ve
3 boyutlu ters çözüm uygulamasıyla da alanda gömülü durumdaki arkeolojik yerleşim

Ierin hem derinlik hem de konumlarının belirlenerek önceki çalışma sonuçlarının net
leştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmalar akropolün güneyindeki bölümde 20x20 m. bo
yutlarında toplam 20 alan üzerinde sürdürülerek, yaklaşık 0.8 hektarlık bir alan belirti
len teknik ile araştırılmıştır (Şekil: 5). Olçüm gridleri üzerinde özdirenç verileri 2 m. pro
fil ve 1 m. ölçüm aralıkları içinde 3 ayrı elektrot aralığına göre toplanmıştır.
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BURGAZ SITE PLAN

EXCAVATED AREA5 IN 1993-2001

EXCAVATED AREA5IN 2002
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BURGAZ SITE PLAN

GRADIOMETRE VIEW AFTER LOWPASS FILTER
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Resim: 3
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KLAROS 2002 YILI KAZı ÇALIŞMALARI
2001 yılında başlanmış olan Apollon Tapınağı'nın tamburlarının taşınması çalış

malarına 2002 yılında da tapınağın. kuzey ve doğu yönündeki blokların taşınması ile
devam edildi. Tüm taşıma işlemleri, ızmir Büyük Şehir Belediyesi'nin gönderdiği 40 ton
ağırlıklı vinç v~ bir kamyonla üç haftalık çalışma sonucunda gerçekleştirildi.

Klaros'un üçüncü dönem kazılarında, açmalarda uygulanan sektör sistemi uygu
lamasına son verilerek, 2002 yılında plan kare sistemine geçilmiştir.

114 PLAN KARE AÇMA ÇALIŞMALARI

Sevgiser AKAT
Şengül FUL

Apolion Klarios Tapınağı'nın kuzey yönündeki tamburların kaldırılmasının ardın

dan, arkaik Artemis Klaria Tapınağı'nın batı yönündeki dikdörtgen adasının tümüyle
gün ışığına çıkarılması amacı ile 4x5 m.lik bir açma açıldı. +2. 65 -1.87 kotlarında yer
alan birinci tabakada, kalıba üfleme teknikte cam ipliği ile yapılmış dikey kaburgalı cam
kase parçası', mermer heykel parçası, mermer astragalos parçası, stroterparçaları ya
nında amorf günlük kullanım kap parçaları, dört adet aşınmış durumda bronz sikke ve
cam boncuklar ele geçirildi. Bu tabakada yer yer yanık izlerinin bulunuşu ve ele geçiri
len bazı yanmış durumda seramik parçaları bu alanın bir bölümünün sunu alanı olarak
kullanıldığını düşündürmektedir.

+1.87-1.73 kotlarında yer alan ikinci tabaka iri taş, kiremit ve seramik parçaları
nın sıkıştırılması ile oluşan sağlam bir tabanla belirlenmiştir (Çizim: 1).

+1.73 - 1.68 kotlarında yer alan üçüncü tabakada, açmanın tümünü kaplayan,
küçük taşlar ve araları sıkıştırılmış toprak ile doldurarak oluşturulmuşve çok iyi durum
da bir taş taban bulundu (Resim: 1). Döşemenin güney yönünde Apolion Tapınağı doğ

rultusunda devam ettiği saptandığından,bu açmanın güney yönünde genişletilmesine
karar verildi.

J 14 -B PLAN KARE AÇMA ÇALIŞMALARI

Sevgiser AKA T
ŞengülFUL

J 14 -b plan karesinde açılan 5x5 m. açmanın en önemli buluntusu, bitmemiş
bir tamburun ikinci tabakada bulunuşu oldu (Resim: 2). Çalışma sırasında oluşan çat
lak nedeni tamamlanmadan bırakılmış olan tamburun (1. 87 kotunda) iri taş, kiremit ve
seramik parçalarının sıkıştırılması ile oluşan ve 114- plan karesinde ortaya çıkarılan ta
ban üzerine oturduğu saptandı (Çizim: 1). Tabanın kaldırılması sırasında çok sayıda

cam boncuk ele geçirildi. Tabanın altından, iyi korunmuş durumda Augustus ve Li
via'nın yer aldığı Ephesos sikkesi ele geçirildi.

+1.73 - 1.68 katlarında J 14 -b plan karesinde açığa çıkarılan çok iyi korunmuş
durumdaki taban, burada da çok iyi durumda bulundu (Çizim: 1). Ancak taban üzerin
den gelen buluntuların azlığı dikkat çekicidir. Ele geçirilen buluntular arasında kurşun
bir kenet parçası, Megara kase gövde parçaları, günlük kullanım kap parçaları sayıla

bilir. Açmanın güney kesitinde doğu - batı yönünde yoğun yanık izlerine rastlandı. Taş

taban üzerinde, ön yüzde sağa dönük defne taçlı Apolion başı, arka yüzde Kolophon

E. Erten Yağcı, "Hatay Müzesindeki bir grup cam eser" I. Uluslararası AnadoluCam Sanatı Sempozyumu 26-27 Ni
san 1988, 33, Res. 31 f.; E. M. Stern, E. Erten Yağcı, "Adana Bölge Müzesinde Sergilenmekte olan Cam Eserler"
Bel/eten 207-208 (1989), 598, Res. 1,5.; B Gürler, TireMüzesiCam Eserleri, 2000, 7-10, 71-73, Res. 90, 92.
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süvarisinin ve lıc)o A."un yer aldığı i. Ö. 320-294 yıllarına tarihlenen ve taban için bir ter
minus ante quem oluşturan bronz bir Kolophon sikkesi ele geçirildi 2. Bu taş tabanın,

Apoıion Klarios Tapınağı ile olan ilişkisini saptamak amacı ile tapınağın doğu ve kuzey
doğu yönünde açılan K 15 A plan karedeki çalışmalar sırasında, kuzeydoğu yönünde
ki kesitte, döşemenin, tapınağın temellerinin oturma düzlemine dayandığısaptandı.
Çok geniş alanda ortaya çıkarılan bu sağlam tabanın, büyük imar çalışmaları ile ilişki
li olabileceğini gündeme getirdi. Zira, Klaros'un anakenti Kolophon'da Metroon'da bu
lunmuş olan bir yazıttan, Aleksandros'un generallerinden Antigonos Monophtalmos'un
Anadolu hakimiyeti dönemi olan i. O. 311 ile 306 yılları arasında Kolophon kentinde ye
niden yapnarıma projesi başlattığı biliniyor3. Antigonos Dönemi Smyrna başta olmak
üzere, tüm lonia kentlerinin yeniden yapılanma dönemidir. Bu tarihlerde Klaros'un ana
kenti olan Kolophon'da bu büyük projeyi başlatan Antigonos'un, Apolion Klarios Kutsal
Alanı'nda da yeniden yapılanma sürecini başlattığını düşünmek yanlış olmayacaktır,

Bu düşüncemizi destekleyen kanıt 1988 yıtındaKlaros'ta bulunmuş olan ve i. O. 320
294 yıllarına tarihlenen bronz sikke hazinesidir. Hazinenin geldiği tabaka, açma sorum
lusu Arkeolog M. Schwaller tarafından, taşlardan yapılmış çok sağlam bir zemin olarak
tanımlanmış ve hazinenin de, tapınağın inşası sırasında konduğunu stratigrafik kanıt

larla saptamıştı. 2002 yılında bulunan taş tabanın, 1988 yılında çok küçük bir bölümü
bulunmuş olan zeminle aynı taban olduğu belirlendi. Bu durumda, ~ok iyi korunmuş
olan ve arazinin eğimine göre O. 30 ile O. 40 m. arasında kalınlığı degişen sağlam taş
tabanın, Antigonos'un katkıları ile başlatılan büyük imar çalışmalarının ilk aşaması ol
duğunu ileri sürmenin de yanlış olmayacağı görüşündeyiz..Bq'yükApolion Klarios Tapı

nağı'nı gün ışığına çıkaran L. Robert, tapınağın ilk evresini i. O. 3. yüzyılın üçüncü çey
reği olarak vermişti. Ancak bugünkü arkeQlojj,k kanıtlar ve saptamalar ışığında, bu tari
hin Antigonos Monophtalmos Dönemine, i. O. 311-301 yılları arasındaki bir tarihe çe
kilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz, Antigonos'un başlattığı bu imar faaliyetlerinin
olasılıkla da, Antigonos'un ardından, i. O. 294 tarihine değin kesintisiz devam ettiğini,
Lysimakhos'un, Kolophon halkını Ephesos'a (Arsinoeia) sürmesinin ardından yaşanan

felaketle, temelleri atılmış olan bu büyük tapınaktaki çalışmaların da durduğunuileri

sürmek yanlış olmayacaktır. 2002 yılı çalışmaları, tapınağın ikinci evresinde temelleri
nin yükseltildiğini göstermiştir. Bu ikinci evre, Notion'un, Klaros'un anakenti olmasının
ardından, Hekatombun da içinde yar aldığı ikinci büyük yapılanma evresi olmaktadır.

Klaros tarihçesi açısından büyük önemi olan ve 9,ok büyük bir alanı kaplayan bu
taş taban korumaya alındı. 2003 yılı içinde gerekli görülürse bir bölümü kaldırılarak alt
seviyelere inilecektir.

Açma çalışmalarının ardından arkaik Artemis tapınağının güney yönünde, yapı

lan temizlik sırasında tapınağın temelleri altından iki bronz fibula, bir altın boncuk ve
gümüş bir phiale bulundu.

113 Ale PLAN KARE AÇMA ÇALIŞMALARI

Elçin DaGAN

Geç Artemis Tapınağı ile sunağı arasında mesafenin çok fazla oluşu nedeni ile,
arada kalan alanda bir başka yapı ya da sunağın olup olmadığını görmek ve Roma Dö
nemi ve Hellenistik Dönem tabakalarının tüm alandaki yayı lı rrunı saptamak amacı ile
Artemis Tapınağı'nın önünde (5x5 m.) bir açma açıldı.

Birinci tabakada tap.ınağın batısında başlatılan açmada +2.80 kotunda tapınağın
iki peristasis bloğu ile bir lonik başlık bulundu. Aynı tabaka içinden bir adet Gallienus

2 Benzerleri için bkz. M. Amandry, "Le Tresor Monetaıre du sondage 2a" Cahiersde Cleros I, 1992,91-97, Lev. I, no:
29,30,32,34-35,41,44,46,49,51,54-55, Lev. II, no: 59-60,69,71-72,74-76,78,81,90,92-93,95-96,99-102.

3 B. D. Meritl, "Inscriptions of Colophon" NPh LVI (1935), 361-397. Meritl tarafından bu yazıt i. Ö. 334 yılına tarihlen
miş, ancak L. Robert tarafından Anligonos MonophtalmosDönemine tarihlendirilmiştir.

75



sikkesi (i. S. 260-268), ile bir Philippos i (i. S. 244-249) sikkesi ele geçirildi. Aynı taba
kada +2. 08 kotunda, açmanın güneybatısında bir tamburun yanında korunmuş yük
sekliği 0.65 m. olan, belden üst bölümü, kol ve bacakları eksik, mükemmel işçilik gös
teren bir kadın heykeli bulunmuştur (Resim: 3). Geç Klasik, Erken Hellenistik Dönem
den kalma ve olasılıkla da Artemis'e ait olan heykelin, Roma katmanındaele geçirilmiş

olması şaşırtıcı olmamıştır. 1950'1i yıllardan itibaren yürütülen kazılardan gelen tüm ar
kaik Kore ve Kuros'lar da Roma katmanlarındaele geçirilmiştir. Bu kutsal alandaki bir
çok eserin Roma Döneminde de kutsal alanda yer aldıklarını ortaya koymaktadır.

114 ve J 14 -b plan karelerinde, +1. 73-1.68 seviyesinde ortaya çıkarılan Anti
gonos Monophtalmos Dönemi taş tabanın, 1. 70 kotunda doğu yönünde çok az korun
duğu qörülrnüştür. Bu seviyelerde çok sayıda farklı renklerde fresko parçaları ele geçi
rilmiştir. Açmanın özellikle güneydoğusundakesidin içine kadar uzanan yoğun yanık iz
leri saptanmıştır. Bu durum daha önce gözlemlenen yanıkların ocaktan kaynaklq.ndığı

düşüncesini çürütmüş, büyük bir yangın tabakasıyla karşılaşıldığı anlaşılmıştır. Uçün
cü tabakayı oluşturan taş döşemenin altındaki dördüncü tabakada +1.63 kotunda pal
met baskılı, 4. yüzyıl Attika siyah fimisli açık kap kaidesi bulunmuştur.

i 13 B-D PLAN KARE AÇMA ÇALIŞMALARI

E/çin DOGAN

i 13 A/C plan karesinde saptanan yangının devamını görebilmek ve tahrip ettiği
alanı anlayabilmek için, bu alandaki çalışmaların doğu yönüne kaydırılmasınakarar ve
rilerek yeni açma çalışması başlatılmıştır. 5x5 m.lik bu plan karede + 3. 21. kotunda
başlatılan alüvyal tabakanın kaldırılmasının ardından, +2.85 kotundan itibaren kültür
tabakası olan 1. tabakaya ulaşılmıştır. Bu tabakada ele geçirilen malzeme olarak bir si
ma parçası, bir metal kap ağız parçası, az sayıda günlük kullanım kap parçaları, bronz
aplike süs elemanları, burmalı cam bir bilezik, büyük ve küçük baş hayvan kemikleri
sayılabilir.

114 ve J 14 -b plan karelerinde, 1.73-1.68 seviyesinde açığa çıkarılmış tarihle
nen taş taban burada da +1.74 seviyesinde ortaya çıkarıldı ve kuzey yönünde devam
ettiği görüldü. Taban üzerinde görülen kuzeydoğu yönündeki çatlağın bir deprem sıra

sında oluştuğunu alanda çalışmalar yapan jeolog meslekdaşlarımızdanöğrenmiş bu
lunuyoruz.

K 15 A ve J15 C PLAN KARE AÇMA ÇALIŞMALARI

Duygu Sevil AKAR

Apolion Klarios Tapınağı'nın doğu yönündeki tamburların kaldırılmasınınar
dından tapınağın doğu yönünde yeni bir açma açıldı (6.5x5 m.). Amaç, 1993-96 yılla

rında çok küçük bö!ürr.ıleri saptanmışolan erken 7. yüzyıl yuvarlak sunağı ile onun üze
rine yapılmış olan i. O. Vi. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen dikdörtgen sunağı açığa
çıkarmaya yönelikti. K15 A ve J15 C plan karelerine oturan açmamız, kuzey-güney
doğrultusunda 6.5 m., doğu-batı doğrultusunda ise 5 m. uzunluğundadır. Açma çalış

maları 2.68 m. seviyesinde başlatılmış ve bu seviyeden itibaren, açmanın kuzeydoğu

bölümünde 3 x 0.70 metrelik bir alanın, daha önce Fransız ekibi tarafından kazılmış ve
doldurulmuş bulunan çukur olduğu saptanmıştır. +2.68 m. seviyesi ile 1.88 seviyesi
arasındaki 80 santimlik toprağın, aynı özellikte olup dolgu karakteri gösterdiği gözlen
miştir. Bu tabakada ele g~çirilen önemli buluntular şunlardır: +2.04 m. seviyesinde ele
geçirilen i. Valentinianus (I. S. 364-395) dönemine tarihlenen bronz bir sikke, +1.96 se
viyesinde de her iki yüzeyi aşınmış yine bronz bir sikke ile kaba Geç Roma seramikle
ri de ele geçirildi.
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+ 1.88 m. kotunda, açmanın tümünde yer yer yükselip alçalan taş, tuğla ve se
ramiklerin sıkıştırılmasıyla oluşan bir taban açığa çıkarıldı. Bu tabanın J 14 -b açma
sında bulunmuş olan ve bitmemiş tamburun üzerinde oturduğu taban olduğu saptandı.

Taban üzerindeki birinci tabakadan +2. 04 kotundan gelen i. Valentinianus sikkesi, bu
Roma tabanı için bir terminus etne quem oluşturdu. Tabanın kaldırılması sırasında, ta
ban içinde ii. Cladius Goticus (I. S. 268-270) sikkesi ele geçirildi. Tabanın temizliği sı

rasında, güneybatı köşede, krepisin hemen önünde +1.76 kotunda mermer bir heyke
le ait kol parçası ve kuzeybatı köşede, yine krepisin hemen önünde +1.77 m. kotunda,
mermer küçük bir kadın heykeline ait ayak ve etek kıvrımlarının korunduğu bir parça
ele geçirildi. Tabanın altında dört Augustus-livia sikkesi (Ephesos) ve bir Cladius-Ag
rippina sikkesi (49-54) bulunmuştur, Cladius-Agrippina sikkesi, bu taban için terminus
post quem oluşturmuşve tabanın i. S. i. yüzyılın ortaları ile iii. yüzyrlınscn çeyreği için
de kullanıldığını ortaya koymuştur. Burada bulunmuş olan tambur da, i. S. II. ve Iıl.yüz

yıllarda kutsal alanın yeniden yapılanma döneminin ve çalışmaların kanıtı olmaktadır.

+1.06 kotunda kuzey-güney doğrultusundadevam eden Hellenistik Dönem künk
lerden oluşan su hattı açığa çıkarılmıştır. Bu künklerin küçük bir bölümü 1992 yılında ta
pınağın güney-doğu cephesinde de bulunmuştu. 0.23 m. çapındaki su künklerinde ha
len su akışı devam etmektedir (Resim: 4). + O. 62 m. sevisinde sarı renkli küçük taşlar

la oluşturulmuş ince bir tabanın kaldırılmasının ardından tapınağın doğu ile künklerin
batısında kalan alanda yoğun kırmızı ve siyah boyalı fresko parçaları, kuşlu ve bantlı

kase parçaları ile beraber bulundu. Kazı çalışmasına 0.20 m. kotuna kadar devam edil
miştir. Bu seviyede, taş ve mermer parçalarından oluşmuşArkaik Döneme tarihlenen bir
tabana rastlanmıştır. Bu tabanın, doğu yönünde küçük bir alanda, tahribata uğradığı
saptandı. +0.17 m. seviyesine değin iniidi ve tapınak temellerine yakın doğu yönünde,
koyu gri balçık içinden yoğun olarak terra cotta parçaları ele geçirildi. Bunlar arasında,

elinde kytf]ara tutan Apolion Kithadoros figürini, kadın ve rahip başları, Kolophon süva
risi gibi, 1.0. Vi. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen buluntular sayılabilir.

R 14/A PLAN KARE AÇMA ÇALIŞMALARI

Özden ÜRKMEZ

"Batı Onur Anıtları Sektörü" adı ile 2001 yılında başlatılan bu sektör çalışmaları,

2002 yılında plan kare sistemine geçilmesi nedeni ile plan kare olarak değiştirilmiştir.

2001 yılı çalışmalarını batı ve güney yönünde genişletmek amacı ile, 5 x 5 metrelik bir
açmada çalışmalar başlatıldı. +5.84 - 3.84 m. katları arasındaki alüvyal tabaka kepçe
ile kaldırıldı. Alüvyal tabakanın kaldırılmasının ardından, bu seviyede modern materyel
lerle, karışık niteliksiz seramiklerle karşılaşıldı. Açmanın doğu yarısından gelen modern
materyal, 1950'Ii yıllarda Fransızlar döneminde yapılmış sondajlarla ilgili olmalıdır.

+2.22 m. kotundan itibaren killi ve az taşlı olduğu gözlemlenen bu tabakada bir
Bizans sikkesi ile Geç Roma kaba seramik seramik parçaları yoğun olarak bulundu.
+2.07 m. kotunda cam bir kaba ait parça ele geçirilirken, açmanın batı kesitine dayalı

iki dörtgen mermer blok, vinç tarafından kaldırıldı. Açmanın güney kesitine giren ve
+2.18 m. kotunda olan düzenli bir taş birikinti saptanmış, ancak bu taş birikinti içinde
herhangi bir küçük buluntuya rastlanmamıştır. +1.76-1.40 m. kotlarında 1x 0,40 m. bo
yutunda mermer bir blok ortaya çıkarıldı. +170 m. kotunda su yükselmesine bağlı ola
rak gri balçık gelmeye başlamıştır. +1.40 m. kotunda açmanın doğu sınırında kare
planlı bir yapının taban seviyesine ulaşıldı. Açmanın genelinde dağınık ve az sayıda

çatı kiremitleri ile karşılaşıldı. Kiremitier, üst kotu 1.28 m. olan küçük taşlardan oluşmuş

bir taban üzerinde oturmaktadır. Bu taban kare planlı yapının temeli ile de aynı seviye
dedir. Küçük taş ve kiremit parçalarından oluşan tabandan, 4. yüzyıl siyah firnis sera
mikleberaber Erken Hellenistik Megara kaselen (kalıp yapımı kase ) ve günlük kulla
nım kaplarına ait parçalar ele geçirildi. Bunların yanında yoğun olarak stroter ve kaIyp
ter parçaları ve çok sayıda hayvan kemikleri bulundu.

77



Bu taban içinde +1. 16 m.-1. 01 m. kotunda ve yaklaşık üç metrekarelik alanda
yüz adet minyatür oenochoebulundu (Resim: 5). 1996 yılından itibaren gelen sunular
ve bothrosa yönelik çalışmalar 2002 yılında tamamlanmıştır. Bu oenokhoelerin Diony
sos'a adanmış olan ve Kolophon kentinde kutlarian Anthesteria Bayramları'nın ikinci
günü olan Khoria gününde sunulan Khous'lar olduğunu, temple boysların da bu bayra
ma ilk kez katılan 3 yaşını tamamlamış erkek çocuklar olduğunu ileri sürrnüştük-.

Kolophon kentinde kutlanan ve yine Dionysos'a adanmış Aiora Bayramları'nın

ve Erigone mitosunun Erken Hellerılstik Dönemden itibaren Anthesteria Bayramları ile
özdeşleştirildikleri biliniyor. Ayrıca ı. O. iii. yüzyılın başında yaşamış olan Kolophonlu
ozan Theodoros'un "Erigone" adlı ezgisinin Kolophonlu kadınlar tarafından Aiora ve
Anthesteria Bayramları'nda okunduğu Athenaios'tan da bilindiğine göre, bu durumda,
2002 yılında oenokhoelerle beraber gelmiş olan kourotrophoroslar Erigone'yi, kucağın

daki bebek de, Dionysos'un, sevgilisi Erigone'den (Aiora) olan oğlu 8taphylos'u (üzüm
salkımı) simgeliyor olabilir mi veya Hellenistik ve Roma Dönemi duvar resimlerinde sık

lıkla karşımıza çıkan Dionysos bebeğini kucağında taşıyan Nymphe Nysa Kourotrop
horos olabilir mi? Ancak bothrosta bulunmuş olan bu kourotrophorosların, kutsal alan
daki diğer açmalarda ele geçirilen Artemis ya da Aphrodite kourotrophorosları ile ilişki

li olmadıkları kesindir.
8othrosun bulunduğu küçük taş ve kirE1m.i,tlerden oluşturulmuş tabandan çok sa

yıda LV. yüzyıl siyah firnis seramikle beraber, ı. O. 350-300 yıllarında tarihlenen magist
ratus isimleri yazılı Kolophon sikkeleri (ön yüzde defne taçlı sağa dönük Apolion başı,

arka yüzde Kolophon süvarisi), üç adet ı. O. 400-350 yıllarına tarihlenen erken 4. yüz
yıl Kolophon sikkesi (ön yüzde .d~fne taçlı sağa dönük Apolion başı, arka yüzde üça
yak) ile bir adet altın kaplama ı. O. 465-460 yıllarına tarihlenen Menderes Magnesia
sikkesi (ön yüzde sağa dönük Artemis başı, arka yüzde Magnesia süvarisi) ele geçiril
di. +1.30 m. ile 1.01 m. kotları arasında yer alan bu tabanın, açmanın ortasında korun
muş olmasına karşın, güney ve batı ve kuzeydoğu köşesinde tamamen yenmiş oldu
ğu saptandı.

Tabanın kaldırılmasının ardından, + O. 80 m. kotunda, 1996-97 yıllarında bir bö
lümü bulunmuş olan yürüme bandına ulaşıldı. Breş bloklardan oluşan yürüme bandı

nın hemen üstünden gelen ve ı. o. 465-460 yıllarına tarihlenen Menderes Magnesia
sikkesi yürüme bandı için terminus ante quem oluşturdu. 4.20 m. genişliğindeki bu yü
rüme bandı güney ve kuzey yönünde düz bir hatla devam etmektedir. 2003 yılındaki

çalışmalara bu yönlerde devam edilecek ayrıca, yürüme bandının yapılış dönemini
saptamaya yönelik olarak daha alt katmanlara inilecektir.

Y 178 PLAN KARE AÇMA ÇALIŞMALARI

Işık ŞAHiN

2001 yılında, propylonun önünde açılmış olan ve tripylon ile Kharites'ler sunağı
nı arama amaçlı açma çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan su ile ilişkili yapının batı

sında, doğu-batı yönünde uzanan 4 No.lu duvar bulunmuştu (Resim: 7). 4 No.lu duva
rın kuzey ve güney cephelerinin sıvalı ve krem renkli fon üzerine kırmızı renkli fresko
lu olduğu, yer yer korunmuş freskolarla saptanmıştı.

2002 yılında bu duvarın işlevini anlamak amacı ile, açmanın batı ve kuzey yö
nünde genişletilmesine karar verilerek 5. 50x3. 20 m.lik (plan kare sistemine oturtabil
mek amacı ile bu boyutlarda açıldı) bir açma açıldı.

+1.57 - 1.35 katları arasında yer alan 1. tabakada Hellenistik ve Roma Dönemi
ne ait çok sayıda günlük seramiğin yanındainceseramik, tondosunda rölyef erkek ba
şı yer alan kase parçası ve cam kap parçaları ele geçirildi.

4 N. Şahin, A. Ersoy, C. Tanrıver, i. Şahin, "Klaros 2001" 24. KSr 2 (2002), 2003, 84-85.
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4 No.lu duvarın her iki cephesindeki krem rengi freskoların temizliği sırasında

duvarın güney cephesindeki freskonun propylon yönünde köşe yaptığı saptandı.

+1.35 - 1.30 2. tabakada, günlük seramik ve kiremit parçaları ele geçirildi.
+1.30 - 1.12 katları arasında yer alan 3. tabakada yine günlük kullanım kapIarı

na ait seramik parçaları bulundu.
+1.12 - 0.96 katları ise malzemesiz oluşu ile dikkat çekicidir.

V 17-0 PLAN KARESi
Işık ŞAHiN

4 No.lu duvarın köşe yaparakkuzey yönünde devam ettiği saptanmış ve açma
nın bu yönde geniştilmesine karar verilmiştir. 5.50x5.00 m.lik V17 D plan karesinde
+3.20/2.00 (eğimli arazi) katlarında çalışma başlatıldı. + 3.20 - 2.40 1. katları arasın

daki 1. tabakada yoğun çatı kiremitleri ele geçirildi.
+2.40 - 1.86 katları arasında yer alan 2. tabaka ise çok az küçük buluntuver

mesine karşın, bu açma çalışmalarının en önemli buluntusu 2.01 m. kotunda bir 1.10
m.lik bölümü gün ışığına çıkarılan tamburdur (Resim: 6). Polemaios anıt kaidesinln ya
nında ortaya çıkışı, 1950'Ii yıllarda L. Robert tarafından salt kaidesi bulunmuş olan Po
lemaios anıtının tamburu olma olasılığını gündeme getirmiştir. Tamburun işlenişi ve öl
çüleri, aynı dönemde dikilmlş olan ve bugün ayağa kaldırılmış Menippos anıtı ile büyük
benzerlik göstermektedir. Olçümler bu tamburun yaklaşık 1. 60 m. yüksekliğinde ve Po
lemaios anıtının birinci tambur olması gerektiğini göstermektedir. 2003 yılı çalışmaları

kuzey yönünde yoğunlaştırılarak kesitteki tambur açığa çıkarılacak ve diğer tamburla
rın varsıllıkları araştırılacaktır (Çizim: 2).

+1.90 - 1.36 katlarındaki 3. tabakada yoğun çakılla karşılaşıldı ve yoğun çatı ki
remitleri ile seramik ele geçirildi. Polemaios heykel kaidesinin batısındaki çakıllı alan
dan yaklaşık +1.80 seviyesinden, krem rengi zeminli bordo rengi boyalı fresko parça
ları bulundu.

+1.36 - 1.10 m. katları arasında yer alan 4. tabaka, yoğun seramiğiyle dikkat çe
kicidir. Yine bu tabaka içinde +1.10 kotunda6 ade! bronz sikke ele geçirildi. Sikkeler
den bir tanesi, 5 No.lu duvar üzerinden gelmiştir. On yüzünde profilden Apolion başı,

arka yüzünde at protomu pIJlunan bu Kolophon sikkesiüzerinde Magistratus adı {'IKE
0"l00' KO-",)5 okunmakta ve 1.0. 320-294 yıllarına tarihlenmektedlre. Bu sikke, 5 No.lu du
var için ferminus anfe quem olmaktadır (Resim: 7).

+1.10 - 0.63 katlarında yer alan ve çok az malzeme veren 5. tabaka, kuzey-gü
ney doğrultusundaki 5 No.lu duvarın içinde yer aldığı tabakadır. 5 No.lu duvarın doğu
cephesi de, 4 No.lu duvarda olduğu gibi, krem rengi freskoludur. 5 No.lu duvarın doğu

sunda 66x53x35 cm. boyutlarında stel..kaidesi, cam kaplara ait parçalar üzüm salkımı

mühürlü amphora kulpu ele geçirildi. Uzüm salkımı mühürlü kulplar olasılıklaThasos
amphoralarınaaittir.

Bu plan karede kuzeybatı - güneydoğu doğrultusunda 6 künkten oluşan künk
sistemi de bulundu (Resim: 7). Künklerin çapları 21 cm. ve 22.5 cm. arasında, uzun
lukları 57.5 cm. ve 59 cm. arasındadır. Boyutları birbirlerine çok yakın olmasına rağ

men, kil renklerinde farklılık (?) gözlenmiştir. Künklerin, 5 No.lu duvarın oturduğu küçük
taşlı zeminin ( +0.96 kotunda) içine (zemin kırılarak ?) yerleştirildiği düşünülmektedir.

Bu düşüncenin sebebi, kazı sırasında künkler ortaya çıkarılırken, künklerin her iki tara
fında taşlı zemine oranla çok yumuşak toprakla karşılaşılmasıdır.

5 Klaros'ta bulunmuş Magistratus lkeslos adı geçen Kolophon sikkeleri için bkz. Amandry, 1992, no: 22-23, 28-29, 32,
34.

6 Ph. Kinns, Studies in the edinage of /onia. 1980,574-576.602-618.
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RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Akın ERSOY

2002 yılı restorasyon çalışmaları kapsamında üç ayrı çalışma gerçekleştirilmiş

tir. Tüm çalışmalar, kutsal alandaki suyun tahribatı ile temellerinde kaymalar olup sta
tiği bozulmuş ve çökme tehlikesi içindeki anıtların kurtarılmasına yönelik olarak gerçek
leştirilmiştir. Ilk çalışma, kutsal alanın Hellenistik Dönemdeki kuzey sınırı üzerinde yer
alan bir onur anıtının kaidesinin temellerinin sağlamlaştırılmasına yönelik olarak yapıl

mıştır. Restorasyon çalışmaları sırasında, anıtın kaidesinin altından olasılıkla anıtın ya
pılması sırasında kırılmış ve atılmış olan demirden taşçı aleti ele geçirilmiştir.

ikinci restorasyon, yine kuzey yönünde ve kutsal alanın Hellenistik Dönem ku
zey sınırını belirleyen on bir küçük sunağın kaidelerinin statiğinin düzeltilmesine yöne
lik çalışmadır (Resim: 8).

Son çalışma, bugün Selçuk Arkeoloji Müzesi'nde korunmaya alınmış olan güneş

saatinin kaidesinin restorasyonuna yönelik olmuş ancak buradaki çalışma tamamlana
mamıştır.

EPiGRAFi ÇALIŞMALARI
Cumhur TANRIVER

2002 yılında Klaros'ta yürütülen epigrafik araştırmalar iki grupaıtında gerçekleş

tirilmiştir:

Birinci çalışma olarak, 1913 yılında Th. Macridy - Ch. Picard ve 1950-1961 yılla

rında L. Robert tarafından yürütülen kazılarda ele geçirilmiş olan yazıtlarla ilişkili epig
rafi çalışmaları uzun soluklu bir çalışmadır. 2001 ve 2002'de bu yazıtların kataloglama
çalışmalarına başlanmıştır.

ikinci çalışma olarak 2001-2002 yıllarında ele geçirilen yeni yazıtlar üzerinde ça
lışılmıştır. Bu çalışmalar sırasında, kutsal alanın çeşitli noktalarına dağılmış durumda
bulunan kolayca taşınabilir boyutta olan yazıtlar envanterlenerek kazı deposu na kaldı

rılmış, kazı alanında yer alan büyük boyutlu eserler, anıtlar ve Apollan Tapınağı üzerin
deki yazıtlar ise, fotoğraflanarak numaraıanmıştır. Sonuç olarak, 2002 yılında 263 ya
zıtın fotoğraflarının çekilmesi ve kataloglama çalışmaları bitirilmiştir.

Yeni yazıtlar arasında, propylonun kuzey doğusunda ele geçirilen ve Kolophon
lular'ın Khalkisli Philokrates adındaki bir kişi için aldıkları kararları kaydeden Hellenis
tik Devre ait bir dekret ile yine aynı yerde ele geçirilen ve olasılıkla 1913 yılında Th.
Macridy ve Ch. Picard tarafından bulunan Kyzikoslu Metras için alınan kararları kayde
den dekrete? ait olan bir stele parçası yer almaktadır.

Yeni yazıtlarla ilişkili çalışma kapsamında, Klaros yakınlarında (3.5 km. uzaklık

ta) yer alan Çileköy'de de, "arazl ve kente su verilrnesinl" konu alan yeni bir yazıt kop
yalanmıştır.

7 Th. Macridy- Ch. Picard, BCH, 39 (1915), 36-37.
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Resim 1: Taş taban

Resim 2: Bitmemiş tambur
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Resim 4: Künk sistemi
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Resim 5: Minyatür oenochoeler

Resim 6: Polemaios Onur Anıtı'nın tamburu
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Resim 7: 4 ve 5 No.lu du
varlar ve p'fopy
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sistemi

Resim 8: Küçük sunakların restorasyon çalışmaları
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2002 YILI LAGiNA KAZıLARı

AhmetA. TIRPAN*
Bi/al SÖGÜT

Lagina Hekatekutsal alanı ve çevresinde 2002 yılında yapılan kazı ve restoras
yon çalışmaları 15.07.2002-13.09.2002 tarihlerinde qerçekleştirilmiştlrt. Bu dönemde
kutsal alan içerisinde ve nekropol alanında önceki yıllarda başlanmış olan kazı çalış

malarına devam edilmiştir. Propylon, altarın batısındaki şapel, altar ile tapınak arasın
daki Bizans yapısı ile tapınağın batı yönünde kazı yapılmış ve nekropol alanında daha
önce açılmış olan bir mezarda çalışılmıştır. Ayrıca, Turgut kasabası içinde sosyal ant
ropolojik bir çalışma ve 1830-1930 yıllarına aitolan resmi binaların cepheleri ile ilgili bir
araştırmaya başlanmıştır.

1-Propylon Kazısı

Propylonda 1891 ve 1892 yıllarında Osman Hamdi Bey'in çalışmalarından son
ra ilk defa, 1993 yılında ekibimiz tarafından kazı ve restorasyon çalışmalarına başlan

mış ve yapı orthostat blokları seviyesine kadar ayağa kaldırılmıştı. Ayrıca propylonun
doğusunda altar yönüne doğru giden döşemenin hemen kuzeykenarında Menekles ve
Epainetos'a ait olan heykel kaidesinin kazısı tamamlanıp bulunan bloklara göre re
konstrüksiyonu yapılmıştı. Bu yıl propylonun batıdaki yarım yuvarlak girişinin olduğu

alanda ve Menekles ve Epainetos anıtının arka bölümünde kazılar yapıldı. Bu kazıla

rın amacı, propylon ile stoa ve buradaki duvarın ilişkisinin çözümüne yönelikti.
Propylonun batısında yaklaşık 4 m. yüksekliğinde bir toprak kesiti bulunmakta

dır. Her yıl bu alana erozyonla toprak dökülmektedir. Bu yıı da buraya dökülen toprak
lartemizlendi ve buradaki çukurumuz batı yöne doğru genişletildi. Burada yarım yuvar
lak basamakların üstseviyesinde, üst yapıya ait friz, geison-sima blokları ele geçirildi.
Yarım yuvarlak girişin tamamı ile 8tratonikeia antik kentine doğru giden kutsal yola ait
olan döşemelerden daha geniş bir alan açığa çıkarıldı. Bu döşemeler yöre halkı tara
fından "moi Mehmet" taşı olarak bilinen siyah bir taştan yapılmıştı. Aynı döşemelerin

Prof. Dr. Ahmet A. TIRPAN, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölüm Başkanı, KonyarrÜRKjYE

Yrd. Doç. Dr. Bilal SÖGÜT, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, DeniziirrÜRKiYE

Kazı Heyeti; Prof. Dr. Çetin Şahin, Doç. Dr. Celal Şimşek, Doç. Dr. Mehmet Meder, Yrd. Doç. Dr. Asuman Baldıran,

Yrd. Doç. Dr. Osman Kunduracı, Yrd. Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Yrd. Doç. Dr. Saim Cirtil, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Büyük
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burada küçük bir alanda ve propy/onun doğusundaki altar yönüne giden yolda da kul
lanıldığı önceki yıllarda tespit edilmişti2 •

Kuzeydoğuda Menekles ve Epainetos anıtının arkasından gelip propy/onun ku
zeybatı kenarı boyunca devam eden kabarık çentiklenmiş yüzeyli, dörtgen taşlı duva
rın propy/onun kuzeybatı kenarındaki anta duvarı ile ilişkisini belirlemek için bu alanda
kazı yapıldı. Doğudan gelen duvarın, yolun kuzeybatı kenarı boyunca batıya doğru de
vam ettiği anlaşılmaktadır (Resim: 1). Bu alandaki kazılarda birinci basamak seviyesi
ne kadar iniidi. Ilk basamağın cephesinin kaba yonu bırakılmış olması; bu seviyenin,
kullanıldığı dönemde kapalı tutulmuş olduğunu düşündürmektedir.Ayrıca kabarık yü
zeyli duvarın burada var olduğu ve propy/onun üç basamaklı alt yapısı ile birlikte son
radan ilave edilmiş olduğu açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Buradaki çalışmalar esna
sında sikkeler ele geçirildi. Sikkelerin temizliği tamamlandıktan sonra bunlar ile ilgili de
ğerlendirmeler yapılacaktır.

Menekles ve Epainetos heykel kaidesinin arkasındaki kabarık çentiklenmiş yü
zeyli, dörtgen taşlı duvarın stoa ile ilişkisini belirlemek için bu alanda bir sondaj çalış

ması başlatıldı. Onceki yıllarda stoadaki sütun sırasının yerleştirildiği zemin bulunmuş

tu3. Bu peristasisin doğusundaki oturma sıralarının belirlenmesi çalışmalarına ağırlık

verildi. Buradaki açmada seviye indirilmeye başlandı. Bu alanda, stoaya ait sütunların

oturduğu zemin olarak düşündüğümüz alanın hemen önünde, içinde yoğun şekilde

mermer kırıklarının yer aldığı sıkıştırılmış toprak tabakası ile karşılaşıldı. Bu alanın de
vamında ise, 2,50x3 m.lik bir alanda, değişik ölçülerde mermer ve moloz taş parçaları

ile kaplı bir zemin döşeme alanı ile karşılaşıldı. Bu döşemede propylonun Efes sütun
kaidesi, stoanın triglif-metobuna ait parçalar bulunmaktadır. Bunların yüzeye yakın ol
ması ve sürekliliğinin olmaması, son dönemde yapılmış olabileceğini düşündürmekte

dir. Bu alandaki çalışmalara gelecek yıl devam edilmek üzere ara verildi.

2-Şape/ Kazısı

Altar kazısı esnasında, altarın batı duvarına bitişik inşa edilmiş bir şapelin varlığı

belirlenmişti. 2001 yılında yapılan çalışmalarda; altarın giriş, apsis ve doğu yönü zemin
döşemesine kadar ternizlenrnlştl-, Bu çalışmanın bir devamı olarak bu dönemde batı

duvarı ve bu duvarın batısındaki alanda kazı çalışmalarına devam edildi (Resim: 2).
Altarın batısında yer alan şapelin batı duvarının bulunduğu alanda, güneydoğu

dan kuzeybatıya doğru, temizlik ve kazı çalışmalarına başlandı. Bu çalışma sırasında

geçen yıllardaki gibi; küçük heykel/kabartma parçaları, birçok mimarı bloklar ve bu
bloklara ait parçalar ele geçirildi. Bunlar arasında; altarın duvarları üzerine gelen arşit

rav, yivli sütun tamburu, toskana kaide parçası, toikhobat, Korinth başlığı parçası, pa
rapet duvarına ait kaide ve kafes parçaları, çörten, çeşitli büyüklüklerde heykellere ait
kırık elbise ve vücut parçaları bulunmaktadır.

Şapelin batı duvarının iç kısmında çıkarılmış olan blokların bulunduğu yerdeki
çalışmalara da devam edildi. Yapılan çalışmada üst yapıya ait korniş bloğu, tavan ka
seti, sütun tamburu, arşitrav parçaları ve duvar bloğu ortaya çıkarıldı. Bu blok ve par
çalara envanter numaraları verilip 1/50 ölçeğinde buluntu çizimleri yapıldıktan sonra
vinç yardımı ile altarın doğusurıa taşındı. Bu alan, geçen yılortaya çıkardığımız, alta
rın batısında inilen euthynteria blokları seviyesine kadar kazıldı.

Şapeliri batı duvarının batısındaki açmada üst seviyeden itibaren 38 sikke bu
lundu. Bunlardan 02AS1 envanter numaralı sikke toprak üst seviyesinden 0,75 m. aşa-

2 A.Tırpan-B. Söğüt, "2001 Yılı Lagina Kazı ve RestorasyonÇalışmaları" 24. Kazı Sonuçlan Toplanllsl-2, 2003, Baskı
da, Res.6.

3 Sloa ve perislasis döşemesi hakkında bkz. A. Tırpan "Lagina Kazısı 1993-1994" 17. Kazı Sonuçlan Toptenıısı-e,
1996,213-214. .

4 A. Tırpan-B. Söğüt, "2001 Yılı Lagina Kazı ve Restorasyon Çalışmaları" 24. Kazı Sonuçlan Topısntısı-ş, Ankara,
2003, Baskıda. Res.10-11.
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ğıda, diğer 37 sikke ise toprak üst seviyesinden 1,50 m. ile 2,02 m. arasında ele geçi
rildi. Burası, mimarı blokların yoğun olarak bulunduğu seviyedir. 8ikkeler ile ilgili çalış
malar devam etmektedir.

Açmanın kuzeybatısında, toprak üst seviyesinden 1,45 m. derinlikte şapelin ku
zey duvarının bir devamı olarak birlikte inşa edilip batı duvarına birleştirilmiş duvar bu
lundu. Bu duvar güneybatıya doğru devam ediyordu ve şapelin diğer duvarları gibi dev
şirme malzeme ile yapılmıştı.

Kazı sonrasında, şapelin batı duvarının, uzunlamasına konmuş iki Oor arşitravı

üzerine inşa edildiği görüldü (Resim: 3). Bu arşitravların birleşme yerinde, üst bölümü
kırılmış, yuvarlak bir altar vardır. Bunun yüzeyinde çoğunluğu tahribata uğramış, Grek
çe yazıtın iki satır halinde küçük bir bölümü yer almaktadır. Aynı seviyede kuzeybatı

daki arşitravın altında, kuzey duvarından 60 cm. uzaklıkta, ince yonu ile ,işlenmiş bir al
tar parçası olabileceğini düşündüğümüz dörtgen bir blok tespit edildi. lşçiliği oldukça
kaliteli olan ve ön cephesinde üçgen biçimli bir niş bulunan bu blok, bir altara ait olabi
lir5. Arşitravların üzerinde yükselen batı duvarın işçiliği, şapelin diğer duvarlarına göre
daha basittir. Bu duvara göre, yapının bir deprem sonucunda yıkıldığı ve buna bağlı
olarak hem duvarında açılma olduğu hem de doğudan batıya doğru eğildiği görülmek
tedir (Resim: 4).

Bu yıl yapılan çalışmalar sonucunda şapelin planı tamamlanmış oldu (Resim: 4).
Gelecek yıllarda, şapelin kuzeybatısındaki yapının şapel ile ilişkisi ve bu yapı komplek
sinin dönemi konusundaki çalışmalara ağırlık verilecektir. 2001 yılında şapelin içinde
bulunan sikke ve küçük buluntular ile yapılan mimarı tespitlere göre, şapelin M.8. 325
yılında alınan klliselerin serbest olarak inşa edilmesi ile ilgili karardan sonra inşa edil
miş olabileceğini ve aynı yüzyıl içerisinde, muhtemelen yüzyılın ikinci yarısında olan bir
deprem ile yıkıldıktan sonra terk edildiğini düşündürmektedir (Resim: 5).

Şapelin erken yapılardan birisi olduğunu düşündüren en güzel tespitlerden biri
si de şapelin girişindeki blok üzerine kazınmış olan ve bir zafer gösterisi yapan bir fi
gürdür. Bu figür her iki elinde birer haçı zafer gösterisi biçiminde havaya kaldırmiş ve
her iki yanında başlangıç ve sonu ifade eden A ve W harfleri yazılıdır. Burada, Hıristi

yanlığın pagan inancına karşı kazandığı bir zafer anlatılmak istenir gibidir.

3-Tapmağm Batısmdaki Çalışmalar

Geçen yıllarda, tapınağın üzerinde bulunan mimarı bloklar kaldırılmıştı. Ayrıca

yerleri kesin ve sağlam olan sütun tamburları yerlerine konmuştu. Restorasyon çalış

malarından sonra tapınağın çevresindeki kazılara başlandı. Bu yıl tapınağın güneyba
tısında çalışıldı (Resim: 6). Buradaki mimarı bloklar, bir deprem sonrasında kuzeydo
ğudan güneybatıya doğru yıkıldığı gibi bulundu.

Açmada, üstten 4. krepis seviyesine kadar iniidi. Çalışmalar sonucunda ortaya
çıkarılan blokların üst yapı elemanlarına ait olduğu görüldü. Bu elemanlara ait demir
dübel, kurşun parçaları ve bir adet de bronz dübel etrafında tutturulan kurşun parçası

ile beraber ele geçirildi. Yapılarda bronz dübel kullanılması sık rastlanan bir durum de
ğildir. Ayrıca çeşitli boyutlarda demir çiviler de çıkarılmıştır. Farklı kaplara ait ağız, ka
ide, kulp gibi seramik parçaları, kandil parçaları, cam parçaları, hayvan kemikleriile
mermer heykele ait bacak ve parmak parçası, bulunan küçük eserlerdendir.

Bu alanda yapılan çalışmalar sırasında, güneydoğu-kuzeybatı yönünde düşen

sütun tamburlarından B858 No.lu üst tamburun alt tarafında, dübel deliklerinin yerleri
nin nasıl belirlendiğini gösteren çizgilerin varlığı tespit edildi. Bu sütun tamburunun gü
neydoğusunda uzanan 02B85 No.lu sütun tamburunun ise B858 No.lu tambura uydu
ğu görüldü. Etrafı açılan mimarı elemanlardan AB25 No.lu arşitrav bloğunun altında ta-

5 Benzer şekilde tek parça taşa işlenmiş ve üzerindeki kitabeye göre Menofilos'a ait nişli bir altar daha önce A. Scho
ber tarafından yayımlanmıştır. Bkz. A. Schober, Der fries des Hekateions von Lagina, Baden, 1933, 13, Abb.2.
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van kasetinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu alanda da sütun tamburları, arşitrav blo
ğu ve sima blokları düştüğü gibi açığa çıkarılmıştır (Resim: 7).

Çalışmalar sırasında bulunan diş sırasının üst yüzünde, kurşunla kaplanmış ke
net bulunmaktaydı. Bu bize antik restorasyon hakkında önemli bilgiler verdi. Hekate Ta
pınağı'nda bu şekilde restorasyonlar çok nadir görülmektedir. Muhtemelen gözükme
yen bir yer olduğu için yapılmış olmalıdır.

Kazı sırasında ortaya çıkan hayvan kemiklerinin incelenmesi sonunda küçük ve
büyük baş hayvanlara ait kemikler bulunmuştur. Bu kemiklerin camivol (köpek veya til
ki), evcil sığır, keçi veya koyuna ait olduğu anlaşılmıştır.

4- Altar ile Tapınak Arasındaki Bizans Yapısı

4.1- Güneydeki Açma
Altar ile tapınak arasında, geçen yıllarda ortaya çıkarılan döşeme ve bunun ba

tısındaki Toskana kaideli sütunlardan oluşan Dorik peristasisin batısında kalan alanda
kazı çalışmalarına başlanmış ve sadece peristasis kısmı açılmıştı (Resim: 6). Bu alan
da bu yıl, güneydoğudan ve kuzeybatıdan olmak üzere iki yönden, iki ekip halinde ça
lışma başlatıldı (Resim: 8). Güneydoğu yöndeki açmada, şapelin kuzeybatı duvarına

birleştirilmiş olan ve yapının güneybatı kenarını oluşturan duvar tespit edildi ve bu alan
da Bizans yapısı altındaki zemin döşemesine kadar inildi.

Bu alanda, şapelin kuzeybatı duvarı ile Bizans yapısının güneydoğu duvarı or
tak yapılmıştır. Şapelin batı köşesinden kuzeybatı yönünde devam eden duvar Bizans
yapısının batı duvarını oluşturmaktaydı. Bu duvar, zemin döşemesi üzerinden başla

makta ve şapelin diğer duvarlarında görüldüğü gibi, devşirme malzemeler ile yapılmış
tır.

Özellikle Bizans yapısının güneybatı duvarı ile şapelin kuzeybatı duvarının bileş
tiği köşede, Menekles ve Epainetos anıtında olduğu gibi kaide ve taşlı kaidelere ait
bloklar devşirme olarak kullanılmıştır. Aynı duvarın devamında, devşirme malzeme ola
rak kullanılmış olan bir friz bloğu tespit edildi (Resim: 9). Friz bloğu duvara enlemesi
ne, kabartmalı kısmı duvarın içinde kalacak şekilde yerleştirilmişti. Blok, köşe ve ka
bartma yüzeyindeki küçük kırık ve aşınmaların dışında sağlam bulundu. Bu, tapınağın
duvarları üzerine yerleştirildiğini düşündüğümüz ve 2000 yılı kazısında köşe parçasını

bulduğumuz friz bloğunun devamı olmalıdır. Friz bloğunun ön yüzünde, başları tahrip
edilmiş, gövdelerine ait bazı kısımlarında kırıklar bulunan iki tanrı ve iki tanrıça betim
lenmiştir (Resim: 10). Bunlardan her iki kenarda bulunanlardan soldakinin Hermes ve
sağdakinin ise Aphrodite olduğu anlaşılmaktadır.Ancak ortadaki oturan bayan ve ayak
taki erkek figürlerinin kim oldukları tartışılmaktadır. Oturanın Demeter, ayakta duran ise
Poseidon veya Asklepios olabileceği düşünülmektedir.

Friz bloğunun hemen arkasında devşirme blokların arasında kitabe parçası ve
daha alt seviyelerde biri iki satır yazıtlı, diğeri yazıtsız, iki köşesi volütlü iki taç bloğu kı
rık şekilde bulundu. Bir parçası da kuzeybatıdaki açmada bulunan bu bloğun altarın iç
kısmına ait olabileceği düşünülmektedir.

Toprak üst seviyesinden 1,50 m. aşağıda, çok düzenli olmayan tuğla ve yer yer
taşlardan oluşan bir zemin ve 1,75 m. derinlikte mermer diğer bir zemin bulundu. M.S.
4. yüzyıla ait olduğunu düşündüğümüz zemin dolgusu içinde bir heykelin kalça ile ayak
bilekleri arasındaki bölüme ait bir parça bulundu. Heykel parçası, mermer zemin üze
rine ters olarak konmuştu.

Buradaki çalışmalar sırasında heykel ve kitabe parçaları, sikke, mimarı bloklar
ve mimarı bloklara ait parçalar bulundu. Ayrıca değişik hayvan kemikleri de ortaya Çı
karıldı. Bu hayvan kemikleri üzerinde yapılan ilk incelemelere göre; bunların, küçük ve
büyük baş hayvanlardan evcil sığır, keçi veya koyuna ait olduğu anlaşılmıştır.
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4.2- Kuzeybatıdaki Açma
Şapelin arkasında başlayan açma, tapınağın önüne kadar genişletildi. Yalnız bu

açmada toprak üst seviyesinden 1 m. derinliğe kadar iniidi. Şapelin batı köşesinden

başlayan duvar, tapınağın güney köşesine yakın bir yere kadar devam edip buradan
kuzeye doğru dönmekte ve daha önce tapınağın güney doğusunda bulunan geç dö
nem duvarı ile birleşmektedir. Diğer duvar/arda olduğu gibi bu duvarlarda da, kutsal
alan içerisindeki yapılar ve peribolos duvarına ait mimari elemanlar ve bunların parça
ları kullanılmıştır. Kazı alanında inilen seviyede moloz taşlardan oluşan yoğun bir dol
guya rastlandı.

Kuzeybatı-güneydoğu yönlü uzanan duvarın hemen güneyinde, yıkılmış şekilde

duran 02A40 No.lu kaide parçası ve dik duran 02A37 No.lu heykel kaidesi parçasının

etrafı açıldı. Bu iki blok arasındaki duvar örgüsünün devam etmemesi, burasının bir gi
riş olduğu ve bu kaidelerin söve taşı olarak kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir.

02A40 No.lu bloğun batısında açmanın batı kesiti içinde duran blok açılınca, üstte bir
sunu çanağının bulunduğu ve yuvarlak bir altarın üst bölümü olduğu anlaşıldı.

Çalışmalar sırasında kitabe parçaları bu/undu. Özellikle bunlardan birisinin ge
çen yıl naosta bulunan Hellenistik kitabenin parçası olması şaşırtıcıydı. Geç dönem du
varının yakınlarında kırmızı, sarı, kahverengi, yeşil ve mavi renkli fresk parçaları orta
ya çıkarıldı. Bulduğumuz tek sikke ise; 02AS40 envanter No.lu, geç döneme ait oldu
ğu anlaşılan korozyona uğramış bir sikkedir. Aynı bölümde kabartma veya heykeiıere
ait olabilecek küçük parçalar da ele geçirildi. Ayrıca üzerinde TYXHS yazılı olan ve
Tykhe'ye ithaf edildiği anlaşılan, 15 cm. boyunda mermerden yapılmış küçük bir altar
bulundu. Çıkarılan mimari parçalar arasında, farklı tipte başlıklar, Taskana tipi kaide,
sütun ve arşitrava ait parçalar görülmektedir.

Şimdiki durumuna göre, bu yapı şapel ile birlikte inşa edilmişti. Yapının üç yönü
duvar, kuzeydoğu yönü ise sütun sırası ile çevrilmiştir. Güneybatı yönde bir kapı bulun
maktadır. Mermer bloklardan oluşan stylobat üzerinde Taskana kaide ile alt kısmı düz,
üst bölümü yivli, tamburlardan oluşan bir sütun, Dar başlığı bulunrnaktadrr". Bu mimari
elemanlar, kutsal alan içerisinden bir yerden getirilerek burada, M.S. 4. yüzyılda tekrar
kullanılmış olmalıdır. Kutsal alan içerisinde Dar mimarisi ve aynı şekilde yivli sütun tam
burları stoada kullanılmıştır. Stoaya ait olan Dorik mimari burada kullanılmış olabilir.

Taskana kaide ile birlikte bu Dorik düzenleme, Aphrodisias'ta Erken imparator
luk Döneminde qörulmektedlr". Kitabelere göre Hekate kutsal alanı içerisinde Augus
tus Döneminde önemli imar faaliyetinin yapıldığı bilinmektedir. Bu Dorik düzenleme de
aynı döneme ait olabilir.

5- Nekropol Çalışmalan
5.1- 02YM1 No.lu Mezar
Yayalar mevkiinde 2001 yılında 01YM1 numaralı kaya mezarının kazısı yapıl

mıştı. Bu mezarın hemen 10 m. güneyinde başlayan teraslar halinde düzenlenmiş

alanda mezarların varlığı bilinmekteydi. Bu yıl bu terastaki mezarlardan birisini açma
ya karar verdik. Böylece hem bu teraslarda bulunan mezarların tipleri, hem de dönem
leri hakkında bilgi sahibi alacaktık. Bu nedenle 01YM1 No.lu mezarın 25 m. güneyba
tısınqa, daha öncede açılmış, içi dolu olan bir mezarda çalışmaya karar verildi (Resim:
11). Oncelikle mezarın çevresinde bulunan çanlık. ot ve moloz taşlar temizlendi ve de
finecilerin açtığı çukurun çevresinde bir açmaalanı belirlenerek çalışmalara başlandı.

6 A. A. Tırpan-B. Söğüt, "Koranza Kazısı 1998", 21. Kazı Sonuçlan Toplentısı-e; 2000, 156, Res.7.

7 Claudiuslar Dönemine tarihlenen Aphrodisias Sebasteion'unun birinci katında görülen düzenleme, bu tür uygulama
ların en güzel örneklerinden birisidir. Buradaki cephe düzenlemesi için bkz. U. Outschar, "Betrachtungen zur Kunst
geschichtlichen Stellung des Sebasteions in Aphrodisias", Aphrodisiasde Carie. Colloquedu Centrede Recherehes
Areheologiques de rUniversitede Lille III, 13 Novembre 1985, Ed.: J. Geniere-K.Erim, Paris, 1987, 108, Abb.5.
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Doğal kayadaki açıklık tam belirlendikten sonra mezarın içi aşamalı olarak kazılmaya

başlandı. Mezar, kuzey-güney yönünde oyularak yapılmış olup girişi kuzeydedir. Giri
şin üstündeki 1 m.lik kısmı defineciler tarafından kırılarak tahrip edilmişti ve mezarın içi
toprak ve taş dolmuştu.

Kazılar sonucunda, mezarın ön odasırun olduğu ve girişin gerisinde ikinci bir
odanın bulunduğu anlaşıldı (Resim: 12). On odanın üst kısmı tamamen tahribata uğra

mıştı. Her iki mezarodası da kayaya oyulmuştu ve birbirine bağlantıyı sağlayan bir ~.a
pı bulunmaktaydı. On odanın her iki yan kenarında yüzeysel bir oygu tekne vardı. On
tarafta yer alan mekan" i No.lu", arka kısımda yer alan oda ise "II No.lu" mezar odası

olarak isimlendiriidi (Çizim: 1).
ii No.lu odaya girişin tam olarak ortaya çıkarılmasından sonra, mezar odasının

iç bölümünde seviyeli olarak döküntü toprağın kazısına başlandı. Mezar odasının iç bö
lümünde, yoğun olarak doğal dökülmeden oluşmuş sert döküntü toprak tabakası ve
moloz taşlar görülmekteydi.

Dolgu toprağın seviyeli olarak kaldırılma çalışmaları sırasında, sert toprak taba
kası ile karşılaşıldı. Bu seviyede ikisi büyük (0,40xO,60xO,25 m. ve O,50xO,30xO,15 m.)
diğerleri küçük moloz taşların bulunduğu gözlendi. Çıkarılan taş ve toprağın mezarın

içine ağzının kırılmasından sonra döküldü9ü anlaşıldı. Döküntü taş ve toprağın çıkarıl

masından sonra, mezar odasındaki topragın değiştiği fark edildi. Bu seviye kazılırken

mezar odasının tavanından 1,63 m. derinlikten itibaren, altın parçaları, kemik parçala
rı ve seramik parçaları bulunmaya başlandı. Mezar odasında seviye inme çalışmaları

sırasında 1,65 m. derinlikte doğu, güney ve batı yönlerinde gömü yerleri tespit edildi.
Klineler belirlendikten sonra gezinti bölümünde kazıya devam edildi. Tavandan 2 m.de
gezinti bölümü zemin seviyesine ulaşıldı.

Çalışmalar sırasında, korozyona uğramış biri gümüş, diğerleri bronz sikkeler, al
tın diadem parçaları, pişmiş toprak bir adet kandil, seramik parçaları, demir çiviler ve
kemikler ortaya çıkarıldı. Gezinti bölümünde çıkan kemikler belirli bir düzen içinde de
ğildi. Kemikler insana aitti ve buluntu şekli buraya atılmış ya da düşmüş olduğunu gös
termektedir. Çünkü kemikler dağınık ve gelişigüzel parçalar halinde bulundu. Tekrar
kullanımlarda karışıklıklar bu kadar fazla olmamalıdır. Bu karışıklıkların fazla olması,

bunların defineciler tarafından yapılmış olabileceğini düşündürmektedir. Bu bölümde
korozyona uğramış bronz sikkeler, diadem parçaları, seramik parçalarının yoğun çık

ması bu düşünceyi desteklemektedir. ii No.lu mezar odasının girişinde, eşik seviyesin
de fazla miktarda demir çiviler ortaya çıktı. Bu çivilerin yoğunluğu, girişin ahşap bir ka
pıyla kapatılmış olabileceğini düşündürmektedir.

Gezinti bölümünün ortaya çıkarılıp temizlenmesinden sonra doğu, güney ve ba
tı klinelerinde çalışmalar başlatıldı. K/ine çalışmaları sırasında altın diadem parçaları,
iki adet altın küpe, seramik parçaları ve kemikler ortaya çıkarıldı. K/inelerden çıkan ke
miklerin fazla olması ve mezarın tamamında bulunması, birden fazla gömü yapıldığını

göstermektedir.
Mezarın i No.lu odasında doğu ve batı yönünde birer gömü yeri, ii No.lu odasın

da doğu, güney ve batı yönlerinde birer olmak üzere toplam beş ayrı gömü yerinin var
lığı tespit edildi. Buluntulara göre gömü yerlerinin tamamının kullanıldığı anlaşılmakta
dır. Yüzeysel oygu tekne biçimindeki gömü yerlerinin dışında birinci odanın geçiş bölü
mü ve ikinci odanın gezinti bölümünde de yoğun insan kemiklerinin ortaya çıkması, ke
miklerin yanında gömü hediyelerinin olması, mezarın tekrar kullanımı esnasında ara
bölümün etrafındaki gömü yerlerinde bulunan kemiklerin aşağı atılarak, tekrar gömüle
rin yapıldığı anlaşılmaktadır. Yanmış insan kemiklerinin azlığı, muhtemelen bir kremas
yon gömünün bulunduğunu göstermektedir. En az 10 gömünün yapılmış olduğu anla
şılan mezarda, sadece birisinin kremasyon olmasrs: bunun, ailenin uzakta ölmüş ve
külleri buraya getirilmiş bireyine ait olabileceğini düşündürmektedir.

8 Mezarda bulunan kemiklerin bir ön değerlendirmesi için "7- 02YM1 Nolu Mezardan Çıkan Kemikler" bölümüne bakı

nız.
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Buluntular değerlendirildiğinde, bu mezarın en erken buluntusu M.Ö. 4. yüzyıl
dandır. DiğE1f buluntular, Hellenistik ve Roma Imparatorluk Dönemlerine aittir. Böylece,
mezarın M.O. 4. yüzyılda yapıldığını ve sonrasında Roma Dönemi içlerine kadar kulla
nılmaya devam edildiğini söylemek mümkündür.

Bu mezardaki buluntular, 2001 yılında açılan kaya mezarırun buluntuları ile pa
ralellik göstermektedir. Bu tespitlere göre nekropol alanının M.O. 4. yüzyılda kullanıma

başlandığı ve sonrasında kullanılmaya devam edildiği anlaşılmaktadır. Bu mezardaki
en önemli tespitlerden birisi de parça hayvan kemikleridir. Bu kemikler, Patara mezar
larında bulunduğu gibi9, burada da yiyecek bırakma kültürünün olduğunu düşündür

mektedir. Ayrıca bu nekropol alanının 100 m. kuzeybatısındaki Apolion ve Artemis kut
sal alanına dikilen, M.O. 4. yüzyılortalarına ait bir stel üzerindeki kitabelere göre, kut
sal alan yakınında yer aldıkları belirtilen mezarlar, buluntutarta kesinleşmiş olmakta
dır1O •

5.2- Teras Duvan Ça/ışma/an

02 YM 1 numaralı mezarın 15 m. güneyinde yer alan üst terasta, tarla sahibi
Mehmet Kırar'ın, çift sürerken bir taşın ortaya çıktığını haber vermesi üzerine, burada
kazı ve temizlik çalışması yapılmaya karar verildi (Resim: 13). Bu tarla kenarındaki te
rasta, kuzey-güney doğrultusunda uzanan, kabarık yüzeyli, dörtgen, konglomera taş

lardan bir duvar ve tarla ortasında altar şeklinde bir blok vardı. Burada altar olduğunu
düşündüğümüzblok ile duvarın ilişkisini belirlemek ve altarı tarladan çıkararak koruma
ya almak için çalışmalara başlandı.

. Altarın ye duvarın etrafındaki otlar temizlendikten sonra seviyeli olarak kazılma

ya başlandı. Ust seviyede sadece iki bloğun orijinal yerinde olduğu diğer beş bloğun

duvardan yıkılarak, duvarın hemen önüne düştüğü görüldü. Bu duvara ait bazı bloklar
biraz daha uzağa yuvarlanmıştı.Seviye inildikçe üst sıradaki blokların altında ikinci sı

ra duvar bloklarının düzgün şekilde devam ettiği tespit edildi. Çalışmalar sırasında se
ramik parçalarına rastlandı. Burada bulunarı seramik parçaları ve kırıkları bulunan bir
kandil, M.O. 4. yüzyıldan Roma Dönemine kadar tarihlenmektedir. Dörtgen, kabarık yü
zeyli konglomera taşlardan örülmüş olan duvar..örgüsü tek sıradır. Aynı teknikte duvar
örgüsü Apolion ve Artemis kutsal alanındaki M.O. 4. yüzyıla ait olduğu düşünülen teras
duvarlarında da qörüfmekteoiru.

Hemen duvarın batısında yer alan ana kaya üzerinde yapılan toprak temizleme
çalışması sırasında, başta dörtgen formda başlayan, sonra genişleyerek şekli değişen
bir oyuğa rastlandı. Oyuğun şekli burasının devam eden teras duvarı için yapılmış ola
bileceğini göstermektedir.

Tarla içinde altar olduğunu düşündüğümüz blok etrafında yaptığımız seviye in
me çalışması sırasında, altarın üst kısmının oyulmuş olduğu ve bu kısmın blok taşlar

la mezar ağzı şeklinde kapatıldığı tespit edildi. Bu oyuk içinde toprak dolgu haricinde
herhangi bir buluntuya rastlanmadı. Ancak altarın etrafında çeşitli kaplara ait parçalar
ve toprak üst seviyesinden 0,15 m. derinlikte, bir yüzük taşı bulundu12.

Altarın 0,40 m. batısında, moloz taşlardan örülmüş bir duvar tespit edildi. Duvar ile
altar arasında bağlantı yoktu ve altar tek başına duruyordu. Altar ile ilgili tespitler yapıl

dıktan sonra kaldırıldı. Altarın yakınında bulunan moloz taşlı duvar ve yukarıda bahsedi
len kabarık yüzeyı i dörtgen konglomera taşlardan örülü duvar arasında bir ilişkinin oldu
ğu düşünülmekle birlikte, bu alanın kazısı tamamlanamadığı için, kesin karar verilemedi.
Bu alandaki çalışmalara gelecek yıl devam edilmek üzere ara verildi (Resim: 14).

9 H. işkan-N. Çevik, "III. Nekropol Kazıları", 20. Kazı Sonuçlart Toplantısı-II, 1999, 163.
10 Kitabe hakkında detaylı bilgi için bkz. M.Ç. Şahin, "Lagina'dan(Koranza) iki Yeni Yazıt", Anadolu 17,1975,179-182.
11 M. Ç. Şahin, Agm., Lev.II.1-2, 111.1-2.
12 Bu yüzük taşlarının benzerlerinden, önceki yıllarda Hekate Tapınağı naos kazısında yoğun şekilde bulunmuştu. Bkz.

A. A. Tırpan-B. Söğüt, "Hekate Temenosu 2000 Çalışmaları", 23. Kazı Sonuçlart Toptentısı-e. 2002, 344.
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Bu alandaki en önemli tespitlerden birisi, burada teras duvarı olabilecek bir du
varın varlığıdır. Ancak duvarın tam işlevi ve yakınındaki yapılar ile olan ilişkisini tam
olarak belirleyemedik. Ancak burasının nekropol alanı içerisinde yer alması nedeniyle,
ölü kültü ile ilgili ..bir seremoni alanı olabilecegini düşündürmektedir. Bu alanın şimdilik

muhtemelen M.O. 4. yüzyılda inşa edildiği ve Hellenistik ve Roma Dönemleri boyunca
kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır.

6- Temizlik ve Konservasyon Çalışmaları

Kazılarda, önceki yıllarda bulunmuş olan mimarı bloklar ve heykel parçaları Bi
zans Dönemi duvarlarında devşirme malzeme olarak kullanılmıştı. Bu kullanıma bağlı

olarak heykel parçaları ve mimarı bloklar kireç harcı ile kaplanmış durumdaydı. Bu
harçlar heykellerdeki elbise kıvrımları arasına ve mimarı bloklardaki beze me araların

da dolduğu için temizlenememişti. Bu eserlerden bazıları üzerindeki harç ve kireç ka
lıntıları mekanik olarak temizlendi. Böylece en azından bazı mimarı bloklar ve heykel
parçaları gelecek yıllarda yapılacak olan restorasyon çalışmalarında birleştirilmeye ha
zır hale getirildi.

7- 02YM1 No.lu Mezardan Çıkan Kemikler
Zehra SATAR

02YM1 No.lu mezarın i ve ii No.lu odasında çıkarılan kemikler ayrı ayrı incelen
miştir. ii No.lu mezar odasında doğu, batı ve güneyde olmak üzere üç .gömü yeri bu
lunmaktadır. Bu mezar odasında en fazla kemik gezinti bölümü denilen kısımda bulun
muştur. Kemikler birbirinden bağımsız olup belli bir iskelet oluşturamamaktadır. Bunlar
gezinti yolunda dağınık bir biçimde ele geçirilmiştir. II No.lu mezar odasında beş eriş

kin bireye ve iki çocuğa ait kemikler tespit edilmiştir. Cinsiyet tespiti yapılabilecek ye
terli kriter bulunmamaktadır. II No.lu mezar odasından çıkarılan kemikler arasında yan
mış kemiklere de rastlanmıştır. Bunlar dışında bazı patolojik oluşumlar da mevcuttur.
Parmak kemiklerinde deformeler, omurlarda çökmeler, bir yetişkinin sol topuk kemiğin
de bozulma ve uzun kemiklerde patolojik ve morfolojik bozukluklar tespit edilmiştir. Yi
ne çok sayıda erişkinlere ve çocuklara ait izole dişler mevcuttur. Ayrıca koyun veya ke
çiye ait kemikler ve kanatlı hayvan kemiklerine de rastlanmıştır.

i No.lu mezar odasında; doğu ve batı olmak üzere iki gömü yeri mevcuttur. Bu
odada da en fazla insan kemiği ii No.lu odaya geçişi sağlayan ara bölümde ve i No.lu
odanın gezinti bölümü olan ii No.lu adasının girişi yakınında bulunmuştur. Burada da
insan kemikleri birbirinden bağımsız olup belli bir iskelet oluşturmamaktadır. Bunlar ge
çiş yolunda dağınık biçimde bulunmaktadır. i No.lu mezar odasında üç erişkin bireye
ait kemikler tespit edilmiştir. Cinsiyet tespiti için yeterli kriter mevcut değildir. Kemikler
üzerinde ilk incelemelere göre herhangi bir patolojik oluşuma rastlanrnamıştır, ii No.lu
mezar odasında da izole olarak yetişkin ve çocuğa ait dişler mevcuttur. Insan kemikle
rinin dışında burada da kedi ve köpeğe ait kemikler de bulunmuştur.

Sonuç olarak, 2002 yılında açılan mezarda da ilk belirlemelere göre toplam se
kiz erişkin ve iki çocuğa ait kemikler mevcuttur. Erişkin bireylerde cinsiyet tespiti yapa
bilecek kriterler bulunmamaktadır. ii No.lu mezar odasında I'e göre daha çok kemik bu
lunmuştur. Çok az sayıda yanmış kemikler ele geçirilmiştir. Kemiklerde bazı patolojik
oluşumlar da mevcuttur. Keçi ve koyun, kedi ve köpek ile kanatlı hayvanlara ait kemik
ler mevcuttur. Mezardaki kline sayısından fazla bireyin bulunması, bu mezarın farklı

dönemlerde birkaç kez kullanılmış olabileceğini akla getirmektedir. Ayrıca mezarda ye
mek için kullanılmış olduğu düşünülen hayvan kemiklerin varlığı da anlaşılmıştır. Insan
ve hayvan kemikleri hakkında daha ilerde detaylı çalışmalar yapılacaktır.
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8- Turgut Kasabası Sosyal Antropolojik Çalışması

Kadriye ŞAHiN

Bu çalışma kapsamında; Lagina Hekate kutsal alanının da içinde yer aldığı Tur
gut Beldesi'nde geçmişte ve günümüzdeki bazı gelenekler, ört, adet ve uygulamalarla
ilgili sosyal antropolojik bir çalışma yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; gözlem, gö
rüşme ve soru sormaya dayalı alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Görsel malzemeler
incelenmiş ve bu tespitler resimlerle desteklenmiştir.

Lagina Hekate kutsal alanında Antik Dönemde yapılan törenler ve uygulamalar
la ilgili olarak, Turgut'ta bugün benzer uygulamaların devam ettiği düşünülmesine rağ

men, kutsal alandaki kazı çalışmaları tam olarak bitirilemediği için, kesin bir karşılaştır

ma yapmak mümkün değildir. Ancak kazıda yapılan ilk tespitler gelecekte çok önemli
sosyolojik sonuçların çıkacağını göstermektedir.

Hekate kutsal alanı ve çevresinde kazı çalışmalarının devam etmesi nedeniyle
çalışmanın ağırlık noktasını Turgut'ta yaşayan insanların kültürel ve sosyal yaşamla

rında yer alan sosyal antropolojik öğeler oluşturmuştur. Bayramlar, düğün, ölüm gele
nekleri, askere uğurlama, yemek kültürü, hıdırellez törenleri, geçim kaynakları, batıl

inanç ve uygulamalar, yatırlar ve benzeri konulardaki bilgiler 1960 yıllarında ve günü
müzdeki şekli ile 60 yaş üzerindeki kişilerden dinlenmiş ve yazılmıştır.

Gelecek yıl çalışmalara devam edilecektir.

9- Turgut ve Çevresindeki Kamu Yapılarmda Cephe Süslemeleri
Selda ÖZGÜN

. "Kompozisyon ve Süsleme Özellikleriyle Ege Bölgesi Kamu Yapılarında Ceph.e
(1839'dan 1940'a kadar)" adlı doktora tezi kapsamında bu yıl yaz döneminde Muğla Ili
ve ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Oncelikle Muğla Kültür ve Tabiat Varlıkla

rını. Koruma Kurulu'nda bulunan dosyalardan yapı isimleri tespit edilmiştir. Sonrasında

Muğla merkez ile Yatağan, Milas, Bodrum ilçeleri ve çevresinde arazi çalışmaları ger
çekleştirilmiştir. Bu arazi çalışmaları sonucunda Muğla Merkez Yatağan. ve Milas'ta ko
numuz kapsamına giren yapılar incelenmiştir. fVIuğla Merkez'de Atatürk Ilköğretim Oku
lu, Anadolu Kız Meslek Lisesi, Mustafaefendi Ilköğretim Okulu, Kültür Müdürlüğü (Eski
Garnizon), Kültür Merkezi (Eski Cezaevi), Eski Adliye, Çevre Müdürlüğü, Belediye ve
Halk Bankasıbinalarında çalışmalar yapılrmştır. Ilçelerden Yatağan Anadolu Lisesi Bi
nası, Milas Ortaokulu, Milas Sakarya Ilköğretim Okulu (Numune Mektebi), Milas Vergi
Dairesi (Eski Hükümet Konağı)'nin fotoğrafları çekilmiş, tanımlamaları yapılmış, rölöve
leri çıkarılmıştır.

Yapılan bu çalışmalar sonucunda Muğla ili ve ilçelerinde toplam 13 yapı çalışma
kapsamına alınmıştır. Daha sonraki yıllarda da kasaba ve köylerdeki yapılar üzerine
detaylıçalışmalaradevam edilecektir.
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Çizim 1: 02YM1 No.lu mezarın planı
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Resim 1: Propylonun kuzeybatısındaki
çalışmalar



Resim 3: Sarıelin güney
Ila i duvarının
içten görünüşü
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Resim 2: Sarıelin güney
. Ila ısında bulu
nan ilk mimari
bloklar

Resim 4: Şapelin kazı
sonrası durumu



Resim 6: Hekate Tapınağı'nın gü
neybatısındakı çalışma
lar ve tapınak ile altar
arasındaki alanın kazı
öncesi durumu
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Resim 5: Sar.el ve ~.It~rır.ı g9n~
6a ıdan gorunumu (Çl-.
zen: Selçuk Kaya)

Resim 7: Hekate Tapınağı'nın gü
neybatısında çıkanlan
mimari bloklar



Resim 11: 02YM1 No.lu mezarın bulundu
ğu teras
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Resim 8: Bizans yapısındaki kazı çalışma
ları

Resim 10: Friz bloğu üzerindeki kabart
malar



Resim 13: Teras duvarının bulunduğu
alanın kazı öncesi durumu

Resim 12: 02VM1 No.lu mezarın kazı sonrasıl No.lu
odası

Resim 14: Teras duvarının bulunduğu
alanın kazı sonrası durumu
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2002 YILI KLAZOMENAi KAZISI

Güven BAKIR*
YaşarERSOY

Melike ZEREN
Fikret ÖZBA Y

Bilge HÜRMÜZLÜ

Klazomenai kazısı 2002 yılı çalışmaları, 15 Haziran-30 Eylül 2002 tarihlerinde
qerçekleştirilrniştlrt. 2002 yılında Limantepe Höyüğü'nün güney eteğindekl Protoge
ometrik Dönem tabakaları üzerinde, Feride Gül Tarlası sektöründeki 1.0. 4. yüzyıl ev
lerinde ve son olarak da yerleşmenin kuzeybatısında yer alan Akpınar Nekropolisi'nde
kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Buna ek olarak Akropolis güney yamacında sürdürü
len kazılarda elde edilen arkeolojik malzemenin ve stratigrafik verilerin son yayın ha
zırlıklarına dönük olarak tüm kazı sezonuna yayılan ayrıntılı dokümantasyon çalışma

ları bağımsız bir ekip taratından gerçekleştirilmiştir.

KAYA ELMALI SEKTÖRÜ ÇALIŞMALARI

Me/ike ZEREN

Prof. Dr. Hayat Erkanal tarafından kazılmakta olan ve Klazomenai'ın prehistorik
döneme ait olan iskanının bulunduğu Limantepe Höyüğü'nde, 1998 yılında Erken Tunç
ii Dönemine tarihlenen şehir surununun güneyindeki potansiyel Tuç çağı yerleşiminin
araştırılması sırasında bir bölümü açığa çıkanlans Protogeometrik Döneme tarihli qp
sidal yapı ve ilgili dönemi üzerindeki araştırmalara 2002 yılında da devam edilmiştir. 10
nialı ilk göçmenlerin izlerini bizlere aktaran bu süreç, hem Klazomenai özelinde hem de
Batı Anadolu genelinde ne yazık ki çok iyi bilinmemektedir. Salt bu noktadan bakıldı

ğında dahi, elde edilen her türlü bilgi dönemi aydınlatmada özel bir öneme sahiptir. Bü
tün bu gerekçelerden hareket ile Erken Demir çağına ait olan söz konusu tabakaların

Prof. Dr. Güven BAKıR, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova-izmirfTÜRKiYE

. Doç. Dr. Yaşar ERSOV, Bilkent Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,06800 Bilkent-AnkarafTÜRKiVE

Melike ZEREN, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova-izmirfTÜRKiVE

Fikret ÖZBAV, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova-izmirfTÜRKiVE

Bilge HÜRMÜZLÜ, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 35100 Bornova-izmirfTÜRKiVE

Sağladıkları destekten ötürü Kültür Bakıı.nlığı, Anıtlar vı;) Müzeler Genel Müdürlüğü'ne,Kültür Bakanlığı Döner Serma
ye Işletmesi Merkez Müdürülüğü'ne (DOSIMM), Ege Universitesi'ne, InterGen-Enka'ya ve Urla Belediyesi'ne teşek

kürlerimizi sunarız, Istanbul Arkeoloji Müzeler.i'nden Turhan Birgili, Bakanlık temsilcisiolarak görev yapmıştır. Kazı eki
binde yukarıda ismi anılanlar dışında Egeı. Universitesi araştırma qörevlileri Bekir Özer, Hüseyin Cevizoğlu, Kozan
Uzun, Fuat Yıtrnaz, Vusul Şezgin, Uzman Umit Güngör, Arkeolog Günsel Ozbilen, Elil Koparal ve bölüm lisans öğren
cileri yer almıştır. Ankara Universitesi, Başkent Meslek Yüksek Okulu'ndan iki stajyer öğrenci de arkeolojik buluntula
rın restorasyon ve konservasyonlarını gerçekleştirmişlerdir.

2 Erkanal, H., "1998 Vılı Limantepe Kazıları", 21. KST1, Ankara, 2000, 251-262.
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araştırılmasına son yıllardaki kazılarımızda öncelik tanınmıştır. Birçok soruya dönük
aydınlatıcı bilgiler derlenmiş olsa da, hala daha Protogeometrik Dönem yerleşmesi ve
kentteki kültürün karakteri hakkında eksiklerimiz mevcuttur. Ancak yine de prehistorik
yerleşmenin bulunduğu Limantepe'nin güneyeteklerinin Protogeometrik ve Geometrik
dönemlerde yerleşmenin odak noktasını teşkil ettiğini söyleyebilmek mümkündür. 1999
yılından beri bu alarıda sürdürdüğümüz kazılar sonucunda büyük bir ihtimal ile Tunç
çağı yerleşmesi ile ilk lonialı göçmenlerin kurduğu Klazomenai arasında tarihsel yön
den herhangi bir kesinti bulunmadığını, kültürün zaman içinde değişime uğrayarak lon
karakterini aldığını belirtebiliriz. Protogeometrik Döneme ait olan mimarı kalıntılar,
muhtemelen uzun bir süreç boyunca açıkta kalmış ve de geç dönemde gerçekleşen

tahriplerden ötürü de büyük çapta bozulmuştur. Ancak sınırlı alanlarda elde edilen ta
bakalanma, söz konusu dönem için eldeki mimarı izlerin tek bir sürece ait olmadığını,

aksine zaman içinde farklı yapıların inşa edildiğini bizlere kanıtlamaktadır.

iki farklı mimarı evreye sahip olan ve hala daha güney ve doğu sınırları net ola
rak bilinemeyen önceki yıllarda araştırdığımız ilk apsislı yapının çevresinde aynı süreç
dahilinde başka yapıların da bulunduğunu artık net bir şekilde anlamış bulunuyoruz.
2002 kazılarında aynı noktada komşu iki ayrı yapının farklı mimari izleri kısmen de ol
sa belirlenmiştir. Büyük apsisli yapının gelişimini görebilmek ve muhtemel girişini belir
lemek amacıyla, 4,000 yılı kazılarında doğu kısımda çalışılmıştı. Ancak ne yazık ki bü
yük bir bölümü 1.0.7. ve 4. yüzyıllarda tahrip edilen bu kesimde 1 No.lu Protogeomet
rik Dönem apsisli yapısının orijinal izlerine rastlanamamıştı. Alandaki yegane mimarı
eleman, açma sınırlarının güneybatısında kalan kuzey-güney doğrultulu bir duvar par
çasıdır. 2092 yılında yürütülen çalışmalarda PG dönem yapısını tahrip eden bu mima
ri izlerin 1.0. 6. yüzyıl içlerine tarihli bir yapının temel kesimini oluşturduğu anlaşılmış
tır. Eldeki kuzey-güney doğrultulu bu duvarın açma sınırları içinde kalan uzunluğu 3.84
m., genişliği ise 0.86 m.dir.

2002 yılı kazılarında Protogeometrik Döneme tarihlenen 1 No.lu apsisli yapının
güneyinde ikinci bir benzer yapı ile karşılaşılmıştır. Aynen 1 No.lu yapıda olduğu bu ör
neğin de batı kısa duvarı pek i~i durumda korunamasa da bir epsıse sahiptir. Daha ön
ceki kazı kampanyalarında açıga çıkarılan kuzey duvarı ise başlangıçta 1. No.lu apsis
ii yapının güney duvarı olarak yorumlanrmştıe, Ancak 2002 yılı kazılarında bu kesim
de daha ayrıntılı olarak çalışıldığında ilkinden bağımsız başka bir yapı ile karşı karşıya

olduğumuz netlik kazanmıştır. Yapının batı ucunda kalan epsis oldukça düzensizdir. Bu
düzensizlik, muhtemelen yapıya ait belli tacüat evrelerinden kaynaklanmaktadır. Yay
yapan kesiminden hareket ile, korunan kadarıyla 2 No.lu apsisli mekanın genişliği 3.90
m., korunan uzunluğu ise 2.20 m,dir. 2 No.lu apsisliyapının güney taşları arasında yak
laşık 0.14 m. çapa sahip olan bir alanda yoğun karbon partikülleri gözlenmiş ve bu kar
bonlu alanın etrafındaki taşların da kısmen bu yuvarlak şekilli hattı destekleyecek şe
kilde yerleştirildikleri anlaşılmıştır. Sözü edilen bu karbon izleri, büyük bir olasılıkla ya
pının duvarına destek olmak için dik olarak yerleştirilen ahşaplardan birine ait olmalı

dır. Bu yapı içinde stratigrafiyi anlamak amacıyla yürütülen derinleşme çalışmalarında
ne yazık ki çok verimli sonuçlara ulaşılamamıştır. Bu örneğin, kuzeyindeki 1 No.lu ap
sisii yapıdan daha ciddi bir şekilde geç dönemde tahribe uğradığı anlaşılmıştır. Çalış
malar sırasında net bir taban düzlerrtl ve bununla bağlantılı herhangi bir malzeme ele
geçirilmemiştir. Derinleşme çalışmaları sırasında, yapının temel kodları seviyelerinden
elde edilen seramik buluntular ise geniş bir zaman dilimine aittir ve yapının kuruluş ta
rihini net olarak bizlere bildirmede pek anlarnh yeriler sağlamaz. Bunlar arasındaki en
belirgin örnekler,LA. 10. yüzyıl sonlarından 1.0. 8. yüzyılın üçüncü çeyreğine kadar
uzanırlar. Muhtemelen OrtaGeometrik Dönem içlerine ya da sonlarına tarihlenebilecek
parçalar arasında askı ve tam konsantrik daireler ile bezemeli skyphoslar yoğunluk ta
şır (Resim: 1)4.Aynı alandan elde edilen bazı az sayıdaki yüksek ayaklı skyphos kaide

3 Bakır G. et al, "2000 Yılı Klazomenai Kazısı", 23. KST 1, Ankara, 2002, 42; Bakır G. et al, "2000 Yılı Klazomenai Ka
zısı'', 24. KST 1, Ankara, 2003, 205-207.

4 Ele geçirilen seramikler içerisindeki 1079/5No.lu ağız kenan çentikli skyphosparçasının proüli, üzerinde Rhodos ağa

Ci bezemesinin bulunduğu kuşlu skyphoslara benzemektedir. Söz konusu parçanın Thera'daki benzerleri için bkz. A.M.
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parçalarının kesin olarak Protogeometrik Döneme ait olduklarını söylemek o denli ko
lay değildir. Zira bu alanda ve kentin de~işik noktalarında yürütülen kazılar bizlere yal
nız kent özelinde değil, belki de tüm Dogu Yunan dünyasında Protogeometrik üslubun
neredeyse 1.0. 8. yüzyıl ortalarına kadar yaşadığını kanıtlamıştır. Limantepe'nin güney
eteklerinde odaklanan Protogeometrik ve Geometrik Dönem konutları arasındaki bu
yeni 2 No.lu apsisli yapı, hem kodu itibarıyla ve hem de sınırlı da olsa sağlamış oldu
gu seramik buluntular ile şimdilik en geç tarihli örnek olarak belirlenebilir.

2001 yılı kazısında açığa çıkarılan kuzeybatı-güneydoğu doğruıtulu, taş sırasının

hem 1 No.lu yapı ile ilişkisini anlayabilmek hem de tarihini saptayabilmek amacı, 1 No.lu
apsisli yapının güneydoğu kesiminde çalışmalara bu yıl da devam edllmlştir". Yapılan
çalışmalar sonucunda bu oluşumun yaklaşık 4.0 m. uzunluğa sahip olduğu belirlenmiş

tir. Söz konusu duvar etrafında derinleşildiğinde ise, üstteki geç dönem dolguları tara
fından kısmen tahribe uğrayan, iki farklı taban düzleminin izleri ile karşılaşılmıştır. Her
iki tabanın korunan kısımları üzerinde ne yazık ki yoğun bir malzeme grubu ele geçiril
memiştir. Ancak bu kısımların etrafından ve altındaki taban altı dolgularından gelen se
ramik buluntuların hepsi, Protogeometrik Döneme aittir (Resim: 2). Bu alanda elde edi
len ve zayıf da olsa kısmen korunabilen iki taban düzlemi, muhtemelen 1999 yılı kazı

larında açığa çıkarılan 1 No.lu apsisli yapı ile bağlantılıdır. Dolayısıyla, sözü edilen du
var da büyük bir olasılıkla ilgili yapının güney duvarının doğu kısmına ait olmalıdır.

2002 yılı çalışmalarında açmanın batı kısmında muhtemelen ıo. 8. yüzyıla ta
rihlenebilecek dolgu altında, tahribe uğramamış bir sanduka mezar bulunmuştur. 0.46
m. ene ve 0.95 m. boya sahip olan sanduka mezarın yapımında dik olarak yerleştirilen

levha taşlar kullanılmıştır. Mezar, kireç taşından düz plaka bir taş ile örtülmüştür. Me
zarın dışında, batı kısımda plaka taşları desteklemek için orta boy taşlardan oluşan bir
dolgu kullanılmıştır. Bu sanduka mezarda yaklaşık olarak dokuz aylık bir bebeğe ait
olan iskelet kalıntıları yanında bir tane yüksek ağızlı, konik ayaklı Geç Protogeometrik
Döneme tarihlenebilecek skyphos ele geçirilmiştir6 . Bir yüzündeki iki perçin deliğinin

kanıtladığı üzere zamanında tamir edilen bu skyphosta yegane bezeme dışta ağız ke
narında izlenir. Bu alanda bir yüzde tek sıra dalgalı çizgi yer alır; aynı alan diğer yüz
de ise tümüyle firnislenmiştir (Resim: 3). Hem bu yeni sanduka mezar, hem de önceki
kazı kampanyalannda aynı alandan elde edilen ve yine bir çocuk için yapılan pithos
mezar ile Ankara Universitesi'nin kazılarında açığa çıkarılan el yapımı uma kaplarının

da kanıtladığı üzere Karanlık Çağlarda Limantepe'nin güneyetekleri yerleşme içi (int
ramural) mezarlık alanı olarak da kullanılmıştır. Çeşitli pişmiş vazoların hediye olarak
bırakıldığı pithos mezar ile bu yeni sanduka mezar, Geç Protogeometrik Döneme tarih
Ienebilir. EI yapımı vazoların muhtemelen uma kabı olarak işlev gördüğü örneklerde ise
herhangi bir hediyenin bulunmaytşı tarihlendirme problemini karşımıza getirir. Ancak
bu örnekler de muhtemelen 1.0. 12-11. yüzyıllara ait olmalıdır. 1.0. 11. ve 9. yüzyıllar-

Snodgrass, The Dark Age of Greeee, Edinburgh, 1971,78, Fig.38. Buradaki benzerde skyphos M.Ö. yaklaşık ~.30 yı
lı dolaylanna tarihlenmektedir. J.N.Coldstream, Greek Geometrie Pottery, Londra, 1968, 247-248, lig. 78b. Ornek,
M.O. 750 yılı dolaylarına tarihlenmektedir. 1079/3 No.lu örneğin Marmariani'de ele geçirilen benzeri için bkz. J.N.
Coldstream, 38-40, fig. 8a. Lefkandi'de ele geçirilen benzeri için bkz. V.R.Desborough, The Greek Dark Ages, Lond
ra, 1972, 197-198, lev.45b. Formun benzer örnekleri, M.O. 900 yılı dolaylarına tarihlenmiştir. 1044/8 No.lu skyphos
kaidesinin benzeri için bkz. M.R. Popham, L.H. Sackett, f",G. Themelis (ed.), Lefkandi I. The Iran Age (BSA Supple
ment 11), Londra, 1979-1980,299-300, levha 152 no. 7. Ornek, Geç Protogeometrik Döneme larihlenmiştir.

5 Bakır G. Et al, "2001 Yılı Klazomenai Kazısı", 24. KST 1, Ankara 2003, 205-206. 2000 yılında Arkaik dönern yapısı
içerisinde yapılan sondaj içerisinde açığa çıkarılan duvar fragmanının 1 No.lu yapının güney duvarı olarak düşünül
mesi ve söz konusu taş sırasının da bu duvar fragmanı ile aynı doğrultuda olması sebebiyle güney duvarın devamı
olduğu düşünülmüştür.

6 Andreiomenou, A., "fip<ılToyro(,ııınpIKıl Kext YC<ılıırtp1Kıl Krpexııwdı eK !3pexueçl !3ol<ıl'l'lexç"", AE 1985,60-61. Prologeornet
rik Döneme tarihlenen ve içte dırdak kenarında rezerve band bulunan benzer örnek, tek kulplu fincan formundadır.
Lefkandi'den gelen benzer örnekler için bkz., M.R. Popham, L.H. Sackett, P.G. Themelis (ed.), Lefkandi I. The Iran
Age (BSA Supplement 11), Londra, 1979-1980, 298-300 fig. 8E; levha 13.28, 31-32, 152.7-8. Lefkandi buluntuları, du
dak kenarında tekli zikzak motifl içermesi ve ağız kenarından gövdeye geçişte çentik bulunmasından ötürü Geç Pro
togeometrik Döneme tarihlenmiştir; ayrıca formun Euboia'daki örneklerinin Attika geleneğinden uyarlandığı vurguIan
mıştır. Khalkis'ten gelen benzer bir başka skyphos için bkz., Andrlornenou, A., "Skyphoi de I'atelier de Chalcis ( fin
Xe_ fın vıııe s.av.J.C.) II, BCH 109, 1985,49-75, nr. 2, fig. 1-2. Söz konusu benzer kap, Lefkandi örnekleri ile karşı
laştırılarak Geç Protogeometrik Döneme tarihlenmiştir.
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da Ege dünyasında ölü gömme geleneğinde, hatta belli yerleşmelerin kendi özelinde
bile yoğun çeşitlilik söz konusudur". Aslında verilerin sınırlı oluşundan ötürü kentlerin iç
organizasyonlarına dönük çok net bir resme sahip olamasak da, Klazomenai'da oldu
ğu gibi Argos, Asine, Nea lonia (Volos) gibi merkezlerde özellikle çocukların yerleşme

içine ya da çok yakınlarına gömüldükleri izlenir8.

Söz konusu sanduka mezarın altmda. açmanın güneybatı bölümünde, daha alt
kodlarda diğer örnekler gibi doğu-batı doğrultusunda uzanan yeni bir apsidal yapının

(3 No.lu apsidal yapı) kuzey duvarı ortaya çıkarılmıştır. Açma sınırları ,içjnde kalan du
rumuyla bu duvarın uzunlugu yaklaşık 3.90 m.dir. Daha üst kodlardaki 1.0. 7. ve 4. yüz
yıl yapıları ile Geç Protogeometrik Dönem sanduka mezarın yapımı sırasında, bu yeni
birimin apsisli batı kısa kenarı kısmen tahribe uğramıştır. Sanduka mezar ile kurduğu
stratigrafik ilişki, yapının kesin olarak 1.0. 10. yüzyılın sonundan daha erken bir tarihe
ait olduğunu kanıtlar. Yapının dışında (kuzeyinde) çok dar bir alanda yürütülen kazı ça
lışmalarında yanık, kerpiçli bir zemin üzerinden muhtemelen bir amphoraya ait olan an
cak herhangi bir profilli kısmın korunmadığı seramik parçaları toplanmıştır. Sözü edilen
vazo üzerinde muhtemelen üç bezemeli kuşak mevcuttur. Her kuşakta farklı ayrıntıla

ra sahip olan elle yapılmış yarım konsantrik daireler ve ara bezeme elemanı olarak da
dalgalı çizgiler izlenir. Yarım konsantrik dairelerln merkezlerinin masif oluşus, daha alt
kuşaktakilerin ise yanına yapılan yarım ay şeklindeki solid boyalı eklerin dışına nokta
dizilerinin ekienişPO ilginç bezeme özellikleri olarak karşımıza çıkar. Protogeometrik
Dönem seramiğinde birden fazla bezeme kuşağı en belirgin bir biçimde karından kulp
lu amphoralarda izlenir; yapının dışından gelen gövde parçaları da büyük olasılıkla bu
forma ya da seyrek de olsa ilgili dönemde karşımıza çıkan dört kulplu amphoraya ait
olmalıdrrtt. Yapı içerisinde sürdürülen kazı çalışmalarında, söz konusu bezemeli kap
ile aynı kodlardaki düzlem üzerinde el yapımı ve perdalılı, çift kulplu bir mutfak kabı da
ele geçirilmiştir(Resim: 4)12.

7 Atina, bu durumun en açık göstergesidir. Örneğin Kerameikos, tüm Protogeometrik ve Geometrik Dönem boyunca
yerleşme dışı mezarlık alanı olarak kullanılırken, aynı tarihlerde Akropolis etralındaki açığa çıkarılan kuyuların ve sey
rek mezarların da gösterdiği üzere yerleşme de dönem boyunca seyrek de olsa gömüler yapılabilmektedir. Bu konu
daki daha ayrıntılı tartışma için bkz., J. Whitley. Slyle and Soeiety in Dark Age Greeee, Cambridge, 1991,61-62. Bu
na karşın Karanlık Çağlar için en iyi merkez durumunda olan Lelkandi'de de ise Submyken Döneminden itibaren me
zarlıklar yerleşmeden ayrı ve bağımsız birer birim olarak karşımıza çıkar. Lelkandi'nin mezarlık alanları ile ilgili olarak
ayrıntılı ve güncel tartışmalar için bkz., i. Lemos, The Protogeometrie Aegean. The Arehaeology of the Late Eleventh
and Tenth Centuries BC, Oxlord, 2003, 161-168.

8 Argos'taki Protogeometrik Dönem intramural gömüleri için bkz., R. Hagg, Die Grôber der Argolis in submykeniseher,
protogeometriseher und geometriseher Zeit, i: Lage und Form der Grsber, Uppsala, 1974, 87-91; R. Hagg, "Argos
and its neighbours: regional variations in the burial praclices in the Protogeometric and geometric perlods", A. Pari
ente and G. Touchais (ed.), Argos et /'Argolide: Topographie et urbanisme. Aetes de la Table Ronde internationale,
Athenes·Argos 28.4-1.5. 1990, Atina, 1998, 131-134; i. Lemos, ibid. 157. Asine örnekleri için bkz., O. Frödin, A.W.
Persson, A. Westholm, Asine i. Results of the Swedish Exeavations, 1922-1930, Göteborg, 1938, 129-130; B. Wells,
Asine ii. 4,i, The Protogeometrie Period, The Tombs, Göteborg, 1976, 13-17; i. Lemos, ibid., 158-159. Nea lonia (Vo
los)'daki PG yerleşmesi içine ve çok yakınına yapılan gömüler ile ilgili ayrıntılı tartışmalar ve referanslar için bkz., i.
Lemos, ibid., 172. Lemos, bu çalışmasında benzer durumun Thessalia bölgesindeki Velestino ve Halos için de geçer
li olduğunu belirtir.

9 Elle yapılmış konsantrik daireleri n merkezlerinin masif olarak boyanışı Lefkandi'de Submyken - Erken Protogeomet
rik Döneme tarihli buluntularda çok sevilen bir eleman olarak karşımıza çıkar: M.R. Popham, L.H. Sacketı, P.G. The
melis (ed.), Lefkandi i. The Iran Age (BSA Supplement 11), Londra, 1979-1980,313, levha 94.9.3, 10.4.

10 Myken seramiğinde özellikle elle çizilen konsantrik dairelere ya da diğer bitkisel motiflere yapılan nokta dizileri şeklin

deki ekler GH iii C orta evreden (ca. M.O. 1150-1140) itibaren gözlenir ve PG dönem de devam eder. Myken serami
ğindeki tarklı örnekler için bkz., PA Mountjoy, Regional Myeenaean Oeeorated Pottery, RahdenIWestf., 1999, 168
lig. 47 (GH III C orta, Argolis), 178 lig. 51.387 (GH III C geç, Argolis), 193 lig. 60.460 (Submykerı, Argolis), 394 lig.
138.91, 396-397 lig. 139-140 (GH iii C geç, Elis), 429 lig. 151.101 (GH III C orta, Akhaia), 431 lig. 152.103-104,436
lig. 155 (GH III C geç, Akhaia), 630 lig. 241 (Submyken, Altika).

11 Muhtemelen iki yatay iki de dikeyolmak üzere toplam dört kulpa sahip olan ve Submyken - Erken Protogeometrik
Döneme yerleştirilen amphora örneği için bkz., M.R. Popham, L.H. Sacket!, P.G. Themelis (ed.), Lefkandi I. The Iran
Age (BSA Supplement 11), Londra, 1979-1980, 335, lev. 112 P3.1. Aynı formun GH III C dönemiörnekleri için bakı
nız, E.T. Vermeule, "The Mycenaeans in Achaia", AJA 64 (1960), 4-7, levha 1-2. Çok bezeme kuşaklı karından kuIp
lu amphoralar, Lelkandl'de Subprotogeometrik i stilevresinde de izlenirler: ibid., 338-339, levha 282.

12 Myken yerleşmelerinde ilk kez ı.o. 13. yüzyılın ortalarından itibaren izlenen ve Geometrik Dönem içlerine kadar de
vam eden el yapımı seramik geleneği ile ilgili güncel tartışmalar için bkz., K. Reber, Untersuehungen zur handge
maehten Keramik Grieehenlands in der submykenisc/ıen, protogeometrisehen und der geometrisehen Zeit, Jonsered,
1991; 20-35; i. Lemos, The Protogeometrie Aegean. The Arehaeology of the Late Eleventlı and Tenth Centuries BC,
Oxtord, 2003, 84-97.
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Kaya Elmalı sektöründe yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan Protogeometrik Dö
nem yapıları birbirlerini kronolojik olarak takip ederler ve bazıları da kısmen yan yana
kullanılmışlardır.Şimdiye kadar sürdürülen kazılar sonucunda, kesin olmamakla birlik
te Limantepe'nin güney eteklerinde Erken Demir Çağında toplam üç ayrı yapı katı söz
konusudur. Batı yönüne doğru düzensiz epsis çizen yapı (2 No.lu örnek), etrafından

gelen malzemesi sebebiyle dönemin geç safhalarına tarihlenmiştir. Kuzey bölümde,
açığa çıkarılan 1 No.lu apsidal yapı, tabanından gelen seramikler sayesinde 1.0. 11.
yüzyıl sonu ile 10 yüzyılortalarına tarihlenmiş idj13. Daha güneyde ve alt kodlarda yer
alan ve içerisine yerleştirildiği mezar tarafından bir bölümü tahrip edilen 3 No.lu yeni
apsidal yapı ise elde edilen buluntuları itibarıyla Sub Myken-Erken Protogeometrik Dö
neme ait olmalıdır. Her iki yapı da birbirine oldukça yakın dönemlere aittir. Yön ve tarih
itibariyle paralelolan bu iki apsisli yapının tabanıarı arasındaki yaklaşık 45-50 cm.lik
kod farkı, höyükte bulunan kuzeyden güneye doğru olan eğimin bir göstergesi olmalı
dır. Ancak güney bölümde açığa çıkarılan ve 1 No.lu yapının güney duvarı olduğu dü
şünülen duvar fragmanı ile 3 No.lu yapının kuzey duvarı arasında çok küçük bir bölüm
de izlenen taş döşeme, her iki yapı arasındaki bir koridora işaret ediyor olmalıdır. As
siros'ta Geç Demir Çağına tarihli iki apsidal yapı arasında, bu tip taş döşemeye rast
lanmaktadırt-. Söz konusu döşemenin bulunduğu kodlarda, yapının dışında izlenen ve
üzerinde' in situ seramik parçalarının ele geçirildiği yanık kerpiçli taban da her iki yapı
arasındaki bir yürüme düzlemine işaret ediyor olmalıdır. 2002 yılında yapılan çalışma

lar, net bir şekilde Limantepe'deki prehistorik yerleşirnin güneyeteklerinin Erken Demir
Çağında yoğun bir yapılaşrnaya sahne olduğunu kanıtlamakta ve muhtemelen yerli
halklar ile de kaynaşan lonialı göçmenlerin ilk geldiklerinde bu alanı seçtiklerini göster
mektedir (Resim: 5).

FERiDE GÜL SEKTÖRÜ KAZıLARı

Fikret YILMAZ

M.Ö. 5. yüzyılın sonunda, Hippodamik planlı olarak yeniden kurulan yerleşme
nin bir bölümünün bulunduğu FGT sektöründe, bugüne kadar yapılan kazı çalışmala

rında 5 insula ve bu i.nş,ulaların içerisinde de 15 evin bir bölümü açığa çıkarılmıştı. 2002
yılı kazı kazılarında 1.0. 4. yüzyıla ait bir Klazomenai evinin planını anlamaya yönelik
çalışmalaradevam edilmiştir. Onceki yıllarda iyi durumda korunmuşolarak doğu ve ku
zey sınır duvarları açığa çıkarılan, 3 No.lu insuladaki F evi bu hedefe en uygun yapı

olarak seçilmiştir.

3F evi içinde yürütülen çalışmalarda evin ana planı ortaya çıkarılmış ve kuruluş

evresinde evin prostas planlı olarak inşa edildiği anlaşılmıştır. Konutbölümü, evin ku
zeyinde yer almaktadır. Bu bölümde andron ve aikastan oluşan odalar ile sütunların yer
aldığı prostas bölümü bulunmaktadır. Daha önceki yıllarda Basileia yapısında ve 1B
evinin güney bölümünde yapılan kazılarda güneyde yer alan mekanların işlik olarak
kullanıldığı saptanmıştı. Buna dayanarak 3 F evinin de güney bölümündeki mekanla
rın bu amaçla kullanıldığı düşünülmektedir (Resim: 6).

2002 yılı çalışmaları3F evinin, daha önceki yıllarda kısmen kazılmış olan 1C, 1D
evleri ve Basitele yapısının inşa evresinde uygulanan plan tipini tekrar ettiği görülmüş

tür. Tüm bu çalışmalar sonucunda, Klazomenai 4.yüzyll yerleşmesinde evlerin inşa ev
resinde prastas planlı olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

13 Bu yapının tarihlendirilmesine dönük tartışmalar için bkz., N. Aytaçlar. "The Early lron Age at Klazomenai", YE Er
soy, A. Moustaka, E. Skarlatidou. M.-C. Tzannes (ed.), Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony. Pro
ceedings of the 8ymposium. Abdera 20-21 October 2001 (baskıda).

14 KA Wardle, KA, O. Wardle, "Assiros Toumba: Remains of the Later Bronze Age"MlIpmcr. Mvnui; lovA"x_
BOI<O!OırOVAOv, Thessaloniki, 2000, 654.
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AKPıNAR NEKROpoLisi ÇALIŞMALARI
Bilge HÜRMÜZLÜ

1995-2000 yıllarında yoğun olarak araştırılan Akpınar nekropolisinde toplam 220
mezar açığa çıkarılmıştır. Malzeme üzerinde değerlendirme ve onarım çalışmalarının

sürdürüldüğü bir yıllık bir aradan sonra yeniden başlatılan 2002 kazılannda toplam 31
yeni mezar bulunmuştur.Akpınar nekropolisinde elde edilen veriler lonla seramik sana
tı, Klazomenai lahitlerinin kronolojisi ve ölü gömme adetleri hakkında önern.!i bilgiler
sağlamaktadır1 5. Bugüne dek açığa çıkan mezarlar, Akpınar nekropolisinin 1.0. 7.yüz
yılın başındanitibaren kullanıldığını göstermektedir. Nekropolis alanında ilk kullanılma

ya başlandığı andan itibaren, her aile için düzenlenmiş, dikdörtgen planlı bölme siste
minin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yetişkinlere .al.t ilk gömüler kremasyon mezarlardır.

Klazomenai'da inhumasyon geleneğine geçiş 1.0. 640-630 dolaylarında gerçekleş,m,iş

ve ilk Klazomenai lahltlert bu dönemde üretilmiştir.Akpınar nekrapolisinde bebekler 1.0.
7. yüzyılın ortalarından itibaren amphora ya da mutfak kaplarının içerisine gömülmüş

tür. Nekropolis alanı belirli kesintiler ile Erken Hellenistik Döneme dek kullanılmıştır.

2002 yıh çalışmaları esas olarak "O" alanında (Resim: 7) ve bu alanın kuzeyin
de kalan D-II plan karesinde yoğu,nl.ş.ştırılmıştır. "O" alanında yürütülen çalışmalar so
nucunda bebekler için kullanılmış 1.0. geç 7 - erken 6. yüzyıla ait biri Khios üretimi, di
ğeri ise Klazomenai üretimi Ç)1(J1ak üzere iki amphora mezar açığa çıkarılmıştır. Khios
amphorasının hediyesi olan 1.0. geç 7. yüzyıla ait koç figürini mezarın dışında ele ge
çirilmiştir. Klazomenai üretimi bir amphoranın kullanlldığl.2.;37 No.lu mezar ise taş sıra

sı ile oluşturulan bir çember içine alınmıştır (Resim: 7). 1.0. 6. yüzyılın sonlarında ise
bu çember, 251 No.lu Klazomenai üretimi bir başka amphora mezar için yeniden kul
lanılmıştır.

Bu mezarların kuzeyinde, Urla taşından ince, lehva şeklinde kapağa sahip Mo
nastrakia tipi bir lahit bulunmuştur. 257 No.lu bu lahlt yan duvarlarının çökmesi sonucu
ne yazık ki ciddi bir biçimde tahribe uğramıştır. Mezara ait tek hediye olan siyah firnis
li, Attika üretimi alabastran, kapağın üzerindeki yaklaşık 10 cm. kalınlığındaki kum ta
bakasmm içinde bulunmuştur (Resim: 8). 257 No.lu lahlt mezar bu buluntuya dayanı

larak 1.0. 6. yüzyılın son çeyreğine tarthlendirtlebilirte. Lahdin içerisinde, yetişkin bir bi
reye ait dağınık kemikler ile karşılaşılmıştır.

Bu alanda ele geçirilen 258 No.lu pişmiş toprak bebek lahdl, tam olarak korun
mamış pişmiş topraktan bir kapağa sahiptir. Bebeğe ait az sayıdaki kemikler dağınık

olarak ele geçirilmiştir. Hediyesi olmayan .ı~.hit form ve beze me özellikleri itibariyle, Mo
nastrakia tipi lahitler grubuna dahildir ve 1.0. 6. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilebilir
(Resim: 9)17.

Dağınık bir durumda ele geçirilen 242 No.lu amphora, yerel üretim, siyah firnisli
bir balık \abağı ile Attika üretimi bir cup skyphostan oluşan mezar hediyelerinin yardı

mıyla M.Ö.380 dolaylarına tarihlenmektedirw (Resim: 10). Söz konusu amphora, daha
önceki yıllarda açığa çıkan yetişkin rnezarlanrun da gösterdiği gibi, Akpınar rıekropoli

sinde Klasik Döneme ait gömülerin 1.0. 4. yüzyılın ikinci çeyreğinde başladığına işaret
etmektedir.

15 Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar hakkında bkz. G. Bakır-Y. Ersoy, "1997 Yılı Klazomenai Çalışmaları", KST20,
Ankara, 1999, 67-76; G. Bakır, el.al., "2000 Klazomenai Kazısı", KST23. Ankara, 2002, 48-49.

16 Söz konusu Atlika üretimi alabastronun benzeri için bkz. CVA Oxford Ashmolean Museum 1, lev. 48; N.E. Kallsas,
Aklıantos I, Alina, 1998, 66, lev. 68.1101.

17 Bu bebek lahlinin benzerleri R.M.Cook'un Klazomenai lahitler! üzerine kaleme aldığı monogralisinde, Monaslirakia sı

nılına ait I. Grup lahiller içine dahil edilmişIir. Bkz. R.M.Cook, ctezomenien Sarcophagi, Mainz, 1981,2-4, lig. 2ve 3.
18 Balık labağı için bkz. B.A. Sparkes-L'Ialcott, The Athenian Agora XII, Black and Plain Pottery, Princelon, 1970,311,

lig. 10, no. 1076. Cup-skyphos için bkz. ibid, 112, 279, lev. 26 ve lig. 6, no. 608; Elizabeth G. Pemberlon, "Corinthl
an Black-Glazed Pollery wilh Incised and Slamped Decoralion" Hesperia 66, 1997, 49-97. nO.72.
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Dil plan karesinde, 247 No.lu amphora da oldukça dağınık bir durumda ele .gl?
çirilmiştir. Mezar hediyeleri arasında bir a/abastron, olpe ve figürin yer almaktadır. 1.0.
3. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen Kausia giymiş erkek figürinin benzerleri Samothra
ke nekropolisinde de karşımıza çıkrnaktadtr"? (Resim: 11).

.. Bu alandaki çalışmalar, Akpınar nekropolisinde, Arkaik Dönemde olduğu gibi,
M.O. 4. yüzyıl ve Erken Hellenistik Dönemde de amphoraların bebek mezarları olarak
kullanıldığını ve bu amphoraların çevrelerini taşlar ile destekleme ya da üzerlerini bir
tümsek oluşturacak şekilde taşlar ile örtme geleneğinin sürdüğünü göstermektedir.

19 EIsbeth B. Dusenberg, Samothrace11, TheNecropo/eis, cstotoçues of Objectsby Categories, Princeton, 1998, 866
867, lig. H17, 2-3-4.
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Resim 2: 1 No.lu Protogeometrik yapının
güney bölümunde ele geçırilen
seramikler (Çizim: Fuat Yılmaz)

Resim 3: Geç Protogeometrik sanduka mezarı ve öl hediyesi olarak ele geçi
rilen skypfios (Çizim: Fuat Yılmaz)

Resim 4: 3 No.lu Submyken Protoge
ometrik yapıya ait bezemeli ka
palı kap ve e yapımı mutfak ka
bı (Çizım: Fuaf Yilmaz) '--------------------'
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Resim 6: Feride Gül tar
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Resim 9: 258 No.lu lahit

..----. Resim 8: 257 No.lu lahit buluntusu

Resim 10: 242 No.lu amphora ve buluntuları (Çizim: Gün
selOzbilen)

Resim 11: 247 No.lu amphora buluntusu
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HiERAPoLis 2002 YILI
ARAŞTIRMA VE KAZı ÇALIŞMALARI

Francesco D'ANDRIA *

italyan Kazı Heyeti'nin, Phrygia Hierapolis'indeki kazı ve onarım çalışmaları,
CIRDA bünyesinde (Torino Politeknik Uluslararası Arkeolojik Belge/eme ve Araştırma

Merkezi) benim başkanlığımda, 29 Temmuz-26 Eylül günlerinde gerçekleştirildi.

Çalışmalara: heyet başkanı olarak lecce Üniversitesi'nden Ord. Prof. Dr. Fran
cesco D'Andria, arkeolog)-; Genova Universitesi'nden Prof. Dr. Gianluigi cıotta, rnimar;
Venedik Universitesi'nden Annapaola Zaccaria Ruggiu, arkeolog; lecce Universite
si'nden Doç. Dr. Grazia Semeraro, arkeoloq; Doç. Dr. Paul Arthur ,arkeolog; Prof.Dr.
Tillia Ritti, epigrafist, Napoli Federico ii Universitesi; CNR Araştırmacısı Donato Attana
sio, kimyager; CNR Araştırmacısı Maria Piera Caggia, arkeolog; Francesca Silvestrel
li, araştırmacı arkeolog lecce, Francesco Guizzi, epigrafist, Roma; Cristina Crisafulli,
Michele Asolati numismat, Genova Universitesi'nden topografya profesörü Giancarlo
Pinto, Torina Politeknik'ten Araştırmacı 'ponatella Ronchetta, arkeolog; Trevar Ander
son antrapolog; arkeolog olarak lecce Universitesi'nden, Bruna Bruno, CarloDe Mitri,
Olga Frate, Erminia Rosaria lapadula, Barbara Pecere, Stefania Peluso, Alessandro
Quercia, Rıza HC!-Juk Soner, Paola Tagliente; Messina Universitesi'nden lorenzo Cam
pagna; ~ı:ınedik Universitesi'nden Daniela Cottica, Raffaella Bortolin, Anniuska MioUo;
Trakya Universitesi'nden Güven Gümgüm; jeofizik alarımda Bari Universitesi'nden
Prof. Dr. Evaristo Ricchetti, Giovanni Montrone, lecce Universitesi'nden Prof.Dr. Maria
Teresa Carrozzo Sergio Negri, Giovanni leucci, Stefano Margiotta, luigia Nuzzo ve
Serafina Corriero; mimar olarak Torino Politeknik'ten Francesco Bosso, Cristina Bon
fanti, Fabrizio Goggi, Paolo Mighetto, Antonia Spano, Olivia Musso, Cristina Natoli,.Di
ego Peirano; lecce Universitesi Arkeolojide Uzmanlık Okulu öğrencisi ve lecce Uni
versitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Emanuela Conoci, Antonio Rosario De Blasi,
Alessandro Monastero, Elenia Spagna, Marisa Tinelli; Venedik Universitesi'nden arke
oloji öğrencileri Federico Boscolo Marchi, Alessandra Canazza; mimarlik öğrencileri
Torino Politeknik)en Simona Alauria, Elisa Garberoglio, Gabriella Ferro, Gianfranco
Negro; Genova Universitesi'nden Emanuela Bordo, Marco Gasparini, Tiziana Di San
za, Simone Galotti; restoratör olarak Axel Nielsen, Paolo Gessani, Camiila Sinding-lar
sen, Murat Cura ve restorasyon öğrencileri Serhat Karakaya, Elisa losi, ve Katia Za
netti, Türk arkeoloji öğrencileri Hacer Sancaktar ve Duygu Hoşafcı katılmışlardır. Fo
tograflar M. Ali Döğenci tarafından çekilmiştir.

. Çalışmalar; Üniversite ve Bifimsel Araştırma Bakanlığı (COFIN), Dışişleri Bakan
lığı, ıtalyan Uzay Ajansı, Sayın Helga Winkler'in yardımları sayesinde Torino FOWA
Kuruluşu tarafından finanse edilmiştir.

Prof. Dr. Francesco D'ANDRIA, Universrta Degli Studi Scuola Di Specializzazione, in Archeologia Classica e
Medioevale Via D. Birago 64 73100 leccelıTALYA
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.. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Antalya Müzesi'nden Sayın ilhan
Unlüsoy tarafından temsil edilmiştir. Kendisine, Denizli Müzesi araştırmacılarına, Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne ve Dr. Alpay Pasinli'ye kendim ve ekibirn adı

na en içten teşekkürlerimizi sunarım.

Bu sene, heyetin ana hedeflerinden birini gerçekleştirdik: Torino Politekniği'nden
Prof. Bruno Astori başkanlığında Hierapolis'in 1:1000 ölçeğinde sayısal haritası hazır

landı. Türk Kültür Bakanlığı'ndan sağlanan 1:500 ölçekı.! harita üzerinde vektöryelöl
çümleme tamamlandı (Resim: 1). 2002 yılında Cenova Universiteşi'nden bir ekip, yer
leşimin batı tarafını, Selçuklu Kalesi ile birlikte haritaya işledi. Bari Universitesi'nden Ivo
Ricchetti yönetiminde bir ekip uydu kanalıyla araştırmalar yaptı: Fransız uydusu SPOT
aracılığıyla4 adet orta çözünülürlüklü (10 m.) pankromatik fotoğraf alındı, dijital model
Ierne çalışması yapılmaya başlandı. Amerikan uydusu QuickBird'den yüksek çözünülur
lüklü (0,70 m.) ve multispektral (2,8 m.) bir resim alındı. Pankromatik ve multispektral
resimler üzerindeki çalışmalarda kentin ortogonal planının dışındaki verilere ulaşıldı.

GPR ile yapılan jeofizik araştırmalar ve elektikli tomografi çalışmalarının sonuç
ları manyetik çizimler ile karşılaştırıldı. Bu araştırmalar özellikle Apolion Tapınağı'nın
yer aldığı alandaki sismik kırıkları saptamak amacını taşıyordu.

Orta9.ağ Dönemi araştırmaları lecce Üniversitesi'nden Prof. Paul Arthur tarafın
dan Agora nın doğu tarafında gerçekleştirildi. Araştırma, Xl. yüzyıla tarihlenen Kili
se'nin yakınında yürütüldü, 89 adet mezar ortaya çıkarıldı; iskeletler üzerinde antropo
lojik araştırmalar yapılmaktadır. Kazının tamamlanması ile Türkiye'de Orta Bizans Dö
nemi toplumuna ait en geniş örneklendirme ortaya çıkacaktır.

Uzun yıllar sürecek antropolojik çalışma Prof. Trevor Anderson tarafından 163d
No.lu mezar üzerinde başlatılmıştır. Söz konusu mezar geçen yıl Denizli Müzesi'nden
Dr. Haşim Yıldız tarafından bulunmuştur. Mezar Hierapolis Nekropolis'inde lmparator
luk Dönemi'ne tarihlenen Yahudi bir aileye ait zarar görmemiş tek örnektir. Iskeletin
grafik belgelenmesi ve fotomozayiği yapıldıktan sonra, Antropolog Trevor Anderson ta
rafından mini kazısı ve antropolojik analizi yapılmıştır: Şu ana kadar elde edilen bilgi
lere göre en az 20 kişiye ait gömü vardır. Ayrıca silindirik bir uma içinde cam vazo he
diyesiyle birlikte yapılan bir gömü bulunmuştur.

Denizli Müzesi ile yapılan işbirliğiyle Donatella Ronchetta (Torino Politeknik)
başkanlığında Kuzey Nekropolis'inde yürütülen çizim, grafik ve fotografik belgelerneler
devam etmiştir.

Tullia Ritti (Napoli Federico ii ve Roma Üniversiteleri) tarafından yürütülen epig
rafik araştırmalar, Kuzey Nekropolis'inde Denizli Müzesi'nden Haşim Yıldız tarafından

bulunan yeni yazıtlar üzerinde yoğunıaştırılmıştır. Iki yeni mezar yapısı, ıbranice başka
bir yazıt ve Makedonyalı olçluğu anlaşılan bir kişiden bahseden bir metin ortaya çıka

rılmıştır. Hierapolis'te Orta Imparatorluk Dönemınde hala kentin kuruluş döneminden
gelen isimler kullanılmaktaydı. Triton Çeşmesi ithat yazıtlarının incelenmesi sonucun
da iki ayrı ithafçı saptanmıştır, birincisi Elagabalos Döneminin sonlarına, diğeri ardılı

Aleksandros Severos Dönemine aittir.
Onarım çalışmaları Axel Nielsen başkanlığında, Triton Çeşmesi'ne ait mermer

mimari parçalar, Agora'nın batı cephesine ait bir sütun (Resim: 2), Apollo Tapınağı'nın
Dor düzeni portikosunda gerçekleştirilmiştir. Restoratörler Paolo Gessani ve Camiila
Sinding-larsen, geçen yıl Frontinus Caddesi traverten katmanları arasında bulunan ve
Sokrates portresı taşıyan tondonun temizliğini ve onarımını yapmışlardır.

Gezi Parkuru
Frontinus Kapısı ile Apolion Tapınağı'nı birleştiren antik yol boyunca bir gezi yo

lu oluşturma çalışmaları bir diğer hedefimizdir. Bu parkur üzerindeki çeşitli anıtların, ka
zı, onarım ve tanıtma çalışmaları sürdürülmektedir.

Bu kapsamda Triton Çeşmesi'nin 70 m. uzunluğundaki havuzunun temizliği ya
pıldı ve döşeme tuğlalarını kaplayan kalker tabakalar kaldırıldı. Havuzun en eski kap
lamasının mermer levhalardan yapıldığı kanıtlandı (Resim: 3).
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Korkuluğun temizliğinden sonra, 1:20 ölçekli çizimi ve mermer bloklar üzerinde
ki tüm izlerin kayıtları yapıldı. Mermer korkuluğun ve monolitik büyük havuzları kapsa
yan 5 eksedranın yeniden düzenlenmesi hedeflenmektedir. IBAM-CNR Enstitüsü'nden
Mimar F. Gabellone, üç boyutlu sanal restitüsyonunu gerçekleştirdi (Resim: 4). Steno
pos 5 ile kesişen noktaya kadar Frontinus Caddesi'nin kazısına devam edildi, bu sıra

da traverten kanalların karmaşık stratigrafisi ortaya çıkarıldı.

Bu noktada parkur, sıcak su akıntısı ve depremler sonucu şehir planında yapı

lan değişiklikler nedeniyle doğuya doğru kıvrılmaktadır (Stenopos 5).

Büyük Yapı

Roma yapısının üzerinde yer alan Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait yapıların

kazısı devam etmiştir. Sismik bir hareket sonucu terk edildiği düşünülen ve ıx.-x. yüz
yıllara tarihlenen Bizans yerleşiminin oldukça karmaşık bir planı vardır (Resim: 5). Kır

sal yaşama işaret eden Osmanlı Dönemi yörük yerleşimi de dikkat çekicidir. Bu döne
me tarihlenen yuvarlak planlı bir yapı ve etraftan toplanan bloklarla yapılmış olan dar
bir yol mevcuttur. Bu döneme tarihlenen bir ocakta bulunan delikli bronz sikke, Sultan
Süleyman ii (1687-1691)'ye aittir (Denizli Müzesi'nden Ali Ceylan tarafından saptan
mıştır), yani Hierapolis kentinin son dönemine tanıklık eden kronolojik bir belgedir.

Kazı/ar bu yapının hamam işlevini kanıtlamıştır: Duvarlardapişmiş toprak kanal
lar (Resim: 6), suspensurae içeren bir mekan. Dikdörtgen planlı yapıda iki sıra birbiri
ne paralel mekanlar ayırt edilmiştir. Yapı iki insula üzerinde yer almaktadır ve Flavius
lar Dönemine tarihlenmektedir. Çevreleyen duvar büyük traverten bloklardan yapılmış

tır ve 2,50 m. yüksekliğindedir, geniş yivli bir blok ile sonlanmıştır.

Katedral
1960 ila 1975 yılları arasında Mario Mirabella ve Laura Palmucci tarafından ka

zısı yapılan Protobizans Dönemine tarihlenen Katedral de gezi parkuru içine alınmıştır.

Torino Politeknik ekibi tarafından çalışmaya devam edilmiştir. Hıristiyanlık Döne
mine ait yapının izlenmesini engelleyen bitki örtüsü temizlenmiştir. Duvarların tanım

lanması ve mimari parçaların fişlenmesine başlanmıştır (Resim: 7). Kuzey bölümde yer
alan bir apsis yıkıntısı tanımlanmıştır. Belge/eme çalışması onarım projesinin yapılma

sına olanak tanıyacaktır (Resim: 8).

Dorik Avlulu Ev
Venedik Ca Foscari Üniversitesi'nden Annapaola Zaccaria başkanlığındaA 1207

No.lu salonun kazısı tarnamlanrruştrr, V. yüzyıl başlarına tarihlenen mekanın fresk be
zemeleri dikkat çekicidir, bu yapı LS. LV. yüzyılortalarına tarihlenen depremden sonra
ki yeniden yapılanma dönemine aittir (Resim: 9).

Bezemede baklava motifleri ve başağı duran yunus balıklarının taşıdığı dörtgen
ler yer almaktadır. Beyaz renkle yapılmış olan üçgen/er içinde kabaca işlenmiş, karika
tür gibi kadın profilleri görülmektedir.

Bu sene, salonun kazısı sırasında, geçen yıl bulunan Dionysos figürlü candelab
rum ile benzeşen Attis figürlü bir diğer candelabrum ele geçirilmiştir (Resim: 10).

Söz konusu evde kiler olarak kullanılan iki mekan bulunmuştur: büyük güveçler,
amphora/ar, pithoslar, ve iki fırın. Geç Antik ve Protobizans Dönemi keramikleri Danl
ela Cottica tarafından çalışılmaktadır.

Tiyatro
Çalışmalar, Prof. Gianluigi Ciotta başkanlığında ve Prof. Astori'nin işbirliği ile

gerçekleştirilmiştir. Tiyatronun skenefronsunun onarımı için blokların tanımlanması ya-
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pılarak veri tabanı oluşturulmuştur. Bizans Döneminde üzerine yapıların inşa edildiği

güney analemmaduvarının yıkıntısı ortaya çıkarılmıştır. Mermer bloklar arasında Tibe
rios Klaudiosa ithaf edilen bir yazıt ele geçirilmiştir.

Apolion Kutsal Alanı
F stenoposu kazısı, Apolion Kutsal Alanı'nın kuzey temenosunun belirlenmesini

sağlamıştır. Protobizans Döneminde (LS. V.-VI. yüzyıllar), alan yeniden düzenlenerek
hayvan yetiştirmek için kullanılmıştır.

Turist otobüsleri için park yeri olarak kullanılan ve sarı renkli bir tuvaletin yer al
dığı alan, Genel Müdürlüğün izni ve Denizli Valisi Sn. Yusuf Ziya Göksu'nun katkısı ile
kaldırılmıştır. Böylece, geçen yıl yapılan jeofizik araştırmaların işaret ettiği anıtsal yapı
ların incelenmesine başlanabilmiştir. Antik kentin merkezini oluşturan Apolion Kutsal
Alanı'nın planı ortaya çıkmaya başlamıştır. Ne yazık ki yapının ortasından geçen kara
yolu yapıyı ikiye bölmektedir, umarım bu sene Apolion Kutsal Alanı'nın imajına zarar
veren ve anlaşılmasına engelolan bu unsur ortadan kaldırılabilir.

2002 yılı çalışmaları sayesinde alanda dört terasın yer aldığı anlaşılmıştır, Hel
lenistik karakterli mermer basamaklar ile birbirine bağlanmaktadır. Kutsal alan, arınma
işlevli Tapınak Çeşmesi ile Frontinus Caddesi'ne bağlanmaktadır. Böylece 2. terasa
geçilir; bu alan Flaviuslar Dönemine tarihlenen mermer Dor düzeni bir portiko ile çev
rilidir, buradan Apolion Tapınağı ve Plutoniuma geçilir (Resim: 11).

Üçüncü dar bir teras, mermer bir merdiven ile üst terasa geçişi sağlar. Burada
Protobizans Döneminde kireç yapmak amacıyla pek çok rnlrnart mermer parça toplan
mıştır. Çok sayıda Apolion Tapınağı'na ait sütun parçası, lon düzeni başlık, kaide ve
friz parçaları yer almaktadır, sikkeler üzerinde yapı peripteros esastylos planlı olarak
betimlenmiştir. Bu nedenle Plutonium üzerindeki dipteros in antis planlı yapı yanlışlık

la Apolion Tapınağı olarak tanımlanmış olmalıdır. Büyük tapınak daha hakim konumda
olan üst terasta yer alıyordu.Başlıklar LS. i. yüzyıla tarihlenmektedir. Tapınak, LV. yüz
yıldaki depremden sonra terk edilmi~tir, sütunlarının büyük bölümü Denizli Müzesi ta
rafından yapılan kazılardan anlaşıldıgı üzere, Büyük Hamam yapısına taşınmış ve ana
salonun yapımında kullanılmıştır. Bu sütunlardan birinin üzerinde Yunanca, Imparator
Tiberius ve Demos'a ithaf yazıtı yer almaktadır.

Bugüne kadar Apolion Tapınağı olarak tanımlanan prositylos in antis planlı yapı

nın işlevi neydi? Yapının sistemli çizimi ile iii. yüzyıla tarihlendiği anlaşılmıştır. Daha es
ki döneme tarihlenen bloklar kullanılmıştır. Bu mermer bloklar arasında Klaros kehanet
metni yer almaktadır. Yine alfabetik metin de yapının tabanında kullanılmıştır. Bu sene
müzeye taşıma işlemi gerçekleştirildi. Alfabetik kehanet metni Hierapolis kentinin en
önemli epigrafik metnidir.

Tapınağın güneyinde yer alan mermer yuvarlak kaide incelemesi, Plutoniumun
yerinin tarumlanmasına olanak vermiştir ve metal bir parmaklık ziyaretçilerin yaklaşma

sını engellemektedir. ıtalya Palestrina'daki Fortuna Praeneste Kutsal Alanı'ndaki locus
religiose saeptus ile benzerlik gösteren bir monopterostur. Kehanetin yapıldığı mekan,
Hierapolis Apollon'un da olduğu gibi yuvarlak planhdır.

Kehanet metni Apolion Karelos'tan söz eder, yer altı ile bağlantılıdır. Tiyatroda
bulunan yazıtiı bir heykel, kısa khitonlu ve Anadolu tanrıları gibi mantosunu göğsü üze
rine atmıştır. Tanrı ayrıca tiyatronun bir alınlığında kutsal alana adanan vazolarda oldu
ğu gibi çifte balta ile betimlenmiştir. Hierapolis sikkelerinde Apolion Kareios'un çeşitli

betimlerı atlı da dahilolmak üzere mevcuttur.
Gel/ada yer alan blokların taşınması ile olağanüstü bir şey keşfedildi: Taban üze

rinde 35 cm. çapında yer alan bir delik, cehennemin girişi olan Plutonium mağarası ile
bağlantı sağlıyordu. Bu bir tür bothrostu, yer altı Iibasyonları için bir altardı, gökyüzü
tanrıları adakları için kullanılan bomosun zıttıydı (Resim: 12). Apolion Tapınagı keha
net binası olarak düşünülmelidir. Alfabetik kehanet metni buradaydı, cehenneme yapı

lan sunular için bothros burada yer alıyordu, harflerin çekildiği monopteros Plutonium,
mağaranın girişi de buradaydı.
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Kent merkezinin incelenmesi sırasında şimdiye kadar üzerinde durulmamış olan
Pamukkale Motel'in havuzunda yer alan yapı da çalışılmaya başlandı. Turist akınının
olmadığı sabahın erken saatlerinde ekibirn tarafından sualtı çizimleri yapıldı. Frontinos
Caddesi ile aynı sırada, meydana açılan lon düzeninde bir portiko olduğu anlaşıldı. Ku
zey tarafında LS. L yüzyıla tarihlenen bezemeli merrner .amtsal bir kapı ortaya çıkarıl

dı. Burada söz konusu olan büyük plateianın güneyine LS. L yüzyılda inşa edilen Hi
erapolis kentinin sivil agorasıdır. Diğer Küçük Asya kentlerinde olduğu gibi Apollan Kut
sal Alanı ile bağlantılıdır. Kentin sivil, politik ve dlnt hayatının sürdürüldüğü anıtsal bir
yapıdır.

Bu yıl heyetin kurucusu olan Prof. Paolo Verzone'nin doğumunun yüzüncü yılını

kutladık. Onuruna Prof. Daria De Bernardi Ferrero'nun küratörlüğünde bir kitap yayın

Iadık. Şubat ayında Torino Politekniği'nde Prof. Verzone adına bir kongre düzenledik
ve faaliyetleri ile ilgili bir fotoğraf sergisi hazırladık.
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Resim 1: Hierapolis planimetresi. 1:500 ölçekli haritalar vektörel planlrnetrlyle uyumlu ha
le getırilmiştir (CIRDAR - Politecnico di Torino)
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Resim 2: Güneybatı köşede restoras
yon çalışmaları

Resim 3: Triton çeşmesi. Büyük havuzun içinde temizlik çalışmaları
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Resim 4: Triton çeşmesi.Anıtın üç boyutlu sanal restitüsyonu (Mimar F.Gabellone
IBAM-CNR)

Resim 5: Büyük Yapı'nındoğu bölümü. Bizans mahallesinin (IX-X yüzyıl) yapıları ve tra
verten kanallar
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Resim 6: Büyük Yapı. Duvarda pişmiş topraktan boruyla hamamın mekanları

Resim 7: Temizlik ve bitl(iden arındırma çalışmalarından sonra katedral alanı
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Resim 8: Katedral'in rölövesi (Politecnico di Torino)
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Resim 9: Dorik Avlulu Ev. Ls. v. yüzyıla tarihlenen freskiyle A 1207 odası

Resim 10: Dorik Av
lulu Ev.
Attis be
timlemeli
mermer
candelab
rum (fo
toğraf:
Melımet

Ali oe
ğenci)

Resim 11: Agollon Kutsal Alanı. Tapınakla
alilkah olan mermer merdıven ve
lonik sütun (fotoğraf: Mehmet Ali
Döğenci)

121



\.
\

\.

Resim 12: Apolion Kutsal Alanı. eel/anın ortasında yer alan bothrosla beraber kehanet bi
nası (Lecce Universitesi Arkeoloji Araştırmaıarı Bilgisayar Laboratuvarı,Ulusal
Araştırma Merkezi (CNR) arşivl)
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ALANYA KALESi 2002 YILI KAZı ÇALIŞMALARI

M.Oluş ARIK*

Alanya Kalesi'nde 2002 yılında yapılan çalışmalarda ulaşılan bulgular şu şekil

de özetlenebilir:

1- "ÖN AVLU"DA YAPILAN ÇALIŞMALAR

içkale Kapısı ile Selçuklu Sarayı arasında kalan Ön Avlu'nun özgün zemin döşe
mesi, kuruluş özellikleri ve işlevini aydınlatmak amacıyla 2001 yılında başlatılan çalış

malara 2002 yılında da devam edilmiş; avlunun lçkale Kapısı'na yakın olan kuzey bö
lümünün kazısı yapılmıştır.

Çalışmalar sırasında, söz konusu bölürnün aşağı yukarı içkale Kapısı'nın karşı
sına tesadüf eden kesiminde ve burayı batı kenarı boyunca sınırlandıran kayalıklar ara
sında, +0.45 m. kotunda insan iskeletleri ile karşılaşılmıştır. Yüzeye hayli yakın vaziyet
te ve doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş dağınık ve birbiri içine girmiş kemikler ha
linde ortaya çıkarılan 5 cesete ait oldukları anlaşılmıştır; bulunduklan konum dolayısıy

la son 50-60 yıllık bir döneme tarihlenebilecekleri söylenebilir. üzellikle güney kesimin
deki 4 cesedin durumuna bakılarak, bunların topluca gömüldükleri de iddia edilebilir.

Bu alandaki çalışmalar sırasında yer yer harç tabakasına ve yoğun olarak tuğla
parçalarına rastlanmış; ayrıca lüster, türkuvaz tek renk sırlı veya sır altına siyah dekor
lu haç kolu formunda çini kırıkları, iki lüle kırığı, sırlı/sırsız seramikler ye amphora par
çaları ile cam kırıkları ve metaller de ele geçirilmiştir. Çalışmalara, lçkale Kapısı'nın

eşik kotu ile aynı seviyeye ulaşıldığında son verilmiştir.

1/- "FRESKLi AVLU"YA GÜNEY-BATI KÖŞESiNDEN BiTişEN BURÇ'TA (82)
YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bu yılki çalışmalar sırasında, içkale'nin kuzey ucunda yer alan ve 2001 yılı ça
lışmaları sırasında kazısı yapılan Freskli Avlu'ya batı köşesinden bitişen burç (B2) da
ele alınmıştır. Kazısı yapılmadan önce içi tamamiyle toprakla dolu durumdaki burçta
yaklaşık 2.00 m. inilerek tuğla döşemeli özgün zemin kotuna iniimiş; bu esnada, bina
nın dört kenarı boyunca dolaşan tuğla bir kuruluşun varlığı da ortaya çıkarılmıştır. Söz
konusu kuruluş, aralarında 2-3 cm. kalınlığında yatay ve 0,5-2 cm. arasında değişen
düşey derzler bulunan 22x22x5 cm. ölçülerindeki tuğlaların 1/2 kaydırılmasıyla üst üs
te istiflenmiş 13 tuğladan meydana gelen bir duvar halinde mekanı çepeçevre dolaş
maktadır. Vaktiyle sıvalı olduğu, sadece kuzey kenarda bir kısmı in situ olarak günü
müze ulaşabllrniş sıva tabakasından da anlaşılmaktadır. Kirli beyaz renkli, kireçli, gev
şek ve bol kumlu sıva tabakası, konservasyonu yapılarak duvara sabitlenmiştir.

Prof. Dr. M. Qluş.ARIK, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeclcji ve Sanat Tarihi Bölümü,
ÇanakkalerrURKIYE
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Gerek tuğla duvar ve gerekse burçta kullanılan malzemenin farklılığı kadar, du
varların bitişıne tarzı da, burcun iç duvarları boyunca çepeçevre dolaşan tuğla kurulu
şun, burcun inşaatından sonraki bir aşamada yapıldığını ortaya koymakta ve vaktiyle
burcun içine oturtulmuş tevkani bir yapının bulunduğunu kanıtlamaktadır. Burcun doğu

ve batı duvarlarında görülen karşılıklı kiriş izlerine bakılarak, söz konusu fevkani yapı-'
nın, biri kuzeydoğu köşesindeki "Freskli Avlu" denen binayla irtibatlanan, diğeri de gü
neybatı köşesindeki "Adam Atacağı" denen bina tarafına açılan birer kapısının bulun
duğu anlaşılmaktadır.

Çalışmalar sırasında burcun güneybatı duvarı önünde büyük ölçüde tahribata
uğramış kare tuğlalardan meydana gelen döşeme kalıntıları da ortaya çıkarılmıştır.

Burç kazısında, çeşitli dönemlere ait bozuk durumdaki sikkeler, sırlı ve sırsız se
ramik fragmanları, çini, çivi, metal ve cam parçaları ile sadece bir yarısı kalabilmiş ke
mik bir düğme bulunmuştur. Buluntular arasında, - 1.47 m. kotunda ve kuzeybatı duva
rı önünde ele geçirilen bir seladon parçası özellikle dikkat çekicidir.

Burcun kazı öncesi ve sonrasında rölövesi alınarak çizimleri yapılmış ve çalış

malar bitirildiğinde de, etrafı çitlerle çevrilmek suretiyle geçici koruma altına alınmıştır.

II/-BURCUN (82) GÜNEYBATlSINDAKi ALANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

2002 yılı çalışmaları kapsamında, Burç (B2) ile "Adam Atacağı" denen bina ara
sındaki alanda da kazı çalışmaları yapılarak bu kesimde -2.40 m. kotuna kadar iniimiştir.

Çalışmalar sırasında, -0.67 m. kotunda kırık bir lüle ile -0.85 m. kotunda 1839 ta
rihli ve Mısır darplı Abdülmecid'e ait bir bakır sikke ele geçirilmiş; ayrıca, sırlı/sırsız se
ramikler ve amphora kırıkları ile cam ve metal parçalarına da rastlanmıştır. Çalışmalar,

bu kesimdeki kayalık alanın doğu köşesinin temizlenmesiyle bitiriimiş; kazı alanı etrafı

çitlerle çevrilmek suretiyle geçici- koruma altına alınmıştır.

/V- "TONOZLU GALERi" (TG 3)'DE YAPILAN ÇALIŞMALAR

içkale'nin güneydoğu köşesindeki Selçuklu Sarayı'nın güneybatı köşesine bitişik
olarak, lçkale'yi güney yönünden sınırlandıran sur duvarı boyunca, vaktiyle tonozlu bir
galeri halinde uzandığı anlaşılan yapı kalıntısını aydınlatmak amacıyla bu kesimde bir
çalışmaya başlanmıştır. Çalışmalar sonucunda, sur duvarına paralelolarak uzandığı

anlaşılan, blok taşlarla örülmüş kare planlı 6 kemer ayağının subasmanları ortaya
çıkarılmıştır (Resim: 1). Bir arkad dizisi meydana getirecek şekilde, birbirine ortalama
2.40 m. aralıkla sıralanan bu kütlelerin, sur duvarının üst kotunda, bugün sadece üzen
gi seviyesindeki kalıntıları izlenebilen tuğla tonozu taşıyan bir revak kuruluşuna ait ol
duklarına şüphe yoktur.

Söz konusu ayaklar ile sur duvarı arasında büyük ölçüde tahribata uğramış tuğ
la döşeme kalıntılarına tesadüf edilmiş; ayrıca, galerinin doğu ucunda ve döşeme ko
tunun altında bir toprak küp ele geçirilerek bulunduğu yerden çıkarılmıştır. Kayalar ara
sına özenle konulmuş (Resim: 2) ve etrafı sıkı bir toprakla doldurulmuş olan küp, za
manla kırılan bölümleri dikkate alınarak bulunduğu yerden çıkarılıp birleştirilmiş; kon
servasyonu yapılarak Alanya Müzesi'ne teslim edilmiştir (Resim: 3).

Çalışmalar sırasında, alana dağılmış vaziyette, muhtemeldir ki, vaktiyle kemer
ayaklarının iç ve dış yüzlerinde ya da duvarlarda yer alan ve büyük bir kısmının üze
rinde graffiti gemi tasvirleri bulunan fresk parçalarına tesadüf edilmiştir.

Söz konusu alanda, ayak kalıntılarının doğu ucunda revakın dikaçısal olarak kı
rılarak kuzey istikametine doğru yöneldiğini düşündüren bir diğer ayak kalmtısı daha
ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu kalıntının üzerinde in situ olarak görülen fresk tabaka
sında, zikzak desenler dışında bir yıldız tasviri dikkati çekmektedir.

Çalışmalar sırasında çok sayıda sırlı/sırsız seramik, yıldız ve haç kompozisyon
larına ait olduğu anlaşılan sıraltı ve ayrıca düz türkuvaz sırlı levhalara ait çini parçala-
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rına tesadüf edilmiştir. Alanın güneybatı kesiminde ise yoğun olarak birbiri içine girmiş

vaziyette düz türkuvaz, kobalt mavisi ve manganez moru renkli çini mozaikler ile çeşit

li kırıklar ve renkler halinde pencere camlarına rastlanmıştu". Ayrıca kimi metal parça
larının yanı sıra, korozyon dolayısıyla okunamayacak durumda olan ve biri II.Keyhüs
rev'e ait üç sikke ile bir kurşun mühür de ele geçirilmiştir.

Çalışmalar sona erdiğinde, kazı alanının etrafı çitlerle çevrilerek geçici-koruma
altına alınmıştır.

v- SELÇUKLU SARı1YıNıN KUZEY,f3A Tl KÖŞESiNE BiTişiK /i No.LU MEKA
NıN (SARNIÇ) GUNEY BOLUMUNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Selçuklu Sarayı'nın kuzeybatı köşesine dıştan bitişen ii No.lu mekanın (sarnıç)

güney bölümündeki kayalık alanda başlatılan çalışmalar sırasında, sarayın batı duva
rı önünde ve 0.72 m. kotunda gözenekli ve yumuşak hamurlu bazı tuğla kalıntılarına

tesadüf edilmiş; bunların hemen altında da -0.85 m. kotunda yoğun olarak türkuvaz tek
renk sırlı ve sıratiı tekniğinde yıldız ve haçkolu formunda yazı, figür ve bitkisel süsle-
meli çini ve cam parçaları ele geçirilmiştir. .

Küçük buluntuların yoğunlaştığı yerlerde, kesif bir yanık tabakası ile yine yanmış

durumdaki seramik ve çini parçalarına rastlanması dikkat çekicidir. Ne var ki, kazı sü
resinin tamamlanması dolayısıyla çalışmalara devam edilememiş, kazı alanı kapatıla
rak etrafı çitle rıe çevrilmek suretiyle geçici-koruma altına alınarak çalışmalara son ve
rilmiştir.

Bu yılki çalışmalar sırasında ele geçirilen ve kazı başkanlığımız ile Bakanlık tem
silcisinin etütlük nitelikte bulduğu sikke ve metal buluntular, Alanya Müzesi Müdürlü
ğü'nün garip tutumu nedeniyle, müzede alıkonduğundan, bunlar üzerinde herhangi bir
çalışma gerçekleştirilememiş; ayrıca, müze komisyonunun karar almakta gecikmesi
dolayısıyla fotoğraflarının da çekilmesi mümkün olamamıştır.

Pencere camlarının çaplarının 14 cm. ile 24 cm. arasında değiştiği görüldü. Kenar profilinin ise düz kenar ve biyeli ke
nar olarak iki grup oluşturduğu tespit edildi. Düz kenarların kimi kalın kimi ince durumdadır. Yatay düzleme paralel ve
içe doğru kavis oluşturan profil vermektedirler. Biyeli olanlar ise genişliğine göre kalın biyeli ve ince biyeli profil ver
mektedir.

Pencere camlarında kenardan merkeze doğru kalınlaşma söz konusudur, ancak bu bazı parçalarda oldukça kalınla
şarak ilerlerken, bazılarında orantılı ve dalgalı bir profil çizerek ilerlemektedir.

Yeşil, mazi ve mor renk gruplamalarında petek dokusu veren parçalar ilgi çekicidir. Pelek dokusu kimi parçalarda ca
mın kendi yapısındaymış izlenimi verirken kimi parçalar kalıba üflendiği izlenimi vermekledir.

Bal rengindeki parçaların yoğun irizasyon tabakasıyla kaplandığı ve bu tabaka kalktığında camın oldukça inceldiği iz
lendi. Diğer renklerin ise datıa sağlam durumda olduğu görüldü.
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HASANKEYF 2002 YILI ÇALIŞMALARI

M. Oluş ARlK*

Hasankeyf kazı ve kurtarma projemiz kapsamında 2002 yılında 28 Hazirçın-30

Ağustos tarihlerinde çalışılmıştır. Bu yılki çalışmalarımız, GAP Başkanlığı ve D.S.ı. Ge
nel Müdürlüğü'nün tahsis ettiği ödeneklerle gerçekleştirilmiştir.

.. Bu dönemdeki çalışmalarımıza benim başkanlığımda, Çanakkale Onsekiz Mart
Universitesi'nden Prof. Dr. Rüçhan Arık, Uzman Ahmet Sipahioğlu,Ankara Universite
si'nden Araş. Gör. Muharrem Çeken, Araş. Gör. Mesut Dündar, Kültür Bakanlığı tem
silcisi Ankara EtnoğrafyaMüzesinden Mehmet Demir, küçük eser restorasyonu uzman
ları Yıldırım Haberal, Gamze Uçak, Ankara ve Onsekiz Mart Universiteleri sanat tarihi
öğrencilerinden bir grup katılmıştır.

Her yılolduğu gibi öncelikle tüm kazı alanlarının denetim ve temizliği yapıldıktan

sonra, kazı, belgeleme ve geçici onarım çalışmalarına başlanmıştır.

Yine her yılolduğu gibi, çalışmalarımıza davet ettiğimizAnkara Üniversitesi Baş
kent Meslek Yüksek Okulu restorasyon uzrnaru öğretim üyeleri, restorasyon alanmda
ün yapmış mimar ve teknik uzmanlar, O.D.T.U.'den Statik Uzmanı Doç. Dr. ıhsan Unay,
değişen sürelerle ekibimize katılmış; "konsültasyon"dan, alanlarında araştırma ve uy
gulamaya kadar çeşitli ölçülerde işbirliğinde bulunmuşlardır.

i. KAZıLAR
Bu dönemde kazılar, sitteki şu 12 konumda yürütülmüştür.

A. AŞAGI ŞEHiR

a. Merkezi Kazı Alam (Resim: 1)
1. Koç Camii,eyvanın iki yanındaki zaviye odaları olduklarını sandığım yan me

kanların temizlenmesi ve altyapı özelliklerinin araştırılmasına devam edilmiş; ancak,
ileride değineceğim acil koruma ve konservasyon önlemleri tamamlanmadan bunu sür
dürmek uygun olmayacağından;o önlemlerin alınmasına öncelik verilmiştir.

2. Süleyman Camii içinde ve bitişiğindeki ikinci anıtsal avlulu yapı kalıntısında

ayrıntıların tamamlanmasına gayret edilmiştir. Burada özellikle bazı üstyapı bölümleri
ni örten dolguların yarattığı göçük tehlikesine karşı önlemler ancak 2003'te alınabile
cek olduğundan, işler tatil edilmiştir.

3. Han ve Arasta içinde incelikli rölöveler için gereken ayrıntı temizlik ve kazıla

rı .yapılmış; Koç Camii'ne bitişik batı duvarındakikapatılmışpencereler sorunu, Koç
Camii alt yapısını araştıracak olanaklar sağlanamadığından, çözümsüz kalmıştır.

Prof. Dr. M,Qluş,ARIK, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeolojl ve Sanat Tarihi Böıümü,
ÇanakkaleffURKIYE
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4. Yedi Kernerli Yapı içinde ve doğusunda kesin rölöveler için gerekli kazılar yü
rütülmüş; bir takım muhdes dükkan ve mezar kalıntıları belirlenmiştir.

5. Küçük Mescit önündeki havuzlu meydan (veya avlu) ile Koç Camii önündeki
cadde ve muhdes çarşının birleşmesi ortaya çıkarılmıştır.

6. *Koç ve Süleyman Camiieri önündeki alanda, bu yıl ilk kez girişilen kazılarda,

anıtsal portal-çeşme- minare öğelerinin yer aldığı Süleyman Camii doğu cephesi önün
deki kazıda, buradaki yüksekçe platformun basamaklarla aşağıdaki sokak seviyesine
indiği anlaşılmıştır. Ancak bu platformun çeşitli zamanlarda elden geçirilerek değişiklik

lere uğradığı belli olmaktadır.

* Geçen yıl çıkarılan, bu cephedeki çeşmeye doğru ilerleyen künk sistemi ile
çeşme arasındaki bağlantı, tahribat nedeniyle saptanamadı.

* Çeşmenin önünden doğuya uzanan başka bir künk dizisi daha bulundu. Bu
herhalde, atık suyu kanallara aktaran bir hata aitti.

* ilk yıllarda Koç Camii'nin batısında, Süleyman Camii'nin güneyinde kalan kar
maşık konut alanında ortaya çıkardığımız ortası kanallı, kaldırım döşemeli iki yolun bir
leşerek bir cadde halinde Koç Camii kuzeyinde doğuya uzandığı son yıllarda belli ol
muştu. Bu yıl bu çevrede temel seviyesinde bazı yapı izleri ortaya çıktı. Burada ayrıca

bir meydan oluşturulduğu kanısı uyanmaktaysa da, modern yapılanmalar altına doğ

ru devam ettiğinden kazıya devam edemedik.
* Bu bölgedeki kazılarda çini, sırsız ve sır-altı türlerinde seramik parçaları ile lü

leler ele geçirilmiştir.

b. Diğer Alanlarda
7. Küçük Külliye: Merkezi Kazı Alanı'nın güney batısına ve Kızlar Camii'nin gü

neyine rastlayan ve geçen yıl kazısına başlanan bir konumda, ortası havuzlu, revaklı

avlusu olan küçük bir cami ve çevresine eklenen bina ve mekanlardan oluşan, "Küçük
Külliye" dediğimiz grupta bu yıl çalışmalar sürdürülmüştür. Harim ve son cemaat yeri
nin "cas" (yöreye özgü harç) kaplı zemini, avlunun düzgün kesme taş kaplı zemini be
lirlenmiştir.

* Caminin batı kenarı boyunca sıralanan mekanlarda kazı tamamlanmıştır. Bu
rada ortaya çıkan odaların tonozları kısmen hala sağlamdır.

* Caminin güneyinde buradaki yamaç araziye uygun olarak zeminleri daha yük
sek kodlu bitişik mekanlar çıkarılmıştır (Resim: 2). Kil hazneleri, içinde kil bulunan çöm
leklerle karşılaşılması, buranın bir seramik atölyesi olabileceğini düşündürüyor.

* Ayrıca bu mekanlarda beyaz hamurlu, lacivert sırlı sağlam bir kase ile çok sa
yıda sırlı seramik parçaları, mimarı süslemede kullanılan bitkisel desenli "ulama" çini
parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 3).

8. Anonim Külliye
* Küçük Külliye'nin güneydoğusunda, Aşağı Şehir'in güneyindeki yamacın etek

lerinde, arasında bazı duvar kalıntıları belli olan bir tümsek de bu yıl ilk kez kazılmaya

başlanmıştır. Burada Küçük Külliye'ye benzer planda, bir meseit, anıtsal ön-avlu ve ek
binalardan oluşan bir külliye daha ortaya çıkarılmıştır.

* Mescidln avlu revakı kemerlerinden ikisi, formunu epeyce koruyarak devriimiş

durumda bulundu. Revakın kemer taşları geometrik oymalarla bezelidir.
* Külliyenin kuzeye bakan önünden, aşağı seviyede, modern sokak geçmekte

dir. Batısında, güneye doğru yamaca uyarak yükselen, ortası kanallı, taş döşeli sokak
uzanmaktadır (Resim 4). Bu sokağın, yamaçta daha yukarıdaki sokak ve yapı dokusu
na bağlandığını varsaymaktayız.
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* Avlu ile batı kanattaki bazı mekanların kazısı bu dönemde bitirilemedi. Burada
ki ve çevresindeki kazılar, yamaç mahallelerinin dokusunu anlamak amacıyla yeni dö
nemde (2003) genişletilerek sürdürülecektir.

9. Çini ve Seramik Fırmlerı Bölgesi
* Anadolu sanatı tarihi hakkında bilgilerimizi değiştiren bir buluş niteliğinde önce

ki yıl (2001) ortaya çıkardığımız "seramik fırınları ve atölyeleri" alanı kazıları, bu dönem
(2002) genişletilerek sürdürülmüştür. Bu bölgenin "Salahiye Bahçeleri" denen bağ-bah
çe semti altından, kuzeye ve batıya, çoğu modern yapılanmaların altında kalacak bi
çimde yayıldığı anlaşılmaktadır (Resim: 5).

* 2001 döneminde çıkarılan 4 fırın ve bazı imalathane artıklarına benzer biçim
de, bu dönem 2 fırın kalıntısı daha açılmıştır. Bu fırınların oval planlı, pişmiş topraktan
duvar ve ızgaralı olduğu belirlenmiştir.

* Önemli sayıda, formu anlaşılabilen sırlı ve sırsız seramikler, üç ayaklar, fırın
malzemeleri ve sır cürufları bulunmuştur.

* Bu alanda ayrıca, atık parçalar bulunan bir "seramik çöplüğü" de ortaya çıka

rılmıştır.

* Burada çok miktarda değişik tekniklerle yapılmış seramik parçaları bulunmuş

tur (Resim: 6).
Bunlar arasında, "minai" tekniğiyle yapılmış ve üzerinde, Büyük Selçuklu impa

ratorluğu'nun Rey ekolünü andıran üslupta insan tasviri işlenmiş küçük seramik parça
sı "unique" değerdedir!

* Fırınların dışında, pişmiş topraktan yapılmış ocak olması muhtemel küçük işlik

artıkları da çıkmıştır. Bunlar da ovai biçimlidir ve üstlerinde künk ile baca gibi açıklık ya
pılmıştır. Cam ocakları olabilecekleri akla gelmektedir.

* Bu bölgenin kuzey kısmındaki çalışmalarda, kademeleşmiş mekanlar ve tonoz
kalıntıları belli olan mekanlar ortaya çıkarılmıştır. Burada çok sayıda "matara" formun
da, uzun boyunlu, kulplu, sırsız seramik örneği ele geçirilmiştir.

10. "Cami'ü Mardinike" denen Sahil SereyıHerebesi
* Aşağı Şehir bölgesininkuzeydoğu ucunda, Dicle Nehri kıyısındaki set üstünde

geçen dönem (2001) kazısına başladığımız ve daha çok güney bölümlerinde yoğunlaş
tığımız bu muazzam yapı kalıntısında bu dönem de (2002) çalışmaları sürdürdük, Bu
kanadın batı yanında planları anlaşılmaya başlayan mekanları tamamlamaya çalıştık.

Bu mekanların sonradan "nekropol" haline getirildiği görülmektedir. Altlarında

mezar odası niteliğinde dört köşe hücreler bulunan 25 tane lahit ortaya çıkardık.

* Bu kanatta kuzeydeki duvar kalıntıları ve çevresi kazıldığında, minare olduğu

akla gelen, daire planlı, sırlı tuğla kaplı duvar kalıntıları ile çok harap merdiven kalıntı
ları bulundu.

* Yine burada, seramik fırınları ile aynı plan ve yapıda bir fırın kalıntısı ile çok sa
yıda sırlı tuğla ve 28 tane de altı köşeli yıldıztuğla ele geçirildi.

* Bu dönem (2002) kuzeyde, Dicle kıyısı tarafındaki geniş bölümlerde de kazı
lar ilerietiimiş; çeşitli büyüklüklerde mekanlardan başka; doğu cephesine açıldığı izle
nimi veren,duvarları boyunca büyük sütunlar sıralanmış büyük bir eyvan olması muh
temel kalıntılar ortaya çıkarılmıştır (ReSim: 7).

11. Rızk Camii
Sitinşimdiki halde en gösterişli ve düzgün yapılmış anıtı sayabileceğimiz bu

problematik eserin esaslı surette araştırılması, belgeleme, restitüsyon ve olası nakil
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projelerinin hazırlanması işini, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü lznl ve onayı ile an
laşıp bir protokolle ekibimize kattığımız Alman Arkeoloji Enstitüsü Istanbul Müdürü
Prof. Dr. Adolf Hoffmann'ın ekibi üstlenmiştir.

2002 Şubat-Mart ayları ile Temmuz ayında benim gözetimim altında çalışan bu
ekip, ön-araştırma ve belgelemeleri yapmış (Plan: 1); 2003'te gerekecek sondaj ve ka
zıların programını hazırlamıştır.

B. YUKARI ŞEHiR
12. Büyük Saray
"Yukarı Şehir" diye andığımız Kale'de geçen dönem (2001) ön çalışmalarını baş

lattığımız Büyük Saray kazılarına bu dönem (2002) temelli biçimde girişmiş bulunuyoruz.
* Çok geniş bir alanı kaplayan bir yapı topluluğu olduğuna inandığımız bu esas

sarayın üzerinde bir bölümü kaplayan son devirler mezarlı91, türbe, mescit gibi sonra
dan türemiş varlıklara şimdilik dokunmadan, yüzey temizligi ve araştırması önemli öl
çüde tamamlanmıştır (Resim: 8).

* Hali hazır planı bitiriimiş; bunu esasalarak külliyenin çeşitli bölümlerini ana hat
larıyla belirlemek üzere çeşitli konumlarda kazılar i1erletilmiştir.

* Güney doğu cephesi boyunca beden duvarları ve ana giriş ortaya çıkarılmaya

çalışılmıştır.

* Toprak üstünde önemli kısmı belirgin durumda bulunan kuzey kütlesinde bir
çok bölüm meydana çıkarılmıştır.

* Bu çalışmalar sırasında sırlı ve sırsız seramik parçaları, sekiz köşeli yıldız ve
haç biçimlerinde çini levhalar, alçı bezeme parçaları ele geçirilmiştir.

II. BELGELEME ÇALIŞMALARI

Bir kısmı her yıl yeni gelişmeler sonucundaki durumu saptamak, bir kısmı da ni
hai rölöve amaçlı, klasik ve dijital yöntemlerle yürütülen belgeleme çalışmalarımız

2002'de şu noktalarda gerçekleşmiştir:

a. Orta Kapı

Kaleye çıkış rampasındaki "Orta Kapı" denen, sitin en simgesel anıtlarından bi
ri olan 3. kent kapısının optik/elektronik aletlerle fotogrametrik belgelemesi tamamlan
mış; plan-kesit-cephe projeleri çıkarılmıştır (Plan: 2).

b. Büyük Saray (1. Etap)
ileriki yıllarda giderek çok yönlü ve çok katlı nitelik kazanacak olan Büyük Saray

kazı-geçici koruma-restitüsyon çalışmalarının bu dönem (2002) kazıları bölümünde or
taya çıkan durum, plan-kısmi kesit-elevasyon olarak klasik ve dijital yöntemlerle beIge
lenmiştir (Plan: 3).

c. Kazısı Yapılan Alanlann Belgelenmesi
Yukarda "ı. Kazılar" bölümünde açıklanan diğer 11 konumdaki 2002 yılı kazıları

nın ortaya koyduğu durum, içerdikleri mimari eserlerle birlikte arkeolojik rölövelerle
saptanmıştır. ~

III. KORUMA, eeçıcı ONARıM VE DESTEKLEME iŞLERi
a. Kale'nin Zikzaklı Giriş Rampası

Kaleye, yani Yukarı Şehir'e giriş yolu olan ve zikzak yaparak yükselen rampa,
ana hatlarıyla tarihi konumunu korumakta; bugün de yukarı ulaşmak için tek yololarak
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kullanılmaktadır. Özellikle Orta Kapı'dan sonra tehlike arzeder biçimde bozulmuş bulu
nan bu yol, malzeme ve yöntem bakımından otantik özelliklerine sadık kalınarak rahat
iniş-çıkışa uygun tarzda yeniden düzenlenmiş ve onarılmıştır (Resim: 9).

b. Orta Kapı

* Yukarıda belgelendiği açıklanan Orta Kapı, gerek oturduğu kaya kütlelerinin
hareketi, gerek zaman içinde maruz kaldığı doğa ve insan tahribatı yüzünden, tehlike
li surette zedelenmiş; her an yıkılması beklenir duruma gelmişti.

* Halihazır anlarrundaki t!.elgelemenin ardından, O.D.T.Ü. öğretim üyesi ve Sta
tik Uzmanı Doç. Dr. Ali ıhsan Unay tarafından anıtın kırılganlık durumu ve inhidama
eğilim gösterdiği noktalar, bilgisayar ortamında araştırılmış; bir çeşit anatomisi denebi
lecek iç yapı grafikleri çıkarılmıştır.

* Bu verilerin ışığında araştırılmakta olan son ve asıl restorasyon-koruma proje
si ve uygulaması uzun sürecektir. O zamana kadar bekleyecek gücü kalmayan anıtı
ayakta tutacak birönlem gerekmekteydi.

* işte bu bağlamda, yapısal müdahale içermeyen, acil ve geçici koruma önlemi
niteliğinde, yukarda anılan Doç. Dr. ıhsan Unay tarafından hazırlanan rapor doğruıtu

sunda, geçici koruma, destekleme ve askıya alma projesi hazırlatılmış; bunların fiili uy
gulaması gerçekleştirilmiştir (Resim: 10).

c. Koç Camii Eyvan Mihrabı

* Alçı dekorasyonla kaplı 2 anıtsal mihrabın durumu, Koç Camii'ndeki çeşitli şa

şırtıcı durumlardan biridir. Orta Asya-Iran bölqelerlnln tarlhi modeli olan "maksura"
önünde avluya açılan eyvan kombinasyonu, Iran'da Büyük Selçuklu Imparatorluğu za
manında en görkemli örneklerini kazanmış; bu gelenek Selçuklular tarafından Anado
lu'ya getirilmişti.

Kale'deki Hasankeyf Ulu Camii denen eser, kanımca bu geleneğin Anadolu'da
ki ilk uygulamalarından biri olabilir. Aşağı Şehir'deki Koç Camii de aynı planın daha bü
yük ve düzgün bir uygulamasıdır. Burada biri "rnaksura" bölümü güney duvarmda. di
ğeri öndeki muazzam eyvan bölümü güney duvarında olmak üzere anıtsal ölçekte ve
alçı bezemeli 2 mihrab yer almaktadır.

* Çeşitli yenilenme ve onarımlar geçirdiği belli olan, sitin bu en büyük camisinde,
"rnaksura" dediğimiz, kıbledeki kubbeli-kübik bölümün en asıl kısım olması umulurdu.

_ Dolayısıyla, buradaki mihrabın da, buradaki en eski sanat eseri olması beklenirdi.
Biri ille de daha sonraki zamanda biçimlenmiş olacaksa, öndeki eyvanın güney

ciJ.l~arında bulunan, bugün kıbledeki maksuraya geçiş kapısına dönüşmüş 2. alçı mih
. -::='rabın daha geç tarihli olması akla gelirdi.

Ancak ne var ki, durum tam tersi görünmektedir. Maksuradaki mihrap anıtsal bo
.•~yutuna karşılık, sahip olduğu alçı oyma işçiliği, bezerne motifleri ve karakter bakımın

- dan tam "köylü işi" düzeyinde basit ve "folklorik" düzeyde bir eserdir.
_---- Daha uydurma ve ilkel yapısal özellikler gösteren büyük eyvanda yer alan mih
~+ab ise, tahribat yüzünden çok kayıp vermiştir. Yine de geriye kalanlar, tam anlamıyla

"unique" ve Büyük Selçuklular'ın Iran'da geliştirdiği üsluba bağlı "klasik" bir sanat anı
tlr'jıJ<arşımıza çıkarmaktadır! Stil bakımından çok daha eski ve asıl bir varlık olması ge

- reken bu eserin, niçin böyle asıl olamayacak bir konum ve karakterde bulunduğunu he
nüz açıklayabiimiş değiliz.

* işte Türkiye'de başka eşi bulunmayan bu anıt da, her an ufalanıp çökme tehli
kesine maruzdur.

Oymalı ve kabartrnaiı alçı tabakalarının monte edildiği eyvanın güney duvarı, çe
şitli izlerden belli olduğu üzere, zaten özgün yapıyla ilgisi olmayan "köylü işi" restoras-
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yonlarla ayakta tutulmuş; artık tüm taşları ve harçları çözülerek oynamış; birkaç tesa
düfen sağlam kalan nokta sayesinde tutunarak dayanmış bulunmaktadır.

Buna paralelolarak, alçı tabakaları da zamanla yağış ve insan tahribatı yüzün
den çok aşınmış, dökülmeye başlamıştır.

* 2000 ve 2001 yıllarındaki çalışma dönemlerinde sağlayabildiğimiz kısıtlı ola
naklarla Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde kurulu Başkent Meslek Yüksek Okulu Kü
çük Eser Restorasyonu öğretim elemanı Dr. Bekir Eskici başkanlığında bir restoratör
grubunu heyetimize katmıştık. Onlar bu anıtın sorunlarını inceleyip bir rapor hazırladı

lar ve bunun doğrultusunda alçı dekorasyon tabakalarını kimyasal yöntemlerle sağlam

laştırıp dondurdular.
* 2002 yılı çalışma döneminde, bu alçı anıt ..kalıntısının kurtulması çarelerini

araştırmak üzere yine Statik Uzmanı Doç. Dr. ıhsan Unay görevlendirdik; mihrabın yer
aldığı duvarın esas sorun olduğu kesinleşti.

Ilısu Barajı şimdiki projesiyle gerçekleştiği taktirde, tüm Aşağı Şehir su altında

kalacağından, bu eserin yerinde korunması ve restorasyonu söz konusu değildir. Da
ha fazla kayıp vermeden sökülüp nakli ve güvenli bir yerde yeniden kurulması için özel
yöntemler ve projeler gerekmektedir. Bu oldukça uzun süreceğinden, o zamana kadar
mihrap ve duvarı ayakta tutacak, yapısal müdahale içermeyen, acil ve geçici bir des
tekleme-askıya alma projesi hazırlatılmış ve uygulanmıştır (Resim 11).

ıv. KÜÇÜK ESER RESTORASYON VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

* Kazı evimizde kurduğumuz laboratuvarda, kazılarda ele geçirilen seramik, çi
ni, lüle, alçı, cam ve sikke gibi küçük eserlerin temizliği, tamamlanması ve korunması

işlemleri yapılarak envanterıenmeleri gerçekleştirilmiştir.

* Depomuzdaki önceki yılların buluntularından ahşap eserlerin temizlik ve koru
ma işlemleri üç restoratör tarafından gerçekleştirilmiştir.
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Resim 2: Küçük Külliye ba
tı cephesi
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Resim 1: 2002 yılı kazı so
nu merkezi kazı
alanı genel

Resim 3: Küçük Külliye çi
ni buluntusu



Resim 5: Seramik fırınları ve atölyeleri ka
zı alanı

Resim 7: Cami'ü Mardinike denen Sahil
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2002 VILlŞARAGA HÖVÜK KURTARMA KAZıLARı

Kemal SERTOK*
Fikri KULAKOGLU

F. Flomena SQUADRONE

Şaraga Höyük'te 2002 yılında yapılan kazılar, 13 Temmuz-13 Ağustos günlerin
de gerçekleştirildi. Bunu takip eden iki hafta içerisinde de belgeleme ve malzeme de
ğerlendirme çalışması yapıldı. 25 işçinin çalıştığı kazılarda, kazı heyeti Doç. Dr. Fikri
Kulakoğlu, Dr. F. Filomena Squadrone, Kemal Sertok, Onur Ertürk, H.Emrah Çankaya,
Orkun H. Kaycı ve S. Deniz Ozdemir'den oluştu.

2002 yılında, yalnızca höyüğün güneydoğusunda bulunan L/18-20, K/18 ve N/22
açmalarında çalışıldı. Bu çalışmaların birincil amacı, 2000 yılında J/18-19 ve K/19-20
açmalarında bir bölümü ortaya çıkarılan çok evreli Geç Tunç Çağı dinsel yapı komp
leksini daha geniş alanlarda ortaya çıkarmak ve dönemiyle ilgili daha ayrıntılı bilgilere
ulaşmaktı. Ote yandan kazının ilerleyen yıllarında, bu yapı komleksinin belgelenip kal
dırılması sonunda, önceki yıllarda bazı bölümleri açığa çıkarılan alttaki Orta Tunç Ça
ğı resrnt yapısının önemli bir bölümünün daha gün ışığına çıkarılması mümkün olacak
tır. N/22 açmasında sürdürülen kazılar daha çok bu ikinci amaca bağlıdır. 1999 yılında

N/22-24 açmalarında üç basamak halinde çalışılmıştı. N/22 açmasından başlayarak bu
basamaklar tek bir düzeyde birleştiğinde, söz konusu yapının bir bölümü daha açığa

çıkarılmış olacaktır (Çizim: 1).
K/18, L/18-20 açmalarındaki kazılara 2001 yılında başlanmış ve sezon sonunda

Erken Demir Çağı tabakalarına kadar ulaşılmıştı. 2002 yılında kazılara bu seviyeden
başlanarak devam edildi ve sezon sonunda +342.00 m. - +339.00 m. kotlarında 3 m.
kalınlığındaki toprak katmanı kaldırılarak amaçlanan yapı kompleksi seviyesine ulaşıl

dı. Böylece yeni açılan bölgeyle birlikte bu yapının 250 m2'yi aşan bir alana yayılmış

önemli bir bölümü ele geçirildi. Sezon boyunca bu seviyeye ulaşmak için katedilen bi
rikim içerisinde her biri farklı bir kültürel/politik dönemi ifade eden dört kültür katı içeri
sinde 13 yapı evresi saptandı. Bu sık dizilim içerisinde bazı evreler ancak biri diğerinin

üzerine oturmuş tek sıra taş temelleri seviyelerinde korunabilmiştir. Bu yüzden, yapı

evrelerinin çoğunda, kontekste bağlı küçük buluntu ve in situ malzeme ele geçirilme
miştir. Buna karşılık, 2000 yılı kazılarında J/18-20 ve K/19-20 açmalarında ele geçiri
len sınırlı mimarı bulgular, 2002 yılında ortaya çıkarılan yapı planlarıyla birleştirildiğin

de, daha anlamlı bir mimarı bütünlük saqlamıştırt. Aşağıda, 2002 yılında kazılan bu ya
pi evreleri üzerinde ayrıntılarıyla durulacaktır.

Kemal SERTOK, Kutlutaş Blok. 40. sok. 40/9, Eryaınan-AnkarafTÜRKiYE ksertok@yahoo.com
Doç.Dr, fikri KULAKOGLU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Sıhhiye, Anka-
rafTURKIYE kulakoglu@yalıoo.com

F.FlomenaSQUADRONE, Via Macinghi Strozzi 40/A, 00145-Roma/ ıTAllA
Sertok-Kulakoğlu 2002: 351-353.
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1. KÜL TÜR KATI (ERKEN DEMiR ÇAGI)
Kazı yapılan alan, höyükte Erken Demir Çağında basit konutların yer aldığı bir

bölgeye denk düşmektedir. Burada tespit edilen dört yapı evresi, aynı geleneğe bağlı
olarak, yaklaşık benzer planda üst üste inşa edilmiş konutlardan ibarettir. Bu kültür ka
tı, höyükte görülen tüm tarih çağları içerisinde yangın geçirdiğini tespit ettiğimiz tek kat
tır. Dört yapı evresinden üçünde yoğun yangın izleri görülür (Çizim: 1).

A. En üstte yer alan bu yapılaşma, 2001 kazı sezonu sonunda açığa çıkarılmış

tı. Yaklaşık olarak L/18 plan karesi içerisine oturan ve mutfak/kiler amacıyla kullanılan

oda, bu evreye ait yapının çekirdek mekanını oluşturmaktadır. Odanın en sağlam ko
runan kuzey duvarı, doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Duvar ancak iki kerpiç di
zisi kadar bir yükseklikte korunabilmiştir. Onünde 10-15 cm. yüksekliğinde ve 40 cm.
genişliğinde bir seki yer almaktadır. Batı duvarı açma dışında kalmakla birlikte, önün
de bulunan ve kuzey duvarındakine benzeyen bir seki bu odanın batı sınırını belirle
mektedir. Güney duvarı ise tümüyle açma dışında kalmıştır. Odanın doğu kesimi ve do
ğu duvarının bir bölümü, daha yoğun olarak üst katlarca tahrip edilmiştir. Duvarlar, se
ki ve taban sıvalı ve beyaz badanalıdır. Güçlü bir yangınla son bulan bu mekanda bu
lunan depo ve mutfak kapları, çöken tavan altında 20-30 cm. lik bir yükseklikte ezilip
kalsalar da in situ konumlarını korumuşlardır. Dağılan küçük ve büyük boyutlu kaplar,
neredeyse odanın tümünü doldurmuştur. 2002 kazı çalışmalarına bu yapının taban ve
duvarlarının kaldırılıp temellerinin açığa çıkarılmasıyla devam edildi. Bir-iki sıra yük
sekliğinde, basit toplama taşlarla yapılan temeller açığa çıkarıldığında, mekan planı

daha belirgin bir hal aldı. Yapının geçirdiği yangının, doğu duvarının ötesinde izlene
memesi ilk bakışta yapının bu duvarla sınırlı olduğunu düşündürmektedir. Ancak, yapı

nın doğuya doğru devam ettiğini, bu kesimin, Geç Demir Çağı (Akhaimenid) yapıların

ca tahrip edildiğini gösteren kuvvetli ipuçları vardır. Doğu duvarının doğusunda da iki
sıra halinde yerleştirilmiş altı pithos yer almaktadır. Pithosların yarısı, 2000 yılında ka
zılan K/19 açmasında bulunmuştu. Pithoslar, kazılan çukurlara özel konmuş kırmızı bir
toprak içerisine yerleştirilmiştir. Bu pithoslardan ortadaki ikisi tüme yakın bir biçimde ele
geçirilirken, diğer dördünün varlığı ise söz konusu kırmızı toprak içinde bozulmadan
kalmış taban izlerinden anlaşılmaktadır. Bu pithosları yerleştirmek için açılan çukurlar,
alt yapı katına ait duvarları kesmekte, üzerleri ise Geç Demir Çağının tabanıyla örtül
mektedir. Geç Demir Çağına (Akhaimenid) ait üst yapı katlarındaele geçirilen pithos
larla çok yakın benzerlikleri, onların bu yapıdan sökülerek, yeniden kullanıldıklarına

işaret eder. Erken Demir Çağı yapısının doğu kesiminin bu yüzden daha çok tahribe
uğradığı düşünülebilir.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan kazılarda K/18 açmasında, Geç Demir Çağı seviye
lerinden başlayarak, mimari vermeyen, sık sık renk değişimleri gösteren, dağınık taş
ların bulunduğu karışık bir katmanla karşılaşılmıştı. 2002 yııı kazılarının ilerleyen gün
lerinde bu taşların bir kuyunun tahribat gören üst seviyelerine ait olduğu anlaşıldı. Dış

tan 3 m., içten ise 120 cm. çapında, iyi seçilmiş düzgün ve iri taşlarla örülrnüş kuyu ya
pılırken açılan çukur, neredeyse tüm K/18 açmasını kaplayan bir alanda Demir
Çağından aşağıya doğru tüm kültür katlarını tahrip etmiştir. Kuyunun ağzı ise, geç dö
nemlerde, taşlarından yararlanılmak istenirken tahrip edilmiştir. Kilerin kuzey kesiminin
kuyu tarafından kesilmiş olması, kuyunun daha geç bir döneme, olasılıkla Geç Demir
Çağına ait olduğunu düşündürür. Kilerin kuzeybatısına bağlanan, kuyu tarafından ke
silmiş duvar parçasında yangın izi görülmez. Kuzeye doğru bir metre kadar uzayan bu
duvann batı yüzü sıvalı ve beyaz badanalıdır. Beyaz sıvalı taban da kısmen izlenmek
tedir. Ileride bu durum üzerinde yeniden duracağız.

B. A ve C yapı evreleri arasındaki bu evrenin stratigrafik konumunun daha iyi an
laşılabilmesi için, bu evreyi, C ve D evrelerinin tanımından sonra yeniden ele almak uy
gun olacaktır.

C. Erken Demir çağının en son yapı evresine ait taş temeller kaldırılırken, he
men bunun altından "C" yapı evresine ait sıva ve duvar izleri belirmeye başladı. Geçir
diği yangınla pişerek sertleşmiş sıvalar, yapının iyi izlenmesine olanak verdi. Buna kar-
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şın, korunabilen duvar yükseklikleri ancak 25 cm.ye kadar ulaşabilmektedir. Yapı tü
müyle açığa çıkarıldığında, "A" evresine benzer bir plana sahip olduğu görüldü (Çizim:
2/C). Erken evredeki bu yapı biraz daha kuzeydoğuda yer alır ve daha geniş bir alan
da izlenebilmektedir. Bu yapının en iyi korunmuş mekanı, L/18 ve kısmen L/19 açma
sında yer alan odadır. Bunun kuzey duvarı, iki kerpiç sırası yüksekliğinde korunabiImiş

tir. Bu duvarın iç ve dış cephesi sıvalı ve badanalıdır. Kuzeyde kalan ikinci odanın ta
banı arıcak dar bir bölümde takip edilebilmektedir. Kuzeyi taş kuyu tarafından tahrip
edilmiştir. Iki buçuk kerpiç genişliğindeki batı duvarının güney uzantısı ise izleneme
miştir. Doğu duvarı taş temel seviyesinde korunabilmiştir, iç cephe sıvası kısmen tes
pit edilmiştir. Bu duvarın K/19 açmasında yer alan kuzey uzantısı, 2000 yılı kazısında

bulunmuştu. Güney duvarının büyük bölümü ise, açma dışında kalmaktadır. Planın çe
kirdeğini oluşturan bu oda tabanında in situmalzeme bulunmaması, odanın yangından
önce boşaltrldrğrru gösterir. Tabandaki yangın izleri batıya gittikçe azalmakta ve batı
duvarında yok olmaktadır. .

Doğuda yer alan 3. odanın tabanı tümüyle tahribata uğramıştır. Batı duvarı 1.
oda ile müşterek olan mekanın güney ve doğu duvarları taş temel düzeyinde izlenebil
mektedir. "A" yapı evresine ait altı pithosun yeleştirilmesi, bu bölgenin, özellikle de ta
banın tahribatına neden olmuştur.

D. Erken Demir Çağının ilk yapı evresinin varlığı, L/18 açmasındaki birinci oda
nın iki seviyeli tabanı ve taş temelleri ile anlaşılabilir (Çizim: 2/D). Bu iki taban seviye
si arasında ancak 15 cm. kadar bir fark vardır. "C" evresine ait yapı tamamıylailk ev
renin taş temelleri üzerinde yükselmiştir. Temeller biribirlerinden ancak aralarındaki 5
10o'lik

açı sapmaları ile ayırt edilebilir. Bu en erken evrede de en iyi korunmuş mekan
L/18 açmasında yer alan odadır. Kuzeydoğu köşeye yerleştirilmiş tandır ve odanın or
tasındaki taş sütun desteği, bu evreye aittir. Tabanda görülen yanık izleri, bu evrenin
de yangınla sona erdiğini göstermektedir.

B. "A" ile "C" yapı evreleri arasında yer alan bu dördüncü evrenin varlığı "C" ya
pi evresinin duvarlarının kaldırılıp temelleri açığa çıkarıldığında anlaşılabilmiştir (Çizim:
2/B). Yukarıda, "C" evresindeki L/18 plan karesinde yer alan odanın tabanındaki yariık

izlerinin batıya gidildikçe kaybolduğundan ve batı duvarının hiç yangın geçirmediğin

den söz edilmişti. Kerpiç duvarlar kaldırılıp temeller açığa çıkarıldığında, batı duvarının

altında batıya yönlendiriimiş ve sırt sırta vermiş "L" biçimli iki duvarın, bu odayı kese
rek yapıldığı anlaşıldı. Odanın kuzey duvarının, bu duvarlarla organik bağlantısı yok
tur. Yangın izi taşımayan batıdaki bu duvarlar, batıya ve açma dışına doğru uzayan iki
ayrı yapıyaait olmalıdır. Bu yapılardan kuzeyde yer alanına ait iç yüzü ve tabanı sıva

Iı mekan parçası, "A" evresindeki kilerin kuzeybatı köşesine bitişik olarak bulunmuştu.

Bu sırada kilerle çağdaş olduğunu düşündüğümüz bu mekan parçasının, kazılar ilerle
dikçe "A" ile "C" yapı evreleri arasına inşa edilmiş ve yangın geçirmemiş "B" yapı ev
resine ait olduğunu tespit ettik.

Bu dört yapı evresinin en üstündekinde insitudurumda ele geçirilen kap repertu
arı, bu kültür katının Erken Demir Çağına tarihlenmesinin temel dayanağını oluşturur.

2. KÜLTÜR KATl (GEÇ TUNÇ ÇAGIIERKEN DEMiR ÇAGI)
2002 yılında ortaya çıkarılan Demir Çağına tarihlenen ilk kültür katı kaldırıldıktan

sonra, bu alanda yeni bir kentsel düzenleme ile karşılaşıldı. K~lj18-19 ve J/18 açma
ları arasında, kuzey-güney doğrultusunda uzanan yol, ikinci kültür katının ana aksını

oluşturmaktadır (Çizim: 3). 12 m. uzunluğundaki bir bölümü saptanan yolun K/18 ve
J/18 açmalarında kalan kısmı, 2000 yılında bulunmuştu. 2 m. genişliğindeki yol, küçük
taneli çakıl ve kumla hazırlanmıştır. 20-25 cm. kalınlığındaki dolgu içerisinde birkaç ye
nileme evresi görülür. Yolun özellikle batıkenarı, düzensiz taşlarla sınırlandırılmıştır.

Bu taşlar bir yapıya temeloluşturacak sağlamlık ve düzgünlükte değildir, bu nedenle
onların yoldaki gevşek kum ve çakıllı dokuyu korumak için dizildiklerini düşünmek da
ha doğru olacaktır.
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Yolun iki yanında, doğrudan ona açılan yapıların varlığını gösterecek bir bulgu
yoktur. Yolun batısında kalan ve biri diğerinin üzerine gelen üç yapıya ait duvar kalıntı

ları, ona paralel bir konumda olsalar da, yolla doğrudan organik bir bağ göstermemek
tedir.

A. Bu duvarlardan en üstte yer alanı 'L' biçimlidir (Çizim: 3/A). Yola paralel doğu
kenarı, taş temel seviyesinde korunmuş ve kuzey uzantısı su kuyusu tarafından tahrip
edilmiştir. Iki kerpiç sırası kadar bir yükseklikte ele geçirilen güney kenarının 1,5 m. ka
darlık bölümü kazılan alan içerisindedir, batı uzantısı ise açma dışına doğru uzar. Bu
duvarın temel taşları arasında, içine yarı kıymetli taş, firit ve metalden yapılmış çeşitli
boy ve biçimde boncukların konduğu yonca ağızlı bir testicik bulunmuştur (Resim 1/ i).

B. Bu duvarın altında yer alan ve bir diğer yapı evresini işaret eden duvar L/18
ve K/18 açmalarının batı kenarına yakın bir yerde, kuzey-güney doğrultusunda uza
maktadır. Irice tek sıra toplama taşlarla örülmüş temeli seviyesinde ele geçirilen duva
rın kuzey uzantısı, su kuyusu tarafından kesilmiştir ve orta kesiminde 2 m.ye yakın

uzunluktaki bir bölümü yok olmuştur (Çizim: 3/B).
C. En alttaki üçüncü yapı evresi, kuzey ucu yine su kuyusu tarafından kesilen,

kuzey-güney doğrultusundaki bir taş temelle temsil edilir ve bir üst evre (2B) duvarının

yaklaşık 1 m. kadar doğusunda yer alır. 60 cm. genişliğindeki temel, orta boy taşlarla

özenli bir şekilde örülmüştür. Temelin güney ucu batıya kıvrıldıktan sonra kesilmekte
dir. Bu kesintinin bir tahribattan mı kaynaklandığı yoksa bir girişi mi ifade ettiğini anla
mak güçtür. Duvarın doğusu birkaç kere yenilenmiş sıvalı bir tabanla kaplıdır. Duvarın

hemen önünde, biri kuzeyde, diğeri güneyde yer alan iki tandır bu taban üzerinde yer
alır (Çizim: 3/C).

Birbirlerinin üzerine gelen bu üç duvar parçası, büyük bölümleri batıda, açma dı

şındaki alanda kalan yapıların varlığına işaret eder. Bu yapıların yola açıldıklarını gös
teren bir bulgu yoktur. Eldeki tek dayanak duvarların yola paralellikleri ve onunla olan
seviye birlikleridir.

Yolun doğusundaki geniş alanda, batıdaki yapı katlarıyla ve yolla ilişkilendirilebi

lecek bulgular çok daha fakirdir. L/18 plan karesinin güneyinde, yolu doğudan sınırla
yan duvar parçacıklarından en bütünlük göstereni ancak 1.5 m. uzunluğundadır. L/19
20 plan kareleri arasında 2-3 m.lik bir alanda boynuzlarıyla birlikte üst üste atılmış ge
yik kafatasıarının oluşturduğu küme, yol ile aynı kültür katı içinde yer alır. Ancak bu il
ginç topluluğun nasıl bir kontekst içinde bulunduğu ve hangi amaçla kümelendiklerini
gösterecek bir ipucu ele geçirilmemiştir.

341.00-340.00 yükseklikleri arasında yer alan bu katmandaki kuzey-güney doğ
rultusunda uzanan yol, Şaraga Höyük'te yeni bir kent düzenlemesinin yapıldığı farklı

bir dönemi ifade eder. Ancak mimarı izlerin zayıflığı, bunlara bağlı, güvenilir bir sera
mik repertuarı ve diğer arkeolojik buluntuların ele geçirilmemesi, bu kültürel katın tanım

ve tarihlenmesini güçleştirir. Tüm katman içinde karışık olarak ele geçirilen çanak-çöm
lek parçaları içerisinde, Erken Demir Çağı örneklerinin varlığı sürerken, Geç Tunç Ça
ğına ait örneklerin de ortaya çıkmaya başladığı görülür. Stratigrafik konumu da göz
önünde bulundurarak bu kültür katını, Erken Demir-Geç Tunç Çağı arasında bir zama
na yerleştirmek yanlış olmayacaktır.

3. KÜLTÜR KATl (GEÇ TUNÇ ÇAG/-A)
Bu yapı evresi yaklaşık 7x10 m. boyutlarında, dikdörtgen biçimli, tek mekanı i bir

yapıyla temsil edilir (Çizim: 4). Yapının kerpiç duvarlarından hiçbir iz kalmamış, günü
müze yalnızca taş temelleri ulaşmıştır. Tabana ait bir iz ve yapıyla bağlantılı in situ mal
zeme de bulunamadı. Bu büyük mekanın doğu ve batı duvarlarının büyük bölümü 2000
yılı kazıları sırasında K/19-20 ve J/19 plan karelerinde açığa çıkarılmıştı. Yapının hö
yüğün yamacına rastlayan kuzeydoğu köşesi, erozyon nedeniyle yok olmuştur. Buna
karşın, 2002 yılında kazılan L/19-20 plan karelerinde yer alan güney cephesi tüme ya
kın durumda ortaya çıkarılarak yapının planı hemen hemen tümlenmiştir. Yapının giri-
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şi bu cephede yer alır. Duvarının ortasında yer alan eşik, 0.5x1 m. boyutlarında tek par
ça, düzgün kesilmiş bir kireç taşından yapılmıştır. Kapı sövesinin oturduğu yuva, eşik

taşının batı kenarına oyulmuştur. Eşikten bir basamak aşağıda (güneyinde) duran, çiğ

nenmekten parlamış, iri, yassı taş yapının uzun bir süre kullanıldığını düşündürür. Ka
pının iki yanında iki kısa duvar, güney cephesine ante gibi eklenmiştir. Bu duvarlardan
doğudakinin ceptıeye eklenen bölümü, üst kat çöp çukuru tarafından kesilmiştir.
Mekanın doğu duvarı geç bir evrede eklenen bir duvarla güneye doğru uzatılmıştır.

Temelde iki seviyeli bir gelişim görülür. 120 cm. genişliğinde ve 40-50 cm. yük
sekliğindeki temelin tabanında işlenmemiş, fakat 80-100 cm. uzunluğunda, alışılmadık
irilikte taşlar kullanılırken, üst seviyede orta boy toplama taşlar kullanılmıştır. Bu ikinci
seviyede temelin iki yanında daha iri taşlar kullanılırken, ortaları daha küçük taş ve iri
küp parçalarıyla doldurulmuştur. Plan dikkatle incelendiğinde, üsttekiseviyede temelin
biraz doğuya kaydığı görülür. Temelin bu üst seviyesi ile birlikte kapı eşiği kaldırıldığın

da, eşiğin altında ikinci bir eşik ve söve taşı bulundu. Bu bulgular, yapının aynı plan
üzerinde ikinci kez inşa edildiğini göstemektedir. Düzgün biçimlendirilmiş, kapısı kusur
suzca ortalanmış, dikdörtgen biçimll bu tek mekan lı yapı Şaraga Höyük ölçeğinde bir
yerleşme için anıtsalolarak değerlendirilebilir. Bir yapı kompleksi içinde değerlendiril

mesini sağlayacak bir bulgu, bağlantı ve eklentisi yoktur. Tek başına planlanmıştır. Ya
pi bu haliyle konut veya resmi yapı olmaktan çok dinsel bir fonksiyona sahip olmalıdır.

Bir alt kültür katından gelen gelenek de, bunu desteklemektedir.

4. KÜLTÜRKATl (GEÇ TUNÇ ÇAG/-B)
3. kültür katının da kaldırılması ile 2000 yılında bir bölümünü açığa çıkarılan dini

yapı kompleksinin en üst yapı evresine ulaşıldı. Böylece, iki kazı sezonu sonunda, baş

ta amaçlanan biçimde bu yapının bütüne daha yakın bir planı elde edildi (Resim: 2). Ya
pi doğuda, kuzey-güney yönünde uzanan bir yol ile sınırlanır. Yolda görülen 1.5 m.den
kalın dolgu, yolun yapının ekleme ve yenilemelerle devam eden uzun kullanım süre
sinde değişmeden kullanıldığını gösterir. Yolun doğusunda bir odası korunabilmiş

mimari dokunun bütünü hakkında fikir yürütmek şimdilik güçtür.
Bu yapının üç kez değişikliğe uğrayarak yenilendiğini, 2000 yılı kazısı raporların

da belirtmiştik (Sertok,-Kulakoğlu 2002: 352). Yapı, ilk evrede, (Çizim: 5/0) yaklaşık

12x7.5 m. boyutlarında dikdörtgen biçimli, tek mekanı i olarak planlanmıştır. Kuzey-gü
ney doğrultusunda inşa edilen yapının girişi, güneydoğudadır. Kuzeybatıda açığa çıka

rılan 80 cm..genişliğindeki orta boy toplama taşlarla yapılmış temel, yapının bu ilk ev
resine aittir. Ikinci evrede çevre duvarı ve kapı sabit kalmış (Çizim: 5/C), kuzeye bir cel
la yerleştirilmiştir. Ilk evreye ait duvarın iç cephe badanasının eel/a duvarı arkasında
devam etmesi, eel/anın sonradan eklendiğini açıkça göstermektedir. Gel/anın girişi gü
ı:ıeydoğudadır ve nişlerle zenginleştirilmiş batı duvarının önünde kerpiç bir altar vardır.

Uçüncü evrede (Çizim: 5/8) taban, bu eel/anın kalıntılarını örtecek kadar (80 cm.) dol
durularak yükseltilmiş, mekan kuzey-güney doğrultusunda temelsiz bir duvarla ikiye
bölünmüştür. Bu duvarın güney uzantısı 2002 yılında K/18 açmasında bulunmuştu.

Güneydoğudaki ana girişin, bu son evreye ait kapı sövesi yerinde durmaktadır. Yapı

nın 2002 yılında K/18, Ll18-20 açmalarında açığa çıkarılan uzantıları, bu son evreye
aittir. K/18 ve L/18 açmalarında, yapının güneybatı köşesi ve bu köşeden yapıya ekle
nen iki oda daha ortaya çıkarıldı. Bu odalardan kuzeyde yer alanı, kuzeyden bir kapı

ile ana binaya bağlanmaktadır. Bu odanın güney duvarındaki niş, yapının dinsel konu
muna uygun düşmektedir. Bu oda da olasılıkla bir cella gibi kullanılmıştır. Güneydeki
odada bulunan ocak ve tandırlar buranın mutfak olarak kullanıldığını gösterir.

2000 yılı kazılarında K/19 açmasında mabedin doğu duvarı üstüne oturan taş bir
temel bulunmuştu. 2002 yılı kazılarında L/18-19 açmalarında, bu temelin güney uzan
tısı ortaya çıkarıldığında, yapının dördüncü bir yapım evresi daha olduğu anlaşıldı (Çi
zlrn: 5/A). Bu evrede giriş daha güneye kaydırılmıştır. Yolun doğusunda kalan oda da,
bu dördüncü yapı evresiyle çağdaş olmalıdır.
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Bu kültür katında, mabedin doğusunu sımrtayan yol en azından dört yapısal ev
re boyunca değişmeden işlevini sürdürmüştür. Uçüncü kültür katında, alan dinsel özel
liğini korumasına karşın, bu kattaki tek mekanlı yapının dördüncü kültür katı boyunca
kullanılan yolun üstüne oturması, yeni bir kentsel düzenlemenin işareti olarak değer
lendirilebilir. Ayrıca 4. kültür katını karakterlendiren Hurri seramiği 3. kültür katında kay
bolmuştur. Bu nedenle Geç Tunç Çağı, iki farklı kültür katı altında değerlendirilmiştir.

SERAMiK VE KÜÇÜK BULUNTULAR
2002 kazı sezonu küçük buluntu açısından fakir bir yılalmuştur. Çok sık yapı di

zilimi, saptanan yapıların pek çoğunun, ancak taban seviyesi altında temellerinin ele
geçirilebilmesi bu fakirliğin başlıca nedenidir. Bu durum, güvenilir seramik konteksleri
nin ele geçirilmesini de güçleştirmiştir. Ele geçirilen çanak çömlek parçalarının çoğu,

dolgu toprak içinde dağılmış, taban, yol ve duvarlarda dolgu olarak kullanılmış malze
meden ibarettir. Bu seramik topluluklarını, kültür ve yapı katlarıyla bağlantılı olarak de
ğerlendirmek uzun soluklu bir çalışmayı gerektirmektedir. Kazı sezonunun hemen so
nunda hazırlanan bu önraporda kısaca karakteristik ve belirleyici çanak çömlek toplu
lukları üzerinde durulacaktır. Buna karşın, 1. kültür katının en son yapı evresinde yan
mış bir mekanda insitudurumda korunmuş kap topluluğu, gerek bulunduğu tabakanın

tarihlenmesinde, gerekse höyük kronolojisinin belirlenmesinde önemli bir dayanak nok
tası oluşturmaktadır.

2001 kazı sezonu sonunda ele geçirilen bu kaplar içerisinde, orta boy depo kap
ları (Resim: 1/a), iri pişirme kapları (Resim: 1/f), çeşitli boydaki yonca ağızlı testiler (Re
sim: 1/c, e), mataralar (Resim: 1/b), süzgeç/huni olarak kullanılmış ortası delik geniş ve
sığ bir çanak ile üç i1mek ayaklı (Resim: 1/g) ve bir maşrapa (Resim: 1/d); belli başlı

kap tiplerini oluşturmaktadır (Resim: 1/a-h). Daha çok ritüel amaçlı kullanıldığını düşü

nebileceğimiz silindir biçimli ritanun bu kontekstte bulunması ise ilginçtir (Resim: 1/h).
Kaplar genelolarak, özensiz iri kum, kireç ve mika katkılı bir hamurla yapılmışlardır. Or
ta derecede pişirilmişlerdir. Düz yüzeyı i ya da kendinden astarlıdırlar. Çift kulplu basık

gövdeli pişirme kaplarında, kum katkısı küçük taşçık boyutuna ulaşmıştır. Odada ça
nak çömlekten başka, batı sekisi üzerinde üç ayaklı, yayvan, bazalt bir havan da ele
geçirilmiştir.

Öte yandan, bu kapların bulunduğu kilerin doğusundaki odada da in situ bulu
nan pithaslar, höyükte Erken Demir Çağını belirleyen belirgin örneklerdendir. Bu in si
tu örneklerin yanında, dolgu toprak ve temeller içerisinde de benzer pithos parçaları ele
geçirilmiş, hatta aynı kapların yerlerinden sökülüp Geç Demir Çağında yeniden kulla
nıldıkları da görülmüştür. Dışa doğru kalın, bombeli bir bantla kalınlaştırılmış ağızları,

dar, yüksek, masif silindirik kaideleri ve dış yüzlerin geniş bölümünü kaplayan yatay,
kaba urgan izleri, bu kapları karakterlendiren başlıca özelliklerdir. Bu izler dekoratif ol
maktan çok, yapım sırasında, çiğ kap kurutulurken, dağılmaması için sarılan urganlar
dan kalan izlere benzemektedir.

2. Kültür katının en üst evresine ait temel içinde bulunan yonca ağızlı testicik,
2002 yılında ele geçirilen, ender tüm örneklerden biridir. Erken Demir Çağı kilerinde bu
lunan bir örnekle paralellik gösteren bu testiye benzer parçalar, Şaraga Höyük Geç Tunç
Çağı repertuarının da yabancısı değildir. Belli bir standarta göre üretildikleri anlaşılan

düz ya da içe dönük ağızlı yayvan tabaklar da, bu katın özelliklerini yansıtmaktadır.
2002 yılı kazılarında K/18, U18-20 plan karelerinde 4. kültür katının ancak en üst

evresi açığa çıkarılabiidi. Ancak, bu kata ait seramik repertuarı gerek 1999, gerekse
2000 yıllarında kazılan çağdaş tabakalardan iyi tarunmaktadrre. Habur bölgesi, bir baş

ka deyişle Hurri seramik repertuarının tipik örneklerinden oluşan bu seramik grubu,
hem bulundukları tabakaların tarihlenmesini sağlayan, hem de Orta Fırat havzasında

ki Hurri varlığını açıkça gösteren önemli bir dayanak oluşturur.

2 Sertok,-Kulakoğlu 2000: 459, lig. 14; Sertok,-Kulakoğlu 2002: 351-353, lig. 7, 10).
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SONUÇ
1999 yılında yapılan ilk kazı sezonu sonunda, Şaraga Höyük'teki yaşam dizini

ve kültürel gelişimi gösteren temel bulgulara ulaşılmıştı. Bu bulgular bize Geç Uruk Ça
ğından Ortaçağa kadar kesintisiz bir yerleşimin varlığını göstermişti. Ilerleyen yıllarda

bu yerleşimierin nitelikleri ve nicelikleri hakkındaki bilgilerimiz daha da zenginleşti.
2002 yılı kazıları, höyükte özellikle Erken Demir çağı yapı evrelerinin belirlenmesini ve
Geç Tunç çağı dinsel yapı kompleksinin daha geniş bir alanda izlenip 2000 yılında ula
şılan sonuçların doğrulanmasını sağlaması bakımından amaçlanan sonuçları sağla

mıştır. Bunun yanında, bu kazı sezonunda höyükte Geç Tunç çağı ile Erken Demir Ça
ğı arasında, olasılıkla kesintisiz bir geçiş olduğunu gösteren önemli ipuçlarına da ula
şılmıştır.

1999 ve 2000 yılındaki kazılarda açığa çıkarılan 4. kültür katına ait yapı evrele
rinin çok sık dizilimi ve yangınla sona ermemesi, in situ malzemenin bulunmasını zor
laştırrruşnr. Bu yüzden, buqüne kadar bu kültür katına ait seramik repertuarı bir bütün
olarak değerlendirilmişti. Onümüzdeki yıl yapılacak kazılarda, alt yapı evreleri açığa çı
karıldıkça, bu kültür katı içindeki zamansal farklılıklara bağlı seramik değişimlerini sap
tamayı umuyoruz.

Sonuç olarak, bu mabetler silsilesini içine alan dönemi, M.Ö. 16-14. yüzyıllara
tarihlemeyi uygun buluyoruz. Gerek tarihl kaynaklar, gerek Alalah gibi merkezlerdeki
arkeolojik bulgulardan, Hurrilerin Akdeniz'e kadar ulaştıkları bilinmektedir. Şaraga'da

ele geçirilen bu buluntular, politik egemenliğin yanında, kültürel bir varlığın da işaretçi

si olarak değerlendirilendirilebilir. Gerek Şaraga, gerekse bölgede yapılan yeni kazılar

da ele geçirilecek yeni buluntuların Mitanni Devleti'nin periferisi ve egemenlik süreleri
ile ilgili tartışmalara yeni bir boyut katacağını urnuyoruzs.
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148



]

K

L

19

·..7"

........ ·· ..7·-

.... / .
·,·····7·-~····

~.,....

Çizim 4: Geç Tunç Çağı-A yapısı
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Resim 1: Geç Tunç ÇağıIErken Demir Çağı A evresi yapısında bulunan seramiklerden ör
nekler
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2002 YILi ÇEŞME-BAGLARARASI KAZıLARı

Hayat ERKANAL *
Emru/lah KARA TURGUT

Çeşme-Bağlararasımevkii modern Çeşme limanının 130 m. kaçar güney-gü
neydoğusunda, iki tepe arasında geniş bir vadi üzerinde bulunmaktadır. Içinden bir za
manlar bir dere akan bu vadi aüvyal dolgusuyla yakın bir zamana kadar tarım arazisi
olarak kullanılmıştır. Daha çok narenciye bahçelerinin yer aldığı bu bereketli arazi gü
nümüzde modern yerleşime açılmıştır. 2 m. derinlikte taban suyuna ulaşılması bölge
nin ayrı ve önemli bir özelliğidir. Vadiyi iki taraftan sınırlayan tepeler. Çeşme Körfezi'ni
de aynı şekilde rüzgarlara karşı koruma altına almaktadır. Bu nedenle, modern Çeşme

limanı gibi Bağlararası mevkii de ideal liman şartlarına sahip olmaktadır. Çeşme lima
nı ile Bağlararası mevki i arasında kalan bölge kısmen yapay, kısmen de doğalolarak

dolmuştur. Yani jeomorfolojik özellikler dikkate alınırsa Bağlararası'nın bir zamanlar de
niz kenarında bulunduğuna inanmak gerekir.

2001 yılında Bağlararası mevkiinde modern yapılar arasında kalan bir arsa üze
rinde bir ev inşaatı için temel çukurları kazılırken, bazı duvar kalıntıları ve bunlara bağ

II arkeolojik buluntular açığa çıkmıştır. Çeşme Müze Müdürlüğü'nün duyarlı davranışı

üzerine burada inşaat çalışmaları durdurulmuş ve kısa süreli temizlik ve sondaj çalış

maları.yapılmıştır. Bu kalıntı ve buluntuların Orta Tunç çağına ait olduğu anlaşılınca,

bölge ızmir 1 Nımaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma al
tına alınmış ve diğer boş arsalara da inşaat yasağı konmuştur.

Açığa çıkarılan buluntu ve kalıntıların önemi nedeniyle, çok değerli bir rant böl
gesi olan Bağlararası'nda 2002 yılında kazı çalışmaları yapılrruşt ve kamuoyunun dik
kati çekilerek olayın önemi vurgulanmıştır (Resim: 1).

Çeşme Müzesi Müdürlüğü'nün denetimi altında ve Liman Tepe Kazı Kurulu'nun
bilimsel sorumluluğunda yürütülen çalışmalarda 2002 yılında sadece kısmen tahrip
edilen inşaat alanı temizlenerek kazılmıştır. Inşaat alanına uygun olarak kuzeydoğu

güneybatı istikametindeaçılan kazı çukuru 23x11 m. boyutlarında olup 253 metre ka
relik bir alanı kaplamaktadır.

Yürütülen kazı çalşmaları sonucunda Orta Tunç çağına ait 2 mimarı tabaka tes
pit edilmiştir. Bu tabakalardan daha eski olan ikincisi en az iki evrelidir.

Prof. Dr. Hayat ERKANAL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Faküitesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı, 06100,
Sıhhiye - AnkararrÜRKiYE

Emrullah KARATURGUT, Çeşme Müze Müdürü, Çeşme-izmirrrÜRKiYE

2002 yılı Çeşme-Bağlararası kazısı kurulu üyeleri: Çeşme Arkeoioji Müzesi uzmanları Hüseyin Vural, Gamze Aliefen
dioğlu; H.U. Arkeolo]l Bölümü Başkanı Prof. Dr. Armağan Erkanal;Ankara Universitesi D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü araş
tırma görevlileri Irtan Tuğcu, Levent Keskin; H.U. Arkeoloji Bölümü araştırma..görevlileri Ayşegül Aykurt, Ulaş Deniz;
Arkeolog Oğuz Bostancı, Arkeolog Emrah Çankaya, Sıla Mangaloğlu; Ege U. Arkeoloji Bölümü öğrencileri Serkan
Acaröz, Melih Akay. Ayrıca gerekli durumlarda Liman Tepe Kazı Kurulu'nun diğer üyeleri özellikle teknik konularda ça
lışmalara katkıda bulunmuştur.
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Orta Tunç çağı /. Mimarı Tabakası

inşaat sırasında alanın yüzey toprağı bir buldozer ile kazınırken ve ayrıca temel
çukuları açılırken, daha yeni olan i. Orta Tunç çağı tabakası büyük çapta tahrip edil
miştir. Bu tahribat sonucunda tabakanın birbirıyle bağlantısı olmayan sadece 3 duvarı
korunabilmiştir. Bu duvarların dışında aynı tabakaya ait 17 tane çöp çukuru tespit edil
miştir. Çöp çukurları, daha eski olan ii. Orta Tunç Çağı mimarisı içine girmiş ve tahri
bata neden olmuştur.

Bu tabakada ele geçirilen küçük buluntular arasında Orta Anadolu kökenli yerel
seramik örnekleri çoğunluktadır. Yerel seramik örneklerin hamurları daha çok orta nite
liklidir. Az miktarda ince nitelikli hamur örneklerine de rastlanmaktadır. Hamur kırmızı

ve devetüyünün çeşitli tonlarında, astar ise genelde hamur renginde veya hamur ren
gine yakın tonlarda olabilmektedir. Az miktarda ele geçirilen koyu kırmızı astarlı ve per
dahiı örnekler daha çok Orta Anadolu seramik gelenegini anımsatmaktadır. Yerel sera
miğin diğer bir grubunu gri örnekler oluşturur. Az sayıda ele geçirilen gri örnekler ince
ve orta nitelikli, farklı tonlarda hamurlu ve astarndır. Ayrıca kaba mutfak kapları da gö
rülebilmektedir.

Kap çeşidi ve şekli olarak çift konik gövdeli, dışa kahnlaştmlrruş ağız kenarlı ça
naklar; korılk gövdeli, dışa çekik ağızlı ve dışa kalınlaştırılmış agız kenarlı çanaklar; ko
nik gövdeli, keskin omuzlu, dışa çekik ağızlı ve dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanak
lar çoğunluktadır. Bu tür çanakların en yakın benzerleri aynı devirde Orta Anadolu'da
karşımıza çıkmaktaeıra. Orta Anadolu dışında Batı Anadolu'nun iç kesimlerinde ve sahil
kesimlerinde de yoğun şekilde görülen bu çanak formları Orta Tunç Çağını açık bir şe

kilde karakterize etmektedlrs. Dışa çekik basit ağız kenarlı, içe kalınlaştırılmış ağız ke
narlı, ya da içe kalınlaştırılmış agız kenarında yivlerle bezeli çömlekler de bu tabakada
oldukça fazla miktarda tesRit edilebilmektedir. Orta Anadolu'ya özgü4 bu çömlek tipi ör
nekleri ızmir yöresindeki dığer merkezlerde de qörülebllrnektedire. Bu örneklerin yanın

da az sayıda da olsa kadehler, kantharoslar ve pyxisler bu tabakada kullanılmıştır. Tam
olarak ele geçirilen bir pyxisin silindir gövdesi üzerinde yivler ve delikli tutamaklar bulun
maktadır (Resim: 2). Içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı bu örnek üç ayaklıdır. Bu tür kap
lar, yani kadehler, kantharoslar ve pyxisler doğudan çok batı etkısini yansıtmaktadrre.

Orta Tunç tabakasına ait olması gereken çöp çukurlarında ele geçirilen seramik
türleri içinde önemli bir grubu ithal örnekler oluşturmaktadır. Bu örnekler arasında da

2 T.Özqüç, Türk Tarih Kurumu Tarafmdan Yapilan KültepeKazısı Raporu 1948, 1950, 71, Şek. 537-541, 544-549; T.
Özgüç, Türk TarihKurumu Tarafmdan Yapılan KültepeKazısı Raporu1949, 1953,55, Lev. XLIX 444-445; A. M. Kar
pe, Hethitische Töpfereider Oberstadtvon Hattusa, MarburgerStudienzur Vor-und Frühgeschichte, Band 10, 1988,
Typ KT2d, KT2h; W. Orthmann, "Untersuchungen aul dem Asarcık Hüyük bei Ilıca", ıst. Mitt. 16, 1966, 55-56, Res.
vxı. 11/1-2,4; S. Ornura, "1990 Yılı Kaman Kalehöyük Kazıları", XIII. KST I,324, Res.l0/5; S. Omura, "1998 Yılı Ka
man Kalehöyük Kazıları", XXi. KST 1,2000,218, Çiz. stt, T. Yıldırım & T. Sipahi, "Yörüklü/Hüseyidede Kazısı 1999",
AnadoluMedeniyetleriMüzesi Yilliğı, 2000, Şek. 4/9-10; F. Kulakoğlu, "Ferzant Type Bowls Irom Kültepe", T. Mikasa
edu.Essayson AtıelemAnatoliaand Syria in theSecondand ThirdMillennium, 1996, 69-86, Fig. 1-6; T.Özgüç, Inan
dıktepe, 1988, 9, Lev. 21fl; F. Fischer, Die Hethitische Keramikvon Boğazköy. Boğazköy Hattuşa iV. WVDOG 75,
1963, 142, No. 901.

3 S. L10yd & J. Mellaart, Beycesultan II. MiddleBronzeAge Architecture and Pouery, 1965, Res. 1-3, 10-12; H. Erka
nal & S. Güneı, "1993 Liman Tepe Kazıları", XVi. KST.f, 1995, 270; s.cooeı M.O. 2. Bine Tarihlendirifen Panaztepe
Seramiklerinin Batı Anadolu Arkeolojisindeki Yeri ve Onemi, 1999,45, Tip K1I2, Lev. 36-71; C. Blegen vd., Troy III.
TheSixthSettlement, 1953, 159-170, 183, Res. 365-366,371-372, 377; J. Boehlau & J. K.Schefold, Larissaam Her
mos. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1902-1934, Band iii: Die Kleinfunde 1942, 16, Res, 7 e-fo

4 T. Özgüç, Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Kültepe Kazısı Raporu 1948,1950,72; K. Emre, "Acemhöyük Se
ramiği", AnadoluX, 1966,87, Res. 7; T. Sipahi, "Eine Althethitische Relielvase vom Hüseyindede Tepesi, ıst. Mitt.50,
2000,63-85; w. Orthmann, a.e., Res. 12/9,25/1.

5 S. Günel, a.e., 49, Tip ÇÖIXb4, Lev. 96-97, Tip ÇÖ X4, Lev. 98-99; H. Erkanal & S. Günel, "1993 Liman Tepe Kazı
ları", XVi KST 1,1995,270.

6 Kadehler için krş. S. Immerwahr, The AthenianAgora. The Neolithicand BronzeAge, 1971, 76, Lev. 18/272; R. C.
Overbeck, Keos VII. Ayia Irini Period IV, 1989,33-34, Lev.39/J20b.

Kantharos'lar için krş. A. J. B. Wace & M. S. Thompson, Prehistoric Thessa/ly, 1912, 159, Res. 103 a-b.d-e; C. Ble
gen, Korakou. A Prehistoric Settlement near Corinth, 1921, Res. 18-19; W. Heurtley & C. A. R. Radlord, "The Prehis
toric Sites in Chalcidice", BSA 29,1927/1928,28, Res. 46/4-8, 47/3, 48/1.

Pyxis'ler için krş, R. Wünsche, Studienzur Aginetischen Keramikder Frühen und Mittleren Bronzezeit, Berlin 1977,
54,121,IXe Kat.52; P.P. Betancourt, Kommos II, The Final Neolithic Through Middle Minoan III Pottery, 1990, 183,
Res. 6411857.
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Kiklad kökenli olanlar sayıca oldukça fazladır. Ele geçirilen Kiklad seramiğinin iki grup
halinde değerlendirilmesigerekir. "Cycladic White Wareli şeklinde tanımlanan türde ay
nı kaba ait üç parça ele geçirilmiştir. Beyaz, ince nitelikte bir hamura ve astara sahip
bu parçalar üzerinde kırmızımsı kahverengi boya bezeme bulunmaktadrr", "Boyalı Mi
nos Taklidi" örneklerde ise hamur ince nitelikte ve krem, bej, tuğla rengindedir. Hamur
rengindeki astar üzerinde kahverengi, kırmızımsı kahverengi ve tonlarında bezeme bu
lunmaktadır.Daha çok koşan spiraller ve çok az sayıda bitkisel motif/er, mevcut örnek
lerin üzerine işlenmiştir (Resim: 3, 4). Kap çeşidi olarak oldukça fazla miktarda Minos
ve Kiklad tipindeki tek kulplu fincanlar; küresel gövdeli, içe çekik ağızlı, dışa kahnlaştı

rılmış ağız kenarlı çömlekler; uzun boyunlu, basit ağız kenarlı, dışa çekik ağızlı bir
amphora karşımıza çıkmaktadır. Gerek tek kulplu ftncanlarv, gerekse çömlekler Orta
Minos III-Geç Minos lA dönemlerine tarihlendirilmektedire.

Girit'ten ithal edilen seramik örnekleri "Polr"chrome Wareli ve "Tortoise-Shel!
Ripple Wareli olmak üzere ikiye ayrılır (Resim: 5). 'Polychrome Wareli olarak tanımla
nan örnekler çok iyi fırınlanmış ince nitelikte, krem ve bejin farklı tonlarında hamurlu,
hamur renqinde astarlı, kırmızı, kahverengi, siyah tonlarında boya bezemelidir. Motif
olarak bant sıraları ve spiraller görülür. Bu tür örnekler Orta Minos III-Geç Minos lA dö
nemlerine alttir!''. "Tortoise-Shelt Ripple Wareli olarak tanımlanan seramık örnekler ise
genelolarak açık kırmızı renkte ince katkılı bir hamura sahiptir. Çok iyi fırınlanmış ve
perdahlanmışlardır. Pembemsi krem astar üzerinde kırmızı ve kahverengi tonlarında
boya beze me mevcuttur. Orta Minos lI'den itibaren görülen bu tür seramikter çok geniş
bir yayılım alanına sahlptir!'.

Girit ithal seramikleri yanında çok az sayıda da olsa Kıta Yunanistan kökenli ör
nekler de aynı tabaka içinde bulunmuştur. Bu bağlamda "Aegina Mat Boyalı Seramik"
örneklerinden iki parça tespit edilmiştir. Sarımsı yeşil renkte orta nitelikli hamura sahip
örneklerde, yeşil astar üzerinde kahverengi tonlarında bezemeler bulunmaktadutx. Ay
rıca Orta Mınos ve Orta Hellas Dönemi sonunda ortaya çıkan "San Minyaslı seramık
grubundan da birkaç parça gene bu tabakaiçinde bulunrriuşturt".

Boyalı seramik örneklerinin dışında günlük yaşamda kullanılan ve Girit veya Kik
lad gelenekleri doğrultusunda üretilen çok sayıda seramik örneğini de aynı tabakada
görmek mümkün olmuştur. Bunlar arasında larnba veya tütsü kabı olarak tanımlanma
sı gereken buluntularda dip düz, gövde konik görünümdedir (Resim: 6). Ayrıca ağız ke
nan üzerinde kabı çepeçevre saran bir yiv bulunmaktadır. Bu tür örneklerin çok iyi fı
rrnlanan ince nitelikli hamuru, kırmızı, devetüyü ve tonlarındadır. Hamur renginde as
tara sahiptir. Genelolarak Orta Minos III-Geç Minos i dönemlerine tarihlendirilfrlerts. Bu
tür kap örnekleri duvar boyaları üzerinde de görülebilmektedir15.

7

8

9

10
11

12

13

14

15

Krş.T, D. Atkinson, vd., Excavations at Phylakopi in Melos, 1904, Lev. 20/1; J.C. Overbeck, a.e., 76, Lev. 52; C. Renf
rew, The Emergence of Civilization, 1972, Lev. 13/1; J.A. MacGillivray, "Cycladie Jars from Middle Minoan iii Context
at Knossos", The Minoan Thalassocracy. Myth and Reality, 1984,153-158; P. P. Betaneourt, a.e., 101, No. 501.
J. L. Caskey, "Investigations in Keos. Part ii: A Conspectus of the Poltery", Hesperia 41, 1972,393, Lev. 93 G-52; J.
A. MaeGillivray. Knossos. Pottery Groups of the Old Palace Period, 1998, 75-77, Tip 4-7; P. Betaneourt, "The Middle
Minoan Pottery at Kommos", Hydra 1, 1985, 9.
W. Sehiering, Minoische Töpferkunst. Die Bemalten TongefiiBe der Insel Minos, 1998, Lev. 15/1; J. A. MaeGillivray,
a.e., 162, Lev. 25/874, 131/874; P.P. Betaneourt, Kommos II. The Final Neolithic Through Minoan iii Pottery, 1990,
109,111,123,129, Lev. 32/600-601.
W.Sehiering, a.e., 72,74,159, Lev. 4213; J. A. MaeGillivray, e.e., 75-77, Tip 4-7; J. L. Caskey, a.e., 392. Lev. 92 G 24-30.
P. P. Betarıcourt, The History of Minoan Pottery,1985, 113-114; P. P. Betaneourt, "The Middle Minoan Pottery of So
uthern Crete and the Questıons of a Middle Minoan Thalassoeraey", The Minoan Thalassocracy. Myth and Reality,
1984,89-91, Res. 2/C2578; P. P. Betaneourt, Kommos II. The Final Neolithic Through Middle Minoan iii Pottery,
1990, 107, 120-121.179-180, 189, Res. 27/582, 37f787, 38f797, 61/1799, 62/1801, 1815,70/2028. Lev. 30/582,
89/1801.104/2028; J.L. Caskey, a.e., 392, Lev. 92 G-3, G-13.
Krş. P. C. Zerner, "New Perspeetives on Trade in the Middle and Early Late Helladie Periods on the Mainland", Wa
ce and Biegen; Pottery as Evidence forTrade in the Aegean Bronze Age, 1939-1989,49.
Krş. D. N. Konsola, "Preliminary Remarks on the Middle Helladie Pottery from Thebes", Hydra 1,1985, 13; C. W. Ble
gen, Zyqouries. A Prelıistoric Settlement in the Va/ly of Cleonae, 1928. 127.
Krş. J. A. MaeGillivray, a.e., 86-87, Lev. 47/147-149, 63/574, 79/401,91/552,92/553,98/596-604; E. H. Catling & D.
Smyth, "Knossos 1975: Middle Minoan 1/1 and Late Minoan i Houses by the Aeropolis", BSA 74,1979,34-35, Res.
22/138,23/161; M. F. Popham, "Trial KV. a Middle Minoan Building at Knossos", BSA 69, 1974, Res. 8-9.
C. G. Doumas, Thera Pompei of the Ane/ent Aegean. Excavations at Akrotiri 1967-1979,1984,30, Res. XIII; S. Ma
rinatos, Excavations at Thera V. 1971 Season, 1972, 43, Lev. J, K; J. Sakellarakis, vd.• Greek Art. The Dawn of Gre
ek Art, 1994, 42, Res. 113.
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Girit ve Kiklad gelenekleri doğrultusunda üretilen başka bir kap çeşidi de fincan
lardır. Dışa çekik basit ağız kenarlı, yuvarlak gövdeli, düz dipli ve oval kesitli, tek dikey
kulplu fincanlar ince nitelikli, devetüyü ve tonlarında iyi fırınlanmış hamura ve astara
sahiptir. Daha yayvan olanları Kikiad, dik olanları Girit geleneğini yansnmaktadrrts,

ithal seramik örnekleri arasında bulunan bir küçük testi parçası ise Doğu Akde
niz kültür bölgesine ait olabilir. Gövdeye ait bu parçada krem astar üzerinde kahveren
gi dama ve dikey çizgilerle sınırlandırılmış zikzak motiflerden oluşan paneller yer al
maktadır (Resim: 7).

Özellikle bu tabakanın çöp çukurları içinde ayrıca yerel üretim ürünü olan çok
sayıda Minos tipi ağırlık ele geçirilmiştir (Resim: 8). Yuvarlak, tek veya çift delikli delik
li bu ağırlıkların üst kısmında, deliğin veya deliklerin hemen üzerinde derin bir yiv bu
lunrnaktadırt". Bu tür ağırlıklar Bağlararası dışında Anadolu'da Milet Athena Tapına

ğl'nda1 8 ve lascs'taı? da tespit edilmiştir. Altın bir telin kıvrılması ile oluşturulan bilezik,
bu tabakaya ait az sayıdaki madeni buluntudan birini oluşturmaktadır (Resim: 9).

Orta Tunç çağı II. Mimarı Tabakası

Orta Tunç çağı ii. mimarı tabakası i. tabakanın çöp çukurlarının ve alan üzerin
deki inşaat çalışmalarının tahribatına rağmen çok iyi korunmuş bir vaziyette açığa Çı

karılmıştır. Mimarı kalıntılar devri n yerleşim modeli ve konut rnirnarisi hakkında bilgi sa
hibi olmamızı sağlamıştır (Resim: 1).

Alanda yapılan kazılar sonucunda, doğu-batı istakametinde uzanan 0,70-1 m.
genişliğinde, 8,80 m. uzunluğunda bir sokak ve bu sokağa kuzeydoğudan dik olarak
bağlanan 1,80 m. genişliğinde ve 17,20 m. uzunluğunda bir ana sokak açığa çıkarıl

mıştır (Resim: 10). Ana sokak iki evrelidir. Erken evrede sokağın tabanı çok küçük ça
kıl taşları ile, geç evrede ise orta boy yassı taşlarla kaplanmıştır. Geç evre kaplama taş

ları yer yer korunmuştur. Ana sokağın iki tarafında yapı blokları bulunmaktadır. Bu blok
lardan büyük ölçüde açığa çıkarılan güney bloğu doğuda sokak tarafından sınırlandı

rılmıştır. Bu sokağın güneydoğusunda ise doğu-batı istakametinde uzanan 2 ev bulun
maktadır.

1 ve 2 numaralı evler (Resim: 11, 12): Sokağın güneydoğusunda yer alan 1 nu
maralı ev doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Bu evin doğu uzantısı tamamen, ba
tı uzantısı ise kısmen i. Orta Tunç çağı tabakası çöp çukurları tarafından tahrip edil
miştir. Evin güneybatısı kazılmayan alan içinde devam etmektedir. Korunan kısımları

itibariyle trapez biçimde olması gereken bu yapının mevcut uzunlu,ğu 5,80 m., kuzey
doğuda genişliği 3,20 m., güneybatıda ise 3,70 m.dir. Ev kuzeydogudan güneybatıya

doğru genişlemektedir. Evin açığa çıkarılan mevcut duvarlarının tümü iki yatay sıra pla
ka taşlarla örülmüştür. Tüm duvarlar zemin içinde devam etmekte, büyük olasılıkla da
ha eski bir safhayı oluşturmaktadır.

Evin kuzeydoğu duvarı 4,12 m. uzunluğunda, 0,38 m. genişliğindedir. 0,35m.
yüksekliğinde5 dikey taş sırası açığa çıkarılmıştır. Duvar orta ve küçük boy plaka taş

larla örülmüştür. Duvarın dışında, yani kuzeydoğusunda iki payanda bulunmaktadır.

Evin kuzeybatı duvarının korunan kısmı 5,76 m. uzunluğunda ve 0,34 m. genişliğinde
dir.

16 Krş. J. L. Caskey, a. e., 393, Lev. 93 G-52; J. A. MacGillivray, a. e., 75-77, Tip 4-7; P. Betancourt, "The Middle Mi
noan Pottery at Kommos", Hydra I, 1985,9.

17 Bu tür ağırlıklar için bkz. E. J. W. Barber, Preiıistotic Texti/es, 1991, 104-105, Res. 3/23; J. C. Smith, Spinning, We
aving, and TextileManufacture in PrehistoricGreece,1975, 276; P. Warren, Myrtos. An Early BronzeAge Settfement
in Crete, 1972, 243, Res. 96; i. Tzachili, " Looking lor Evidence ol Clolh-Making at Akrotiri", Thera and The Aegean
World III, 1990,381-385, Res. 1,4-7,9.

18 V. von Graeve, "1994-1995 Yılı Milet Çalışmaları",XViii. KST 1,1997,532, Res. 4; B. Niemeier & W. D. Niemeier, "Zi
elsetzung und Grabungen aul dem Stadionhügel und am Athenatempel", Archaologischer Anzeiger 1997, 1997,237,
Res. 72d.

19 N. Mamigliano, "Bronze Age lasos", AnatolianArchaeology2,2001, 15, Res. B.

156



1 numaralı evin iç kısmında yapılan kazılar sonucunda iki kullanım evresi tespit
edilmiştir. Daha eski olan evrede evin iç kısmı kuzeybatı-güneydoğu istikametindeki bir
taş duvarla ikiye bölünmüştür. Bu duvarın kuzeydoğusunda kalan mekan içinde iki haz
ne açığa çıkarılmıştır (Resim: 12). Bu haznelerden bir tanesi dıştan 0,87 m., çapında
ve 0,09 m. derinliğindedir. Hemen bunun kuzeydoğusunda 0,38 m. çapında ve 0,33 m.
derinliğinde ikinci bir hazne bulunmaktadır. Birinci haznenin güneyinde 0, .24 m. geniş
liğinde bir açıklık, kuzeyinde ise 0,03 m. çapında bir delik bulunmaktadır. Ikinci hazne
nin güneybatısında da 0,05 m. çapında başka bir delik bulunmaktadır. Bu deliklerle her
iki hazne birbirleriyle bağlanmaktadır. Bu haznelerin kuzeydoğusunda dıştan 0,82 x
0,948 m., boyutlaruında ve 0,13 m. derinliğinde oval görünümde başka bir hazne bu
lunmaktadır. Bu mekan içinde çoğu in situ durumda daha çok kaba mutfak kapları bu
lunmuştur. Durum dikkate alındığında, bu alanın bir çeşit üretim merkezi olarak değer
lendirilmesi gerekir. Ozellikle birbirlerine bir kanal aracılığıyla bağlanan iki hazneden
daha büyük olanında üzüm ezildiği ve çıkan üzüm suyunun daha küçük olan diğer haz
neye aktığı düşünülebilir.Açığa çıkan posanın da büyük haznenin güneyinde bulunan
açıklıktan dışarı atılması mümkündür. Bu tür donanım daha çok şarap üretimi için kul
lanılmaktadır. Benzer üretim yerleri Girit'te Vathypetro'da da tespit edilmiştir2o.

Bu evin daha geç olan 2. evresinde 1. evre şarap hazneleri ve ara bölme duva
rı kullanılmamıştır.Yapıyı güneydoğudansınırlayan payandalı duvarın güney ucu 1,45
m.lik bir birekle uzatılmış ve bu ekin kuzeydoğusuna takriben doğu-batı istikametinde
uzanan bir duvar bağlanmıştır. Bu duvarın güneyine ise Kuzey-güney doğruıtusunda

uzanan oval görünümde bir fırın yapılmıştır. Fırının ağzı güneyde, kazılmayan alan
içinde kalmıştır. Bu fırının kuzeydoğusuna, eski evre bölme duvarı üzerinde başka bir
fırın daha bulunmaktadır. Her iki fırının tabanı seramik parçalarıyla döşenmiş olup ay
rıca çamur harcıyla sıvanmıştır. Her iki fırının ortasında bir hazne bulunmaktadır. Bu
haznenin hemen kuzeyinde ise daha küçük boyutlarda ikinci bir hazne bulunmaktadır.
Tüm diğer hazneler gibi bu iki haznede çamur harcı ve kireç kullanılarak şarap üretme
amacıyla yapılmıştır. Bu iki haznenin batısında tabanı seramik döşeli bir ocak tabanı

ve bir küçük hazne tespit edilmiştir.

iki evresi de büyük olasılıkla şarap üretim merkezi olarak kullanılan bu yapının
taş duvarları zemin içinde daha derinlere uzanmaktadır. Diğer yapılar da dikkate alınır

sa, bu evin daha eski evrelerinin bulunması gerekir. Bu konu önümüzdeki yıllarda ya
pılacak çalışmalar sonucunda kesinlik kazanacaktır. 1 numaralı evin doğusunda, pa
yandaların önünde tabanı seramik parçaları ile döşeli, çok tahribata uğramış başka bir
ocak tabanı bulunmuştur. Burada bir yapının mevcudiyeti kesinlik kazanmamıştır. Fa
kat her ihtimale karşı bu alana 2 numaralı ev denmiştir.

3 numaralı ev (Resim: 10, 13): Sokağın kuzeyinde ve ana sokağın batısında yer
alan 3 numaralı ev ile bu eve bitişik 4 numaralı ev doğu-batı doğrultusunda inşa edil
miştir. 8,80 m. uzunluğa, doğuda 4,80 m. genişliğe, batıda ise 5,30 m. genişliğe sahip
olan 3 numaralı ev bu farklı ölçüler nedeniyle yamuk-dikdörtgen görünümdedir. Evin 3
köşesi dik açı yapmakta, fakat bunlara karşın güney-güneybatı köşesi yuvarlatılmıştır.

Bu köşe büyük olasılıkla dışında bulunan sokağa esneklik kazandırma amacıyla yuvar
Iatılmıştır. Evin ana sokağa açılan doğu duvarı üzerinde 1,75 m. genişliğinde bir kapı

açıklığı bulunmaktadır. Bu ev büyük olasılıkla 2 evrelidir. Fakat daha yeni olan 1. evre
ile ilgili belirgin bir özellik saptanamamış, bunun üzerine daha eski olan 2. evre kazıla
rak açığa çıkarılmıştır.

3 No.lu evin 8,70 m. uzunluğundaki ve 0,52 m.genişliğindeki güney duvarı 1,40
m. yüksekliğinde korunmuştur. Evin iç kısmında parçalar halinde bulunan üzerleri kireç
sıvalı kerpiç duvar blokları, duvarın kerpiç olan üst kısmına ait olmalıdır. 3, 64 m. uzun
luğunda, 0,38 m. genişliğindeki batı duvarının 0,80 m. yüksekliğinde 14 dikey taş sıra
sı korunmuştur. Aynı teknik özelliklere sahip bu taş duvarın kuzey yarısı üzerinde 0,46

20 Y. Hamilakis, "Food Teehnologies of the Body the Social Centext of Wine and Oil Produetion and Consuption in Bron
ze Age Crete", WorldArchaeology1999, 37-54.
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m. genişliğinde ve 0,34 m. yüksekliğinde kerpiç duvar buumrnaktadır. Gerek taş duvar,
gerekse üzerindeki kerpiç duvar bir kireç sıvaya sahiptir. Ozellikle kerpiç duvarın iki kez
sıvandığı görülmektedir. Duvar üzerine 0,05 m. kalınlığında çamur sıva yapılmış, bu
nun üzerine ayrıca 0,03 m. kalınlığinda ikinci bir kireç sıva uygulanmıştır.

3 numaralı evin doğu doğu duvarı, 4 numaralı evin doğu duvarı ile bütünleşmek
tedir. 9 m. uzunluğundaki bu duvarın 4,30 m.lik kısmı 3 numaralı eve aittir.

3 numaralı binanın kuzey duvarı diğer duvarlara nazaran daha değişik bir du
rumdadır. Bu duvar 4 numaralı evin güney duvarına yaslandırılmış, dolayısıyla her iki
duvar sanki tek duvarmış gibi kalın bir ara duvarı şekline dönüşmüştür. Doğu yarısın
dan sonra iki kademeyle alçalan bu duvar yerini taş temel üzerine inşa edilen kerpiç
duvara bırakmaktadır. Gerek kerpiç duvar, gerekse olsa taş duvar 0,09 m. kalınlığında

kireç bir sıvaya sahiptir.
3 numaralı evin erken evresinin tabanının büyük bir kısmı kireç sıvalıdır. Bunun

yanında küçük bir kısmı da ince plaka taşlarla döşenmiştir. Kireç taban sıvası 7 kattır.

Sıvalı tabanın batısında, güney duvarına bitişik tabanı açığa çıkarılmıştır. Seramik par
çalarının üzerini çamur harçla sıvayarak oluşturulan tabanın doğusunda dağınık vazi
yette plaka taşlarla döşeli bir işlik bulunmaktadır. Taban üzerinde az sayıda seramik ve
kemik buluntu tespit edilmiştir.

4 numaralı ev: 3 numaralı evin kuzeyinde yer alan ve 3 numaralı eve bitişik olan
4 numaralı 2 evreli ev, 7,60 m. uzunluğunda, doğuda 4,80 m., batıda ise 5,20 m. ge
nişliğinde dikdörtgen görünümdedir. Bu evin güney duvarı, 3 numaralı evin kuzey du
varı gibi inşa edilmiştir. 7,50 m. uzunluğunda, 0,44 m. genişliğindeki bu duvar diğer du
varlar gibi aynı teknikte ve aynı malzemeyle inşa edilmiştir. Burada yalnız alt sıralarda

daha çok toplama iri taşlar kullanılmıştır. 3 numaralı evin kuzey duvarı gibi bu duvar da
doğu yarısından itibaren alçalmakta ve taş duvar üzerine kerpiç duvar şeklinde devam
etmektedir. Burada da kerpiç duvar ve kısmen taş duvar üzerinde aynı kalınlıkta kerpiç
sıva bulunmaktadır.

4 numaralı evin doğu duvarı, 3 numaralı evin doğu duvarının devamıdır. Aynı tür
teknik ve malzemeyle inşa edilen bu duvar 4,80 m. uzunlukta, 0,54 m. genişliktedir. Er
ken evrede kullanılan kuzey duvarı kerpiçten yapılmış olup kireç sıvalıdır. Bu duvarın

sadece iç yüzü tespit edilebilmiştir. Gene erken evrede kullanılması gereken batı du
varı bu yıl tespit edilememiştir. Onümüzdeki yıl bu konu açıklığa kavuşturulacaktır.

Geç evrede 4 numaralı evin erken evre güney ve batı duvarları aynen kullanılır

ken kuzey ve batı duvarlarında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu evrede erken evre
kerpiç duvarı kullanılmamış, bunun yerine yeni bir taş duvar yapılmıştır. Geç evrenin
batı duvarı ise kerpiçten yapılmıştır. Geç tabaka çöp çukuru tarafından tahrip edilen bu
duvarın ancak kuzey kesimi tespit edilebilmiştir.

4 numaralı evin erken evresi yeterli düzeyde araştırılamamıştır. Bunun yanında

geniş çapta incelenen geç evrede ev tabanının kireç katkılı bir har9 ile 2 kez sıvandığı

anlaşılmıştır. Ayrıca evin güneybatı köşesinde kuzey-güney dogrultusunda uzanan
oval görünümde bir fırın tespit edilmiştir, Gene geç evreye ait bir yuvarlak silo evin ku
zeydoğu köşesinde açığa çıkarılmıştır. Iri ve orta boy plaka taşları dik kullanarak inşa
edilen silonun batı kısmı tahribata uğramıştır.

5 numaralı ev: Ana sokağın kuzeyinde, 3 ve 4 numaralı evlerin karşısında açığa

çıkan bu yapının büyük bir bölümü kazılmayan alan içinde kalmıştır. Sadece batı tara
fının bir kısmı açığa çıkarılan yapının kuzey-güney doğrultusundauzanan batı duvarın

da 2 evre tespit edilmiştir.

Erken evrede evin açığa çıkarılan kısmında bulunan duvarın kuzey uzantısı ka
zılmayan alan içinde devam ederken, güney ucu doksan derecelik bir açı yaparak dön
mekte ve gene kazılmayan alan içine girmektedir.

6 ve 7 numaralı evler: 3 ve 4 numaralı evlerin batı duvarına yaslanan ve kuzey
güney doğrultusunda uzanan 6 numaralı ev hemen hemen tümüyle ortaya çıkarılmış-
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tır. Evin sadeca güneybatı köşesi kazılmayan alan içinde kalmıştır. 7,30 m. uzunluğun

da ve 4,60 m. genişliğindeki bu yapı dikdörgen planlıdır. Bu evin duvarları da diğerleri

gibi aynı teknikte ve aynı malzemeyle inşa edilmiştir. Evin güney kesimi kazılmayan

alan içinde kaldığından, güney duvarı da kısmen tespit edilebilmiştir.

Bu yapı içinde de 2 farklı evre mevcuttur. Erken evrede ev tabanı kireçle sıvan

mıştır. 8 farklı kireç taban sıva tabakası tespit edilmiştir.Gene erken evrede yapının ba
tı duvarına yaslandmlrmş oval bir fırın tabanı açığa çıkarılmıştır. Yapının kuzeydoğu

sunda ayrıca bir kerpiç platform bulunmuştur.

Geç evrede fırın ve platform işlevini yitirmiş, yapı içinde yeni bir düzenlemeye gi
dilmiştir. Bu evrede evinbatısına iki ocak tabanı yapılmıştır. Sadece kazı alanı profilin
de görülebilen bu ocak tabanıarı kazılmayan alan içinde kalmıştır.

6 numaralı evin güneyinde, 3 numaralı evin batısında yer alan 7 numaralı evin
sadece kuzeydoğu köşesi açığa çıkarılmıştır. 6 numaralı evin güney duvarı, 7 numara
lı evin kuzey duvarını oluşturmaktadır. Yani aynı duvar iki yapı tarafından da kullanıl

mıştır. Bu evin doğu duvarı, 3 numaralıevin batı duvarına yaslandırılmıştır. 7 numara
lı evin 6 numaralı evle bağlantılı olması imkan dahilindedir.

9 numaralt ev: 6 numaralı evin kuzeyindeki 9 numaralı evin sadece güneydoğu
köşesi açığa çıkarılmıştır. Tespit edilen güney ve doğu duvarlarında iki farklı evre mev
cuttur.

8 numaralı ev: Bu ev ana sokağın kuzeyinde bulunmaktadır. 4 numaralı evin ku
zeyindekibu yapı 7,60 uzunluğundadır. 1 numaralı ev gibi trapez görünüme sahip bu
yapının genişliği güneyde 4,80 m., kuzeyde ise 1, 60 m.dir.

4 numaralıevin kuzey duvarının 4,80 m.lik kısmı 8 numaralı evin güney duvarı

nıoluşturmaktadır.Yani aynı duvar iki yapı tarafından ortak olarak kullanılmıştır. Evin
ana sokağa bakan doğu duvarı 7,66 m. uzunluğunda, 0,46 m. genişliğindedir. Yapının

iç kısmında, kuzey duvarına 1,25 m. uzaklıkta paralel kısmen korunan başka bir duvar
bulunmaktadır.

Bu yapının açığa çıkarılan kısmı geç evreye aittir. Ayrıca bir de erken evresinin
bulunması gerekir. Güneybölümünde taban 3 kat kalinde kireç sıvalıdır. Bu tabanın gü
neyinde in situ muhtelif kaplara ait parçalar bulunmuştur. Bu kaplardan bir tanesi küre
sel gövdeli, kısa boyunlu, dışa çekik ağız kenarlı, ortası yivli dikey kulplu bir çömlektir.
Kırmızı astarlı bu kabın gövdesinin üzerinde birbirlerine paralel yivler bulunmaktadır.

Bu kabın benzerleri Beycesultan IVatabakasında görülmektedir21.

10 numaralı ev-açık alan: 8 ve 9 numaralı evlerin ortasında, 4 numaralı evin ku
zeyinde kalanalanın ev olup olmadığı 2002 yılı çalışmaları sırasında tespit edileme
miştir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan 5,06x4,66 m. boyutlarındaki bu alanın açık
bir bölge olması da olasıdır. Söz konusu alan 8 numaralı evin batı duvap, 4 numaralı

evin kuzeyduvarı ve 9 numaralı evin doğu duvarı ile sınırlandırılmıştır. Ozellikle 8 nu
maralı evin batı duvarının daha kuzeye devam etmemesi, 10 numaralı ev olarak tanım

lanan alanın açık olarak kullanılma olasılığını artırmaktadır. Burada ayrıca herhangi bir
evdonanımınada rastlanmamıştır.

. Orta Tunç Çağ/II. tabaka küçük buluntulan: Orta Tunç çağı ii. tabakasında, Or
ta Tunç çağı i. tabakasına nazaran çok daha az sayıda seramik buluntu ele geçirilmiş
tir. Bu buluntular genelolarak 2 farklı evreye aittir. Kırmızının koyu tonları ile gri sera
mik örnekleri bu tabakada mevcut değildir. Geç evrede i. tabakada da görülen kırmızı
ve devetüyü tonları hakimdir. Bunun yanında erken evrede tamamen kırmızı ve tonla
rı karşımıza çıkmaktadır.

Kap şekli olarak çanak ve kaseterde gövde keskinliği yumuşatılmıştır. Bunun ya
nında içe kalınlaştırılmış, yivli ağız kenarlı boyunlu çömleklerin sayısı azalmış, içe ka-

21 S. L10yd &J. Mellaart, Beycesultan II. MiddleBronzeAgeArchitecture and Pottery, 1965. 114, 137 Res. 36f7.
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lınlaştırılmış örnekler de artma olmuştur. Bu örneklerin yanında yonca ağızlı ve gaga
ağızlı testiler de bu tabakada karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca insan yüzlü kaplar ve ye
rel özellikler taşıyan kabara bezeli kaplar da bu tabakada görülebilmektedir.

Bezeme olarak tek veya gruplar halinde kabartma çubuklar ve yiv bezemeler gö
rülmektedir. Ayrıca çanak ve kaselerirı ağız kenarlanrun alt kısmında "omega" motifle
ri bulunmaktadır. Bu tür bezeme Anadolu'da M.O. 2. binyıl yerleşimlerinde yaygındır22•

Kabaralar daha çok kapalı kaplar üzerinde ve kulplarda tek veya sıra halinde görüle
bilmektedir. Bu bezeme türü özellikle Batı Anadolu'da yaygındır23 .

ithal seramik örneklerin sayısı bu tabakada çok azalmaktadır. Ele geçiril~!1 2 ör
nek de Girit kökenlidir. Orneklerden 1 tanesi kaba nitelikli bir kapalı kaba aittlr, Uzerin
de koyu renk üzerine açık renkte yapılmış bir spiral motifi bulunmaktadır. Ikincisi ise
açık bir kaba aittir. Uzerinde açık renk üzerine koyu renkle yapılmış dalga motifi görül
mektedir. Bu örnekler Orta Minos ilA-III dönemlerine aittir. Girit dışında tüm Ege'de
yaygın bir şekilde qörülrnektedlre'.

Seramik dışında bu tabakada bol miktarda kemik alet, ağırşak ve birkaç tane se
ramik makara ele geçirilmiştir. Bu buluntuların yanında bulunan kurşun ve bakırdan ya
pılmış küçük halkalar devrin ekonomik düzeyini ortaya koymaktadır. Bu tip halkaların

gümüş, bakır, bronz benzerleri Anadolu'da aynı dönemde yaygın bir şekilde kullanıl

mıştır25 . Belli ağırlıklara sahip bu halkalar yaptırım ve alım gücüne sahip olup bir tür pa
ra karşılığı olarak kullanılmaktadır.Bu tür buluntuların Bağlararası'nda da bulunmuş ol
ması gelişmiş bir ekonomik yapıya işaret etmektedir. Bu tür metal buluntular daha er
ken dönemlerde Suriye ve Mezopotamya'da da aynı amaç doğrultusundakullanılmak

tadır26 .

SONUÇ
2002 yılında Çeşme-Bağlararası kazılarında elde edilen neticeler şu şekilde

özetlenebilir:
1. Bağlararası yerleşimi, içinden bir zamanlar dere akan geniş bir vadi i9in~ ku

rulmuştur. Bu vadinin devamı modern Çeşme limanı şeklinde devam etmektedır. Ozel
Iiklfi1 kuzey ve güney rüzqartanna karşı çevredeki tepeler sayesinde korunan yerleşim,

M.O. 2. binyılın ilk yarısında modern Çeşme limanının işlevine sahip olmuştur. Ele ge
çirilen seramik malzeme dikkate alınırsa, bu yerleşimin Thera, Kikiadlar, Kıta Yunanis
tan, Girit ve Doğu Akdeniz ile denizaşırı ilişki içinde olduğu görülmektedir. Genel an
lamda yerel Anadolu kültürünün temsil edildiği bu ticaret merkezinde Girit ve Ege kül
tür özellikleri de ağırlıklı bir şekilde görülmektedir. Bağlarası mevkiinde yaptığımız son
daj çalışmaları sonucunda mevcut tabakaların dışında daha eski tabakalara rastlanma
mıştır. Anlaşıldığı kadarıyla, Bağlararası yerleşiminin körfez kıyısında yer aldığı alan
daha önceki dönemlerde körfezin bu istikamette uzaması nedeniyle, deniz sularıyla

kaplı bir konuma sahip olmuştur. Ancak daha sonraları alüvyal dolgu sert bir zemin
oluşturunca yerleşim buraya kurulabilmiştir. Daha eski devirlerin daha güneyde veya
güneydoğudaki yüksek yerlerde aranması gerekir. '.

22 Krş. S.L1oyd & J. Mellaart, a.e., Res. 1/14; 3'/11, 18; 12,2-3,5,7,9; 13/1; 24/3; W. Orthmann, Frühe Keramik von Bo
ğazköy, 1963, Lev. 8/20-21, 12/98,31/290.

23 Krş. H. Erkanal, "1993 Liman Tepe Kazıları", XVi. KST I, 1995,270; S.L1oyd &J. Mellaart, a.e. 114, 127 Res. 21/8,
30/4.

24 Betancourt, Kommos II. The Final Neolithic Through Middle Minoan iii Pottery, 1990, 98,125, 156, 171, 181, Lev.
24/477,50/826,64/1211,81/1566,91/1823; J. L. Caskey, "Investigations in Keos II. A Conspectusot Pottery", Hes
peria 41, 1972,387, Lev. 90 F-4; i. M. Kilian-Dirlmeier, Das Mittelbronzezeitliche Schachtgrab von Agina, 1977, 154,
Lev. 25/248, Res. 88/248.

25 H. Erkanal & S. Güneı, "1993 Liman Tepe Kazıları", XVI. KST I, 1995,267; T. E. F. Schmidt, The Alishar Hüyük. Se
asons of 1928 and 1929, OIP 19,1932, 59, 151, 155, 164-165 R.!ls. 66, 198-199,204,206; TOzgüç, TTK Tarafmdan
Yapılan Kültepe Kazısı Raporu 1948, 1950, 371, Lev. LXII.!; T. Ozgüç, Kültepe-Kaniş II. Eski Yakmdoğu'nun Ticaret
Merkezinde Yeni Araştırmalar, 1986, 9-10, Lev. 129; A. Öztan, "Acemhöyük Gümüş Hazinesi", Bel/eten LXI1231,
1997,235-236, Lev. ıı Çiz. 8-9.

26 S. Dalley, Mari and Karana, 1984, 65 vd.; P. Delougaz, vd., Private Houses and Graves in the Diyala Region, OIP 88, 17.
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2. mevcut mimarı özellikler, kazı alanının daha önceleri tarım arazisi olmasından
ve bir modern yapı inşaatı sırasında tahribat görmüş olmasından dolayı yeterli düzey
de açığa çıkarılamamıştır. Fakat bu olumsuzluklara ve ilk kazı yılı olmasına rağmen,

yerleşim modeli hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Burada birbirlerini dik kesen
sokaklar arasında yapı blokları mevcuttur. Bu yapılar ya konut ya da imalathane olabil
mektedir. Yapılar içinde sadece bir tanesinin kapı aralığı tespit edilmiştir. Bu durum
mevcut alandaki kazı çalışmalarının tamamlanamamasıyla bağlantılıdır. Aynı alan üze
rinde 2003 yılında da çalışmalaradevam edilecek, mimarı özellikler hakkında daha ay
rıntılı bilgiler elde edilebilecektir.

Binaların inşaatında esas olarak plaka halinde kireç taşları kullanılmıştır. Bu taş,

çevredeki yataklarda plakalar halinde oluşmuştur. Dolayısıyla yataklardan plakalar ha
lindekırılarak çıkarılan taşlardan ideal inşaat malzemesi elde edilmektedir. Fakat açık

havada beklediğinde bu taşlar kısa bir süre içinde dağılmakta ve özelliğini kaybetmek
tedir. Bu nedenle taş duvarlar sıvanarak kullanılmıştır. Zaman zaman taş duvarların üst
kısımları, zaman zaman da taş duvarların araları kerpiç duvarlarla tamamlanmıştır.

Kerpiç harcı bol kireç katkılıdır. Aynı.. harç tabanlar üzerinde ve bazı mimarı donanım

ların yapılmasında da kullanılmıştır.Uzerleri kireç sıvalı kerpiç duvarlarda çok defa ker
piç sıralan tespit edilememiştir. Bu nedenle bazı kesimlerde pise tekniğinin kullanılmış
olabileceği düşünülebilir.

3. Orta Tunç çağı i. tabakasında Bağlararası yerleşmesi Kıta Yunanistan, Kik
ladlar, Thera, Girit ve Kıbrıs gibi çevre kültür bölgeleriyle yoğun ilişki içindedir. Bu bağ
lamda ızmir Bölgesi'nde Liman Tepe Orta Tunç çağı I-II, Beycesultan ıva, Melos
Phylakopi III, Keos Ayia Irini VI tabakalanyla çağdaş olmaktadır. Orta Anadolu'da Eski
Hitit Devrini temsil eden Maşat Höyük, Inandıktepe, Hüseyindede ile de bağlantılıdır.

Anadolu Orta Tunç çağı sonuna ait olan bu tabaka, Orta Minos IIIB / Geç Minos i A
Dönemi özelliklerini yansıtmaktadır.

4. En az 2 evreli Orta Tunç çağı II. tabakası ise Liman Tepe Orta Tunç çağı III,
Beycesultan IV, Melos Phylakopi II, Keos Ayia Irini V ile çağdaştır. Anadolu Orta Tunç
çağı ortalarına tarihlenen bu tabaka Orta Minos III A-B Dönemi özelliklerini yansıtmak

tadır. Bu tabakada bulunan bir şarap imalathanesi Anadolu'da bilinen tek örnektir. Bu
imalathanenin daha çok Girit ile bağlantısı bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi Çeşme-Bağlararası yerleşmesi, kendine özgü mimarı özellikleriy
le, çevre kültür bölgeleriyle olan çok yönlü ilişkileriyle hem Anadolu, hem de Ege kültür
tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Gerek ait olduğu dönemler, gerekse coğra

ff konumu taşıdığı önemi daha da artırmaktadır. 2002 yılında edinilen tecrübe tarafı

mızdan 2003 yılına taşınacak ve 2003 yılında daha bilinçli ve deneyimli bir çalışma so
nucunda bilgilerimizin boyutları daha çok genişletilecektir.
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2002 YILI LiMAN TEPE KAZıLARı

Hayat ERKANAL *
Michal ARTZY

Ourania KOUKA

izmir körfezinin güneydoğusunda, Urla iskele Mahallesi sınırları içinde yer alan
bir yarımada üzerinde kurulan Liman Tepe Höyüğü bilindiği gibi 1992 yılından beri Kül
tür Bakanlığı v.e Ankara Universitesi adına kazılmaktadır. 2002 yılı kazı çalışmaları ala
nı ikiye bölen ızmir - Çeşmealtı yolunun kuzeyinde gerçekleştirilmiştir.

Kazı çalışmaları başlıca iki kısımda yoğunıaştırılmıştır. Bu kısımlar:

1. Kuzey kazı alanının güney kısmı (Harita: A Alanı) ile
2. Kuzey kazı alanının kuzey kısmıdır (Harita: B Alanı).

Ayrıca Ankara Üniversitesi ile Hayfa Üniversitesi arasında gerçekleştirilen bilim
sel işbirliği çerçevesi içinde 2000 yılında başlatılan sualtı çalışmalarına 2002 yılında da
devam edilrniştlr".

KUZEYKAZı ALANıNıN GÜNEYKısMıNDA YÜRÜTÜLEN KAZı ÇALIŞMALARI

2002 yılında Liman Tepe'de kuzey kazı alanının güney kısmında gerçekleştirilen

çalışmalar alanın güney yarısında yoğunlaştırıımıştır. Bu çalışmalarda, ErkenTunç Ça
ğı I'e tarihlenen ve Liman Tepe dışında Batı Anadolu'da diğer bazı merkezlerden de ta
nınan "radyal planlı" yerleşim modeli incelenmiştir (Resim: 1). Bu yerleşim modeline ait
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Slhhiye-AnkararrURKIYE Email: irerp@superoniine.com . www: www.geocities.com/irerp_tr
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kalıntılar 1996, 1998 ve özellikle de 2001 yılında Erken Tunç Çağıll'ye ait evlerden olu
şan insulanın altında tespit edilmiştir. Güneyde Erken Tunç Çağı i dönem suruna da
yanan ortak duvarlara sahip kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan dikdörtgen
planlı uzun evlerden oluşan bu yerleşim modeli, taş temel üzerine kerpiçten yapılmış
duvarlara sahiptir. Bu kerpiç duvarlarla aynı karakterde olan diğer bir duvar, Erken
Tunç Çağı i sonu-Erken Tunç Çağı ii erken dönemine tarihlenen sokağın doğusunda

yer alarak ikinci bir uzun evier bloğunun olasılıkla doğu sınırını oluşturmaktadır. 1-4 nu
maralı evlerde bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, bu yapıların Erken
Tunç Çağı i erken dönemi-Erken Tunç Çağı 1\ erken dönemine (Troia i geç safhası) ta
rihlendirilebileceği anlaşılmıştır. 2002 yılı çalışmalarında bu dönemlere ait mimari ka
lıntılarla ilgili ayrıntılı çalışmalar yapılmış, özellikle de Erken Tunç Çağı I'in daha erken
safhaları kazılmıştır.

1 numaralı ev: 1 numaralı ev yapı bloğunun en batısında yer almaktadır ve bu
ev Erken Tunç Çağı i orta-geç (Troia lo-d safhaları) dönemlerinden Erken Tunç Çağı 1\
erken dönemine (Troia i e-f safhaları) kadar lskan edilmiştir. Bu evin bulunduğu kesim
de topografik yapıda çeşitli değişimler meydana gelmiştir. Eğimli tabakalarda ele geçi
rilen seramik arasında Erken Tunç Çağı i ortalarına tarihlendirilebilecek omuzlu çanak
lar, yatay ip delikli tünel kulpları olan çanaklar, derin kaseler. testiler ve beyaz dolgu be
zeli örnekler bulunmaktadır. Bu tabakada ele geçirilen açık renk üzerine koyu boyalı bir
örnek, Kiklad adalarında "Aplomata group / Naxos" olarak adlandırılan döneme verilen
boyalı seramik örnekleri ile yakın benzerlikler göstermektedir. Aynı kaba ait parçaların

geçmiş yıllarda 2 numaralı ev içerisinde Erken Tunç Çağı i dönemi erken-orta safhala
rında da bulunmuş olması, 2 numaralı evin daha erken safhalarında batıya doğru ge
nişlediğini göstermektedir. 1 numaralı evin batısındaki kerpiç duvar rampa şerklinde bir
taş temele sahiptir (Resim: 2). Bu rampa şeklindeki duvarın üzerinde 1,20 m. genişli

ğinde ve 6,80 m. uzunluğunda anıtsal kerpiç bir duvar bulunmaktadır. Bu duvar ilk kez
Erken Tunç Çağı orta döneminde inşa edilmiştir. Yumuşak, kumlu, yanık bir tabakanın
üzerine inşa edilen rampa şeklindeki temelin plaka taşlardan oluşan 6 taş sırası açığa

çıkarılmıştır.

2 numaralı ev (Besim: 3): Yapı bloğunun en batısından itibaren 2. yapıyı oluştu
ran 2 numaralı ev, Erken Tunç Çağı i erken-Erken Tunç Çağı 1\ safhaları arasında kul
lanılmıştır. Bu evin batı ve dogu kerpiç uzun duvaraları çevresinde gerçekleştirilen ka
zı çalışmaları sonucunda, Erken Tunç Çağı i için Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş mi
mari örneği açığa çıkarılmıştır. 2 Numaralı evin batısında bulunan kerpiç duvar 13 m.
uzunlukta ve 1,20 m. yükseklikte korunmuştur (Resim: 3).

2 numaralı evde taban sayısı 2001 yılında bulunan 3 tabanla birlikte altıya çık

mıştır. Yeni tespit edilen tabanıarın tamamı ufak boyutlardaki çakıl taşları ve çok kalın
kum tabakaları ile kaplıdır. Aynı durum Lesbos-Thermi'de de Erken Tunç Çağı I-Erken
Tunç Çağı 1\ tabakalarında karşımıza çıkmaktadır.

2 numaralı evin geç evresine ait 4. taban çok ince çakıl taşlarından oluşmakta

dır. Bu taban üzerinde biri yuvarlak diğeri dikdörtgen olmak üzere 2 fırın açığa çıkarıl
mıştır. Aynı taban üzerinde, yuvarlak fırının hemen yanında sıkıştırılmış kilden bir plat
form ve çok sayıda hayvan kemiği ele geçirilmiştir. Ayrıca bu taban üzerinde sap delik
li bir balta, çok sayıda çakmak taşı çekirdek ve dilgi ele geçirilmiştir. Bu özellikler ne
deniyle 2 numaralı evde yoğun üretim faaliyetlerinin yapıldığı söylenebilir. Aynı ev için
de 2001 yılında ele geçirilen buluntular da bu durumu desteklemektedir. Seramik siyah,
kahverengi ve devetüyü perdahlı kaplardan oluşmaktadır. Erken Tunç Çağı i ortaları
için karakteristik olan bu seramik örnekler arasında, kaideli ve basit çanaklar, boynuz
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kulplu çanaklar, ağız kenarının üzerinde veya altında yatay delikli kulplara sahip çanak
lar, yassı kapaklar, kaba mutfak kapları çoğunluktadır.

Ayrıca gene bu ev içinde ithal bir urfirnis sos kabına ait akıtacak ve halka dip par
çaları ele geçirilmiştir (Resim: 4). Bu sos kabına ait diğer parçalar evin orta kesimlerin
de, daha derin seviyelerde bulunmuştur. 2 numaralı evin güneyinde daha önceki yıllar

da da sos kabı parçaları bulunmuştur. 2 numaralı evin içinde ele geçirilen tüm bu sos
kabı parçalar ve 2 numaralı evin doğusunda bulunan 3 numaralı evde ele geçirilen di
ğer dört sos kabı parçası, Liman Tepe ve Batı Anadolu'da bugüne kadar bulunan en er
ken örneklerdir. Bu sos kabı parçaları yanında aynı yerlerde ayrıca Erken Kiklad I/II dö
nemlerine ait ithal boyalı seramik örnekleri, kazıma ve baskı bezeli pyxisler, baskı ve
plastik bezeli küçük pithos parçaları ele geçirilmiştir. Bu buluntular ve onlarla bir arada
ele geçirilen obsidiyen çekirdek ve dilgiler, Liman Tepe ile güney Kiklad adaları arasın

daki yoğun ticarı ilişkilere açıklık getirmektedir. Bu buluntular aynı zamanda Erken
Tunç çağı i ortalarında 2 ve 3 numaralı evlerde yaşayan insanların sosyoekonomik ya
pısını da ortaya koymaktadır.

6. taban, 2 numaralı evin mimarıyle bağlantılı erken safhasını oluşturmakta

dır.Bu taban, evin orta ve kuzey kesimlerinde tespit edilebilmiştir. Bir adet taş platform
ve 2.fırın tabanla bağlantılıdır. Seramik daha çok kaba, kahverengi ve siyah perdahIı

dır. Içe eğik ağız kenarlı kaideli veya üç ayaklı çanaklar, ağız kenarı altında yatay de
linmiş ip delikli kulplara sahip çanaklar, ağız kenarı üzerinde dikey bantlara sahip ör
nekler yoğun bir şekilde karşımıza çıkar. Bunların yanında kırmızı astarlı testiler, üç
ayaklı testiler, gaga ağızlı testiler, kazıma bezeli testiler, üç ayaklı mutfak kapları ve
minyatür kaplar da diğer seramik gruplarını oluşturur. Bu seramik grupları Erken Tunç
çağı i erken dönemine (Troya la-b safhaları) tarihlendirilebilir. Bu tabakada bulunan
büyük bir küpe ait kulp parçası dönemin tarım faaliyetleri ve depolama olanaklarını or
taya koymaktadır.

Bunların yanında 2 numaralı evin bu erken döneminde, ev içerisinde gerçekleş

tirilen endüstriyel faaliyetlerle bağlantılı buluntular da ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bir
pota sapı ve bronz kazıyıcı , gelişmiş bir maden işçiliğine işaret etmektedir. Obsidiyen
ve çakmak taşından çekirdek ve dilgilerin çokluğu taş alet yapımıyla; yassı ve çift ko
nik formlu ağırlık ve ağırşaklar tekstil üretimiyle, çok sayıdaki murex kabuğu ise olası

lıkla boya üretimiyle bağlantılıdır.

6. tabanın alt kısmında görülen Geç Kalkolitik çağ seramik örnekleri dolgu top
rağıyla bağlantılı olmalıdır. Araziyi tesviye etme amacıyla getirilen dolgu toprağı büyük
olasılıkla Geç Kalkolitik çağ tabakasından alınmıştır. Aynı durum daha önceki yıllarda

da tespit edilmiştir.

3 numaralı ev(Resim: 3): 3 numaralı evin orta ve güney kesimlerinde gerçekleş

tirilen çalışmalar sonucunda, Liman Tepe'de Erken Tunç çağı I'e ait en iyi korunmuş fı
rın tabanıarından biri incelenmiştir. Bu fırın tabanı 3 farklı evreye sahiptir. Tüm taban
lar Erken Tunç çağı i ortalarına tarihlendirilmektedir: Fırının her evresi 0,03-0,05 m. ka
lınlığında çakıl ve kumdan oluşan tabakalara sahiptir. Fırının yüzeyi ayrıca 0,07 m. ka
lınlığında portakal renginde kil ile kaplanmıştır. Fırın tabanının her evresinde taban
üzerinde kalın kül tabakaları ve üç ayaklı çömlek parçaları bulunmaktadır.

Fırın tabanının bulunduğu alanda çok sayıda iri hayvan kemiği, deniz kabukları

(ostrea edulis), seramik, obsidiyen ve çakmaktaşı dilgiler ele geçirilmiştir. Bu bulgular
söz konusu alanın yoğun bir şekilde yemek üretimi ve tüketimi ile ilgili bir amaç için kul
lanıldığını ortaya koymaktadır. Aynı mekan içerisinde tespit edilen çok sayıda seramik
ağırlık ve ağırşak yoğun tekstil üretimine işaret etmektedir. Tekstil üretimi 3 numaralı
evde gerçekleştirilen en önemli faaliyettir. Aynı özellik 2001 yılı kazılarında incelenen
daha geç evrelere ait tabanlar üzerinde de gözlenmiştir. 3 numaralı ev içerisinde ele
geçirilen çok sayıdaki Melos obsidiyeni ile baskı ve kazıma bezekli çeşitli Kiklad ithali
pyxis parçaları bu evde yaşayan insanların sosyoekonomik yapısı hakkında da bilgi
vermektedir. Büyük volkanik taşlarla örülen 3. ev temel duvarları 12,50 uzunluğunda

dır. Volkanik taşların üst kısmında plaka taşlar kullanılmıştır.
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Buluntular ele alındığında 3 numaralı evde de tekstil (Resim: 5) ve madencilik
üretimi yapıldığı görülmektedir. Ele geçirilen bir üfleç, yüksek maden teknolojisine işa

ret etmektedir. Seramik buluntular arasında en dikkat çekici örnekler ithal urtlrnisli sos
kabı parçalarıdır.

4 numaralı ev: 3 numaralı evin doğusunda açığa çıkarılan bir fırın tabanı, bu böl
gede 4 numaralı ev olarak adlandırabileceğimizbir yapının varlığına işaret etmektedir.
Ust kısmında bulunan bir taban parçası, 4 numaralı evin Erken Tunç çağı ii erken dö
neminde de kullanıldığını göstermektedir. Erken Tunç çağı ll'nin daha geç bir safha
sında bu alan iri taşlarla doldurulmuştur. Bu arada güçlü bir duvar inşa edilmiş ve bu
duvarın doğusunda 1-4 numaralı evlerden oluşan yapı bloğu evlerini, başka bloktan
ayıran bir sokak inşa edilmiştir.

KUZEY KAZıALANıNıNKUZEY KısMıNDA YÜRÜTÜLEN KAZı ÇALIŞMALARI

2002 Liman Tepe kazıları sırasında Kuzey Kazı Alanı'nın en kuzey bölgesinde
106 metrekarelik yeni bir alan açılarak stratigrafik dizin araştmlrruştır (Resim: 6). Bu
nun yanında ayrıca 2001 yılında ortaya çıkarılan teras duvarı veya iç kale savunma sis
teminde de araştırmalara devam edilmiştir.

Liman Tepe'de 2002 yılının beklenmedik bulgusu, höyüğün bu en yüksek kesi
minde, Erken Tunç çağı I'in erken evrelerinin hemen üzerine inşa edilen ve bu taba
kaları kısmen de olsa tahrip eden Geç Roma Devrine ait bir mezarlık alanı ve mezar
kompleksidir.

Geç Roma Mezar Kompleksi
Kazı çalışmaları başlamadan önce gerçekleştirilen topografik çalışmada da

açıkça görüleceği gibi, alan günümüzde oldukça engebeli bir yapıya sahiptir. Söz ko
nusu yapı kompleksinin korunan kısmı kazı alanının kuzeybatı kısmında 26 metre ka
relik bir alanı kaplamaktadır (Çizim: 1). Liman Tepe'nin en yüksek kısmı olan bu bölge
de günümüz tahribatı oldukça fazladır. Kazı alanının kuzeydoğukısmında,yaklaşık 11
metre karelik bir alanda, günümüze ait bir çöp çukuru kısmen açığa çıkarılmıştır. Geç
Roma mezar kompleksinin korunmuş olan kısmının güneyindeki yamaç topografik ha
ritada açıkça görülebilmektedir. Bu yamaç üzerinde Geç Roma mezar kompleksinin
duvar kalıntıları yüzeyde görülebilmektedir.

Geç Roma mezarkompleksi oldukça farklı yapı teknikleri bir arada kullanılarak

inşa edilmiştir. Mezar kompleksinin günümüze kadar korunmuş olan en batı noktasını,

kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve yer yer tahribat görmüş bir duvar oluşturmak

tadır. Bu duvarın orta kısmı tamamen tahribata uğramıştır. Söz konusu duvar orta boy
toplama taşlarla kör duvar tekniğiyle inşa edilmiştir. Bu duvarın doğusunda Erken Tunç
Çağı i tabakaları yer almaktadır. Duvarın doğusundaki taş dolgu içerisinde Erken Tunç
Çağı I'e ait seramik parçalarıyla beraber, duvara çok yakın bir yerde Geç Roma Devri
ne ait bir bronz ayna oldukça iyi korunmuş durumda ele geçirilmiştir.

inşaat tekniği ve mezar kompleksinin batıya doğru eğimi göz önüne alındığında,
kompleksin doğuya doğru yükselen bir topografya üzerine inşa edildiği, sırtını bir yama
ca dayadığı görülür. Söz konusu duvarın doğusunda oldukça geniş bir alanda tahriba
ta yol açan çöp çukuru, mezar kompleksinin batıya doğru yayılımı hakkında kesin ka
nıya varmamızı engellemektedir. Bununla birlikte, çöp çukurunun batı sınırındabulunan
mezar kompleksine ait olabilecek bir duvar parçası, bu olasılığı desteklemektedir.

Mezar kompleksinin yapım tekniği, gerek duyulduğu zaman komplekse yeni du
varlar inşa ederek yeni mekanlar oluşturmayauygundur. Mezar odalarının duvarlarının

yapımında, kabaca düzeltilmiş plaka taşlar, çeşitli boyutlarda toplama taşlar ve tuğla

lar yanında, su boruları gibi devşirme malzeme de kullanılmıştır. Duvarların çoğunda

kireç, çakıl ve kumdan oluşan bir harç kullanılmıştır. Tuğlaların üzerine, pişirilmeden

önce çizgiler çizilmiş, böylece tuğlaların harç tutması kolaylaştırılmıştır. Mezarların ço-
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ğunda taban pişmiş toprak veya taş levhalarla döşenmiştir. Taban döşemeleri kısmen

korunmuştur. Bazı pişmiş toprak taban levhaları üzerinde dalgalı yivler bulunmaktadır.

Mezar kapatılmasıyla ilgili in situ kanıt bulunmamaktadır. Bazı mezarlar içerisinde bu
lunan farklı karakterdeki mimarı öğeler, mezar kompleksinin üzerinde bir çeşit yapının

olup olmadığı konusunu gündeme getirmektedir. Fakat bu sorunun kesin olarak yanıt

Ianması şu an için mümkün değildir.

Yüzey toprağının hemen altında yer alan mezar kompleksi yoğun bir şekilde

yağmalanmış, soygunlar sırasında iskelet kalıntıları çok küçük parçalara ayrılmış ve
dağıtılmıştır. Iskeletlerin genelolarak çok küçük parçalar halinde ve aşınmış olarak ele
geçirilmesi, mezarların uzun bir süre açık kaldığını göstermektedir. Mezar odalarından
in situ bir buluntu veya iskelet ele geçirilememiştir. Kafatasıarının kısmen de olsa ko
runduğu durumlarda, her mezar içerisinde tek bir kafatasına raslanması, mezar odala
rının her birinin tek bir birey için yapıldığını düşündürmektedir. Daha kesin sonuçlar
antropolojik araştırmalardan sonra elde edilebilecektir. Mezar odaları da farklı boyutla
ra ve şekillere sahiptir. Odaların çoğunun doğu-batı doğrultusunda olmasına rağmen,

iki mezar odası kuzey-güney doğrultusundadır. 2002 kazı sezonunda 10 mezar odası
tamamen, 6 mezar odası ise kısmen açığa çıkarılmıştır. Söz konusu mezar kompleksi
batıya doğru kazılmayan alan içerisinde devam etmektedir.

Erken Dönem Geç Roma Mezarlığı

Geç Roma Devrine ait mezar kompleksi, gerekli belgeleme işlemleri yapıldıktan

sonra kaldırılmıştır. Bu işlem sırasında, Geç Roma mezar kompleksinin inşaatından

önce aynı bölgede başka bir mezarlığın bulunduğu anlaşılmıştır. Bu mezarlığın bir kıs

mı, mezar kompleksinin doğusunda yer alan çöp çukurunun altında tahribat görmüş
şekilde açığa çıkmıştır. Açığa çıkan yeni mezarlar daha farklı görünümdedir. Mezar
kompleksi inşa edilirken daha eski olan mezarlık tahribat görmüş ve iskeletler dağılmış
tır. Bazı örnekler basit toprak mezar olarak değerlendirilebilir.

Mezar kompleksi öncesi Geç Roma Devri mezarlığında görülen mezar tiplerin
den birinde duvarlar tuğlalarla örülmüştür. Bu tür mezarlardan bir tanesi günümüz çöp
çukurunun altında, diğeri kazı alanının batı. kesimindeki mezar kompleksinin altında
tespit edilmiştir. Günümüze ait çöp çukuru altında açığa çıkarılan mezar, çokça tahri
bat geçirmesine rağmen boyut ve şekilolarak belirgindir. Bu mezar da diğerleri gibi so
yulmuştur. Fakat buna rağmen mezarla bağlantılı olarak biri pişmiş topraktan diğeri
camdan iki unguentarium ele geçirilmiştir.

Alanda görülen diğer bir mezar tipinde çatı kiremitleri kapatma işleminde kulla
nılmıştır. Bu tür mezarlardan ancak 3 tanesi korunabilmiştir. Bu mezarlar içinde cam
unguentariumlar ve Geç Roma Devri seramik parçaları ele geçirilmiştir.

M.Ö.6. YüzyılKuyusu

Geç Roma mezar kompleksinin güneybatı köşesinde, M-2 mezar odasının batı
sında M.O. 6. yüzyıla ait bir kuyu açığa çıkarılmıştır. Geç Roma mezar kompleksi bu
kuyunun üzerinde yer almaktadır. Kuyunun iç çapı 1,10 m, dış çapı ise 1,80 m.dir. Ku
yu çemberi plaka taşlarla düzgün bir şekilde örülmüştür. Kuyunun içinde bulunan dol
gu ancak 0,40 m. derinlikte kazılabilmiştir. Bu dolgu içinde M.O. 6. yüzyıla ait seramik
parçaları bulunmuştur. Kuyu dolgusunun kazılmasına ve temizlenmesine bundan son
raki yıllarda devam edilecek ve kuyunun inşa ve kullanım tarihçesi daha fazla açıklık
kazanacaktı r.

Erken Tunç çağı /i Dönemi Tabakalan
Liman Tepe Erken Tunç çağı II tabakaları araştırmalarına, geçen yıl elde edilen

sonuçlar doğrultusunda ve bazı sorunların aydınlatrlrnast yönünden devam edilmiştir.

2002 yılı araştırmaları, 2001 sezonunda açıga çıkarılan ETÇ II iç kale veya savunma
sistemi üzerine yoğunlaşmıştır.

169



Liman Tepe'de 2001 yılında kuzey kazı alanının en kuzeyinde yapılan kazı ça
lışmalarında kuzeye doğru yükselen teras duvarları ve bu teras duvarlarının arasında

bir koridor açığa çıkarılmıştır. Kuzey-güney doğrultusunda 4,40 m. uzunluğundaki bu
koridor kuzeyde, doğuya doğru bir dönüş yapmakta ve 2,40 m.lik bir mesafeden son
ra, doğuda bir kısmı açığa çıkarılan duvarla birlikte güneye dönerek taş dolgunun içi
ne girmektedir (Resim: 6).

2002 yılında yapılan kazılarda, koridorun doğusunda ve güneyinde yer alan taş

dolgu kaldırılarak koridorun işlevi ve bağlı olabileceği mimarı öğeler araştırılmıştır. Ka
zı çalışmaları sırasında taş dolgunun aynı şekilde alta doğru devam ettiği görülmüştür.

Bununla birlikte, koridoru doğudan keserek güneye doğru yönlendiren duvarın aynı şe

kilde güneye doğru devam ettiği tespit edilmiştir.

Gene 2002 yılında yapılan kazılarda koridorun doğu-batı doğrultusunda uzanan
kısmını güneyden sınırlayan kerpiç duvarın doğu uzantısının altında bir gurup taş tes
pit edilmiş, ancak bu taşların mahiyeti dolgu nedeniyle anlaşılamamıştır. Dolgunun kal
dırılması ile birlikte bu taşların kuzey-güney doğrultusundauzanan bir duvara ait olduk
ları görülmüştür. Bu duvar çoğunlukla levha taşlarla ve az miktarda toplama taşlarla in
şa edilmiştir. Bu yeni duvar ile birlikte koridoru doğudan keserek güneye doğru yönlen
diren duvar, doğu koridorunu doğudan sınırlandırmaktadır. Koridor bu kısımda 0,55
m.-0,75 m. genişliğindedir. Koridorun yeni açığa çıkarılan bu kısmında yapılan kazı ça
lışmalarında, koridoru batıdan sınırlayan duvarın daha eski bir evresi tespit edilmiştir.

Erken evre duvarı, üzerindeki mimarı kalıntıların baskısıyla doğuya doğru kaymış ve
koridoru doğudan sınırlayan duvara yaslanmıştır.

Yukarıda bahsedilen duvarlar ve dolayısıyla koridorun güney uzantısı, güneyde
Orta Tunç çağı kalıntılarının altına doğru devarn etmektedir. Koridorun ne tür bir mima
rı bağlantısı olduğu yine anlaşılamamıştır. Onümüzdeki yıllarda bu konu tekrar ele alı

nacaktır.

Koridor kazıları sırasında daha çok Troya A 12 ve A 16 tipindeki çanaklardan
oluşan Troya ii karakterinde seramik örnekler ele geçirilmiştir. Bu seramik örneklerin ,
yanında ayrıca kirli beyaz mermerden yapılmış bir idol bulunmuştur. Bu tip idallerin
benzerleri Troya ii tabakalarında da bulunmuşturc.

Koridorun batısında yapılan kazılarda üç ayaklı çanaklara ait parçalar ile kabart
ma bezemeli bir çömlek bulunmuştur. Uç ayaklı çanaklar, Poliochni rosso'darr' ve Tre
ya'nın i. ve ii. tabakalarından tanmrnaktadrrs. Ancak Polioctıniörnekleri estetik açıdan

Liman Tepe örneğine göre daha kabadır. Liman Tepe örneklerinde ayakların uç kısım

ları dışa doğru eğimlidir (Resim: 7). Kabartma bezemeli çömleğin bir benzeri ise Troya
ii tabakasında buıunrnuşturs.

2001 yılında açığa çıkarılan teras duvarının batı kanadında 2002 yılında kazı ça
lışmalarına devam edilmiştir. Burada bulunan taş dolgunun altında bazı yapı kalıntıları

açığa çıkarılmıştır. Bu kalıntılar da Erken Tunç çağı lI'ye aittir. Kalıntıların en önemlisi
büyük olasılıkla kalın bir teras duvarıdır (Resim: 8). Duvarın güney yüzü oldukça düz
gün inşa edilmiştir. Buna karşın, kuzey yüzü daha çok yığma taş görünümündedir. Bu
özellik teras duvarı düşüncesini güçlendirmektedir. Teras duvarının hemen güneyinde,
duvar ile çağdaş olması gereken bir yapıya ait mekanlar açığa çıkarılmıştır (Resim: 8).
Mekanlardan batıdaalanının doğu ve batı duvarlarının bir kısmı, kuzey duvarının ise
tamamı açığa çıkarılmıştır. Aynı mekanın bir köşesinde kül ve yanık bitki kalıntıları üze
rinde 3 ayaklı bir çömlek bulunmuştur. Bu nedenle, bu yanık alan yemek pişirme ama
cıyla kullanılmış olabilir. Fakat bir ocak kalıntısına rastlanmamıştır.Bu mekan ile doğu-

2 C. Blegen v.d., a.e., Lev. 223al A 12, A 16, Lev. 254, 258, 263, 262120-21.
3 C. Blegen v.d., e.e., 127, Typ.3
4 L. Bernabô-Brea, PoJiochni I. Gitti! Preistorica nel/'isoladi Lemnos, 1964 , Lev.CXLlI.
5 C. Blegen v. d., a.e., Lev. 223a/ A 17, Lev. 370a,lA 17, Lev.412125-26.
6 C. Blegen v. d., e.e., Lev. 389, 35.561.

170



sunda yer alan ikinci mekan arasında 0,45 m. genişliğinde bir koridor bulunmaktadır.

Doğudaki ikinci mekanın ancak batı ve kuzey duvarları açığa çıkarılabiimiştir.

Her iki mekan içinden ve bu mekantarla teras duvarı arasından ele geçirilen se
ramik malzeme Erken Tunç çağı ii geç dönemine aittir. Tankardların, burma kulpların

varlığı bu sonucu desteklemektedir.

Erken Tunç çağı i Dönem; Tabakalan
2002 sezonunda açığa çıkartılan Erken Tunç çağı ii dönemine ait teras duvarı

nın hemen kuzeyinde, Erken Tunç çağı I'in erken evrelerine ait tabakalar açığa çıkarıl
mıştır. Geç Roma tabakalarının yarattığı tahribat ve kısıtlı zaman nedeniyle ancak dar
bir alanda araştırılabilen Erken Tunç çağı l'e ait bu tabakalar, Erken Tunç çağı I'in en
erken Liman Tepe evrelerini temsil etmektedir.

Alandaki çalışmalar henüz tamamlanmadığından çok az sayıda Erken Tunç Ça
ğı i kalıntısına ulaşılabilmiştir. Bu kalıntılardan bir tanesi kazı alanının güneydoğu kö
şesinde tespit edilmiştir. Genişliğinin bir kısmı kazılmayan alan içinde kalan, kuzey-gü
ney doğrultusunda uzanan bir duvar başka bir mimarı özelliğe bağlı değildir. Bu duva
rın batısındakidolgu toprağı içinde Troya A6 tipi çanaklarına ait üzerlerinde çizi ve dol
gu bezemeler bulunan seramik parçaları ve seramik bir idol gövdesi ele geçirilmiştir. Bu
örnekler kronolojik açıdan büyük önem taşımaktadır. Idol kahverengi olup perdahildır.

Göğüs kımının üstü ve bacaklar noksandır. Gövde oval görünümde olup bacaklara
doğru daralmaktadır.Gövdeüzerinde göğüslerufak kabaralarla, kollar ise uçları yuvar
Iatılmış üçgen çıkıntılarla belirtilmiştir. Söz konusu idol tipi Bakla Tepe ve Thermi gibi
Erken Tunç çağı i yerleşmelerinden de tanınmaktadır. Bu duvar, daha erken bir evre
ye ait ve aynı doğrultuda uzanmakta olan başka bir duvarın üzerine inşa edilmiştir. Alt
ta kalan duvar, doğu-batı doğrultusunda uzanan kerpiç bir duvara dayanmaktadır.

Kazı alanının kuzeyinde çok sayıda Geç Kalkolitik Çağ seramik örnekleri açığa
çıkarılmıştır. Bu alan Geç Roma Devri katları tarafından tahrip edilmiştir. Bu nedenle bu
seramik örneklerin tabaka bağlantısı ortaya konamamıştır. Burada ya Erken Tunç Ça
ğı I'e ait bir dolgu ya da Geç Kalkolitik çağ tabakalaşması söz konusudur. Bu konu da
önümüzdeki yıllarda açıklık kazanabilecektir.

LiMAN TEPE SUAL Tl KAZıLARı
2002 yılı sualtı kazıları Ankara Üniversitesi ve Hayfa Üniversitesi Recanati Insti

tute for Maritime Studies tarafından ortak bir proje kapsamında qerçekleştirilrnlştir".

Sualtı kazı çalışmaları dışında önceki yıllarda oluşturulmaya başlanan topografik hari
ta, 2002 yılında yapılan yeni ölçümlerle daha da detaylandırılmıştır. Su altındaki kalın

tıların DGPS ve Echo Sounder kullanılarak yapılması planlanan haritalandırma işlem

leri, sezon boyunca devam eden dalgalı kötü hava şartları nedeniyle gerçekleştirileme

miştir. 2002 yılında haritalama işlemleri sadece Total Station yardımı ile taınamlanabil

miştir.

2002 yılında ayrıca sedimantolojik ve mikropaleontolojik çalışmalar için yapılan

örnekleme çalışmalarına yönelik çaşitli sondajlar açıımıştır. Alınan örneklerin analizi
sonucunda Liman Tepe'nin tarih boyunca değişen kıyı çizgisi anlaşılacak ve bu bağ

lamda su altında kalan kesimin karakteri ve su altında kalış nedeni hakkında sonuçla
ra varılmaya çalışılacaktır. Kazı alanı çevresinden ve kazılan alanların içinden alınan

7 Hayfa Üniversitesi araştırma grubuna Prof. Dr. Avner Raban'ın yardımcılığında Prof. Dr. Michal Artzy başkanlık etmiş
tir. Kanada MacMaster Universitesi'nden Baverly Goodman jeolojik çalışmaları gerçekleştirirken Yossi Salmon topog
rafya ve bilgi teknolojileri konusunda. Arad Haggi, Amani abu Hamid, Greg Votruba ve Idit Yovel sualtı kazı alanları

nın sorumluluğu konusunda görev yapmıştır. Steve Breitstein ve Amir Yurman kazı malzemesinin bakımından ve suaı

tı çalışmalarının güvenliğinden sorumlu olmuştur. Levent Keskinve Oğuz Bostancı Türksalışmagrubunun kcordinas
yonunu sağlamıştır. Sualtı çalışma grubu büyük ölçüde Hayfa Universilesi uzman ve ögrencileri ile Ankara Universi
tesi öğretim elemanları ve öğrenCilerinden oluşmuştur.
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örnekler yanında, su altından da çeşitli analiz örnekleri alınmıştır. Liman Tepe'nin su al
tında kalan kesiminin yaklaşık 500 m. doğusunda, kuzey-güney doğrultulu bir transekt
içerisinde dört farklı yerden örnek almmıştır. Ornekler üzerinde yapılan ilk çalışmalar

sonucunda, qeçrnişte bölgenin doğal yapısında çeşitli değişimlerin meydana geldiği

görülmüştür.Onümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecekçalışmalarsonucunda bu değişim

Ierin zamanlaması ve karakteri tam olarak ortaya konabilecektir. Su altı kazı çalışma

ları 2002 yılında A ve D alanlarında yapıımıştır.

A Alanı Su Altı Kazilan .
A alanı, ilk yılından beri kazılan ve çok sayıda iri pithos parçaları ile karşılaşılan

kesimdir (Harita). Bu alandaki çalışmaların amaçlarından biri, alanın güneybatı köşe

sindeki kalıntıların karakterini ortaya çıkarmaktır. Büyük dalgakıranın güneye doğru çı

kıntı yaptığı bu kesim, hava fotoğraflarındada oldukça belirgin bir şekilde izIenebilmek
tedir. Bu görkemli kalıntı kara kazılarında açığa çıkarılan savunma sistemleri ile teknik
benzerlik gösterir. Bu nedenle, olasılıkla savunma sistemleri gibi Erken Tunç çağına
aittir. Kalıntının üst kısmı deniz yüzeyinin yaklaşık 2 m. altında olup üst yapısı enkrüs
te olmuş durumdadır. Bu kalıntının rampa şeklindeki eğimli kenarları belli bir açıyla da
ha derinlere doğru, deniz tabanındaki deniz yosunlarının (posedonia) altına doğru de
vam etmektedir.

2002 yılında A3 tanımlamasıyla yeni bir kazı alanı açılrruştır. Bu yeni alan 10 m.
uzunluğunda 2 m. genişliğinde ve 3 m. derinliğindedir. Buradaki kazı çalışmalaları so
nucunda planlanan derinliğe ve genişliği henüz ulaşılamamıştır. Bu nedenle önümüz
deki yıllarda da bu alandaki çalışmalara devam edilecektir. Açığa çıkarılan kalıntılar,

genellikle homojen yapıda kireç taşlarından ve çeşitli boydaki moloz taşlardan oluş

maktadır. Köşeleri yuvarlanmış taşlardan oluşan bu kalıntı üzerinde herhangi bir dü
zenli yapıya rastlanmamıştır. Burada tespit edilen ve özelolarak inşa edilmiş olabile
ceği düşünülen tek kalıntı, alanın doğu kenarında açığa çıkarılmıştır. Bu kalıntı kütle
sel bir taş grubudur. Bu kalıntının üst kısmındaki 0,20-0,30 m. kalınlığındaki enkrüste
ii alanda ele geçirilen çeşitli pithos ve seramik parçaları, olasılıkla daha üst tarafta bu
lunması gereken bir kesimden akmıştır . Yosunlardan oluşan (posedonia) jabakada kü
çük testiler, amphora parçaları ve çaşitli künk parçaları ele geçirilmiştir. Ust kısımdaki

enkrüsteli alanın altında, taşların arasında, içinde hiç seramik bulunmayan ince bir gri
çamur tabakası tespit edilmiştir. Seramiğin eksikliğine rağmen bu tabakada görülen ba
zıtaşlar insan elinden çıkmış gibi bir düzenlemeye sahiptir.

Bu buluntular doğrultusundasöz konusu kalıntının tam olarak tarihlenmesi şu an
için mümkün değildir. Anıtsal boyutlardaki kalıntının dOğrultusu dikkate alınırsa, bu dü
zenleme bir dalgakıran olarak değerlendirilmelidir. Bu yapı, güneyindeki bölümü liman
şeklinde korunaklı bir alan haline getirmiştir. Ele geçirilen seramik, bu düzenlemenin ta
rihlendirilmesi için yeterli değildir. Yüzeyin hemen altındaki kesimde yer alan enkrüste
li alanda ele geçirilen pithos parçaları, en azından bu kalıntının su altında kaldığı dö
nemin belirlenmesinde etkili olabilecektir. A alanındaki kazılarda açığa çıkarılan taşlar,

kara kazılarında açığa çıkarılan Erken Tunç çağı II savunma sistemi taşlarıyla aynı ka
rakterdedir.

Daha önceki yıllarda da kazılan A1 alanında 2002 yılında daha derin seviyelere
iniimiştir. Derin sondaj çalışmalarıyla burada pithos/dolia yığınlarının altındaki stratig
rafinin tam olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu piihos parçaları deniz sevi
yesinden -2,5--3,3 m. derinlikte yer almaktadır. 2001 yılında -4,40 m. derinlikte pithos
parçalarının altında beyaz taşlar tespit edilmiştir. Bu alanda 2002 yılında gerçekleştiri

len çalışmalarda 2x2 m. genişliğinde bir alanda çalışılmış ve bu alandaki taşlar kaldırı

larak 0,20 m. kalınlığında bir seramik tabakası ve organik kalıntılardan oluşan başka

bir tabaka incelenmiştir. Bu tabakaların altında ise yosun ve çamur tabanlı bir kum ta
bakası tespit edilmiştir.Seramikli tabaka deniz seviyesinin -5 m. derinliğindedir. Sera
mik tabakası içinde çok sayıda boya bezeli mutfak kabı ve çeşitli kandiller ele geçiril
miştir (Çizim: 2). Seramiğin büyük bir bölümünün kenarları kq~elidir. Bu da söz konu-

172



su parçaların çok kısa bir süre içinde kum altına girdiğini göstermektedir. 2002 yılında
bitki kalıntıları içeren tabakanın tabanına ulaşılarnarruştır. Bu tabakanın şu ana kadar
0,25 m. kalınlığındaki bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Ilk değerlendirmelere göre, bu taba
ka mimari düzenlemeden sonra liman olarak kullanılan alanın tabanı olabilir.

D Aienı Su Altı Kazılan

D alanı, hava fotoğraflarındada görülen büyük taş uzarıtının içinde yer almakta
dır (Harita). Bu alan 2000 yılında incelenmiş, 2001 yılında da kazılmıştır. 2001 yılında

D alanında 4x6 m. boyutlarında bir açmada çalışılmıştır. 2002 yılında daha derin sevi
yelere ulaşılabilmek amacıyla D alanı genişletilmiştir. Su yüzüne olan yakınlığı nede
niyle ilk çalışmalar çok zor koşullar altında gerçekleştirilmiştir. Şartlar derine inildikçe
kolaylaşmıştır.

2002 yılında ilk olarak eski alanlar içine dolan kumlar temizlenmiştir. Bu alanın

üst kesimlerinde yer alan konglomera tabakası geçen yıllarda olduğu gibi büyük zor
luklarla kazılmıştır. Çekiç ve deliciler yardımıyla kazılabilen bu alan, karışık taşlar, kırıl

mış deniz kabukları ve seramik parçalarından oluşmaktadır. Bu alanda ele geçirilen se-.
ramiğin büyük bir çoğunluğu amphora parçalarından oluşmaktadır. Konglomera 0,30":
0,50 m. kalınlığındadır.

Konglomeranın altındaki tabaka moloz taşlardan, kireç taşlarından, çakıllardan

ve siyah kil / çamurdan oluşmaktadır. Alanın özellikle güneybatı köşesinde büyük taş

lar bulunmaktadır. Bu alanda ele geçirilen bol miktardaki organik kalıntı, seramik, ça
mur ve ufak taş dikkate alındığında, bu büyük taşların duvar kalıntılarına ait olabilece
ği düşünülebilir. Kazı alandaki dağınık taşlar, bir büyük kaya parçası dışında tamamen
temizlenmiştir.

D alanının özellikle güney kesiminde M.Ö. 7. yüzyıl sonuna ve 6. yüzyıla tarih
lenen kaliteli mutfak kapları .ele geçirilmiştir (Çizim: 3). Seramik genellikle geçen yıl bu
lunanlara benzemektedir. D açmasının güney ve batı kenarlarında duvar olabilecek 2
uzantı tespit edilmiştir. Bu duvarlar büyük olasılıkla orijinal durumda değil de, daha çok
devrilerek dağılmış durumda karşımıza çıkmaktadır.

Derinleşme çalışmaları sonucunda farklı bir tabakaya girilmiştir. Bu tabakada
açığa çıkarılan taşların arasındaçamur, harç benzeri bir madde bulunmaktadır. Bu bul
gular, söz konusu alanın kara yaşamına ait izler taşıdığının işaretidir. Bu nedenle
önemlidir. Bu yeni tabakada amphora parçaları ve ince nitelikli seramik örnekler ele ge
çirilmiştir. Açığa çıkarılan bazı taşların üzerinde gözlenen deniz enkrüstasyonları, bun
ların eskiden de denizle bağlantılı bir alanda kullanıldıklarına işaret etmektedir. D ala
nının kuzeybatı bölümünde şu ana kadar tabaka olarak incelenememişdaha erken dö
nemlere ait seramik parçaları ele geçirilmiştir. Bu seramik örnekler arasında Erken
Tunç Çağı yanında, Orta Tunç Çağına tarihlenebilecek parçalar da bulunmuştur. D Ala
nı 2003 yılında daha ayrıntılı bir şekilde kazılarak incelenecektir.

SONUÇ
1. Kuzey kazı alanının güney kesiminde yürütülen çalışmalar sonucunda, 2 ve 3

numaralı evlerin Erken Tunç Çağı i erken dönemi savunma sistemiyle birlikte inşa edil
diği kesin olarak tespit edilmiştir. Evler yan yana, güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda
uzanan radyal sistem içinde bloklar halinde planlanmıştır. Erken Tunç Çağı i ortaların
da yerleşmenin boyutları, evlerin mevcut doğrultularını değiştirmeden batıya doğru ge
nişletilmiştir. Rampalı taş temel duvarıyla arazinin bu kesimdeki eğimi dengelenmiştir.
Ayrıca 3 numaralı evin doğusunda bulunan 4 numaralı ev 2002 yılında ilk olarak tespit
edilmiştir.

2. Erken Tunç Çağı i geç döneminde sur duvarı ve 1-4 numaralı evler kullanım
dadır. Erken Tunç Çağı ii erken döneminde sur duvarının ve 1-4 numaralı evlerin kul
lanımı devam etmiştir. 4 numaralı evin doğusunda güçlü bir duvar inşa edilmiştir. Bu
duvar iki yapı bloğu arasında yer alan sokağın batı sınırını oluşturmaktadır.
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3. Kuzey kazı alanının kuzey kesiminde yeni açılan kazı alanında bir mezar
kompleksi ve bunun altında bir mezarlık tespit edilmiştir. Geç Roma Devrine ait olan bu
mezarlık alanları daha altta bulunan Erken Tunç çağı tabakalarını tahrip etmiştir. Geç
Roma Devri mezarları nedeniyle bu alanda planlanan prehistorik kazılara yeterli zaman
ayrılamamıştır.

4. Ankara Üniversitesi ile Hayfa Üniversitesi arasında imzalanan ikili bilimsel iş
birliği çerçevesi içinde yürütülen sualtı kazı çalışmaları, daha çok önümüzdeki yıllara

yönelik bir düşünce altında gerçekleştirilmiştir. Açılan yeni kazı alanlarında bundan
sonraki yıllarda daha derin seviyelere inilerek önemli prehistorik sonuçlar elde edilebi
lecektir.
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2002 YILI HÜSEViNOEOE KAZISI

Çorum Hüseyindede 2002 yılı kazısına Çorum Müze Müdürü ismet Ediz, Müdür
Yardımcısı Banu Çilingir ve müze çalışanlarından oluşan bir heyetle birlikte 9 Ağustos
2 Eylül 2002 tarihlerinde devam edllmlştlr".

1996 yılında şahsım ve Doç.Dr.Tayfun Yıldırım tarafından Çorum il sınırları için
de başlatılan yüzeyaraştırmalarının 1997 yılı programında Hüseyindede Tepesi keşfe
dilmişti. Bu tarihten günümüze kadar devam eden kazılarda Eski Hitit Dönemine ait bir
mabet yapısı ile onun çevreleyen diğer binalar ortaya çıkarıldı. Boğazköy, Alaca Höyük
ve Eskiyapar gibi merkezlere oldukça yakın konumdaki Hüseyindede kült yerleşiminin

yayılım alanının belirlenmesi ve yeni kabartma/ı parçaların bulunması 2002 yılında da
öncelikli amacımızı oıuşturmuştur. Kazılara başlamadan önce, ilkbahar aylarında kazı

alanımızdan rnimarlye ait bazı taşların söküldüğü haberinin alınması üzerine Çorum
Valiliği duruma el koymuş ve tahribatı gerçekleştirenlerin tespit edilmesini sağlamıştır.

Yörüklü Kasabası sakinlerinden olan bu şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıl

mıştır. Bu nedenle, 2002 yılı kazılarımıza başlamadan hemen önce düşen taşların ye
rine konması ve tahribat izlerinin temizlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

2002 yılı kazısında ilk olarak daha önceki yıllarda ortaya çıkardığımız LV No.lu
kompleksin batısındaki 3b açmasında yeni bir yapı ve bu yapının dört odası belirlendi2
(Çizim: 1, 2). Bu yapı, 1 No.lu odasının doğu duvarı ile IV No.lu binaya yaslanmakta
dır (Resim: 1, 2). Binaların ortak duvarlarla birbirini desteklemesi Hüseyindede'nin di
ğer kompleksierinde de görülen bir özelliktir. Tüm yapılar, Eski Hitit Krallık Döneminde
ortak dinı bir amaca uygun planda inşa edilmişlerdir. Tümü mabede bağlı fonksiyonel
yapılardır. Bu nedenle, farklı bir mimarı safha mevcut değildir. Diğer binalara bitişik ni
zamda olamayan ve onlarla yön birliği göstermeyen i. No./u mabet yapısı bağımsız bir
görünüme sahip olup zemindeki ana kaya üzerine en geniş ölçüde oturan tek binadır
(Çizim: 2). Bu özelliği ile Hititlerin tapınaklarını kaya üzerine oturtma geleneğinin güzel
bir örneği serqilenmektedirö. Incelenen Vi No.lu yapının ortaya çıkarılan dört odası si
metrik bir plana sahip değildir (Çizim: 2). Şimdilik dört odası ortaya çıkarılan komplek
sin kuzey-güney yönündeki uzunluğu 7 m., doğu-batı uzunluğu ise mevcut olan kısmı
ile 9 metredir. Hüseyindede'nin diğer yapılarındaolduğu gibi temellerde andezit, kalker
ve çay taşı kullanılmıştır. Herhangi bir ahşap dikme izine burada da rastlanmadı. 1
No.lu (içten içe 2x2.5 m. ölçülerinde) ve 4 No.lu (2x4 m. ölçülerinde) odaların duvarla
rı içeriye doğru çöktüğünden oda tabanıarında yaklaşık 50 cm. yüksekliğinde bir taş yı-

D.Oç. Dr.Tunç SiPAHi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Prolohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana
bılim Dalı, Slhhıye-AnkarafTURKIYE.

1 Kazımızın 2002 yılındaki maddi desteği Ankara Üniversitesi ve DösiMM tarafından sağlanmıştır.

2 T. Yıldırım, T.Sipahi, "2001 Yılı Yörüklü/Hüseyindede Tepesi Kazısı", 24. Kazı Sonuçlan Toplantısı, 27-31 Mayıs 2002
Ankara, Ankara 2003, s. 260, çizim 2.

3 A.M. Darga, Hitit Sanatı, istanbul 1992, s.28-29.
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ğını oluşmuştu. Bu taşlar temizlendikten sonra parçalanmış ve ezilmiş durumda çanak
çömlek parçaları ile karşılaşıldı. Bu nedenle, tümlenmesi mümkün olmayan bu parça
ların arasında iri boy yuvarlak ağızlı testi, çeşitli boylarda çanak ve çömlekler, vazolar
ve matara gibi tiplere ait olanları ancak tespit edilebilmiştir. Hüseyindede'de bugüne ka
dar bulduğumuz ve önemli bir kısmını yayınladığımız çanak çömlek formları Eski Hitit
seramik repertuarının tüm tiplerini temsil etmektedir. Vi No.lu yapının bulunduğu ke
simde arazi eğimi azalmaktadır. Böylece, tarım araçları buraya rahatça ulaşıp faaliyet
te bulunmuş ve tahribata yol açmışlardır. Bu nedenle, VI No.lu binanın batı uzantısı kıs

men tahrip edilmiştir. Aynı yapının 3 No.lu adasının batısında kalan diğer odanın veya
odaların varlığını öğrenebilmek için 3a ve 4a kareleri içinde 2x5 m. ölçülerinde iki adet
kontrol sondajı açıımıştır (Çizim: 1). Bunlardan 3 a sondajında, VI No.lu yapının sade
ce bir duvarının batıya doğru devam ettiği tespit edilebilmiştir. Bu yapının hemen kuze
yinde, batı duvarı tahrip edilmiş küçük bir oda belirlenmiştir (Resim: 4). Batı duvarı he
nüz belirlenemeyen bu odanın mevcut ölçüleri dıştan dışa olmak üzere 3x2.5 metredir.
Bu odanın hangi kompleksle ilişkisi olduğu 2003 yılı kazısında anlaşılabilecektir. Söz
konusu odanın doğusunda kalan plan karede sürdürülen kazı ve temizlik çalışmaların

da herhangi bir yapı izi tespit edilememiştir. Bu alan 2001 yılında kısmen açılmış ve te
mizlenmişti. Daha kuzeye doğru olan kesimde yer alan V No.lu yapının duvarlarının

batıya doğru devam etmediği de geçmiş yıllarda belirlenmişti (Resim: 3).
2002 yılı kazı amaçlarımızdan bir tanesi de 4a karesinde yer alan ve 1999 yılın

da 5x5 m.lik bir sondaj açamasında tespit ettiğimiz duvar parçasının iii No.lu yapı ile
olabilecek bağlantısını belirleyebilmekti. Bu doğrultuda devam eden kazılarda, 8 met
re uzunluğundaki bu duvarın iii No.lu yapının batısına bağlandığıortaya çıkarıldı. Böy
lece burada yeni bir yapı kompleksinin mevcut olduğu kesinleşti. Ancak, bu duvarın ba
tıya doğru devam etmeyeceği sondaj açmasından anlaşılmaktadır. Bu duvar aynı za
manda, 1998 yılından itibaren ortaya çıkardığımız uzunluğu 25 metreyi bulan sokağın

veya geçidin buradaki sınırını oluşturmuştur. Binaların konumuna bağlı olarak zikzak
yaparak batıya doğru ilerleyen sokağın güneyinde ve kuzeyinde kalan yapılar mimarı

özellikleriyle farklılıklar göstermektedir. Güneydeki iii No.lu yapı, uzun dikdörtgen plan
lı odalara sahiptir. Bu tip yapılara bir örnek BOğazköy Büyükkale'nin 5c safhasında

mevcuttur. ii No.lu yapının "L" biçimli ve taş döşemeli odası tarkhltk gösterir. Taş döşe

meli bu yapının benzeri Alaca Höyük' te IlIa-b safhasında ve Inandık'ta rnevcuttur-. So
kağın kuzeyindeki LV ve VI No.lu yapılar ise güneydekilere göre daha farklı plan özel
likleri taşırlar. Bu binalar daha küçük boyutlu kare veya dikdörtgen planlı odalara sahip
olup, odalarda çok sayıda çanak çömlek parçası ele geçirilmiştir. Bu binanın ve yanın
dakilerin depolama amacıyla kullanıldıkları belirgindir.

2002 yılı kazılarımızın amaçlarından bir tanesi de çevreye yayılmış olabilecek
kabartmalı seramik parçalarının aranması idi. Zira, tümlenmiş olan iki kabartmalı vazo
dan sonra 2001 yılında beklemediğimiz bir noktada üçüncü kabartmalı vazoya ait bir
parça ile karşılaşmıştık. Biraz önce incelediğimiz 4a ve 2b karelerinde bu amacımıza

büyük ölçüde ulaşıldı. Bu bölgede ortaya çıkarılan kabartmalı vaz o parçaları daha ön
ce düşündüğümüz gibi kabarmalı vazoların sadece i No.lu mabet yapısındamuhafaza
edilmediğini, diğer kompleksierde de bu tür vazoların bulunduğunu göstermektedir.
Toplam dört adet kabartmalı vazo parçası bu yılın çalışmalarında ele geçirildi (Resim:
5). Bunlardan bir tanesi bir hayvan tasvirinin bacak kısmına aittir. Aralarında en önem
li olanı ise başlığının alın kısmında kırık bir boynuz olan bir tanrı tasviridir. Fizyonamik
özellikleri ile bu figür diğer kabartmalı Eski Hitit erkek tasvirlerine göre farklılıklar taşır.

Ayrıca kabartma bir kol parçası dans yapan bir figüre ait olmalıdır. Bir başka kabartma
lı parça üzerinde döneminin tasvir özeliklerini yansıtan bir arslan tasviri bulunmaktadır.
Bulunan bu parçalarla Hüseyindede'de en az beş kabartmalı vazonun Eski Hitit Çağın-

4 H.Z. Koşay/ry1.Akok 1966, Türk Tarih Kurumu Taratmdan Yapıları Alaca Höyük Kazısı, 1940-194S'teki Çalışmalara ve
Keşiflere Ail Ilk Rapor, T.TK.Y./6, Ankara, s.16 vd.; T. Ozgüç, Inandıklepe. Eski Hilit Çağında Önemli Bir Küll Merke
zi, TTK.Y.l12, Ankara, Lev. 16/1, 2.
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da muhafaza edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu yılın bir başka eseri ise pişmiş toprak
tan bir ağırşaktır (Resim: 6). Ağırşaklar her kazıda çok sayıda ve çeşitli tiplerde çıka

bilmektedir. Hüseyindede Tepesi'nde ise nadir bulunan eserlerdendir. Hüseyindede'de
madeni eserler de az sayıda bulunmaktadır. Zira erozyon ve tarımsal faaliyetler sıra

sında yapılar ve içindeki eşya büyük ölçüde tahribat görmüştür. Ayrıca, Hüseyindede
Eski Hitit kült yerleşimi zamanında tahrip edildikten sonra kalıntılar uzun süre açıkta

kalmış olmalıdır. Çünkü yıkıntıların üstünde tekrar yapılanma olmamıştır. Bu nedenler
le kısıtlı sayıdaki madeni eserlerimize bu yıl bronzdan bir kemer kopçası (Resim: 7) ve
bir orak eklenmiştir (Resim: 8). Ucu kırık orak Asur Ticaret Kolonileri ve Hitit dönemle
rinden tanınan tiplerdendir. Benzerleri Kültepe'de, Alaca Höyük'te ve Ortaköy'de mev
cuttur.

2001 ve 2002 yıllarında Hüseyindede kazı alanının yakın çevresinde gerçekleş
tirdiğimiz kontrol sondajlarında mabet yapısını (I No.lu yapı) çevreleyen rnlmartnin,
uzunluğu 25 metreye ulaşan sokağın çevresinde batıya doğru uzadığı kesinleşmiş bu
lunmaktadır. Bu yıl büyük ölçüde ortaya çıkardığımız Vi No.lu kompleksin sadece bir
duvarı batıya doğru devam etmektedir. 2003 yılında bu çevrede sürdürülecek kazılar

la mimarınin hangi noktada sona erdiği tespit edilebilecektir. Sonuç olarak, Hüseyinde
de'nin kutsal bir mahal olduğu burada sadece bir kült yerleşiminin yer aldığı konusun
daki görüşlerimiz kuvvetlenmiştir. Bu nedenle, geçmiş yıllarda Hüseyindede çevresin
de yüzeyaraştırmalarımız sırasında tespit ettiğimiz ve M.O.II. binyıl malzemesi veren
höyüklerde çalışma yapılması planlanmıştır. Bunlardan bir tanesi Hüseyindede'nin
yaklaşık 2.5 km. kuzeyindeki Fatmaören Höyüğü'dürS (Çizim: 3).2003 yılında Fatma
örende yapılacak çalışmaların sonuçları Hüseyindede kült merkezini kontrol eden ve
ya Hüseyindede'nin bağlı bulunduğu çağdaş yerleşimlerle olan ilişkisini ortaya koya
caktır.

5 T.Sipıjhi, T.Yıldırım. "1999 Yılı Çorum Yöresi Yüzey Araştırması", tB.Araştırma Sonuçları Toplantısı, 22-26 Mayıs
2000 ızmir, Ankara 2001, s.102.
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2002 YILI PABUÇ BURNU KAZISI ÖN RAPORU

Elizabeth GREENE*
George F. BASS

Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü (INA) 2001 gemi batık araştırmasının son aşamasın

da, Arkeolog Selim Dinçer tarafından Pabuç Burnu'nda bulunan ve INA'ya meslektaşı

yerel dalış eğitmeni Aşkın Cambazoğlu tarafından bildirilen birkaç amphorayı incele
mek için denizaltı aracı Carolyn'i kullandı (Şekil: 1) (Bass 2001: 3-6; Greene and Bass,
basımda).

Bedrum'un güneydoğusunda, deniz yoluyla yaklaşık kırk beş dakika uzaklıkta

olan Pabuç Burnu'nda, araştırma grubu tarafından, eski zamanlarda kullanılan iki kulp
lu seramik saklama kapları olan amphoralar geniş bir alana yayılmış olarak gözlemlen
di. Bazıları kısmen gömülü durumdayken, diğerleri yaklaşık kırk metrede, deniz dibin
de tamamen açıkta duruyorlardı. Bu ilk gözlemler üzerine araştırmacılar bulunanların

bir batığı işaret edip etmediği üzerine tartıştılar. Ama araştırma grubu üyelerinden Mut
lu Günay'ın, tarihleme ve kayıt tutma işlemleri için bir amphorayı kaldırdığında hemen
altında hiç zarar görmemiş bir oinochoe ya da şarap testisi bulması, araştırmacılara

tehlike anında denize boşaltılmış birkaç parça yükten daha fazlasını bulduklarını gös
teriyordu. Manitoba Universitesi'nden, Yunan taşrmaçdrk amphoraları konusunda uz
man olan Mark Lawall, Pabuç Burnu amphorasının 1.0. Vi. yüzyıl sonlarına ait olduğu
nu ve Sisam, Efes ya da Milet elvanndaki bölçelerqen geldiğini belirledi (Şekil: 2) (Co
ok and Dupont 164-86). Oitıochoe Iyonyalıların M.O. Vi. yüzyılın ikinci yarısında üret
tiği genel eşyalarla benzerlik gösteriyordu (Şekil: 3) (Cook and Dupont 132-4).

Doğu Akdeniziçin Vi. yüzyıl sonları Yunan şehir devletlerinln Perslere karşı ko
runabilmek için donanmalarını ve askeri güçlerini genişlettiği, Iyon Birliği yoluyla işbir

liği yaptıkları önemli bir gelişim dönemidir. Iyon askeri güçlerinin genişlemesi tarihçi
Herodotos tarafından belge/enirken, coğrafyacılardan, şairlerden gelen dağınık kay
naklar ve yazıtlar özelleşmiş bölgesel üretim odaklı, gelişen bir ticaret bölqesini tanım
lar. Orneğin Milet yünü, Khios şarabı, Rodos süngeri, Knidos baharatları ve Kos üzü
müyle ünlüdür (Cook 94-5). Toprak kazıları da yerel ya da uzak bölgelerden gelen mal
ların tüm Akdeniz'e küçük ya da büyük ölçüde dağıtımlarının yapı/dığının kanıtlarını
göstermektedir (Horden and Purcell 342-50).

Prof. Dr. George F. BASS, Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Bodrum-MuğlaffÜRKjYE
Elizabeth GREENE, Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Bodrum-MuğlaffÜRKjYE
Pabuç Burnu Batığı Kazısı izni için Türk Kültür Bakanlığı'na ve yardımları için Bodrum Suallı Arkeolojisi Müzesi
Müdürü Oğuz Alpözen'e ve Yaşar Yıtdız'a teşekkürlerimizi sunarız. Bu kazı, Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü, Texas A&M
Universitesi, National Geographic Society, Smothers-Bruni Foundation, Eugene McDermolt Foundation ve Türk Hava
Yolları'nın destekleri olmadan mümkün olamazdı. Bu makalenin Türkçe'ye çevirisi için Fulden Topaloğlu ve Ahmet
Bayazıtoğlu'na teşekkür ederiz.
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PABUÇ BURNU'NDAKI KAZı
Arkaik Dönemin ekonomik ve kültürel önemine rağmen, Doğu Akdeniz'de daha

önce hiç Vi. yüzyıla ait bir gemi batığı kazısı yapılmamıştır (Parker 10). Işte bu neden
le INA 2002'de araştırmak üzere Pabuç Burnu Batığı'nı seçti. Texas A&M Universite
si'nin ve National Geographic Topluluğu'nun desteği ve Türkiye Kültür Bakanlığı'nın iz
niyle George Bass tarafından yönetilen Pabuç Burnu Smothers-Bruni araştırması kap
samında bölgenin kazısına Haziran'da başlanıp Ekim sonuna kadar devam edildi.
Uluslararası kazı grubu Amerikan, Ingiliz ve Türk üniversitelerinden arkeolog ve öğren

cilerin yanında yerel INA çalışanlarından oluşuyordu.

Araştırma grubunun batık sahasında yaptığı ilk kontrol ve kum örtünün kaldırıl

ması sırasında yaklaşık ona on iki metrelik bir alanda yoğunlaşmış bütün ve parçalar
halinde amphoralar belirlenmişti. Sonradan bu ölçüler on dörde yirmi metrelik bir alanı

kapsayacak şekilde genişletildi. Alan, otuz ikiye iki metrelik kare ızgaralara ayrılıp eser
lerin haritalanmasında referans olarak kullanılan on dört veri noktası kulesi yerleştirile

rek, kazı ve haritalama işlemlerine hazırlandı. Izgara çizgileri ve veri noktaları deniz di
bine ölçme şeritleri kullanılarak yerleştirildi ve bu ölçümler kullanılarak üç boyutlu koor
dinatlar, trilaterasyon yöntemiyle nesnelerin üç boyutlu koordinatlarını oluşturan Site
Surveyor adlı bilgisayar programıyla elde edildi (Holt 7-8).

Sabit veri noktalarının yerleştirilmesinden sonra tüm eserlerin ölçüleri kalibre
edilmiş bir dijital kamerayla çekilen fotoğraflarla elde edildi. Bu fotoğraflar eserlerin ve
ri noktası kulelerine göre üç boyutlu koordinatlarını trilaterasyon yerine fotogrametri
yöntemiyle oluşturan Photomodeler Pro programı tarafından işlendi. Rhinoceros adlı

üç boyutlu modelleme programı ile her eser için üç boyutluymuş gibi görünen tel çer
çeveler çizildi ve dijitalolarak modellenen eserler, bilgisayarda oluşturulan plana, üç
boyutlu koordinatlarına göre yerleştirildi (Şekil: 4). Photomodeler ve Rhinoceros prog
ramlarının birlikte kullanılması kazının hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağladı;

grubun büyük çoğunluğu kazıya devam ederken, tek bir fotoğrafçı eserlerin doğru ha
ritalanması için gerekli tüm bilgiyi toplayabiliyordu (Green, Matthews and Turanlı 283
92). Bu fotogramatik haritalama sistemi sayesinde haritalama işlemleri dip zamanının

yüzde onundan daha az zaman aldı. Bu, INA tarafından gerçekleştirilen ve haritalama
nın dip zamanının yüzde kırkından fazla zaman aldığı daha önceki sualtı kazılarına gö-

. re önemli bir azalmaydı. Teknolojinin verimli dip zamanını artırmak için kullanılması su
altı kazıları için çok önemlidir; Pabuç Burnu'nda kazı alanının 35-45 metre arasında

oluşu arkeologların her gün yirmişer dakikalık iki dalışla sınırlı olmaları anlamına geldi.
Alanın kazısında arkeologlar çoğunluğu kazı yöneticisi tarafından geliştirilmiş

olan geleneksel sualtı arkeolojisi yöntemlerini kullandılar (Bass 1966: 125-6). Dört ta
ne airlift ızgaraların kazısı tamamlandıkça yerleri değiştirilen metal ağırlıklarla tutturu
larak dibe yerleştirildi (Şekil: 5). Derin kum örtünün kaldırılmasında aynı zamanda gev
şek kumun elin süpürme hareketiyle aşağıya doğru itildiği hand-fanning (el yelpazele
mesi) adı verilen basit teknik de kullanıldı. Tüm kazıcılar airliftve hand-fanning ile açı

ğa çıkardıkları kırık çömlek parçalarının ve zarar görmemiş eserlerin ızgara yerlerini
kaydettikten sonra, teşhis edilecek eserler fotoğratlarla haritalandı.

Eserler, haritalandıktan sonra ağır parçaları kolaylıkla kaldırmayı sağlayan kal
dırma balonları ile sualtından çıkarıldı. Yüzeyde, tüm eserler en küçük çömlek parça
sından zarar görmemiş (bütün haldeki) gemi omurgalarına kadar kaydedildi ve INA'nın

Bodrum merkezindeki Nixon Griffs Koruma Laboratuvarı'na götürüldü. Burada eserler
arkeologlar tarafından kataloglandı, taslakları çizildi ve fotoğraflandı.

ESERLER
Bu yazının tamamlanmasına rastgelen zamana kadar geçen dört aylık kazı sü

reci sonunda, Pabuç Burnu Batığı kazısında ortaya çıkarılan eserler arasında, olasılık

la Sisam ve Milet tarzında ya da bunların bölgesel değişiklik gösteren türlerinden olan
yirmi yedi tane zarar görmemiş amphora; aralarına Chian, Cnidian ve Clazomenian kö-
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kenli olduğu tahmin edilen parçalar karışmış olan ve diğerlerine benzer türlerden
150'nin üzerinde amphora parçası (Cook and Dupont 142-86); daha küçük birkaç ye
mek yapma eşyası, küçük kase ve testiler, birkaç tane safra ağırlığı ve bir taş çapa bu
lunuyor. Bütün durumdaki amphoraların içindekiler elendiğinde üzüm, zeytin çekirdeği,

yemiş kabukları ve ağaç kabuğundan yapılmış tapa parçalarına rastlandı. Bütün hal
deki amphoralardan birkaçının ve bazı amphora parçalarının ziftle kaplı oluşu ve bulu
nan üzüm çekirdekleri öncelikli bir şarap yüküne işaret ediyordu. Bütün halindeki ve
parçalanmış amphoralara kazı alanının her yerinde rastlansa da, içlerinde dört büyük
yemek kasesinin ya da havanının, iki tane daha küçük kasenin, toplamda bulunan altı
testiden üçünün ve de bazıları siyah sırlı birkaç süs eşyası parçasının bulunduğu da
ha küçük bulgular, deneyimlere dayanılarak geminin mutfağı olarak tayin edilen, kazı

sahasının üst kısmındaki bölgede yoğunlaşmıştı (Greene 8).
Yaklaşık 1,70 m. boyundaki taş çapa batığın (Şekil: 6), açığa çıkarılan seramik

kalıntıların 22 m.lik dağılımı kadar uzun olabilecek büyük bir gemi olduğunu gösteriyor
du. Buna karşın, yalnızca 1ŞO amphoralık bir yük bu boyuttaki bir gemi için.oldukça az
görünüyor (Frost 263-73). Orneğin, boyunun Pabuç Burnu Batığı'nın yarısı kadar (10
m.) olduğu tahmin edilen Tektaş Burnu Batığı, iki yüz amphoralık yük taşıyordu (CarI
son 3-8). Pabuç Burnu'ndaki geminin sayıca daha az amphora yükü, kazıcıları iki ayrı
düşünceye sevk etti: Gemi aslında, sualtı organizmalarınca teknenin ahşabıyla birlikte
tüketilen kuru yük, kereste, kumaş, yün vb. organik malzemelerden oluşan ek bir kar
go taşıyordu ya da tamamen yüklü değildi. Arkeologlar, kazı alanının aşağı kısmında

ki bölgede içlerinde büyük miktarda üzüm ve zeytin çekirdeğinin bulunduğu ve kuru
mallardan oluşan ek bir yüke işaret eden yoğun miktarda organik kalıntıya rastladılar.

Kazı sezonununbitmesine birkaç hafta kala ve sadece birkaç kazılmamış pafta
kalmışken, batık sahasının aş<;iğı bölgesinde tahta gövde parçalarının bulunması takı

mı heyecanlandırdı (Şekil: 7). Iki tanesi uzunluğu iki metreden fazla ve genişliği yakla
şık yirmi beş santim olan üç tahta parçasının keşfi önemli bir buluştu. Tahta parçaları

nın üzerlerinde, korunmalarına etraftaki amphoraların yayılan içeriklerinin yardım etti
ğini gösteren zift lekeleri vardı. Bu gemi tahta parçaları özellikle inşa ediliş detayları

açısından ilginçtir. Tahta parçalarının üst ve alt yüzeylerinde, bağlanmış yapı tekniğini

gösteren üçgen delikler kaydedildi (Şekil: 8). Bu tekniğe göre, tahta parçaları önceden
tasarlanmış deliklere bağlanan eklemlerle uzunlamasına birleştirilmiştir. Bu eklemler
tahta çivilerle kilitlenmiştir (Steffy 1994: 39-40).

Pabuç Burnu Batığı'nın kesin yapı detayları tahta kalıntılar dikkatlice çizilip araş

tırılmadan anlaşılamazsa da, bağlantılı yapı tekniğine dair kanıtlar özellikle doğu Akde
niz'deki tüm erken dönem batıklarının yuvaya yerleştirme (mortise-and-tenon) tekniği

kullanılarak inşa edildiği gözlemlendiği için önemlidir ($t.\3ffy 1994: 39-40). Uluburun ve
Gelidonya Burnu Bronz çağı batıklarında ve Kyrenia 1.0. iV. yüzyıl batığında görülen
bu teknikte, tahtalar, kendilerine karşılık gelen boşluklara (morfises) yerleştirilen karşıt

parçalarla (tenons) uçlarından birbirleriyle birleştiriliyordu (Pulak 16-21; Steffy 1985:
71-101). Bu boşluklar (morfises) bundan sonra sivriıtilmiş tahta çivilerle sabitlenebili
yordu (Steffy 1994: 276). Böyle bir teknik Doğu Akdeniz' deki erken gemiler için çoğu

zaman geleneksel görülürken, bağlama tekniğiyle yapılmış tekneler Batı Akdeniz orijin
li olarak düşünülmüştür (Turfa and Steinmayer 122-7; Steffy 1994: 39-40; Basch 244;
Jestin and Carraze 70-72; Bound 181--244; Freschi 201-10; Pomey 1985: 35-47; Po
mey 1995: 470-80). Pabuç Burnu Batığı, bağlamalı yapı tekniğiyle ve doğu Yunan
amphora kargosuyla, bu tarz bir yapı tekniğin belki de bir Yunan tekniği olduğunu ve
yuvaya yerleştirme (morfise-and-tenon) tekniğininse Fenike orijinli olup sonradan Iyon
yalılar tarafından alınmış olabileceğini önererek bu düşünceyle çelişmektedir.

Bu büyük tahta ve birkaç çürümüş tahta parçası dışında henüz başka hiçbir is
kelet parçası bulunmadı. Yüzeydeki gevşek kumdan sıkı kum tabakasına ve mercan,
kabuk, gemi kurdu kabukları ve poseidonia bitkisi köklerinden oluşan ve eserlerin bü
yük bir kısmının içinde bulunduğu tabakaya doğru ilerleyen dip katmanlarının gözlerni,
tekne iskeletinin ve belki de yükün bir kısmının batık alanının üst kısmındaki kayalık
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bölgede yatarken su organizmaları tarafından tüketilmiş olabileceğini gösteriyordu. Sa
dece daha ileri düzeyde kazı, daha fazla gövde kalıntısının olup olmadığını açığa çıka

racak. Ek gövde parçalarının bulunma ihtimali dışında tüm görünür eserler kazı alanın

dan alındı ve 2003 yılında kısa bir araştırma sezonu öngörüyoruz.

KORUMA VE DEVAM EDEN ARAŞTIRMA

2002 kazısı Ekim'de bitmiş olsa da, Pabuç Burnu Batığı üzerinde yapılması ge
reken çalışmalar tamamlanmış değildir. Kazı sezonunun sonunda, envanterıeri tutulan
tüm eserler saklama için Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilmiştir. Parça ha
lindeki amphoralar ve tahta kalıntılar şu anda INA'nın koruma laboratuvarındadır.Eser
lerin birleştirilmesi üzerindeki çalışmalar, arkaik periyottaki yerel ticaretin mekaniği hak
kındaki bilgilerimize yenilerini eklemelidir. Umuyoruz ki büyük ihtimalle geç Vi. yüzyıl

Doğu Yunan taşıma amphoralarının en büyük toplu birleşik seramik koleksiyonu, bu
zor bulunur şekiller hakkındaki sınıflandırmamızı iyileştirecektir. Şekillerin çeşitliliği ve
Sisam ve Milet amphoraları hakkındaki tutarlı işaretleme sistemlerinin yokluğu, Pabuç
Burnu Batığı'mn çözülmesine yardım edebileceği, üzerinde tartışılan sınıflandırma

yöntemlerinin oluşmasına yol açmıştır (Lawall 272-3; Cook and Dupont 142-3,176-7).
amphoralarda kulpların en üstünde ya da alt kısmında küçük "o" biçimindeki, kuyruklu
"o" ya da Yunanca "kappa" harfi biçimindeki damgaları ve dikdörtgen şekilli nişanları

içeren pişirme-öncesi damgalar da bulunmuştur. Daha çok amphoralar tamamen te
mizlendikten sonra bulmayı umduğumuz bu işaretler, pişirmeden önce kilin sertliğini

test etmek için kullanılan bir araç ya da çömlek atölyelerinin içerik, kapasite, üretici ve
ya satıcı hakkında işaretleri olabilir (Cook and Dupont 145 n.30, 149, 155, 169, 177,
185-6). Amphora çalışmaları ile birlikte tahta gövde kalıntıları üzerindeki çalışmalar da
devam etmektedir. Bu çalışmalar sırasında, tahta parçalarının geminin hangi kısmına
ait olduklarını, geminin nasıl birleştirildiğini ve bu yapı tekniklerinin antik gemi yapımı
tarihi açısından önemini anlamak için, görünür yapı özelliklerini inceleyeceğiz.

Kazı, eserler ve organik kalıntılar üzerinde devam eden temizleme ve işleme

2003 yazında tamamlanana kadar, bu bildiride sunduğumuz bilgiler öncül durumdadır.
Araştırmamızın yeni başlamış olmasına rağmen, batığın 1.0. geç Vi. yüzyılda Doğu Ak
deniz'de gemi yapımı. ve yerel ticaretin durumu hakkında bilgiler açığa çıkarmasını

bekliyoruz. VI. yüzyıl Iyon denizcilerinin yetenekleri iyi bilinmektedir. Tarihçi Herodo
tos'a göre (3.39, 44), Sisam tiranı Polykrates gücünü yüzden fazla pentekonterden olu
şan donanmasından almaktaydl. 1.0. 525 'e kadar Kambyses' in Mısır'ı işgaline yar
dım etmek üzere ayırabilecegi kırk tane boş tderi olmuştu. Herodotos, (3.122) Polyk
rates' in Minos'tan beri denizlerin kesin hakimiyetini amaçlayan ilk Yunan kralı olduğu

nu söyler. Bundan biraz sonra, Thukydides (1.113.12) Sisamların savaş gemisi yapı

mında yeni teknikler geliştirdiklerini anlatır (Davison 18-24; Morrison 53-62). Bu yeni
yapım teknikleri Phoenician yuvaya yerleştirerek bağlama (mortise-and-tenon) sistemi
nin alınarak kendilerine uyarlanması olabilir. INA' nın Pabuç Burnu' ndaki kazısı, Iyon
yalıların denizcilik yetenekleri ve savaşçılıkları hakkındaki şu anki bilgilerimize, ticarı gi
rişimler, çömlek yapımı ve satımı, ekonomik koşullar ve Doğu Yunan tüccarlarınınAr
kaik Dönemde Akdeniz'deki rolleri hakkında da heyecan verici eklemeler yapacaktır.
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Şekil 1: Pabuç Burnu Batığı'nın haritası (M.E. Polzer)

ıır:.~1Il
~ *~...

Şekil 2: Pabuç Burnu BatıSlı'ndan bir
amphoranın çizimı (B. Lledo)

Şekil 3: Pabuç Burnu Batığı'ndan şarap testileri
(D. A. Frey)
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Şekil4: Pabuç Burnu alanındanbir amphoranın çizim modellernesi (S. Matthews)

Şekil 5: Arkeolog Robin Piercy. bir am- Şekil 6: Bir çapanın denizin altından hava ba-
phorayı çıkarmak için hava ba- lonları ile çıkarılışı (S. Matthews)
lonu kullanıyor(S. Matthews)
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Şekil 7: Bir gövde tahtası
nın 5atığın alt kıs
mından çıkarılışı (S.
Matthews)

Şekil 8: Tahtanın bir detayı,tahtanın yanındabağlamadelikleri görülüyor (E.
Greene)
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2002 YIU KÖŞK HÖYÜK KAZıLARı

Süleyman ÖZKAN*
Erol FAYDALI
Aliye ÖZTAN

Merih C. EREK

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ile Niğde Mü
zesi Müdürlüğü denetiminde yapılan Köşk Höyük kazıları 1 Temmuz-21 Ağustos 20Q2
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Onceki yıllarda olduğu gibi kazıya Kültür Bakanlığı, 00
SIM Müdürlüğü maddi katkı sağlanuşur".

Kaztlar
2002 yılı kazıları biri höyüğün kuzeybatısındaki F/9- 11, diğeri en yüksek kısmı

na yakın.l- J/ 10-12 plan karelerinde olmak üzere iki alanda sürdürülmüştür.

F/9-10 Alanmdaki Kazılar
Güneykesimi Prof. Dr. U. Silistreli tarafından kazılmış olan bu açmada yapılan

temizliksonrasında,açığa çıkmış olan yapıların kuzeyde kalan uzantılarını incelemek
amaçlanmıştır.Açmanınkuzeykesiminin Geç Roma ve Bizans dönemlerinde mezarlık

alanı olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Höyük yamacına yakın durumdaki bu alan tarım

sal faaliyetler ve kaçak kazılarlada büyük ölçüde karıştırılmıştır. Bu olumsuz faaliyetler,
i. kat duvarlarının tabana yakın bir seviyeye kadar yok olmasına neden Olmuştur. Bu ke
sime yapılan mezarlar da i. hatta ii. kat mimarisinin içine girerek onları tahrip etmiştir.

Bu alanda, i. kat evinindoğu duvarı içine yapılan M.02.1 ve i. kat temeli hizasında II.
kata kadarinmiş olan M. 02.4 numaralı mezarlar yer almaktadır. Bunlardan M.02. 1'e
ölü hediyesi olarak dört adet cam bilezik ve cam boncuklu bakır bir küpe bırakılmıştır.

Doç. Dr. Süleyman ÖZKAN, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, izmirrrÜRKiYE
Erol FAYDAlı, NiğdeMüzesi Müdürü, NiğderrÜRKjYE
Prof. Dr. Aliye ÖZTAN,"Ankııra Üniversitesi Dil ve Tarth-Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
AnabilimDalı, AnkararrURKIYE
Yrd.Doç. Dr. Merih..C. E;REK, Mustafa Kemal ÜniversitesiFen· Edebiyat Fakültesi,Arkeoloji Bölümü, TayfurSökmen
Kampüsü- HatayrrURKIYE
Adı geçen kuruluşların yetkililerine katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Kazılara yazarlardan başka Niğde
Müzesi'nden Mahmut Altuncan, arkeologlar Derya Yılmaz (MA), Lale Pancar, Nükhet Köseoğlu, Gökhan Zorlu, ar
keoloji öğrencileri Engin Özer, Ertuğrul Namsal, Güven Kaçmaz, Mustafa Baltalı, Enes Aslan, Gülçin Kara, Hümeyra
Saral, YelizTankatıldılar. Kazı buluntularının restorasyonve konservasyon işleri Niğde Müzesiarkeologlarından Faz
11 Açıkgöz tarafından yapıldı. Bütün meslektaşlarımıza, öğrencilerimize özverili, özellikle uyumlu çalışmalarından do
layıbir kez daha teJekkür ederiZ. Kazılar sırasında ve sonrasında yaşanan her tQrlü sorunu asmada büyük destek ve
yardımlarını gördügümüz başta Niğde (şimdi Erzincan)ValisiSayın Refik Aslan Öztürk olmak üzere, Bor Kaymakamı
Sayın Süleyman Deniz'e, Bahçeli Belediye Başkanı Sayın Ali Güler'e, Bahçeli Gazi Ilköğretim Okulu Müdürü Sayın

Salih Yaşar'a, Bor Şe~er Fabrikası Müdürü Sayın Mehmet Uygun'a, Kemerhisar Jandarma Karakolu Komutanı Kı·

demli Başçavuş Sayın ısmail Kara'ya teşekkürlerimizi sunarız.
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i a Mimar/si
F/9 açmasındaki ı. kat mimarisi, höyüğün diğer alanlarında olduğu gibi iki evre

lidir. Bu kesimde i a evresine ait iki ev bulunmaktadır. Evlerden ilki kuzeydoğu-güney
batı doğrultusunda uzanmaktadır. Beş küçük odadan oluşan evin açma içindeki doğu
kısmı açığa çıkarılmıştır. Evin girişi, en büyük odası olan 3 numaralı mekanın doğusun

daki erozyonla tahribata uğramış kısmında olmalıdır. Bu odadan güneydoğu köşeye

yakın bir kapıdan 4. odaya geçilmektedir. 3. odanın eşyaları arasında küçük boyutlu
kaplar yer alır. Bunlar, çok sayıda küçük kase ve kırmızı, kızıl kahverengi astarlı, par
lak perdahiı, basit ağız kenarlı, boyunsuz çömleklerdir. Odanın batı duvarına yakın bir
kısma, çok sayıda aşı boyası ve Iimonit topakları depolanmıştır. Bu odanın tabanı al
tında bir bebek mezarı (M.02.24) bulunmuştur. 3. odanın kuzeydoğusunda yer alan he
men hemen aynı ölçülerdeki mekan, bir ara duvarla bölünerek 2. ve 5. odalar oluştu

rulmuştur. Kuzeybatıdakibir kapı ile bağlantııı olan bu odalardan 2. sinin tabanı beyaz
renkte kalın bir sıva ile kaplanmıştır. Tabanın güneydoğu yönünde zamanla çökmesi
üzerine taş döşenerek yükseltildiği ve tekrar sıvandığı anlaşılmıştır. Doğu kısımda yer
alan 5. odanın tabanı yer yer tahribat görmüştür. Tabanı, 2. odanınkinden daha alçak
tadır. Tabanı altında iki bebek mezarı (M. 02. 22, 22a) saptanmıştır. Doğu kenarda yer
alan 1. oda kuzeydoğu-güneybatı ekseninde uzanmaktadır. Bir kapı ile 4. odaya bağ

lanmaktadır. Odanın içinde kırılmış olarak ele geçirilen eserler, kapların doğu ve batı

duvarları boyunca sıralanmışolduklarınıgöstermektedir. Bunlar orta boy çömlekler, kü
çük kaseler ve aralarına yerleştirilmiş ezgi ve sürtme taşlandır. Depo amaçlı kullanıldı

ğı anlaşılan odada, doğu köşede korunmuş kapların altında obsidiyenden yapılmış iki
dilgi ve bir kenar kazıyıcı ele geçirilmiştir. 1. odanın uzantısı olan 4. oda bir kısmı E/9
plankareye girmiş bir Bizans mezarı (M. 02. 23) tarafından tahrip edilmiştir.

i a evresinin ıı. evi henüz kazılınamış olan E/9 plan karede bulunmaktadır. Bu
evin F/9 açmasına giren bir köşesi açığa çıkarılmıştır. Höyük yamacındaki erozyon ve
bir Islam mezarının tahribatı nedeniyle taş temelinden sadece iki sıra korunabilmiştir.

i b Evresi Mimar/si
i a evresine ait ı. evin 1. odasının önceki dönemin (I b evresi) iki evinin arasında

kalan biri alanın kapatılması ile oluşturulduğu anlaşılmıştır. Bu duvar kaldırıldığındabir
açmanın doğusunda, diğeri batısında yer alan iki ev ortaya çıkmıştır. Aynı açmada gü
ney kesimdeki bazı duvarlar, bu yönde de farklı yapıların varlığını ortaya koymuştur. i b
evresine ait ı. ev, güneydoğu kısmı daha önceden kazılmış tek odalı bir yapıdır. Taba
nı çok iyi sıvanmıştır. Odada az sayıda seramik parçası dışında bir şey bulunmamış ol
ması, boşaltuarak terk edildiğini göstermektedir. Odanın tabanı altında altı adet bebek
mezarı (M.02. 7,8,29 a-b, 31,33) ele geçirilmiştir ( Resim: 1). Bunlardan odanın doğu

köşesinde, tabana çok yakın bir seviyeye gömülen (M. 02. 29 a) bebeğin üstü ince bir
sıva tabakası ile kapatılmıştır. Odanın ortasına yakın bir konumdaki M.02. 7 numaralı

toprak mezarın doğusuna, mezarla aynı seviyeye gelecek biçimde taban altına bir çöm
lek qömülrnüştür, Içinde sadece yumruk büyüklüğünde iki hematit bulunan basit ağız

kenarlı, siyah astarlı ve perdahlı çömleğin mezarla ilişkili olup olmadığı belli değildir.

i a evresine ait ı. evin 5. odasının, i b evresinde ayrı bir konuta ait olduğu anla
şılmaktadır. Batı duvarı tahribat görmüş bu yapının da diğeri gibi boşaltıldıktan sonra i
a evresi binasına dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu evin tabanı altında bir bebek me
zarı (M. 02. 27) ele geçirilmiştir.

ı. katın ilk evresine (I b) ait bu iki evarasındaki boşluk güneye doğru uzandıktan

sonra, batıda daha geniş bir alana açılmaktadır. Bu kısmın batıya döndüğü yerden iti
baren tamamen küllü bir alan halini almaktadır. Yaklaşık 40 cm. derinlikteki kül dolgu
içinde kemik ve seramik parçaları yanında pişmiş topraktan heykelcik parçaları, bir
hayvan figürini, yeşil taştan bir yassı balta parçası, taş boncuklar, kemik bir bız ve ob
sidiyenden iki ok ucu ele geçirilmiştir.
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Bu kata ait bir başka konut F/9 plan karesinin güneybatı ucundan başlayarak FI
10 içine doğru uzanmaktadır. F/10 plan karesinin ortasına yakın bir yerde doğu-batı yö
nünde uzanan sokağın kuzey kıyısında yer almaktadır. Evin kuzeybatı köşesine, bir
ucu oturarak onu tahrip etmiş bir taş sanduka mezar batıya doğru uzanmaktadır. San
dukayı oluşturan taşlardan birinin iç yüzüne kazınmış bir haç, mezarın Bizans Devrine
ait olduğunu göstermektedir. Höyüğün bütün batı yamacında olduğu gibi, bu alan da
Ortaçağda mezarlık olarak kullanılmıştır. Bu kesimde taş sanduka ve toprak mezar tip
lerinde altı mezar (M. 92. 3,11,14,17,21,26) mevcuttur.

Sokak kıyısındaki, iki küçük odadan oluşan bu evin kuzeydeki odası dikdörtge
ne yakın kare biçimlidir. Evin girişi, güneydeki oda ile doğuda yer alan bu katın bir baş

ka evi arasındaki dar aralıktadır. Sokaktan eve iki basamakla inilerek girilmektedir.
Odanın batı köşesinde kilden yapılmış bir kutu ile silo vardır. Adadaki bütün eşya, ye
rinde kırılmış olarak ele geçirilmiştir. Tamamlanabilen kaplar arasında yüksek konik ka
ideli meyvelikler, çanaklar, kaseler. küre gövdeli çömlekler, vazolar yer almaktadır. Ta
bana gömülmüş bir soku odanın ortasına yakın bir yerdedir (Resim: 2). Kapların yanın

da, yassı kemikten bir alet, kemik kaşık ile odanın ortasında soku ile sllo arasında bir
yaban koyunu başı ele geçirilmiştir. Odanın taş buluntuları turkuazdan bir boncuk, ye
şil taştan bir baltacık, sarı oniksten bir kulak tıkacı, granitten bir değirmen taşı, çakıl

dan ezme ve perdah taşlarıdır.

Bu odanın tabanı altına gömülmüş iki bebekten biri (M.02.44) doğu duvarının te
mel taşları arasında; diğeri (M. 02.45) batı duvarındaki kil kutunun duvarla birleşen kıs

mı altındadır. Duvarın tam köşesine oturmuş Islami Dönemin taş sanduka mezarı bu
toprak mezarı kısmen tahrip etmiştir.

Ön odadan güneydeki yamuk planlı odaya bir basamakla inilmektedir. Girişin he
men solunda iri bir küp, güneyde oda içine doğru olan kısımda bir tabak ve bir kase ile
batısında bir çömlek kırılmış olarak ele geçirilmiştir. Batı köşede granitten, doğu duva
rı dibinde andezitten iki değirmen taşı mevcuttur. Bu odanın tabanı altına iki bebek, bir
birinden 30 cm. uzaklıkta qörnülmüştür (M. 02.32 a, b).

çöp Çukur/arı

Açmanınkuzeykesiminde üç adet çöp çukuru bulunmaktadır. Bunlardan 1. ve
3. çöp çukurunda kül dolgu içinde kemik ve çanak çömlek parçaları ele geçirilmiştir. 2.
çöp çukuru değişik bulguları ile dikkat çekmektedir. Bu çöp çukurunun buluntuları ara
sında tamamlanabilen kase ve yüksek ayaklı tabaklar, kırıldıkları için atılmış sürtme
taşları, pişmiş topraktan bir boğa figürini ve çok sayıda pişmemiş kilden kahverengi to
paklar yer almaktadır. Kil topaklar incelendiğinde, bunların, biçimlendirilmeye çalışıl

mış, istenilen özellikler verilemeyince atılmış parçalar olduğu anlaşılmıştır. Bu grup
içinde bir ana tanrıça heykelciği parçası da vardır. Oturur durumdaki tanrıçanın göğüs
ten altı korunmuştur. Aynı çöp çukurunda ele geçirilen kabartmalı bazı parçalar çuku
run içine girdiği ii. kat malzemeleridir. Bunlar arasındaki en ilginç örnek bir çömleğin üs
tüne uygulanmış solucanı ısıran kurbağa betimidir.

II.Kat Mimar/si
F/9 plan karesindeki ii. kat mimarisi i. kat yapılarının inşası sırasında alanın tes

viye edilmesi ve i. katın çöp çukurları ile mezarlar tarafından büyük ölçüde tahrip edil
miştir. çoğu duvarın sadece en alt taş sırası korunabilmiştir. Parçalar halindeki bu du
varlardan kuzeydoğu- güneybatı yönünde uzanan birinin güney kıyısında, bu kata ait
bir bebek mezarına rastlanmıştır. M. 02. 39 No.lu toprak mezara, sağ yanına hacker
olarak yatırılan bebeğin sol bileği çevresinde ikisi dantaliumdan, üçü taş, beş boncuk
ve oniksten yapılmış bir damga mühür bulunmuştur.

F/9 plan karede saptanan bir başka yapı F/9-10 plan karedeki i. kat evinin ana
odasının altında yer almaktadır. ii. katın bu yapısına ait iki mekanın bir bölümü i. kat
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yapısının kuzeyindeki kısımda saptanabilmiştir.Açığa çıkarılan kısmına göre ii. kat bi
nasının duvarları koyu sarı renkli bir çamur harçla örülmüş, tabanı aynı çamurla sıvan

mıştır. Bu mekanlardan batıdakindebir ocak ve etrafı çamurla sıvanmış bir kap yeri bu
lunmaktadır.

F/1 0-11 Alanmdaki Kazılar
F-G/11-12 plan karelerinin kesiştiği kısımda yer alan, girişleri güneybatı yönün

deki bitişik iki ev U. Silistreli tarafından kaztlrmştı. Bu evlerie aynı sokak üstünde yer
alan güneydeki 3. ev 1995- 96 yılında kazrlrmşe, bitişiğinde G-H/12 plan karedeki 4. ev
kısmen açığa çıkarılmıştı. 2002 yılında bu ev dizisine kuzeybatıda F/ 10- 11 plan kare
lerdeki 5. si katılmıştır.

Giriş ve asılodanın bir kısmı tahrip alanında olması nedeniyle ele geçirilmeyen
bu konut da komşuları gibi esas olarak tek mekandan oluşur. Araziye uygun olarak ya
pılmış yamuk planlıdır. Dar kenarı doğudaki depo kısmıdır. Tahribat nedeniyle uzunlu
ğu belirlenememiştir. Asıl odayı depodan ayıran duvar diğer konutlara oranla daha ka
lındır. Odanın güney duvarı ile deponun bôlmesine dayanan platform taş doldurularak
yapılmış, üzeri düzgün bir biçimde sıvanmıştır. Içten içe 4.50x2.20 m. ölçülerindeki de
ponun kuzeydoğu köşesinde küçük bir platform bulunmaktadır. Bunun dışında meka
nın büyük kısmı, kille şekillendirilmiş değişik çaplarda peteklerle kaplıdır. Komşuları gi
bi çeşitli boy kaplarla dolu olan depoda bazı kaplar bu peteklerin içinde ele geçirilmiş

tir. Birinde küçük bir fincan, diğerinde devetüyü astarı üstüne kızıl kahverengi ile yapıl

mış geometrik bezekleri olan bir testicik bırakılmıştır (Resim: 3). Duvarla peteklerden
biri arasında korunan bir taş kap ters düşmüştür. Depoda, girişin iki yanında korunmak
ta olduğu anlaşılan birer küp oldukları yerde kırılmıştır. Küplerden birinin dibine bir ka
se ve yayvan ağızlı bir çanak konmuştur.

Depodaki platformun hemen altına yerleştirilmiş çömleğin bir bebek mezarı (M.
02. 19) olduğu anlaşılmıştır. Ağzı kırık olan bu çömleğin gövde genişliği üstüne, üçerli
üç sıra halindeki toplam dokuz memecikten oluşan bezeme, karşılıklı olarak yapılmış

tır. Iskeletin yanına bir yumuşakça kabuğu ile obsidiyenden bir yonga parçası bırakıl

mıştır. Aynı mekanın güney duvarı dibine yapılmış bir toprak mezar bir bebeğe aittir
(M.02.16). Mezarın çevresi dik olarak yerleştirilmiş kap kırıkları ile sınırlandırılmış, üs
tü aynı şekilde parçalarla örtülmüştür. Bebeğin yanında hayvan kemiklerine ait parça
lar ile bir boncuk, kahverengi obsidiyenden yontma artığı iki parça bulunmuştur.

Bu konutun ana odasındada iki mezar ele geçirilmiştir. Bunlardan ilki odanın gü
neybatı köşesindedir. Duvar dibine gelecek biçimde ikisi iç içe konmuşiki vazo ve bo
yun çevresi nokta şeklinde kabartma dizileri ile bezeli bir çömlek ve bunları kapatacak
biçimde yerleştirilmiş iri bir çanaktan (Resim: 4) oluşan grubunyer aldığı çukura, çana
ğın kenarına gelecek biçimde bir bebek gömülmüştür. Bunun karşısında, odanın ku
zeydoğu köşesine yakın bir konumda, taban altına yerleştirilmiş bir çömlek de mezar
olarak kullanılmıştır. Içine iki bebek gömülmüş ( M. 02.20), ayrıca iri bir hematit yumru,
bir yumuşakça parçası, bir kireçtaşı topak ve başı kırık kemik bir bız bırakılmıştır. Çöm
leğin güney kenarına 3. bebek sonradan gömülmüştür.

Depo duvarının güney ucuna, yapıdan sökülen taşlarla bir sanduka mezar yapıl

mıştır. Ortaçağaait bu mezara (M.02. 15) bir bebek gömülmüştür.

2002 yılında kazılan bu ev höyüğün batı kıyısında yer alan bir dizi konutun so
nuncusudur. Bitişik düzende inşa edilmiş, aynı plana sahip konutlar, höyük eğimine uy
gun olarak güneydoğu yönünde yükselerek devam eden bir sokağın doğu kıyısında yer
alırlar. F/12 plan karesinin batı kıyısından başlayarak kuzey yönünde höyük yamacın

dan aşağı indirilen modern su borusunun yerleştirilmesi sırasında açılan kanal, bu so-

2 Öztan A.- Faydalı E., "Köşk Höyük' den Erken Kalkolitik çağa Ait Bir Yapı! An Early Chalcolithic Building from Köşk
Höyük" Bel/elen 248 (2003) (baskıda).
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kağı ve 5. konutun batısını büyük ölçüde tahrip etmiştir. 5. konutun kuzeyindeki boş

alan, bu kesimden yerleşimin merkezine doğru giden bir başka sokağın varlığına işa

ret etmektedir. i. kat zamanında yerleşim, sokaklar kenarında bitişik düzende inşa edil
miş aynı planın farklı ölçülerdeki uygulamaları olan evlerle yapılanmıştır. Ancak 5. evin
kuzeyindeki sokaktan sonra höyük yamacınadoğru olan kısımdaki ( F/9- 10) üç ev plan
ve oturum biçimleri bakımından bu yapılanmaya uymazlar. Eski özellikleri yansıtan bu
üç konutta i. kata özgü malzemelerin bulunmuş olması onların uzun süre kullanılmış

olabileceklerini göstermektedir.

I-J/10-12 Alanlanndaki Kazdar
Höyüğün en yüksek noktasına yakın bir konumdaki bu alanlarda yapılan kazılar

da Erken Kalkolitik çağa ait i. kat yapılarının çoğunun iki evreli olduğu anlaşılmıştır. i.
katın ilk evresinin yangınla tahribinden sonra hemen onun enkazı üstüne kurulmuş ikin
ci evre (I a) yüzeye çok yakın olmaları nedeniyle büyük ölçüde tahribat görmüştür. Bu
yapılara ait bir plan vermeyen taş duvar ve bazı taban parçaları ile ocak yerleri ve si
lolar belirlenebiimiştir. Bu evrede ele geçirilen buluntular tamamlanamayan kap kırıkla

rı , taş havanlar, ezgi ve değirmen taşlarıdır.

i b Katı Yapılan

Höyükte kuzeydoğu güneybatı yönünde uzanan bir sokağın güneyinde sıralan

mış, plan bakımından höyüğün batı yamacındaki evlere benzer bir dizi konuttan biri ta
mamen, üçü kısmen açılabitmiştir.

I. Ev
Bunlardan güney uçta yer alan ( ii 12 plan karede) evin küçük bir kısmı açığa Çı

karılmıştır. Sokaktan bir basamak inilerek girilen evin içinde, girişin hemen yanında, ku
zey köşede 1.60 m. çapında bir fırın bulunmaktadır. Kapı önünde, girişin batısında bir
ucu evin dış duvarına dayanmış yuvarlak silo 1.40 m. çapındadır (Resim: 5 ,sol üstte).

II. Ev
Bugüne kadar Köşk Höyük'te açığa çıkarılan yapıların en büyüğüdür. Plan ve iç

donanım bakımından komşuları ve batı yöndeki evlerle aynı özelliklere sahiptir. Içten
içe uzunluğu 11 m., genişliği 10 m.dir. Bu büyük yapı, inşasındaki özen ve bazı mima
rı ayrıntıları ile dikkat çekmektedir. Girişin yer aldığı kuzeybatı duvarı iki yanında bulu
nan evlerden 1 m. daha ilerdedir. Kuzeydoğu duvarı sokağa doğru biraz daha uzatıla

rak bu duvar ile kapı arasında kalan alana ·1.90x1.70 m. ölçülerinde bir silo yapıımıştır.
Içi ve dışı düzgün bir biçimde sıvanrruştrr.Bllonun kapı yanındaki yüzüne, sokak sevi
yesine açılan delik, içinde korunan malzemenin kolayca alınmasını sağlamıştır. Bu de
liğin, yerinde korunmuş bir taşla kapatıldığı anlaşılmaktadır. Girişin güneybatısında
evin dış duvarına dayanacak biçimde sokağa yapılmış dikdörtgen biçimli bir fırın içten
içe 1.70x1.55 m. ölçülerindedir (Resim: 5).

Yapı bir büyük oda ve bunun arkasında kalan depo bölmesinden oluşmaktadır.

Duvar kalınlıkları farklı ölçülerdedir. Kuzeydoğu duvarı 1.45 m. kalınlıkta iken diğer du
varlar 0.60 ile 1.00 m. arasında değişmektedir. Giriş, kuzeybatı duvarı üzerinde ve tam
ortadadır. Kapının iki yanında, .lçte kapı sövelerine ait üstü çamur sıvalı iki dikme yeri
mevcuttur. Odanın kuzeybatı köşesinde ortasında bir çukur bulunan, çeyrek daire şek

linde bir seki bulunmaktadır. Kuzeydoğu köşede yer alan 2.40x2.40 m. ölçülerindeki se
ki i a katı tarafından kısmen tahrip edilmiştir. Sekinin önünde kuzeydoğu duvarına da
yanmış kare biçimii bir ocak ile onun hemen güneyinde dar kenarlarından biri kuzeydo
ğu duvarına dayanmış, dikdörtgen biçimli silo depo ile odayı birbirinden ayırmaktadır.
Odanın güneybatı köşesinde yer alan asıl seki diğeri ile aynı ölçülerdedir. Bir kenarının

dayandığı 30 cm. kalınlıktaki depo bölme duvarı, diğer evler gibi aralarına çok küçük
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taşların konduğu çamurdan yapılmıştır. Sekinin duvarlara yaslanan kısımlarında ça
murdan yapılmış yastıklar vardır. Depo kısmına geçiş doğu duvarına yakındır. Kapı, du
var, seki ve taban düzgün bir biçimde sıvanmıştır. Geçirdiği yangından dolayı duvar ve
taban sıvaları kızıllaşmıştır. Deponun kuzeydoğu köşesine yakın bir yerde, duvar kalın

lığı içine yapılmış iki basamakla çıkılarak, kuzey yönündeki ikinci kapıdan dışarı ulaşı

Iabilmektedir. Bu yapının yangın enkazı üstünde, dördü odada ikisi depo kısmınagele
cek şekilde iki sıra halinde duran altı büyük taş mevcuttur (Resim: 5). Taşların büyük
lüğü, düzenli aralıklarla olmamasına karşın, belli bir sırada durmaları mimari bir işlev

leri olduğuna işaret etmektedir. Ancak devirleri konusu henüz açıklık kazanmamıştır.

Köşk Höyük'te i. kata ait bütün yapılarda, geçirdikleri yangın sırasında yerinde
kalmış ya da kırılmış çok sayıda eşya bulunmaktadır. Buna karşılık, yerleşimin en bü
yük ve özenli yapısı olan bu bina, buluntu bakımından çok fakirdir. Bu durum, yapının
yangından önce veya yangın sırasında boşaltılmış olabileceğini göstermektedir. Oda
nın ortasına yakın bir yerde kalmış bir ana tanrıça figürini (Resim: 6), bir sürtme taşı,

kemikten iki iğne ve mavi taştan kırık bir boncuk ile deponun dışa açılan eşiğinde ele
geçirilen hayvan figürini ve parçaları az sayıdaki buluntudur (Resım: 7). Tamamı pişmiş

topraktan yapılmış figürinlerin içinde dört memesi de gösterilmiş bir inek, bilinen en es
ki örnektir.

Bu yapının kuzeydoğu duvarının kuzey köşesi üstüne oturmuş 1.50 m. kalınlık

taki bir duvar parçasının 50 cm. yükseklikteki kısmı korunmuştur. I-J/13 plan karelere
doğru yönelen bu duvarın dolgusu içinde geç Hellenistik ve Roma çanak çömlek par
çaları ele geçirilmiştir. Höyüğün en yüksek noktasında, U. Silistreli tarafından kazılan

Roma binası ile ilişkili olduğunu düşündüğümüz bu duvar parçasının uzantıları 2003 yı
lında araştırılacaktır.

III. Ev
Büyük yapının doğusunda ona bitişik durumdaki iii. evin yarısı açılabilmiştir. Gi

rişin bulundugu duvarı büyük yapının köşesinden 2 m. daha içerdedir. Ortasına yakın
bir yerdeki girişten iki basamakla içeri girilmektedir. Evin içinde yer alan basamaklar
üstteki daha dar olmak üzere yarım daire şeklinde yapılmış, düzgün bir biçimde sıvan

mıştır. Dışarıda, kapı ile büyük evin duvarı arasına çeyrek daire biçiminde (2.70x1.9ü
m.) bir silo inşa edilmiştir. Içte, kapının hemen batısındaki duvarda bir niş bulunmakta
dır. Odanın kuzeybatı köşesine dayalı çeyrek daire biçimli silo vardır. Içinde, depoIan
mış durumda 275 adet koyun ve keçi boynuzu bulunmuştur. Bunların bir kısmında ya
nık ve işleme izlerinin olması evde, alet yapım işleminin sürdürüldüğünügöstermekte
dir. Diğer evler gibi depo bölme duvarına dayalı seki, kuzeybatı köşededir. Sekinin üs
tünde bir ana tanrıça heykelciği (Resim: 6) bulunmuştur. Sekinin oda içindeki köşesine
bitişik, küp şeklinde, masaya benzer kil kitle düzgün bir biçimde sıvanmıştır. Evin orta
sında tabandan birkaç santim yüksekte hazırlanmış yuvarlak bir ateş yeri mevcuttur
(Resim: 5). Bunun hemen yanında bir andron, doğusunda bir öğütme taşı ve havaneli
bulunmuştur. Oda içinde, özellikle doğu kesimde bulundukları yerde kırılmış çok sayı

da kap ve iki ö~ütme taşı ele geçirilmiştir. Bunlardan bir kısmı tabana açılmış küçük
oyuklara yerleştırilmiş, bazı küplerın dibi 20 cm. kadar tabana qörnülmüştür. Küçük boy
çömlekler ve çanaklar diğer kap biçimlerini oluşturur. Kap parçaları arasında bulunan
kemikten iki aletten biri, sapında askı deliği bulunan bir usturadır. Odanın ortasındaki
ateş yerinin hemen yanında, tabana düşmüş 0.2 cm. çapında siyah ve beyaz taşlardan

yapılmış 33 taneden oluşan bir kolye bulunmuştur.

Evin depo odasının açma içinde kalan sadece batı ucu temizlenebilmiştir. Bu ke
simde büyük çift kulplu, ağzının bir kısmı eksik bir küp ile yanında ağzı kırık küçük bir
küp bulunmaktadır (Resim. 8).

LV. Ev
IIl.evin doğusunda bulunan ıV. evin sadece kuzeybatı köşesi ortaya çıkarılmış

tır. Evin dış duvarı, iii. ev ile aynı hizadadır. iii. evle ortak olan kuzey duvarı bir ante gi-
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bi sokağa taşmıştır. Dışa taşan bu duvar ile kapı arasında kalan alana köşesi yuvarla
tılmış dikdörtgen biçiminde bir silo yapılmıştır. Silo, daha sonra ikinci bir taş duvarla
çevrilerek yenilenmiştir. Evin içinde, güneybatı köşede yer alan depoda komşu evde ol
duğu gibi boynuzlar saklanmıştır. Depo zamanla yetersiz kalmış ve doğuya doğru ge
nişletilmiştir.

Sokak
Bu yapı sırasının girişleri ile onların fırın ve silolarının da üzerinde bulunduğu ge

niş bir sokak kuzeydoğu- güneybatı yönünde uzanmaktadır. Sokağın kuzey yarısı U.
Silistreli tarafından kazılmıştır. Sokak döşemesi esas olarak taştır. 10- 15 cm. çapında
ki taşlar 20- 30 cm., bazı yerlerde 50 cm. kalınlıkta döşenerek sağlam bir zemin oluş

turulmuştur. Bu sokak, iii ve iV. evlerin önüne gelen kısımda geniş bir meydanla bağ

lantılıdır (Resim: ). 1/10 plan karesinde, büyük evin silosu önünde sokak döşemesi al
tına gömülmüş bir yetişkine ait tahribat görmüş bir mezarda (M.02. 46) sadece bacak
lar ve bir ayak korunmuştur.

1/11 Alanındaki Kaztlar
i. kata ait sokağın kuzeyinde kalan ve daha önce kazılmış ii ve iii. katlara ait ya

pılar, planlarının kontrol edilmesi amacıyla yenidentemizlenmiştir. Bu çalışmalar sıra

sında 1/11 plan karedeki iii. kat evinin batı duvarı önünde yaklaşık 20 cm. çapında dört
alanın sıvanmadan bırakıldığı görüldü ( Resim: 9). Bu boşlukların, taban altına gömül
müş küplerin ağzına ait olduğu belirlenerek bu kısımdaki taban kaldırıldı. Zemine otur
tulan dört küpün etrafı küçük taşlarla desteklenerek doldurulmuştur. Dördü de basit
ağız kenarlı, silindir boyunlu, küre gövdelidir. Güney köşede yer alan 1. küpün omzu
üstüne kabartma zikzak bezeme yapılmıştır. 2. küpün içine, boyun dibine yapılan çem
ber şeklindeki bir çıkıntı kapak işlevi gören ve yerinde korunmuş yassı taşı tutmaktadır.

4. küpün omzu üstüne, kabartma olarak beş dolgun buğday başağı ve bir erkek figürü
yapılmıştır (Resim: 10). Cepheden tasvir edilmiş, kısa etekli figür bir elinde tuttuğu, ola
sılıkla orağı ifade eden aletle diğer elinde tuttuğu başağı biçmeye hazırlanmaktadır.

Sonuç
2002 yılı Köşk Höyük kazılarından elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir.
1. Höyükte biri kuzeybatı-güneydoğu, diğeri kuzeydoğu-güneybatı yönünde uza-

nan iki sokağın olduğu anlaşılmıştır. Bu sokakların bir yanına, bitişik olarak inşa edilen
yapılar, bir oda ve depodan oluşan bir planın farklı ölçülerdeki uygulamalarıdır.

2. 2000 yılı kazıları sırasında toplanan örneklerin, Heidelberg Üniversitesi Labo
ranıvan'nda yapılan analizlerinin sonuçları elimize ulaşmıştır. Buna göre iii. katın tari
hi M. O. 5600- 5380±38'dir.

3. Kazılar sırasında ele geçirilen hayvan kemikleri ve bitki örnekleri üzerindeki
çalışmalar henüz sonuçlanmamış olmasına karşın, i. ve iii. katlarda bulunan tasvirler,
Köşk Höyük ekonomisinin büyük çaplı tarım ve hayvancılığa bağlı olduğunu göster
mektedir. i. katta bulunan inek figürini hayvansal ürünlerin de işleme konduğunun gös
tergesi olabilir.

4.2002 yılında ele geçirilen 51 mezardan 30 tanesil ve ii. katlar aittir. Toprak ve
taş sanduka tiplerindeki 21 mezar Geç Roma- Bizans ve Islam dönemlerindendir.
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Resim 2: F/10'daki i kat evi

Resim 1: Ib evresi taban altındaki toprak mezar

Resim 3: Ib evresi evinin depo bölümü
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Resim 5: I-J/10-12 kare le
rinde Ib evresine
ait yapı sırası ve
kuzeydekisokak
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Resim 4: F10'daki evin ta
ban altında me
zara bırakılmış
kaplar

Resim 6: 2002 yılı kazısın
da ele geçirilen
figürinler



Resim 10: iii. kaz evinde taban altındaki
küpler

204

Resim 7: ii. evin eşiğinde bulunan hayvan
figürinlerı

Resim 9: iii. kat evinde tabana gömülmüş
küplerin ağızları



2002 YILI KNiDOS KAZıLARı

Ramazan ÖZGAN*

Knidos kazılarının 2002 sezonundaki çalışmaları da başarı ile tamamlanmıştır.

Kazı çalışmalarımızı rnaddt olarak destekleyen Kültür Bakanlığı adına Anıtlar ve Müze
ler Geı:ıel Müdürlüğü, Kültür vefablat VarlıklarınıKoruma Genel Müdürlüğü Döner Ser
maye Işletmeleri Müdürlüğü'ne, Selçuk Universitesi Rektörlüğü'ne ve Konya'nın yar
dımsever iş adamı NusretArgun'a kazı heyetimize yaptığı gıda ve temizlik malzemele
ri yardımı için ayrı ayrı içtenlikle teşekkür ederjrn, Ayrıca "Liman Caddesi" kazıları pro
jesi ile ilgili olarak rnaddl yardımda bulunan TUBITAK'a teşekkürlerimi sunarım.

.. Bilimsel çalışmalarımıza katkıda bulunan kazı heyeti üyeleri, Prof. Dr. Christine
Ozgan (Konya), Dr. Ian Jenkins (Londra), Arş. Gör. Ertekin Doksanaltı (Konya), Arş.

Gör. Deniz Pastutmaz (Konya), Dr. A. Villig (Londra), Dr. Çhristof Berns'a (Kiel), teşek
kür ederim. Ayrıca TUBITAK projesi kapsamında Selçuk Universitesi, Mimarlık Mühen
dislik Fakültesi, Jeodezi ve Forogrametri Bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Ferruh
Yıldız (Konya), Araş. Gör. Dr. Murat Yakar (Konya), Araş. Gör. Hakan Karabörk (Kon
ya), Araş. Gör. Lütfiye Alp'e (Konya) teşekkür ederim.

Bakanlık temsilcisi olarak aramıza katılan Nuran Turan'a, Datça Kaymakamlı

ğı'na ve özveriyle, ağır şartlarda bizlerle çalışan Konya Selçuk Universitesi, Çanakka
le 18 Mart Universitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerine, ayrıca ören yeri görevlileri S.
Bora ve eşine içtenlikle teşekkürlerimi sunarım.

2002 yılı kazı çalışmaları, Knidos'ta 4 değişik alanda sürdürüldü:
1- Dionysos Teras-Stoa.
2- Liman Caddesi'nin Kuzeyi.
3- Liman Caddesi'nin Güneyi.
4- Musalar Tapınağı çalışmaları.

1- Dionysos Terası-Stoa Kazı/an

En son 2000 yılı kazı sezonunda kazı çalışmaları yapılan Dionysos Terası

Stoa'da, bu yıl da çalışmalara devam edildi. 2000 yılında açılmış olan N odasının ba
tısında yer alan kısımda, bu yıl toplam 5 oda açıldı. Bu odalara, doğudan batıya doğ

ru sırasıyla O, P, Q, R ve SA adları verildi. Böylelikle Dionysos Terası- Stoa'da, 1996
yılından itibaren toplam 25 oda gün ışığına çıkarılmış oldu. Teras duvarlarından itiba
ren kuzeyden güneye doğru oldukça sert bir meyille moloz ve toprakla örtülü olan bu

Prof. Dr. Ramazan ÖZGAN, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü KonyarrÜRKiVE

Prof. Dr. Christine ÖZGAN, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü KonyaffÜRKiVE

Dr. Ian JENKINS, British Museum Greek And Roman Ant. Dep. Londra/iNGiLTERE
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odalar, stoanın en fazla yığıntı taş ve toprağı ile kaplı bölümünü oluşturmaktadır. Özel
likle teras duvarları ile üst teras arasındaki dolguyu oluşturan irili ufaklı moloz taşlar ile,
teras ve stoaya ait sert kireç taşı, konglomera ve porostan oluşan kırılmış blok taşlar

alanı tamamen kaplamaktaydı (Resim: 1). Ayrıca, özellikle teras duvarlarının ön kısım

larında, yerel bitki örtüsü olan uzun köklü bodur çalılıklar (rnaki) mevcuttu. Alanın yü
zeyinde, söz konusu taşları yer yer örtmüş, yer yer altında yer alan koyu kahverengi
yoğun humuslu bir yüzey tabakası bulunmaktaydı. Tıpkı daha önceki yıllarda olduğu gi
bi, humuslu bu tabakanın ardından kahverengi ve kumlu bir toprak tabakası, daha son
ra bünyesinde barındırdığı dağılmış kerpiç bloklarından dolayı kızıl bir renk almış olan
ince toprak, en altta da çatı kiremitleri ve yer yer yangın izleri içeren zemin üzeri top
rağı bulunmaktaydı.

O odası (Resim: 2): Odanın kuzeyindeki kanal duvarı ile adayı N ve P odaların
dan ayıran duvarların kısmen 3 m. yüksekliğe kadar korunduğu görülmüştür. Daha ön
ceki yıllarda kazısı yapılan diğer bazı stoa odalarında olduğu gibi, O adasının da iki ze
mine sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu durum, odanın belirli bir tarihten sonra tekrar kul
lanımının söz konusu olduğunu göstermektedir. 2. zernin sıkıştırılmış killi topraktan
oluşmaktadır; ancak büyük ölçüde tahribata uğramıştır. Ilk (orijinal) zemin de sıkıştırıl

mış topraktan oluşmaktadır ve üzerinde zemine yapışık bir halde bulunan, düşmüş ve
düşme sonucu zemini yer yer tahrip etmiş çatı kirernidi parçaları görülmüştür. Bu du
rum, 2. zeminin yangından sonra yapıldığını, bu mekanın yangından sonra onarılarak

tekrar kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca, odanın kanal duvarının ön kısmı da onarım

görmüştür: Sağlamlaştırma amacıyla, küçük moloz taşlar ve seramik parçalarından

oluşan malzeme, kireçli bir harç yardımıyla, orijinal duvarı oluşturan poros blokların dö
külmüş kısımlarına sıvanmıştır. O adasının doğu ve batı kısımlarında yer alan duvarla
rın alt kısımları (kaide duvarlar) gri-mavi sert kireç taşından oluşmaktadır ve bu kısmın

atkı tekniği ile örüldüğü görülmüştür. Aynı duvar örme tekniği, Yuvarlak Tapınak Tera
sı'ndaki bazı Hellenistik yapılarda da görülmektedir. Odanın içinde, değişik seviyelerde
bulunmuş olan poros sütunlara ait gövdeler, stoanın 2 katlı olabileceğine işaret etmek
tedirler. O adasının kuzeyinde yer alan 01 kanalına ait duvarın oldukça yüksek olarak
korunmuş olmasından dolayı, kanalın seviyeleri de fazla karışmadan günümüze kadar
gelebilmiştir. 01 kanalının üst seviyelerinde ince cidarlı kaplara ait bol miktarda parça
bulunmaktadır; bu parçalar M.S. erken 1. yüzyıla tarihlenmektedir. Seviye derinleştik

çe, Hellenistik Dönemden batı yamacı kaplarına ait birleşebilen parçalar ile yine aynı

dönemden, ortalama 2.5 cm. uzunluğundaki unguentariumlar (Resim: 3) ve kandiller
bulunmuştur. Yine bu kanaldan tüm ve tüme yakın 3 amphora çıkarılmıştır (Resim: 4).

P odası (Resim: 5): Bu odanın da tüm duvarlanrun zemin seviyesinden itibaren
yaklaşık 3 m. kadar korunabildiği görülmüştür. Ust seviyelerden itibaren, oldukça fazla
sayıda, poros, kireçtaşı ya da konglameradan oluşan mimarı bloklara ait parçalar ve
gövdelerine ait parçalar çıkarılmıştır. Bu odada da en az iki zemin bulunduğu anlaşıl

mıştır. Orijinal zemin üzerinde, 25-30 cm. kadar yükselen ve çok miktarda küçük çakıl

taşları ve seramik parçaları içeren bir dolgu toprak tabakası bulunmuştur. Bu kısmın

üzeri kireç harcı ile sıvanarak sağlamlaştırılmış ve böylelikle 2. zemin elde edilmiştir.

Seramik parçalarının hemen hemen tümü M.S. 2. yüzyıldandır. Bu durumdan anlaşıl

dığı üzere, söz konusu bu 2. zemin, M.S. 2. yüzyıldan sonra yapılmış olmalıdır. Oda
nın güney cephe duvarında birtakım değişikliklerin yapıldığı görülmüş, yangında çöken
duvarın devşirme taşlar ve küçük molozlarla sağlanılaştırıldığı anlaşılmıştır. Aynı za
manda kapı eşiği de poros parçalarla yükseltilmiştir. Eşiğin yanına konulmuş Korinth
başlığı da, buranın tahribattan (yangından-yıkımdan) sonra tekrar kullanıldığını göster
mektedir. Bu kısımlarda, oda önlerinde birtakım değişikliklerin (eklemelerin) yapıldığı

görülmektedir. Bunlardan aşağıda bahsedilecektir.
Q odası: Burada da tıpkı O ve P odalarında olduğu gibi, .duvarların sonradan

onarım gördüğü ve odanın da iki zemini bulunduğu görülmüştür. Ilk (orijinal) zemin sı

kıştırılmış killi topraktan, 2. zemin ise oldukça sert, yer yer griye çalan renkte ve kireç
ten oluşmaktadır. P odasına benzer şekilde, bu odanın da güneyinde yer alan giriş kıs-
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mının devşirme malzeme ile kapatıldığı tespit edilmiştir. Ancak burada orijinal eşik sö
külmemiş, değişiklikler bu kısmın üzerinde yapılmıştır (Resim: 6). Bu odanın seramik
buluntuları, Geç Klasik Dönemden, M.S. 7. yüzyıla kadar uzanan geniş bir zaman dili
mine tarihlenmektedir. Yine bu odada 6.7 cm. uzunluğunda, Roma Dönemine ait bir
bronz figürin de bulunmuştur (Resim: 7).

R odası: Bu oda da P ve Q odaları ile aynı özelliği göstermektedir: Duvarlarının

",aklaşık 3 m. yüksekliğe kadar korunduğu ancak çok tahribata uğradığı görüımüştür.

Azeilikle odanın kuzeyinde yer alan kanal duvarında, geç dönemlere ait onarımlar gö
rülmektedir. Yapılan çalışmalar sırasında, oda duvarlarından oda içine düştükleri anla
şılan bloklardan iyi korunmuş durumda olanları, açma alanı dışına çıkarılmayıp ait ol
dukları duvarların üzerine, ileride yapılması planlanan restorasyon çalışmalarında kul
lanılmak üzere yerleştirilmişlerdir. Mekana giriş kısmının da devşirme taşlarla örüldü
ğü, ancak bu kez orijinal kapı/ara ait mermer sövelerin de devşirme malzeme olarak
kullanıldığı görülmüştür. Bu mermer söveler, oda içinde de, zeminin üzerinde veya ze
mine yatay bir halde yapışmış olarak bulunmuştur. Bu durum, sövelerin sonradan ze
mini sağlamlaştırmak amacıyla kullanılmış olabileceklerini düşündürmektedir. Aynı
amaçla (stabilizasyon amacıyla), zemin üzerindemermer havan parçalarının ya da se
ramik karoların da kullanıldığı görülmüştür. Odanın güneydoğu köşesinde, bir ocak ye
ri olarak kullanıldığını düşündüğümüz, seramikle çevrilmiş yuvarlak bir kısım bulun
maktadır. Odanın orta kısmında, daire şeklinde ve ortasında metal bir dübeli bulunan
bir taş plaka yer almaktadır. Bu, ahşap taşıyıcı elemanlarla ilgili olabilir. Zemin yine sı

kıştırılmış topraktan oluşmaktadır ve güney kısmında kırılmalar mevcuttur. Rodasını,

SA odasından ayıran duvarın kuzey kısmında, zeminden yaklaşık 1.60 m. yükseklikte
bir açıklık (boşluk) bulunmaktadır. Bu boşluğun alt kısmı, seramik plakalar ile sağlam

laştırılmış, yan tarafları da sıvanmıştır. Bu uygulama, bir pencere için fazla özenll oldu
ğundan do/ayı, bu kısmın daha ziyade bir kapı ya da odalar arasında geçişi sağlama
ya yönelik bir açıklık olduğu düşünülmektedir (Bkz. SA odası raporu, Resim: 8).

SA odası (Resim: 9): Bu odayı anlamak, içerisinde yapılmış pek çok değişiklik

ten dolayı güçtür: Orjinal zeminin üzerinde, farklı seviyelerde yapılmış birkaç zemin da
ha bulunmaktadır. Orjinal zemin, kireç harç/ı, yani beyaz renkte ve minik çakıl taşlarıy

la sağlamlaştırılmıştır. Oldukça sert ve iyi korunmuş durumda olan bu zemin, R odası

nın zemininden biraz daha alçak bir seviyededir. Bu orijinal zeminin yaklaşık 1.75 m.
üzerinde, mimari molozlar içeren ve dağılmış kerpiç bloklarından dolayı kızıl bir renk
almış kumlu tabakanın üzerinin, yine kireçli bir harçla sağ/amlaştırılması sonucunda 2.
zemin olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu zemin, SA ve R odaları arasında yer alan
açıklığın da 45 cm. altında yer almaktadır.

Odanın kuzeybatısında bulunan 3. bir zemin ise oldukça şaşırtıcıdır. Bu zemin,
orijinal zeminin yaklaşık 2 m. üzerinde ve 1.25x2.20 m. ölçülerinde olup kireç taşından

yapılmış döşeme plakalanndan oluşmaktadır. Bu taşlar oldukça düzgün bir şekilde,
yanmış çatıkiremidi parçaları içeren ve küllü-gevşek topraktan oluşan dolgu bir taba
ka üzerine yerleştirilmiştir. Tabakanın bu özellikleri, stoanın yangın görmüş diğer oda
larından alınarak, bu kısımda doldurma amacıyla kullanılmış olduğunu düşündürmek
tedir. Bu 3. zernlnR ve SA odaları arasında geçişi sağladığı düşünülen açıklığın üze
rinde kalmaktadır. Ilk zemin üzerinde bulunan molozlu tabakanın içinden, 1 adet M.S.
erken 3. yüzyıla ait turna-pigme mücadelesi motifli kandil çıkarılmıştır. Odanın doğu

sunda da, giyimli bir heykel gövdesine ait üç adet mermer parça bulunmuştur (Resim:
10). Yine aynı yerden iki parça halinde, bir tanrıça heykelciğine ait olduğu düşünülen

ve üzerinde boya izleri bulunan mermer bir baş ve boyun kısmı bulunmuştur.

O-SA Odalan Önündeki Alan (Güney Kısımlar)

Odaların önlerindeki (güneyierindeki) alanda da çok ilginç durumlarla karşılaşıl

mıştır (Resim: 11). Tıpkı daha önceki yıllarda açtığımız stoanın diğer odalarının da ön
kısımlarında olduğu gibi, oldukça kalın ve yoğun bir yangın tabakası toprağı ve bu top
rağın içinden stoanın cephe kaplamalarına ait renkli veya beyaz, profilli ve profilsiz çok
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fazla sayıda mermer plaka, ayrıca yine kapı sövelerine ait profiıli ya da yumurta dizili
mermer parçalar bulunmuştur. Söz konusu bu parçaların, P ve Q odalarının önünde, O
odasına nazaran çok daha fazla sayıda oldukları görülmüştür. Bu renkli mermer kapla
ma parçaları, harfli plakalar ve diğer mermer buluntular zeminin hemen üzerinde ve
hatta zemine yapışmış bir halde bulunmaktadır. Ayrıca Q odasının cephesinin hemen
önünde ve zemin üzerinde bulunan yangın toprağı içinde sikke formunda küçük sera
mik tiyatro biletleri de bulunmuştur. Bunların üzerinde bir ayı ile mücadele eden glad
yatör betimlemesi mevcuttur. Yine daha önceki yıllarda olduğu gibi, gri-beyaz renkli
mermerden yapılmış, yivsiz sütun gövdelerine ait parçalar zemine düşmüş ve kırılmış

bir halde bulunmuştur.

Odaların cephe dyvarlarının yaklaşık 5.00 m. güneyinde, önemli mermer temel
ler ortaya çıkanlrmştır, Uzerinde anathyrose ve dübel delikleri bulunan bu temel, 90
cm. genişliginde ve yaklaşık 3.00 m. uzunluğundadır (Resim: 12). Bu kısmın uzun za
mandır aranan stylobatın kalıntıları olduğu düşünülmektedir. Tüm bu malzemenin düş

tüğü şekilde bulunması ve ön kısma sonradan eklenen duvarın seviyesinin ise bu se
viyenin üzerinde bulunması şaşırtıcıdır. Bu duvarlar, stoanın orijinal malzemesinin tah
rip edilip devşirme malzeme olarak yeniden kullanılmasıyla oluşturulmuş ve orijinal ze
minin 40-50 cm. üzerine kadar çekilmiştir. Ilk bakışta moloz taşlardan oluşmuş izlenimi
veren bu duvarların yapımında, harfii plakalar ve bir Korinth başlık da kullanılmıştır. Bu
şekilde cephede 2 veya 3 yeni mekan oluşturulmuştur, buna bağlı olarak oda içlerinde
de farklı seviyelerde zeminler ve tekrar kullanımlar görülmektedir. Hatta P odasında,

çok daha yüksek seviyede, odayı O odasından ayıran doğudaki duvara bitişik bir hal
de ve yine kuzey-güney yönüne doğru uzanan, özensizce kaba taşlardan örülrnüş bir
duvar daha görülmüştür, ancak sevıye inildikçe desteksiz kalan bu duvar çökmüştür.

Buna benzer bir durum, yani kalıntıların üzerine çekilen özensiz bir duvar, 1998 yılın
da kazdığımız ve stoanın en doğuda yer alan odası olan S odasında da mevcuttur.

2- Liman Caddesi (Kuzey)
ilk kez, 2000 yılında küçük bir sondaj olarak çalışmalarına başlanan ve 2001 yı

lında 10x10 m. ölçülerinde bir bölümü açılan Liman Caddesi'nin kuzey kısmında yeni
çalışmalara başlanmıştır. Burada, kuzeye doğru devam eden, birbirine paralel, moloz
taşlar ve devşirme malzeme kullanılarak örülmüş olan iki adet modern tarla sınır duva
rı görülmüştür. Bu duvarların arası, yoğun makilik ve molozlarla kaplıydı (Resim: 13).
Bunları ve altlarında bulunan bol humuslu toprağı kaldırdıktan sonra, duvarlardan do
ğuda bulunanın antik caddenin tam ortasından geçtiği, batıda bulunanın ise orijinal
cadde duvarı üzerine yerleştirildiği gözlemlenmiştir. Batıdaki bu modern duvar, fazla
yüksek olmadığ,ından dolayı (en fazla 1 m.) kaldırılabilmiştir. Diğeri ise yer yer 2 m.ye
ulaşan yükseklikte olduğundan, kazı sezonunda kaldırılamamıştır. Bu alanı temizledik
ten sonra, çok sayıda mimari bloğun, caddenin orijinal zeminine düşmüş bir halde bu
lunduğu görülmüştür (Resim: 14), bunlar arasında kolosal boyutlarda yazıtlı mermer
bloklar ve M.S. 2. yüzyıla ait stil özellikleri gösteren, kasetli ve rankeli mimari eleman
ların da bulunduğu tespit edilmiştir. Bunlardan bir kısmı, vinç yardımıyla kaldırılarak
caddenin hemen batısında belirlenen alana diziimiş; bir kısmı ise caddenin ortasından
geçen duvarın altında kaldıklarından dolayı kaldırılamayarak aynen bırakılmıştır. On
ceki senelerde olduğu gibi, bu bloklar arasında da yazıtlı heykel kaidelerine rastlanmış
tır.

Cadde, geçen sene kazılan güney kısmında olduğu gibi, arazinin yapısına uy
gun olarak, rampalı bir şekilde kuzeye doğru yükselmektedir. Belirli aralıklarla basa
maklar da yerleştirilmiştir. Batı sınır duvarı, daha önce açılan güney' kısmında olduğu
gibi, izodomik, bosajlı ve üzerlerinde keski yarımıyla verilmiş çentıkler bulunan kireç
taşlarından örülmüştür.

3- Liman Caddesi (Güney)
Tamamen maki ve molozlarla kaplı olan bu alanın batı kısmında, Iris Love tara

fından açılmış derin çukurlardan biri bulunmaktaydı. Bu çukur devamlı olarak su ile dol-
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duğundan, buranın orijinal Iimanın ön kısmı olduğu anlaşılmaktaydı ve doğu sınırında
bulunan üç sıra düzgün kesme bloktaş dikkati çekmekteydi. Bu taş sırasının kazısına
Liman Caddesi ile bağlantısını ortaya çıkarmak amacıyla başlanmıştır. Çok zaman
geçmeden, makilik bu tabakanın hemen altından, Dionysos Terası'nın batı sınırı orta
ya çıkmıştır. Bu duvar, Knidos'ta bulunan diğer teras duvarları kadar düzgün olmasa da
ıtina ile örülmüştür. Açık gri kireç taşı bloklarından izodomik bir şekilde oluşturulmuştur,
Bu duvarın güney kısmı ise, jandarma karakolunun modern bahçe duvar/arını oluştu
ran taşların altında kalmaktadır. Bu teras duvarının hemen batısında ve caddenin orta
sında, daha aşağıda bir seviyede çok ilginç bir yapı temeli gün ışığına çıkarılmıştır. Da
ha önce bahsedilen ve 3 adet düzgün kesme blok taştan oluşarı sıra, bir platformun ön
kısmını oluşturmuştur. Bu platform, yaklaşık 5.00 m. genişlige kadar ulaşmaktadır ve
üzerinde poroslardan yapılmış, orijinali muhtemelen mermer veya kireç harcı ile kap
Ianmış olan birkaç basamakll bir merdiven ortaya çıkmıştır.

Bu kısmın hemen kuzeyinde, yine kareye yakın ve üzerine çok sayıda mermer
mimari blok düşmüş olan bir platform bulunmaktadır. Bu bloklar ve altında yer alan bol
humuslu toprak kaldırıldıktan sonra, kareye yakın ve profilli bir kaide ortaya çıkarılmış

tır. Bu kaide, yaklaşık 300x3.00 m. ölçülerinde olup kireçtaşından yapılmıştır. Ortasın
da yer yer 20 cm. yüksekliğe ulaşan, U formunda sıvalı bir harç tabakası vardır. Bu sı

vanın kenarları biraz daha yüksek tutulduğundan, muhtemelen kaidenin üzerinde yer
alan duvarlardan su sızmasını önlemek için kullanıldığı düşünülmektedir. Yani, kaidenin
üzerinde, orta kısmı boş kalacak şekilde yerleştirilmiş taşlardan oluşan bir havuz bulun
maktaydı. Bu su geçirmez sıva ise, havuzun içinden dışarıya su sızıntısını önlemek
amacıylasıvanmışolmalıdır. Kaidenin üzerinde (U fonnundaki bu sıvalı tabakanın etra
fında) yer alan çok sayıdaki dübel delikleri ile kenet ve zıvana boşlukları da bu kaide
nin üzerine blok taşlardan oluşan bir duvar yerleştirildiğini göstermektedir (Hesim: 15).

Kaidenin etrafına düşmüş bir halde, mermer ya da kireçtaşından oluşan mimari
bloklar da bulunmuştur. Bu bloklardan bir kısmı yarım daire şeklindedir. Bazıları çok in
ce bir işçilik göstermektedir. Bu yarım daire formundaki mermer bloklardan en az iki ta
nesinde Korinth başlıklı yarım sütunlar göze çarpmaktadır. Burada, üzerlerinde olduk
ça muntazam bir şekilde işlenmiş diş sıraları bulunan arşitrav blokları ve üzerlerinde yi
ne ince bir işçilikle yapılmışaslan başı şeklinde küçük çörtenler yer alan sima blokları

da bulunmuştur. Arşitrav bloklarından birinin üzerinde bir yazıt bulunmaktadır. Bu ya
zıtta "Su işleri başkanı (Epimeletes) Boulakrates bu çeşmeyi halka bağışladı" yazmak
tadır. Boulakrates ismi Knidos'a yabancı bir isim değildir, zira Ch. T. Newton'un, 19.
yüzyılda Knidos'ta Musalar Tapınağı'nda bulduğu ve şu anda Londra-British Muse
um'da bulunarı bir yazıtta da aynı isim geçmektedir. Her iki yazıt da harflerin karakteri
ne göre M.O. 2. yüzyıla tarihlenmektedir. Yine bu alanda, konik formda ve üzerleri ba
lık pulu şeklinde itina ile işlenmiş, yapının üst örtüsüne ait bloklar da bulunmuştur, Bu
lunan mimari bloklardan anlaşıldığı kadarıyla, bu çeşmenin şekli, Atina'da ki ünlü Lysik
rates Anıtı'na benzemektedir. Bu şekli, Atina ve Yunanistan'da bulunan çeşme binala
rı arasında tek olarak değerlendirilmektedir.

Kaidenin etrafında zemine döşenen taşlar, hafif içbükey olarak işlenmiş ve dış

kısmında etrafı dikdörtgen bloklarla çevrilerek bir havuz gibi değerlendirilmiştir. Etrafı

çeviren bu bloklardan güneydeki merdivene bakan yerde, kuzeyde ve kuzeydoğu kö
şede bulunanları ayaktadır ve üzerlerinde su ile doldurulan kabın rahatça dışarıya çe
kilebilmesi amacıyla yapılmış kaygan oyuklar bulunmaktadır. Ancak bu blokların üzer
lerinde bulunan bazı izler, bunların orijinalde başka bir amaç için yapılmış olduklarını,

özellikle de yatayolarak kullanıldıklarınıdüşündürmektedir.Bu bloklar daha sonradan
devşirme malzeme olarak çeşmenin etrafında bir havuz oluşturmaya yönelik olarak
kullanılmış olmalıdırlar. Yani bu bloklar, burada ikinci kullanım görmüşlerdir.

4- Musa/ar Tapmağı Ça/ışma/an

Musalar Kutsal Alanı (aslında bir Nymphaeum) ilk kez, 1858-1859 yıllarında ka
zısını yapan Charles Newton tarafından araştmlrnrştır, Buluntular Newton'un inceledi-
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ği Knidos'un diğer alanlarından bulunanların yanı sıra şimdi British Museum'dadır.

Newton'dan sonra Kutsal Alan 1997'de yeniden keşfedilene kadar unutulmuştu ve ke
sin olarak kaybolmuştu. Burası, yerli bir çiftçinin keçi ağılı ve çoban kulübesine çevir
mesiyle görünüşte tamamen değiştirilmişti. Yüzeyde yıkılmış ve tahribat görmüş her
şeyle kazısı tarih, plan, yapı ve kimlik hakkındaki soruları cevaplamak için gerekliydi ve
British Museum'daki buluntulara dair bir konteks bulundu.

Bu yıl dördüncü ve çok başarılı bir sezon tamamlandı ve biz ilk ortaya atılan so
rulara ayrıntılı cevaplar sağlayarak şimdi bunu kapatıyoruz. 2002 Knidos kazı döne
minde dikkatler kutsal alanın stylobatında, ön kısmındaki avluda, avluyu çevrelemiş

olan duvarda, kutsal alanın aşağısındaki caddede ve kutsal alana giden cadde yönün
de yoğunlaştınlmıştır. Her biri hakkında bir şeyler söyleyeceğim.

Stylobat
Newton, bu alanın karşısında doğu-batı yönünde uzanan kireç taşı bir altlık (ka

ide) üzerinde duran Dor düzeninde bir kolonadın kalıntılarını gördüğünü kaydetmiştir.

O, kolonadın, kutsal alan bir kiliseye dönüştürüldüğü zaman, doldurulmuş olduğuna

işaret eder. Newton bu Bizans dolgusunu kaldırdı ve kaidenin üst kısmını ortaya çıkar

dı. Çiftçi bunu, keçilerini barındıran masif bir döküntü duvardan oluşturarak tekrar ört
müştür. Bu yıl çiftçinin duvarını tamamen kaldırdık ve ilginç bir sonuçla, birden çok ka
ideyi ortaya çıkardık. Burası arka arkaya sıralanmış, mat gri kireç taşından yedi blok
içerir (orijinalinde sekiz blok vardı). Tamburlar bu kaide üzerinde in situ bulunmamıştır,

ancak dört sütunun durumu alandaki ilk sütun tamburunu kaldırmak için kurulmuş olan
ahşap çiviler için yuvarlak delikler, emboliasıyla açıkça belirtilmiştir (ışarettenrnlştir).

Sütunlar arasındaki merkezi aks ölçüsü 180 cm.dir. Halikarnassos yakınlarındaki 1.0.
350'de tamamlanmış Mausoleum'da kullanılmış, 30 cm. olan standart ayak ölçüsü
önerilmiştir. Kutsal alanımızın ön kolonadının, bu aynı standart temelinde planlanmış

olduğu görülür: 6x30 =180 cm. Stylobatın yüksekliği de 30 cm. ölçüsündedir.
Emboliaya ek olarak bir başka biçimlendirme şekilleri vardır. Düzenli bir örnekte

bu , şimdi kayıp olan ante duvarı ve buna en yakın sütunun arasındadır ikinci ve üçün
cü sütunlar arasına düşer (taslak plana bakınız). Bunların tek açıklaması 5'e 3 rahat
aralıklardan oluşan bir dizi bölme olmalıydı. Bunlar genelde bir çok ünlü tapınakla bağ

lantı kurulmuş olan bronz versiyonlarından ziyade ahşap ve yüksektir.
Bu şekillendirmelerden daha sonra ayrılan Hıristiyan kilisesiyle yapılmış üçüncü

pir kurulum (grup) vardır. Hepsinde giriş (kapı aralığı için) üç ayrı şekillendirme vardır:

Ikisinin aynı kapı aralığı için yapılan daha erken ve daha geç olduğu görülse de, bir ta
nesi ayrı durur. Stylobatın en üstdüzeyi bir kapının kazınarak yapılmış işaretlerini gös
terir ve kenan işçilerin ayaklarının basmalarıyla yıpranmıştır.

Avlu
Geçen yıl başlayan avlunun tarihlenmesi tamamlandı. Avlunun ortasına yerleşti

rilmiş sarnıcın boşluğu, 6.25 m.den daha fazla derinliğe kadar kazıldı. Bu derinlikte di
ğer Knidos sarnıçlarının karakteristik özelliği gibi soğan şeklinde içten dışa doğru ge
nişlemeye başladı. Çok karanlık, nemli ve devam etmek oldukça tehlikeli olduğunda işi

bıraktık. Bu sarnıcın kuzeyine en alt sevlyesi yaklaşık bir metre derinlikte olan, daha
yüzeysel işlenmiş bir dizi başka sarnıçlar açılmıştı. Geçen yıl burada kuzeybatıyı des
tekleyen terra cotta borulardan bir kurulum ele geçirdik. Bu yıl kuzeydoğuya uzanan bir
başka kurulum bulduk. Samıcın kuzeyinde yüzeysel işlenmiş, simetrik olarak diziimiş

borular ve sarnıç kendisi Roma Dönemine tarihlenmelidir ve öncelikle su depolama du
rumundaki daha büyük ilginçlik bir zaman işaretlemesi qörülmüştür. Muhtemelen suyun
kaynağı olan ve ilk yerinde kutsal alanın kurulması için girişimde bulunulmuş olan do
ğal kaynaklar, onlar yapana kadar hem yaz hem de kış özgür olarak akmıyordu.
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Av/u Duvarı ve CaddeninAşağı Kısmı

Geçen yılki kazının güvenilir sonuçlarından biri, avluyuçeviren duvarın bölümle
rinin yeniden ele geçirilmesidir ve doğu-batı yönünde uzanan caddenin alt kısmı da ye
niden ele geçirilmişti. Çok büyük yerinden oynamış taş blokları içeren bu duvara karşı

sıkıştırılmış toprak yığınına oldukça zor geçiş yapılır. Bunula beraber paralel bir çukur
açıldı ve duvarın cadde seviyesi altında, tüm uzunluğu ortaya çıkarıldı. Alandaki döşe
melerin çoğuyla eski (antik) cadde batıya doğru eğimle uzanır. Batıya doğru eğim, do
ğudan batıya yapılmış olan duvardaki taş işçiliğine ekstra bir yön gerektirmiştir. Orijina
linde batı ucunda, doğudaki dört taneyle kontrast beş yön vardı. Güney doğu köşede

ki dört yönün tamamı mucizevi olarak hala yerindedir ve duvar tüm yüksekliğini korur.
Taş işçiliğinin stili, kaba işçi!@yle şehirdeki teras duvarının en erken şeklinin özelliğini
yansıtır. Bu da kutsal alanı 1.0. 350-300'e tarihler.

Giriş

Avlu duvarının doğu ucu Newton'un görmüş olduğu gibi geçen yıl yeniden yer
leştirildi. Hem Newton'un hem de bizim bilemediğimiz batı ucunda ve kutsal alana giri
şinde başlayan yolun ayrıldığı tek noktada durdurulmuş duvarın yerinin kanıtıydı. Bu yıl

bu problem, hem duvarın batı ucunda hem de alanın çevresinin açılmasıyla çözüldü.
Duvarın bitimi talan edilmişti, ancak caddenin aşağısında belirlenmiş olan taştan bir
destek için açık bir taban vardı. Burası kutsal alanda sağa dönüş için açılmıştı. Ileride
(başta) kutsal alanın girişine çıkan merdiven ve yine dar bir merdiven sahanlığına ge-
çilen sağda avluya çıkan basamaklar vardı. .

Sonuç
Knidos'taki dördüncü dönemde yeniden kazılan alanımıza ait soruların çoğut'lLJ.n

çözülmesinde başarılı olunmuştur. Kutsal alanın planı şimdi tespit edilmiştir. Tarihi 1.0.
350-300 olarak buluntutar ve taş işçiliğinin analiziyle sağlamlaştırılmıştır. Doğal su kay
nakları, mağaraların varlığı ve buluntular, buradaki bir yerin Mousaların olsa da, birin
cil tanrıların nympheler olduğu önerilir. Izin verdiği i,çin Türkiye Kültür Bakanlığı'na,

Konya Selçuk Universitesi'nden Profesör Ramazan Ozgan ve eşi Christine, ve diğer

meslektaşlara kibar evsahiplikleri için teşekkürlerimi sunarım. Yardımcı Türk öğrenci

ler, teknik çizimcimiz Hamburg Universitesi'nden Ayşe Dalyancı ve British Museum'dan
meslektaşım, kazıda seramik çalışan Alexandra Viiiing'ten oluşan takımımızın önemli
bir parçasıydı. Sonuçta bu yılki kazı için Ankara'daki British Institute'e ve British Muse
um'un Townley grubuna parasal destek için teşekkür etmeliyiz.

2002 kazı sezonuna başlarken, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakül
tesi, Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü'nden, Prof. Dr. Ferruh Yıldız başkanlığında bir
heyet, topografik çalışmalar yapmak üzere kazımıza katılmıştır. Stoanın kazılmış bö
lümlerinde daha önceki yıllarda belirlenen poligon noktalarına yeni eklemeler yaparak,
alanın ayrıntılı çizimini yapmaya başlamışlardır. Sezon sonunda, yine aynı bölümden
bir ekip, daha önce bahsedilen çeşme yapısında ölçüm ve çizim çalışmaları yapmak
üzere Knidos'a gelmiştir,

Ayrıca, 1967-1977 yıllarında Knidos'ta yapılan Amerikan kazıları sırasında, dö
nemin kazı başkanı Iris C. Lovetarafından açtırılmış bulunan sondaj çukurlarından ba
zıları (Apolion Terası ve Küçük Liman civarında bulunanların bir kısmı) kapatılmıştır. Yi
ne Amerikan kazılarından arda kalmış olan suni tepeciklerin Knidos dışına aktarılması

işlemine bu yıl da devam edilmiştir.
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2002 YILI ALLiANOi KAZISI

Ahmet YARAŞ*

2002 Allianoi kazı çalışmaları, 20.06 /25.10.2002 tarihleri arasında, Trakya Üni
versitesi başta olmak üzere, değişik üniversitelerinden arkeolo~, mimar ve restoratör
lerin oluşturduğu; 15 ekip üyesi ve aynı disiplinlerden henüz egitimlerine devam eden
20 civarında ögrencilerinden oluşan 30 heyet üyesil ve yaklaşık.90 işçi ile gerçekleşti

rilmiştir. Kazı çalışmalarını geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da, Istanbul, Edirne, ızmir

ve Bergama'daki pek çok resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluş desteklernlştire.

Allianoi'da sekiz ayrı noktada geçen yıllarda açılan sondajlarda derinleşerek ön
ceki yapı evrelerine ulaşmak, dönemlerine göre planlamasını tam anlamıyla anlamak
ve ayrıca merkezin yaklaşık 700 m. doğusundaki Çeltikçi Sektörü'nde kazı çalışmaları
yapıımıştır.

ILıCA

2002 kazı sezonunda, ılıcanın güney kısmında çalışmalara yoğunluk verildi.
2001 kazı sezonunda yarım kalan, frigidariumun doğu ve kuzeyi, Roma köprüsü ile ku
zeydeki mekanların kullanım ilişkisini çözmek amaçlandı. Çayın kuzeyinde ise; batı

köprüsü ile ılıcanın girişi arasındaki bağlantı ile güneydeki köprü rampasının aksına
denk gelecek şekilde, köprü ayağı arandı. 1999 yılında tespit edilen tonozdaki çalışma
lar, üzerindeki mevcut kazı evi nedeniyle yaprlamadı- (Resim: 1, 2).

Simetrik havuzlu mekanın batısında, 7.2üx7.50 cm.ölçülerinde tabanı mozaikle
kaplı: doğu, batı ve kuzey duvarlarının önünde 50 cm. yükseklikte, 45 cm. genişlikte

oturma sekilerinin olduğu 10 No.lu mekan tespit edlldl-, Batıdaki orijinal kaplamalı se
kiler daha iyi korunmuştur. 83.22 kotundaki mekanın tabanı geometrik sekiz değişik de
senli, koyu gri ve beyaz yapılmış mozaikten oluşmaktadır. Kuzey ve güney kısımları

daha iyi korunmuş olup ortada 70 cm. genişliğinde bir kısım alttaki kanal nedeniyle çök
müştür. Mekanın batısındaki geçişin önünde, mermer bir taban ve tabanın önünde ku-

Yrd. Doç. Dr. Ahmet YARAŞ, Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 22030 EdirnerrÜRKjYE
E-mail: ahmetyaras@hotmail.com

Trakya ÜniversiteSi'nden Uz. Ark. Ar. Gör. Daniş Baykan ve Baki Demirtaş, Seramik Uz.- Rest. Öğr. Gör. Candan YA
RAŞ, Restoratör Geren Küçükbarda ve Uğur Alanyurt, Desinatör Arzu lşgören, Ark.-Foto. Mehmet Güngör; Arkeolog
Güler Şahhüseyinoğlu, Ertan Budak, Dinçer S. Lenger, Bülent Türkmen, Nurgül Uslu Serkan Gönül, Ayşe Tatar; Mimar
Onur Karahan, Antropolog Doç. Dr. YtlmazS. Erdal, Ar. Gör. Antropolog Serpil Eroğlu ve yaklaşık 20 arkeoloji ve mi
marlık öğrenCisi kazıda görevalmışlardır. Özveri ile görev yapan bütün kazı heyetine candan teşekkürlerimi sunarım.

2 Kurtarma kazısında yardımlarını esirgemeyen başta Bergama Müze Md. Sn. M. Adnan Sarıoğlu ve Muhasebe Uzma
nı Hanife Uysalolmak üzere, Bergama Müzesi'nin değerli büro personeline; Sn. sera Taşkın'a, Turizm Danışma Mü
dürü Sn. Mustafa Cebeci'ye, değişik konularda yardırnlanru esirgemeyen Ankara, lzmir, Edirne ve Bergama'daki ku
rum ve kuruluşlara, DSı ve baraj inşaatını yapan Ozdemir Inşaat A.Ş., Çimentaş A.Ş., Oztüre Kireççilik A.Ş. ve kazı

nın ana sponsoru Philip Morris-Sabancı firmasına teşekkür ederiz.

3 Dere yatağı kodunun düşürülernemiş olması, tonoz içindeki su kodunun da yüksek kalmasına neden olmakta, ayrıca
kazı evi olarak kullanılan tesisin halen kullanılmasından dolayı tonozdaki çalışmalara devam edilmemiştir.

4 Ilıcanın güneyindeki mekanların tümüne güneydoğudan batıya doğru birer numara verilmiştir. Tüm buluntutar bu şe
kilde kategorize edilecektir.
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zey-güney doğrultulu 22 cm. !;lenişliğinde 1.60 cm. uzunluğunda ortası oluk bir mermer
bulunmuştur. Bu salon caldarıum ile simetrik havuzlu mekan arasında 54 m2 dir. GVIII
e5 plan karesinin (pk) kuzeyinde kalan ve caldarium bölümü ile kuzeydeki mekan ara
sındaki geçişin ilk evresinde kemer olmamalıydı. Yapının ilk inşa evresinde bu kısım
2.65 cm. genişliğinde bir nlş iken daha sonraki dönemde yanları ve üst kısmı değiştiri
Ierek geçişe dönüştürüldüğü, duvarlarındaki mermer kaplamalardan rahatlıkla anlaşıl
maktadır. Bu mekan Ilıca'nın en eski evrelerinden iri olmalıdır. Doğusundaki koridorun
batısında duvarın batı cephesindeki taşlarının bir kısmı sökülerek içine dikey konumda
künkler yerleştirllmlştir, Mekanın içinde 83.55 kotunda pithosa ait gövde parçaları bu
lunmu~tur. Uzerinde bir haç bezemesi olan parçalar, mekanın Bizans Çağında da kul
lanıldıgını göstermektedir. Mekanın tuğla tabanı 83.37 kotunda olup kuzeyde 31.5 cm.
güneyde 37.5 cm. genişliğinde ortasında ise 10 cm. genişliğinde oluğu bulunan mer
mer taban, mermer kaplama ile doğu duvarı arasında, 36 cm. genişliğinde bir kanal
saptanmıştır. Mimari ve küçük buluntularla mekanın 4.80 cm. uzunluğunda, ii. yy.'da
kullanılan bir latrin olduğu anlaşıldı. Geç Roma Ça91nda doğu-batı doğruıtulu bir duvar
la mekan ikiye ayrılmıştır. Kuzeydeki küçük mekana açılan herhan~i bir giriş yoktur.
Doğudaki duvarda izine rastlanan geçişin sonraki dönemde kapatıldıgı anlaşılmaktadır.
Bu mekanın güney kısmında ise dinlenme salonu ile simetrik havuzlu mekanın bağlan
tısını sağlayan geçiş ile küçük bir havuz bulunmaktadır. 190x215 cm. büyüklüğündeki
havuzun tabanındaki mermer kaplamaların iyi korunmuş olduğu, ancak yüzeyinde kul
lanımdan kaynaklanan aşınmalar olduğu qörülmüştür. Havuzun 82.63 kotundaki taba
nına 65 cm. yükseklikte bir basamakla inilmekte olup havuza doğudan 10 cm. çapın
daki bir künkten su gelmektedir. Duvar kaplamaları, simetrik havuzlu rnekanla aynı

özellikleri göstermektedir. GVIII e4, HVIII a4, b4 plan karelerinde ortaya çıkartılan me
kanların önceleri birleşik ve küçük havuzun güneyindeki rnekanla birlikte 12.20 cm.lik
bir geçiş koridoru oldugu, tüm bölümlemelerin sonradan yapıldığı düşünülmektedir.

Batıdaki Roma Köprüsü ile Ilıca arasında bir bağlantı olduğu düşüncesiyle, lXi
ve JXI açmalarındaki çalışmalara bu yıl da devam edilmiştir. LXi d3, e3 açmalarında ke
narlarını andezit blokların çevirdiği, üzerinde Horasan harcı saptanan mekanın kuzey
batı köşesinde ortadaki avluyu çeviren 4x4 sütun ve kenet izi görülmüştür. Kuzeyinde
bu mekana inen dar bir merdiven saptanmıştır. Mekanın kuzeyinde yer alan açmalar
daki pişmiş toprak künkler, kuze~ revağındaki nişli çeşmelere soğuk su taşımaktaydı.

Nişlerin önünde ise doğu-batı dogrultulu oldukça geniş ancak Bizans Çağında deforme
edilmiş bir kanal görülmektedir.

i Xi e2'nin batı yarısında avlunun kuzey is: duvarının devamı ortaya çıkarılmıştır.

JXI a2 açması ile avlunun kuzey duvarının dogu yarısını tespit etmek için çalışmalar

yapılmıştır. Ortaya çıkarılmış olan avlunun kuzey duvarının, bir önceki yıl açılan alan
daki kısmı ile simetri oluşturduğu görülmüştür. Batı yarısında yer alan 1.73 cm. geniş

liğindeki üstü korunamayan iki nişın doğu yarısında da ve aynı ölçülerde olduğu tespit
edilmiştir. Opus vittatum tekniği ile yapılan du:varın, bazı kısımları korunmuş olup An
tikçağda da sıvalı olduğu anlaşılmıştır. Avlunun doğu duvarı, 1994 yılındaki yapılaşma

nın altında kaldığı için, bu alanda çalışma yapılamamıştır. Ancak simetrik oldugu düşü
nülmektedir. Batı cephesinde avluya girişi sağlayan merdivenler ortaya çıkarıldı. Doğu

cephesinde de hamam yapısına geçişi sağlayan bir kapı olduğu düşünülmektedir.

Avlunun kuzeyinde, köprü ile bağlantııı olduğu düşünülen yolun kuzeyinde yer
alan mekanlarda 88.55 kotunda, JXI b2 plan karesınde başlayan çalışmalarda üstteki
sedimantasyon atıldıktan sonra kültür tabakası ile birlikte çok sayıda keramik ve diğer

envanterlik buluntulara rastlandı. 86.94 kotunda kuzey-güney doğrultulu kıygın taşla
rından bir duvar tespit edilmiştir. Duvar, yolun devamında yer alan merdiven basamak
larının kenar duvarından başlayarak kuzeye doğru devam etmektedir. Bu duvarın do
ğusunda kalan mekanda 86.33 kotunda tuğla tabana rastlanmıştır. 86.09 kotunda yer
alan yangın tabakasından önce, 86.35-86.09 kotları arasında buluntuların arttığı göz
lenmıştir. Müze için envanterlik değerde terra sigillata kaplar, kandiller, candilariumlar,
sikkeler, topuz iğneleri gibi eserler bulunmuştur. Buradaki yangın tabakası da kaldırıla

rak 85.32 kotuna kadar iniidi. 85.90 kotunda yangın tabakasının altında buluntu yoğun
luğu kaybolmuştur. 86.15 ve 86.09 kotları arasında c2 açmasının batı yarısının güney
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kısmında, kontekst halde çoğu sağlam yonca ağızlı kaplar, kaseler. tabaklar ve iki adet
sikke, bronz bir kap, topuz iğnesi, cam parçaları, deniz kabukları, ahşap bir rafa ait ola
bilecek demir ,Çivi gibi çok sayıda eser ele geçirilmiııtir. Kuzey-güney doğruıtulu duvar
dan batıya dogru uzanan tuğlarla mekanın bölündügü ve bu mekanın güney bölümün
de yer alan bu buluntuların çoğu sağlam pişmiş toprak kaplardan oluşmaktaydı. Bura
da da görülen 86.09 kotundaki yangın tabakası içinde, saptanan demir çivilerin düzgün
bir şekilde dizili olmasından pişmiş toprak kaplarınahşap bir rafın üzerinde durduğu,
çıkan yangın ile birlikte rafın yanıp düşmesinden dolayı bu şekilde bulunduğu anlaşıl

maktadır. Yangın tabakasının altından ise Hellenistik çağa ait birkaç keramik parçası
ele geçirildi. JXI c4 açmasının güney kısmında, 87.55 kotunda, kontekst halde forseps
ve staphylagra gibi hemoroit veya küçük dil ameliyatı için kullanılan tıp aletleri (Resim:
3). Allianoi'da hydroterapinin yanı sıra cerrahi müdahalenin de yapıldığını göstermesi
açısından önemlidir. Aynı kotta bulunan iki adet ezme taşının da ıçinde bulunduğu mer
mer mortar ilaç yapımında kullanılıyor olmalıdır.

JXI c4'te yer alan keramik fırının döküntü olan üst kısmına dokunmadan fırının

içi boşaltılmıştır. Güneybatıya bakan ön cephe duvarının iç kısmından 90 cm: içeride
fırının orta yerindeki dikmenin fırını ikiye bölen bir duvar olduğu görülmüştür. Iki bölü
me ayrılan fırının üst kısmı da yarım daire kemer şeklinde yapılmıştır. Çift kemerli ke
ramik fırının ortasında bulunan destekten 65 cm. derinlikten sonra zeminde seki oluş

turulmuştur. Diğer keramik fırınlarından form açısından çok değişiktir. JXI c5 kuzey do
ğu köşesinde86.96 kotunda bir kısmı c4 açmasına giren ön cephesi batıya bakan baş
ka bir fırın saptanmıştır. Fırının arka kısmı asfalt yolun altında kaldığından kazısı ta
mamlanmıştır.

JXI b2 c2 c3 c4 ve .p5 ele geçirilen buluntular, Geç Hellenistik Çağ ile iii. yüzyıl
arasına tarihlenmektedir. Ust katlarında, dolgu toprak içinde gelen buluntular, bunun dı

şındadır. 87.60 kotundan sonra gelen malzeme Roma Çağından daha geç bir tarihe ait
olamaz. Bulunan sikkeler en geç, iii. yüzyılın ilk yarısına aittir. 86.09 kotundaki yangın
tabakası ile 85.90 kotları arasında kalan az sayıdaki keramik parçasının Hellenistik ça
ğa ait olması, bu alanın kullanılmış olduğunu göstermektedir. Yangın tabakası ile birlik
te gelen sikkelerin iii. yüzyıla ait olması bu mekanların yangından sonra bir süre kulla
nılmadığını göstermektedir. Fakat JXI c4, c5 açmaları içinde yer alan fırınlar ve c3'teki
kireç çukuru buradaki mekanlardan daha geç bir dönemde yapılmıştır. Hem fırınlar

hem de kireç çukuru. mevcut duvarlar kaldırılarak yapılmıştır. Yapıların tamamı ortaya
çıkarılmadığı ıçin işlevlerine dair kesin bir şey söylenemez. Ilıca'nın bu kesiminde üç
ayrı yapı evresi tespit edilmiştir. ı. evrede, köprü ile i1intili ılıcaya ulaşımı sağlanan he
nüz 15.80 m. uzunluğunda, bir kısmı açılan, 3.25 cm. genişliğinde yol, ıı. evrede revak
tan kuzeye devam eden merdivenli yapı, ııı. evrede ise, ortadaki Geç Antik Döneme ait
duvar eklemeleri saptanmıştır. Geçen yüzyıla ait duvarlar kaldırıldığında, kalıntıların
kuzeye ve doğuya doğru devam ettiği qörülmüştür .

ALLiANOi'DA ILıCA DıŞıNDAKiÇALIŞMALAR

Kuzey-güney doğruıtulu sokak, propylona çıkan doğu-batı doğruıtulu dar sokak
la insulanın kuzeydoğu köşesinde birleşmektedir. Bu alanda işlenmiş büyük andezit
bloklar Geç Bizans Çağında çayın getirdiği sedimantasyonun üzerine sıralı bir şekilde

konmuştur. Bosajlı bu blok taşların Bizans Çağında ne amaçla sıralandı~ı henüz kesin
olarak anlaşılamamıştır. Ancak köprünun tahribattan dolayı iptal edildiğıni köprü ram
pasından çıkarılan taşların rampanın başlangıç kısmındaüzerine yan yana konmak su
retiyle kap'atıldığı anlaşılmıştır. Yani olasılıkla sarp yamaçlardan gelen aşırı sediman
tasyonun lIya Çayı'nın yatağını doldurması dolayısıyla taşkınlara neden olması veya
262 yılında Kuzeybatı Anadolu'da yaşanan şiddetli deprem nedeniyle doğu köprüsü yı
kıldıktan sonra tehlikeyi önlemek için başlangıç kısmına blokaj yapılmıştır.

5 Mevcut kazı e~i olarak kullandığımız yapıya ihtiyaç duyulduğundan çalışmalar bu alanda bırakılmıştır. 2003 kazı se
zonunda ızmir ii Ozelldaresi tarafından yapılan binanın batı kısmı kaldırılarakantik yapının planının tam olarak orta
ya çıkarılması planlanmaktadır.
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HVII c2 açmasında, köprünun kuzey uzantısı ortaya çıkarılmıştır. Köprü ayağı- '
nın korunabilmiş üç sıra bosajlı taşları üzerinde, düzgün kenet izleri görülebilmektedir.
Geç Bizans Çağına, ait frigidariumun kuzeyindeki duvar kalıntısının köprü yıkıldıktan

sonra köprü ayağının üzerinden geçtiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, Bizans Çağında do
ğu köprüsü işlevini yitirmiş çay suyunun güneye geçişi engellenmek istenmiştir. Doğu
batı doğruıtulu yola taşmaması dolayısıyla Bizans yerleşimine zarar vermemesi amaç
Ianmış olmalıdır. Doğu-batı doğrultulu köprü ayağının genişliği, 3.75 cm., duvardan iti
baren ölçülebilen uzunluğu 2.80 cm., köprü ayağının uzunluğu ise 8.28 cm. dir. Bura
da yapılan kazılarda yoğun Roma seramiği bulunmuştur. Bu sondaj aynı zamanda par
selin veya derenin de stratigrafisini vermiştir. 82.95 kotuna, yani yüzeyden 4,5 -5 m.
derinliğe ulaşılmış, geçen yıllarda iddia ettiğimiz çay yatağının bugünkünden daha gü
neyden geçtiği tezi daha da kesinleştirilmiştir. Mimarısi, halen kullanılan Roma köprü
süne benzeyen doğu köprüsünün dere içindeki ayağı suyun debisinden dolayı üçgen
şeklinde inşa edllmiştire,

Decumanusun güneyinde, EXI a4, a3, a2, a1, b2, FX at, b1, ve FVI b5 açmala
rında kazı çalışmalarına devam edildi. Decumanusun güneyinde kült alanını sınırlayan

doğu-batı doğrultusunda devam eden ii. yüzyıla ait duvarın Xi a4, a3, a2, at, b2, aç
malarında da devam ettiği anlaşılmıştır. Bu alanda, Bizans Çağı duvar kalıntıları ile
başka bir keramik fırını daha saptanrmştır". Roma Çağına ait duvarının kuzeyinde ya
ni temenos duvarı ile decumanus arasında kalan alanda kare mekanlar bulunmuştur.

Bu mekanların bazılarının tabanıarı düzgün kiremitlerle kaplanmış, köşelerde ise Ro
ma Çağına ait pithoslar olup taban ve pithoslar Bizans Çağında işlikte kullanılmıştır. Bu
işliklere ait değişik genişlikte kanallar ve künkler saptanmıştır. Alanı sınırlayan duvarın

güneyinde Geç Roma ve Bizans kalıntılarına rastlanmıştır. Bu alanda sonuç olarak ii.
yüzyılda sınır olarak inşa edilen duvarın bazı kesimlerinde en azından EXI b1, b2 ve
b3 açmalarında, Bizans Çağında duvarın en az 5-6 m.lik kısmı tahrip edilerek güneye
taşmak suretiyle mekan ve işlik olarak kullanıldığı, EXI b3 açmasında ise küçük bir gi
riş açıldığı saptanmıştır.

Decumanusun kuzeyindeki FX a1 ve b1 açmalarında ise ana cadde ile ilişkili

Geç Antikçağa ait duvarlar saptanmıştır. Geçiş yapısının doğusunda decumanusun gü
ney stoasının devamını görebilmek amacıyla açılan EXII ct, FXII d1 sondajlarında sto
anın içine yapılmış kıygın taşı döşemeli iki işlik tespit edilmiştir. 4.30x5.45 cm. iç ölçü
lerinde olan ilk mekan Geç Roma ve Bizans çağına aittir. Bu alandaki mekanlar içinde
de kısmen korunmuş bir pithos bulunmuştur. Ikici mekan ise, her ikisinin içindeki kera
mik cüruflardan dolayı yakınındaki keramik fırını ile ilişkili olmalıydı.

EVI a5, b5, EVli a1, b1, a2 sondajlarında çalışmalar yapılmış ve decumanusun
1970'li yıllarda yapılan mevcut asfaltın altından devam ettiği saptanmıştır. Bu çalışma

ile caddenin bordür taşlarının üzerindeki kenet izlerinden postamentler arasındaki

uzaklık saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla başlanan kazı çalışmalarında EVli b2 aç
masında caddenin kenarında geç dönemde yapı malzemesi olarak kullanılmış ikinci bir
sütun gövdesi bulunmuştur. Cadde doğuya doğru Geç Antikçağda daraltılarak güney
kısmı rnekanlara dönüştürülmüştür,

Geçiş yapısının doğu ve batısında yoğunlaşılmış, doğuda; GXII b3, b4, b5, a5,
d5 ve FXII e5, batıda ise FXIV d1, d2, ct, c2, b1, b5, açmalarında çalışılmıştır. Geçiş

yapısı ile keramik fırınlarının arasında kalan alanda 2001 yılında kısmen kazılan Roma
Çağına ait dikdörtgen avlulu mekan ortaya çıkarılmıştır. Peristiıli yapının avlusu 7.5x11
m. ölçülerinde olup diğerlerinin tersine kuzey-güney doğrultuludur. Bizans Çağında ya
pının işlevi değiştirilmiş dolayısıyla taban dışındaki yan revak duvarları kaldırılmıştır.

Tabanı yerel kıygın taşlarından yapılmış, kuzeyde yer alan kanal geç dönemde defor-

6 Köprü ayağının kaymış bazı taş blokları yerlerine konulmuş, sondaj çalışmasında ayağın güney ve batısında geç dö
nemde işlenmiş ahşap örneklerine rastlanmıştır.

7 1.91 cm. çapında ve 97 cm. genişliğinde kuzeye bakan kapısı olan fırın ortasındaki destek günümüze ulaşmamıştır.
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me edilerek yeniden kullanıma sunulmuştur. Taban döşemesinin kuzeyinde, 75 cm. ge
nişliğinde 6 m. uzunluğunda tespit edilen kanalın yanından başlayıp doğuya doğru
uzanan ve avlu tabanının güneybatı köşesinin altına yönelerek güneye doğru devam
eden doğu-batı doğrultulu bir temele rastlanmıştır. Temel avlunun sadece 25 cm. kuze
yinde olması nedeniyle batıdan güneye yönelerek blok taşların altına doğru devam et
mesi duvarın avludan erken bir tarihe ait olduğunu düşündürmektedir. Bizans Çağında.

avlunun döşemeleri üzerinedüzensiz duvarlar inşa edilerek değişik işlik veya depo
amaçlı mekanlar oluşturulmuştur.

Geçiş yapısının batısında FXIV e3, e4, eS, d3,c3 ve FXV d1 karelerinde Alli
anoi'un yayılım alanını tam olarak saptamak amaçlanmıştıre. Pergamon'a doğru bir yol
olup olmadığı araştırıımıştır. 2000/1 yıllarında tespit edilen 4.20 cm. genişliğındeki yo
lun devamı ve diğer mekantarla bağlantısı ortaya çıkarılmıştır. Geçiş yapısının batısın

da ele geçirilen mimari ve küçük buluntulardan bu alanda en az üç evrenin olduğu, Geç
Roma ve Bizans çağlarında kullanılmış olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda sonuç
olarak decumanustaki gibi sınırları düzgün bir yol bulunamamıştır. Ancak Roma ve Bi
zans ça91arına ait kültür kalıntılarına rastlanmıştır. Yüzeyden sadece 5-6 cm. aşağıda
bulundugu için mimari kalıntıların tahribata uğradıkları görülmüştür.

GX a2, a3, a4, b2, b3, b4, c2, c3, c4, e3, e4, açmalarında yani batı insulada top
lam 11 sondaj a~ılmıştır. Bu alanda, 2001 yılında ortaya çıkarılan doğu-batı sokağının

kuzey-güney dogrultusunda devamını ve sokağın batısındaki yapı gruplarını tespit et
mek amaçlanmıştır. Kuzeyde taban taşları ile üç basamaklı merdiven biçiminde harçlı

bir zemin tespit edilmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda şimdilik yalnızca 10.5 m.lik kıs

mı ortaya çıkarılan duvar, olasılıkla 3-4. yüzyıla ait olmalıdır. Bu duvarın hemen doğu
sunda çay taşlarından yapılmış bir temel bulunmuş olup batıdaki kuzey-güney duvarın

dan önce yapılmıştır. Bu yapıların güneyinde ise doğu yarıları 2001 yılında ortaya Çı

karılan doğu-batı doğrultulu iki Bizans duvarının devamı görülmüştür. Sokakolarak dü
şünülen bu kısım geç dönemde iptal edilerek yapılaşmaya gidilmiştir. Kuzey-güney du
varının batısında, sokağın batısında olması beklenen yapılara ulaşılmıştır. Bu kısımda

ortasında bir çeşme bulunan atriumun üç yanına eklemeler yapılmıştır. Doğu kısmı ise
sokak ve meydan olarak kullanılmıştır. 7.00 x 5.80 cm. ölçülerindeki avlunun dört tara
fı 70 cm. genişliğinde duvar ile çevrilidir. Güneydeki eğim nedeniyle buradaki duvar bi
raz daha geniştir9 . Avlunun ortasındaki çeşmenin su haznesi ile kapının ölçüleri aynı

olup paraleldir. Yalağın sadece ön tarafı profillidir. Çeşmenin güneyinde merdivenli gi
riş bulunmaktadır. Arazinin topografik yapısından dolayı güneydeki yapılardan daha al
çakta olan avluya merdiven ile geçiş sağlanmıştır. Avlunun doğu-batı ve güney duvar
larında beyaz zemin üzerine, kırmızı şeritlere bölünerek, panolar oluşturularak kırmızı

ve yeşil renkli çiçek bezeli fresklerle süslenmiş olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 4).
Avlunun orta kısmında ise 3.50x3.10 cm. ölçüsündeki çeşmenin havuzu bulun

maktadır. Güneyde 1.85x70 cm. ölçüsünde bir zemin bulunmuştur. Bu zeminin etrafını

ise balustrat çevrelemektedir. Bu kısmın üzerinde batıda bulunan orijinal parapet ve ku
zeybatı ile güneydoğusundaki izlerden buranın parapetlerle çevrelendiği anlaşılmakta
dır. Parapetlerin oturdukları zeminde Horasan harcı olmadığı için sadece görsel bir iş

levi olmalıydı. Havuzun güneybatı zemininde, çeşmenin atık su kanalı bulunmuştur. Su
haznesinin her iki yanında yarım daire şeklinde profillere sütunlar gelmekte ve parapet
ler bunlara bağlanmaktaydı. Dört geçişli avlunun en önemlisi kapısı, 2.85 cm. genişli

ğindeki çeşmenin batısında yapıların atık sularını dereye taşıyan üzeri kıygın taşlarla

kapatılmış yaklaşık 80 cm. genişliğinde bir kanal bulunmuştur. Avlunun batı kapısının

açıldığı yerde üç mekanın sadece doğu kısımlarında çok az bir bölümü ortaya çıkarıl
mıştır. Ancak güneydeki odanın tuğla döşeme ve aralarına Horasan harcı konması, ka
pının batısında bulunan belki de koridor olan kısmın zeminin harç ve çay taşı ile doldu-

8 FXIV d3 sondajında 2001 yılında tespit edilen, ancak kesitte kaldığı için tam bırakılan mezar açılmıştır. Bizans Ça
ğına ait konutların üzerindeki bu mezar Allianolun en batısında şimdiye kadar ele geçirilen ilk iskeletlir.

9 Doğuda 1.30 cm. batıdaki 80 cm. güneyde 1.20 crn., kuzeyde 1.90 cm. genişliğinde kapısı bulunan avlunun en önem
li girişi kuzeydeki olmalıdır.
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rulmuş olması, en önemlisi en kuzeyde bulunan duvarın bu yapı için büyük ve özenli
yapılması bu alanda önemli bir mekanın olduğunu göstermektedir. Avlunun bir diğer ka
pısı ise Antik Dönemde pek önemli olmayan ve çeşmenin doğusundaki sütunun arka
sına yapılan güneydeki merdivenli kapıdır. 1.20 cm. genişliğindeki kapı 5 basamaklıdır.

Avlu ile güneydeki yapılar arasında bağlantıyı sağlamaktadır. Merdivenin bulunduğu

yer ile avlunun bulunduğu kısım arasında topografyadan kaynaklanan 1-1.5 m.lik eğim
olmalıdır. Bu nedenle cardonun batısındaki tüm yapılar, doğu-batı hattı üzerinde kuzey
de duvar olarak görülmekte ve güneye yaklaştıkça temel durumu almaktadır. Bu neden
le avlunun güneyindeki yapılar daha yüksek bir kotta olduğundan merdiven yapılmıştır.

Bu merdivenin en alttaki basamağının üzerindeki deliklerden anlaşıldığı kadarıyla kapı
eşik taşı olarak da kullanılmıştır. Merdivenli kapı 2.60x4.10 m. boyutlarındaki mekana
açılmaktadır. Bu mekan ve çevresindeki mekanların duvarları korunmamış sadece te
melleri görülmektedir. Mekanın doğusunda avlunun doğu duvarı olan ancak harçsız ol
duğu için ancak temel seviyesinde korunmuş olan 72 cm. genişliğindeki duvar bulun
muştur. Batısında ise büyük bir kısmı çay taşlarından yapılmış ve güneyinde eşik olan
65 cm. genişliğinde bir duvar batı sınırıdır. Güneyindeki 60 cm. genişliğindeki duvar ise
güney sınır duvarıdır. Doğusunda harç ve çay taşlarından oluşan mekanın tamamına
yayılmayan bir zemin bulunmaktadır. Doğu duvarının üzerinde eşik bulunan yapının9.i
rişi buradadır. Girişin hemen altında ise doğudaki mekandan gelen bir künk hattı eşigin

batısındaki logara gelmekte ve buradan da kuzeye dönerek çeşmeye su götürmektedir.
Künk güneydeki merdivenli mekandan gelmektedir. Doğu-batı doğrultusunda 2.60 cm.
genişliğindeki mekanın sadece kuzey duvarı belli oldugu için kuzey-güney doğrultusu

hakkında bilgimiz yoktur, Bu mekanın güneyinde iki künk hattının çıktığı, üzeri taş kap
Iı bir logar mevcuttur. Ilki kuzey-güney doğrultuda çeşmeye su götüren hat, ikincisi ku
zeydoğu-güneybatı doğrultuda ilerlemektedir. Ancak bu hattın nereye su götürdüğü an
laşılamamıştır. Logar ve künk hatlarının bulunduğu mekanın doğusunda ise sadece
geç döneme ait bir duvar bulunmuştur. Ancak bu duvarın işlevi anlaşılamamıştır. Avlu
nun doğu kapısı 1.30 cm. civarındadır. Ancak bu kapının söveleri sökülmüş veya geç
dönemde buraya iki sıra taştan oluşan bir set duvar yapılmıştır. Bu kapı ii. yüzyılda so
kağa ve önünde bulunan meydana açılıyor olmalıydı. Çünkü yaklaşık 111.- ıv. yüzyılda

yapılmış doğudaki harçsız duvarı dışında bu kısımda II. yüzyıla ait temel veya duvara
rastlanmamıştır. Bu nedenle bu alanda boş bir meydan olabileceği düşünülmektedir.

Ortaya çıkarılan mimarı yapılar küçük buluntular ve özellikle sikkelerin ışığı al
tında yapıların büyük bir kısmı 1.0. i. yüzyıldan başlayıp Vi. yüzyılm ilk yarısına kadar
yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Bu dönemden sonra olasılıkla lIya Çayı'nın taşması so
nucu kuzey kısımda büyük hasar olmuş ve bu kısım terk edilmiştir. Zamanla sediman
tasyonla dolan bu alan Bizans Çağında, şapel ve nekropol olarak kullanılmıştır. Bu sek
törde geçen yıllarda olduğu gibi çok sayıda mezar ortaya çıkarılmıştır. Bu yıl üst taba
kalarda sadece kuzeyde Bizans Çağına ait tipik 16 adet mezar tespit edilerek kaldırıl

mıştır. Bu alanda kazı çalışmaları ile birlikte anastylasis yapılrruştrrw.

KiLiSE
Kilise ve yakın çevresinde, kurtarma kazı çalışması, mevcut asfalt yol, bütün ya

zışmalara karşın qüzerqaht değiştirilmediğinden yapılamamıştır. Bu sektörde gelecek
yıllarda mutlaka yapılması gereken çalışmalar, kült merkezi ile ilgili son derece önemli
sonuçlar verecektir!ı.

10 Parselin kuzeyinde lıya çayı'nın kenarındaki çalılıkların arasında, tarla sahiplerince atılan sütun parçaları kırık kırığa
yapıştırılmış yerlerine konmuştur. Daha sonra GX b3 açmasında düştükleri şekilleriyle tespit edilen iki sütun başlığın

dan 30 cm. çapında Toskana başlık uygun olduğu için üzerine konmuştur. Ayrıca hazneye su akmasını sağlayan oluk,
FX e1 açmasının batı kesitinde tespit edilmiş, daha sonra GX c4 açmasında bulunan ve oluğun altına gelen ayak ile
birlikte yerine konmuştur. Böylece, kısmen tamamlanan konstrüksiyon ayağa kaldırılarak yeniden işlev görmesi sağ
lanmıştır.

11 Kurtarma kazı çalışmalarının halen kullanılan asfalt karayolu sınırına yaklaşması nedeniyle, karayolu güvenliği dola
yısıyla, 2002 yılında da devam ettirilememiştir. Bu alanda aydınlığa kavuşmamış çok sayıdaki problemi çözebilmek
için bu sektörde kazı yapılması dolayısıyla yeni karayolu qüzerqahrrun ivedi olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Bu
yönde gerekli girişimler yapılmış, ancak henüz bir sonuca ulaşılamamıştır.
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DEVLET ORMANıSEKTÖRÜ (290 No.lu Parsel)
"Devlet Ormanı" olarak adlandırdığımız sektörde, kazı çalışmaları, doğuda köşe

yaparak yamaçtan aşağıya, güneye doğru devam eden 45 cm. genişliğinde, 15 cm. de
rinliğindeki kanalın kuzeyinde gerçekleşmiştir. Kanal, ana kaya ile bu sektördeki geç
antik yerleşim kalıntılarını birbirinden ayırmaktadır. Kanal, doğudaki sarp yamaçtan ge
len yağmur suyunun yerleşime zarar vermemesi için yapıımıştır.

DO 5B2 açmasında taban seviyesinde bulunan işlenmiş sütun tamburu, 102.42
kotunda ortaya çıkarılmıştır. Bu tambura paralel 3.70 cm. uzunluğunda 70 cm. yüksek
liğinde bir taş sırası yer almaktadır. Olasılıkla, bu alanın kullanıldığı dönemde ahşapla

kaplı olup bir seki işlevi taşımaktaydı. 5C açmasında 5 m. boyunda izlenebilen kuzey
güney uzantılı duvarın taş örgü tekniği ile yapıldığı arazinin kuzey-güney yönünde
eğimli olması nedeniyle kuzeyde 2.87 cm., güneyde ise 1.78 cm. genişliğinde olduğu
genişliğin ise 70-80 cm. olduğu anlaşılmıştır. Bu duvar üzerinde 70 cm. yüksekliğe 60
cm. genişliğe sahip üst kaplama kısmı günümüze ulaşmamışolan nişin hemen altında
da içeriye olan derinliği 36 cm., kenar yüksekliği ise 27 cm. olan kare şeklinde ikinci bir
niş tespit edilmiş olup iç mekan olduğu ortaya çıkmıştır.

5C açmasındaki kuzey-güney uzantılı duvarla birleşen doğu-batı uzantılı ikinci
bir duvar ortaya çıkmıştır. Bu duvar arazinin eğimli olması nedeniyle güneye doğru kay
mış durumdadır. Kuzey-güney uzantılı duvarda arazi eğimine paralelolarak kuzey ta
rafında, doğuya doğru 30 cm. kaymış durumdadır.

Kuzey-güney uzantılı duvarın altından geçerek güneybatıya doğru devam eden
101.57 kotundaki künk sırası, 16 cm. çapındaki künk sırasının duvarın batı cephesinde
altı sıvalı yarım bir künkle birleştiği gözlemlenmektedir. Bu alanda ikinci bir buluntu 5 B2
açmasında 102.57 kotunda bulunan yazıtıımermer parça, 145 cm. genişliğinde 19 cm.
uzunluğunda ve 3.2 cm. eninde olup kırık ve eksik olan kısımlarına karşın 3 satırdan

oluştuğu anlaşılmaktadır. Diğer önemli buluntu ise üzerinde asa tutan Asklepios ve La
tince yazıtlı gümüş yüzük parçasıdır. 8B açmasında, Telesphoros olabilecek pişmiş top
rak figürin ve iki yanma deliğine sahip kandil bu yıl bulunan önemli diğer iki eseri oluş
turmaktadır. Bu açmanın kuzey sınırını boydan boya geçen ve 7B açmasında ortaya Çı

karılan duvarın devamı bulunmuştur. Toprak üzerinde tek sıra dere taşı ile örülrnüş olan
duvarın genişliği 50 cm. olup uzunluğu 6 rn.dir. 100.60 kotunda ise olasılıkla 290 No.lu
parselindeki yerleşirnin güney yönündeki dış duvarı oluşturduğu düşünülen duvar orta
ya çıkarılmıştır. Plan kare içine doğudan girerek diyagonal bir şekilde güneydeki açıl

mamış alana devam eden duvar, oldukça kötü bir işçilik örneği göstermektedir. Yakla
şık 1 m. genişliğinde ve açma içinde 4.5 m. takip edilebilen duvarda ana kayadan ko
parıimış taş blokları yerel taşlarkullanılarak harçsız bir şekilde inşa edilmiştir. 8C açma
sında ise 100.08-98.97 katlarında takip edilebilen ve açmayı boydan boya geçen su ka
nalı tespit edilmiştir. 85 ile 100 cm. arasında değişen genişliğe sahip su kanalının üze
ri kıygın taşlarından yapılmış kaplama taşları ile kapatılmıştır. Daha sonraki evreye ait
olduğunu düşünülen su kanalından ayrılarak güneye devam eden künk sırası da
100.04 seviyesinde ortaya çıkarılmıştır. Devlet Ormanı'nda 7C açmasının dışında du
varlarda harç kullanılmamıştır. Arazinin eğimli olması nedeniyle duvarların önemli bir
kısmı güneye doğru bel vermiştir. Tespit edilen nişler, Allianoi'da bu sektöre özgüdür.

290 No.lu parselde Geç Roma çağına ait keramik parçalarının yanı sıra i. yüzyı
la ait terra sigillatalar, daldırma tekniğiyle yapılmış kaseler. sivri dipli tek kulplu amphora
lar ve 16 adet bronz sikke12 buluntusuyla sektördeki çalışmalar, bu yıl tamamlanmıştır.

ADATEPE SEKTÖRÜ
Ilıca'nın hemen kuzeyindeki Adatepe'de kültür kalıntısı olup olmadığını anlamak

için bu yıl daha yoğun çalışmalar yapılmıştır. llıca'dan yaklaşık 35-40 m. yükseklikteki

12 1 adet Pergamon şehir sikkesi, 4 adet Roma, 6 adet Geç Roma ve 5 adet tanımlanamayan sikke bulunmuştur.
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güney yamaçta, doğuda 5 batıda ise 8 sondaj olmak üzere toplam 13 adet 2.5.x 2.5 ile
2.5 x 5 m. sondaj açılmıştır. Ancak bu sektörde kayda değer hiçbir kültür varlığına rast
lanmamıştır. Çam iğneleri ile örtülü yaklaşık 35-40 cm. derinlikten sonra kahverengi or
man yüzeyinden sonra toprağın rengi açılmaya başlanmış sarı ya da beyaz renkli ana
kayaya rastlanmıştır. Yörede kıygın taşı olarak adlandırılan tabakalar halinde parçala
nan kireç taşı, Allianoi yapılarında özellikle taban ve duvar malzemesi olarak kullan 11
mıştır 1 3 . Bu sektörde tepenin Ilıca yönündeki yamaçta önümüzdeki yıl sondaj kazıları

nın yapılması planlanmaktadır.

ÇELTiKÇi SEKTÖRÜ
Allianoi'un yaklaşık 600-700 m. doğusundaki bu sektörde çalışmalar, 1999 yılın

da başlatılmıştı. Ancak etrafının basit anlamda da olsa koruma altına alınmasına kar
şılık, güvenliğin tam olarak sağlanamamasından dolayı bu yıl kazının ikinci yarısında

bütün ekip bu sektöre kaydırılarak hızlı bir çalışma yapnrmşnrt-. Derenin doğusunda

yer alan kanalın batıya doğru devam ettiği hem dere yatağındaki ayaktan hem de 197
No.lu parseldeki kalıntılardan anlaşılmıştır. Böylece derenin yatağında ana kayadaki
oygu izlerinin aqueduct için olduğu, 178 yılında yaşanan depremden sonra cep yapıl

mak suretiyle daha kuzeyden geçirilen hattın bu alandan geçtiği saptanmıştır. Çaltıko
ru Barajı'nın tünel ağzında bir kısmı korunan aqueducttan gelen su, buradan geçerek
Allianoi'un kuzeydoğusundan batıya yönelmekte ve kil alımı sırasında tahrip edilmiş

olan alandan yani Paşaköy ile Orenli köylerinin arasındaki vadiden Pergamon'a ulaş

maktaydı. GVII ve GVIII plan karesinin güneyinde yer alan, 75-80 cm. kalınlığında 1 5

birkaç sıra duvar örgüsü kalan duvarın sektördeki mimarı kalıntıları güneyden sınırla

yan duvar, olduğu ortaya çıkarılmıştır. Duvarlar, orta boy yuvarlak dere taşlarından ara
larında harç olmadan yapılmış olup mekanlar genellikle kare veya dikdörtgendir. Yak
laşık 3x4 m. ölçülerindeki mekanların tabanıarı ahşap olmalıydı. Çünkü ahşap taban
lar için mekanların içinde su basmanların kenarlarında duvarlarda taş profiller ve aynı

kotta çok sayıda demir çivi bulunmuştur. Sadece kuzeydoğuda yer alan III No.lu me
kanda dere taşlarından mozaik, I, Xiii, XiX No.lu mekanların tabanıarı ise ince kıygın

taşlarından oluşturuımuştur. Parselin kuzeyinde Koca Çay'ın sınır oluşturmak üzere
kuzey-güney doğrultusunda 40 m, doğu-batı doğruıtusunda 20 m. uzunluğunda bir
alanda ve bu alanın batısında 'L' şeklinde 20 m. çıkıntı yapacak şekilde geniş bir alan
da çalışılmıştır 1 6 (Resim: 5). 197 No.lu parselin güneydoğu ucunda da birtakım antik
mekanlar tespit edilmiştir. Ancak yüzeye daha yakın olan bu mekanlarda mimarı daha
çok tahribata uğradığından daha az korunrnuştur'". Bu alanda küçük buluntular da son
derece azdır. Arkeolojik buluntuların, .kuzeydeki mekanlarda olduğu gibi, Hellenistik
çağa kadar gitmediği daha çok Roma Imparatorluk çağı eserlerinin yoğun olduğu göz
lemlenmiştir. Bu alanda ve parselin ortasındaki çalışmalara önümüzdeki sezon devam

13 1970'Ii yıllarda çam kesimi sırasında özelli~le tepenin zirvesinde su sisteminin bir kısmını oluşturduğu düşünülen sar
nıç benzeri yapıların olduğu söylenmiştir. Özellikle kiremitlerin bulunduğu söylenmiş olmasına karşın. tepenin zirve
sinde yapılan çalışmalar sonucunda Adatepe'yi tamamen çarnağaç iğnelerinin kapladığı, dolayısıyla kesim olmadan
daha önce yöre köylüleri tarafından görüldüğü iddia edilen kalıntıların tespit edilemeyeceği anlaşılmıştır. Tepenin ar
kasından, yani kuzey yamacından ise Soma-Bergama arasındaki 5 No.lu su yolunun geçtiği tarafımızdan tespit edil
mişti. Bu su Sisteminden 1994 yılına kadar kahve, 1998 yılından sonra da kazı deposu olarak kullandığımız KVI, KVII
plan karesinde kalan binanın, kuzeydoğusunda bulunan künklerin Ilıca'ya temiz su getiren künk hattı olduğu ortaya
konmuştur.

14 1999 yılında Koça Çay'ın yatağındaki aqueductayağından dolayı kazı çalışmaları ile varlığı tespit edilen ve bazı kü
çük buluntutar ele geçirilen parsellerin tümünün karelajı ve memleket nirengi noktalarının tespiti yapıldı.

15 Yerleşimin içindeki duvarların 83-85 cm. kalınlığında yani daha kalın duvarlardan oluştuğu gözlemlenmiştir.

16 Kuzeyden güneye doğru sıralandığında 21 adet mekan saptanmıştır. Sadece su basmanları kalan mimari dokuya
mekanların ne amaçla kullanıldığl.[1ln içindeki buluntularla birlikte değerlendi~lebiLmesi için, Roma rakamı ile (1'd~n
21'e kadar) numaralandırılmıştır. Ornegin, GVIII d2 açmasında dokuma tezgah agırlıklarının toplu olarak ele geçırıl

mesi buranın bir işIlk olarak kullanıldığını göstermektedir. Çiftlik yerleşiminin zaman içinde ihtiyaca göre genişlediği

mekanların ihtiyaca göre eklendiği düşünülmektedir.

17 Memleket nirengi noktasından bu alanda tarla toprağı yaklaşık 101.30 ana toprak ise yaklaşık 99.00 kodunda ortaya
çıkmaktadır.
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edilecektir. Yerleşimin kuzeyinden geçen aqueductten su ihtiyacı karşılanmış olmalıdır.
Yerleşimin kuzey sınırında doğu-batı doğrultusunda pişmiş toprak künk hattı ortaya Çı

karılmıştır. Tarla toprağının 15-20 cm. altından Hellenistik ve Roma çağına ait başta
keramik olmak üzere yoğun bir şekilde eser ele geçirilmiştir. Megara kaselerl, daldırma
tekniği uygulanan kaseler. makara kulplu Hellenistik kaplar, Pergamon ile burada ya
şayan halkı yakın bağlantısının olduğunu ortaya koymuştur. Hellenistik ve Roma çağı

keramik ve diğer küçük buluntularına karşın, Geç Roma çağına ait buluntu ele geçiril
memesi, bu sektörün Geç Roma Döneminden sonra terk edildiğini göstermektedir.
Çünkü birkaç Bizans sikkesinin dışında Bizans buluntusuna rastlanmamıştır. Bu sek
törde 2002 kazı sezonunda; toplam 64 adet bronz sikke, 1 adet kemik topuz iğnesi, 2
adet cam boncuk, 1 adet pişmiş toprak adak eşyası, 2 adet Megara kasesi. 9 adet piş
miş toprak ağırşak, 1 adet bronz kurşun ağırlık, 1 adet kulak kaşığı, 4 adet pişmiş top
rak figürin parçası, 1 adet pişmiş toprak ampu/la bulunmuştur.

ANTOPOLOJiK DEGERLENDiRME
2002 yılında Allianoi'da toplam 20 adet mezar açılmış olup tümü inhumation tek

niğindedir; 3 basit toprak mezar, 7 taş kapaklı mezar, 5 taş kapaklı ve etrafı taşla çev
rili mezar, 3 çatı kiremitli mezar, 1kiremit ve taş kapaklı 1 adet de kesitte tespit edil
miştir. Bunlardan 19 yetişkin 1 çocuk iskeleti, 17 si doğu-batı, 3'ü de kuzeybatı-güney

doğu yönüne dönük gömülmüştür. Mezarlarda ölü hediyesi saptanmamış; ancak 18'j
Bizans Çağl,2'si ise Geç Bizans Çağına tarihlendirilrniştlrte.

NÜMisMATiK BULUNTULAR
2002 yılı Allianoi kazısında; 1. adet Klasik Çağ Sonu Hellenistik Çağ Başı d.o.

350-300), 4 adet Helenistik Çağ (1.0.. Ş30-30), 25 adet Geç Hellenistik çağ (1.9:.330
;30), 1 adet Roma Cumhuriyet Çağı (1.0.753-30),262 adet Imparatorluk çağı (1.0. 27
IS.300), 599 adet Geç Roma Çağı (300-4;76),157 adet Erken Bizans Çağı (491-602),
32 adet Bizans Çağı (602-1453), 1 adet Islamı, 5 adet Osmanlı (1299-1923), 12 adet
kataloglanan fakat dönemi belli olmayan sikke ile birlikte; 2002 kazı sezonunda kata
loglanan toplam 1099 adet, tanımı yapılamayan 432 adet sikke olmak üzere toplamda
1531 adet sikke ele geçirilmiştir. 2002 kazı sezonunda. erken dönemlere ait, yani Hel
lenistik Çağa ait nümismatik buluntularda belirgin şekilde artış olmuştur1 9 .

AHŞAP BULUNTULAR
1998-2002 kazı sezonlarında Allianoi'da ele geçirilen, özgün eser gruplarından

biri de ahşap buluntulardır2o . Bunlardan biri, simetrik havuzlu mekanda, güneybatıdaki
mekanın kuzeye açılan kapısında, eşik olarak kullanılmış ve tek parça olarak ele geçi
rilmiştir. Eser in situ olarak bulunduğu yerde, üzeri balçıkla kapatılarak koruma altına

alınmıştır. Bu mekanda döküntü olarak bulunan diğer ahşap parçalarının da simetrik

18 1998-2002 kazı sezonlarındaortaya çıkarılan eserler kazıya katılan H.Ü. Antropoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Yılmaz S.
Erdal ve Ar. Gör. SerpiLEroğlu tarafından incelenmiştir. 160 adet insan iskeleti, Genel Müdürlüğün olumlu görüşleri

doğrultusunda, incelenmek üzere, gönderilmiştir.

19 Bunda bazı sondajlarda özellikle i Xi ve J XII plan karelerinde, erken dönem buluntuları ile birlikte ele geçirilen sik
kelerin de erkene tarihlenmesi şaşırtıcı değildir. Ayrıca Çeltikçi sektöründe Megara kasesi ile birlikte Hellenistik çağ
sikkelerinin yoğunluğu bu alanda, Hellerıistik Çağda Pergamon ile ilişki içinde olan belki küçük bir komenin veya çift
lik evinin varlığını kesin olarak ortaya koymaktadır.

20 Ortaya çıkarılan ahşap parçaları, çarn kozalağı ve çam fıstığına ait buluntular, diğer arkeolojik buluntutar gibi fişlene
rek, hava almayacak şekilde naylon torbalarda saklanmıştır. 1998 ve 99 yıllarında ortaya çıkarılan ahşap buluntular,
hemsayı hem dekorunma derecesi göz önüne alındığında, 2000 ve 01 yıllarına göre daha azdır. 1998 ve 99 yılları

na ait ahşap parçaları genellikle yanık tabakasında ortaya çıkarılmış ve karbonlaşmış ahşap parçalarından oluşmak

tadır. 2000 ve 2001 yıllarında ise Ilıca'ya ait mekanların kazılmaya başlanmasıyla birlikte, geçen yıllara oranla daha
çok ahşap buluntu ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. 2000 ve 01 yıllarında ortaya çıkarılan ahşaplar arasında da, kar
bonlaşmış parçalar olmasına rağmen, çoğunluğunubüyük parçaların oluşturduğu, yanmamış ve işlenmiş ahşapların
da yer aldıgı bir buluntu grubu ele geçirilmiştir.
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havuzların kemer başlangıcındanönce kullanılmış hatıl parçaları ve mekana açılan ka
pıların söve kaplama malzemeleri olduğu düşünülebilir. Ilıca'ya ait bu mekanlardan Çı

karılan diğer ahşap parçaları simetrik havuzlu mekan havuzunda su içerisinde korun
maktadır. Tonozda bulunan ahşapların da yine diğer örnekler gibi bulundukları ortam
da korunmasına devam edllrnektedlrat.

SONUÇ
Allianoi, sıcak su kaynağından dolayı, Hellenistik Çağda küçük bir merkez ola

rak kurulmuş, ii. yüzyılda en gelişkin halini almış, Geç Antik Çağda yaşanan göçlerle
ekonomik açıdan zayıflarnış, Bizans Çağında son dönemini yaşamıştır. Ancak Ilıca,

son yıllara kadar şifa arayanlar için hizmet vermeye devam etmiştir.

2002 yılında özellikle JXI plan karesinde ortaya çıkarılan Geç Hellenistik kaplar
ve sikkeler, 1999 yılından bu yana aktarmaya çalıştığımız gibi Allianoi'un Hellenistik
Çağdan itibaren kullanıldığını göstermiştir. Aynı alanda yangın tabakasının üzerinde
kontekst bir şekilde ele geçirilen bronz tıp aletleri bu Allianoi'un bir sağlık merkezi ola
rak da kullanıldığının en önemli kanıtlarını oluşturmaktadır. Çeltikçi Sektörü'nde ele ge
çirilen buluntular ise burasının olasılıkla bir kome veya çiftlik evi olarak Hellenistik Çağ

dan itibaren kullanıldığını göstermiştir.

Insulanın kuzey duvarı, kuzey-güney doğrultusuna inşa edilen Ilıca'ya paraleldir.
Bu paralellik insula içinde kuzey-güney doğrultusunda inşa edilen çeşmeyi oluşturan

duvara kadar devam etmektedir. Insulanın güneyinde kalan mekanlar ise decumanusa
paralel inşa edilmişlerdir. Kuzey-güney doğrultusundaki cadde ve sokaklar decuma
nusla dik açı ile birleşir. Insula ile Ilıca'yı birbirinden ayıran doğu-batı doğrultusundaki

sokak altından geçen bir servis koridoru ile birbirine bağlanmaktadır. Kilisenin Ilıca'dan

bağımsız bir şekilde yapıldığı düşünülmektedir. Yani decumanus ve Ilıca yapısı plan
Ianmış, bugün tespit edilen aradaki diğer yapılar ise bu aksın içine yerleştirilmiştir.

2002 yılında da dere yatağında derinleşilememiştir. Bu nedenle, çayın kış mev
siminde kabarması sonucu su yine taşkınlara sebep olacağı düşünülerek dere yatağı
nın güney kanadına kum torbalarından bir set yapılmıştır. Allianoi'un basında yoğun şe

kilde yer alması ve çevreden gelen meraklı ziyaretçiler nedeniyle, Allianoi'un batısın

daki parsel düzeltilerek otopark haline getirilmiştir. Ilk yıldan itibaren olanaklar ölçüsün
de tel çitle çevirdiğimiz Allianoi'un ören yerinin ziyaretçilerin daha güvenle gezebilme
leri için 1,5 m. genişliğinde bir gezi yolu yapılmıştir. Beş ayrı yere platform yapılmış

yanlarına ise alüminyum panolarla açıklayıcı bilgi verilmesi sağlanmıştır. Simetrik ha
vuzlu mekanın kısmen üzerine gelecek şekilde ahşap bir platform yapılmış Ilıca'nın içi
ne girilmeden üstten son derece estetik bir görünüm sağlanmıştır.Allianoi artık beş yıl
lık yoğun çalışma sonucunda bakanlığımıztarafından turizmi n hizmetine sunulabilecek
konuma gelmiştir (Resim: 6).

21 Dendrokronolog Prof.Dr. P.!. Kuniholm Allianoi'dayaptığı çalışma sonucunda, bulunanahşapların genellikleçam ağa
cından olduğu, alınan örneklerden birinin dışında istenilenhalka sayısına sahip olmadığı rapor edilmiştir.

226



Resim 2: Allianoi'un genel
planı
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Resim 1: Allianoi'un kuzeyden
genel görünümü

Resim 3: Tıp aletleri



Resim 5: Çeltikli sektörü, mo
zaikli alan
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Resim 4: Batı Insula avlusim
daki çeşme

Resim 6: Bilgi panoşu ve .gezi
yolU düzenlemeel



2002 YILI ORTAKÖY-ŞAPiNUVA KAZı ÇALIŞMALARI

Aygü/ SÜEL *
Mustafa SÜEL

Çorum ili, Ortaköy ilçesi'nde yer alan Hitit Kenti Şapinuva 2002 yılı kazı çalışma
ları, 18 Temmuz-20 Eylül günlerinde qerçekleştirilrniştirt.

Bu yıl çalışmalarımız, 2001 kazı sezonunda açığa çıkarılmayabaşlanan ve keş

fedilmesi hakkında ilk bilgileri geçen yıl toplantıda sunulan 'D' binası alanında yapılmış

tır,

Bu alandaki ilk çalışmalar jeofizik çalışmaları olarak başlamıştır. Tespit edilen
anomalilerin denetlenmesi için yapılan sondajlarda yaygın mimari kalıntılarınarastlan
mış ve bu araştırmalar kazı çalışmaları olarak sürdürülmüştür.

Burada, çok geniş bir alana yayılan büyük bir yapı kompleksinin içinde olduğu

muzu söylemek istiyoruz. 'D' yapısı adını verdiğimiz bu yapı, söz konusu bu büyük ya
pi kompleksinin güneybatı köşesinde yer almaktadır. Yapı, doğu-batı yönünde 30 m.,
kuzey-güney yönünde 20 m. ölçülerinde olmak üzere, 600 m2 lik bir alanı kaplamakta
dır.

'D' yapısının batı yönünde yer alan kapı girişi, 6 m. genişliğe hemen hemen de
6 m. derinliğe sahip olup kapı bu giriş holünün sonunda yer almaktadır. Ayrıca bu giriş
holüne paralelolarak ikisi sağda, ikisi solda olmak üzere 4 adet mekan bulunmaktadır.

Bu mekanlar ortalama 2 m. genişliğinde ve 4 ın. uzunluğundadır (Resim: 1).
Giriş holünün başlangıcındahem sağda hem de solda olmak üzere yer alan iki

adet ocaktan sonra, hemen hemen 2,5 m. ileride, sağda ve solda 1x1.5 m. ölçülerinde
iki adet kızıl kumtaşı platform karşımıza çıkmaktadır. Şiddetli yangın nedeniyle parça
lanmış olan bu düzgün yüzeyli taşları nöbetçi yeri olarak düşünmekteyiz. Holün sonun
da ise, iki adet orthostatın karşılıklı yer aldığı kapı girişi bulunmaktadır. Bu orthostatlar
dan kuzey yönünde bulunanın üzerinde fırtına tanrısı olması muhtemel bir kabartma
yer almaktadır. Omzuna yerleştirdiği yayı ve sadağı bulunmaktadır. Sağ ayak ucunda

Prof... Dr..Aygül SÜEL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Hititoloji Anabilim Dalı Sıhhiye-Anka
rafTURKIYE

Dr. Mustafa SÜEL

Kazı çalışmaları, Prof.Dr.Aygül Süel başkanlığında, Arkeolog Dr. Mustafa Süel, Mimar-Desinatör Cengiz Erol, Ara:ıtır
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yere dayanmış, örneklerine bakarak mızrak olduğunu söyleyeceğimiz cisim, muhteme
len omuz hizasında halen tam olarak görülmeyen ancak hafifçe izi belli olan ileriye doğ

ru uzanmış olan sağ el tarafından tutulmuş olmalıdır ve muhtemeldir ki bu tutuşnokta

sının hemen üzerinde bilekten yukarıya doğru hiyeroglif yazısı ile bir isim bulunması

beklenmektedir. Ancak çok şiddetli yangın kızıl kumtaşı bu güzel eseri aşırı derecede
tahrip etmiş ve hatta göğüs hizasından itibaren tamamen yok etmiştir.

Orthastatın girişe bakan yan yüzünde taşın yuvarlak tarzda dışarı çıkıntı yapa
cak bir biçimde işlendiğini görüyoruz. Herhangi bir mimarı elemana bağlı olmayan ve
gayet sığ bir çukurcuğa sahip zeminden 40 cm. yükseklik gösteren bu çıkıntı yer al
maktadır. Kapı girişindeki konumu nedeniyle Iibasyon için kullanılmış dinsel bir öğe ola
rak yorumlamamız mümkündür.

Bu orthastatın simetrisinde yer alan diğer bir orthostat yine yangın nedeniyle pat
lamış ve tam bu noktada Klasik Çağda inşa edilen bir mezar nedeniyle de tamamen
dağılmıştır.

Bu alanda yapılan temizleme çalışmaları sırasında ele geçirilen parçaların bir
araya getirilmesi mümkün olamamakla beraber, burada hareketli figürlerin yer aldığı bir
anlatım söz konusu olmalıdır. Bu da bize ritüel bir seremoni anlatımını düşündürmek

tedir.
Kapı girişinden sonra hal hemen hemen aynı genişlikte içeride de devam etmek

te ve koridorun duvarı 5 m. kadar devam ettikten sonra sağa doğru dönmektedir. Ho
lün sol tarafında ise duvar 9.5 m. kadar ilerledikten sonra bir bölme duvarı yine sağ ta
rafa doğru dönmekte, böylece giriş kapısından başlayan hol 'L' şeklini aldıktan sonra
binanın güney yönünde bir açıklıkla sona ermektedir. Burada bu açıklığı kapatacak hiç
bir konstrüksiyon ile karşılaşılmaınış olması burada ahşap bir elemanı akla getirmek
tedir.

Tekrar kapı girişine dönersek sağ tarafta dıştan dışa 5x5 m. ölçülerinde bir me
kan karşımıza çıkmaktadır. Bu mekana sağda güneyde yer alan orthastatın hemen ar
kasından girilmekte olup kapı girişinde 10 cm. yüksekliğe sahipiki basamakla çıkılan

blokaj kaplı bir döşeme mevcuttur. Bu döşeme içine açılan oyuklara yerleştirilmiş 5
adet küp ve odanın güneydoğu köşesinde yığılı vaziyette çok miktarda pişmiş toprak
kap kaçak ele geçirilmiştir (Resim: 2).

Giriş holünün dirsek yaparak döndüğü noktada ise, hemen hemen 4 m. çapında
40-50 cm. derinliğe varabilen bir havuz yer almaktadır. Havuzun taban ve duvarlarının

sıkı sıkıya yerleştirilmiş blokaj taşlarla kaplı olduğuna ve sızdırmazlık sağlayan bir do
kuya sahip olduğuna ilişkin izler görülebilmektedir. Ancak havuzun tam ortasına isabet
eden noktada, ikinci bir Klasik Çağ mezarı tahribatı, elimize yeterli buluntunun geçme
sini engellemektedir. Ancak havuzun güney istikametindeki akacağı, bu tahribattan nis
peten kurtulmuş olarak karşımıza çıkmaktadır (Resim: 3). Bu 'l.' biçimli holün doğu du
varının arkasında içten içe 13.5x8.50 m. ölçülerine sahip bir mekan bulunmaktadır. Bu
mekanın Hitit dünyasında yenilik sayılabilecek bir kısım özelliklere sahip olduğu görül
mektedir. Bu mekanın kuzeyde bulunan duvarı dışındaki her üç duvarı da 100 cm. ge
nişlikte balçık duvardır. Balçık duvar yatağına kırma taş ve dere çakılı döşenmiştir. Bu
mekanın güney duvarı tamamen ortadan kalktığı için ancak duvar yatağından tespit
edilebilmektedir.

Doğu duvarının dış kısmına ayrıca büyük bir balçık kütlesinin şevli olarak yığıl

dığı görülmektedir. Bu odanın kuzey duvarı ise, giriş holünün de kuzey duvarının de
vamıdır. Bu duvarın odaya bakan tarafında 6 m. uzunluğunda 60 cm. genişliğinde ve
yine 60 cm. yüksekliğinde de bir seki bulunmaktadır. Bu seki gerek üzerinde bulunan
malzemeler gerekse kendi yapısı ile dikkat çekicidir. Seki bu adadaki mimarı eleman
lara uyum sağlayarak balçık ile imal edilmiş gerek odanın duvarlarının önleri gerekse
sekinin odanın içine bakan yüzü yuvarlak ahşap dikmelerle kaplanmıştır. Dekoratif ola
rak kullanıldığı kesin olan bu dikmelere sekinin üzerinde yer aldığı duvar boyunca ve
giriş holüne bakan batı duvarı boyunca rastlanmaktadır. Bu dikmeler, mekanın olduk-
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ça özen gösterilerek dekore edildiğini akla getirmektedir (Resim: 4). Sekinin üzerinde
çok sayıda mühür baskısı ile sekinin arkasındaki duvara asılı olduğunu düşündüğümüz

ve sekinin duvarla birleştiği yerde yığılı olarak ele geçirilen bir zırhın parçaları (Resim:
5) sekinin hemen önünde ve batı köşesine yakın kısmında yerde dağılmış halde karşı

ıaştığımız testiler, bu odada bir kısım malzemenin saklandığını veya bırakıldığını akla
getirmiştir.

Bu mekanın sekinin bulunduğu kısmın batı tarafındaki duvarın kuzey duvarına

bağlanan 2.5 m.lik kısmı ahşap olup yer hizasında bu ahşap duvarın yüzünde olması

gereken sıvalar ele geçirilmiştir. Bu sıvalar yangınla yok olmuş olan bu ahşap duvarı

tespit edebilmemiz bakımından çok büyük bir şans olmuştur. Bu mekana havuzun he
men arkasında bu ahşap duvarın üzerinde açılmış olması gereken bir kapıdan girildi
ğini tahmin etmek zor değildir. Bu sekinin kuzey duvarında bulunan ve 1x1 m. ölçüle
rindeki ahşap dikmeler üzerine bir zırhm ve bu zırhın yanında bronz baltaların ve bir
adet bronz miğferin konmuş olması ve muhtemeldir ki bu dikme yangınla yok olduğun

dan elimize geçmeyen ancak mühürle mühürlendikleri anlaşılan bir kısım deri ahşap
gibi ısıya dayanamayan malzemenin bulunması bu mekanda sunu yapıldığı ihtimalini
akla getirmektedir.

Yapımızın kuzey tarafında 4 adet mekan karşımıza çıkmaktadır. Depo olduğu an
laşılan bu mekanların duvarları kargir bir duvar yapısına sahiptir. Taşıyıcı sistem tama
men ahşap olup 85x100 cm. ölçülerine sahiptir ve ortalama 185 cm. aralıklarla ve kar
şılıklı yerleştirilmiş dikmeler binanın bütün taşıyıcı sistemini oluşturmaktadır (Resim: 6).

Bu yıl, yapılan çalışmalar sonucu ele geçirilen buluntutar içerisinde bronz malze
meler çok önemli bir yer tutmaktadır. Bunlar, ok uçları (Resim: 7) beraberinde üzerin
de çivi yazısı ile yazılmış Büyük Kral 'LUGAL.GAL' ifadesi bulunan kolcuklu baltalar
(Resim: 8) ve mızrak uçlarıdır. Bunlar 'D' yapısının çok önemli bir yapı olduğunu gös
termektedir. Bu yapıda çivi yazılı tabletlerin yanı sıra çok sayıda mühür baskısı açığa
çıkarılmıştır. Görevlilere ait mühür baskıların yanında Büyük Kral'a ait Tabama Mühür
leri' önemli bir yer tutmaktadır. Bu veriler de; Ortaköy Hitit şehrinde yapılan arkeolojik
çalışmaların ve burada açığa çıkarılan arşivlerin bize sağladığı bilgiler sonucunda bu
şehrinHitit Büyük Kralı'nın rezidansı yani Şapinuva'nın Hitit Devleti'ne başkentlik yap
tığı konusunu bir kez daha desteklemektedir. Ayrıca, tevkalade bir işçilik gösteren bir
grup obsidiyen malzeme, çok sayıda pişmiş toprak testi (Resim: 9), çömlekler (Resim:
10), fincanlar ve tabaklar ele geçirilmiştir.
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MEZRAA-TELEiLAT HÖVÜGÜ 4. DÖNEM ÇALIŞMALARI

Mehmet ÖZDOGAN*
Neemi KARUL

Eylem ÖZDOGAN

ÖZET
Şanlıurfa Birecik ilçesi'nde bulunan Mezraa-Teleilat Höyüğü'nün 2002 yılındaki

4. kazı döneminde, Neolitik ve Demir çağı tabakalarında kazı, temizlik ve koruma ça
lışmaları sürdürülmüştür. Bu yıl Demir çağı tabakalarındaki çalışmalar, çok sınırlı bir
alanda ve daha çok temizlik ve koruma amaçlı olarak gerçekleştiriimiş, çalışmaların

ağırlığı Neolitik Dönem ile ilgili delçulara verilmiştir. Neolitik çağın Çanak Çömleksiz,
Çanak Çömlekli ve Çanak Çömlekli Ilk, Orta ve Son Neolitik Çağ tabakaları ile Çanak
Çömlekli ve Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem arasındaki Geçiş Evresi olmak üzere çe
şitli evrelerinde çalışılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Orta Neolitik Çağı temsil eden
ii B 3 evresinde daha önce ortaya çıkarılan yapı kalıntılarının devamı açılmış ve bu dö
neme ait yeni yapı kalıntıları ile karşılaşılmıştır.

KAZı EKiBi VE ÖN BiLGi
. Karkamış Baraj Gölü etki alanında bulunan Mezraa-Teleilat Höyüğü, Şanlıurfa
Ili, Birecik Ilçesi'nin güneyinde Mezra beldesinde, Fırat Nehri'nin alt sekisi üzerinde bu
lunmaktadır. Yerleşmenin konumu, tanımı ve 2001 yılına kadar elde edilen sonuçlar,
önceki raporlarda ayrıntılı olarak tanımlanmış olduğu için, burada bunları yinelemeye
ceğiz. Onceki yıllarda olduğu gibi Mezraa-Teleilat 2002 yılı çalışmaları da, O:,O.T.U.
TAÇDAM GAP Kargamış projesi kapsamında, Şanlıurfa Müzesi adına, Istanbul Univer
sitesi, Prehistorya Anabilim Dalı tarafından sürdürülmüştür. 2002 yılındsı da, Ağustos
!=ylül aylar: içinde devam eden çalışmalarımızın parasal desteği, O.D.T.U. TAÇDAM ile
Istanbul Universitesi Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği tarafından sşğlanmıştır;

yapmış oldukları bu.destek lçln, Prof. Dr. Numan Tuna'nın şahsında O.D.T.U. TAÇDAM
yönetim kurulu ile, Istanbul Universitesi Hektörlüqü Araştırma Projeleri Yürütücü Sek
reterliği'ne içten teşekkür ederiz.

Önceki yıllarda olduğu gibi Mezraa-Teleilat kazısı, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü
adına gerçekleştirilmiştir.Son yıllarda bölgede yürütülen çok sayıdaki arkeolojik proje,
Şanlıurfa Müzesi'nin yükünü giderek artırmasına rağmen, başta sayın Müze Müdürü
Eyüp Bucak'a göstermiş olduğu samirni anlayış, işbirliği ve örnek dayanışma için çok

Prof. Dr. t\!1ehmet ÖZDOGAN, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459 Liileli-istan
bulITURKIYE

Dr. Necmi KARUL, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459 Liileli-istanbuIITÜRKi
YE

Araş",Gôr-, Eylem ÖZDOGAN, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459 Liileli-istan
bulITURKIYE
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şey borçluyuz, Bu yıl da Şanlıurfa Müzesi'nden özellikle Sayın Aysel Sevim olmak üze
re, tüm rnüze çalışanları ile sorunlara birlikte çözüm arayarak, bilgi ve fikir alış verişi

yaparak çok verimli bir işbirliği içinde bulunulmuştur. Bu bağlamda tüm müze çalışan

larına teşekkür etmek bizim için zevkli bir görevdiL
Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'ın bilimsel başkanhğmda, Dr, ~ecmi Karul'un yöne

timindeki Mezraa-Teleilat ekibinde, Arş. Gör. Eylem Ozdoğan (LU.) alan sorumluluğu

nu, Arkeolog Vildan Gürdil, ı:eter Barta (Bratislava), Lucia Benedikova.. (Bratislava),
Arş. Gör. Emre Güldoğan (LU.), Arkeolog Betül Açıktepe, Seda Ulger, Ozlem Aytek,
Şafak Nergis, Sedef Göklü, Derya Berrak arazide açma yönetimini, Banu Doğan, Meh
met Karauçak, Uğur Tekrin, Müge Ergun, Mehmet Küçük ve Selcen Yalçın açma yar
dırncılrklanru üstlenmiştir. Semra Polat ve Zeynep Sunal'ın sorumluluğunda, Hazel
Carlı ve Ozgür Yılmaz atölye çalışmalarını yürütmüş, küçük buluntu ve arazi fotoğraf

larını Selahattin Dereli çekmiştir. ılknur Arı küçük buluntu ve çanak çömlek çizimlerini,
Bengü Kılıçbeyli çakmaktaşı çizimlerini üstlenmiş, küçük buluntu restorasyonlan Ebru
ErtuğrL!1 tarafından gerçekleştirilmiştir. Restoratör-Mimar Zeynep Eres (LT.U) ve Mimar
Burçe Ivedi (LT.U), arazi çizimlerine destek sağlamışlardır. Ekibimize kısa süreli katı

lan Atlas Dergisi fotoğrafçılarından Tijen Burultay arazi çekimlerini yaparken, Hakan
Age önceki yıllarda olduğu gibi özellikle hava fotoğraflarıyla projemizi yeniden destek
lerniştir, Her iki fotoğrafçıya ve kazımızı ziyaret eden Atlas Dergisi Yayın Yönetmeni
Ozcan Yüksek nezninde Atlas Dergisi'ne içten desteğinden dolayı teşekkür ederiz.

Kültür Bakanlığı adına bu yıl aramıza katılan izmir Müzesi arkeologlarından Sa
yın Göksal Yıldıran, gösterdiği anlayış ve özverinin yanı sıra çalışmalarımızı her aşa

mada desteklemiştir. Kendisine bu desteği için içten teşekkürü borç biliriz. Kazı evlrni
zin bulunduğu Zeytinllbahçe Köyü ile, Birecik'teki yaşamımızın kolaylaşması içirı. katkı

larına devam eden Sayın Omer Güzeltaş'a ve ailesine de çok şey borçluyuz. Onceki
yıllarda olduğu gibi Müslüm Ayana'ya tepenin korunmasında gösterdiği özen kadar, ça
Iışmalarımızı kolaylaştıran düzeni için teşekkür borçluyuz.

KAZı SONUÇLARI
Mezraa-Teleilat yerleşmesinde 550 metre karesi bu yıl başlatılan açmalar olmak

üzere toplam kazı alanı 4850 metre kareye ulaşmış, 2002 yılı içinde toplam 2550 met
re karelik bir alanda çalışılmıştır (Resim: 1). 2002 yılı kazı sonuçları, ana kültür evrele
rine göre şu şekilde özetlenebilir:

i - Çanak Çömlekli Neolitik Çağ (Evre ii)
Çanak Çömlekli Neolitik Çağa tarihlenen IIB ve ilC evreleri ile ilgili olarak, önce

ki yıllarda başlatılan 22-23 1,20-23 H, 20-22 G, 19-22 F ve 19-20 E açmalarındaki ça
lışmalar sürdürülmüş, bunlara höyüğün batısındaki 20 D açması da eklenmiştir. Ayrıca

höyüğün kuzey kesiminde önceki yıllarda başlanan 14 L sondaj alanı genişletilerek, bu
alanda Çanak Çömlekli Neolitik Çağ tabakaları ortaya çıkarılmış, höyüğün doğu kesi
mindeki 20 R açmasında 5x5 m. boyutlarında dar bir alanda da. çalışılmıştır. Çanak
Çömlekli Neolitik Çağa ait başlıca yapı kalıntılarını bulundukları açmalara göre şu şe

kilde tanımlayabiliriz:

22-23 i açmalan: Önceki yıllarda kısmen ortaya çıkarılan taş temelli, hücre plan
Iı AL yapısının içi ile çevresinde derinleşilmiştir. Yapının devamını izlemek için 23 i aç
masında da çalışmaya başlanmış ve bu yapının en az iki yapım evresi olduğu anlaşıl
mıştır. Yapının uzantısı höyüğün güney yamacına geldiğinden, bu kesimde bulunan di
ğer yapı kalıntıları gibi, bunun da bozuk durumda olduğu görülmüştür.

AL yapısının esasını oluşturan dört hücresi ile yapının dışında, doğu ve kuzey
kesimlerde de derinleşilerek, bunun hemen altında BH olarak adlandırdığımız başka
bir yapı kalıntısı ile karşıtaşrlmıştır. Bu yapı, üzerindeki AL yapısı ile aynı plan özellik
lerine sahip, ancak bunun yaklaşık 1 m. kadar daha kuzeydoğusuna doğru kayık bir ko-
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numdadır. Taş temel üzerine kerpiçten duvarlara sahip yapı, dörtgen planlı ve eşit bü
yüklükte 4 hücreden oluşmaktadır. BH yapısının uzantısı, batı profilinin altına girmekte
ve olasılıkla 1 m. kadar devam ettikten sonra son bulmaktadır. AL yapısının hücreleri
içinde derinleşildiğinde, BH yapısına ait yanık kerpiç molozu dolgusuylakarşılaşılmış

tır. Tümüyle cüruflaşmış bu yanık kerpiç molozu, yapının şiddetli bir yangınla tahribata
uğradığını göstermektedir. Yine bu yanık dolgunun altından, özellikle kuzeybatı hücre
nin içinde, çok miktarda yanmış tahıl, güneybatı hücrenin içinde ise özenle yapılmış,

ancak yapımı tamamlanmamışüç ayaklı büyük bir taş kap bulunmuştur. BH yapısı ola
sılıkla ii B2 evresine aittir.

22 G-H ve 23 H açma/an: 22 G-H ve 23 H açmalarına yayılan AG yapısının te
mizlik çalışmalarına, 2002 yılında da devam edilmiş; yapının 23 H açmasına, kuzeye
doğru devam ettiği anlaşılmıştır.AG yapısı, batı kesiminde yer alan iki uzun koridor ve
özellikle doğusunda yoğunlaşan ve yapıyı çevreleyen küçük hücrelerle büyütülmüş,

karmaşık, düzensiz bir plan sergiler. AG yapısının eklentilerle büyüyen en az 14 m.
uzunluğunda ve yaklaşık 10 m. eninde dikdörtgen bir kısmı oldukça iyi korunmuştur.AP
yapısı ile AG yapısı arasında düzensiz, ancak etkileyici bir görünüm sergileyen bir so
kak bulunmaktadır. Bu sokağın kenarında, AG yapısının kuzey duvarına bitişik olarak
önceki yılortaya çıkarılan iki kubbeli fırın yer alır. AG yapısı ile birlikte aynı sokağa cep
hesi bulunan AP yapısında da temizlik çalışmalarına devam edilmiştir (Resim: 2). Taş
temel üzerine dökme kerpiç duvarlardan oluşan dörtgen planlı bu yapının iç kısmı, yak
laşık olarak 1.5x1 m. boyutlarındaki küçük. hücreler şeklinde bölümlenmiştir. Bu yıl ya
pının 5x2.5 m.lik bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. Yapı güneyde sokakla sınırlanmakta, do
ğusu ise üst evrelerden gelen yoğun yanık kerpiç döküntüleri ile kaplı bir alan tarafın

dan kesilmektedir. Hücrelerin tabanlan. sık olarak yerleştirilmiş bir döşemeyle kaplıdır;
ancak döşeme taşlarının keskin yüzlerinin yukarıya dönük olarak yerleştirilmeleri, bun
ların üzerlerinin sıvandığını düşündürmektedir.

21 H açması: 21 H açmasının güneybatı kesiminde ortaya çıkarılan AY yapısının

temizliğine 2002 yılında da devam edilmiştir. AY yapısını örtmek için bilinçli olarak dol
durulduğu anlaşılan taş dolgunun kaldırılmış; yapının içi ve çevresinde yapılan çalışma

lar, AY yapısının çukur tabanı i olduğunu göstermiştir. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde
uzanan ve tek odası tespit edilen yapının, duvarlarının mekanın içine bakan kısmının

düzgün bir yüz oluşturmasına karşılık, dışta düzensiz olması, bu görüşümüzü destek
lemektedir. Mekan içinde yapılan çalışmada, yapının şiddetli bir yangın geçirdiğini gös
teren yanmış kerpiç ve taban parçalarına rastlanmıştır. Ancak, taban parçalarının açıl
mış olan mekana değil, bir üst kata ait olduğu ve buradan döküldüğü anlaşılmaktadır;

bu bakımdan çukur tabanlı olan mekanın, yapının bodrumu olarak kullanıldığını düşü

nebiliriz. Taban parçalarının altında, mekanın dolgusunu oluşturan tozlaşmış kerpiç ta
necikli ve küllü bir dolgunun içinde, beş adet evcil domuz iskeletine rastlanmıştır. Uze
rinde düşük taban parçaları bulunarı domuz kemiklerinin de, bu şiddetli yangından ol
dukça etkilendikleri görülmüştür. Uç genç, iki bebek bireyden oluşan domuz iskeletleri
nin, bilinçli olarak bir düzleme yatırıldıkları anlaşılmaktadır. Iskeletlerin yatış şekli, bun
ların, yapı yangınla tahrip edilmeden önce belirli bir düzen içinde buraya bırakıldıkları

nı, dolayısıyla bunun kült amaçlı bir uygulama olabileceğini düşündürmektedir.

20 H açması: Açmanın batı kesiminde, Demir çağı yapılarının dışında kalan
alanda derinleşilmiştir. Ilk olarak alanın kuzey yarısında, 2001 yılında bulunmuş olan
kerpiç duvarlı, hücre planlı BB yapısının temizliği bitirilmiştir. Bu yapının ii C evresine
ait AA yapısının hemen üzerine, söz konusu yapının taş dolgusunu kısmen keserek
oturduğu anlaşılmıştır. ii B 3 evresine ait olduğunu düşündüğümüz BB yapısının,

AA'nın taş molozunu düzelterek kullandığı görülmüştür.

Açmanın güneybatı köşesinde ii C evresine ait AC ve AA yapılarının devamına

rastlanmıştır. Çağdaşı olan diğer yapılarda olduğu gibi, bu yapının da içinin küçük taş

lardan oluşan bir dolgu ile bilinçli olarak kaplandığı anlaşılmaktadır.

20-21 G açma/an: ii C evresine tarihlenen AB, AC ve AA yapılarının bulunduğu

20-21 G açmalarında yapıların dışında derinleşilmiştir. Bu çalışma sırasında, AC'nin
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hemen altında, benzer bir plana sahip yeni bir yapıya rastlanmıştır. Her iki açmada da
yapıların dışında kalan kesimin açık avlu niteliğinde olduğu ve bu avlunun batıda AM
ve AV yapılarını çevreleyen avluyla birleştiği anlaşılmıştır.

19-20 E-F açmalan: 2002 yılında ii C evresine tarihlenen AV ve AM yapılarının

temizliğine devam edilmiştir. Bu iki yapıdan güneydeki AV yapısı, güneydoğu-kuzeyba
tı ekseninde, 15x8 m. boyutlarında dikdörtgen planlı bir yapıdır. Taş temel seviyesinde
korunmuş olan yapının içi taşlarla doldurulmuş olarak bulunmuştur (Resim: 3). Yapı,

birbirine koşut güneydoğu-kuzeybatı yönünde dört uzun duvarın oluşturduğu üç kori
dordan oluşmaktadır. Diğerlerine göre daha geniş olan orta koridor, enine yerleştirilmiş

duvarla hücre türü mekanlar oluşturacak biçimde böiürnlendlrilmiştir. Yapının doğu

ucunda, yapının eni boyunca uzanan daha büyük bir bölme bulunmaktadır. Yapının en
büyük hücresine açılan yerde, bu açıklıktan yapının dışına taşan bir fırın yer alır. Hüc
relerin zemini sık örgülü bir taş döşeme ile kaplıdır. Yapıyı örten taş dolgu ile yapının

zemini arasında, bilinçli olarak Fırat kıyısından getirildiği anlaşılan killi, steril bir dolgu
ya rastlanmıştır.

AV yapısının 2 1]1. kadar kuzeyinde, aynı plan ve yapım tekniğini gösteren AM
yapısı bulunmaktadır. Onceki yıl kısmen açılan yapının temizliğine 2002 yılında devam
edilmiştir. Çok bozuk durumda korunagelen bu yapının dörtgen planlı olduğu, yatay du
varlarla bölümlendirilmiş uzunlamasına üç koridor şeklinde mekandan oluştuğu anla
şılmaktadır. Olasılıkla yapının iki yenileme evresi bulunmaktadır.

AV ve AM yapıları batıda bir duvarla birbirine bağlanmıştır; bağımsız birimlerden
oluşan bu yapı/arın, önceden belirlenmiş bir plana göre yerleştirildiği söylenebilir.

1/ - Çanak Çömlekli-Çanak Çömleksiz Neolitik Geçiş Dönemi (EVRE 1/1)
iii. evre ile ilgili çalışmalar, höyüğün batı ve güneybatısındaki açmalarda sürdü

rülmüş; bu dolgu içinde önceki yıllarda başlatılan 21 F açmasında derinleşilmiştir. 21 E
açmasında önceki yıl açılan çukur tabanıi ocakların hemen altında taş dizileri ile yapı

lı taban izlerine rastlanmıştır. Ortaya çıkan izler, tanımlı bir plan yansıtmamakla birlik
te, bunların yapımında yoğun olarak ahşabın kullanıldığı anlaşılmıştır.

21 E açrnasınqan tanığımız çukur tabanlıocakların benzerlerine 23 G açmasın

da da rastlanmıştır. Ozellikle açmanın kuzeybatı köşesinde birbirine yakın olarak yer
leştirilmiş çukur tabanıi altı ocak saptanmış, diğer kesimlerde ise küçük taşlardan olu
şan öbekler qörülmüştür. Çukur tabanlı ocaklar, 60-70x30 cm. boyutlarında köşeleri yu
varlatılmış söbemsi biçimlidir. Yanmamış kerpiçten, sert bir dolgunun içine açılan ocak
çukurlarının içi, yanık kül ve küçük taşlarla ağzına kadar doldurulmuştur. Bu nedenle,
bunların, gerçek anlamda bir ocaktan çok, ısıtma taşlarının elde edildiği ateş çukurları

olduğu düşünülebilir.

Çukur ocakların bulunduğu yanmamış kerpiç dolgunun devamına, 23 F açma
sında rastlanmıştır. Her ne kadar bu alanda başka çukur ocaklara rastlanmamışsa da,
iki açmaya yayılan bu dolgunun yuvarlak bir biçim oluşturduğu ve bunun da dıştan yan
mış kerpiç döküntüleri ile belirlenmiş bir hatla sınırlandığı görülmüştür. Bu nedenle,
ocakların dal örgüyle sınırlanmış tanımlı bir alan içinde bulunduğunu söyleyebiliriz.

1/1 - Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ (EVRE /V-V)
Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ dolgularına 2002 yılında 20-21 D açmalarında

ulaşılmıştır.

21 D açması: Höyüğün batı yamacının en alt kesiminde, Fırat'a doğru uzanan
alüvyonla taban ovasının birleştiği yerde bulunan açmada, yüzey toprağının hemen al
tında Çanak Çömleksiz Neolitik Çağa ait bir yapı kalıntısına rastlanmıştır. BD olarak
adlandırılan bu yapının batısı, yamaç eğimi nedeniyle tümüyle tahribata uğramış du
rumdadır.Yalnızca doğu ve güney duvarlarınaait taş temeller korunmuştur. Kuzey-gü
ney yönünde uzanan doğu duvarı, yassı iri taşlardan örülmüş ve iki sıra yüksekliğinde

korunmuştur. Duvar boyunca payanda şeklinde küçük çıkıntılar bulunmaktadır.

238



Bu yapının hemen altında, açmanın kuzey kesiminde, BE olarak adlandırılan bir
başka yapı saptanmıştır (Resim: 4). Yangın geçirdiği için yer yer 35 cm.ye kadar ko
runmuş hücre planlı yapının duvarları, ince yassı kerpiç bloklardan yapılmıştır. BE ya
pısında aralarında bazalttan çıpalarında bulunduğu zengin bir buluntu topluluğu ile kar
şılaşılmıştır.

LV. Çevre Duvarı

2000 yılında 18 D açmasının doğu profilinde görmüş olduğumuz duvar parçası
nın, yerleşmeyi batıda sınırlayan bir çevre duvarına ait olduğu anlaşılmıştır. Yakla~ık

olarak kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan duvarın, en az üç yapım evresi oldugu
ve her yenilenişte duvarın batıya doğru biraz daha kaydığı anlaşılmaktadır. Duvarın en
son kullanımında, eski duvar ile bunun batısında koşut olarak uzanan duvarın arası dol
durularak, "sandık duvar" tekniğine uygun bir kalınlık elde edilmiştir. Duvar, iri çay taş
larından yapılmış, Fırat'a bakan batı yüzü, "glasi" şeklinde eğimli olarak bitirilmiştir. Du
varın ikinci evresinde, glasi için özellikle konglomera türü kayaçların bilinçli olarak seçi
lerek getirildiği ve şev yüzünün bunlarla özenli olarak kaplandığı görülmüştür. Duvar,
yer yer 2 m. yüksekliğe kadar korunagelmiştir. Kazının son günlerinde saptanan duvar
la ilgili temizlik çalışmaları zaman yetersizliğinden bitirilememiş, ancak bunun uzun sü
re kullanılmış, oldukça görkemli ve kompleks bir sisteme ait olduğu anlaşılmıştır.

Duvarın dışında, 20 C açmasında, 2 m.lik bir sondaj yapılmış ve bu sondajda 4
m. kadar derinleşilmiştir. Dolgunun üst kısımlarında, yamaçtan aktığı akan kalın bir mo
loz ve bunun altında ise, hemen hemen 1 m. kalınlığında Neolitik çağın çeşitli evrele
rini temsil eden çöplükle karşılaşılmıştır. Çöp dolgusunun hemen altında, çevre duva
rının alt taş dizileri ile aynı düzlemde, ince taneli toprak tabakalarından oluşan farklı bir
dolguya rastlanmıştır. Durgun, susal bir ortamda çökelerek biriktiği anlaşılan bu dolgu
nun içindeki ince katmanların bazılarında, or9anik maddeler bulunmaktadır. Sondajın
darlığı nedeniyle kesin bir yargıya varmak dogru değil ise de, bu dolgunun çevre duva
rının önündeki geniş ve derin bir hendeğe ait olduğunu, hendeğin işlevi sona erdiğin

de bu kesimin çöplük olarak kullanıldığını düşünebiliriz. Sondaj, söz konusu dolguların

altında, kum ve minik çakıllardan oluşan steril bir toprak içinde bırakılmıştır. Çevre du
varının ilk olarak Çanak Çömleksiz Neolitik Çağda yapıldığı kesin olarak söylenebilir;
ancak bu duvarın en son ne zamana kadar kullanıldığını şu anda söylemek oldukça
güçtür.

SONUÇ
Önceki raporlarımızda, çeşitli malzeme grupları ve özellikle Neolitik çağ çanak

çömleğin gelişimi üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştu. Devam etmekte olan her kazı
da olduğu gibi, Mezraa-Teleilat'ta da çalışmalar ilerledikçe, yerleşme ve bunun temsil
ettiği kültürler ile ilgili görüşlerimiz gelişmekte ve bazen değişmektedir. Buradaeski bil
gileri yinelemeden, dördüncü kazı mevsimi sonunda belirginleşen ve önemli gördüğü
müz bazı noktaları sıralamakla yetineceğiz:

1. Demir Çağı: i B evresi olarak tanımladığımız ve Yeni Asur saray yapısı olarak
bildiğimiz yapıda, bu yıl mevzi taban temizliği yapılırken bir duvar köşesinde koruna
geimiş, ancak küçük parçalar halinde çivi yazıtiı tabletlere rastlanmıştır. Sayın Veysel
Donbaz'ın özenli çalışması ile bu parçaların birleştirilerek kısmen okunabilmesi sağlan
mış (Donbaz, 2003) ve bunların Yeni Asur değil, Yeni Babil Dönemine ait oldukları be
lirlenmiştir. Bu bulgu ışığında, Yeni Asur olarak tanımlayageldiğimiz tabakanın, tarihsel
süreç içinde yeniden değerlendirilmesi gerekecektir.

Yüzeyin altındaki çok bozuk durumda bulunan i A-Akhaimenid yapıları dışında,

i B evresine ait tek büyük bir yapı kompleksi ile, batı yamaçta yoğunlaşan çukur ve me
zarlara rastlanmıştı. Bu yıl, 20 R ile 14 L sondajlarında Demir Çağına ait bazı duvar
parçalarının görülmüş olması, tepede saray kompleksinin dışında başka yapıların da
bulunmuş olduğunu göstermektedir.

239



2. Çanak Çömlekli Neolitik çağ: Mezraa-Teleilat'ta oldukça iyi korunmuş yapı ka
Iıntılarıyla tanıdıgımız ii. evrenin, A, B ve C olarak tanımladığımız üç evresi olduğunu
ve bu evrelerin de kendi içlerinde birkaç yenileme safhası bulunduğunu, önceki yıllar
dan da bilmekteydik. Çanak çömlekile ilgili yaptığımız ön değerlendirmeler, bu dönem
içinde bir kesinti olmadığını, malzemenin yavaş bir süreç içinde değiştiğini göstermiş
tir. Kazı alanında özellikle profillerdeki saptamalarımız da, bu görüşümüzü destekler ni
teliktedir. Ancak ilginç olan, her evrede yapı plan tipleri ve yerleşme dokusunun tümüy
le değişmiş olmasıdır. Başka bir anlatımla, örneğin III C evresinde, belirgin bir yapı tipi
ve bu yapıların sergilediği bir plan anlayışı vardır. ii C evresinin içindeki yenileme kat
larında, hafif kaymalarta yapılar aynı konumda ve aynı plan özelliklerinde yinelenmiş

tir. Ancak ii B evresine geldiğimizde, plan anlayışının da yerleşme düzeninin de tümüy
le değiştiğini, örneğin daha önceki dönemin açık alanlarının konuta, konut alanlarının
da açık alanlara dönüştüğünü, dolayısıyla mülkiyet ile ilgili radikal değişmelerin oldu
ğunu görmekteyiz. Benzer bir durum, ii B ve ii A evreleri arasında da izlenmiştir. Kanı
mızca, buluntuların dağılımı üzerinde yapılacak ayrıntılı bir değerlendirme, mimarideki
bu değişmeyle birlikte, o dönem toplumunu anlamamız açısından çok ilginç sonuçlar
verecektir.

Yukarıda sözünü ettiğimiz evreler arasındaki ayrım, yalnızca plan tipleri ve yer
leşme düzeniyle sınırlı değildir. Mekan kullanımının da, dolayısıyla yaşam biçiminin de
farklılaştığı izlenmektedir. Orneğin, ii C evresinde yapılar, düzgün sıralar halinde, fakat
aralarında geniş açık alanlar bırakacak şekilde dizıimiştir; fırınlar, yapılara bitişik, ocak
lar yapıların içindedir. Bu evrede belli bir sokak dokusuna gerek duyulmamıştır. Buna
karşılık ii B evresinin her üç yenileme evresinde de yapılar, belirgin bir sokak dokusuy
la birbirinden ayrılan ada-parsellere yerleşmiş, bu parseller, ortalarında dışa kapalı açık

avlu bırakacak şekilde birbirine bitişik yapılardan Oluşmuştur. Ocak, işlik gibi öğelerin bu
açık alanlarda bulunması, buraların o parseldeki yapıların ortak kullanım alanı olduğu

nu göstermektedir. Bu da bize, en azından günlük yaşamın değiştiğini göstermektedir.
ii C evresinde görmüş olduğumuz yapıların bilinçli olarak gömülmüş olması ve ii

C evresinde yanmış bazı yapılarda, gene bilinçli olarak konduğu anlaşılan hayvan is
keletlerinin varlığı, Teleilat yerleşmesinde Çanak Çömlekli Neolitik Çagda "yapı kültü"
olgusunun devam ettiğini düşündürmektedir. Eğer bu gözlemimiz doğru ise, daha ön
celeri yalnızca Çanak Çömleksiz Neolitik B için bildiğimiz bu uygulamanın, ilk kez da
ha sonraki dönemlere taşındığını söyleyebiliriz.

3. Geçiş Evresi: Çanak Çömlekli ve Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem arasında

ki geçiş sürecı, Mezraa-Teleilat kazısının Yakın Doğu arkeolojisine getirmiş olduğu en
önemli yenilik olarak düşünülebilir. Bu dönemle ilgili sorunlara ve Mezraa-Teleilat kazı
sının bu sorunların çözümlerine yapmış olduğu katkı, önceki raporlarımızda ayrıntılı

olarak tanımlanmıştı. Bu yıl, geçiş evresinin içinde en az iki farklı evrenin bulunduğu
nu gördük; bunlar, III A ve III B olarak tanımıanmıştır. Bunlardan III A evresinde, yerleş

meye başka yerlerden ithalolarak geldiği anlaşılan çok az miktarda çanak çömleğe
rastlanmıştır. Hemen hemen tümü çok nitelikli, özenle biçimlendirilip açkılanmış olan
bu parçalar, Doğu Akdeniz kıyılarının "Koyu Yüzlü Açkılı" mal grubu ile tam olarak ben
zeşmektedir. Bu da bize, çanak çömleğin Fırat'ın batısındaki bir bölgede ilk olarak bu
lunduğunu ve bu bölgeye ılk kaplartn, olasılıkla belli bir maddeyi aktarma amacıyla Q.el
miş olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Mezraa-Teleilat çevresinde ve daha dogu
sunda PPNC ,evresi yaşanırken, daha batıda, örneğin Batı Suriye ve Antakya'da Ça
nak Çömlekli Ilk Neolitik Çağa geçilmiştir.

III B evresinde, çanak çömleğe hiç rastlanmamıştır. Bu evreyle ilgili olarak sap
tayabildiğimiz yapı kalıntıları, tümüyle hafif malzemenin kullanıldığı ahşap kulübe türü
yapıların varlığını göstermektedir. Bu tabakanın ince, küllü dolguları da bu görüşümü
zü desteklemektedir. Burada ilginç olan, bu tür yapı geleneğinin, bilindiği kadarıyla böl
geye tümüyle yabancı oluşudur. Bu da, PPNB kültürünün sona ermesinin, doğal çev
renin bozulmasının ya da kültürün iç dinamiğinden gelen sorunların dışında, başka böl
gelerden buraya gelen bir topluluğun da neden olabileceği olasılığını, hiç değilse akla
getirmektedir.
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iii C evresinde çok sayıda insan heykelciği bulunmuştur. Beyaz kireçtaşından
yapılma bu heykelcikler (Ozdoğan, baskıda), taht gibi arkalıklı bir koltukta oturan, elle
rini öne doğru uzatmış erkek figürlerini temsil etmektedir (Resim: 5, Çizim: 1, 2). Yakın
Doğu'daki diğer kazı yerlerinden bilinmeyen bu figürlerin Teleilat'taki varlığı, PPNB so
nunda bölgeye başka bir kültürün gelmiş olabileceği düşüncesini destekler niteliktedir.

Mezraa-Teleilat'ın ilk C14 sonuçları bu yıl elimize geçmiştir. Bu sonuçlar:
AA49099 tohum (14K, 16)-, BP 7849 ± 61
AA49102 tohum (21E, 38.-),BP 9324±59:
AA49106 tohum (21E, 62.-), PPN): BP 7993±58
AA49101 tohum (21F, 100.-, PN): BP 7806±61
AA49100 tohum 21 F 100) BP 7746±61
AA49103 tohum (21E 38) BP 8021±55
AA49104 tohum (21E 38) BP 7977±54
AA49107 tohum (21E, 62.-): BP 8001±55
Sonuçların tümü Teleilat'ın III C evresine ait tabakalardan gelmiştir. Yakın 00

ğu'daki diğer yerleşmelerin tarihleriyle karşılaştırıldığında, Mezraa-Teleilat C14'lerinin
PPNC Dönemi ile örtüştüğü, dolayısıyla yukarıdaki gözlemlerimizin doğruluğu anlaşıl
maktadır.

4. Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ: Mezraa-Teleilat'ta ıV. evre olarak tanımladığı

mız Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ, Yakın Doğu'nun çeşitli yerlerindeki yüzlerle kazıy
la tanıdığımız PPNB Döneminin gelişkin evresıni temsil etmektedir. Halen çok sınırlı bir
alanda açmış olduğumuz bu evrenin içinde en az dört yapı katı olduğunu ve bunun da
altındaşimdilik V. evre olarak tanımladığımız Orta PPNB evresinin, Mezraa-Teleilat'ta
bulunduğunu söylemekle yetineceğiz. Bu evreyle ilgili olarak şimdilik Mezraa-Teleilat'ta
ortaya çıkan en önemli bulgu, «tevre duvarının varlığıdır. Bilindiği gibi, ilk olarak Jeric
ho PPNB evresiyle Neolitik Çag savunma sistemleri gündeme gelmiş, özellikle Jeric
ho 'daki 8 m. yüksekliğinde korunageimiş kule ile bunun önündeki 7 m. genişliğindeki

hendek, bunların ortaya çıktığı tarihten bu yana sürekli olarak tartışılrruştır. Daha son
ra Ba'ja, Beida ve Magzalya kazılarında da benzer duvar sistemlerine rastlanmış olma
sı, bu tartışmaları daha da yoğunlaştırmış, bunların savunma, sele karşı önlem, kült ya
da sembolik anlamları üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, Magzalya duvarının tam bir
benzeri oları Mezraa-Teleilat'taki çevre duvarı, bu anlamdaki beşinci örneği oluştur
maktadır. Onümüzdeki yıllarda çevre duvarının yalnızca Fırat boyunca mı uzandığı 
dolayısıyla sele karşı mı yapıldıgı-, yoksa yerleşmeyi tümüyle mi çevrelediği, kanımız
ca bu sorunun çözümüne önemli bir katkı yapacaktır. Bu yıı çevre duvarının önünde
görmüş olduğumuz dolgunun, Jericho örneğındeki gibi bir hendeğe ait olduğundan
kuşkumuz yoktur; bu da Jericho'dan sonra ilk kez bu tür bir hendeğin varlığını göster
miş olması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 2002 yılı çalışmalarıyla Mezraa-Teleilat yerleşiminin ilk köy toplu
luklarının gelişim sürecinin anlaşılması açısından, büyük bir önem taşıdığı söylenebilir.
Yerleşmenin Fırat gibi büyük bir akarsu sistemiyle bunu çevreleyen sazlık ve bataklık

Iara yakınlığı, aynı zamanda platonun eteğinde bulunmuş olması, doğal çevrenin kul
lanımı açısından ilginç sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Hayvan kemikleri ve bitki kalıntıları

üzerinde sürdürülmekte olan çalışmaların ilk sonuçları da, yerleşmenin doğal konu
mundan kaynaklanan önemini sergiler niteliktedir. Ileride yapılacak çalışmaların bu ko
nularda çok daha ayrıntılı bilgi vereceğinden eminiz.
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Resim 3: Mezraa Teleilat Höyüğü ilC evre
si AV yapısı

Resim 5: Mezraa Teleilat Höyüğü iii evre,
insan heykelcikleri
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Resim 2: Mezraa Teleilat Höyüğü IIB evre
si AP yapısı

Resim 4: Mezraa Teleilat Höyüğü LV. evre
BE yapısı



2002 YILI PANAZTEPE KAZıLARı

Armağan ERKANAL-ÖKTÜ*

ABSRACT
An eree covering approximately 3800 m2, including both the settlement and the

cemetery on the westem part of the mound, has been excavated at Panaztepe between
1985-2002. In 2002, excavations continued further within the cemetry covering 106 m2.

One of the 2 graves that were excavated in 2002 is of great importance for the
Panaztepe cemetery. This was a chamber tomb of square plan which cut into two dit
ferent cuıturallayers. The fact that a scarab and asilver omament from this chamber
tomb reflect the same treditiorı as the scarabs and si/ver omaments unearthed in pit
hos tombs excavated in 1985 necessitates the re-conskieretlotı of the pithos burials
alongside chamber burials, together with the stratigraphic evidence.

Square-plan chamber tombs have been encountered for the titst time in Panaz
tepe. A new type can therefore be added to the typology ofgraves belonging to the 1st
cultural horizon of the Panaztepe cemetery. More information concerning this tıotizon,
the first of the two horizons and usua/ly supplying fewer finds, could therefore be obta
ined. Our work continues in order to better define and place this iıotizotı, which is da
ted to the end of the 2nd millenium B.C., withirı the cultural history of the region.

Architectural remains and at least two associated floors have also been excava
ted in the westem cemetery of Panaztepe. This feature of semicuculer construction,
which could be defined as a workshop, dates to the beginning of the Middle Bronze
Age. This discovery demonstrated that the workshop quarters, first investigated during
the excavations of 1985, spreads over a much wider area than previously thought. We
also ascertained that this level was constructed on top of Early Bronze Age levels, pro
ving that the Early Bronze Age settlement also extends over a very large area.

2002 yılı Panaztepe kazılan Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü',nün , T. C. Kül
tür Şakanlığı Döner Sermaye Işletmeleri Merkez Müdürlüğü'nün (DOSIMM), Hacette
pe Universitesi'nin, Türk Tarih Kurumu'nun ve Institute for Aegean Prehistory'nin (INS
TAP-New York) maddi ve manevi desteği ile sürdürülmüştür. Bu vesileyle tüm ilgililere
burada şükranlarımı sunarım.

2002 yılı kazısı yaklaşık iki ay sürmüştür. Kazı ekibi Prof. Dr. Hayat Erkanal;
Yard. Doç. Dr. Bora Uysal; Araş, Gör. Kadir Büyükulusoy ve Neyir Kalankaya; Resto
ratör Buket Aladağ; Hacettepe Universitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Zülfikar

Prof. Dr. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi. Arkeoloji Bölümü, 06530 Beytepe
Ankara! TURKIYE.

Düzeltme: 24. Kazı Sonuç/an Top/ant/sı 1. çift, Ankara, 2003, s.227'de yer alan "2001 Yılı Panaztepe Kazıları" adlı

bildirinin yazarları olarak Armağan Erkanal-Oklü ve BinnurGürler'in isimleri görülmektedir. Binnur Gürler'in ismi bas
kı hatası sonucu yer almış olup kendisinin Panaztepe Kazısı ile hiçbir ilişkisi yoktur.
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Akyüz, Özge Buldur, Mehmet Sarıkaya, Gökçen Şeker, Mehmet Kaya Yaylalı; Ege Üni
versitesi Sanat Tarihi öğrencilerinden Meltem Erdul; Anadolu Universitesi Arkeoloji Bö
lümü öğrencilerinden Ceyhun Çokal ve Berkay Yalçın ile Arıkara Universitesi Başkent
Yüksek Okulu Restorasyon Yüksek Okulu öğrencisi Ezgi Ozpamir'den oluşmuştur.

Tüm kazı ekibine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ederim.
Bakanlık temsilcisi olarak kazıya Samsun Arkeoloji Müzesi uzmanlarından Ne

cati Kodalak katılmıştır. Kendisine yapıcı katkılarından dolayı şükranlarımı sunarım.

Menemen'in 13 km. batısında bulunan Panaztepe'de bilindiği gibi kazılar üç kı

sımda yoyunlaştılmıştır (Plan: 1)1. Bu kısımlar tepe üzerinde bulunan akropol, tepenin
kuzey ve doğu yamacında bulunan liman kent ve daha çok tepenin güney yamacında

yer alan mezarlık alanıdır. 2002 yılında Geç Tunç çağına ait batı mezarlık alanında ve
bu mezarlığın altında bulunan Orta Tunç çağı yerleşiminde çalışılmıştır.

Mezarlık Alant Kazılan
Panaztepe'nin batı yamaçlarında yer alan mezarlık alanı kazılarına 1985 yılın

dan beri zaman zaman ara verilerek devam edilmektedir. Bu mezarlık batıya ve güney
batıya doğru meyilli bir arazi üzerinde devam etmektedir. Bir taş platforma sahip me
zarlık kuzeybatı-güneydoğu yönünde inşa edilmiş bir duvar ile ikiye bölünmüştür. 2002
yılında bu alanın güneybatısının güney bölgesinde, özellikle meyilin yoğun olduğu ke
siminde kazı çalışmaları sürdürülmüş, taş platformun güneybatıya doğru gelişim şekli

ortaya konmuştur.

2002 yılında, 1999 yılında önemli bir kısmı kaz"an CF mezarının güney kesimi
de açılarak bu mezarın çevresi tümüyle ortaya çıkarılmıştır. Bu kesimden başlamak

üzere güneye doğru taş platform tahribat nedeniyle bozulmuş ve taşları dağılmıştır.

2002 yılı kazı alanında taş platform kuzey-güney doğrultusunda 0,40-0,45 m.lik
bir düşüş göstermektedir. Bu arada CF mezarının 2,20 m. güneybatısında bir oda me
zar saptanmıştır. Bu mezar CO harfleriyle tanımlanmıştır. Bu mezarın bulunduğu yer
de taş platform kesilmektedir. Fakat buna rağmen bu mezarın kapak taşlarının taş plat
formla aynı seviyede olduğunu ve hatta bütünleştiğini söylememiz olanaklıdır. CO me
zarının kapak taşlarında belirgin olarak görülen çökme izleri, büyük olasılıkla, mezar
çevresinde bulunması gereken taş platform tahribata uğradığı sırada, ortaya çıkmıştır.

Taş platformun tahribata uğraması nedeniyle mezarla ilişkilendirilebilecek in situ plat
form taşları görülememiştir.

Yaklaşık 0,18 m. derinleşildiğinde CO mezarının kuzeydoğu ve güneybatı ke
simlerinde daha eski ikinci bir taş döşeme kalıntısı açığa çıkarılmıştır. Bu yeni taş dö
şeme, mezarın bulunduğu alanda izlenmemektedir. Bu nedenle mezar bu alana taş dö
şemeden sonraki bir dönemde inşa edilmiş olmalıdır (Plan: 2; Resim: 1). Döşemenin
iyi korunan kesiminden toplanan seramik örnekler Liman Tepe Orta Tunç çağı ııı. Mi
marı tabakasıyla çağdaştır.

Bu mezar kapak taşları kaldırılarak tepeden açılmıştır (Resim: 2). 1,55x1 ,59 m.
boyutlarında olup ana mekanı yaklaşık kare görünümündedir. Kuzey duvarının uzatıl

masıyla dar bir stomion oluşturulmuştur. 0,95 m. uzunluğundaki starnionun genişliği
dromos kısmında 0,67 m.den 0,88 m.ye genişlemektedir. Dromos 0,62xO,88 m. boyut
larında bir mekan oluşturmaktadır. Bu mekan bir taş örgü ile dışa doğru kapatılmıştır.

Mezarın bu kesimi dıştan kazılmamıştır. Buna rağITJ.en, bu kapatma duvarının dış kısı

mında bir yığıntı taş grubunun bulunması olasıdır. Ust kısımda bulunan bir taş kümesi
bu görüşü destekler niteliktedir.

CO mezarının ana mekanı Panaztepe'nin tholos mezarları gibi kuru duvar tekni
ğiyle inşa edilmiştir. Nispeten düzgün bir görünümde olan duvar taşlar, bindirme yön-

Plan 1 ve 2 Araş. Gör. Kadir Büyükulusoy MA tarafından yayın için hazırlanmıştır. Kendisine bu vesileyle en içten
şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim.
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temiyle yukarıya doğru bir meyil oluşturmakta ve mezar hacmi yukarıya doğru daral
maktadır. Ust kısımda daralan mezar ana mekanı ise kapak taşlarıyla daha kolay bir
şekilde kapanmaktadıre.

CO mezarına en az 4 birey qörnülmüştür (Resim: 3). Mezar eşyası olarak süs
eşyaları, ağırşaklar, aşık kemikleri, iki seramik kap ve bir skarabe ele geçirilmiştir. Bu
skarabe üzerinde kısmen korunan iki işaret seçilebilmektedir. Bilindiği gibi 1985 yılın

da bir pithos mezarda 2 skarabe bulunmuştur. Bu örneğinde diğer örnekler gibi aynı

dönemde Panaztepe'ye getirilmiş olmaları olasıdır. 2002 yılında bulunan skarabenin
ön değerlendirmesi Dr. Crista Mlinar tarafından yapumıştır». Mlinar skarabenin tümü
nün korunmamış olmasına rağmen, blçimsel özellikleri ve "kamış yaprağı" (Schilfblatt)
motifinin kullanılış biçimi nedenleriyle M.O. 12. yüzyıla tarihlendilebileceğini ifade et
rniştlr-.

Mezarın konumu, yönü ve seviyesi dikkate alındığında, taş platformla bağlantılı
olduğu düşünülebilir. Mezar içinde bulunan 2 seramik örnekten bir tanesi ip delikli kulp
lu, şişe görünümünde bir kaptır (Resim: 4)5. Aşınmış görünümdeki bu kabın bazı par
çaları noksandır. Bu nedenle yeniden kullanılan eski bir örnek olabilir. Bu tür kaplar da
ha önceki yıllarda daha eski olan tholos mezarlarda da ele geçirilmiştir.

Mezarın dromos kısmında iki parça halinde bulunan.gümüş aplik parçaları

önemli bir buluntuyu oluşturur. Bu tür benzer bir buluntu Panaztepe'de 1985 yılında bir
pithos mezarda ele geçirilmiştir.

Bu yeni mezar şekli Panaztepe mezar tipolojisine yeni bir boyut kazandırmıştır.

Kare planlı, stomion ve dromoslu bir oda mezar ilk olarak karşımıza çıkmaktadır. Da
ha önceki yıllardan tanınan tholos benzeri mezarlar, pithos mezarlar, sanduka mezar
lar, kutu mezarlar yanında artık kare planlı oda mezarlar da Panaztepe mezarlığının
yeni bir mezar türü olmaktadır. CO oda mezarı ile ilgili değerlendirme çalışmalan ha
len devam etmektedir. Kesin ve detaylı bilgiler bu çalışmalar sonunda verilebilecektir.

2002 y',Ilında açığa çıkan ikinci bir mezar da bir taş sanduka mezardır (Resim: 5).
Bu mezar CO harfleriyle tanımlanmıştır. CF pithos mezarın yakınında tespit edilen bu
ikinci mezar 0,85x1 m. boyutlarındadır. Doğu-batı istikametinde uzanmaktadır. Boncuk
taneleri dışında mezar eşyası çıkmamıştır. Mezar bir çocuğa aittir. Bu mezar da taş

platformla bağlantıl: olmalıdır.

Yerleşim Alam Kazılan

Kazı alanının güneye doğru genişletilmesi sonucunda, alanın güney yarısında,

dış kısmı güneye gelecek şekilde yarım daire şeklinde bir yapı kalıntısı açığa çıkarıl-

2 Dikdörtgen planlı taş örgü oda mezarlara (chamber tomb) Batı Anadolu'da Geç Tunç Döneminin SOl'1u ve Demir Dö
neminde rastlanmaktadır.OrneJjin: Geç Hellas III C Dönemi'ne verilmesi gereken ızmir Ili, Menderes Ilçesi, Bakla Te
pe mezarı burada anılmaya deger (Karş. : H. Erkanal, T. Özkan, "1996 Bakla Tepe Kazıları", 19. KSr 1, Ankara, 1998,
<101-405, Res. 2; T. Özkan, H. Erkanal, Tahtalı Barajı Kurtarma Kazısı Projesi (Tahtalt Dam Area Salvage Project),
ızmir, 1999, 14 vdd, Res. 9-10. Ancak söz konusu mezar olasılıkla kırma taşlardan oluşan bir türnülüsün merkezinde
yer almış olmalıdır. Bu mezarın üst örtüsü de tam olarak anlaşılamamıştır.

Panaztepe mezarı ile benzerlik kurulabilecek diğer örnekler Bodrum yarım adasından Çömlekçi ve Dimril'den tan ın
maktadır. Sub-Miken-Protogeometrik Dönemlerine verilmek istenen bu mezarların mezar mimarileri ve üst yapıları
hakkında bilgiler sınırlıdır (Karş. Y. Boysal, "Karya Bölgesinde Yeni Araştırmalar", Anadolu (Anatol/a) Xi 1967, Anka
ra, 1969,s.10-16; Res. 15-19; Res. 24 a-b, 25-26). Panaztepe örneğinin soyulmadan bulunmuş olması, mezar mima'
risinin tüm detaylarının anlaşılması açısından büyük önem taşır.

Milet Değirmentepe'de kayaya (tüfe ?) oyularak yapılan ve ana mekanı kareye yaklaşan dromoslu oda mezar anılma
ya deQer. Henüz detaylı yayını yapılmamış olan bu mezardan GH III B-C Dönemlerine ait buluntuların ele geçirildiği
ne deginilmektedir. Sayıları 11 (?) olan Değirmentepe mezar grubunun yayını yapıldıktan sonra gerçek anlamda bir
değerlendirme yapılabilir (Bu konuda karş.: W.-D.Niemeier, "The Mycenaeans in Western Anatolia and the Problem
of the Origins ot the Sea Peoples", S. Giltin, A. Mazar, E. Stern (eds), Mediterranean Peoples in Transition. In Honor
of Professor Trude Dothan, Jerusalem, 1998, s. 36, dn. 29, res. 10-12).

3 A. Erkanal-Öktü, "Yeni Buluntular ışığında Panaztepe Kazısı", 14. Türk Tarih Kongresi.Kongreye Sunulan Bildiriler,
Resim. 4-7 (baskıda).

4 Bu konuda yardımlarını esirgemeyen Dr. Crista Mlinar'a en içten duygularımla teşekkürü bir borç bilirim.

5 Devetüyü rengindeki hamuru ince taşçık ve mika katkılı; mika katkılı kırmızı kalın astarlı, iyi fırınıanmış; perdahlı.
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mıştır (Plan: 2; Resim: 6). Yapı eğer daire şeklinde düşünülürse, 7 m.lik bir çapa sahip
olmaktadır. Korunan izlerden bu yapının orjinal şeklinin daireden çok yarım daire şek

linde olması düşünülebilir. Kabaca işlenmiş plaka taşlar duvarın iki tarafına dik olarak
yerleştirilerek duvar inşa edilmiştir. Dik taşların arası ayrıca moloz taşlarla doldurul
muşturs. Korunan mevcut kalıntılara dayanarak burada yarım daire şeklinde rüzqara
karşı perde şeklinde bir duvarın inşa edilmiş olabileceği düşünülebilir. Duvarın iç kıs
mında yapılan sondaj kazı çalışmalarında muntazam olmayan bir taş döşeme tespit
edilmiştir. Bu döşeme duvara dayanmaktadır. Burada ele geçirilen seramik liman Te
pe Orta Tunç çağ ı ıv. tabakasıyla çağdaştır.

Duvarın iç kısmında, kuzeybatı ve kuzeydoğusunda yer yer korunmuş seramik
parçası döşeli fırın veya ocak tabanlan. yanık alanlar açığa çıkarılmıştır. Bu kalıntılar

doğrultusunda burada açık havada ateşle çalışan bir atölyenin varlığı söz konusu ola
bilir. Geniş bir alana yayılmış vaziyette ele geçirilen Orta Tunç çağı seramik parçaları
yanında, çakmak taşı ve çört atölye artıkları, hayvan kemikleri, deniz kabukları, maden
cüruf parçaları bu alanda açığa çıkarılmıştır. Ayrıntılı değerlendirmelerve analizler ya
pıldıktan sonra bu konuda daha ayrıntılı bilgi verilebilecektir. Çevrede çöp alanlarının

var olup olmadığı bundan sonraki yıllarda yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya ko
nabilecektir.

2002 yılında yapılan kazı çalışmaları sonucunda, yarım daire planlı yapının li
man Tepe Orta Tunç Çağı ıv. tabakasıyla liağdaş bir evrede ilk olarak inşa edildiği an
laşılmıştır. Yapı Liman Tepe Orta Tunç Çagı iii. tabakasıyla çağdaş bir evrede de kul
lanılmıştır. Seramik döşeli fırın ve ocak tabanlarıyla bu mimari düzenleme büyük olası

lıkla bir çeşit açık hava pişirme yeri olmalıdır. Kontrol kazıları bu konulara açıklık geti
recektir.

Yapının daha çok dış kesiminde tespit edilen iri boy seramik parçaları arasında

bir kaba ait örnekler önem taşımaktadır. Gövdesinde "kanat biçiminde" karşılıklı 2 ka
bartma spiral bezeme bulunan iri parçalar, Hlsarhk/Troya'dan tanınan ve "Red Coated
Ware"7 olarak tanımlanan kap tipiyle yakın ilişki içindedir. Hisaruk/Trcya Erken Tunç
Çağı II-III tabakalarına ait olan bu kap tipinin yakın benzerlerinin burada ele geçirilmiş

olması, yarım daire pl~nlı yapının daha eski bir tabaka içine veya üzerine inşa edildiği
ni düşündürmektedir. Onümüzdeki yıllarda bu konuya da kesinlik kazandırılacaktır.

SONUÇ
1985-2002 yıllarında Panaztepe'nin batı kesimindeki mezarlık ve yerleşim böl

gelerinde yaklaşık 3 800 metrekarelik bir alan kazılarak açığa çıkarılmıştır. 2002 yılın

da ise kazılan bu alanın 106 metrekarelik bir bölgesinde derinleşilerek çalışmalar sür
dürülmüştür.

2002 yılında açığa çıkarılan 2 yeni mezardan bir tanesi Panaztepe için büyük
önem taşımaktadır. Bu mezar iki tabakayı delerek inşa edilen kare planlı bir oda me
zarıdır. 1985 yılında pithos mezarlarda bulunan iki skarabenin yanı sıra bu yıı oda me
zarda açığa çıkarılan skararabe ile gene 1985 yılında kazılan bir pithos mezarda bulu
nan gümüşten yapılmış bir aplikle söz konusu oda mezarda bulunan gümüş aplik par
çalarının aynı anlamda üretilmiş objeler olması, stratigrafik kriterlerin yanı sıra, 2002 yı

lı oda mezarının da pithos mezarlarla birlikte değerlendirilmelerinin zorunluluğunu or
taya koymuştur.

Ayrıca kare planlı oda mezar tür olarak Panaztepe'de ilk olarak karşımıza çık

maktadır. Böylece bu mezar sayesinde Panaztepe'nin i. Mezarlık Çevreni' ni oluşturan

6 Benzer bir uygulama HisarlıkfTroya'da açığa çıkarılan apsidal yapıda da dikkati çekmektedir (Karş.: D. Easton, B. We
ninger, "Troia vı Lower Town-Quadrats IB and KB: A Test Case for Dating by Pottery Seriation" 8tudia Troica 3, Ma
inz am Rhein, 1993, s. 57 vdd, Fig. 15, 16).

7 Karş.:Troia. Traum und Wirklichkeit (Ausste/lungsführer).Braunschweigisches Landesmuseum und Herzog Anton VI
rich-Museum, Braunschweig, 20012, 144 vd, renkli resim.
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mezar tipolojisine yeni bir tip daha eklenmiştir. Bu kazılar sonucunda saptanan iki ana
mezarlık çevreninden daha az mezar buluntusu veren ve bu nedenle de bilgilerimizin
daha slnır.l.' olduğu üstteki ı. Mezarlık Çevreni'nin daha yakından incelenmesi sağlan
mıştır. M.O. 2. binyılın sonuna tarihlendirdiğimiz bu çevrenin kültür tarihindeki gerçek
yerini alması ve kültürel tanımının yapılabilmesi için çalışmalarımız büyük bir titizlikle
sürdürülmektedir.

Gene 2002 kazıları sırasında Panaztepe'nin Batı Mezarlığı'nın altında yer alan
önemli bir mimarı kalıntı ve buna bağlı en az 2 taban seviyesi tespit edilmiştir. Daha
çok bir tür imalathane olarak tanımlanması gereken yarım ay şeklindeki bu yapı Orta
Tunç çağının başlarında inşa edilmiştir. Bu yapı sayesinde 1985 yılından beri incele
nen Orta Tunç çağı atölyeler mahallesinin çok daha geniş bir alana yayıldığı anlaşıl

maktadır. Bu yapının da Eski Tunç Dönemine ait bir katmanın üzerine oturduğu sap
tanmıştır. Böylece Eski Tunç Döneminde Panaztepe' de çok geniş bir alana yayılan bir
kentin varlığı da yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başlamıştır.

Ayrıca 2001 yılında da başlatılan Kuzey izmir Menemen Ovası Yüzey Araştırma
sı'na8 bu yıl da devam edilmiş ve önemli bilgilere ulaşrlrmştrrs, 2003 yılında da bir ta
raftan yüzeyaraştırması sürdürülürken diğer taraftan da gene mezarlık aıanında kazı

lara devam edilecektir.

8 A. Erkanal-Öklü, A. G. Akalın, K. iren, c. Lichter, "2001 Kuzey izmir-Menemen Ovası Yüzey Araştırması", 20. AST 1,
Ankara, 2003, 301-314.

9 A. Erkanal, K. iren, "2002,Yılı Güney Aiolis Yüzey Araştırmaları", Türk Eski çağ Bilimleri Enstitüsü. Haberler 15 (2003)
s. 20; a. y. "2002 Kuzey ızmir-Menemen Ovası Yüzey Araştırması", 21. AST 1 (baskıda).
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PANAZTEPE

Plan 1: Panaztepe'nin topografik planı
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PANAZTEPE 20Cfl. ~.A Plan 2: 2002 yılı kazı alanı planıL-- ~
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Resim 1: N/19 alanında CO ve CÖ mezarları

Resim 2: CO oda mezarı

Resim 3: CO oda mezarının açıldıktan sonra in situ bulun
tuları ile durumu
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Resim 4: Şişe biçimii kap

Resim 5: cö taş sanduka mezarı

Resim 6: Nl19 alanında Orta Tunç Dö
nemi kalıntıları
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KSANTHOS 2002 YILI KAZı KAMPANYASı

Jacques DES COURTlLS*

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün temsilcisi olan Sayın Ömer Çakır'ın da
bulunduğu Ksanthos kazısı 1.3 Haziran'la 31 Temmuz arasında yer almıştır. Ekip yak
laşık (stajyerler de dahil olmak üzere) 30 üyeden oluşmaktaydı. EI işçiliğinde kullanılan

yerli işçi sayısı da en çok 33'ü bulmuştur. Kazıları devam ettirmemize izin veren Anıt

lar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi sunarım. Kınık Belediye Başkanı

Sayın Aksoy da, molozların atılmasını sağlayan bir kepçeyle iki kamyonunu yeniden bi
ze ödünç vermiştir.

1- ŞEHiRCiLiGiN iNCELENMESi PROGRAMI
Geçen yıllarda olduğu gibi, L. Cavalier'nin baş sorumlu olduğu bu yılki çalışma

lar şehrin anıtsal merkezini içermiştir. Bu kampanyanın bitiminde, Roma Döneminde
döşemeli bir meydanda dik bir açıyla birbirini kesen iki dolaşım aksından oluşan kardo
ve dekumanus, bu kısım hakkında, yani şehrin topografyası hakkında, dikkatleri çeki
yordu. Bu iki aks boyunca, kuzeyden güneye doğru, sivil bir bazilikayla çevrilen birinci
meydan (yukarı agora, bkz. 1.1.b) ve sonra daha aşağıda ikinci bir meydan (bkz. 1.1.d)
yer almaktaydı.

a- Dipilon (Resim: 1)
2001 yılında bu yapıya ait 100'den fazla taş bloğunun yerleştirilmesi sona erdi

ğinden dolayı, bu yıl Mimar C. Quichaud rölövelerini bitirmek için gelmişti. Kendi artık
şimdi L. Cavalier ile birlikte yayın işini gerçekleştirmeye çalışacaktır. Burada söz konu
su edilen yapının bir zafer takı olduğunu hatırlatalım; iki geçitli bir tak olup varlığı beş

yıl önce ortaya çıkarılmıştır. iii. veya iV. yüzyıla tarihlenmektedir.

b- Yukarı Agora
. Bu agora 2001 'de tamamen temizlenmiş ve bazı yerlerinde sondajlar yapılmıştı.

Buna ilave olarak bu yıl şunlar yapılmıştır:

- Batı portiğinin kuzey ucunda yüzeyde yapılan temizleme işlemi sayesinde bir
Pan flütü ve bir de kartuşla süslü bir mozaiğin kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Kartuşun

içindeki yazıt neredeyse tamamen yıkılmıştır.

- Meydanın ortasından kayaya doğru 11 200 No.lu bir sondaj: Bu sondaj meyda
nın yer döşemesinin altında Bizans Döneminden kalma kalın bir duvarın varlığını orta
ya çıkarmıştır. Bu duvarın varlığı konusunda tatmin edici bir açıklama henüz buluna-

Prof. Dr.Jacques DESCOURTILS, Maison de I'Archeologie, Universile de Bordeaux III, F-33607 Pessac CedexlFRANSA
E-mail: jacques.des-courtils@wanadoo.fr
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mamıştır. Bu duvarın seviyesinin altında kuru taştan yapılma ve muhtemelen Klasik
Döneme ait bir başka duvardan kalma çok küçük kalıntılar bulunmuştur.

c- Sivil Bazilika (Resim: 2)
Bu önemli yapı 2002 yılının başlıca çalışmalarına konu olmuştur. Bir mimar, bir

desinatör ve 2 stajyer mimar hanım, ortalıkta görülen blok taşlarının ve kalan binanın

sistemli olarak hem rölövelerini çıkarmış, hem de resimlerini çizmiştir. Antik Dönemin
sonunda yıkılan güney duvarının bloklarının yerleştirilmesi için önemli imkanlar sefer
ber edilmiştir. Son olarak, 2001'de başlatılan batı kanadındaki bir sondaj bitiriimiş ve iki
yeni sondaja daha başlanmıştır.

Sondaj 14000: Bu sondajın en alt seviyeleri Klasik Döneme ait, küçük taş par
çalarından oluşan duvar kalıntılarını örten ve Hellenistik Dönemden kalma bir toprak
yığıntısının varlığını ortaya çıkarmıştır. Böylece, birbirini izleyen birkaç seviye kolayca
gözlemlenmektedir: Hellenistik toprak yığıntısıyla kaplanan (belki bu ilk şehireilik planı

na aittir) Klasik Döneme ait bir seviye ve bu defa Roma Döneminden kalma sivil bazi
likanın inşası sırasında biriken ikinci bir toprak kaplama seviye.

Sondaj 14200: Bu sondaj çukuru doğu nefinin kuzey tarafında açılmıştır. Diğer

sondajdan daha kolayanlaşılansonuçlar vermiştir: Roma bazilikasının inşası sırasın

da biriken toprak yığıntıyla doğrudan kaplanan Klasik Döneme ait birkaç küçük duvar
kalıntısını ortaya çıkarmıştır. Bu sondajların ilk sonuçları bu yerlerin tarihiyle bağdaş

mayan bir görüntü vermektedir. Kayalık kısımda çok az iz bırakan Geç Klasik Dönem
deki bir yerleşimden sonra, geç döneme bina inşa edilmiştir. Bu işlemden önce muhte
melen bölge genelolarak düzleştirildiğinden,ara dönemlere ait herhangi bir kahntı ve
ya izin bulunamaması olayı açıklanabilmektedir. Son olarak binanın içinde, On-Bizans
Döneminde yapılan değişiklikler (14100 No.lu odanın enine inşa edilen bir taş oluk ve
ya çörten) binanın bu devirde hala kullanılmakta olduğunu göstermektedir.

Pek küçük izler (14 000 sondajının toprak dolgu katı), bir deposunun kalıntıları,

Roma Devrinde temellerde kullanılan eski sütunların yuvarlak parçaları, bu kısmın Hel
lenistik Dönemden itibaren yeniden tanzim edilmeye başlandığını düşünmektedir: Bi
rinci meydan ile Dor üslObundaki birinci portik burada yer alıyorken, Roma Döneminde
yapılan genel düzenlemeler nedeniyle neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır.

Kuzey ucunda ise, binanın üç nefi tek bir odada son bulmaktadır; bu oda 10 m.
genişliğinde, 18 m. uzunluğunda olup zeminde hala mozaiklerini muhafaza etmektedir.
Bu mozaiğin dekoru çok basittir, ama aşağı yukarı orta yerinde Homeros'un llyada'sm
dan (XII, 349) alınma ve mozaik parçalarıyla yazılı bir cümleyi içermektedir. Bu cümle
şu anlama gelmektedir: "lykialıların şefieri çarpışmada korkunçturlar." Bu söz Troyalı

lar'ın müttefiği olarak Troya Savaşı'na katılan lykialı askerlerin kahramanlığını hatırlat
maktadır.

Şehrin bu kısmında Yunanca yazılı çok sayıda kitabe bulduk, ancak bunlar Ro
ma Döneminden kalma olup resmi metinler içermektedir; içlerinden bir tanesi de "dün
yanın kurtarıcısı" denen Imparator Hadrianus'un adına yazılan bir kitabedir.

Hesmi nitelikteki bu kitabelerin varlığı, hem de biraz önce bahsettiğim binanın

planı, buranın kazısını yapan Madame Cavalier'ye burada bir Roma bazilikasının, ya
ni politik, ekonomik ve adlt işlevleri olan bir yapının bulunduğunu düşündürdü. Bu tip
yapı Roma uygarlığının karakteristik bir binasıdır. Anadolu'da pek çok örneği bulun
maktadır: Birkaçını saymak gerekirse, Aspendos'ta, Efes'te, lzmir'de, Ksanthos'ta da
bir tane bulunması akla çok yakındır ve bunu "Romalılaştırma" işleminin bir işareti ola
rak yorumlayabiliriz. Ama bu durum Ksanthos'lularınşanlı geçmişlerini iftiharla hatırla

maiarını, biraz önce bahsettiğim mozaikteki kitabenin gösterdiği gibi, engellememekte
dir. Sözünü ettiğimiz mozaik, Roma imparatorlarına belki saygı göstermek üzere, adla
rına özel bir salona yerleştirilmişti: lykialı kahramanlar Sarpedon ve Glaucos'un Roma
imparatorlarından çok önceleri lykia'da hüküm sürdüklerini böylelikle hatırlamaktadır.
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d- Aşağı Agora
Kuzey ve güneydeki iki agora arasında, kuzeyden güneye doğru, büyük bir aç

ma açılmıştır. Halen bu iki agora çağlar boyunca biriken toprak yığmalarından oluşan

bir tepecikle birbirine bağlıdır (sondaj No. 15000). Bu açma, aşağı agora hizasında or
tadan kaybolan ama bu iki meydanı birbirine bağlayan bir sokak ile portiklerin varlığını

gün ışığına çıkarmıştır. Ayrıca, aşağı meydanı çevreleyen portiklerden birine ait olan ve
hala yığıntılar içinde ayakta kalan bir sütunu da ortaya çıkarmıştır.

Bu gözlemlerintümü, şehireilik programımızın bir kısmı temel varsayımımızı

doğrulamaktadır: M.S. ii. yüzyılda, Ksanthos'un merkezi, şehir merkezini tamamen ye
niden tanzim etmeyi amaçlayan büyük bir şehireilik programımın uygulanması operas
yonuna sahne olmuştur. Bu programın resmi kimlik taşıdığı açıkça görülmekte, sivil bir
bazilikanın varlığı, olayı iyice belirginleştirmektedir, zira Roma Döneminde, her tür şeh
rin politik ve ekonomik yaşamının temel binası bu bazilikadır.

1.2- BizANS PROGRAMI
A.M. Maniere-leveque, Lykia akropolündeki erken Bizans evinin kazısını bu yıl

bitirmiştir. Bu yılki operasyonlar evin giriş kapısının ortaya çıkarılmasıyla, küçük bir kıs

mının (kuzeydoğu köşesi) kazısını içermektedir. Bu kazılardaki sekanslar, geçen kazı

lar sırasında rastlanan kronolojik sekanslarla aynıdır. Yine aynı binanın doğusunda, to
nozlu bir odanın içinde, bir ocak ile stoklama basenleri bulunmuştur. Burada bulunan
malzeme bu kısmın ilk kez olarak ii. yüzyılın sonuyla, iii. yüzyılın başında kullanıldığı

nı göstermektedir. Belki, söz konusu olan bu oda daha önceleri bir dükkan iken, bu bö
lürnün daha sonra yeniden tanzimi sırasında, evin şahsi kullanıma geçirilmesiyle, eve
dahil edilmiş olabilir (II. yüzyıl sonu veya V. yüzyıl başı).

2- KEŞiF iNCELEME ÇALIŞMALARI

2.1- EPiGRAFiK KEŞiF

P. Baker ve G. Theriault, Laval Üniversitesi'nden (Quebec, Kanada) bir öğrenci
si yardımıyla, Ksanthos sitindeki yazıtların sistemli bir şekilde toplanması işine devam
etmişlerdir. 2002 yııı bilançosu şöyledir:

- Şimdiye kadar bilinmeyen 33 yazıtın çoğu bu yıl keşfedilmiştir (Bazılan Prof. P.
Demargne tarafından 1950'Ii yıllarda görülmüştü). Bu yılki kazılarda, 12 yeni yazıt or
taya çıkarılmıştır.

- Artık Corpus'ta yer alan (1886) ve daha önce yayınlanmış olan 15 metin yeni
den bulunup okunmuştur.

Epigrafik buluntular çok bololmakla birlikte, 2001 yılına göre biraz geride kalmış

tır: Bunun nedeni çalışma koşulları değildir, 2001 yılının özellikle verimli bir yıl olmasın

dan kaynaklanmaktadır. Yayına hazırlanmak üzere bütün bu metinlerin incelenmesine
şimdiden başlanacaktır. Yeri gelmişken hatırlatalım, bu metinlerin çoğu Roma Döne
minden kalma olup Yunancadır ve büyük bir kısmı maalesef tam değildir. Ilk inceleme
lere göre, tarih açısından büyük bir önem taşıyan metne rastlanmamıştır.

2.2- SERAMiK BiLiMSEL iNCELEMELER
Bu kazı sırasında iki işlem sona erdirilmiştir:

- C. Carponsin ile F. Merlet, 2001 ve 2002'de bulunan kuzey agorası ile sivil ba
zilikanın seramikleriniincelemişlerdir, bu çalışma sayesinde bu kısmın değişik dönem
lerinin kronolojlsi biraz daha netleşmiştir;

- E. Pellegrino erken Bizans evinin materyelinin incelenmesini sürdürmüştür.
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2.3. ARKEOZOOLOJiK iNCELEME
Avusturyalı iki hayvanbilimcisi, Prof. Dr. G. Forstenpointner He Dr. G. Weisseng

ruber, 1992-1996 yıllarında des Courtils-Marksteiner'in kazılarında bulunan hayvanlar
la ilgili materyalin incelenmesine yardım etmişlerdir. Bu işlemin öneminin ötesinde,
Lykia'daki diğer sitlerde bu uzmanlarca yapılan gözlemlerin isbatını bu inceleme sağ

ıamıştır: Antik Dönemdeki küçükbaş hayvan sürüsü, keçileri n dışında neredeyse, yal
nızca koyunlardan oluşmaktadır, şaşkınlık veren bu gözlemlerne ekonomik ve sosyal
alanlarda yeni ufuklar açmaktadır.

2.3- »cn. KAZıLAR
Türk yetkililerin istekleri doğrultusunda, mezarlar üzerinde iki defa acil kazı yapıl

mıştır:

-Sitin güney duvarlarınınyanında, alt kenarında geçen yolun genişletilmesi sıra

sında aniden kaya mezarı ortaya çıkmıştır. Bu iki mezar inşa edilmiş önyüzlere sahip
tir, ama Antik Dönemden beri yıkıktır. Bizim mimarlarımız tarafından tamir edilip yerle
rine yerleştirilmiştir. Yapılan kazı önemli hiçbir sonuç vermemiştir.

-Fransız kazısına ayrılan yerin sınırları dışında yapılan diğer yol yapımı çalışma
ları sırasında, Ksanthos sitinin yaklaşık 1 km. kuzeydoğu yönünde ve uzaklığında iki
yeraltı mezarı ortaya çıkmıştır. Bu mezarların kazısı, geç Hellenistik Döneme ait, bir
kaç tortul malzemenin (mezarlar uzun zaman öncesinde yağmalanmıştır) bulunmasını
sağlamıştır.

Bu iki işlem, bugüne kadar hakkında çok az belgeye sahip olduğumuz Ksan
thos'un nekropolleri hakkında bilgilenmemizi sağlayacak önemli bir bilimsel kazanç ge
tirmiştir.

3- RESTORASYON VE SiTiN TANITIMI ÇALIŞMALARI
3.1- MOZAiKLER
Sayın Serigül Yeşil, sitte bulunan mozaiklerin durumlarını belirten ve bunların

hem restorasyonu, hem de muhafaza edilmelerinin fiyatlarını veren bir programı hazır
lamak üzere Ksanthos'a gelmiştir. Bilindiği gibi, eski ve yeni kazılar sırasında, az çok
büyük çapta (Bizans bazilikasında bulunan ve son on yıl boyunca tamamı restore edi
len mozaikler dışında, hiçbiri tam değildir), çok sayıda mozaik parçası sitte bulunmuş

tur. Bu mozaik parçalarının dikkate değer bir özellikleri yoktur (ne değerli, ne de güzel
likleri açısından), ama yine de çok nazik bir bakımı gerektirmektedir.

Oysa, arkeolojik buluntuların tesadüfen ortaya çıkarılması, Serigül Hanım'ın

programını bozmuştur. Zira, Serigül Hanım'ın sitte bulunmasıyla, üç önemli mozaik bü
tünün beklenmedik bulunuşu aynı zamana rastlamıştır:

-Yukarı agoranın doğu portiğinde Pan flütü mozaik
-Dekumanus'un güney portiğinde 60 m2lik bir alan gün ışığına çıkarılmıştır ama

portik yaklaşık 200 m. kadar yer kaplamaktadır.

-Sivil bazilikanın kuzeyodasında, 180 m2 lik tek parça bir kaplama.
Bu beklenmedik buluntular acil bakımıarı gerektirmiştir (mozaikleri bozan ot kök

leri sökülmüş, mozaikler, kısmen sağlamlaştırılmış) gerçek bir restorasyonun yapılma

sıyla sonuçlanmıştır: Restorasyonu yapılan veya gelecek kazılar sırasında yapılacak

olan mozaiklerin üstleri. Jeotekstil'le örtülüp üzerine koruyucu bir kat yuvarlak çakıl ta
şı serpilmiştir. Bu yıl bakımı yapılanlar: Sivil bazilikanın kuzeydeki büyük odasının mo
zaikleri, yan portiklerin parçaları, On-Bizans evinin 11 NE (kuzeydoğu) odasındakiler.

Bu buluşlar ve mozaik uzmanının de aynı. anda orada bulunması bizi sevindir
mekle birlikte, daha önce bilinen ve restorasyon bekleyen mozaiklere eklenen bu mo
zaikler, gelecek yıllarda, sistemli bir restorasyon ve muhafaza programı öngörmeyi ge
rektirmektedir.
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9- TiYATRO
Mimar Hande Canbilen, görevinin bir kısmını tiyatronun restorasyon u için önqö

rülebilecek sonuçların incelenmesine ayırmıştır. Bu proje, Antik Dönemin sonuna doğ

ru bir deprem sırasında binanın yıkılmasından dolayı çok karmaşıktır. Bu nedenle, bi
nanın görüntüsünü bozmadan, akıllıca bir retorasyona girişmeyi gerektirmektedir. Kom
şu kasabanın yetkililerinin arzusu binayı kullanmaktır, ancak böyle bir proje binaya giriş

ve güvenlik gibi arkeolojinin dışında kalan sorunlarla karşılaşmaktadır.

10- SiTiN TANITIMI
Anıtsal kısmın keşfinin ilerlemesi, Bizans evinin kazısının bitmesi ve yeni moza

iklerin ortaya çıkarılması bazı yeni tanıtım önlemleri almamızı gerektirmiştir. Alınan belli
başlı önlemler şunlardır:

-Ziyaretçilerin gezmelerini yönlendirecek hafif çitler yerleştirilmiştir,

- -iki amaçla beyaz çakıl taşları yayılmıştır: 1°) Restorasyonu henüz yapılmayan
mozaikleri korumak. 2°) Yıkılan antik binaların yüzeydeki yerleşimlerini belirtmek.

Bu ikinci önlem deneyimseidir, görünüşe göre iyi sonuçlar vermektedir, zira ziya
retçiler bu sayede, üzerinde bina bulunan bölümleri (örneğin portikler) boş kalan mey
dan veya sokaklardan daha kolayayırt edebilmektedir. Bunun da ötesinde, bu önlem
site, istenmeyen otların üremesini kolaylaştıran topraktan ziyade, temiz ve bakırniı bir
görüntü kazandırmaktadır.
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Resim 1: Dipylon ve dekumanus (batıdan)

Resim 2: Sivil Bazilikanın kuzeyodası
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2002 YILI BiLECiK OSMANlı DÖNEMi
ÇARŞı ALANI KAZISI

Erol ALTlNSAPAN*

GiRiş1

içişleri Bakanlığı, Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ve ÇEI<;ÜL \fakfı işbirliğince
yürütülen "Beylikten Imparatorluğa, Imparatorluktan Kurtuluşa: BILECIK" projesi kap
samında çevre düzenlemesi ve restorasyon projeleri öngörülmüştü. Bursa Koruma Ku
rulu'nun kararı ile öngörülen çalışmaların gerçekleşmesi için arkeolojik kazı yapılması

ve kazı sonuçlarına göre söz konusu projenin hazırlanması istenmiştir. Bilecik Valili
ği'nin maddi destekleriyle Söğüt Müzesi denetiminde gerçekleşecek kazının yürütül
mesi için Anadolu Universitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü ile ilişki kurul
muş ve bilimsel sorumluluğumda Osmanlı Dönemi Bilecik Kenti kazısı çalışmalarına

başlanmıştır.

2001 yılı kazı çalışmaları iki aşamalı olarak planlanmıştır. Birinci aşamada rölö
ve ve restorasyon projesi yapılacak olan Orhangazi imareti ve çevresi, ikinci aşamada
tarihl kaynaklarda "aşağı mahalle" olarak adlandırılan ve Kurtuluş Savaşı sonrasında

modern Bilecik kurulurken terkedilen Orhangazi Camii'nin güneyindeki alanın kazılma

sı amaçlanmıştır. 05.06.2001 tarihinde başlayan Orhangazi imareti kazısı 06.08.2001
tarihinde bitmiştir. Kazının ikinci aşaması 06.08.2001- 06.10.2001 tarihlerinde gerçek
leştirilmiştir. Orhangazi Camii'nin güneyinde, farklı boyutlarda 36 açma açılmış ve
Cumhuriyet öncesi Bilecik Kenti'nin Çarşı Mahallesi'ndeki yapılar hakkında genel bilgi
lere ulaşılmıştır. Çalışmalar sadece yapıların duvar köşeleri ve duvar temellerinin bu
lunmasına yönelikolarak sürdürülmüş, duvar veya temelle karşılaşıldığında, yapının

dış konturlarını ortaya çıkarmak için kazı işlemi sürdürülmüştür. Bu çalışmalar sırasın

da, Süleyman Paşa Camii (t-t.yuzyrlm ilk yarısı ?), 19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başında

kent dokusu içinde yer alan, ancak yapılacak kazılar sonucunda tarihlendirebileceğimiz

dört han, Kadı Evi, Koca Kahvehane, cukkanlar ve yollar butunmuştura.

2002 YILI KAZı ÇALIŞMALARI

15.06.2002 tarihinde başlayan çalışmalara, belirlenen proje doğruıtusunda, kazı

yapılması hedeflenen, Büyük Kervansaray adı ile tanınan, şehir içi hanı ve çevresinde
ki yolların yer aldığı alanda, çevre temizliği yapılarak başlanmıştır. Kazı alanı yabani ot
ve dikenlerden temizlenerek çalışmaya hazır hale getirilmiştir.

Doç. Dr. Erol ALTINSAPAN, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanal Tarihi Bölümü, EskişehirlTÜRKiYE
Bildiri metninin "Küçük Buluntular" başlığına kadar olan bölümü, Mimarsinan Üniversitesi, Vii. Ortaçağ ve Türk Döne
mi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu'nda, (lstanbul.7-9 Nisan 2003) sunulmuştur.

2 Kazıya katılan ve sorumluluklarını başarıyla yerine getiren öğrencilerimiz, Ali Gerengi, Alımet Kurt Ayç.aAkar, Itır Ekim
Tiyekli, Ceren Bengü, Mahmut Aygat, Alaaltin Atalay, Ramazan Apaydın, Ozan 89ger, Yunus Muluk,lIhan Güner, 81
la Akar, Derya Sibel Dağyolu, Kenan Beşaltı, Rıza Layık, Sevinaz Günay, Sibel Ozdemir'e çok teşekkür ederiz.
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Büyük Kervansaray (Şehiriçihan)

Kazı öncesinde 2001 yılında yapılan sondaj çalışmaları sonucu sınırları belirle
nen 30x23 m. ölçülerindeki hanın gritlenmesi yapılarak açma alanları belirlenmiştir.Aç
malar yukardan aşağıya harflerle soldan sağa numaralarla isimlendirilmiştir (Çizim: 1).

Çalışmaya ilk olarak 2001 yılında yapılan sondajlar sonucunda ortaya çıkarılan

hanın güneydoğu köşesinden başlanmıştır. E1, E2, E3, E4, ES, E6 ve F1, F2, F3, F4,
FS, F6 açmalarıyla yapının güney duvarı tamamıyla ortaya çıkarılmıştır. ES ve Fs aç
malarında kuzey-güney yönünde güney duvara saplanan 3,5 m. uzunluğunda 85 cm.
yüksekliğinde ve 45 cm. genişliğinde bir duvar bakiyesi ortaya çıkarılmıştır. Ortaya Çı

karılan bu duvar; hanın güneyinde bulunan ve F2, F3, F4, Fs E2, E3, E4 ve Es No.lu
açmalarda tespit edilen moloz taş döşemeli zeminli ve ara bölüntülerde ahşap hatılla

rın bulunduğu dört dükkfm sırasını yapının doğusunda yer alan kuzey-güney doğrultu

sundaki geniş bölümden ayırmaktadır. Güney duvara bitişik olan dört dükkan da kare 
planlıdır. Dükkanıarın -8,33 m. kotunda tespit edilen zeminleri moloz taş döşemelidir.

Zemin döşemesinin üstünde -8,15 m. ile -8,30 m. - -8,33 m. kotları arasında bir yan
gın tabakası tespit edilmiştire. Yapının batısında gerçekleştirilençalışmalardaF1, F2 ve
E1, E2 açmalarında -8.15 m. kotunda girişin güneybatı köşesinde moloz taş döşemeli

dikdörtgenF,lanlıbir mekan ortaya çıkarılmıştır. Aynı mekanın kuzeybatısında -8.62 m.
kotunda tugla zemin döşemesine rastlanmıştır (Resim: 1). Bu durum mekanın iki fark
Ii dönemde kullanıldığını qösterrnektedir-.

Doğu bölümünün de açılan B7, C7, ve D7 açmaları ile yapının doğu duvarı or
taya çıkarılmıştır. Bu duvara batı yönünden bitişik 70 cm. genişliğinde ve 18.30 m.
uzunluğunda bir seki tespit edilmiştir. Bu bölümün zemini diğer bölümlerden farklı ola
rak sıkıştırılmış toprak zeminlidir. Avlu ile birleştiği noktada dik yerleştirilmiş tuğlalar

tespit edilmiştir. Yapının kuzeydoğu köşesi 2001 yılında yapılan sondaj çalışmalarıile
ortaya çıkarılmıştır. Bu bölümde tuvalet olduğu belirlenen, zemini moloz taş döşemeli

bölüm yer almaktadır.

Yapının kuzeyinde 10 açmada; 2.60x3.30 m. ölçülerinde altı bölüm tespit edil
miştir. Ortaya çıkarılan bu bölümler 48cm. genişliğinde molaz taş duvar/arla birbirinden
ayrılmaktadır. Hiç birinde girişe ait bir ize rastlanmayışı bu bölümlerin bodrum katta yer
aldığını düşündürmektedir (Resim: 2).

Yapının batısında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yapının girişi ortaya çı
karılmıştır. Girişin doğrudan avluya açıldığı ve eğimli olduğu tespit edilmiş, dışarı ıle

bağlantııı olan kısmında devşirme malzeme kullanıldığı görülmektedir.
Yapının bu kanadında girişin kuzeyinde kuzey-güney doğrultusundadikdörtgen

planlı bir mekan ortaya çıkarılmıştır. Bu mekanda herhangi bir zemin döşemesine rast
lanmamıştır.

Avluda gerçekleştirilen çalışmalarda yapının avlusu ile revak kısımları ortaya Çı

karılmıştır. Moloz taş döşemeli avlunun üç yönden revaklı olduğu, ortaya çıkarılan sü
tun kaidelerinden anlaşılmaktadır. Revaklarda sütun kaidelerin yanı sıra bazı kısımlar
da aynı amaca hizmet eden büyük boyutlu düzgün, taşların kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Yollar
Hanın dış duvarlarını ve 2001 yılı sondajlarında çevresınde tespit edilen yolları

ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda hanın doğusunda 1.80 m. ge
nişliğinde 25 m. uzunlugunda bir yolortaya çıkarılmıştır. Bu yolun güneyinde yüksekli
~i 36 cm. ile 86 cm. arasında değişen bir istinat duvarı ile istinat duvarının hemen do
gusunda bir su künkü açığa çıkarılmıştır.

3 1922 yılında Yunan işgali sırasında Bilecik Kenti'nin tümünün yakıldığı anlaşılmaktadır. Rastladığımız bu yangın ta
bakası, 2001 yılında yaptığımız sondajların tamamında karşımıza çıkmıştır.

4 Ayrıca bu mekanda toplu olarak 72 sikke bulunmuştur. Sikke tarihlendirmeleri yapıldıktan sonra, yapının kullanım dö
nemleri hakkında daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılabilecektir.
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.: Kervansarayıngüneyinde yapılan çalışmalarda ise; yapının güney duvarına biti
şik5 m. genişliğinde, döşemesi yapının güneydoğu köşesinden güneye dönerek de
vam edenbir yolun varlığı tespit edilmiştir. Ortaya çıkarılan bu yolun genişliği ve konu
mu göz önüne alındığında, çarşının ana caddelerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Yo
lunkervansarayın önünden geçerek "KocaKahvehane" olarak adlandırılan yapının
önüne kıvrıldığı yapılan çalışmalar sonucundaanlaşılmıştır.

KÜÇÜK BULUNTULAR
Seramikler
Kazılarda ele geçirifen seramikler Osmanlı Dönemine ait değişik teknikte yapıl

mış örnekler ile az sayıda ithal porselen örneklerden oluşmaktadır. Beyaz ve kırmızı

hamurlu sırlı seramiklerin hepsi sır altı tekniğiyle yapılmıştır. Kazılardaele geçirilen se
ramiklerden en yoğungrubu, kırmızı hamurlu tek renk sırlı seramikler teşkil etmektedir.
Bu grupta yer alan seramiklerden tam ya da tama yakın parça ele geçirilmemiştir. Ele
geçirilen parçalar çoğunlukla tabak ya da çanak gibi kapların ağız, dip ve kaide parça
lardan oluşmaktadır. Sır altı tekniğiyle yapılmış örnekler çoğunlukla bej astar üzerine
tek renk kullanılmıştır. Bu parçalarda yoğunlukla yeşil ve hardal sarısı renklerin kulla
nıldığı tespitedilmiştir (Çizim: 2; Resim: 3). Ele geçirilen kırmızı hamurlu sıraltı ve bo
yalıkazıma tekniğiyle yapılmış bezemeli örneklerde genellikle basit çizgisel kompozis
yonlar kullanılmıştır (Çizim: 3; Hesim: 4). Beyaz hamurlu seramik örnekleri tek renk sır

lı olup çok az sayıda örnekte bezemeye rastlanmaktadır(Çizim: 4; Resim: 5). Sırlı se
ramiklerindışında sırsız kazıma ve çok sayıda sırsız ve bezemesiz günlük kullanım se
ramikleri (Çizim: 5) ile ağızıık lüle ve tönbeki hazneleri ele geçirifmiştir (Çizim: .6; Re
sim: 6). Bu seramiklerin dışında 19. yüzyılın 2. yarısı-20. yüzyılın başlarına ait Ingilte
re ve Belçika'danithal porselenler ve bu porselenlerin Kütahya üretimi taklitleribulun
muştur. Kazı sonucunda ortaya çıkarılan ve form veren 703 parça seramiğin envanter
kayıtları yapılmıştır.

Sikkeler
Kazıçalışmaları sonucu 678 adet Osmanlı Dönemine ait sikke bulunmuştur. Bu

lunansikkelerden 2001 yılına ait 16 2002 yılına ait 27 adet sikke okunmuştur. Bu sik
kelerden 14 adedi gümüştür. Sikkelerin Osmanlı padişahlarına kronolojik olarak dağı
Iımışu şekifdedir:lI1.Ahmed (2) (Resim: 7), i. Mahmud (1), iii. Mustafa (2) (Resim: 8),
lL. Mahmud (6), Abdülmecid (18), Abdülaziz (8) (Resim: 9), II. Abdülhamit (1), V. Meh
med Reşad (4).

KORUMA ÇALIŞMALARI

Eski Bilecik Kenti Pazar Mahallesi çarşı alanında, gerçekleştirilen bu çalışmada

alanın korunması ve gelecek sezona kadar yapılacak çalışmalarda en az tahribata uğ
ramasını sağlamak amacı ilekorumafaaliyetleri de gerçekleştirifmiştir.

t-Kazı sonucundaortaya çıkarılanduvar ve temeller Bilecik'in seramikleri ile ün
lü Pazaryeriılçesi'nin Kınık Köyü'nden getirilenkil harç ile derzlenerek güçlendirilmiştir5.

2- Karayolları Müdürlüğü'nden temin edilen bir greyder ile Hanın doğusunda ve
güneyinde yer alan çakıl taşı (mıcır) döşeli yolda arklaraçılarak yağmur ve sel suları
nın kazı alanına akışı engellenmiştir6.

5 Kullamlan harçta kil, saman ve kireç oranları LT.O. Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Ünügür tarafından
belirlenmiştir.

6 Arkıarın açıldığı buyol CumhUriyetDöneminde oluşturulmuştur. Osmanlı Dönemi eski Bilecik kent dokusuna ait de
ğildir.
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3- iı Özel idaresi'nden temin edilen 1000 adet naylon çuval, kurn doldurularak
kazı sonucu ortaya çıkarılan mimarı dokunun çevresine diziimiş ve açılan arklarla bir
likte alanı yağmur ve sel sularından koruyacak ikinci bir engeloluşturulmuştur.

4- Ortaya çıkarılan hanın yıkılma riski bulunan duvar ve temelleri ahşap konst
rüksiyon ile desteklenmiştir.

5- Hanın tüm bölümlerinin ondülün çatılı bir sundurma ile korunması öngörül
müşse de, sadece kuzey kanadı metal konstrüksiyonlu ondülün çatı ile kapatılrruşur".

SONUÇ
15.06.2002-15.11.2002 tarihlerinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda,

"Büyük Kervansaray" olarak tanınan şehir içi hanın tamamı ortaya çıkarılarak rölövesi
çıkarılmıştır (Çizim: 7). Elde edilen mimarı bulgulardan hanın dört yönden revaklı, açık

avlulu, çift katlı olduğu anlaşılmıştır. Kuzeyde ayrıca bir bodrum katı bulunmuştur. Ha
nın inşa tarihi ve restitüsyon önerisi Osmanlı Döneminde inşa edilen benzer yapılar ile
karşılaştırması yapıldıktan sonra, belirlenecektir. Ayrıca çalışmalarda bulunan seramik
lerden üç yüz yetmişinin çizim ve katalogları tamamlanmıştır. Kazıda ele geçirilen altı

yüz yetmiş sekiz sikkenin çap, ağırlık, ön ve arka yüz nakışlarıyla yazılarının bulunduk
ları kontekst içinde değerlendirilme çalışmaları sürmektedir.

7 Bu kanada öncelik verilmesinin nedeni; yağmur ve kar sularının alt kat dükkanıarının içerisine dolmak suretiyle orta
ya çıkardığımız mimari dokuyu tahrip etmesini engellemektir.
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TYANA ARCHAEOLOGICAl EXCAVATIONS 2002

Guido ROSADA *

The border town of Tyana, as it is well known, has since remote times conveyed
the role of a frontier between the interler Anatelian plateau and the sea. This is in fact
the last city on the important route towards the eoast, and also the first city we find co
ming from the sea to the heart of the Anatolian peninsula. It is not by chance that the
trespassing of Tauro mountains, which divide two lands and almost two different
worlds, has always been referred to as Kylikon PilailPortae Ciliciae, Gülek Boğazı, as
a concrete deseription of such a peeuliar passage (Fig. 1).

Besides, it is known that the site of Kemerhisar, a large valley at the southern
edge of the plateau, is well provided with water resourees, whieh can be found within
a limited depth and which make vegetation flourishing.

Topographic and Geophysica/ Research
The archaeological enterprise in Tyana, following a survey in Kemerhisar (July

2001), started in July-August 2002. It was earried on by aresearch team composed of
topographers, geophysicists and archaeologists and it aimed to define a long term
program of archaeologieal investigation.

The main purposes of the topographical survey were:
-to provide a topographical description of the modern town of Kemerhisar;
-to point out ancient structural evidence (even if ineorporated in modern buil-
dings) and to highline present urban patterns reealling the ancient ones;
-to record stili visible ancient structures in detail;
-to create an in situ cartographieal support for further intervention.

Prof. Dr. Guido ROSADA, Universita di Padova Diparlimento di Sclenze deli' Anlichita Piazza Capitaniato, 7 35139
Padova ITALY

English version by Chiara D'lnca.

The Archaeological Mission was financed in 2002 by the Italian Foreign Affalrs Minislery and by Centro Veneto Studi
eRicerche sulle Civilta Classiche e Orientali (CE.VE.S.C.O. - Studyand Research Centre for Classical and Eastem
Cultures), whose President, Prof. Gustavo Traversari, i wish lo thank. Data regarding the geophysical survey, the aqu
educt, thermae and the movable finds were respectively collected by Ermanno Finzi, ltalo Riera, Maria Teresa Lac
hin, Stefania Mazzocchin. Graphical elaborations and drawings of the material are owed respectively to Paolo Kirsch
ner and to Giuseppe Penello and Chiara Padovan. A precious help for local relations and for dealing with the Turkish
authorilies was provided by Prof. Asım Tanış, member of the Mission. Me alsa ought to point out the concrete coua
boration with the ministerial commissary dr. Fazıl Açıkgöz of Niğde Archaeological Museum. During the excavation
campaign we received a delegation of the Province ol Padua (counsellar Dr. Massimo Giorgetti) aiming to sign a twl
ning program (whose ralificalion is expected by the and of july 2003 in Turkey, and by september-october in Italy)
between the Province of Padova and Niğde Prelecture, as well as between the town of Borgoricco (Padova) and lhe
town of Kemerhisar.
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The topographical survey in summer 2002 produced the following results:
-creation of a series of high precision reference GPS points on the ground;
-geo-reference of geophysical profiles and anomalies recorded;
-essential, detaHed and precise cartographical representation, by means of Cıas-

sical topographic profiles.
The reference points, positioned within the main analysis areas, were defined by

concrete posts supplied with topographical nails on their top. For the whole time of the
mission, a further reference station (master) was installed on the top of a building in the
city centre of Kemerhisar, close to the logistic base of the archaeological mission (Fig. 2).

The recorded data were downloaded daily to a PC and processed in order to ve
rify their reliability. The measured coordinates of the reference points are expressed in
cartesian coordinates, both geocentric (X, Y, Z) and ellipsoidic (Iatitude, longitude and
ellipsoidic altitude), within the international system WGS84 (World Geodetic System
1984). The graphical representation in Fig. 2 displays reference points and surveyed
areas; for graphical reasons, Arenardı, Direktaş and the necropolis area (which are
represented in boxes) look closer than they actually are.

At the end of measurement processing, for each of the reference points, issues
were provided recording both geographic and plane coordinates, as well as:

-the position of the point and its distances from possible peculiarities nearby;
-the picture of the site;
-an excerpt from cadastral map;
-basic features of the site, and particularly the 3 absolute spatial coordinates.
Another model for the three dimensional reconstruction was applied to the ther

mae area, in differential form by Stop & Go kinematic survey mode.
. One of the main aims of the geophysical survey was to check the presence of

buried structures, particularly in those urban areas where amounts of stone fragments
were visible on the surface. We are nevertheless aware that ancient remains must ha
ve undergone great dislocation in recent times and that their heaping in some parts of
the city must have been caused by their reuse for building purposes.

Six urban areas were chosen as a result of the 2001 survey campaign, taking
into account proper extensions in order to provide a significant sampling, along with
particularly interesting extra-urban areas (Fig. 3). The density of the basic topographic
grid has been adapted to the physiographical features and to the necessities of the sur
vey.

GPR geophysical technique was chosen as a consequence of its particular cha
racteristics: total non-destructiveness, lack of sensitivity for many environmental bi
ases, quickness of use which allows to cover broad areas, high resolution leve!. Once
the areas to be analysed had been chosen, in 2001, the proper density was evaluated
for every single area, according to GPR profiles.

The only real obstacle this method has to deal with is its limited penetration in
the ground, related to the Iithological features; however, in Kemerhisar we don't think
of this as a serious problem to the effectiveness of the survey, at least up to three met
res in depth. This is also a consequence of the low water content in the shallow layers,
especially as concerns the urban teli.

In urban context, with few exceptions and those particularly in the thermal area,
there are no anomalies recorded to be associated with big constructions, at least wit
hin the first 2.5-3 metres in depth (Fig. 4). Beyond that depth GPR energy exhausts
and therefore the existence of anthropic features cannot be excluded, even if we con
sider that there is no reason for such a discontinuity, in parallel with a uniform settle-
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ment pattern.
Extra urban areas, at least according to the 2002 sampling, seem to be more

promising, as it appears from iIIegal excavations. Particularly, the site of Direktaşlooks
very interesting for the very good state of preservation of structural evidence and for
the large scattering of arteracts on the ground. GPH test showed the potential of this
method for the mapping of buried buildings, even while considering the extension of
the area and possible Iimits due to the agricultural use of the soil and related to the ac
cessibility for vehiCıes.

Arctıeeoloçtce: Excavations
In Tyana the above mentioned abundance of water favored the creation, in ro

man times, of a complex hydraulic system, including a possible reservoir (Roma Havu
zu near Köşk Höyük, a few kilometres north-east of the city), as well as a subterrane
an channel in the first section of the aqueduct, and a subaerial one, on arcades, clo
ser to the city. There must have been a connection, which has not been uncovered so
far, with the bath complex at the south edge of the city, so that the water nowed accor
ding to the gradient.

These structures clearly fitted into the Roman urban scenery providing an imp
ressive image and they displayed local evergetism, which was also supported by im
perial sponsorship: interventions by Giulia Domna and his son Caracalla are recorded;
as well as their relationship with the thaumaturgist Apollonius.

For thesereasons our research started from the aqueduct and thermae2, as a
consequence of their close connection with water and their good evidence on the gro
und. This allowed a first unfailing intervention while waiting forfurther surveys and de
eper analysis of the archaeological evidencein present Kemerhisar.

As for the adduction devices, data were available about the arcade section con
nectirıq Yunak Camii with the area north-east of-Kemerhisar, the discovery ot.a part of
the buried canal in front of Bahçeli Saray Camii, the large scattering of aqueduct ele
ments (sherds of ducts, blocks from the elevation), often reused as doorposts and Iin
tels in old houses, as well as posts for cattlesheds and barns ("ambar").

Data about Roma Havuzu are not exhaustive-either. We actually do not know the
situation of this site before the excavation works carried on in the Fifties (the precise
date is uncertain: according to oral sources probably 1954 or 1959). We only know
about theexistence of a spring, with earthen shores, where it was possible to diye, and
a free-air channel to collect the outflow water. But there are no documents about this,
neither about the exeavation and restoration works of a structure described as a big
sub-rectangular pool (north side 62.07 metres long; south: 62.14; west: 20.62; east:
20.75) with moulded walls both in the upper and lower part. Furthermore, considering
the debris deposited, we could not realize whether the pool bottom is constituted by
rock or paved in ''poros'' blockss.

Therefore, even if we consider Roma Havuzu as a water reservoir related to the
aqueduct, such an hypothesis has to be proved by means of an accurate clearinq and
analysis of the pool bottom, along with exploration tests in the exterior of the pool, to
better define its structure and to put in evidence the original outflow canal (if stili exis
ting), particularly in the south-west sector.

Admitting that Roma Havuzu was a reservoir, as it seems possible but not yet

2 As we said in the previous report (G. Rosada, E. Finzi, Survey 2001 a Tyana/Kemerhisar, in 20. Areştume Sonuçla
rı Toplantısı, 27-31 Mayıs 2002, 2. Cilt, Ankara 2003, pp. 29-40), abasic reference book for the first phase of our re
search is D. Berges, J. Nolle, Tyana. ArcMologisch-historische Untersuchungen zum sudwestlischen Kappadokien,
I-II, Bonn 2000.

3 Berges, Nolle 2000, p. 37. Local people even related about a mosale pavement, therefare cansidering the artefact as
included lnthe memorabilia typology.
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proved, there is stili the problem of the subterranean duct that, according to the gradi
ent, should head to Yunak Camii where the arcades of the subaerian structure start to
be visible. Actually, as we said, the only reference to this seeter (though imprecise abo
ut pasition and orientation) is the 1996 record of the remains of a canal in front of Sa
ray Camii at Bahçells. We can alsa report, as an indirect datum, that at least six mills
are located along the present canalization, and in one of them stone elements are re
used which could belong to the ancient duct (covering slabs?).

At any rate, considering the modern irrigation canals deriving water (according
to the gradient) from Roma Havuzu, we realize that the aqueduct route could be even
differenL For example, by present "terazı", the separator of the canalizations towards
Bahçeli and Kemerhisar, anather channel (with same elements in stone and the canal
bottom as wide as the ancient specus - 0.36 m.) seems to head (but a proper cartog
raphical support is stili lacking) to the Uzun Taş area, where a circular structure is stili
recordable (about 42 m. in diameter) with three apses, two of which srnaller>. As well
as a new survey towards Bahçeli and Kemerhisar, then, we should alsa plan a careful
analysis of the sector between Roma Havuzu and Uzun Taş, situated mareaver along
the same straight Iine6.

The eventually proved relation between the two structures could actually provi
de a better explanation for the Uzun Taş complex, for which we could suggest a desti
natian as a water infrastructure (thus correctly excluding a funerary use), as a thermal
area within a buiIding better than as a water reservoir.

The subaerial seetion of the aqueduct is about 1170 m. long and it is now comp
letely visible as the new canalization works eliminated all the private "bahçe" sited along
its north and north-western sides. According to the heights, it is possible that a seetion of
the specus sited upstream of stili visible smail arcades, was simply supported by a wall.

The arcades, posted on moulded stone corbels, are built in trapezoidal blocks
and mortar, contrary to what has been said. On the extrados, stone blocks support the
specus, but onlyone of them is preserved in situ.

Tests in depth were carried on near two of the piers (254 and 124 according to
Berges, Nolle numeration) in order to check the quality and the features of the founda
tions. As for the upstream pier (254), foundations are constituted by Salmanil stones,
deviating from the foundation axis. The downstream pier, on the contrary, is consolida
ted with Salmanil stones only in the lower part, whereas the restdisplays better quality
(as well as better refined and positioned) stone blocks (Fig. 6).

A trench was opened by the last areade of the aqueduct towards the city (whe
re it touches the walls). This intervention was meant to search the highest point of the
town of Kemerhisar for eventual further piers belonging to the aqueduct, as well as the
castellum, close to the walls, which stored and redistributed water within the city. The
trench uncovered the base of a further pier, whose elevation was destroyed when a
modern residential area (which has now disappeared) (Fig. 7) was installed. Even if the
exeavation area ranged inter-pier distances, we did not recognize further pier traces (at
least within the trench depth): we can therefore suppose we found the extreme extant
structure. If this was to be confirmed, new light could be thrown to the discovery of a
wall (Fig. 8), west of the pier-base, with no apparent cannectian with the above menti
oned eastern visible one (which is later structure). We can not actually exclude, though
with caution according to the limits of the 2002 excavation, that such a structure was a
part of the eastellum aquae. However, same of the old dwellers recall the continuation
of the arcades westwards: this would of course shift the eastellum position (in that ca
se, in fact, it would be straight opposite the baths).

4 Berges, Nolle 2000, p. 42.
5 Berges, Nolle 2000, p. 70 If.
6 Furthermore, Uzun Taş is siled at the same height ol the lirst subaerial seetion ol the aqueducl.
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The thermal building at the southern border of the city, where gradient favoured
the water flow, has to be analysed as a whole, but only the investigation of the praefur
nium and the caldarium areas has been by now completed, while for the rest a elearing
from recent dump deposit and vegetation was carried on, along with partial excavation
(Fig. 9).

The baths can be precisely measured only E-W (39 m.), eventually adding the
width of adjacent structures (6 m.). In fact, a great part of the nonh-eaat sector is mis
sing, where an open area was to be. Anyway, the maximum N-S length is 34-40 m.,
thus implying an aimost quadrangular planimetry, with a possible N-S rectangular ex
tension.

The so-called western adjunctions are represented, starting from the external
south-west corner, bya big trapezoid buttress (h. m. 3.60, base m. 4/3.5), which incor
porates an external flight of stairs to the roof; then, we find three vaulted rooms, res
pectively 3.40x4 m. (the first two) and 3x4 m. (the northem one). As they were not are
haeologically investigated, we can not say much about them; for sure, in an ancient
phase they were adjoined to the main unit, whereas an exploration trench in the nort
hern part of the central room confirms that the side entrances connecting them with
each other are coeval to the rooms. As for the function of the rooms we can not prove
any hypothesis: our present knowledge could lead us to interprete them as wareho
uses or better tabemae, according to their position. The northem one, specifically, co
uld be a wood-store, as a door connects it with the praefumium.

The caldarium is a big hall with 9.5 m. (max.) wide and 18.5 m. long, articulated
especially on the westem wall by means of three niches (two rectilineal side-niches
and a circular centralone - Fig. 10). It was as usual equiped with hypocaustum, sus
pensurae with circular brickwork pilae (0.20/0.22 m. in diameter; 0.05/0.055 m. thick),
labrum (for cold water, facinq south) and alveum (for warm water, facing north) on the
short sides. An opening in the northem wall (>< 2.63 m.) leads to the praefumium,
which should originally be a 7.2 x 4.2 hall, with supports for a water boiler beside the
caldarium and a possible door to the wood-store (west wall) (Fig. 11).

Coming from the outside, a door in the northem wall (about 3.5 m. wide) leads
to an almost square room (3x3 m.); this door could be the entrance to the baths, at le
ast until alater (chronologically undetermined) opening was provided to connect the
praefumium with the tepidarium hypocaustum. From that room, an eastward door (><
2.7 m.; walled up later on) accessed a long and wide corridor (about 7.75/9 x 20.40 m;
partially excavated). On the southarn wall of the corridor, that we can refer to as besi
lice thermarum, two doors accessed typical thermal rooms: frigidarium (east) and tepi
darium (west). Only a part of the perimeter walls of these rooms was brought to light:
the excavation has not been extended yet to the interior. A common feature of both ro
oms (frigidarium: about 13x10 m.; tepidarium: undetermined measures) is the presen
ce of an apse in the southern wall and an almost corresponding curving of the northern
wall. Both sides of the entrance of the frigidarium (>< 1.31 m.), however, are decora
ted each with a rectlineal niche (though with slight curving of the back wall), possibly
originally meant to contain abasin (Fig. 12). ,

The northern wall of the corridor has onlyone door (>< 1.20 m.) on its eastern
side, probably introducing into an open area. This hypothesis could be proved by the
existence of at least 5 buttresses, or pilasters, maybe framing some windows, and by
the presence of an underground tunnel (that we could not see in detail) along the so
uth and west wall of the so called open area (Fig. 13).

The present knowledge of the site only allows us to consider the thermal buil
ding in Tyana as an example of the "axial type"; as for our case, the transit from frigi
darium to caldarium ended up in front of the latter's magniloquent wall decorated with
three niches. The corridor or basilica thermarum must have been a passage between
literally bathing rooms and the open area, probably a palaestra. A convincing example
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of this type, well spread across the Roman world andAnatolia, is Didyma's (near Mylet)
one, dating to the first half of the second century A.D: this building can be compared
with Tyana's baths complex (Fig. 14)7. As for the niches in the frigidarium, there seem
to be but few examples: the only possible comparison (though with a semi-circular
back wall) has to be made even with Chieti(Teate Marrucinorum) in centralltaly (mid
of thefirst century A.D.) (Fig. 15)8.

The negative aspect of the excavation in the thermal complex was the aware
ness that most of the stratigraphy was bulldozed down to the foundations, and thus se
verely damaged. No finds were recorded when ancient maspnry structures were dis
covered during the construction of a school building (Sümer ılkokulu) at the beginning
of the Seventies.

lt is thus difficult, now, to single out phases and chronological frames for the ther
mal complex, except for the above mentioned second opening between the praefurni
um and the tepidarium. We can only define a probable late-antiquelearly-medioeval re
use of the ca/idarium hypocaustum area, close to the western niches (which underwent
opening, perforation and walling up to be employed as fireplaces or within residential
structures). For all these reasons, we are stili waiting for data from a complete and ex
cavation of the thermal building, to better describe it and to suggest hypotheses on
contextual movable finds.

Ceramic Finds
However, we can already suggest some results of an initial study of ceramic

finds from the first excavation campaign.
Some chronological references can be pointed out, connected with the occupa

tion and reuse phases of the buildings. Evidence dating to Phrygian times is testified
to by sporadic potsherds, whereas a few traces go back to the second-third century
A.D., when the baths were probably constructed. To this phase belong sherds of Eas
tern sigillata A, in its latest version, smail cups and bowls from syro-palestinian produc
tions, massively traded across the Mediterranean between the first and the third cen
tury A.D., probably also as side-goods of largely consumed products such as wine and
oll, Some of the colns which were found in Tyana seem to confirm such a chronologi
cal frame.

Most of the ceramic finds probably relate to the last reuse (or occupation?) mo
ment of the baths between fifth and seventh century A.D., such as several sherds of
large platters (type Hayes 109) in African Red Slip Ware, coarseware [ars and bowls,
fineware flagons and ewers, fragments of African and Syro-palestinian (Late Roman 4)
amphoras, as well as sherds of ovoid and African oil-Iamps. Once more, some of the
monetary finds confirm this dating.

Probably connected with the last structural phase of the baths, some earthen bu
ilding material and serviceable material was examined, such as rectangular bricks with
an "X" incision, cylindrical bricks for the construction of pilae, finned rooftiles with ori
zontal ribbing (matching with 2-edge bent-tiles, maybe a variant of the Corinthian type),
as well as sherds of circular pipes with moulded joints. As for the decoration materials,
many fragments were found of frames, moulded sıabs, pilasters and squared panels,
made out of different kinds of marbles, with coarse or fine texture; a big amount of frag
ments was rescued of greyand white marble slabs for floor paving and wall panelling.

7 Nielsen, Il, 1990, c. 294, p, 36, f. 222.
8 Nielsen, II, 1999, C. 53, p. 9, 1.82.
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Fig.1: : Crossroads in Tyana (D. French,
Roman and Milestones of Asia
Minor, in BAR Int. Ser. 105, 1981)

Fig. ·2: Topographical posts, GPS instru
ments and monography of the master
station (KO); distribution of the refer
ence poınts

".

....~
'_ıo:.,....SIlUl

"'_WL• e.-.._ıu.+ _.__t'l

Cf'll~ll1c$olO:

i== 06,m..~
m-ı__ 8olıot:lat

w -00 _

TOl'OCMI'IIIC.suMI'$(U6
~_.l_...-'"m__

Fig. 3: Plan of Kemerhisar and
indicatian of the topog
raphic points (K 1-15)
and GPR surveying ur
ban areas (1-6l; excerpt
of the 1:2S.00u map of
the area surraunding
Kemerhisar, with pcsltt
oning of the topograp
hic points (K 16 and K
17) near the necrapoUs
and ..of the GPR areas
(7: Orenardı and 8: Di
rektaş)
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Fig. 5: Tyana-Kemerhisar: detail image
of the foundation of the aque
duct pier 254

Example of ra
dargram recor
dedin the baths
area: the arrows
show 4 masonry
structures

Fig. 6: Tyana-Kemerhisar: detail image of the
foundation of the aqueduct pier 124
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Fig. 10: Tyana-Kemerhisar, thermae: the calidarium with the west back wall

Fig. 11: Tyana-Kemerhisar, thermae: the praefurnium with the opening to the call
darlum; on the right is visible the opening towards the wood-store (not exca
vated yet)
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Fig. 12: Tyana-Kemerhisar, thermae: north wall
of the frigidarium with the central
entrance, and the side rectilineal niches

Fig. 13: Tyana-Kemerhisar, thermae: north wall
of the basilica thermarum
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Pr

Fig. 14: Thermal building in Dydima near Mylet (Turkey)

Fig. 15: Thermal building in Teate Marrucino
rum (Chieti - Italy) L- ~
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KAVUŞAN HÖYÜK 2002 YILI KAZISI

Gü/riz KOZBE*
Kemalettin KÖROGLU

Kavuşan Höyük 2002 yılı kazıları, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Ge
rjel Müdürlüğü'nün izniyle, Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nün başkanlığı altındaı. Ege
Universitesi'nden Doç. Dr. Gülriz Kozbe ile Marmara Universitesi'nden Doç.Dr, Kema
lettin Köroğlu'nun katılımıyla,12 öğrenciden oluşan bir ekiple 2, Orta Doğu Teknik Uni
versitesi- TAÇDAM (Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi)3 ve Ege Universite
si-EBIlTEM (Ege Universitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi)'nin ma
li destekleriyle 17 Temmuz-22 Ağustos 2002 tarihlerinde yürütülmüştür.

Kavuşan Höyük, Diyarbakır ili Bismil ilçesinin 10 km. güneydoğusunda, Yenice
Köyü Inardı mezrası sınırları içinde, Şeyhan çayı'nın Dicle Nehri ile birleştiği noktanın
hemen doğusunda ve Dicle kıyı çizgisinin 65-70 m. kadar güneyinde yer almaktadır
(Harita).

AMAÇLAR VE ÇALIŞMA PLANI
2001 yılında höyüğün en yüksek noktasının doğusunda açılmış olan 1Ox1 O m.

boyutlarındaki dört açmada çalışılmıştır. Bu açmalardan höyüğün kuzey kesiminde yer
alan E 14 açmasında (basamaklı açma), höyükteki kültür toprağının toplam 3.5 m. ka
lınlığında olduğu saptanmııtır. Bu yükselti, çalışmalarımızın ilk verilerine göre, Geç
Kalkolitik Dönem ile Ortaçag arasındaki bir süreçte olasılıkla 5 yapı katı halinde oluş
muş olmalıdır.

2001 yılında elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda 2002 yılı çalışmalarının baş

lıca amaçlarını:

1) Mevcut dört açmada kazı çalışmalarını sürdürerek E 14 açmasında (basa
maklı açma) saptadığımız 5 yapı katına ait kalıntıları yatayolarak daha detaylı incele
mek ve höyüğün bu kesiminde temsil edilmeyen dönemlere ilişkin başka yapı katları

nın olup olmadığını araştırmak,

Doç.Dr, GQ.lriz «OZBE, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ABD, 35100 Borrıo-
va-IzmirrrURKIYE gkozbe@yahoo.com

Doç.Dr, KEi.mal!3ltin KÖROGLU, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi ABD, 81040 Göztepe-
IstanbuırrURKIYE kkoroglu@marun.edu.tr

Gerekli izinleri vererek kazının yapılmasını olanaklı .hale getiren T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü'ne, DiyarbakırMüze Müdürü Sayın Necdet Inal'a, Kültür Bakanlığı temsilcisimiz Ankara Anadolu Medeniyet
leri Müzesi Arkealogu Sayın Okan Cinemre'ye ve Diyarbakır Müzesi elemanlarına çok teşekkür ederiz.

2 2002 yılı kazıekibi, Ege, Marmara ve Bahçeşehir Üniversiteleri Arkeoloji, Eskiçağ Tarihi ve Mimarlık Bölümleri'nden
gelen 12 öğrenciden (Mesut Alp, Serdar ona, U. Devrim Eryarar, Mustafa Kandil, Irem Oğütle, Burcu Aydemir, Ozlern
Ertan, Hüseyin Tektaş, Bilgin Yeteroğlu, i. Evren Yüzügüzeı, Fırat Yolcu ve Faruk Duha Erhan) oluşmaktadır. Öğren
cilerimizin kazıdaki büyük özveri ile çalışmalarının da önemini burada vurgulamak gerekir.

3 TAÇDAM - "llısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültürel Varlıklarını Kurtarma Projesi" nin YÜ
rütücüsü Sayın Prof.Dr. Numan Tuna'ya ve Proje'nin Bölge Koordinatörü Sayın Jale Velibeyoğlu'na; TAÇDAM üyesi
Sayın Sırma Küçük'e ve Diyarbakır ittibat bürosu elemanlarına da içtenlikle teşekkür ederiz.
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2} Biri, 2001 açmalarının batısında, diğeri ise güney bölümünde olmak üzere iki
yeni açma açarak höyükteki yerleşim dokusunun sınırları ve höyüğün oluşumu hakkın

da bilgi sahibi olmak,
3) Höyükteki yerleşim sürecinde oluşan kesintiler ile Dicle ve Şeyhan çayı'nın

akış rejimi arasındaki ilişkiler konusunda veri toplamaks.
4) Tabanlar ve silo çukurları gibi bazı belirgin noktalardan alınan toprakları yüz

dürme yöntemine tabi tutarak kömürleşmiş bitki tohumlarını saptamak ve böylece böl
genin florası konusunda daha somut verilere ulaşmak, şeklinde belirledik.

KAZı ÇALIŞMALARI

Kavuşan Höyük'ün topografik planı tamamlanarak 2001 yılında çalışılan açma
lar söz konusu plana aktarıimıştır. Daha önceki raporlarda kullanılan geçici açma adla
rı da aşağıda verildiği şekilde değiştirilmiştir:

i No.lu Açma: F 14
ii No.lu Açma: F 15
III No.lu Açma: E 14
LV No.lu Açma: G 14
Dolayısıyla bu yılki çalışmalarımız, 2001 'de açılan F 14, F 15, E 14 ve G 14 aç

maları ile yeni başlattığımız F 13 ve H 12 açmaları olmak üzere toplam 6 alanda yürü
tülmüştür (Çizim: 1)

F14 Açması

2001 ve 2002 yılı çalışmaları sonucunda bu açmada, mimarı kalıntıları büyük
oranda çukurlar tarafından bozulmuş dört yapı katının varlığı belirlenmiştir.

Geçen yıl yüzey toprağının hemen altında ortaya çıkardığımız ı. yapı katı, iki ev
relidir. Geç evre (la) yalnızca mezarlardan oluşurken erken evre (Ib), dere taşları ve sı

kıştırılmış çamurla yapılmış duvarlar ile yine aynı karakterde taş bir döşeme şeklinde

karşımıza çıkar. 2002 yılı çalışmalarında, bu alandaki mimarı dokuyu ve yer yer birbir
lerini bozan 13 depolama çukuru belirlenmiştir (Çizim: 2). Bunlardan altısı Ortaçağın

erken evresine aittir. Çapları 1.50 - 2 m. arasında değişen çukurlardan bazıları -2.90
m. derinliğe, bir başka deyişle IV. yapı katına kadar inmişlerdir.

Açmadaki çukurlardan konturları -2.21 m. derinde belirlenen, 5 No.lu çukurun iii.
yapı katına ait olduğu anlaşılmıştır. Ağız çapı 2.70 m. olan çukur, ayl1.1 alandaki üç adet
erken dönem çukurunu bozarak açılmıştır. 5 No.lu Çukur'dan, M.O. iii. binyıl sonu/
ll.binyıl başlarına tarihlenen, yabancı Iiteratürde "dark rimmed orange bowls" olarak bi
linen ağız kenarı koyu renk bant bezemeli portakal renkli çanakların yanı sıra, ağız ke
narında yatay yivleri bulunan Erken Demir Çağı yivli keramiklerine benzer örnekler de
ele geçirilmiştir.

Kavuşan Höyük 2002 yılı çalışmaları, -2.00/ -2.20 m. derinlikte belirlediğimiz ıV.

yapı katı seviyesinden itibaren sürdürülmüştür. Bu yapı katı, bir duvara ait olabilecek
yanmış kerpiç izlerinden oluşmaktadır. Izler açmanın kuzey kesiminde doğu-batı doğ

rultusunda uzamakla birlikte, sağlam kerpiç blokları ve duvar sınırı belirlenememiştir.

Hem kerpiç izlerinin özellikleri hem de bu tabakadan gelen çanak çömlek, E 14 açma
sının ılı. yapı katında gözlenen taş temelli kerpiç duvarın paraleli ile karşı karşıya oldu
ğumuzu göstermektedir. Çanak çömlek buluntular daha çok "dark rimmed orange
bowls" türündedir.

4 Bu konudaki çalışmalar, istanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nden Jeomorfolog Catherine Kuzucuoğ
lu'nun gözlemleri ve değerlendirmeleriyle desteklenmiştir. 2000 yılında Kavuşan Höyük'ün de yer aldığı Bismil-Bat
man arasındaki Dicle Vadisi'nde yapılmış daha önceki gözlemler için bakınız: Kuzucuoğlu 2002, 759-765.
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F 14 açmasında, Kavuşan Höyük gibi vadi tabanına yakın yerleşmelerin geliş

melerini etkilemiş olan Dicle Nehri'nin akış rejimi ve taşkınlarıyla ilişkili izler de belge
lenmiştir. Bu konuyla ilgili çakıl, kum ve kilden oluşan bir kuşak gözlenmiştir. F 14 aç
masındaki LV. yapı katı, erken tabakaları örten bu çakıl-kum-kil kuşağını bozarak üze
rine açılmış gibi gözükmektedir. Eğer bu kuşak yerleşim alanını etkileyen bir sel ya da
taşkınla ilgiliyse, söz konusu olay "dark rimmed orange ware" türünün kullanıldığı bir
dönemde, başka bir deyişle M.O. iii. binyıl sonu veya ii. binyılın hemen başında ger
çekleşmiş olmalıdır.

F 15 Açması
F 15 açmasında iki yapı katına ait izler belirlenmiştir. i. yapı katı, 2001 yılında in

celenerek açmanın kuzey kesiminde taş bir döşeme, 3 adet tandır ve 3 adet mezar ola
rak ortaya konmuştur. 2002 yılında ise açmanın batı yarısını oluşturan a ve b plan ka
relerinde derinleşiimiş ve çapları 0.90 ile 2 m. arasında değişen toplam 12 adet çukur
ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan i. yapı katına ait olanlar, açmanın güneyinde yüzey top
rağının hemen altında başladığı qözlenenZ ve 8 No.lu çukur/ardır. Diğer çukurlar, mi
marı olarak varlığını saptayamadığımızM.O. II. binyıl sonrası tabakalara ait gibi görün
mektedir.

F14 ve F 15 açmasında saptadığımız çukurlardan, bu iki açmayı kapsayan ala
nın, Ortaçağ öncesınde, yerleşim dışı bir depolama alanı olarak uzun süre kullanıldığı

sonucu çıkarılabilir. Ote yandan, içinde yoğun çanak çömlek parçası ele geçirilen kül
tür toprağı, çukurların bozduğu mimarı kalıntıların varlığını da gösterebilir. Nitekim ı.

yapı katıaltındaki çamur dolgu hem karakter olarak ve hem de malzeme olarak F
14'deki iii. yapı katına benzemektedir. F 15 açmasında yer alan 6 No.luçukurun kesi
tinde ve -3.30 m. derinlikte, F 14 açmasındaki çakıl, kum ve kil kuşağının devamına

rastlanmıştır. Söz konusu kuşak, çukurların tarihlendirilmesinde terminus post quemi
oluşturmaktad ir.

E 14 Açması
Höyükteki stratigrafiyi kısa sürede anlayabilmek amacıyla 2001 yılında başlatılan

E 14 açmasında, 3.5 m. kalınlığındaki kültür toprağı içinde 5 yapı katına ait izler belir
lenrnlştie. Bu yıl ise sadece temizlik ve detay çalışmasına yer verilmiştir. Kazı sezonu
sonrasında köylülerce yapılan kaça k aramalarla taş temelli kerpiç duvarın yıkılan bö
lümleri temizlenerek kerpiç duvarın büyük boyutlu (80x70 cm.) ve işçiliksiz konglomera
taşlardan yapılmış temeli ile üst yapısı hakkında daha detaylı gözlem yapılabilmiştir.

G 14 Açması
G 14 açmasındaki 2001 yılı çalışmaları yalnızca a plan karesinde yürütülrnüştü.

2002'de qenişletilerekdevam eden çalışmaların ilk belirlemelerine göre yüzey toprağı

nın hemen altında Islamı Döneme ilişkin 4 adet basit toprak mezar bulqnmuştur. Bu
mezarlarla birlikte daha önce Ortaçağ olarak düşündüğümüz mezarlığın Islamı Döne
mi de kapsayacak şekilde birkaç evreli olduğu anlaşılmaktadır.

Ortaçağ'a tarihlendirilen i. yapı katının erken evresi, açmanın a ve d gridlerinde
kuzey-güney yönünde uzanan, dere taşlarınınçamurla birleştirilmesiyleyapılmış iki du
var temeli, iki adet tandır ve çukurlarla temsil edilir. G 14d plan karesinde kuzey-güney
yönünde açtığımız, 3 m. uzunluğunda ve 75-80 cm. kalınlığındaki duvar, 2001 yılında

a plan karesinde ortaya çıkarılan duvar ile aynı mekana ait olmalıdır. Açmada toplam
12 adet çukur belirlenmiştir. Bunlardan 10 adeti, Ortaçağ'ın bu evresiyle ilişkili görün
mektedir.

5 Kozbe-Köroğlu-Sağlamlimur 2003,143.
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II. yapı katına ait kalıntılar, üzerinde kül tabakası ve in situ kap parçaları olan ça
mur bir taban ile açmanın batısında bulunan yan yana iki tandırdan oluşur. Bu taban,
açmanın hemen kuzeyinde yer alan F 14'deki ii. yapı katı tabanının devamı niteliğin

dedir. Ağız kısımları taban seviyesinde olan tandırların gövdeleri taban altına qörnül
müştür. Bu tandırlardan güneyde bulunanın içinden, üzerinde iç içe yerleştirilmiş üç
genler ve yatay bantlar arasına yapılmış dalgalı hatları olan kırmızı boya bezemeli bir
kaba ait parçalar ele geçirilmiştir. Bu karakteristik bezeme, yapı katının tarihlenmesi
açısından oldukça önemlidir (Çizim: 3 ve Resim: 1).

llısu baraj alanında yürütülen kazılardan Salat Tepe'', Giricano" ve Ziyaret Te
pe'de8 de bu türde boyalı çanak çömlekler ele geçirilmiştir. Kavuşan Höyük'te bu tütün
bulunduğu tabaka Yeni Assur Dönemiyle ilişkili çanak çömleklerin geldiği iii. yapı katı

nın üzerinde yer almaktadır. Uçtepe'de de bu türde bir boyalı Yeni Assur Dönemine ta
rihlenen 7. yapı katının üzerinde ele qeçirilmlştlrv.

III. yapı katı yine çamur bir taban ve üzerinde bir dibek taşı, üç gözü olan kerpiç
bir sandık ile bir kül çukurundan oluşmaktadır(Çizim: 4). Çamur taban, açmanın a,b ve
c gridlerinin bir bölümünde gözlenmiştir.23 cm. çapında ve 20 cm. derinlikteki dibek ta
şının ağız kısmı taban seviyesindedir. Yanları 18-19 cm. kalınlığında tek sıra kerpiçle
çevrilmiş olan sandık bölmelerinin iç boyutları 41x120; 25x75 ve 15x75 cm.dir. Sandı

ğın kuzeydoğu bölmesinde in situ durumda biri pişirilmiş, diğerleri pişirilmemiş kilden
13 adet ağırşak bir arada bulunmuştur (Resim: 2). Bu yapı katı tabanı üzerinden gelen
çanak çömlekler arasında Orta ve daha çok Yeni Assur formları bulunmaktadır.

iii. yapı katı tabanı altından ise ıV. yapı katını oluşturabilecek, konglomera ve bü
yük dere taşlarından yapılmış temel kalıntıları açılmaya başlanmıştır. Ancak bunların

tam planı anlaşılamadan G 14 açmasındaki 2002 yılı çalışmaları sona ermiştir.

F 13 Açması

Höyüğün en yüksek noktasındabu yıl açtığımız F 13 açmasında yüzey toprağı

nın hemen 15-20 cm. altında Islamı Döneme ilişkin 3 adet mezar saptanmıştır.Gömü
ler, doğu-batı yönünde kazılmış basit toprak çukurlar içine, baş batıya, yüz güneye çev
rilmiş bir şekilde yerleştirilmiştir.

F13 açmasının i. yapı katının (Ortaçağ) erken evresine ilişkin temel kalıntıları,

bu açmada da diğer açmalarda olduğu gibi az işçilikli dere taşlarının çamurla sıkıştml

ması tekniğiyle yapıımıştır. Bazı bölümleri tahribata uğramış olmakla birlikte, bütün ola
rak ele alındığında, duvarlar ve taban kalıntıları aynı mekana ait gibi gözükmektedir.
Daha sağlam olarak belirlenen açmanın kuzeyindeki doğu-batı yönlü duvar, 60-65 cm.
kalınlığında ve 5 m. uzunluğundadır. Plan tarafımızca tamarnlandığındaF 13 açmasın

da ortaya çıkarılan rnirnarl doku, 3 oda ve bir ön terastan oluşan tek bir yapı gibi gö
rünmektedir (Çizim: 5). Uç duvarı belirlenen en büyük odaya girişin güneyden olduğu

nu gösteren kapı açıklığı ve in situ söve taşı da saptanrnıştır.

II. yapı katı ise i ve LV No.lu açmalardaki taban seviyesiyle aynı düzlemde belir
lenen bir taban ve bu aşamada açık bir biçimde belirleyemediğimizbir mekana ait ça
mur duvarlardan oluşmaktadır. Kalınlığı 75-80 cm. kadar olan bu duvarlar, taban sevi
yesinden 50 cm. kadar yükseklikte korunmuştur.

Bu açmada da mimarıyi büyük oranda tahrip eden toplam olarak 8 çukur belir
lenmiştir. Bunlardan dört adedi i. yapı katının erken evresiyle, diğer dördü ise II. yapı

katıyla çağdaş gibi görünmektedir.

6 Ökse-Alp 2002, Şekil 15-16.
? A. Schachner ile sözlü görüşme.

8 M.Roat ile sözlü görüşme.

9 Sevin 1990, 105; Köroğlu 1995: 28, Resim 5.
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H 12 Açması (Sondaj)
Sondaj çukuru, Kavuşan Höyük'teki yerleşimin, bugün tarla olarak kullanılan ve

Şeyhan çayı'nın alüvyonlarıyla dölmuş güney kesimine doğru genişleyip genişlemedi
ğini anlamak amacıyla höyüğün güney eteklerinde açılrruştır. Daha hızlı sonuç almak
amacıyla sondaj çukuru. 2.5x4.5 m. boyutlarında tutulmuştur.

Çalışmalar sonunda dört adet yapı katının varlığı belirlenmiştir. Bunlardan ı. ya
pi katı, yüzey toprağının 30-35 cm. altında, dere taşlarından yapılmış, kuzey-güney
yönlü 1.50 m. uzunluğunda bir duvar temeli ve güneyinde daire biçiminde korunmuş

taş döşemeden oluşmaktadır. Sözü edilen duvar ve döşeme, höyükteki tüm açmalar
da belirlenen Ortaçağ mimarı kalıntılarıyla aynı karakterdedir.

ıı. yapı katı, yüzey toprağının 1 m., ı. yapı katını oluşturan taş döşemenin ise 50
cm. kadar altında, bu kez doğu-batı yönlü kerpiç bir duvar parçası ile bunun kuzeyin
de saptanan bir tabandan oluşmaktadır.

iii. yapı katında ise bir tandır ve üzerine oturtulduğu taban belirlenmiştir. 2002 yı

Ii kazılarında sondaj çukurunda, höyüğün ± O noktasından - 4.18 rn., bu alandaki yü
zey toprağından ise - 2.70 m. derinliğe kadar iniimiştir. Ancak - 4.18 m. derinliğe in
memize rağmen henüz ana toprağa ulaşılamamıştır. Oysa höyüğün kuzey kesiminde
ana toprak, - 3.50 m. derinlikte yer almaktadır. Söz konusu sonucu daha iyi değerlen
direbilmek amacıyla bu alandaki çalışmalarımızı genişleterek 2003 yılında da devam
etmeyi planlarnaktayız.

SONUÇLAR
Höyükte M.Ö. ıı. binyıl öncesine ait yerleşmelerin, Dicle tarafından tahrip edilmiş

olan kuzey kesime doğru yayıldığı yolunda açık bulgular elde edilmiştir. Höyükteki yer
leşim dokusu, "dark rimmed orange ware" denen ağız kenarı koyu renk bant bezerne
ii portakal renkli çanak çömlek türünün kullanım evresinde, büyük olasılıkla Dicle'nin
neden olduğu bir tahribata uğramış ve üzeri çakıl, kum ve kilden oluşan bir kuşakla ör
tü/müştür. Çakı/ kuşağının üzerinde de aynı tür mallara sahip ıV. yapı katı yer almakta
dır. Kavuşan Höyük'te kazılan altı açmadan elde edilen verilere dayanarak, M.O. ııı.

binyıl sonu ile ıı. binyıl baş/arına tarihlenebilecek bu çakıl, kum ve kil kuşağı sonrası or
taya bir kesinti çıkmaktadır.8ununla beraber söz konusu kesintinin ne kadar sürdüğü-
nü gösteren herhangi bir bulgu henüz elde edilememiştir. .

F 14 açmasında ııı. yapı katı seviyesinde, Orta Assur çanak çömleği ile Elazığ

yöresinden tanınan Erken Demir Çağ yivli keramiği (Çizim: 6) birlikte görülür. Ancak
yivli malların daha çok çukurlarda ve karışık toprakta ele geçirilmiş oluşu, bu yönde bir
değerlendirmeyi ve tarihlemeyi zorlaştırmaktadır. Güneyden gelen Assur etkili çanak
çömleklerin yanında, el yapımı, kaba mallardan oluşan kuzeyetkili bir kültürün de hö
yükte temsil edildiğinin belirlenmesi, 2002 yılının önemli sonuçlarındanbirini oluşturur.

G 14 açmasında Yeni Assur Dönemini temsil eden iii. yapı katının üzerindeki II.
yapı katında ele geçirilen triangle ware türü boya bezemeli çanak çömlek, bu yapı katı
için Geç Demir Çağı tarihini düşünmemize olanak sağlar. Bu dönem, hem Kavuşan Hö
yük'te hem de yukarıda belirttiğimiz gibi Diyarbakır yöresinde çok iyi tanınmamaktadır.

Höyüğün zirve noktasının doğusundaki F 14 ve F 15 açmalarının bulunduğu
alan I, ii ve ııı. yapı katı boyunca, daha çok depolama amaçlı çok sayıda çukur açıla
rak kullanılmış gibi gözükmektedir (Resim: 3). Yüzdürme tekniğiyle çukurların bir bölü
münden alınan toprak örnekleri içinde, başta buğdayolmak üzere çeşitli türde kömür
leşmiş tohum örneklerinin belirlenmiş oluşu da bu değerlendirmeyi desteklemektedir.

H 12 (sondaj) açmasında elde ettiğimiz veriler, günümüzde alüvyonla dolmuş

olan höyüğün güney eteklerindeki yerleşme silsilesinin kuzey kesime göre daha deri
ne indiğine işaret etmektedir. Ilk gözlemlerimize göre, höyüğün kuzeyinde prehistorik
yerleşmeler- njtekim bu kesimde çok çeşitli çakmaktaşı alet mevcuttur (Resim: 4)-, gü
neyinde ise M.O. ıı. binyıl ve sonrasına ait kalıntılar yoğunluk kazanmaktadır.
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Höyük üzerinde, islami Döneme ilişkin gömülerin varlığı da ilk kez 2002 kazıla
rında belirlenmiştir.
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KAVUŞAN HÖVÜK 2002 F13 AÇMA PLANI

Çizim 5: F 13 açmasıl. yapı katı planı

o 1m
~

-+-
N

~cm

Çizim 6: Erken Demir çağı yivii
çanak çömleğı
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Resim 3: F 14 ve F 13 aç
malarım kapsa
yan depolama
alanı
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Resim 2: G 14 açması,
kerpiç sandık
içinde ele geçi
rılen ağırşal<lar

Resim 4: Çakmaktaşı alet
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2002 YILI SiVASIHAYRANLI-HAıiMiNHANI KAZISI

Musa rÖRNÜK*
Erksin GÜLEÇ

Mehmet SAGIR
;smailÖZER

Cesur PEHLEVAN

Ankara Üniversitesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve California Üni
versitesi (Berkeley) tarafından ortaklaşa olarak gerçekleştirilen "Türkiye Omurgalı Fo
sil Yataklarının Araştırılması Projesi" kapsamında tesgit edilen yüzlerce fosillokalitesin
den biri olan Sivas Ili merkez Hayranlı-Haliminhanı Ust Miyosen çökellerinde (Resim:
1) 20-26 Ağustos 2002 tarihlerinde katılımlı bir kazı başlatılrruştrr.

1993 yılında tespit edilen lokalitedeki kazı, Sivas Atatürk Kongre ve Etnoqratya
Müzesi Müdürlüğü'nden Arkeolog Musa Törnük başkanlığında, Ankara Universitesi
D.T.C.F. Antropoloji Bölümü'nden Prof.Dr. Erksin Güleç'in bllimsel daruşrnanlrğrnda

gerçekleştirilmiştir. Kazıda aynı bölümden Yard.Doç.Dr. ısmail Ozer, Oğr.Gör.Dr, Meh
met Sağır, Araştırma Görevlileri Cesur Pehlevan, Timur Gültekin, Cem Erkman, Nevin
Şimşek ve Asııman Çırak da görevaımıştır.

Prof.Dr. Erksin Güleç başkanlığında 1989-1998 yıllarında gerçekleştirilen Anka
ra i Çandır Kazısı, Anadolu'nun paleontolojik ve paleoantropolojik geçmişine ışık tut
muş ve son derece önemli bulgular vermiştir. Bu lokalitede yer alan oldukça zengin fa
una kalıntıları bizlere YQrenin Orta Miyosen Dönemdeki paleoekolojik yapısını yansıtan

birçok ipucu vermiştir. Azeilikle Çandır'ın yanalolarak batı ve doğusundaki bölgelerde
devam ettiril~n Bursa i Paşalar Orta Miyosen kazısı, Ankara i Sinaptepe ve Çankırı i
Çorakyerler Ust Miyosen kazıları da Anadolu'nun geçmiş dönemlerdeki paleoantropo
lojik potansiyelinin bir hayli fazla olduğu yönündeki görüşlerimizi, içerdiği fosil bulgular
la desteklemektedir.

Yukarıda sözü edilen fosil bulgu yerlerinin yanal devamı niteliğindeki Sivas hav
zası da daha önceki yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda potansiyeli oldukça yük
sek fosillerin varlığının saptanması ve bunların sürekli tahribata açık olması nedeniyle
erozyonlarla parçalanarak yok olmalarının önlenmesi amacıyla, Sivas-Ankara karayo
lundaki Hayranlı yol ayrımının doğusunda yer alan ve geniş bir alan kaplayan tepeler-

Musa TÖRNÜK, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü, Ordu Evi Karşısı, SivasrrÜRKjYE

Prof. D.r. Er!<sin GÜLEÇ, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü 06100-Slhhiye-An
kararrURKIYE

Öğr. Gör. Dr._Mel)met SAGIR, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü 06100-Slhhi
ye-AnkararrURKIYE

Yard.Doç.'pr. lsrnall ÖZER, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü 06100-Slhhiye
AnkararrURKIYE

Araş. Gör. Cşsur.PEHLEVAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü 06100-Slhhi
ye-AnkararrURKIYE
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dekJ oldukça kalın Vallesiyen-Turoliyen yaşlı sedimanlarda kazı çalışması başlatılmış

tır. Istifler yanal devamlılık gösteren kırmızı çarnurtaşı/ marn ve çakıltaşı-kumtaşı çö
kellerinden oluşmaktadır. Bu istiflerde kırmızı çamurtaşı ve marn çökelleri en yaygın

olarak izlenen birimlerdir. Kum ve çakıltaşları ise yanalolarak yüzlerce metre izIenebi
len aşındırmalı tabanlı, geometrili birimler ya da kanal dolguları olarak gelişmiştir. Bu
istifler içerisinde bulunan oldukça zengin omurgalı fosilleri ise genelolarak kırmızı ça
murtaşı ve yeşil kireçtaşı çökelleri içerisinden ele geçirilmiştir. Depozitler içerisindeki
fosillerin korunma durumu ve çökelme istifi bizlere taşınmanın fazla olmadığını ve taş

kınlar sırasında asılı gereç olarak taşınan kil, sit ve çok ince kum taneli gerecin çökel
mesi sonucunda yerli yerinde örtülerek gömüldüklerini yansıtmaktadır.

2002 yılı kazı çalışmaları Hayranlı yolunun doğusunda yer alan ve lokalite 9 ola
rak isimlendirilen bir alanda gerçekleştirilmiştir. Bu lokalitede 2x1O m.lik bir alanda ger
çekleştirilen çalışmalarda öncelikle daha önceden yüzeye çıkmış olan ve korunma du
rumu oldukça kötü durumdaki tahribata açık fosiller toplanmıştır (Heslm; 2). Daha son
ra başlatılan kazılar sonucunda Equidae (Atgiller) (Resim: 3), Bovidee (Oküzgiller) (Re
sim: 4), Giraffidae (Zürafagiller), ve Proboscidea (Hortumlugiller) gibi karasal hayvan
lara ait üst ve altçene, kafatası parçaları, dişler ve uzun kemiklerden oluşan bol miktar
da fosil el!? geçirilmiştir. Buluntular üzerindeki temizlik, onarım ve determinasyon çalış

maları A.U. D.T.e.F. Antropoloji Bölümü, Paleoantropoloji Laboratuvarı'nda sürdünil
mektedir.

Kazı yapılan fosilli tabakanın yayılım alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla ya
kın çevrede yapılan araştırmalarda ise 6 yeni fosillokalitesi daha bulunmuştur. Hayran
Iı mevkiinde yapılan 2002 yılı çalışmalarında yörenin çeşitli hayvan kalıntıları içeren ol
dukça zengin Ust Miyosen çökellerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Oldukça geniş bir
alanı kapsayan çalışmalar önümüzdeki yıllarda genişletilerek sürdürülecektir.
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Resim 1: SivasIHayranll-Haliminhanı Üst Miyosen çökelleri

Resim 2: SivasIHayranll-Haliminhanı lokalitesi kazı alanı
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Resim 3: Hipparion kafatası

Resim 4: Bovidae mandibulası
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METROPOLis 2002 YILI KAZı RAPORU

Recep MERiç*
Ali K. ÖZ

Aygün EKiN MERiç
Gözde ULUŞANS

Metropolis kazıları, 01.07.2002 ve 01.11.2002 tarihlerinde, kazı, konservasyon
ve restorasyon, yayın çalışmaları, altyapı ve ızmir Arkeoloji Müzesi'nde yer alan Met
ropolis salonu çaşlışmaları ile çevre araştırmaları olmak üzere faklı alanlarda gerçek
teştirllmiştir".

1. KAZı ÇALIŞMALARI

1.1. HAMAM KAZıLARı

2002 yılı kazı çalışmalarında Hamam-Gymnasion kompleksini oluşturan yapı

adasının kazısı tamamlanmış, bu yapı adasının güneyinde yeni bir yapı adasında ça
lışmalara başlanmıştır (Resim: 1; Çizim: 1).

Hamamın güneyinde M 5-9 plan karelerinde yürütülen kazılarda "Akropol Yolu"
diye adlandırılan bir merdivenli sokak açılarak ortaya çıkarılmıştır. Merdivenli sokağın,
latrina ile payandalı mekan ve dükkanlar arasında ölçülen genişliği 1.40 m.dir. Merdi
venli sokağın güney kenarında üst üste iki künk sistemi tespit edilmiştir.

N-4 plan karesinde Bizans Dönemine ait derme çatma duvarlardan yapılmış bir
mekan kalıntısına ve depo amaçlı kullanılmış pithos kalıntılarına rastlanmıştır.

P-6 plan karesinde dolgu toprağında bir adet unguentarium bütün olarak ele ge
çirilmiştir (Resim: 2).
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M-6, N-6, 0-6 plan karelerinde büyük bir mekanın güney-kuzey doğrultudakidu
varına ait payandalar kazılmıştır. Payandalar ile daha düşük kattaki dükkanlar arasında
merdivenli sokağa açılan bir koridor vardır. Dükkanlar ise Hamam Sokağı üzerinde M
l, N-l, 0-1, P-L ve R-l plan karelerindeki yeni bir yapı adası içinde yer almaktadır (Re
sim: 3). Sokak boyunca sıralanan dört dükkan tümüyle kazılarak ortaya çıkarılmıştır.

Dükkanıarın bulunduğu yapı adasının Merdivenli Sokak ve Hamam Sokağı ile
kesiştiği Hellenistik Döneme ait bosajlı bloklardan yapılmış köşe iyi korunmuş durum
dadır. Aynı Hellenistik Dönem duvarı, Hamam Sokağı ve kısa da olsa Merdivenli So
kak boyunca izlenebilmektedir. Böylece Stoa-Bouleuterion yapı adası gibi ona komşu

olan güney yapı adasının da Hellenistik Dönemde kentin yeniden kurulduğu sırada ta
sarlandığı ve yapıldığı anlaşılmaktadır. Hellenistik duvarlar Roma Döneminde yeniden
kullanılmış, bozulan ve yıkılan yerler harçlı taş duvarla yapılmıştır.

Eğimden kaynaklanan yapısal sorunların çözülmesi için zaman zaman akılcı

yöntemler kullanılmıştır. Dükkanıardan üçü (M2002-1 ,2,3) aynı taban ve kapı girişi se
viyesine sahipken, M2002-4 dükkanı, eğimden dolayı çok daha düşüktür. Romalılarbu
kat farkını M2002-4'ü iki katlı yaparak çözmüşlerdir. M2002-4'ün ikinci katı diğer üç me
kanla aynı taban seviyesindedir. Ikinci katı taşıyan ahşap dikmelerin oturtulduğu düz
lem alt kat duvarının daha kalın yapılmasıylakazanılmıştır. M2002-4'ün girişi sokak se
viyesinde kalırken M2002-1,2,3'ün girişleri sokak seviyesinin üstünde olduklarından

burada girişi sağlayacak merdivenli bir platform yapıımıştır. Bu platformun genişliği

1.15 m., uzunluğu ise 14.60 m.dir.
Latrinanın batısmdakt L-6 plan karesi içinde bulunan M2002-6 mekanı da kazı

larak ortaya çıkarılmıştır. Ust seviyelerdeki taş dolgu temizlendikten sonra düzletilmiş

ana kaya tabana ulaşılmıştır.Ana kaya tabanın üstünde şist ve tuğladan oluşan taban
döşemesi görülmüştür. Mekanın kenarlarında derince oyulmuş kanallar ortaya çıkarıl

mıştır. Bu kanalların Hamam-Gymnasium kompleksi (Resim: 4) ve latrinadaki temiz su
atık su kanallarıyla olan ilişkisi dikkat çekicidir. Bu mekanda taban döşemesi üstünde
yatar durumda bir "Asklepios heykeli" bulunmuştur (Resim: 5). Başı, kolları ve yılana

sarılı asanın bir kısmı kırık olarak ele geçirilen Asklepios heykeli çok güzel bir işçilik
göstermektedir. Serdar Aybek heykeli Augustus Dönemine tarihlemektedir. Hamam
Gymnasium kompleksinde geçtiğimiz yıllarda çıkan Hygieia heykeli ve Asklepios ve
Hygieia onuruna sunulmuş bir sunak burada Asklepios-Hygieia kültünün varlığına işa

ret etmektedir. Bu kanallar içinde çok sayıda günlük kullanım kaplarına ait yivli Roma
seramiği çıkmıştır. Ayrıca Efes işi red-on-white teknikli bir kandil de tam olarak ele ge
çirilmiştir (Resim: 6).

Merdivenli Sokak ve Hamam Sokağı'nın kesiştiği kavşak noktasında doğu bö
lümdeki yapı adalarına ait kalıntıların bulunması amacıyla yapılan çalışmalar olumlu
sonuç vermiştir. Merdivenli Sokak altından gelen üstü taş kemer örgülü atık su kanalı

nın doğuya doğru devam ettiği görülmüştür.

Latrinanın ve HamamSokağı'nın aşağısında yeni bir yapı adasına ait köşe du
varı bulunmuş ve bu köşe doğuya ve kuzeye doğru açılarak mekanın duvarları ortaya
çıkarılmıştır. Mekana güneydeki Merdivenli Sokak'tan girilmektedir.

Girişteki eşik taşının yarısı korunmuştur. Sokaktan girişin hemen batısındaki ka
pı boşluğu henüz kazılmayan bir odaya açılmaktadır. Girişten sonra olasılıkla atriumlu
bir evin koridoruna ulaşılıyordu. Bu koridorun kenarları büyük mermer bloklarla çevre
lenmiştir ve üzerinde mozaikli bir taban 9örülmektedir (Resim: 1). Geç Roma Dönemi
ne ait iri ve kaba taşlarla yapılmışmozaigin giriş tarafında büyük harflerle yazılmış "BO
NA FORTUNA" ve diğer kenarda ise "ArAORI TYXHI" yazılıdır. Ortada ise bir kantha
ros betimlemesi yer alır.

1.2. AKROPOL
Kent Akropolü'nde, yazıtlar ile varlığı bilinen Ares Tapınağı'na dair yeni bilgileri

açığa çıkarmayı hedefleyen dört sondaj gerçekleştirilmiştir.Akr-02 sond-1, 1.25x5 m.lik
Akropol'deki samıçın doğusunda açılrmştır, Sondaj, ana kayanın üst seviyelerde (yü-
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zeyden 60 cm.) tespitiyle sona erdirilmiştir. Çalışmalarda, herhangi bir mimarı bulguya
rastlanmazken, Roma Dönemi seramikparçaları bulunmuştur. Akr-02 sond-2 çalışma
ları yine sarnıç civarında, Akropol'ün batı kesiminde yapıımıştır. 2.5x5m.lik kazı alanın
da sürdürülen kazı çalışmasında, ana kayaya ulaşılamamasına rağmen, yerleşim ta
bakaları sona erdiği için kazı durdurulmuştur. Çalışmalarda mimarı bulgu elde edileme
mesine karşın, seramik parçaları bulunmuştur.

Akr-02 sond-3, 3x3 m.lik bir alanda mermer blok merkez olmak üzere çevresini
hedef almıştır. Akropol'ün güney ucu yakınında, sond-2'nin kuzeyindeki açma genişle
tilmiş ve mermer bloğun Bizans Çağına ait duvarda kullanıldığı görülmüştür. Bu son
dajda 1 m. derinlikte ana kayaya rastlandığından kazı çalışmaları bitirilmiştir. Çalışma
larda Bizans ve Roma Çağı seramik parçaları bulunmuş ve geç dönem bir sütun baş
lığı tespit edilmiştir.

Akr-02 sond-4 kazısında, tapınağa ait yazıtın bulunduğu alanda daha önce açı
lan 10x10m.lik bölümde, 1 m.lik yüzey dolgu tabakası kaldırılarak yeni bulgu elde et
mek amaçlanmıştır. Çalışmalarda özellikle Helenistik Dönem seramik ve figLirin parça
ları bulunmuştur.

1.3. BAOEMGEOiGi KALESi
BademgediğiKalesi 2002 sezonu kazıları, Arkeolog M. Umut Doğan yönetimin

de, kaleyi oluşturan tepenin kuzey bölümünde gerçekleştirilmiştir (Resim: 8, Çizim: 2).
Kaleyi çepeçevre saran dış surların kuzeydeki bölümünün gerisinde kalan bir alanda
geçen yıl açılmıs olan plan karelerde (1.29, 1.28, 1.27, U.27, v'28) ve batı devamında

bulunan. yeni plan kareler (Y.28, Y.27, Z.28, Z.27) dahilinde kazı çalışmaları yürütül
müştür. Iç kale surları içinde, iç kalenin kuzeye bakan tarafında, sur dibinde açılan ye
ni bir plan karenin (AA.1O) bir bölümünde de küçük bir sondaj çalışması yürütülmüştür.
Ayrıca kaleye girişi sağlayan ana kapılardan biri olarak tanımlanan, "Dış Kale KD Ka
pısı"nın kuzey kulesinde de küçük çaplı bir kazı ve temizlik çalışması sürdürülmüştür.

Öncelikle sur duvarının dibinde kalan bölümü kapsayan Z-28 plan karesi içeri
sinde çalışmalara başlanmıştır. 97.10 m. kotunda dış satıhları nispeten düz olan taş
larla oluşturulmuş ve ıçi düzensiz bir biçimde taş ve toprakla doldurulmuş olan platfor
mun hemen gerisinde sıkıştırılmış toprak taban belirlenmiştir. Bu tabana, platformun
batı yanında olan kerpiç tugla döşemenin gerisinde rastlanmamıştır. Söz konusu plat
form, geç surun (Demir Cagı suru) oturtulduğu zemini de belirten ve doğu yöndekı aç
malarda da takip edilen benzer platformların bir parçasıdır.

Kerpiç tuğla taban ve kerpiç tuğla yıkıntıları sabit bırakılarak derinleşilmeye de
vam edilen Z-28 plan karesinde ortalama 96.70 m. kotuna inildiğinde doğu-batı doğrul
tulu bir duvara rastlanmıştır. Açmanın doğu profiline girdiği yerde güneye dönüş yaptı
ğı anlaşılan duvarın batı ucu da, kerpiç tuğla döküntülerinin altında kalmıştır. Bundan
sonraki çalışmalarda iki plan karede de kyklopik taş sırası haricinde ana kayaya kadar
hiçbir plan vermeyen düzensiz taş yığıntı ile karşılaşılmış, 96.70 m.- 96.60 m. kotunda
yanmış, küllü bir yangın tabakasına rastlanmıştır. Z-28 ve Z-27 plan karelerinin birleş

tirilerek devam eden kazıda iki plan karenin birleştiği yer ile Z-27 plan karesinde ana
kayaya oturmuş, Vi. tabakaya aıt iri (kyklopik) taş sırası bulunmuştur. Toplam altı adet
taştan oluşan bu sıra, açmanın doğu profilinden çıkıp batıya devam ettikten sonra, ba
tıdaki son iki taşla güney yönde hafif bir kavis alır (Resim: 9). Birleştirilmiş Z.27-Z.28
açmasındaki kazı çalışmalan, güney yarıda ana kayaya ulaşılmış bir biçimde, kyklopik
taş sırasının kuzeyinaeki dar alanda ise ana kayanın hemen üstünde olduğu sanılan

bir seviyede tamamlanmıştır.

Y-27 plan karesi içerisinde BGK.I tabakasına ait olan 97.40 m. seviyesinde do
ğu-batı doğrultusunda devam eden ve batı ucu Z-27 karesine taşan bir duvar açığa Çı
karılmıştır. i. tabaka duvarının güney yanında yapılan kazı çalışmaları sırasında da ku
zey-güney doğrultulu, i. tabaka duvarının altından dik keserek uzanan bir başka duvar
la karşrlaşılmıştrr.v-zr plan karesinde, i. tabaka duvarının güney yanındaki küçük alan
da, ana kayaya kadar büyük düzensiz taşların yığılması ile oluşmuş bir blokaj kazılmış,
başka bir kültür katına rastlanmamıştır. 97.10 m. - 96.85 m. kollan arasında yoğun ola
rak pithos parçalarına rastlanmıştır.
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Sur duvarının yaklaşık 1 m. kadar dibinden, ona paralel bir şekilde devam ede
rek, batı profile yakın bir alanda güneye doğru dönüş yaptığı gözlenen, plan vermeyen
bir taş kümesi ve Y-28 plan karesinin güneydoğu köşesinden plan kare içine taşan bir'
başka taş kümesi 96.80 m. - 96.70 m. seviyesinde açığa çıkarılmıştır. 96.15 m. kotun
dan sonra 95.90 m. kotunda sura paralellik gösteren küme ile aynı noktalarda ve aynı

doğrultuda devam eden bir duvar sırasına sahip mimarı unsurlara rastlanmıştır. Batı

profilden çıkarak, sura paralel bir düzende devam eden ve daha sonra kuzeye dönüş

yapan bir duvar açığa çıkarılmıştır. Y-27 ve Y-28 açmasındaki çalışma, kısmen ana
kaya üzerinde yapılmış küçük bir taş blokaj üzerinde durduğu anlaşılan bu duvarlar se
viyesinde tamamlanmıştır. Bu duvarların güney yanındaki düzensiz taşlar kaldırılmış

ve ana kayaya ulaşılmıştır.

Geçen yıl kerpiç ve taş döküntünün olduğu 96.90 m. seviyesinde bırakılan kazı

çalışmalarına devanı edilmiştir. Ana kayaya oturan, batı uzantısı, Z-27'deki kyklopik du
varların doğrultusunda devam eden, Y-28'deki rnekarun güney duvarı ile birleşen ve yer
yer 1 m. yüksekliğe kadar korunmuş olan bir duvar bu alanda açığa çıkarılmıştır. Duva
rın kuzeyindeki alanda sur dibinde, sura paralel uzanan basit bir duvar da belirlenmiştir.

Geçen yıl kısmen kazısı yapılan T-29, T-28, T-27 ve U-28 plan karelerinin tü
münü ya da bir kısmını kapsayan bu alanların tümünde, plan kareleri ayıran araba yol
ları kaldırılarak derinleşilmeye devam edilmiştir. Ortalama 96.50 m. seviyesinde, tüm
bu alanı yaklaşık olarak ikiye bölen bir noktada doğu-batı doğrultuda uzanan taş sıra

sı açığa çıkarılmıştır. Doğu yanda kuzeye dönüş yaptığı, doğu profilden taşan birkaç
taş sırası ile anlaşılmıştır. Aynı şekilde, taş sırası, batı kolda da kuzeye 1 m.lik dönüş

yapmaktadır. Doğu-batı doğruıtulu duvar ve onun iki yanından kuzeye dönen devam
larının iç yanındaki taşların eğimli bir şekilde devam ettiği görülmüştür. Bu duvarların

kuzey dibinde ortalama 95.60 m. seviyesinde, güneyden kuzeye azalan bir eğimle gi
den, küçük taş döşeli bir taban qörülmüştür.

Ana kaya üzerine oturan ve ana kayada oluşmuş seviye farkını da ortadan kal
dıran, doğu-batı yönlü sura paralel küçük ve basit bir duvar 95.40 m. seviyesinde çık

mıştır. Bu duvarın hemen güneyarkasında, bu alanda yumuşak bir yapıya sahip olan
ana kayaya oyulmuş, yan yana iki dairesel planlı çukur ile karşuaştlmrştır. Ana kayaya
yakın seviyede, başka bir çukurun da bu alanda olabileceği izlenimi dogmuş, ancak bu
alanın kazısına devam edilmemiştir.

Sonuç olarak, Bademgediği Tepesi 2002 kazılarında ortaya çıkan 6 tabaka ve 4
sur duvarıevresi yardımıyla önemli veriler elde edilmiş ve özellikle Troya ile karşılaş

tırmalı stratigrafi önerileri geliştirilmiştir (Çizim: 3). Geometrik-Arkaik Çağlara tarihlenen
i. tabakanın da etrafının surlarla çevrili olduğu anlaşılmış, büyük boy gri kraterlerin (Re
sim: 10) gösterdiği gibi bu yerleşimin önemi vurguıanmıştır. ii. tabakada PA Mountjoy,
Türkiye'de ilk kez Geç Hellas Ilıe seramiğinin erken, orta ve geç olmak üzere bütün ev
relerine ait seramik buluntularını zengin bir form yelpazesi içinde Bademgediği'nde

saptayabilmiştir (Resim: 11).
iii. tabakada M.Ö. 1375-1300 yıllarına tarihlenen Geç Minos IIIA2 seramiğine ait

bir parça bulunması bu tabakanın tarihlenmesinde önemli olmuştur. Böylece Badem
geqiği'nin bu tabakada bir kesintiye (hiatus) uğradığı kesinlik kazanmıştır. Bu kesikliğin

M.O. 1315 yılında ii. Mursili'nin kenti ele geçirmesinden sonra meydana gelebileceği

göz önüne alındığında, Hitit kaynaklarında sözü edilen Arzawa kenti Puranda'nın Ba
demgediği Tepe olma olas.!lığl artmıştır. Vi. tabaka ise ele geçirilen iki adet Geç Minos
lA seramiği yardımıyla M.O. 1600-1500 yıllarına tarihlenmektedir. .

2. KONSERVASYON VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2001 ve 2002 sezonunda Bademgediği Tepesi'nde yapılan kazılarla ortaya çıka

rılan ve Demir Çağına tarihlenen kraterin parçalarının tama yakın form verdigi görül
dükten sonra tümlenmesine karar verilmiştir. 52 cm. çapında ve 60 cm. yüksekliğinde
ki krater çok az alçı kullanılarak tümlenmiş, alçı ile kapatılan yerler, restorasyon fark
edilecek şekilde boyanmış ve ızmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilmiştir.
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2002 yılında Hamam kazılarında ortaya çıkarılan tama yakın sigilata kap parça
ları tümlenmiş, pişmiş toprak kandil ve figürinlerin de konservasyon çalışmaları yapıl

mıştır. ızmir Arkeoloji Müzesi'ne gidecek envanterlik ve etütlük eserlerin restorasyonu
ve Hamam'dan çıkan Asklepios heykelinin temizliği yapılmıştır. Kazı dönemi boyunca
çıkan çeşitli metal, pişmiş toprak ve kemik objelerin onarımı yapılmıştır.

Metropolis kentinin kurulu olduğu yamaçta yer alan, bu sene açığa çıkarılan dük
kanlar ve "Payandalı Koridor" olarak nitelendirdiğimiz mekanlar ile geçmiş kazı sezon
larında ortaya çıkarılan Stoa, Hamam-Gymnasium ve latrina yapılarının dış duvarları

nın, Akropol'den gelecek olan suların etkisiyle bozulmamaları için konservasyon ve
sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Geçmiş kazı sezonlarında açığa çıkarılmış bo
yasız duvar sıva ve fresklerlnin de konservasyon çalışmaları yapılmıştır.

3. ÇEVRE ARAŞTIRMALARI

Kazı çalışmalarıyla hem zamanlı olarak yürütülen küçük çaplı çevre gezileri de bu
yılki çalışmalar arasında yer almaktadır. BademgediQi Tepesi'nin kuzey-doğu karşısın

da, otoyolun hemen doğu yanında girişi bulunan magaraya bu yıl da girilmiş ve geçen
yıl geziiememiş olan bölümleri gezilmiştir. Geçen yıl girişin hemen karşısında bulunan
Geç Roma seramiğinin dışında bu yıl Arkaik Döneme tarihlenen seramikler de bulun
muştur. Bademgediği Tepesi'nin batı karşısında bulunan ve güney ucu Kaplancık Kö
yü'ne kadar uzanan Göztepe üzerinde de küçük çaplı bir araştırma gezisi yapılmıştır.

Defineciler tarafından tahrip edilmiş olan tepeciklerden elde edilen seramikler arasında

Kalkolitik, Erken Tunç Dönemine tarihlenen seramiklerin bulunması dikkat çekmiştir.

Ahmetli Köyü üstünde güney-batı kesiminde dağ zirvesinde basittaşlarla yapıl

mış bir kale ve içinde az sayıda Roma Dönemi buluntuları olan mağara tespit edilmiş
tir. Metruk Kuşçuburun istasyonu kuzeyindeki Deştiman Tepe üzerinde Hellenistik Dö
neme ait olabilecek kayada duvar izleri ve aynı tepenin kuzey eteklerinde yol tesviye
si sırasında ortaya çıkmış mozaik taban kalıntıları ve Roma Dönemi hamam yapısına

ait olabilecek harçlı yapı kalıntıları tespit edilmiştir. Aslanlar Köyü'nün 2 km. kadar do
ğusunda tahrip edilmiş bir mezarlık alanı geziimiş, yüzeyde pişmiş toprak kırık lahit
parçalarına rastlanmıştır.

4. YAYıN ÇALIŞMALARI

Metropolis, antik kentine gelen ziyaretçilerin, kenti gezerken kazılarla gün ışığı
na çıkarılan yapıları tanımaları, yerlerini kolaylıkla bulmaları ve kent hakkında bilgi sa
hibi olabilmeleri için renkli el broşürü hazırlanıp bastırılmıştır. Broşürde kentin tarihçe
si, konumu, kazılar, Tiyatro, Stoa, Hamam-Gymnasium kompleksi ve Akropol ile ilgili kı

sa bilgiler ve fotoğraflar bulunmaktadır.

1997 yılında kazıların ilk beş yılını anlatan kitabın devamı niteliğinde olacak olan
yayın çalışmasının hazırlıklarına başlanmıştır. Kazıların 10 yılının anlatılacağı kitapta;
Metropolis'in konumu, adının kökeni ve tarihçesi ile birlikte kazılarla gün ışığına çıkarı
lan anıtsal yapılarla ilgili değerlendirmeler yer alacaktır. Kitabın görsel yönü ise harita
lar, canlandırma çizimleri, mimarı planlar, kentin ve buluntularının eski ve yeni fotoğraf

ları ile ızmir Arkeoloji Müzesi Metropolis Salonu fotoğrafları ile zenginleştirilecektir.

5. iZMiR ARKEOLOJi MÜZESi METROpoLis SALONU
izmir Arkeoloji Müzesi Taş Eserler Salonu'nda Metropolis antik kenti için ayrılan

iki bölümde Metropolis'ten çıkan heykeıtraşlık eserleri sergilenmektedir. Birinci bölüm
de Tiyatro ve çevreşinden çıkan eserler ve Tiyatro'nun resminin yer aldığı ışıklı bir pa
no bulunmaktadır. Ozel olarak tasarlanmış eser kaidelerinin ön yüzünde eserin açıkla

ması çıkış yeri ve dönemi yazılıdır.

. ikinci bölümde ise Bouleuterion ve çevresinden çıkan eserler sergilenmektedir.
Iki bölümü birleştiren holde de kent ve kazılar hakkında detaylı Ingilizce ve Türkçe bil
ginin bulunduğu bilgi panosu asılıdır.
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Çizim 3: Bademgediği Tepesi, T29 plan karesi stratigrafisi ve sur duvarları

Tarih Minos i Mikeli Kot BADEM TROYA BEYCE
(metre) GEDİCİ SULTAN

Geometrik - 97.51 i Troya VIII Frig
Arkaik

Katı
97.26

1050/30 Geç Hellas III C 96.23 II Troya VII b i

II 80

1315-1180 hia/us Trova VII a II?
1375-1300 Geç Minos III A 2 95.94 III Troya VI h III?
1450-1400 95.60 V-TV Troya VIgI

Tahribat TroyaVIf i

1600-1500 Geç Minos i A VI Troya VI LV? .

a-e

94.66

Çizim 4: Badamgediği Tepesi, 2002 yılı sonuçlarına göre karşılaştırmalıstratigrafi
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Resim 2: Hellenistik unguentraium (HM G 02-160)

Resim 1: Metropolis ka
zılarında orta
ya çıkarılan or
ta Kent bölü
münün hava
dan görünüşü

Resim 3: Hamam Sokağı'ndan
tiyatro yönüne bakış.
Ünde latrina, arkada
dükkan sırası
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Resim 4: Hamam-Gymnasium kampleksinin doğusunda yer alan M
2002-7 mekanındaki kanar sistemi

Resim 5: M 2002-6 mekanında bulunan
Asklepios heykeli (HM 02-211)

Resim 6: M 2002-6 mekanında ele 9.eçirilen
Efes işi red-on-white teknıkli kan
dil (HM 02-211)
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Resim 7: Atriumlu evin kuzeyden görünüşü

Resim 8: Bademgediği Tepesi. Sur duvarı
boyunca kazılmış kuzeyaçmaları

Resim 10: i. tabakada bulunmuş gri renkli
krater (BGK 02-119)

Resim 9: BGK Z 27-28 plan kareleri ııı-V. ta
bakalara ait yıkıntı taş kümesi ve
ikinci tabakanın sur duvarı ara
sında tabanda görülen kyklopik
bloklar (Tabaka \ii)

Resim 11: ii. tabakada bulunmuş GHIIIC
(M.O. 1180-1050/30) donemine
ait halka kaideli krafer (BGK 02
66)
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EXCAVATION AND RESEARCH AT ELAIUSSA SEBASTE:
THE 2002 CAMPAIGN

Eugenia EQUINI SCHNEIDER*

The 2002 mission at Elaiussa Sebaste took place in the months of August -Oc
tober. The funding was provided by Rame University "La Sapienza", by the Ministry of
Scientific Research and by the Ministry of Foreign Affairs.

As usual, scholars from the LJniversity's Department of Earth Sciences and Anth
ropology alsa took part in the mission. The work of exeavation and restcration was ac
tively followed by govemment representative Mehmet Yılmaz of the Museum of Aydın,
in full accord with the mission's team.

Area of the Agora (Fig. 1)
The campaign resumed the investigation inside the aqora area, in the north see

tion in particular, with a view to removing the large volume of material from the collap
sed north perimeter wall discovered during the past campaigns and to completing the
exeavation of the area. It then proceeded with the gradual removal of collapsed mate
rial consisting of over one hundred square limestone blocks: these were all numbered,
their details recorded and they were placed in an open area on the edge of the site,
awaiting the planned resteration of the elevated wall.

Excavation then took place down to the floor levels of the north sector of the ba
silica which wasadded to the Roman agora in the Byzantine period.

The investigations revealed that theupper part of the wall in opus quadratum,
which probably collapsed as a result of an earthquake same time between the Xlth and
Xllth centuries, as indicated by the associated pottery, came to rest on a large heap of
earth and rubble dating back to earlier phases of laating and abandonment of the
Byzantine complex.

Numismatic evidence (coins from the reigns of Justinus and Mauritius) point to
a date around the last decades of the Vlth century, at least as far as this seeter of the
church is concemed.

The north aisle of the church was almost completely uncovered, with its richly
decorated floors in opus sectile, bound to the north by a continuous wall, originally li
ned with large slabs of marble, in which many architectural fragments of the Imperial
age building had been reimployed, as well as the inscribed base of a statuet. Along the
wall, a central door leads into a long, broad area paved with limestone slabs, similar
and symmetrical to the large one off the south side of the church (Fig. 2).

Prof Dr. Eugenia EQUINI SCHNEIDER, Dipartimento di Scienze 8toriche, Archeologiche e Antropologiche
dell'Antichita-Universita di Roma "La Sapienza-Piazzale A.Moro 5- 00185 Roma IJTALY
The inscription concerns a Marcus Aurelius Ermophilos, archiereus of lhe Imperial cui!.
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The situation which has emerged during the investigation indicates the various
phases of occupation and reutilization of the whole complex. A number of partition
walls were identified in the west part of the area referring to smail rooms (possibly uti
lity areas), dating to the Byzantine period.

Notable among the items found is a beautiful chandelier in bronze, which has al
ready undergone initial restoration (Fig. 3).

In a subsequent phase coinciding with the looting and abarıdonment of the
church, these smail rooms were used as workshops by local artisans, as revealed by
the presence of an oven and tubs fitted with conduits for filling them and draining them,
and floor surfaces bearing traces of exposure to fire, and also thousands of fragments
of oil lamps and glass cups of recurring type, found together with lumps of raw glass,
which must have originated from a shop or kiln (Figs. 4, 5).

Further exeavation in the north-west corner also revealed the remains of a
polychrome mosaic pavement pertinent, as other fragments found in the past campa
igns, to the colonnaded portico of the agora; this can be dated to the IInd century A.D.,
the same period as the foundations of the Imperial-age building.

North-Western Seeter - The Port's Baths (Fig. 6)
The investigations undertaken in the north-west sector of the port front were ai

med at completing the excavation in the south and north sectors of the Baths.
In the south sector excavation of the praefurnium, which had revealed evidence

attributable to Late Antiquity during the 2001 campaign, made it possible to reach the
level of the baths. The praefurnium conduit emerged in the west sector of the room,
marked off by brick walls evidently much consumed by its exposure to heat. In the cent
re of the room the rock floor surtace contained a broad, deep, rectangular cavity, con
taining two steps on its south side, which must have functioned as a combustion cham
bel' (Fig.7). A segment of a large piece of lead piping was discovered in situ, lodged in
side the masonry in the upper part of the conduit; this probably functioned as a smail
testudo.

On the north side, the investigations conducted during the 2001 campaign in the
frigidarium had been restricted by the precarious state of one of the bastions of the port
walls, the partial collapse of which seemed to have covered the north wall of the room.

The consolidation of this stretch of wall and the subsequent removal of the col
lapsed material has made it possible to uncover the last seetion of the frigidarium and
other segments of its geometric mosaic pavement, and also the Iittle segment of a se
cond mosaic in white tesserae with black borders, belonging to arıother of the baths'
rooms.

However, the original wall which must have separated the two rooms with mo
saics was completely removed in the Byzantine period (as indicated by the coins fo
und) following the construction of the north-west stretch of the port walls, which here
completely obliterated the north sector of the baths.

South-Western Sector-/nside Area of the Port
During the 2001 campaign the exeavation activities had also concerned the

area of access from the quay, where the existence of a Iate-Roman gate had been par
tially verified.

During the past campaign the investigation proceeded on the promontory, in an
area bounded by structures in opus quadratum emerging from the ground. In this first
phase of the investigation, which was particularly difficult due of a large amount of
sand, it was alteady possible to identify various phases of occupation and use of this
area.

304



Belonging to the first phase of occupation of the area is a water channeling sys
tem carved directly out of the living rock. In a subsequent phase the channel, which
evidently served to provide water for the activities of the port, was completely destre
yed by the construction of a stepped ramp, built of slabs of limestone and running N
S, following the natural incline of the ground (Fig. 8); the discovery of coins from the
reign of Diocletian in the layer immediately beneath gives us a terminus post quem for
the building of this broad flight of steps.

The whole area then exhibits a phase of abandonment, followed shortly by the
collapse of the masonry structures. Certain data is stili lacking for the chronological de
finition of this event: however, some elements point in the direction of a distinctly Iate
occurrence, perhaps in the post-Byzantine period.

South-eastern sector-Circular Building (Figs. 9, 10)
In the 2002 campaign, excavation of the area inside the circular building stradd

ling the north and south ports, was all but completed. The consolidation and restoran
on of the west segment of the perimeter wall, the exeavation of which had been inter
rupted for safety reasons, revealed two others openings: an originally arched doorway
(1.40 m. wide), in a very bad state of preservation, which was filled in during a Iate pha
se of the building's re-utilization, with archstones and fragments of marble columns and
paving which certainly originated from the portico of the building itself. In the same
stretch of wall, 3,65 m. north of the first one, anather broad opening with jambstones
in opus quadratum was also identitied; the width of this (1.80 m.) suggests that it pro
bably served as the main entrance to the circular building.

The investigations conducted in the north-western seeter of the central area ma
de it possible to acquire data which have broadened our knowledge of the complex,
both in aspects concerning the means of its realizatian and in the discovery of structu
res and a level predating its plan.

Dating back to a previous period are two round terra-cotta basins (measuring
144 cm. in diameter and 75 and 35 cm. respectively in height), buried up to the brim,
and connected to masonry structures and perhaps to the system of channels which
crosses the central area of the building (Fig. 11).

This situation points to the existence of installations for commercial, or at any ra
te related uses.

The materials found in the layers around the two basins (overall a large number
of fragments of Eastem Sigillata A datable to Ilnd century A.D. and several Antonini
am), the study of which is stili underway, certainly origirıate from the disnıantling of ear
lier levels of occupation and life.

Instead the material fiIIing the containers (amphorae and comman pottery datab
le between the IVth and Vlth centuries A.D., coins from the reign of Theodosius) pro
vides a terminus post quem, albeit stili a rough one, for the construction of the circular
building's west stylobate, which was undertaken at the expense of these earlier struc
tures. The building of the new complex during the Vtlı century A.D. may have caused
the disappearance of a quarter serving a different function from that subsequently as
sumed by this urban seeter with its new manumental architecture.

Area to the west of the circular building-When the campaign was nearingits clo
se, ground investigation was extended to the area outside the building's west perime
ter wall.

This revealed a series of rooms serving apparently functional purposes, with
sections of walls constructed in smail blocks (Figs. 12, 13). Of particular interest is the
discovery, in the area immediately in front of the main entrance to the circular building,
of a large number of marble fragments of opus sectile, probably originating from the
paving and wall decoration of the building itself and thrown out into this area at the ti-
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me of its spoliation. An extensive excavation of the area will be undertaken during the
next campaign.

Area to the north of the circular building - During the 2002 campaign the arche
ological investigation of the northern area outside the building was continued; this rep
resents the Iimit of the south-west extension of the semicircular curve of the ancient
port of Elaiussa Sebaste. The area has an extension of about 25,5 m. and a width of
about 6 m; it is marked off to the north by a Iate terrace wall built in smail blocks, into
which a previous columnade was incorporated.

To the south, the area is bound by a large wall in opus quadratum, very probably
of the same chronological phase of the columnade portieo, with openings spaced at re
gular intervals (Fig. 14).

The investigation also made it possible to completely free the northern front of
the wall, in whieh other two doors were identifled: one of these, larger than the others,
was built in marble, with finely worked architraves and jambs. All the openings, with the
exception of the one in marble, were Cıosed in antiquity with regular Iimestone blocks,
and this is clear evidence of the transformation of the area: originally the openings
must have probably actually eommunicated with the structures found in the central
area, which were later destroyed by the eonstruction of the circular building.

RESTORATIONACTIVITY
The activities of restoration concerned several operations on masonry bearing

serious signs of structural collapse (with the double purpose of eonsolidating the struc
tures and at the same time assuring safe working conditions during the excavation)
and, in particular, the starting of the programme of restoration and conservation of the
mosaics of the Port Baths.

The first operation of conservation has been performed on the floor mosaic of
the apsed room to the north of the calidarium. The polychrome mosaie, with geomet
ric motifs in squares and octagons, was broken up into a large number of fragments of
medium and smail size, and the whole surface was very uneven. The operation inclu
ded a) drawn and photographic documentation b) the c1earing of the layers of earth co
vering the fragments, and an initial cleaning in situ c) detachment and d) the clearing
of mortar and cleaning of the underside.

In addition to the suspensurae, the removal of the mosaic revealed the presen
ce in the room of a large concentration of amphorae, intact or in large fragments, ap
parently alteady located beneath the pavement prior to its definitive collapse, whose
function perhaps may be for draining.

In the area of the agora, this year saw the continuing of conservation and resto
ration of the opus seetile tloors of the Byzantine basilica. The operation concerned the
paving of the whole area to the front of the east apse, which was completed with the
utilization of ancient material found during the previous campaigns.

PALEO-ANTHROPOLOGICAL STUDIES (Fig. 15)
The anthropological study of the remains of bones found in the tombs inside the

Byzantine basilica and in the north-east necropolis was also pursued. This year a total
of at least 68 individual skeletons were reeonstructed. Anthropological analysis reve
aled 19 children (0-12 years, 27.9%), 7 adolescents (13-21 years, 10,3%) and 42
adults (61,8%), with males in the majority.

Analysis of the demographic structure of samples from v-vı centuries A.D. reve
als a high rate of infant mortality and also, confirming the past year data, hyperrnorta
lity between the ages of 35 and 45. However, the conditions of hardship eausing the
high rate of infant mortality and low average lifespan among the population cannot be
traced to nutritional factors, as indicated by the initial results of paleo-nutritional tests
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undertaken on the same samples, which confirm a diet of mixed type, consisting ma
inly of protein-rich foods, derived from Iivestock and fishing, and carbohydrates from
the cultivation of cereals.

GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL STUDIES
With a view to identifying the existence of underlying seismogenic geological

structures or structures which might at any rate have influeneed seismic phenomena
at the site of Elaiussa, a gravimetric prospection was undertaken of regional type over
an area of about 100 km2, with 72 stations of measurement, within a range of 10 km.
from the site. Preliminary results indicate the existence of a positive gravimetric struc
ture, its axis running parallel to the coast (between Cennet Cehennem and Kanytelle
is) and delimited by zones with high horizental gradient, to be regarded as areas of
fracture, proving the cause of the earthquakes.

Surveys were also carried out along the coast between Korykos and Elaiussa in
order to measure the presence of forms and sediments which might bear witness to
catastrophic Tsunami events, as yet to be identified.
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Fig. 1: Byzantine basilica in the agara, general plan
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Fig. 2: The northern sectar of the basilica after the excavation

Fig. 3: The Byzantine chandelier found in a service room outside the basilica
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Fig. 4: Oven and tubs pertaining to the last phase of the area

Fig. 5: Samples of glasses coming from a workshop or kiln
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Fig. 7: The praefurnium with a segment of
lead piping

Fig. 8: Inside area of the port,
the stepped ramp
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Fig. 9: General plan of the Circular Building area
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Fig. 10: Circular Building general view

Fig. 11: Pre-existing level inside the Circular Building area: basins and masanry
structures
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Fig; 12: The western main entrance to the Circular Building with segments of external
room walls

Fig. 13: Marble fragments of colo
ured opus seetHe
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Fig. 14: Area to the north of the building with the excavated walls

Fig. 15: Graph representation of paleo-nutritional analyses results
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2002 YILI ÇANKIRıÇORAKYERLER KAZISI

Ayla SEviM*
Cesur PEHLEVAN

Çorakyerler Çankırı il merkezinden yaklaşık 4 km. uzaklıkta Yapraklı yolu üze
rinde Fatih Mahallesi'nde yer almaktadır (Resim: 6). Kazı çalışmaları 1997 yılından be
ri devam etmektedir. Ele geçirilen buluntuların zenginliği, orjinalliği ve hominoid bulun
tu vermesi açısından hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça önemli bir fosil yatağı

dır. Lokalite faunal karşılaştırma ile 7-B milyon yıla tarihlendirilmiştir.

2002 yılı Çorakyerler kazısı Bakanlar Kurulu kararı ve Anıtlarve Müzeler Genel
Müdürlüğü'nün izinleri ile 1 Ağustos-2 Eylül 2002 tarihlerinde, Bakanlık temsilcisi, Ma
latya Müzesi'nden Enver Ustündağ'ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kazı ekibinde;
Prof. Dr, Ayla Sevim (Kazı Başkanı), Prof. Dr. Erksin Güleç (Paleoantropoloq), Prof. Dr.
Engin Unay (Paleontolog), Yard. Doç. Dr. Nurettin Kaymakçı (Jeolog), Oğr. Gör... Dr.
Mehmet Sağır (Fizikl Antropolog), Araş, Gör. Cesur Pehlevan (Paleoantropoloq), Oğr.

Gör. Pınar Gözlük (Paleoantropolog), Oğr. Gör. Ayhan Yiğit (Paleoantropolog), Araş.

Gör. Ayşen Açıkkol (Paleoantropolog), .çloktoraöğrencisi Hakan Yılmaz (Paleoantropo
log), Mimar Faruk Ertunç, Jeolog Elif Ondoğan, Ankara Universitesi D.T.C.F. Antropo
lo] Bölümü ö~rencileri ısmail Baykara, Ferhat Kaya, Volkan Coşkun, Serkan Şahin, Ata
Abaday, Bahtıyar R. Nuğral, M. Tarık Oğuz, Damla Yılmaz, Hilal Yakut, Nihai Atalan, S.
Feyza Adalı, Işın Günay, Janset Apaydın ve Nevin Şimşek yer almıştır.

2002 Kazı Çalışmalan

Kazının başlangıcında2001 yıh çalışmalarının sonunda üzeri kapatılan alan te
mizlenip yeniden kareler oluşturuldu. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2x2 m. boyutla
rında açılan SH, 6F, 6G, 6H, 7F, 7G, 7H, BF, BG, 9F, 10F, 11F, 12F, 12G, 13F, 13G ka
relerinden oluşan 64 m2 lik bir alanda çalışıldı. Kazı çalışmaları sırasında açığa çıkarı
lan her bir fosil çeşitli kimyasal solisyanlar yardımıyla sağlamlaştırıldı. Fotoğrafları çe
kilip çizimleri yapılan buluntuların oryantasyonu (eğim, dalım, yükselti) belirlendikten
sonra herhangi bir darbe ve tahribata maruz kalmaması için alçı cekete alınarak labo
ratuvar çalışmaları için paketlendi.

Kazı çalışmaları sırasında alandan çıkarılan atık toprak, hem gözden kaçmış

olabileceği düşünülen büyük omurgalılara ait diş ve kemik parçalarını bulmak, hem de
küçük memelilere ait fosilleri tespit etmek amacıyla elekler yardımıyla yıkandı. Bu ça
lışmalar sırasında büyük omurgalılara ait küçük kırıntılar dışında kayda değer parçalar
bulunmamasına karşıh, küçük memelilere ait çok önemli buluntutar elde edildi.

Prof.. ,?r. Ayla SEviM, Ankara Ünlversitssl., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Paleoantropoloji
Anabilim Dalı, 06100, Slhhiye-AnkararrURKIYE .
e-mail: asevlm@humanity.ankara.edu.tr. telefon: 0312-310 32 80/1516

Cesur. PEHLEVAN, Ankara Ünlversiteşi, PH ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Paleoantropoloji
Anabılım Dalı, 06100, Slhhiye-AnkararrURKIYE
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Kazıda ele geçirilen tüm materyal, gerekli izinler alındıktan sonra A.Ü. Dil ve Ta
rih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Laboratuvarı'na getirilerek temizlik, onarım ve deter
minasyonları yapıldı.

BULGULAR
Alanda in situ çizimleri yapılan buluntuların dağılımları Çizim: 1'de görülmekte

dir. 2002 yılı çalışma alanları kalın koyu çizgi ile sınırlanan alanlar olup buluntuların 6
E, F, G ile 7 E, F karelerinde daha çok yoğunıaştığı gözlenmektedir. Henüz alanın ta
mamı kazılmadığı için fosillerin ağırlıklı olarak ne yöne doğru yoğunluk kazandığını ke
sin olarak söyleyebilmek mümkün olmamakla birlikte, fosil yatağının kuzeye ve batıya

doğru devam ettiği anlaşılmaktadır.

Çizim 1: Kazı yapılan alanda plan karelere göre fasillerin yayılımı

Çorakyerler Fauna Listesi
Çankırı il sınırları içerisinde bulunan Çorakyerler lokalitesinde her yıl farklı türle

re ait bol miktarda fosil bulgu ele geçirilmektedir. 2002 yılı kazı çalışmaları sırasında da
daha önceki yıllara ilave olarak 181 adet fosil bulundu. Bu buluntuların paleontolojik
değerlendirmeleri yapılarak; takım, aile ve tür bazında tanımlandı. Buluntular fauna lis
tesindeki yerine konup daha sonra aile genus ve buluntuların niteliğine göre grafikler
oluşturularak değerlendirildi (Grafik: 1, 2, 3). Bu yıl yapılan kazılarda daha önceki yıl
larda rastlanmayan kaplumbağa (Testudae, Resim: 4) ve etçil (Camivora, Resim: 5) fo
siIleri bulundu. Bunun yanı sıra daha önceki yıllardan bilinen ailelerden farklı cinslere
ait yeni fosiller ele geçirildi. Bunlara ek olarak Bovidae, Giraffidae, Rhinoeerotidae (Re
sim: 3), Hipparion, Proboseidae, Testudo, Camivora ve Suidae'ya ait bol miktarda yeni
fosiller çıkarıldı.

1997 yılından itibaren ele geçirilen fosiHerin değerlendirilmesiyle oluşturulan fa
una listesine (Sevim ve Kiper, 2000; Sevim ve Kiper, 2001; Sevim ve Pehlevan, 2002),
2002 yılı buluntularının da eklenmesi ile yeni fauna listesi oluşturuldu.
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A-Büyük Omurga/ı/ar

PROBOSCIDEA
Choerolophodon pentelici

RHINOCEROTIDAE
Chilotherium sp.
Ceratotherium sp.

EQUIDAE
Hipparion sp. A
Hipparion sp. B
Hipparion sp. C

CERVIDAE
Pliocervus sp.

GIRAFFIDAE
Paleotragus cf P. quadricornis
*Samotherium sp.?

SUIDAE

B-Küçük Memeli/er
Byzantinia cf. Pikermiensis
*Haunsdebruijnia cf. Neutrum
*Karnimatacf. Provocator
*Myomimus sp.
Cricetidae gen. et. sp. indet (Allocricetus)
Pseudomenoues cf. Latidens
Muridaegen. et. sp. indet
Rodent gen. et. sp. indet

Said ile belirtilenler fauna listesine bu yıı ilave edilenlerdir.
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Aşağıdaki grafiklerde buluntuların takım, aile ve iskeletin bölümleri açısından is
tatistiksel analizleri görülmektedir (Grafik: 1, 2, 3).
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Çorakyerler kazısından ele geçirilen buluntular takım düzeyinde değerlendirildi

ğine büyük bir bölümünün Perissodactylalar ve Artiodactylalardan, geri kalanların ise
sırasıyla Proboscidea, Carnivora ve Chelonia takımlarından oluştuğu görülmektedir
(Grafik: 1).

Buluntular aile düzeyinde değerlendirildiğinde ise, Bovidae'ın büyük çoğunluğu
oluşturduğu görülmektedir. Daha sonra sırasıyla Rhinocerotidae, Equidae, Giraffidae
ve Proboscidae gelmektedir. Aile düzeyindeki diğer grupları ise sırasıyla Suidae, Car
nivora ve Testudae oluşturmaktadır (Grafik: 2).
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Bu yılki kazı çalışmalarında ele geçirilen bütün fosiller iskeletin bölgelerinegöre
değerlendirildiğinde,çoğunluğunun farklı ailelere ait kafatası, boynuz ve alt çene ke
mikleri olduğu görülmektedir. Bunların dışında post cranial iskelete ait kemikler de bol
miktarda ele geçirilmiştir.

Pa/eocoğratya ve Paleoekoloji
Kazı yapılan alanın çevresinin sedimantolojik yapılanmasından yola çıkarak pa

leocoğrafya ve paleoekoloji hakkında da değerlendirmeler yapılmıştır. Buna göre, Ço
rakyerler çökel istifi genelolarak kalın katmanil kırmızı çamurtaşlarından oluşmaktadır.

Yanalolarak yaygın, tablamsı geometrili çökel kütleler olarak izlenebilen bu çamurtaş
ları, yörede kalın bir çökel istif oluşturan karasal evaporit çökelleri ile ara katmaniı ola
rak bulunmaktadır.

Kazı yapılan alanda yüzeylenen yaklaşık 3 m. kalınlıktaki istif üç lito tasiyesten
oluşmaktadır: 1. gastropoda fosilli kırmızı çamurtaşı, 2. memeli fosilli marl, ve 3. jipsli
kırmızı çamurtaşı. Gastropoda fosilli kırmızı çamurtaşı tasiyesi, herhangi bir sediman
ter yapı içermeyen ve oldukça homojen bir dokuya sahip karbonatlı killi çamurtaşından
oluşmaktadır. Kalın katmanlı, bloklu yapılı bir özellik sunan bu çamurtaşı içerisinde en
der olarak (% 5 -c), tane boyları 2-16 mm. arasında değişen ufak çakıllar, pedojenik kar
bonat nodülleri (kaliş), gastropoda ve küçük ve büyük omurgalı (proboscidae, rhnoce
rotidae, bovid, hominoid) fosilleri bulunmaktadır. Çakıllar yuvarlaktır ve çamurtaşı içe
risinde gelişigüzel bir şekilde dağılmış olarak bulunur.

Bu tasiyesin sedimanter özellikleri, kurak / yarı kurak bir karasalortamda, taş
kınlar sırasında asılı gereç olarak taşınan çamurların durularak çökelmesi ve / veya ça
murlu moloz akmaları ile taşınan çakıllı çamurlu çökellerden gerçekleşen hızlı bir çö
kelimi yansıtmaktadır. Gastropodaların varlığı sulu ortamsal koşulların varlığını göster
mektedir. Pedojenik karbonat nodülleri çökelme ortamında topraklaşma sürecinin de
-etkln olarak gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Tüm bu veriler, taşkınlara bağlı olarak
zaman zaman geçici sığ su ortamı koşulları ile karakterize edilen bir taşkın ovasının
varlığını ortaya koymaktadır (Karabıyıkoğlu ile sözlü görüşme).
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Yüzey Araştırma/an

2002 yılı yüz.'~y araştırmaları tamamen Çorakyerler kazısıyla bağlantrlı olarak
gerçekleştirilmiştir. Ozellikle Çorakyerler omurgalı tosillokalitesinin Çankırı Ili çevresin
deki yayılım alanlarını belirlemek amacı ile kazı alarurun paleocoğrafyası ve paleoeko
lojisi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için, Çankırı Ili sınırlarında yüzey araştırma

ları da yapıldı. Bu araştırmalar sırasında özellikle Geç Miyosen Dönem çökelleri araş
tırıldı (Araştırmalar Jeolog Kaymakçı'nın katkıları ile yapıldı). Bu doğrultuda 2002 yılın

da, Delibayır sırtı, Eldivan girişindeki Miyosen çökelleri ile Sultanana Çiftliği civarı, Peh
Iivanlı Köyü çevresi, Bayanpınarı, Kuzu, Ovacık çökelleri, Çankırı-Kastamonu yolu
üzerinde yer alan Ayan, vakıfmescit ve Alanpınar civarı ile Başeğmez Köyü yakınların

daki Miyosen çökelleri, Çerkeş Ilçesi çevresi, Yapraklı civarındaki çökeller ile Şabanö

zü yakınlarındaki çökeller araştırılmıştır. Bu yıl yapılan yüzeyaraştırmalarında Çorak
yerlerdeki yOğunlukta bir tosil yatağı bulunamadı. Ancak gezilen yerlerin büyük bir bö
lümünün kalın bir istif ile örtülü olmasından dolayı fosilli tabakaların daha alt seviveler
de yer aldığı düşünülmektedir. Yaptığımız araştırmalar sırasında Delibayır sırtında çok
yoğun olmamakla birlikte, büyük omurgalı tosilleri belirlenmiştir. Daha sonraki yıllarda

yapılacak yüzeyaraştırmalarında ipuçlarının yok olmamasını düşünerek, araştırmalar

sırasında herhangi bir fosil toplanmamıştır. Yüzeyaraştırmalarına, izin alındığı ve ola
naklar elverdiği sürece, önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir.

Sonuç/ar
2002 kazı sezonu çalışmaları sonucunda 181 adet etütlük fosil bulundu, fosille

rin temizlik ve determinasyonu yapıldı. Bu yılki çalışmalarda daha önceki yıllarda ele
geçirilmemiş yeni ailelere ait fosiller bulundu. Bu fosiller, lokalitenin faunal açıdan ta
nımlanması ve tarihlendirilmesine yönelik değerlendirmelere önemli katkı sağlamıştır.

Buluntuların büyük bir bölümünün takım, aile ve tür düzeyinde tanımlamaları yapılmış

tır. Bu tanımlamalar sonucunga lokalitenin MN 11 ve MN 12'nin başlangıcına kadar gi
debileceği anlaşılmaktadır. Ozellikle Küçük memeli fosillerinden olan Kerrıimete ct.
Provocator MN 11'in sonu MN'12'nin başında yaşamış olduğu bilinmektedir (Unay
2002 sözlü görüşme). Diğer omurgalı fosillerin de büyük bir bölümünün MN 11 bulun
tularıyla benzerlik gösterdiği bilinmektedir.

2002 kazı çalışmaları sırasında magnetostratigrafi için ön araştırmalar yapılmış

olmakla birlikte, 2003 yılı çalışmalarında kesit ve örnek alarak faunal karşılaştırma dı
şında farklı bir tarihlendirme yöntemi ile lokalite yeniden değerlendirilecektir.

Çankırı Çorakyerler kazı alanının şehir merkezine yakınlığı ve işlek bir yol üze
rinde bulunması ayrıca her türlü tahribat ve kaçak kazıya açık olması nedeniyle 2002
yılı kazı çalışmaları sonunda tescilli alan dikenli tel ile çevrilip tabela yenilenerek daha
güvenli bir konuma getirilmiştir.

Kazı çahşmalanrun dışında yıllardır planlanan müze paleontoloji seksiyonu,
Çankırı Valiliği ve Çankırı ii Kültür Müdürlüğü ile Müze MüdürlÜğü'nün maddi ve mane
vl katkılarıyla açılmıştır. Bu seksiyon yıl boyunca yerli ve yabancı basın ile bilim adam
larının büyük llqisinl çekmiştir. Çorakyerler fosillerinin müzede teşhir edilmiş olması
müzeye bir zenginlik kazandırırken, yöre halkı ve öğrenciler de fosil ve fosil oluşumla
rı konusunda bilgilendirilnıiştir.

TEŞEKKÜR

2002 yılı Çankırı Çorakyerler kazısına katkı sağlayan, Kültür Bakanlığı Anıtlar

ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DOSIMM, Ankara Uhiversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fa
kültesi Dekanlığı, Çankırı Valiliği, Çankırı Belediye Başkanlığı, Çankırı ii Kültür Müdür
lüğü, Çankırı Müze MQ.dürıüğü, Çankırı Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Türk Tarih
Kurumu Başkanlığı, A.U. D.T.C.F Antropoloji Bölüm Başkanlığı ile kazı ekibi elemanla
rının her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz.
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Resim 1: Çorakyerler kazı alanının görünümü

Resim 2: Kazı çalışmalarından bir görünüm
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Resim 3: Rhlnocrotldse'dan CBratotherlum'un in situve temizlenmiş görünümü

Resim 4: Testudonun in situve temizlenmiş görünümü
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Resim 5: Camlvuranın in situ ve temizlenmiş görünümü

Resim 7: Çankırı Müzesi Pa
leontoloji seksiya
nundan bir görü
nüm
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ADRAMYTTEiON/ÖREN 2002 YILI KAZISI

Engin BEK~AÇ *

2001 yılında başlamış olan Ören/Adramytteion katılımiı kazı programının 2. aşa
ması olan 2002 yılı çalışrnalant, önceki yılda bulunmuş olan nekropol alanının güney
kesiminde gözlemlenen yükseltinin niteliğinin açığa çıkarılması kadar, bu aşamada

alan içinde önemi fark edilen set ve set üstü kesimde mevcut bulunan mimarı oluşum

ların niteliğini ortaya çıkarma hedefiyle gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla setin güney eği

mi üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmış ve arazi yapısıyla, alan üzerinde yer alan do
ğal sit objesi kabul edilen ağaçları ortadan kaldırmadan kazı sistematiğine işlerlik ka
zandırılmıştır. 2002 çalışmaları sonucunda açılmış olan alan dahilinde kalan bina du
varı uzunluğu 15 m. olup bu duvar üzerinde değişik yapım safhaları gösteren temel dol
gu ve harçlarıyla birlikte farklı yapım teknikleri ortaya koyan değişik kültür safhalarının

varlığı saptanmıştır (Resim: 1). En altta hayli büyük yontulmuş taşlardan oluşan kiklop
bir duvarın varlığı gözlemlenirken, bu duvarın üstünde dolgularla eski oluşumun üstü
ne yerleşen ve ilginç bir niş teşkilatının izlerini bünyesinde bulunduran bir duvar oluşu
muyla bunu takip eden taş ve tuğla karışımı bir örgü tekniği sergileyen duvarın daha
üst kısmında hayli geç olduğu anlaşılan ve zayıf ve kaba taşlardan oluşmuş bir son saf
ha teşhis edilmiştir (Resim: 2). En üstte yer yer görülen bu zayıf duvarın altına gelen
kısımda içinde drenaj kanallarının izleribulunan bir düzenleme tespit edilmiştir. Ouva
rın açılmasına yönelik çevre dolgusundaki yapılan açma çalışmaları esnasında, çok
sayıda ufalanmış keramik, cam ve tek tük mozaik parçaları yanında bazı metal parça
ları da ele geçirilmiştir. Keramik parçaları arasında teşhis edilen çok sayıdaki pişmiş

toprak kandil parçaları, özellikle erken safhaları itibariyle bu duvarın kültsel niteliği ve
özellikle ktonik karakterine yönelik ilginç bir veri kaynağı teşkil etmektedir. üzellikle niş

seviyesi altından gelen bu buluntular, nişler ve bu objelerin arasındaki bağıntı açısın

dan önem taşımaktadır. Bu noktada özellikle gömü gelenekleriyle irtibatlı olduğu fark

Doç, Dr.,Engin BEKSAÇ, Arkeoloji Bölümü Başkanı, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sakarya Üniversitesi, 54100 Adapaza-
rıfTURKIYE E-mail: ebeksac@hotmail.com;ebeksac@sakarya.edu.tr

Adramytteion/Ören 2002 kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü onayı ile
Balıkesir Müzesi Müdürlüğü denetiminde, Burhaniye Belediyesi'nin desteği ve Burhaniye Kaymakamlığı'nın gözeti
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fesör Mehmet Durman, eski Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mesut Gür ve Prof. Dr. ısmail Dalay, Yeni Rektör Yardımcı
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Alnıpak, Balıkesir Müzesi Müdiresi Arkeolog Neriman Ozaydın ile başta tüm sağlık sorunlarına rağmen görevini hiç
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edilen iki figürin parçasının da bu seviyeden gelmesi önemlidir. Ayrıça, niş seviyesi al
tında bulunan ve içinde yakılmış olan maddenin izlerini bulunduran yuvarlak metal kan
dilolması muhtemel bir objenin bulunmuş olması da özellikle nişlerin işlevi açısından
ilginçtir.

Güney taraftaki set eğiminde yapılan açma çalışmaları esnasında 3 gömüye
rastlanmış ve bunların ikisinin pişmiş toprak eğimli levhalarla teçhiz edilmesine karşın,

üçüncü gömünün direkt olarak toprağa yapılan bir gömü olduğu gözlemlenmiş bulun
maktadır. Bu noktada diğerlerinden daha üst seviyede bulunan ilk gömü tamamen kik
lopen duvar üstüne gelen duvar seviyesiyle temas halinde olup içinde hiçbir mezar he
diyesine rastlanmamıştır. Buna karşın doğu-batı istikametinde uzanan 2. gömüde kafa
tası görülmezken, başı hatırlatan iri bir taş bulunmuş, bu taşın sol üst tarafına yeşil sır

lı yonca ağızlı küçük (sapı kırık olarak ele geçirilmiş) keramik bir obje tespit edilmiştir

(Resim: 3). Bu durum 2001 yılı kazısında bir mezar içinde ve aynı şekilde başrn üst sol
tarafında ele geçirilmiş olan cam kandilin konumunu, Pagan inançlardan erken Hıristi

yanlığa geçişi hatırlatan bir durumdur. Bu tip objelerin (Resim: 4), Hıristiyanlığın varlığı

na rağmen Ortaçağ içlerine kadar varlığını hissettiren eski Pagan kültlerinin bir uzantı

sı olarak kullanımda olduğu ve benzerlerinin M.S. 9.-10 yüzyıllara kadar çok ıtalya da
dahilolmak üzere Akdeniz dünyasında kullanılmış olduğu anlaşılmış bulunmaktadıre.

Direkt olarak toprağa gömülmüş olduğu anlaşılan 3. gömü çevresinde bulunan
keramikler ile bir adet sikkenin gömü ile ilişkisini tayin etmek zor olsa da, bu sikkenin
Geç Bizans Devri başlarına düşen çukur bir sikke olması 2. mezarda bulunan küçük
keramik kap ile birlikte bu gömülerin Geç Bizans süreci ile ilişkisine işaret eder bir ni
telik taşımaktadır. Buna rağmen, bu kısımda yapılan tüm çalışmalar esnasında ele
geçirilen diğer sikkeler ve keramik buluntularının yoğun olarak Geç Roma Devri ile aşi

kar olan ilişkisi kadar bir miktar Hellenistik Dönem keramik parçasına da rastlanmış ol
ması, duvar üzerinde teşhis edilen farklılıklara uygun bir durum arz etmekte olup bu
alanın değişik aşarnalarta Hellenistik Dönemden başlayarak kullanılmış olduğunu göz
ler önüne sermektedir. Ozellikle buluntular arasında yer alan Hellenistik Dönem kera
miklerinin varlığı, alanın kuzeyinde 2001 yılında yapılmış bulunan çalışmalar esnasın

da ele geçirilmiş olan bir Hellenistik Dönem sikkesinin varlığıyla da belirli bir uyuşum

sergilemektedir.
Sette yapılan açmalarda dikkat çeken güney istikametine dökülmüş değişik bo

yutlardaki taşların varlığı binanın dış ve iç duvarındaki en az üç aşamalı gibi duran ye
niden yapım izlerinin de desteğiyle deprem sonucu oluşan bir savrulmaya işaret eder
gibidir.

Daha sonra aşağıda uygulanan açma düzeni ve yer alan ağaçlara uygun olarak
gerçekleştirilen set üstü açmaları değişik safhalar ve bu safhalara göre değişik kulla
nım amaçları gösteren mimarı teşkilatın son aşamalarından en belli olanındaki niteliği

ne açıklık getirmiş olup doğu yönünde bir kilisenin apsis teşkilatını ortaya koymuştur.

Buna rağmen aynı mimarı teşkilatla irtibatlı olan alan içinde, fakat daha batıya gelen
bölümde binanın teşkilatı hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla yapılan açmada duvar
üzerinde (ön bölümde de olduğu gibi duvar cidarında fark edilebilen) farklı safhalara
işaret eden farklı taban izleri teşhis edilmiştir. Bu kısımda ilginç bir ok ucuna da rast
lanmıştır. Yoğun defineci faaliyetlerinin izlerini taşıyan bu kısımda daha aşağıya inildi
ğinde, mahiyeti şu an için anlaşılması zorluklar arz eden, fakat yoğun olarak uma par
çaları, hayvan kemikleri ve bir miktar karbonize insan kemiği parçası ihtiva eden kat
manlarla ilişkili bir duvarı ortaya çıkarılmıştır. Bu durum umalar ve hayvan kemikleri iti
bariyle cenaze kültleriyle ilişkili bir yapı ve mezarlık alanın kilise öncesinde ve özellik
le de Geç Roma sürecinde bulunduğuna işaret eder gibidir. Bu durum, özellikle duva
rın güney cephesinde yer alan nişler ve onlarla ilintisi fark edilen kandil ve diğer kera
mik verilerle de uyuşum içindedir.

2 Gelichi, s., /nlroduzzione AII'Arche%gia Medieva/e. Roma, 2002, s. 160-161, Fig. 4.15.
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Tranşeye göre eğimli bir biçimde kuzeye doğru tranşe dışına uzayan ve tranşe

içinde bir dirsek teşkil eden Geç Roma Devri buluntularıyla ilişkilendirebileceğimiz du
varın defineci faaliyetleriyle tahrip edilmiş kilise duvarının iki safhalı imar safhaları al
tında kalan bir Roma yapısı olduğu belirgindir. Bu duvarın güvey tarafında üstü eğimli
pişmiş toprak levhalarla örtülü 4. gömüye rastlanmıştır. Bu gömüde çok ufalanmış in
san kalıntılarına rastlanmış olup cesedin göğüs kısmını teşkil etmesi muhtemel bölge
de içe dönük konumda ve ağır bir korozyona uğramış üç kanatlı mızrak veya zıpkın ucu
benzeri metal bir obje bulunmuştur. Uç kısmında meydana gelmiş hafif bükülmenin de
zorlukla fark edildiği bu obje muhtemelen bu gömüde yatan şahsın ölümüne neden
olan ve göğsüne saplanan bir savaş aracı olmalıdır.

Kazı alanının doğu kesiminde yoğunlaşan çalışmalar bu alandaki kullanım aşa

malarının önemli bir safhasını teşkil eden ve üç nefli bazilika veya benzeri bir mimarı

teşkilata sahip bir kilisenin varlığını ortaya koymuştur. Ozellikle dış duvar ve iç duvar
daki bazı oluşumlar, erken bir Pagan Dönem binasına daha sonraki süreçte ve özellik
le Erken Hıristiyanlık Döneminde yapılan değişiklikler ve eklemelerle kilise niteliği ka
zandırıldığını gösterir gibidir.

Bu apsisin ön bölümünde ele geçirilen iki küçük pişmiş toprak kadın heykelciği

nin başları ve diğer bazı keramik, cam, vs. gibi buluntular; erken bir Pagan-Hıristiyan

çatışması yanında daha önce belirginleşen eski Pagan Dönem yapısımn Hıristiyanlar

tarafından yapılan değişikliklerle kullanıldığını ortaya koymaktadır. Uç defadan az ol
mayan yeni yapım safhaları gösteren bu bölümde, kısmen tespit edilen bazı blokaj se
viyeleri altından başlayarak ana kayaya inene kadar yapılan yan açmada, daha alt se
viyede üsttekinden daha dar bir başka bazilikal planlı yapıya ait olması gereken apsis
teşkilatının izleriyle birlikte, dolgu içinde bol miktarda geç Roma seramiği ve bir adet
M8 335-336 tarihli olduğu fark edilen küçü.k bronz bir Constantinus Magnus sikkesine
rastlanmıştır. Bu da bu ilk Hıristiyan Roma Imparatoru'nun kimliğinde Geç Roma ve Er
ken Hıristiyan sürece işaret eden önemli bir kanıt teşkil etmektedir. Bu sikke ve 2001
yılında yapılan çalışmalar esnasında alanın kuzeyindeki nekropol alanında bulunan
325-326 tarihli küçük bronz bir Constantinus Magnus sikkesi ile çalışmalar esnasında,

ele geçirilmiş aynı imparator ve diğer bazı Geç Roma Dönemi imparatorlarına ait baş

ka sikkeler, bu bina ve çevresindeki alanın Geç Roma ve Erken Hıristiyanlık sürecini ve
hatta Imparator Constantinus Magnus Devri ile ilişkisini güçlü bir biçimde ortaya koyan
bir niteliktedir. 2002 çalışmaları itibariyle alanın doğu yönünde merkezi apsisin yarısı

açılmış ve ayrıca güney taraftaki pastophorion teşkilatı tespit edilmiş bulunmaktadır.

Batı yönünde duvara bitişik olan açma ile ilintili olarak burada tespit edilen duva
ra açıklık getirmek için bu açmaya bitişik olarak hemen kuzeyinde oluşturulan açma
daysa kalın bir blokaj taban üstünde güneybatı kuzeydoğu istikametinde yatan ve ka
visli pişmiş tuğla levhalarla örtülü 5. gömüye rastlanmıştır. Uzunlamasına yatan iskele
tin göğüs kısmında başka bir şahsa ait olduğu belli olan ikinci bir kafatası bulunmuştur.
Pişmiş tuğla levhaların sıkı sıkı örtülüşüyle, tekrar açılmamış olması durumu ve özel
blokajlar iskeletin ait olduğu şahsın cesedinin ve kucagında bulunan bu kafa tasının ay
nı anda gömülmüş olduğunu kanıtlamaktadır. Bu bir savaş veya bir öç alma olayı so
nucu mudur sorusu akla gelmektedir. Bu noktada, göğsünde bir savaş silahının kalın

tıları bulunan 4. gömü ve bu 5. gömünün kilise duvarları içindeki bir alanda kalması du
rumu da ilgi çekicidir.

Yapının genel yayılımını teşhis etmek için kuzey tarafta yapılan açma yüzeyin
hemen altında bir yapı izine rastlanmış ve bu yapının kazısı, duvar ve taban oluşumu

nedeniyle, tamamen set üstünde açılacak açmalar nedeniyle 2003 yılına bırakılmıştır.

Bu taban teşekkülünde görülen ahşap kiriş yatakları ve ahşabın çürümesine rağmen

yerinde çakılı bulunan temel çivileri en üst seviyede, muhtemelen kilise duvarlarının üs
tüne gelen aşamada ahşap tabanlı bir yapının mevcudiyetini netleştirmiştir. Bu teşkilat

daha güneydeki apsisin ön bölümünün batı tarafında görülen benzeri mimarı oluşum

la irtibatlı olabileceği intibaını vermekte olup güney tarafta duvarların dışındaki dolgu
lardan çıkan Osmanlı Devri lülesi ve keramik kalıntılarıyla anlam kazanmakta olan bir
Osmanlı Devri yapısına ait olabileceği kanısını uyandırmaktadır.
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Genel niteliği itibariyle, kazısı yapılmakta olan Ören Tepe mevkiinde dolguda bu
lunan Hellenistik keramik parçalarıyla da kanıtlandığı ve kiklop duvarlarla ve 2001 ka
zısında nekropolde yapılan kazıda ortaya çıkan bir sikkenin varlığıyla da netleşen bir
şekilde Hellenistik Devirden başlayarak Osmanlı Devrine kadar degişik safhaların bu
lunduğu belli olmaktadır. Fakat Adramytteion yerleşmesi özellikle Geç Roma Devrinde
ve 11. yüzyıl sonunda bölgeye gelen Türk öncülerı ve Bizanslllar arasındaki çatışma

larda tahribata uğramıştır. Geç Bizans Dönemi başlarına gelen sürecin çok daha yo
ğun bir biçimde yaşandığı bu Kesimde ortaya çıkan kilise temeli ve diğer buluntular il
ginç bir nitelik kazanmaktadır. Bu noktada yerleşmenin tekrar Bizansufar tarafından is
Kan edildiğine dair bilgileri3 destekleyen ve 4. Haçlı Seferi' yle 1204'te Istanbul'un Latin
ler tarafından işgali ardından bu yörede vukuu bulan Latinler ve Bizanslılar arasında
yapılan bir savaşı akla getiren ilgınç bir veriye de rastlanmıştır. Bu veri apsisin ön bö
lümünde bulunmuş kırmızı hamurlu bir keramik parçası olup üzerinde kazıma olarak
yapılmış Latin Kontlukları'nın kullandığı tipte bir Haçlı armasını hatırlatan haç düzenle
mesini ihtiva etmektedir (Çizim: 4/d). Bu noktada ilginç olan, göınüler ve diğer buluntu
lardan savaş ve şiddetin yoğun olduğu anlaşılan ve Adramytteion şehrinde 11. yüzyıl
sonu itibariyle Türkler ve Bizanslılar arasında mücadelelerın bahis konusu olmasına

rağmen, buradaki buluntuların daha çok Latinler ve Bizanslılar arasındaki, mücadeleyi
gösterir olmasıdır. Keramik buluntuları arasında Geç Bizans buluntuları da ilginç örnek
lerle temsil edilmektedir (Resim: 5).

Roma Devri ile ilgili uma kalıntıları arasında bulunan bazı kabartmalı örnekler
üzerinde savaşçı tasvirlerinin yer alması, özellikle askeri nitelikleri belli olan gömülerle
birlikte aynı ortam içinde karşımıza çıkması, bu alanın Roma süreci itibariyle de asker
ler ile ilişkili bir nekropol ve ktonik karakterli bir kült alanı olarak kullanılmış olma ihti
malini akla getirmektedir. Bu noktada özellikle apsisin ön bölgesindeki toprak dolgu
içinde bulunan terra cotta figürin başının (Resim: 6) Artemis ve Bentis kültlerine işaret

ederken, diğer figürin başının (Resim: 7) da daha çok Artemis ile Hekate kültleriyle ilin
tili gibi görülmesı de rastlantı değildir. Bu figürinlerın ktonik karakterli bir niteliği olduğu
fark edilmektedir. Diğer figürin parçalarında da bu ktonik karakterli gözlenebilmektedir.
Kaldı ki nişli duvar teşekkülü de bu noktada ilginç çağrışımlar yaparak, adı geçen kült
ler ve belli bir nekropol oluşumuna işaret eden nıteliklerıyle dikkat çekmektedir.

Dolgular arasında çoğu duvarın dışında dış kısımda bulunanlarla birlikte tek tük
iç kısımda bulunan mozaık parçaları ile özellikle apsisin ön kısmında bulunan değişik
tek renkli fresk parçaları ve yine değişik yerlerdeki dolgularda bulunan renkli cam par
çaları, özellikle değışik aşamalarda tamir ve tadil edildigi anlaşılan kilise ile ilintili olduk
lan intibaını vermektedir. Bu noktada dolgularda bulunan değışik uzunlukta çok sayıda
çivi binanın ahşap aksanı ile i1işkilendirilebilecek nitelikte olup özellikle en son safhayı
temsil eden ahşap döşemeyle olduğu kadar kiliselerin örtü sıstemiyle de ilişkilendirile
bilecek özelliklerdedir. Ayrıca dolgularda bulunan çok sayıdaki cam kap ve bilezik par
çası da ilgi çekicidir.

AdramytteionlÔren 2002 Kazısı OrtaçağKeramik, Cam ve Metal Buluntulan
Tü/in ÇORUHLU*

Ören 2002 küçük buluntularını pişmiş toprak ve seramik buluntular, cam bulun
tular ve metal buluntular olmak üzere üç grupta değerlendirmekmümkündür.

i. Pişmiş Toprak ve Seramikler
ıısm Tuğlalan

2002 kazı çalışması sırasındaAıı açmasında iki, Aıı ek açmasında bir, Bı açma
sında bir, Bı ek açmada bir olmak üzere beş adet mezar ile karşılaşılmıştır. Bunlardan

3 Anna Comnena. Alex/ad, XIV-360.
Yrd. Doç',Dr. Tülin ÇORUHlU, Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Başkanı, sakar-
yafTURKIYE E.mail: sanat@sakarya.edu.tr
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Gııı açık gömü olup diğerleri tuğla kapaklı mezarlardır. G kodu ile i ile Varasında nu
maralarla isimlendirilen gömülerden Gı'in yarısı güney duvar önündeki blokajın altında
kalmış, Gıı'nin baş ve göğüs kısmı üzerine iri moloz taşlar dökülmüş, ayak kısmını ise
ağaç kökleri dağıtmış, Gııı'ün baş kısmı ağaç kökleri tarafından tahrip edilmiş, Gıv'ün

(150 cm. derinlikte) baş ve beden kısmı ağaç kökleri tarafından tahrip edilmiş, Gv'in (60
cm. derinlikte) ayak bileklerinin üstüne iri bir taş yerleştirilmiş ve sol kolunun üzerine ikin
ci bir kafa tası yerleştirilmiş olarak bulunmuştur. Ayrıca lahitlerin beşinin de muhtemelen
bir yer sarsıntısı ile parçalanmış olduğu görülmüştür. Lahit tuğlaları 35x 60 x 2,5 cm. ile
35 x 65 x 3 cm. boyutlarında ve çok az iç bükey formda olup iç kısımlarında parmak
dekoru denen, tuğla çamuru henüz ıslak halde iken parmaklarla tarama şeklinde yapı

lan kabartmalar yer alıyor. Bunlar levhanın toprak üzerinden kaymasını engelliyor. Do
ğu-batı doğrultusunda toprağa yatırılmış olan iskeletlerin üzerleri toprak ile doldurul
duktan sonra uzun kenarı yere gelecek şekilde iki yandan mezar üzerine kapatılan tuğ
la levhalar üstte birleşerek adeta kırma çatı oluşturmaktadır. Lahit tuğlalarından başka
parçalanmış oldukları için, tam ölçüleri tespit edilemeyen ancak et kalınlığı iki santim
olan ve kenarlarında beş santimlik dik dönmelerle profil kazandırılan, geçmeli çatı tuğ

la parçaları da ele geçirilmiştir. Mezar tuğlaları iri taneli ve gözenekli kırmızı çamurdan,
çatı tuğlaları ise daha ince taneli kırmızı ve açık kahve rengi çamurdan yapılmıştır.

Nekropol'de karşımıza çıkan mezar tuğlaları ile yakın benzerlik gösteren tuğla

lar, Marmara bölgesindeki geç Roma ve Bizans dönemi mezar tuğlalarındada karşımı

za çıkmaktadır-.

2. Günlük Kullamm Çanak-Çöm/eği

Gerek duvarın güneyinde gerekse bazilikanın içinde açılan açmalarda her sevi
yede döküntü halinde, karışık durumda bol miktarda ele geçirilen seramik buluntular
Geç Roma Çağından 13. yüzyıl sonuna kadar uzanrnaktadır''. Hatta Türk Dönemine ait
19. yüzyıla kadar uzanan koyu kahve, yeşil renklerde akıtma sırlı parçalar ve kırmızı ha
murlu bir lüle ile de karşılaşılmıştır (Çizim: 4/b2)6. Gıı mezarında başın sağ tarafında

kulpu tamamen, ağız kısmı kısmen kırık olan yaklaşık 8 santim yüksekliğindeki açık ye
şil sırlı ve yonca ağızlı sıvı kabı (Resim: 4) dışında diğer seramik buluntular kırık parça
lar halinde ele geçirilmiş olup etütlük ve amorf malzeme olarak değerlendirilmiştir. Bu
gruptaki seramik buluntuları sınıflandırdığımızdaaşağıdaki tablo karşımıza çıkmaktadır.

a. Saklama kapları ve testiler
b. Pişirim kapları

c. Kandiller
d. Sırlı tabak ve çanaklar
a. Sak/ama kap/an ve testi/er: Bütün ya da bütüne yakın parça ele geçirilmediği

için saklama kapları ve testilerin form tipolojisini yapmak güçleşmiştir. Ele geçirilen
fragmanlarından yola çıkarak kabın mevcut kısmının ağız ya da dip şeklinde rekonst
rüksiyonları yapılmıştır. Buna göre, büyük boyutlu düz dipli küpler, dışa kıvrık geniş

ağızlı ve şişkin gövdeli orta büyüklükte saklama kapları, boyunlu çift ya da tek kulplu
kaplar, ince kulplu dar ağızlı kaplar, tek kulplu ve yonca ağızıı yağ (ampu/lea) kapları

(Çizim: 3/a-b), sivri dipli testiler (amphora), burgulu kulplar, yassı iki ya da üç fitilli kulp
lar bölge seramiğinin özelliği olarak görülmektedir. Sivri dip parçaları, düz dipler, kaide
li düz dipler, halka dipler, çeşitli boyun ve ağız parçaları (Çizim: 3), koku şişeleri (ungu-

4 Tülin Çoruhlu, Adramttion 2001 Nekropol Kazısı Ortaçağ Keramik Buluntuları..VI, Ortaçağ ve TürkDönemi Kazı So
nuç/an ve Sanat TarihiSempozyumu (08-to Nisan2002) Bildiriler, Kayseri 2002, s.282 i Sait Başaran, Enez (Ainos)
1999 yııı Kazı ve Onarım Çalışmaları, 22. Kazı Sonuç/an Top/antısı, C. 2, Ankara 2000, s. 371-386/Afif Erzen, 1985
yılı Enez Kazısı Çalışmaları, V/II. Kazı Sonuç/an Top/antısı, C.II, Ankara 1986, s.276-277.

5 Aynı kronolojiyi çizen Anadolu'da başka kazı buluntuları da vardır. Bknz. Tülin Çoruhlu, a.g.m., s.282-286 i Nezahat
Baydur, Tarsus Donuktaş Kazısı 1985, VIII. Kazı Sonuç/arı Top/antısı, C.II, Ankara 1986, s.33-37.

6 Buluntuların çizimleri Emel Çokhamur ve Hüdayin Ertan tarafından yapılmıştır.
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entaria) dip ve boyun kısımları, çeşitli kulplar (Çizim: 3/c-r) ele geçirilmiştir. Gövdeler
de yatay dikey hatlarda basit geometrik motifler, tarama dekorlar da görülür. Bu grup
buluntularda bazı örneklerin üzeri bünye çamurunun bir ton açığında astarlanmıştır. Bir
grup örnekte ise krem veya beyaz astar kullanılmıştır. Saklama kapları ve testilerde ha
mur rengi olarak, devetüyü, kırmızı, açık kırmızı, koyu ve açık kahve renkleri karşımı

za çrkrruştır".

b. Pişirim kap/an: Dip, boyun ve gövdeden parçalar halinde ele geçirilen pişirim

kaplarında griye yakın kırmızı, koyu kahve, kırmızı, sarımsı kahve rengi kil kullanıldığı
farkedilmiştir. Genellikle dip kısımları ateşte pişirimden kaynaklanan yanık renktedir.
Ağız kısımları dik ancak profilii, gövdeden daralarak toplanıp dışa açılarak sonuçlanan
profilli ağızlar, düz dipler, çark izinden meydana gelmiş, gövdede yatay yivler pişirim
kaplarının biçimsel özellikleridir. Bu kaplar genellikle bünye çamurunun sulandırılması

ile bir ton açık ya da koyu renk astarla astarlanmıştır.

c. Kandil/er: 2002 dönemi çalışmalarındabütün halde keramik kandil ele geçiril
memekle birlikte, yoğun olarak bulunan kandil parçaları, 2001 döneminde gömü hedi
yesi olarak bulunan kandil formuna işaret etmektedir. Rekonstrüksiyonları yapıldığın

da, armudi formlar veren kandiller üstten kulpludur. Kulplar bazen delikli, bazen delik
sizdir. Kulp kısmında geniş olan gövde, alttan ve üstten basık olup fitil ağzına doğru da
ralmaktadır. Yağ akıtma ve hava alma deliği gövdenin üst kısmında ve ortadadır. Bu kı

sım çevresi ile birlikte gövdeden içe çöküktür. Uzunlukları 8-12 cm. arasında değişen

kandillerin üzerinde kazıma, kabartma ve kalıp basma teknikleri ile geometrik süsleme
ler ve kıvrım dallar işlenmiş süslemeler bulunur (Çizim: 5/a-I).

d. Sır/ı tabak-çanak/ar: Sırlı keramikler, kazı çalışmasının tüm aşamasında yü
zeyden başlamak üzere, açmalardatoprağakarışık olarak her aşamada ele geçirilmiş

tir. Sırlı keramiklerde formlar ve teknikler genel itibariyle Bizans tabak-çanak tipolojisi
ne uygundur (Çizim: 2/a-f; 4/I-m.; 8/e-z1 )8. Ancak aralarında Türk dönemine işaret

eden örneklere de rastlanmıştır. Sırlı keramiklerde kil rengi olarak kırmızı, pembe, de
vetüyü ve krem renkler kullanılmıştır. Kalın cidarlı olanlar özellikle kırmızı ve pembe ha
murlu, iri taneli ve gözeneklidir. Et kalınlığı ağız ve kaideye yakın yerlerde farklılık gös
terir. Sırlı seramiklerin iç ve dış kısımları astarndır. Ancak dış dip kısmına yakın yerleri
astarsız olup bu kısımlarda bünye rengi görülmektedir. Sırlı çanaklarda astar kazıma

(sgraffito) ve akıtma sır dekorları görülür. Kazımalar çok ince kalemlerle, orta kalmlik
ta kalemferle ve kalın uçlu kalemlerle olmak üzere üç ayrı çizgi değerinde kazınmıştır.
Sırlama esnasında kazınan bölgelere dolan sırlar, çukurları doldurarak, bünye renginin
koyuluğu ile astar renklerinin zıtlığı arasında keskin kontrastlar oluşturmuştur. Kazıma

(sgraffito) dekorlu kaplarda üzeri sırlanmamış iki örnek ile de karşılaşılmıştır. Bazı kap
larda ise özellikle ağız kenarlarında yarı şeffaf sır akıtma dekoru da uygulanmıştır.

Astar renklerinde beyaz ve krem renkler, sır renklerinde ise açıklimon sarısı, ko
yu sarı, hardal sarısı, açık pastel yeşil, limon küfü gibi renklerle karşılaşılmıştır. Bu
özellikler ise Bizans seramiğinde tt-ts.yüaynlarda yaygın özelllklerdirv,

Sırlı seramiklerde motif ve kompozisyonlar da 2001 buluntularından çok farklı

değildir. Bitkiseller, geometrikler ve figürlü süslemeler gibi süslemelerle karşılaşılmış-

7

8

9

Biçim ve hamur özellikleri için bkz. Ebru Parman. Ayasolukta Bulunan Sırlı Bizans Seramikleri. Hacettepe Üniversite
si sosyal ve Idari Bilimler Fakültesi De'fJisi (Ozel Sayı), Ankara 1980, 5.321-341 i S.Yıldız Olüken, 1994 Yıh Aziz Ni
kolaos Kilisesi Kazısı (Seramiklerin Degerlendirilmesi; Meryem Acara, 5.380) , XVii. Kazı Sonuçlan Top/antısı II, An
kara 1995, 5.375-391.

Lale Doğer, Kazıma Dekorlu Ege-Bizans Seramikleri, izmir 2000,5.32-34 rTülay Ergil, 1970'de Bodrum'da Batık Ge
miden Çıkan Bizans Dönemi Seramik Kapları, Antik&Dekor, 5.26, 536/ Geolfrey Cumberlege-Robert Stevenson, The
Pottery 1936-7, Pre Byzantine Pottery, The Great Palace of the Byzantine Emperors, Being a First Raports on the
Excavations, Oxlord 1947, 5.31-60, stage ııı-V.

Lale Doğer, a.g.e., s.71-72/Lale Doğer, izmir Arkeoloji Müzesi Koleksiyonlarındaki Sualtı Buluntusu Slip Teknikli Bi
zans Seramikleri, Adalya 11/,1998, 5.1791Lale Doğer, ızmir Arkeolo]i Müzesindeki Bitkisel Bezemeli Sgrafitto Bizans
Kapları, Olba (2001), 5.209-210 /Tülay Ergiı, a.g.m., 5.391S.Yıldız Otüken, 1994 Vıiı Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı (Se
ramiklerin Degerlen.çjirilmesi; Meryem Acara, 5.380-282). XVII. Kazı Sonuçlan Toplantısı II, Ankara 1995, 5.375
391/Semiha Yıldız Otüken, Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısından Seçme küçük Buluntular, V. Ortaçağ ve
Türk Dönemi Kazı ve Areştırmslerı Sempozyumu(19-20 Nisan 2001) Bildiriler, Ankara 2001. 5.361-384.
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tırlO. Tabağın merkezinden başlayıp yayılan iç içedaireler şeklinde bordürler, bir sap
tan çıkarak zıt yönlere yayılan Rumi kıvrımları andıran spiraller, merkezde genellikle
hayvansal tek bir figür, geometrik formlar, bitkisel dal ve yapraklar, bu gruptaki keramik
lerin süsleme motiflerinı oluşturur (Çizim 4; Hesirn: 5).

3. Seramik Fırın Malzemeleri
2001 dönemi çalışmalarında olduğu gibi bu dönemde de alan toprağına karı

şmış, seramik fırın malzemesine işaret edecek parçalarla karşılaşılmıştır. Bunlar fırın

ayakları, yastıklar, üç ayaklar şeklinde pişirim sırasında fırında kullanılan malzemelere
ait parçalar ile özellikle sırlı örnekler olmak üzere, tabanıarda üç ayak izleri ve fırında
bir patlama sonucu parçaları diğer kaplara yapışmış örnekler, yüksek ısıda yanmış/eri

miş keramik parçalarıdır.

4. Diğer Pişmiş Toprak Buluntular
Bu grup arasında en dikkat çeken parçalar ise apsis çevresinde bulunan iki adet

kadın başı figürin parçasıdır (Resim: 6, 7). Ayrıca yaklaşık 20 x 25 x 3 cm. boyutların

da yapı tuğlaları da bu gurupta yer alır.

/I. Cam Buluntular
Hiçbiri bütün ele geçirilmemekle birlikte, parçalar halinde amorf parçalar halin

de çok sayıda cam buluntu ile de karşılaşılmıştır. Bunlar üzerinde yaldızlı dekor izleri
olan düz cam parçaları, küçük boyutlu kaplara ait dip, kulp ve ağız kenarları, çok sayı

da cam bilezik parçalarıdır. Dipler düz ya da halka dip, bilezikler ise yuvarlak, yassı,

burgulu kesitler vermektedir (Çizim: 5/ m-m1).

III. Metal Buluntular
Metal buluntular arasında en kalabalık grubu boyları 6 ile 15 santim arasında de

ğişen, yassı yuvarlak başlı ve dörtgen gövdeli, uçları yuvarlaktaşarak sivrileşmiş demir
dövme çiviler oluşturur. Bunlar yapının ahşap hatıl yuvaları içinde ve zaman zaman
toprağa karışık olarak ele geçirilmiştir. Diğer metaller ise Gıv'den iskeletin göğüs kıs
mından çıkan üç kanatlı demir ok ucu ile kafatası solundan, 74 santim derinlikten Çı

kan demir mızrak ucudur (Resim: 8). Ayrıca bir mızrak parçası da Gıı içinden çıkmış
tır. Diğer metal obje ise Aı açması duvar içindeki nişten gelen, muhtemelen bir kandil
olan, içinde ateş artıkları bulunan, yüksekliği 42, dip çapı 64, ağız çapı 72, et kalınlığı

6 milimetre boyutlarında olan objedir (Çizim: 5/n1). Ayrıca ne olduğu tam olarak tespit
edilemeyen, bir ucu dar ve üzerinde bir delik bulunan, diğer ucu geniş ve iki yanında
birer kanca bulunan metal parça da bu dönemin metal buluntuları arasında yer almak
tadır (Çizim: 5/01).

10 Tülin Çoruhlu, "Adraytteion/Ören 2001 Kazısıl PişmişToprak ve Keramik Buluntuları" 24. Kazı Sonuç/an Top/antısı,
C.I, Ankara 2003, 5.88-94.
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Resim 2: Tranşelerin birleştirilmesin
den sonra



Resim 3: Gömüz Keramik objenin ve
kafatası yerindeki taşın konu
mu

Resim 4: Gömü 2'den çıkan keramik
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Resim 7: Actemis başı. Ter
ra cotta, figürin
parçası

11111 ••••

Resim 6: ArtemisIBentis
başı. Terra cotta

i

• Resim 8: Adramitteion mız
rak ve ok uçları
(Tülin Çoruhlu)
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OVLUM HÖVÜK, 2002

Engin ÖZGEN*
Barbara HELWING

Atilla ENGiN
Alan GREA VES
ÖzlemERDEM

Oylum Höyük 2002 yılı çalışmaları, T.C:.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlık
ları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Hacettepe Universitesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü ve
Ingiliz Arkeoloji Enstitüsü'nün katkıları ile sürdürülmüştür. Kazı ekibinde, Lothar Her
Iing, Marco Hulsman, Hacettepe Universitesi arkeoloji öğrencilerinden Mehmet Kuser
li, Erman Affak, Mert Çatalbaş, Serkarı Eloğlu, Bilkay Bağdadl, Atak Yendi, Duygu Baş

kaya ve Antakya MustafaKemal Universitesi arkeoloji öğrencilerinden Alper Başaran,

Yücel Erdaş yer almıştır. Başta katkılarından dolayı T.C. KOltür ve Turizm Bakanlığı

Kültür Varlıkları ve MQzeler Genel Müdürlüğü'ne, Hacettepe Universitesi'ne, Alman Ar
keoloji Enstitüsü'ne, Ingiliz Arkeoloji Enstitüsü'ne. Gaziantep Müzesi çalışanlarından

Bakanlık temsilcisi Sayın Fatma Bulgan'a, Kilis eski Valisi Sayın Arslan Kütük'e, Vali
Yardımcısı Sayın Rahmi Doğan'a ve kazı çalışmalarına katılan araştırmacılar ile öğren

cilerimize teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca ilgilerini esirgemeyenKilis Kültür Derneği

Başkanı Sayın Şinasi Çolakoğlu ile patı yükseltisi üzerindeki fotoğrafların çekilmesi için
araçlarıyla yardımda bulunan, Kilis Itfaiyesi'ne de teşekkür ederiz.

2002 Yılında, Oylum Höyük'te kısıtlı bir alanda gerçekleştirilen kazı çalışmaları

dışında, jeomorfoloji ve malzeme değerlendirmesi çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu
araştı rmalar;

1- Kilis Ovası'nın kapsamlı jeomorfolojik incelemelerinin ön çalışması,

2- Geç Uruk ve M.Ö. 1. binyıl tabakalarının kazısı,

3- Doğu Yamacı açmalarında ele geçirilen Orta Tunç Çağı malzemesinin değer

lendirilmesi,
4- Paleobotanik incelemeler,
5- Batı terasındaki sondajlarda ele geçirilen taş aletlerin değerlendirme çalışma

larından, oluşmaktadır.

Prof. Dr. Engin ÖZGEN, Hacettepe Üniversitesi,Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06532 Beytepe-AnkarafTÜR
KIYE

Dr. Barbara HELWING, Deutsches Archaoloqisches Institut, Eurasienabteilung, Im 0012-6, 0-14195 Berlin/ALMANYA

Araş. Gör. Atilla ENGiN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06532-Beytepe/AnkarafTÜR-
KIYE .

Dr. Alan GREAVES, The University of Liverpool, SACOS Hartley Building, Brownlow Hill, Liverpool L69 3GS, iNGIL
TERE

Araş, Gqr. Özlem ERDEM, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06532-Beytepe/Anka
rafTURKIYE
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Bölgenin jeomorfolojisi ile ilgili ilk ön araştırmalar Kilis Ovası'nda gerçekleştiril

miştir. Bu amaçla ovanın en üst tabakaları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmalar,

özellikle su seviyesine inmeden, 8 metre derinliğindeki modern su kuyularında gerçek
leştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, höyükle doğrudan bağlantılı olan çok az morfo
dinamik ve sınırlı ölçüde kütle tabakalaşması belirlenmiştir. Höyük çevresindeki alan,
başkalaşıma uğramış kireç taşları ve hava şartlarından yoğun bir şekilde etkilenmiş ba
zalt taşlarla kısmen örtülmüştür. Höyüğün güneyindeki alanda, tabakalar halinde, 9
metreyi aşan kırmızı kile rastlanmıştır. Ancak belirgin olarak morfolojik ve sedimanto
lojik kalıntılar bulunmamaktadır. Bu jeomorfolojik çalışmalar, Kilis Ovası'nda ne erez
yonun, ne de sedimantasyonun kayda değer ölçüde oluşmadığını ortaya koymaktadır.

2002 yılı kazı çalışmaları, Doğu Yamaç ve Batı Yükseltisi olmak üzere .~ alanda
gerçekleştirilmiştir. Doğu Yamaç'ta Geç Uruk, Batı Yükseltisi üzerinde ise M.O. 1. bin
yıl tabakaları araştmlrruştır:

Basamaklı açmaların bulunduğu Doğu Yamaç'ta, önceki yıllarda yürütülen çalış

malarda, M.O. 4. binyılın sonlarına ait tabakalar açığa çıkarılmıştı. Bu alandaki en alt
açma olan ZAA 11 plan karesinde, Geç Uruk Devri'ne ait olan ve uzun süreli kullanıma

işaret eden, aynı planı yansıtan çok evreli yapı birimleri açığa çıkarılmıştı. 2002 Yılı ka
zılarında, söz konusu yapılaşmanın alttan 3. yapı evresi gün ışığına çıkarılmıştır (Re
sim: 1). Yapı, moloz taşlarla oluşturulmuş temel üzerine tek sıra kerpiçle inşa edilmiş

tir. Mekan tabanıarı kireçle kaplanmıştır. Tabanın kaldırılması sırasında, duvarın he
men yanında, kap içerisine konmuş 2 bebek gömütüne rastlanmıştır (Resim: 2, 3). Bir
başka bebek gömütü ise kapı girişinin hemen yanında yer almaktadır.

Bahsedilen yapı duvarının güneyindeki alanda ise, içinde hayvan kemikleri ve
çakıl taşları bulunan bir çukur ile bu çukurun hemen yanında, ince kilden yapılmış kü
çük yumrular şeklinde kil topaklar açığa çıkarılmıştır. Pişirilmemiş olan bu kil topakla
rın mühür baskı işlerinde kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Ne var ki, bu örnek
ler üzerinde herhangi bir mühür baskısı bulunmamaktadır.

Batı Yükseltisi kazı alanında, 1991-1996 yıllarında ve 1998 yılı çalışmalarında,

yaklaşık kare şeklinde kerpiçlerle inşa edilmiş, 1.80 metre kalınlığında, duvarlara sahip
büyük bir yapı gün ışığına çıkarılmıştı (Resim: 4). Küçük hücre rnekanlara sahip bu ya
pıda bugüne dek tabana rastlanmadığı için yapının işlevinin saptanması ve tarihlendi
rilmesi mümkün olamamıştır.Söz konusu, yapı ilk açığa çıkarıldığında, bunun Geç De
mir Çağına ait olan büyük ve çok katlı bir binanın alt katı olduğu düşünülmüştür.

Batı Yükseltisi üzerinde baştatılan yeni araştırmalar, büyük kerpiç yapıda iki ya
pi evresinin varlığını ortaya koymuştur. Ustteki yapı katının kerpiçleri belirgin olarak kır

mızıdır. Bunun altındaki ikinci yapı evresinde ise kerpiçler açık pembe renktedir. Yapı

da kullanılan kerpiçlerin hemen hemen tamamı, standart boyutlarda, 38x38x14 cm. öl
çülere sahiptir. Yapıda, kırmızı ve pembe duvarlı yapı evreleri kolayca ayırt edilebil
mektedir.

Büyük kerpiç yapının altında yer alan en alt yapı katında ise bir kerpiç teras açı

ğa çıkarılmıştır. Yapının duvarlarında kullanılan kerpiçlerin aksine, terasta, düzensiz
yerleştirilmiş, farklı boyutlarda kerpiçler kullanılmıştır

Batı yükseltisinde tarihlendirilebilen en geç kullanım evresinde, 'V' şeklinde bir
profile sahip geniş bir kanal bulunmaktadır (Resim: 5). Ancak bu kanalın işlevi henüz
tam olarak bilinmemektedir. 1998 yılında, bu kanalın dolgusu içinde, M.S. 4. yüzyıla ta
rihlenen Roma sikkeleri ele geçirilmiştir. Roma sikkeleri, yapı için bir terminus ante qu
em oluşturmaktadır. Yine yapı içerisinde açığa çıkarılan bir fırın da başka bir geç kul
lanım evresini temsil etmektedir. Kerpiç teras içine oturtulan bu fırın içinde, olasılıkla
üst örtüye ait sert kil parçalarına rastlanmıştır. Yine tarihlendirme malzemesi bulunma
dığı için bu fırının da tarihlendirilmesi mümkün olamamıştır.

Özetlemek gerekirse, Batı Yükseltisi üzerinde, birbirini takip eden 5 yapı evre
sinden bahsedilebilir. Kanal, M.S. 4. yüzyıla ait Roma Devri sikkeleri ile en geç evreyi
temsil etmektedir. Ayrıca içinde Hellenistik Dönem seramik parçaları bulunan bir çukur,
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başka bir geç kullanım evresinin varlığını ortaya koymaktadır. iki evreyi temsil eden
Çukur ve Kanal, büyük yapının masif kerpiç duvarlarını kesmektedir. Söz konusu yapı

da daha erken bir döneme ait kerpiç bir terasın üzerine oturtulmuştur.

Yapı katlarında ele geçirilen az sayıdaki seramik parçası, Hellenistik Dönem ön
cesine, Demir Çağının sonlarına ait görünmektedir. Ancak az sayıdaki malzemeye da
yanarak kesin bir tarihlendirme yapmamız şimdilik mümkün görünmemektedir. Dolayı

sıyla, bu yapının Pers/Akaimenid Devrine ait olması ihtimali dikkatli bir şekilde ele alın

malıdır. Her ne kadar büyük yapının işlevi ve tarihlendirilmesi ile ilgili bulgular yetersiz
se de, kalıntılar, tesviye edilen höyük üzerine inşa edilmiş oldukça görkemli bir yapının

varlığını ortaya koymaktadır. Persler'in özellikle batıya yayılımları sırasında bu türden
büyük yapılar inşa etmiş olmaları düşünülebilir. Ancak bu durum, ileride bu alanda sür
dürülecek çalışmalarla netlik kazanacaktır.
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KUBAD-ABAD 2002 YILI KAZı ÇALIŞMALARI

Rüçhan ARIK*

Kubad-Abad Selçuklu Saray Külliyesi'ndeki 20Q2 yılı çalışmalarına Prof. Dr.
Rüçhan Arık (Başkan), Prof. Dr. A.Osman Uysal (ÇOMU. Fen-Eq.Fak.), Yard. Doç. Dr.
Rüstem Bozer (A.U.D.T.C.f.), Uzman Ahmet Sipahioğlu (ÇOMU.Fen-Ed.Fak.)., Araş.

Gör. Mesut Dündar (ÇOMU. Fen-Ed. Fak.), Araş. Gör. Erkan Sönmez (ÇOMU. Fen
Ed.Fak.) ve Restoratör Gamze Uçak heyet üyesi olarak iştirak etmişlerdir.

02 Ağustos 2002 tarihinde işçi çalıştumaya başladığımız bu dönem kazı faaliyet
lerinde; Küçük Saray'ın kuzeyi, Büyük Sarayavlusunun batısı, geçen yıı açığa çıkarı

lan Büyük Saray hamam i ve saray külliyesinin güney tarafındaki yapı kalıntıları çevre
sinde çalışılmıştır.

Kazılan açmaları plan kare kodlarıyla ifade etmek gerekirse; Küçük Saray'ın ku
zeyindeki XXVIII-II ve XXIX-II plan kareleri; Büyük Saray hamami ile iki yapıyı birbirine
bağlayan koridoru içine alan XV-E, XVII-H, XV-G, XVIII-G ve XV-F plan kareleri; Büyük
Sarayavlusunun batısında kalan XVII-N, XVII-O ve Xvill-O plan kareleri; saray külli
yesinin güneyindeki LXIII-C, LXIV-B, LXIV~C,LXIV-D, LXV-A, LXV-B, LXV-C, LXV-D,
LXVI-A, LXVI-B, LXVI-C, LXVI-D, LXVII-C, LXVII-D, LXVII-E, LXVII-F, LXVII-G, LXVI
n-c. LXVIII-D, LXVIII-E, LXVIII-F, LXVIII-G, LXIX-D, LXIX-E, LXIX-F, LXIX-G plan ka
releri olmak üzere, toplam 36 açma gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Büyük Saray'ın avlusun
da bir sondaj yapılmıştır.

Geçen yıl açığa çıkarılan Büyük Saray hamamında, giriş koridoruna bitişik olan
ve sonradan üzeri kalın bir harç tabakasıyla kapatılmış durumdaki mekanda, söz ko
nusu harç tabakası kaldırılarak orijinal durum anlaşılmaya çalışılmıştır. Burada, rnuh
des nitelikteki harç tabakası kısmen açıldığında, bu mekanın zemininin tahrip edildiği,

bir zamanlar hamam duvarlarını kaplayan çini ve çini mozaiklerin paramparça edilerek,
yaklaşık 10 cm. kalınlığında bir tabaka halinde mekanın zeminine yayıldığı görülmüş

tür. Devrinde hamamın temizlik veya soyunmalık işlevine hizmet ettiğini sandığımız

mekanın kuzey duvarı da ortadan kaldırılarak, koridora açılan bir hacme dönüştürüldü

ğü izlenimi uyanmaktadır. Yukarıda numaraları verilen açmalarda yapılan çalışma sıra

sında; hamam i Büyük Sarayavlusuna bağlayan koridorun zemininin birkaç basamak
yukarıda kaldığı ve tabanında düzgün döşeme taşları kullanıldığı anlaşılmıştır.

Büyük Saray'ın avlusunun batı duvarının orta kısmı yıkıktır. Burada daha önce
Prof. Dr. Katharina Atta-Dam da çalışmıştır. Ancak onun duvar boyunca yaptığı kazı,

söz konusu yıkık ya da açık kısmın ne amaca hizmet ettiğini tam olarak açıklayama

mıştır. Bununla birlikte, Atta-Dam, bu kısmın bir kapı açıklığı olduğunu düşünmüştür.

XVII-N, XVıı-O, Xvlll-O plan karelerinin içinde kalan bu sahada yapılan kazı sonunda,
kapıya dair açık kanıtlara rastlanmamıştır. Bununla birlikte, Büyük Saray'a su sağlayan

Prof. Pr Rüçhan ARıK, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Çanak
kalefTURKIYE
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künk sisteminin söz konusu açıklıktan içeri girdiği, avlunun kuzeybatısında -şimdi sa
dece künkleri kalmış olan- yer alan çeşmenin atık suyunu tahliye eden tuğla malzeme
li kanalın da buradan dışarıya verildiği tespit edilmiştir. Künklerden birisinin üzerinde
seramikten bir tapa, suyun havasının alınmasında kullanılmaktadır. Saray külliyesinin
diğer kısımlarında künk ve kanal gibi altyapı tesislerinin genellikle kapı eşiklerinin altın

dan geçirildiği dikkate alındığında, avlunun batı duvarındaki açıklığın da bir kapıya ait
olma ihtimali güçlenmektedir.

Küçük Saray'ın kuzeyindeki XXVIII-II ve XXIX-II plan kareleri sur duvarına da
yanmaktadır. Buradaki çalışma ile Küçük Saray'ın kuzeyindeki geniş avluyu göl tara
fından sınırlayan sur duvarının iç yüzünde kemerli olması gereken bir niş kalıntısı açı

ğa çıkarılmıştır.

Saray külliyesinin güney tarafında; Toprak Tol'a (tümülüs ?) ve Gürlevi denen kü
çük baraja bakan bina, yan yana sıralanmış üç odadan ibaret bir kalıntıolarak dikkati
çekiyordu. Bu bina aynı zamanda sarayın avlağına (paradayson) bakmaktadır. 2002
sezonunda kazının asıl ağırlık noktasını bu yapı ve çevresi teşkil etmiştir. Binanın ku
zey tarafındaki alanda kazı öncesinde hiçbir kalıntı görülmüyordu. Ancak, bu bölümde
ki LXIII-C, LXIV-C, LXV-C, LXV-B, LXV-O plan kareleri ile bunların güneyindeki LXVI
A, LXVI-B, LXVI-C ve LXVI-O plan kareleri kazıldığında, son derece ilginç kalıntılar ve
buluntularla karşılaşılmıştır (Çizim: 1). Bu sahada, çamur harçlı duvar kalıntıları, güney
taraftaki kalıntılara doğru uzanan künk sistemi (Resim: 1) ve hepsinden önemlisi LXV
C açmasında, tabanı kireç harcıyla kaplı, adeta depolanmış izlenimi uyandıran, üst üs
te istiflenmiş durumda çok sayıda duvar çinisi bulunmuştur. Çiniler, Kubad-Abad kazı

ları tarihinde daha önce hiç karşılaşılmayan boyut ve üslupta yapılmıştır. Bu çinilere
aşağıda tekrar değinilecektir. LXV-C açmasının doğu ve kuzeydoğu tarafında kalan aç
malarda ise, çamur harçlı duvarların kuşattığı kalınca kül tabakası bulunmuştur. Mev
cut toprak seviyesinden 50 cm. aşağıda başlayan ve ortalama 10 cm. kalınlığındaki bu
kül tabakası bir yangın sonucu oluşmamıştır. Anlaşıldığı kadarıyla burada hangi ama
ca hizmet ettiğini henüz kesinleştiremediğimiz bir fırın vardı. Belki de yukarıda sözü
edilen çinilerle ilgiliydi. Çevrede sır cürufları görülmekle birlikte, fırın ın varlığına dair,
külün dışında herhangi bir belirti bulunamamıştır.

Üç mekanı i yapıdaki kazıda, odaların herbiri zemine kadar kazılmıştır (Resim: 2).
Bunlardan ortadaki ve batıdaki odalarda ocak kalıntılarına rastlanmıştır. Ayrıca orta
odada demireilik ile ilgili emarelere tesadüf edilmiştir.

Üç mekanı i yapının batısına doğru kazı genişletildiğinde, ikinci bir yapılaşma ev
resine ait tuvalet kalıntısı, avlak sahasına doğru aynı evrede açılmış küçük bir oda ve
daha batıda külliyenin ikinci hamamının kalıntıları ile bunun maksemine ait kalıntılar ve
çeşitli boylarda künkleriyle zengin bir su dağıtım şebekesi bulunmuştur (Resim: 3). Tu
valet kalıntısının kuzeyine tesadüf eden LXVII-F açmasında; kuzeye doğru uzanan bir
birine paralel iki duvar kalıntısının arasında, Kubad-Abad tarihine ışık tutacak nitelikte
gümüş sikkeler ele geçirilmiştir. Sikkeler, aynı zamanda bahsettiğimiz ikinci yapılaşma
evresinin tarihi konusunda da fikir verebilecek konumda bulunmuştur.

2002 yılı kazısında ele geçirilen küçük buluntulara gelince; tür bakımından çini,
çini-mozaik, sırlı ve sırsız seramik parçaları, cam kırıntıları, çeşitli metal nesneler ve
sikkeler asıl buluntu gruplarını oluşturmuştur.

Tek renk sırlı çini ve çini -rnozalk parçaları saray külliyesinin her tarafında karşı

mıza çıkmaktadır. Sırlı ve sırsız seramik parçaları için de benzer tespitte bulunabiliyo
ruz. Bu yıl da bu türden buluntular, daha ziyade küçük parçalar halinde karşımıza çık

mıştır.

Buluntular arasında en çarpıcı olanlar LXV-C açmasında ortaya çıkarılmıştır.

Söz konusu açmada, yüzey seviyesinden 31 cm. aşağıya inildiğinde, açmanın kuzey
doğu kısmında birbiriyle köşe oluşturan, çamur harçh iki duvar kalıntısına ulaşılmıştır.

40 cm. derinlikte, bu duvarlardan kuzey-güney doğrultusunda uzananın batı kenarın

dan itibaren, çapları 13,5 cm., kalınlıkları ise genellikle 1,5 cm. olan sekiz kollu yıldız
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ve dört kollu yıldız (haçvarl) çinilere rastlanmıştır (Resim: 4). Çinilerin istiflenmiş halde
çıktığı alan 160x120 cm. boyutlarındadır. Burada yaklaşık 100 cm. derinliğe kadar çini
buluntu çıktı. LXV-C açmasında yüzey seviyesinden 140 cm. derinliğe ulaşıldıktan son
ra çalışma tamamlanmıştır. LXV-C açmasında ele geçirilen çiniler sıraltı tekniğiyle ya
pılmıştır. Çinileri ilginç kılan sadece boyutlarının küçüklüğü değildir. Hamur kaliteleri dü
şüktür ve fırınlamada, önceki yıllarda çıkan büyük boyutlu çiniler kadar başarı sağlana

mamıştır. Aynı boylarda olan haçvarl çiniler de sıraltı tekniğiyle imal edilmiştir (Resim:
5). Çinilerin üzerinde zengin bir konu repertuarı dikkati çekmektedir (Resim: 6). Yatak
sahnesinden hükümdarın oturuşuna, çok figürlü sahnelere (Resim: 7), rakkaselere ve
insan çehreli güneş tasvirlerine, av hayvanları ve sahnelerine kadar, sarayın gündelik
yaşantısına ilişkin konu ve figürler; kOfi yazıdan oluşan kompozisyonlar, Farsça yazılı

çiniler, ROmi ve palmetli bitkisel kompozisyonlar (Resim: 8), geometrik süslemeler (Re
sim: 9) ve çini levhalar halinde Farsça bir kitabe, konular arasında yer almaktadır.

Uzunca bir metinden oluştuğu anlaşılan kitabe, mevcut haliyle anlamlı bir bütün oluş

turmamaktadır. Muhtemelen, ele geçirilen levhalar kitabenin bir bölümünü teşkil etmek
tedir. Kitabenin diğer parçaları için önümüzdeki dönem çalışmalarını beklemek zorun
dayız. Çinilerin bir bölümü sağlam durumdadır. Fakat istiflendikleri alanın üzerinde za
manla toprak kütlesinin ağırlığı ve basıncı artmca, bir bölümü parçalanmıştır. Buna rağ
men, asırlarca kalabilmiş olmaları bir şanstır. UsIOp bakımından diğer Kubad-Abad çi
nilerinden ayrılan örneklerin tarihlenmesi konusunun iyi tartışılması gerekiyor. Bununla
birlikte çinilerin çıktığı seviye, stratigrafik bakımdan anlamlıdır ve biraz daha güneyba
tıda kalan LXVII-F açmasında 36 cm. derinlikten itibaren bulunan XIII. yüzyıl sonu-XIV.
yüzyıl başına tarihlenen sikkelerle aynı tabakaya rastlamaktadır. Ayrıca, çinilerin istif
lendiği kireç harçlı kütlenin altında I. Alaeddin Keykubad Dönemineait bir bakır sikke
bulunmuştur.Bu sahada kültür tabakaları bozulmamış durumdadır. Dolayısıyla kireç ta
bakasının altındaki seviye XIII. yüzyılın ilk yarısına aittir. Bu tespitlerden hareketle söz
konusu çinilerin geç Selçuklu eserleri olma ihtimalini ön planda düşünmek gerekir.

Yukarıda vurgulandığı gibi, bu seneki çalışmada sikkeler önemli bir yer tutmuş

tur. Değişik açmalarda ele geçirilen toplam 56 sikkeden 12 (on iki) adedi gümüş, diğer

leri bakırdır. LXVII- F açmasında,açmanın kuzeybatı köşesinde yüzey seviyesinden 36
cm. derinlikte ilk gümüş sikkeyle karşılaşılmıştır. Aynı noktada, 36-46 cm. derinlikleri
arasında diğer gümüş sikkeler açığa çıkarılmıştır. Grup halinde toprağa düştükleri an
laşılan sikkelerden 8 tanesi llhanlı Gazan Mahmud Han adına darp edilmiştir. Gazan
Mahmud sikkelerinden tarih ibareleri okunabilenler H. 699/M. 1299-1300 yılına aittir.
Geriye kalan 4 gümüş sikkenin ise, Gazan Mahmud Han'ın Selçuklu tahtına oturttuğu,

son Selçuklu sultanlarından iii. Alaeddin Keykubad adına darp edildiği anlaşılmıştır.

Bunlar da XLV. yüzyıl başına tarihlenmesi gereken sikkelerdir. Gazan Mahmud Han'ın

sikkelerinin ön yüzünde esas olarak "Kelime-i Tevhid" ve tarih ibareleri; arka yüzde
"Han-ı Azam Gazan Sultan Mahmud Halledallahu Saltana" yazısı ve darp yeri bulun
maktadır. iii. Alaeddin Keykubad'ın sikkelerinde ise; ön yüzde "Kelime-i Tevhid", darp
yeri ve tarih kaydı; arka yüzde "Sultanü'l-azam Alaü'd-dünya ve'd-din, Ebu'l-feth Key
kubad bin Feramurz" biçiminde isim ve unvanları kayıtlıdır. Bu yıl ele geçirilen bakır sik
kelerin çoğu i. Alaeddin Keykubad Devrindendir. Bunlardan bir tanesi, Büyük Saray ha
mamının temizlik mekanmda. sonradan yapılmış harçlı kütlenin altındaki parçalanmış

çini tabakası içinden çıkmıştır. En azından hamamın insan eliyle tahribatının i. Keyku
bad'dan sonraya ait olduğunu anlatması bakımından önemlidir.

Kazı sırasında mimari kalıntıların rölöveleri çıkarılmış, buluntuların temizlik, ba
kım ve onarımıarı tamamlanmaya çalışılmış, fotoğraf ve slaytları çekilmiştir. 02 Ağus

tos 2002 tarihinden itibaren 28 Ağustos'a kadar işçi çalıştırılmış, bu tarihte işçi çalıştı

rılmasına son verilmiştir. Kazı deposu mühürlenerek 31 Ağustos 2002 tarihinde kazı

alanı terk edilmiştir.
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Çizim 1: Kubad-Abad 2002 yılı kazısında ortaya çıkarılan kalıntılar

Resim 2: Saray kül!iyesinin güneyindeki aç
mekanlı bına

Resim 1: Saray külliyesinin güneyinde açı
ğa çıkarılan kalıntılar
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Resim 4: Çini buluntuların
ortaya çıkışı
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Resim 3: Saray külliyesi
nin güneyindeki
maksem

Resim 5: Haçvarl çiniler



Resim 7: insan figürlü çini parçaları

Resim 9: Geometrik kompozisyonlu
çini ve diğer örnekler
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Resim 6: 2002 yılında bulunan çinilerden
bir reJ<onstrüksiyon denemesi

Resim 8: RCımi-palmet kompozisyonlu çi
niler



2002 YILI VAN-YONCATEPE KALESi VE NEKROPOLÜ
KAZISI

Oktay BELLi*
Mete TOZKOPARAN

2002 yılı Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü kazısı, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle 27 Ağustos-27 Eylül 2002 tarihlerinde gerçekleş

tirilmiştir. Van Müze Müdürü Vekili Sayın Mete Tozkoparan'ın (MA) başkanlığı ve be
nim de bilimsel sorumluluğum altında yQrütüıen Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü kazı

sına bilim kurulu üyesi olarak Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi
Anabilim Dalı Araştırma Görevılleri Erkarı Konyar (MA), Can Avcı (MA), i. Zeynep
Konuralp (MA), ısmail Ayman, Istanbul. Universitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adlı Tıp
Enstitüsü'nden Prof. Dr..MehmetYaşar lşcan, Araş. Gör. Dr. Havva Altunçul, Araş. Gör.
Mira Gökdoğan (MA), Istanbul Universitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Bölümü öğre

tim üyelerinden Doç. Dr...Vedat Onar, Yrd. Doç. Dr. Vehbi Altunçul, Araş. Gör. Defne Ba
cınoğlu (MA), Ankara Universitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Prof. Dr. S~ma Kedici,
Desinatör Nihai Ayyıldız, Fatma Biter, Ebru Aydın, doktora öğrencisi Haluk Omer (M.A.)
ve yüksek lisans öğrencileri Şule Kılrç ve Bahadır Ceyhan ile çeşitli üniversitelere bağ
lı fakültelerin Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'na ait toplam 14 li
sans öğrencisi katılrmştrrı. Kazıda ortaya çıkarılan ahşap, çanak-çömlek, kemik ve
özellikle çeşitli metallerden yapılmış eşya ve silahların onarım ve konservasyon çalış

maları, Van'da bulunan Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı "Tarih ve Ar
keoloji Araştırma Merkezilinin modern ve çağdaş laboratuvarında Konservatör Evren
Belli'nin başkanlığında Berkay Tuncay ve Şehriban Bozbay'dan oluşan bir ekip tarafın

dan yapılmıştır. Farklı bilim dallarından birçok bilimadamının bir araya gelmesiyle disip
linlerarası gerçekleştirilen böylesine zevkli bir çalışmaya gösterilen yakın ilgiden dola
yı değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrencilerime çok teşekkür ederim.

2002 yılı Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü kazı çalışmaları, istanbul Üniversitesi
Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi Yürütücü Sekreterliği2 ile kendi maddi olanakla
rımız tarafından desteklenmiştir. Sağlanan maddi destekten dolayı Bilimsel Araştırma
Projesi Yürütücü Sekreterliği'ne çok teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Oktay BELli, istanbul Üniversitesi, Avrasya Arkeoloji Enstitüsü Müdürü, 34459- istanbuırrÜRKiYE
e-posta: obelli@istanbul.edu.tr.

Mete TOZKOPARAN, Müze Araştırmacısı, Müze MüdürVekili, VanrrÜRKiYE

2002 yılı Van- Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü Kazı çalışmalarına lisans öğrencisi olarak istanbul Üniversitesi Edebi
yat Fakültesi Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Sosyal Antropoloji Bölümü öğrencilerinden Bülent Gölbaş,
Memetcan Biber, Çem Beken, Özlem Coşar, UI;;ış Tosun, Mehmet Sabah Yiğit, Emel Soyer, Pınar Kaya, Beyil Öner,
Yıldırım Okatan, Omer Faruk Şahin, Illtarmara Universitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anablllrn Dalı öğ
rencilerinden Ozlem Sayman, Trakya Universitesi Klasik Arkeoloji Bölümü'nden Gülsen Gedikoğlu ve Ege Universi
lesi Klasik Arkeoloji Bölümü öğrencisi C. Umut Kaya katılmışlardır. Çok büyük bir başarı ve zevkle çalışan sevgili öğ
rencilerime bir kez daha içtenlikle teşekkür ederim.

2 Proje No: 4/27082002
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· Yoncatepe Kalesi nekropolünden çıkan insan kemikleri, Prof. Dr. Mehmet Yaşar
lşcan başkanlığındaki bir ekip tarafından incelenmektedir. Ilk aşamada, QU kültürü ya
ratan insanların fiziki yapıları ve demografisi saptanmaya çalışılacaktır. Insan iskelet
lerindeki diş morfolojisi ve sağlığı yine aynı ekip tarafından araştırılacaktır. Mezarlarda
ortaya çıkarılan kemikler arasındaki genetik ilişkiyi ve topluluklar arasındaki DNA bağ
lantısını saptamak için incelemeler sürdürülecektir. Gömütlüklerde ortaya çıkarılan

hayvan kemikleri ise, Doç. Dr. Vedat Onar başkq,nlığındaki bir ekip tarafından incelen
mektedir. Bu amaçla Türkiye'de ilk kez Istanbul Universitesi Veteriner Fakültesi Anato
mi Bölümü'nde "Osteo-Arkeoloji Laboratuvarı" açılmıştır. Bu modern ve çağdaş labo
ratuvarda Yoncatepe'nin yanı sıra, Aşağı ve Yukarı Anzaf Kalesi hayvan kemikleri de
incelenecektir.

GiRiş

Bugünkü modern Van Kenti'nin 9 km. güneydoğusunda yer alan Yoncatepe Ka
lesi'ne en yakın yerleşim merkezi, Bakraçlı (Yedikilise) Köyü'dür (Harita: 1). Deniz se
viyesinden 2050 m. yüksekliğinde basit bir tepe üzerinde bulunan Yoncatepe Kalesi,
şimdilik Türkiye'nin en yüksek rakımlı kazı alanını oluşturmaktadır. Kalenin ve Bakraç
lı Köyü'nün doğusunu, yarım ay biçiminde 3200 m. yüksekliğinde Varak ve Erek Dağ

ları çevrelemektedir. Oldukça zengin su kaynaklarına ve otlaklara sahip olan Erek Da
ğı ve yakın çevresi, Eskiçağdan günümüze değin bölgenin en önemli yaylalarına sa
hiptir. Oldukça stratejik bir konumda bulunan Yoncatepe Kalesi, Erken Demir çağı ve
Urartu Krallığı Döneminde, onbinlerce küçükbaş hayvanın beslendiği Erek Dağı'na gi
den yolları denetim altında tutan önemli bir yönetim merkeziydi.

AMAÇ
Yoncatepe Kalesi, Erken Demir Çağında kurulmuş tipik bir beylik merkezi niteli

ğinde olmasına karşın, bulunan Urartu Krallığı Döneminde de kullanıldığı anlaşılmak

tadır. Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü kazıları, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Er
ken Demir Çağına ait beylik merkezleri için anahtar görevini sürdürmektedir. Akropolün
kuzeydoğu eteğinde sivil yerleşim merkezi, kuzey eteğinde de nekropol alanı yer al
maktadır (Çizim: 1).

2002 yılı Yoncatepe kazı çalışmalarının amaçlarından biri, 1998- 2001 yılı çalış

malarında akropol kesiminde yer alan ve tam olarak açılamayan mimari yapıların plan
larını çıkarmak, hangi amaçla kullanıldığını öğrenmek ve nekropol alanındaki mezar
yapıları ile kronolojik ve kültürel bağlantıları saptamaktır. Bu amaçla daha önceki yıllar
da ortaya çıkardığımız mezar odalarındaki armağanlar ile akropol alanında bulunan kü
çük buluntuların karşılaştırılarak değerlendirilmesi yoluna gidilmiştir. Bunu yapmamızın

nedeni, Erken Demir Çağından Orta Demir Çağına geçiş aşamasındaki değişimi ve
farklılıkları saptayabilmektir. '

Akropol yapılarının yayılım alanı, ortaya çıkarılan oda ve salonların işlevini ve
birbirleriyle olan ilişkilerini saptamak, bir başka amacımız olmuştur. Büyük bir özenle
düzgün sal taşlarından çamur harç ile örülen odalar topluluğunun niteliğinin ve kulla
nım amaçlarının belirlenmesi açısından çok önemli belirlemelere gidilmiştir. Bunun ya
nı sıra duvar örme tekniği, döşeme ve akaçlama sistemi, kapı düzenlemeleri, seki ve
çatı taşıyıcıları ile duvar süsleme yönteminin saptanmasında önemli çalışmalar yapıl
mıştır.

ÇALIŞMA ALANLARI
2002 yılı Yoncatepe kazı sezonunda akropol alanında E6, E7, F7, F6, G6, G7,

H6 açmalarında çalışmalar yürütülmüştür. Ayrıca akropolün kuzey eteğinde bulunan
nekropol alanında F16 açmasında M7 mezarında ve Tm4 mezarında ve çeşitli alanlar
da sondaj çalışmaları sürdürülmüştür.
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AKROPOL ÇALIŞMALARI
Yoncatepe'nin en yüksek kesiminde (2051 m.) yer alan ve her biri 10x10 m. öl

çülerindeki E6, E7, F6, F7, G6, G7, H6 açmalarında kazı çalışması gerçekleştirilmiştir

(Çizim: 2). Yapılan çalışmalar sonucunda 900 metrekarelik bir alana yayılan mimarı bi
rimler ortaya çıkarılmış ve bazı birimlerin işlevleri, mimarı yapılanmaları, içlerinden Çı

kan buluntuların nitelikleri çerçevesinde saptanmaya çalışılrmştrrs.

Önceki yıllarda ortayaçıkardığımız pithoslu depo odasının doğu ve kuzeyinde
yer alan F7 II, F6 i ve G6 i odaları ile E6 i salonu ve H6 alanında teras ve ikinci kata
çıkan merdivenler ve F7 ii avlusuna doğudan büyük bir ana kapı ile bağlanmış olan
alan ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan mimarı yapılar, iki katlı olan odalar topluluğu

nun bodrum katını oluşturmaktadır. Bugünkü Bakraçlı (Yedikilise) köyevlerinde olduğu
gibi, iki katı oluşturan odalar topluluğunun ahşap ve kerpiçten yapıldığı anlaşılmakta
dır. Zaten ilk katın yıkılmasıyla bodrum katını oluşturan odalar topluluğu tümüyle taş ve
kerpiç yıkıntılarla dolmuştur.

F711 Alenı

Pithoslu depo odasına batı yönden bir kapı ile bağlı F7 i odasının, yine bir kapı

açıklığı ile bağlandığı batısındaki alanda sürdürülen çalışmalarda, kuzey-güney yönlü,
F7, G7 ve G6 ve F6 açmalarına yayılan yaklaşık 14.30 x 8 m. ölçülerinde, dikdörtgen
planlı büyük bir avlu ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1). Bu yılki çalışmalarımızda bu avlu
nun tabanına inilmiştir. Taban kısmı oldukça özenli bir şekilde yerleştirilmiş 142x107,
69x88, 50x47, 34x35 cm. ölçülerinde ve araları küçük kama taşlarının konulduğu ve
muhtemelen birleşme yerlerindeki açıklıkların çamur harçla doldurulduğu, aynı seviye
de giden büyüklü, küçüklü sal taşı levhalarla oıuşturulmuştur. Kum taşından oluşan in
ce sal taşı levhalarla taban döşemesi düzenlenmiş olan kapalı avlu niteliğindeki alanın

kuzey ve batı duvar diplerinde taştan ve sıvanmış kerpiç blokları ile yapılmış sekiler or
taya çıkarılmıştır (Resim: 2). Zeminden yaklaşık 45 cm. yükseklikte olan sekilerden
kerpiç olanları 47x47 cm. ölçülerindekikerpiç blokların üst üste iki sıra halinde dizlle
rek yapıldığı ve üç sıva evresi geçirdiği saptanmıştır. Kuzey kısa duvarı ve doğu duva
rı dibinde, ana giriş kapısının kuzeyindeki bölümde ise sal taşlarından yapılmış seki
uzanmaktadır. Kuzey duvarı dibindeki taş sekinin derinliği 37 cm., yüksekliği 23 cm. ve
uzunluğu ise 3 m.dir. Doğu duvarı dibine yapılmış olan taş seki 37 cm. derinliğinde, 23
cm. yüksekliğinde ve 1.154 cm. uzunluğundadır (Resim: 3). Duvarların mevcut yüksek
liği tabandan, 9üney duvarı önünde 2.26 m. orta kısımda 2.60 m. arasında değişmek
tedir. Ancak diger odalarda tahribata uğramayan duvar yüksekliklerinin de gösterdiği gi
bi, bu avlunun duvarlarının da 3 m. olduğu anlaşılmaktadır. Yine sal taşlarından çamur
harç ile örülmüş duvarların iç kısımlarının krem renginde bir sıva tabakası ile sıvandı

ğı anlaşılmıştır. Kapalı bir avlu olması muhtemel alanın, tabanında sütun kaidesi olabi
lecek herhangi bir buluntu ile karşılaşılmamakla birlikte, bazı döşeme taşlarının bu
amaçla kullanıldığı tahmin edilmektedir.

Avlunun batı uzun duvarı bölümünde batıdaki F7 I, F7 III, F6 i odalarının kapı

önlerinde, orta kısımlara kadar uzanan bir yangın döküntüsü saptanmıştır. Bu alanda
oldukça fazla miktarda hatıl parçaları taş dolgu ve ponza taşı birikintilerine rastlanmış
tır. Ayrıca bu alanda amorf durumda bronz parçalarına ve yine tüm durumda olmayan
çanak çömlek parçalarına yoğun olarak rastlanmıştır.

F7 ii alanının doğu duvarının kuzey kesiminde bu avlunun ana girişi olduğu an
laşılan bir kapı açıklığı saptanmıştır. Genişliği 2.91 m. ve 3.20 m. derinliğinde olan ka
pıdoğu yönde, her iki yanda yaklaşık 25 cm. iç kısma doğru dönerek devam etmekte
dir. Kapının içe doğru girinti yaptığı bu bölümlerin köşelerinde dip noktada her iki yön-

3 Planları büyük bir başarı ile çizen Erkan Konyar, Can Avcı ve ismail Ayman'a değerli katkılarından dolayı çok teşek
kür ederim.
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de kapı pervazı ile ilgili 10x10 cm. ölçülerinde açıklıklar mevcuttur. Çok büyük olasılık

la bu ana kapının çift kanatlı olduğu anlaşılmaktadır (Resim:4).

F7111 Alanı

F7 i odası olarak adlandırdığımız ve E7 i depo odasına girişi sağlayan küçük
odanın hemen kuzeyinde yer alan F7 III'ün F7 i gibi, doğusunda yer alan salon veya
depolara geçişi sağlayan bir ön giriş olması muhtemeldir. Odanın batı duvarına açılmış

1.45 m. genişliğinde ve 2.45 derinliğinde bir kapı açıklığı ile E61 salonuna geçiş sağ

lanmaktadır. Yine bu oda, F7 i odası gibi, doğusunda yer alan geniş alana, yani F7 lI'ye
1.40 m. genişliğinde ve 1.00 m. derinliğinde bir kapı açıklığı ile bağlıdır. F7 III ön giri
şinde yaptığımız kazı çalışmaları sonucunda bu alandaki duvarların mevcut yüksekli
ğinin 2,95 m. ye kadar yükseldiği saptanmıştır. Kapı açıklığının güney yan duvarında,
dikine açılmış, dikdörtgen formlu 20 x 22 cm. ölçülerindebir boşluk yer almaktadır. Ka
pı pervazlarının oturtulduğu ve menteşe mekanizmasının bulunduğu bu bölümde, ah
şap kalıntıları ile bu ahşap kalıntılarının sağlamlaştırılması ve oynamaması için kulla
nıldığı anlaşılan kil kalıntıları saptanmıştır. Kapı açıklığında yer alan bu bölümün diğer

odalara girişi sağlayan kapı açıklıklarında da olduğu ilerleyen kazı çalışmalarımızda or
taya çıkmıştır. Yine kapı eşiğinin bulunduğu noktanın hemen altında kare formunda her
iki yan duvara açılmış girintiler bulunmaktadır. Bu boşluklarda yanmış ahşap izlerine
rastlanmıştır. Bu bölümün kapı pervazı ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Bütün kapı açık

lıklarında rastlanan bu bölümlere ahşap bir eşik kısmının yerleştirilmiş olması veya ka
pı dönüş veya kilit aksamı ile ilgili bir düzenleme olabileceği, ön gözlemlerimize ve bil
gilerimize dayanılarak söylenebilir. Kapı ile bağlantının saptandığı bu bölüm çevresin
de bol miktarda yanmış ahşap parçasına rastlanmıştır. Diğer odaların tabanıarı gibi, bu
odanın tabanı da sıkıştırılmış kilden yapılmıştır. Duvarlar diğer odalarda olduğu gibi,
krem renginde bir sıva tabakası ile sıvanmıştır. Tabandan amorf durumda demir parça
ları ile kırık durumda yine tümlenemeyen çanak çömlek parçaları toplanmıştır. F7 III
odasının batı duvarında yer alan ve F7 iV olarak bahsettiğimiz ve batıdaki E6 i odası
na girişi sağlayan kapı koridorunun derinliği daha önce de belirttiğimiz gibi 2.45 m. dir.
Bu giriş koridorunun kuzey ve güney duvarlarının krem renkte sıva üzerine bordo bo
ya ile bezendiği saptanmıştır. Birbirine paralel uzanan bordo renkte bantların üzerinde
ve alt kısmında baklava dilimi biçiminde motiflerle süsleme yapılmıştır. Krem renkte sı

vanın elde edildiği kil yatakları, Bakraçlı (Yedikilise) Köyü yakınlarında bulunmakta ve
günümüzde de köy halkı evlerine aynı renkte sıva yapmaktadırlar. Sıva üzerine bordo
renkte yapılan bantlar ve basit geometrik motifler, Yoncatepe konut duvarlarındaki de
senierie büyük bir benzerlik göstermektedir. Kapı geçişi içinden üst kattaki kapılara ait
olduğunu düşündüğümüz yüksek seviyede ve in situ olmayan kapı alt mil taşı saptan
mıştır.

F61 Alam
F7 ii avlusunun batı yönden bir kapı açıklığı ile bağlı diğer bir oda da geçen ka

zı sezonunda F6 açmasında saptadığımız kuzey-güney yönlü, 3 x 6.10 m. ölçülerinde,
dikdörtgen planlı F6 i olarak adlandırdığımız odadır. Odanın doğu duvarı yaklaşık 2.90
m. kalınlığındadır. F7 ii avlusuna 1.25 m. genişliğinde ve 1.50 m. derinliğinde bağlanan

kapı geçişinin güney yan duvarına diğer geçişlerde olduğu gibi kapı bağlantısının ya
pıldığı açıklık mevcuttur. Duvarları diğer odalarda olduğu gibi krem renginde bir sıva ile
sıvanmıştır. Tabanı sıkıştırılmış kil ile oluşturulmuş olan odanın duvarlarının tabandan
mevcut yüksekliği yaklaşık 3 m.'yi bulmaktadır. Odanın kuzey kısa duvarı üzerine 1.40
m. genişliğinde ve mevcut derinliği 1.50 m. olan bir açıklık mevcuttur. Oda da öncelik
le kalın bir döküntü sal taşı tabakası, bunun altında ise kalın bir yangın ve ponza taba
kası ortaya çıkarılmıştır, avlu kısmına açılan kapı açıklığı içerisinde ise hatıl parçaları

saptanmıştır. Bu kalıntılar içinde amorf durumda demir ve tunç parçaları ortaya çıkarıl

mıştır. Aynı zamanda az miktarda keramik profil parçası bulunmuştur.
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G61 Alam
F7 II alanının kuzey kısa duvarı üzerinde, 1.25 m. genişliğinde ve 1.75 m. derin

liğinde bir kapıgeçidi saptanmıştır (G6 II). Tabanı sal taşları ile oluşturulmuş kapı ge
çişinden sonra geçilen alanın batısında yine 1.25 m. genişliğinde ve 1.55 m. derinliğin

de, tabanı sal taşları ile oluşturulmuş bir kapı açıklığı ile ulaşılabilen, 2.25 x 2.10 m. öl
çülerinde, kare planlı, oldukça küçük bir oda ortaya çıkarılmıştır. Tabanı avlu kısmında

olduğu gibi ince sal taşı levhalarla kaplanmış olan odanın tabandan mevcut duvar yük
sekliği 2.20 m. ile 2.50 m. arasında değişmektedir. Bu küçük odanın, çeşitli malzeme
ve yiyeceklerin konduğu bir depo odası olduğu anlaşılmaktadır. Odanın kuzey duvarı,

yan duvarlara oranla daha alçaktır. Kuzey kısmın dik olması yüzünden, duvarların da
ha çok tahribat gördüğü anlaşılmaktadır. Bu alanın kuzeyindeki alan, oldukça ilginç
mimarıözellikler göstermektedir. Bu bölümde duvar kalınlığının 5 m.ye kadar çıktığı bu
duvarın aynı zamanda, dışardan G6 i odasını da çevrelediği görülmektedir. Ana kapı

nın kuzeyine ve G6 i odası ile bu alanda yer alan odaların kuzey duvarlarına destek
olabilmesi muhtemel bu geniş duvarların işlevlerini tam olarak saptamak için bu alan
daki çalışmalar sürdürülmektedir. Sal taşları ile oluşturulmuş ve üst düzlemleri aynı se
viyede G6 i odasının kuzeyinde ve doğusundaki üst düzlemleri çok iyi düzenlenmiş
olan bu alanların, yapıtann ikinci katları ile ilişkili teras veya platform yükseltileri olma
sı da mümkündür. Ozellikle bu yıl saptamış olduğumuz G6 i alanının doğusundaki plat
form veya teras niteliğindeki alana doğu yönden çıkan basamaklar buranın ikinci kat
tan ulaşılan bir bölüm olduğu ve ikinci katın seviyesini gösterdiğini de düşündürmekte

dir. G6 i odası içerisinde yanmış hatıl parçaları, amorf durumda bronz parçaları ve yi
ne amorf durumda demir parçaları bulunmuştur.

G6 1/1 Alam-Kapı
Yine bu yılki çalışmaların önemli mimari buluntularından biri de, daha önce de

ettiğimiz gibi, F7 ii olarak adlandırdığımız, kuzey-güney yönlü, dikdörtgen planlı
mimarinin batı uzun duvarının kuzey yönüne açılmış, 2.75 m. genişliğinde ve yaklaşık

4.50 m. derinliğindeki bölümdür. Bu bölümün F7 ii ve bu alanın doğusunda yer alan
mimari birimlere ana girişi sağlayan bir kapı olduğu söylenebilir. Kapının dıştan kuzey
bölümünde G6 i odasının batı ve kuzey kısmına yayılan ve sal taşlarından zemini düz
bir şekilde oluşturulan platforma çıkan basamaklar saptanmıştır. Henüz üstten aşağı

da tabana doğru 8 basamağı ortaya çıkarılan bu alandaki çalışmalarımız, 2003 yılında
devam edecektir.

E61Alam
Kuzey-güney genişliği 9.70 m., doğu-batı genişliği şimdilik tam olarak saptana

mamakla birlikte, kuzey yönünde 10.30 m., güney duvarının ise 11. m.lik bölümü orta
ya çıkarılmıştır. Devam eden çalışmalarda F7 III ön girişini E6 salonuna bağlayan ka
pı açıklığının devamı niteliğinde ve batıya doğru devam eden güney duvarı ile birlikte
açıklığı 1.70 m. olan ve batıya doğru 3 m.lik kısmı açılan koridor olması muhtemel bir
alan açılmıştır (E6 II). Bu salonun kuzey duvarlarında bol miktarda zikzak, çarpı motif
leri ve güneş kursu motifli bezeme ve üçgen sıraları olan duvar süslemesi parçaları or
taya çıkarılmıştır. Bu koridor ve koridorun kuzeyindeki birimlerin açılmasına 2003 yılı

kazı çalışmalarında devam edilecektir. Ayrıca bu büyük alanın 06 açmasındakalan ba
tı duvarı da saptanmaya çalışılacaktır.

H6 ve G7 Alanlan
F7 ii alanına doğu yönden girişi sağlayan kapı geçişinin doğusunda H6 ve G7

açmalarındasürdürdüğümüzçalışmalarsonucunda öncelikle F711 avlusunun doğu du
var kalınlığı ve bu duvarın cephesi ortaya çıkarılmıştır. G7 aymasının c-d plan karele
rinde sürdürülen çalışmalar sonucunda F7 \i avlusunun dogu duvar kalınlığı saptan-
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mıştır. Kalınlığı 2.40 m. olan duvarın 2002 çalışmaları sonucunda, mevcut duvar yük
sekliği 1.50 m. olarak saptanmıştır. Yine H6 açmasında sürdürdüğümüz çalışmalar so
nucunda söz konusu girişin hemen kuzeyinde doğu-batı doğrultusunda uzanan bir du
var ve bu duvara bitişik yapılmış olan yukarıda söz ettiğimiz taştan çamur harçla oluş

turulmuş üst kata çıkan basamaklar ortaya çıkarılmıştır. 1.35 m. genişliğinde, 37 cm.
derinliğinde ve yaklaşık 20 cm. yüksekliğinde olan basamaklar doğu yönüne doğru in
mektedir (Resim: 5). Merdivenin bitişiğindeki duvar doğu-batı doğrultusunda 8.10 m.
uzanmakta ve bir kapı açıklığı ile son bulmaktadır. Duvarın güney yüzünde 70 cm. çı

kıntı yapan ve 1.60 m. uzanan destek payandası niteliğinde bir çıkıntı yer almaktadır.

Yine bu duvar üzerinde kuzey-güney doğruıtusunda açılmış olan 124 cm. genişliğinde

ve 175 cm. derinliğinde bir kapı açıklığı saptanmıştır. Bu kapı açıklığı ise H61 olarak ad
landırdığımız doğu-batı doğrultusunda 3.50 cm. genişliğinde olan ve kuzey-güneydoğ

rultusunda 4,15 cm. genişliğinde ve ön giriş niteliğindeki bir odaya açılmaktadır. Devam
eden kazı çalışmalarda bu odanın batı duvarı üzerine açılmış 1.10 genişliğinde ve 1.52
cm. derinliğinde bir kapı açıklığı daha saptanmıştır. Bu kapı açıklığı büyük kapının açıl

dığı alana batı yönden bir ön giriş sağlamaktadır ve merdivenli alanın önündeki bölü
me girişi sağlamaktadır. Bu alandaki çalışmalarımız 2003 sezonunda devam edilmek
üzere sona erdirilmiştir.

NEKROPOL ÇALIŞMALARI

Yoncatepe 2002 kazı programı çerçevesinde nekropol alanında da kazı çalışma

ları sürdürülmüş ve yeni mezar alanlarının saptanması amacı ile sondaj çalışmaları ya
pılmıştır.

Bu çerçevede S1 2002, S2 2002, S3 2002 ve S4 2002 sondaj alanları belirlen
miş ve bu alanlarda kazı çalışmasına başlanmıştır. Mevcut sondajlardan şimdilik S3
2002 sondajında bir sonuca ulaşılmakla birlikte, diğer sondajlarda da çalışmalar devam
etmektedir.

M6Mezan
Daha önceki yıllarda açmış olduğumuz M6 mezarının M6 i ve M6 ii bölümlerin

deki çalışmalar bitiriimiş ve kalkerli toprağa açılan ve içi sal taşları ile kaplı olan alana
güvenlik gerekçesi ile girilememişti. 2002 kazı sezonunda gerekli güvenlik önlemleri
alındıktan sonra, mezar odasının bu bölümündeki çalışmalara devam edilmiştir. M6
mezarı daha önceki yıllardaki çalışmalar sonucunda ilginç bir mimarı düzenlemeyi kar
şımıza çıkarmıştı. En üstte diğer ön girişli mezar odaları gibi toprak içine açılmış doğu

batı yönlü dikdörtgen planlı bir mezar odası planlanmış bu mezar odasının ise güney
doğu yönüne, tabana açılmış yine dikdörtgen planlı ikinci bir bölüm açılmıştır. M6 III
olarak adlandırdığımız bölüm, bu alt bölümün doğuya doğru bir devamı niteliğindedir.

Kalkerli toprağaaçılmış 2.60 x 1.98 ve 1.83 cm. yüksekliğinde yarım daire bir plan gös
teren bölüm hafif beşik kemerlidir (Çizim: 3).

Devam eden kazı çalışmaları sırasında bu bölümde yer alan sal taşları kaldırıl

dığında daha önceki yıllarda karşııaştığımız gömü tekniğinin ve geleneğinin devamı ni
teliğinde, ancak bazı özellikleriyle farklılıklar taşıyan bir gömü biçimi ile karşılaşılmıştır.

Bu alanda yer alan ve özellikle yerleştirildikleri anlaşılan sal taşları kaldırıldığında, al
tında yine köpek gömüleri ile insan gömülerinin kemik parçalarına bol miktarda rastlan
mıştır (Resim: 6). Oldukça karışık durumda ve üzerlerine sonradan bilinçli bir şekilde

yerleştirildiği anlaşılan sal taşları nedeniyle tahribata uğramış ve dağılmış durumdaki
insan ve hayvan iskeletleri içinden amorf durumda tunç ve demir parçaları ile tümlene
bilecek durumda çanak çömlek parçaları ortaya çıkarılmıştır. Sal taşları altında ortaya
çıkarılmış olan insan ve hayvan kemikleri kaldırıldığında, ikinci bir sal taşı tabakası ile
karşılaşılmıştır. Birinci tabaka gibi düzenli olmamakla birlikte, yine bilinçli bir şekilde

oturtulan bu sal taşı tabaka k.aldırıldığında ise, sal taşları üzerine oturtulmuş ikinci bir
gömü tabakası bulunmuştur. Insan kafatası ve uzun kemiklerinin yer aldığı bu tabaka-
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da yine küçükbaş hayvan ve köpek iskeletleri ile değişik türden buluntulan barındır

maktadır (Resim: 7). Bu buluntulann oturduğu fazla düzenli olmayan sal taşları kaldı
nldığında ise, çoğunlukla kremasyon gömünün yapıldığı bir tabakaya rastlanmıştır.Ta
ban seviyesinin hemen üzerindeki bu tabakada kremasyon gömülerin yanında normal
durumda yanmamış insan ve hayvan kemiklerine de rastlanmıştır. Mezar odası diğer
mezar odalarında olduğu gibi doğuya doğru derinleşmekte ve kalkerli toprağa açılan
bu bölümün en dip noktadaki yüksekliği 1.85 cm.ye kadar ulaşmaktadır. Çalışmalara

2003 yılında devam edilecektir.

M7Mezan
F 16 plan karesinde, S3 2002 adlı 3x3 m. ölçülerinde doğu-batı yönlü sondaj

alanında sürdürülen kazı çalışmaları sırasında toprak yüzeyinin 30 cm. altında 90 cm.
genişliğinde 105 cm. uzunluğunda bir kapak taşı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 8). Alt ta
rafı küçük kama taşları ile desteklenmiş olan sal taşı levha doğu-batı yönünde yerleş

tirilmiştir. Devam eden kazı çalışmaları sonucunda bu kapak taşının batı yönünde ört
tüğü dikine oturtulmuş sal taşları ile oluşturulmuş doğu-batı doğrultusunda yerleştiril
miş bir taş sandık mezar ortaya çıkarılmıştır(Çizim: 4). 1.02 m. uzunluğunda (doğu-ba

tı) ve 72 cm. genişliğinde (kuzey-güney) ve 60 cm. derinliğinde olan sandık mezarın
güney duvarının dip kısmında sol yanına yatırılmış başı doğuya bakar vaziyette ve
hockerdurumunda bir çocuk gömüsü saptanmıştır.Açılan iskeletin boyun kısmında frit
ten yapılmış ve epeyce tahribat görmüş 5 adet boncuk ortaya çıkarılmıştır. Sürdürülen
kazı çalışmaları sonucunda sandık mezarda başka gömü olmadığı anlaşılmıştır.

TM4 Mezan
F16 açmasında S3 2002, sondaj alanının genişletilmesi sonucunda M7 taş san

dık mezarının yaklaşık 75 cm. kuzeybatısında, kuzeybatı, güneydoğu doğrultusunda
yerleştirilmiş ve güney tarafı taş dizileri ile desteklenmiş ve dikine yerleştirilmiş 1.5 m.
uzunluğunda dipten yaklaşık 95 cm. yüksekliğinde bir sal taşı blok ortaya çıkarılmıştır..
Bu alanda yürütülen çalışmalar sonucunda şimdilik 5 adet basit toprak gömünün yapıl

dığı anlaşılmıştır (Çizim: 4).
Sk!: Dikine yerleştirilmiş sal taşının kuzeybatı uç noktasının, güney yanında,

50x20 cm. ölçülerindeki bir alanda karışık durumda, kafatası güney yönüne yerleştiril

miş kuzeye doğru uzanan dağınık durumda bir gömü saptanmıştır. Bir bölümü sal ta
şını destekleyen taşların üzerine yerleştirilmişgömü yanında herhangi bir mezar arma
ğanına rastlanmamıştır.

Sk2: Sal taşının kuzeybatı uç noktasının yaklaşık 10 cm. ilerisinde, kuzey-güney
yönünde yerleştirilmiş, kafa kısmı güney yönde olan bir gömü ortaya çıkarılmıştır.

120x42 cm.lik bir alana yerleştirilmiş gömüde baş yukarı bakmakta, ketlar her iki yan
da düz bir şekilde uzanmakta, ayaklar ise yine düz bir şekilde uzanmaktadır. Iskeletin
genel pozisyonuna bakıldığında, pek fazla tahribata uğramadığı, fakat bazı kemiklerin
eksik olduğu ve pozisyonların normalolmadığı tespit edilmiştir. Aynca kemikler Üzerin
de sonradan yapılmış bazı deformasyonların mevcut olduğu tahmin edilmektedir. Gö
mü çevresinde ve Üzerinde herhangi bir mezar armağanına rastlanmamıştır.

Sk3: Dikine yerleştirilmiş sal taşının kuzeydoğusunda, Sk2 gömüsünün güneyin
de saptanmıştır ve dağınık durumdadır. Kafatası Sk2 gömüsünün yaklaşık 40 cm. gü
neyinde sal taşına bitişik pozisyondadır. Kafatasının çevresinde çene, uzun kemikler,
parmak kemikleri, fibula ve femur parçaları saptanmıştır. Gömü üzerinde ve çevresin
de herhangi bir mezar armağanı saptanmamıştır(Resim: 9).

Sk4: Sk3 gömüsünün yaklaşık 44 cm. güneyinde, büyük sal taşının kuzey dip
kısmında oldukça dağınık durumda kafatası ve diğer kemikler saptanmıştır. Kemikler
anlamlı bir bütünlük oluşturmazlarve yakındaki gömülerin kemiklerinin de bu alana da
ğılmış olması muhtemeldir. TM 4 gömü alanındaSk1 ve Sk 2 dışındaki gömülerin birbi-
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rine oldukça fazla karışmış olduğu anlaşılmaktadırve bu durum bu gömülerin sınırları

nın ve yayııim alanının belirlenmesini güçleştirmektedir.
Sk5: Dikine yerleştirilmiş sal taşının güneydoğu uç noktasında hockerdurumun

da bir gömü saptanmıştır. Güneydoğu yönünde yerleştirilmiş baş kısmı yine güneydo
ğu yönüne bakmaktadır. Sol yanı üzerine yatırılmış olan gömü 24 cm. genişliğinde ve
55 cm. uzunluğunda bir alana yayıımıştır. Gömü, kısmı ölçüde tahribat görmüş olmak
la birlikte, kemiklerin pozisyonu anlamlı bir bütünlük oluşturmaktadır. Gömü üzerinde,
boyun kısmında deniz kabuğundan bir obje bulunmaktadır. Bunun dışında gömü üze
rinde ve çevresinde herhangi bir mezar armağanına rastlanmamıştır.

Sk6: Sk5 kafatasının hemen batısında yer almaktadır. Kafatası çevresinde çeşit

li uzun kemikler olmakla birlikte, anlamlı bir bütünlük oluşturmamaktadır. Sk6 kafatası

nın hemen kuzeyinden geniş ağızlı bir çanak ortaya (Tm4.1) çıkarılmıştır (Resim: 10).
Sk7: Tm4 .1 buluntusunun hemen doğusunda tam olarak ortaya çıkarılamayan

bir kafatası ortaya çıkarılmıştır.

SK8: SK4'ün hemen batsında etrafında tam olarak açılamayan kemiklerin bulun
duğu ve güneyinde Tm4.2 buluntusunun yer aldığı kompleks içinde yer almaktadır.

Basit toprak gömüler ile oda mezarlar arasında gerek tasarım ve mimarı açıdan,

gerekse ölü armağanları açısından çok büyük bir fark vardır. Yukarıda da belirttiğimiz

gibi oldukça basit olarak yapılan toprak mezarlarda, kayda değer çok önemli bir arma
ğana rastlanmamıştır. Mimarınin yanı sıra, ölü arrnağanlannm bulunmaması, oda me
zarlar ile çok büyük bir çelişki oluşturmaktadır. Oyle anlaşılmaktadır ki basit toprak me
zarlar, 100-150 m. doğuda yer alan sivil yerleşim merkezinde yaşayan fakir halka ait
tir. Ilginçtir ki sivil yerleşim merkezinde yapmış olduğumuz arkeolojik kazı sırasında,
halkın yoksulluğunu yansıtan günlük yaşam ile ilgili bulmuş olduğumuz çanak-çömlek
parçaları ile mezarlarda bulunan keramik parçaları çok büyük bir benzerlik göstermek
tedir.

2003 kazı sezonunda Tm4 mezarı ve M7 mezarı çevresindeki sondaj çalışmala
rı ve genişletme çalışmalarına devam edilecek ve olası yeni taş sandık mezarlar ile
toprak gömüler ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
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Çizim 4: M7 ve M4 mezarlarının planı

Resim 1: Tabanı sal taşlarıyla kaplı büyük avlu
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Resim 3: Ana giriş kapısının ku
zeybatı duvar kenarına
taştan yapılmış sekiler
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Resim 2: Avlu duvarlarının kena
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Resim 6: M6 mezarlarındaki in
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leri
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Resim 5: ikinci kata çıkan taştan
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Resim 7: M6 mezarında sal taşla
rının altındaki insan ve
hayvan kemikleri



Resim 9: Sk3 mezarında dağınık
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ESKişEHiR (MERKEZ KARACAŞEHiR KÖYÜ)
KARACAHisAR KALESi 2002 YILI KAZı ÇALIŞMALARI

Ebru PARMAN*
Canan PARLA

Bu yılın kazı çalışmaları 29 Temmuz-27 Ağustos tarihlerinde 8 öğrenci, 11 işçi ve
başkanlığımda oluşturulan 3 uzman (Yard. Doç. Dr. Yelda Olcay Uçkan, Yard. Doç. Dr.
Mimar Canan Parla, Oğr. Gör. Yalçın Mergen) ile Bakanlık temsilcisi ızmir Arkeoloji Mü
zesi uzmanlarından Arkeolog Ersin Atakal'ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu vesiley
le tüm ekibim, öğrencilerim ve işçilerim adına Bakanlık temsilcimiz Sayın Ersin Atakal'a
uyumlu, olumlu ve son derece uygar kişiliğiyle kazımıza yaptığı katkılar için teşekkür

ederim.
Geçen yıl başlatılan kazı çalışmaları, kale girişinin doğu cephesini açığa çıkara

bilmek amacıyla moloz taş ve dolgu toprak yığınlarının temizliği yönünde gerçekleş

tirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda kalenin doğu cephesindeki girişin iki yanında yer
alan burçlar açığa çıkarılmış, plan ve cephe rölöveleri çizilerek kalenin doğu bölgesini
gösteren vaziyet planına işlenmiştir. Ayrıca temizlenip tasnif edilen seramik buluntula
rının da çizimleri yapılmıştır.

2002 yıtı çalışmalan: Kale girişi, doğu cephesinin en kuzeyinde yer alan üçüncü
burç ve kale içinde belirlenen iki ayrı alanda yapılan sondaj mahiyetindeki kazılar ol
mak üzere dört ayrı alanda yürütülmüştür. Kazı sonucunda, doğu cephenin bu sene or
taya çıkarılan üçüncü burcunun da gösterildiği kalenin doğu kapı bölgesinin vaziyet
planıyla doğu cephenin rölöve planı çizilmiştir (Çizim: 1, 2).

1. Kale girişi; PP-21 ve PP-22 alanlan: 2001 yılında başlatılan kale girişinin do
ğu cephesindeki çalışmalara bu yıl da devam edilmiştir. Geçen yıl girişin doğusunda
rastlanan küçük taş parçacıklarıyla sıkıştırılmış topraktan oluşan zeminin bir bütünlük
içermediği ve kale içine uzanmadan son bulduğu saptanmıştır. Söz konusu zeminin,
dokusu bakımından benzerlik gösterdiği 2001 yılı çalışmalarında tespit edilen Erken
Osmanlı Dönemine ait olabileceği tahmin edilen sıkıştırılmış toprak zeminin devamı
olabileceği düşünülmüştür.

PP-22 alanında, moloz taş ve toprak yığıntılarının kaldırılması için, kaleyle çağ

daş olabileceği düşünülen sert zemin seviyesine kadar kazı çalışmalarına devam edil
di. Çalışma sırasında moloz taş döküntüler arasında 72 cm. uzunluğunda 9 cm. kalın
lığında bir yanık tabakasına rastlandı. Yanık tabakasının PP-21 alanında da devam et
tiği saptanmıştır. 31.07.2002 tarihinde bu tabakaya ait olduğu saptanan bir ahşap ör
neği bulunmuştur.

Prof. Dr. Ebru PARMAN, Anadolu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, EskişehirlTÜRKiYE

Yrd. Doç.Dr. Canan PARLA, Anadolu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, EskişehirlTÜRKiYE
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PP-21 alanındaki çalışmalar sırasında kuzey burcun doğu cephesine doğu-batı

doğrultusunda saplanan bir duvar açığa çıkarıldı. Duvar, kuzey-güney doğrultusunda

1.92 m., doğu-batı doğrultusunda 2.26 m. uzunluğundadır (Çizim: 2).
Çalışmanın ilerleyen aşamalarında bu duvarın tamamen açığa çıkarılabilmesi

için 2001 yılında tespit edilen Erken Osmanlı Dönemine tarihlenen zemin seviyesinde
yer alan ancak zemin karakteri göstermeyen yumuşak toprak tabakasının kaldırılması

na başlandı. Temizleme işlemi sonunda, kuzey burcun da güney burca benzer devşir

me malzeme kullanılarak inşa edilmiş platformu açığa çıkarıldı. Devşirme malzemeler
den birini platformun güneyindeki çifte sütun, diğerini kuzeyindeki yazıtiı Roma mezar
steli oluşturmaktadır (Resim: 1).

2001 yılında PP-22 alanında rastlanan kızıl kahverengi sıkıştırılmış toprak zemi
ne PP-21 alanında kale girişinin kuzeyindeki burcun doğusunda da rastlandı. Kale gi
rişi önünde yer alan 2001 çalışmasında Erken Osmanlı Dönemi zeminiyle aynı seviye
de bırakılan, zemin karakteri göstermeyen toprak ve moloz taş yığıntısının, kızıl kah
verengi toprak zemine kadar açılarak temizlenmesine başlandı. Bu çalışmalar esnasın

da kuzey burcun güney yüzünde girişe doğru çıkmtıh kademeli bir kesim tespit edilmiş
tir. Bu kısmın alt seviyesine denk gelen zeminde eşik taşı olabileceği düşünülen yatay
yerleştirilmiş devşirme bir sütuna rastlanmıştır. Söz konusu sütunun varlığı göz önüne
alındığında, burcun güney yüzündeki çıkmtılı bölümün alt taşlarından birinde rastlanan
deliğin, giriş kapısının kanatları için açılmış olabileceği düşünülebilir.

2.8.2002 tarihinde, eşik taşı olabileceği düşünülen 260 m. uzunluğundaki devşir

me sütun benzeri monolit mermer tümüyle ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2).
Çalışmanın ilerleyen aşamalarında kale girişinin kuzeyindeki burcunun güney

batı köşesine saplanan doğu-batı yönelişii 92 cm. eninde 7.36 m. uzunluğundaki mo
loz taş örgülü, çamur harçlı duvar tamamen açığa çıkarılmıştır. Söz konusu duvarın ku
zey kenarından 1 m. daha kuzeye doğru sürdürülen moloz taş döküntülerin temizlen
mesine yönelik kazı çalışmaları sonucunda duvarın, burcun batı cephesine saplandığı

kesim tamamen belirlenmiştir. Aynı şekilde doğu-batı doğrultusunda uzanan moloz taş

örgülü, çamur harçlı başka bir duvarın güney burcun kuzeybatı köşesine saplanacak
biçimde yöneldiği tespit edilmiştir. 90 cm. eninde, 6.35 m. uzunluğundaki söz konusu
duvar, batıya doğru uzanırken bir yandan da güneye doğru hafifçe kaydığı için kuzey
burca saplanan duvara tam paralel değildir. Her iki duvarın da zeminde daha aşağıla

ra inildikçe batıya doğru uzayabilecekleri anlaşılmıştır.

Çalışılan alanda az sayıda seramik buluntu elde edilmiştir. Alanın temizliği yapı

larak bu alandaki çalışmalara son verilmiştir.

2. RR-20 ve RR-21 alanlan: Bu alanlarda yapılan çalışmalarla, girişin kuzeyin
deki çokgen prizma gövdeli burcun kuzeyinde, dogu cephenin silindirik gövdeli üçüncü
burcu açığa çıkarılmıştır. Burcun doğu yüzünün kuzey köşesine bugünkü zeminden da
ha alçak sevıyede saplanan, doğu-batı doğrultulu bir istinat duvarının varlığı tespit edi
lerek bu duvarın kuzey kenarı açığa çıkarılmıştır.

Silindirik burcun güneyindeki toprak zemin kodunun biraz düşürülmesiyle harç
karmak için yapıldığı anlaşılan bir oluşumla karşılaşılmıştır (Resim: 3).

3. HH-16 ve HH-17 alanlan: Kalenin doğusundaki küçük bir alanı, batısındaki
büyük alandan ayırarak kuzeY-9üney doğruıtusunda uzanan omurgaduvarındaki 11-18
alanında yer alan büyük açıklıgın, kalenin doğu ve batı bölümlerini birbirine bağladığı

gibi kale girişiyle de bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Ote yandan, yüzeyden görülebi
len geç dönem yapılaşmasınaait moloz taş yığıntısının bu kısımda yer alması, söz ko
nusu açıklığın batısında kalan HH-16 ve 17 alanlarının yol dokusu ya da bir meydanla
ilişkili olabileceğini düşündürdüğünden 5x18 m.lik bir alanda kazıya başlanmıştır. Ça
lışmanın hızlı yürütülebilmesi için kuzey-güney ekseninden ikiye bölünen 5x10 m. öl
çüsündeki HH-16'nın doğusuyla HH-17'nin batısındaki alanlarda ot ve yüzeydeki mo
loz taşlar temizlenerek kazı gerçekleştirilmiştir. HH-16 açmasının doğusunda yapılan

çalışmanın bitirilmesinden sonra HH-16 açmasının batısının da kazılmasına karar ve
rilmiştir (Resim: 4, 5).
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9.08.2002 tarihinde kazısına başlanan, doğudaki alanın kontekst-1 olarak adlan
dırılan yumuşak geçirimli yüzey toprağının, bitki kökleri, çakıl ve moloz taş parçaların

dan oluştuğu tespit edilmiştir. +19 kodunda yer alan moloz taş yığını kontekst-2 olarak
adlandırılmıştır. Batıdaki kısmın -21 kodundaki moloz taş yığını kontekst-3, bu alanın

kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan en yüksek kısmı -2?, en alçak kısmı -3?
kodunda bulunan moloz taş sırası kontekst-4; kuzey-güney doğrultusunda uzanan en
yüksek kısmı -18, en alçak kısmı -40 kodunda yer alan moloz taş sırası kontekst-5
olarak adlandırılmıştır. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında kontekst-6 olarak adlandırı

lan bol çakıl taşlı geçirimsiz sert toprak zemine rastlanmıştır. Zemin doğudaki HH-16
açmasında tüm alanı kaplamaktadır.

Kontekst-4,5,6'nın fotoğraflanmasından sonra, moloz taş yıkıntısı olarak tespit
edilen kontekst 4 v4 5'in altlarında kontekst-s olarak adlandırılan sert zemin tabakası
nın devam edip etmediğinin anlaşılması için kontekst-s ve kontekst-5'in kaldırılmasına

başlandı. Yer yer tahribat görmesine rağmen, açmanın güneyinde yer alan 2 m.lik alan
hariç tüm alanda kuzeyden güneye doğru alçalarak uzanan kontekst-6'nın devam etti
ği saptanmıştır. Zeminin görünmediği kısımlarda moloz taş yıkıntıları bulunmaktadır.

Açmanın güneyde yer alan 5x2.5 m.lik kısmında çalışılmaya başlanarak kon
tekst-? olarak adlandırılan moloz taşlar kaldırıldı. Kuzeyde kalan 2.5x5 m.lik kısımda

14.8. 2002 tarihinde bulunan kontekst-8 adıyla anılan kireç tabaka seviyesinde kazı

durduruldu. Kontekst-? olarak adlandırılan moloz taşların kaldırılmasının ardından aç
manın güneydoğu köşesinde, kuzey-güney yönünde 1.?0 m. doğu-batı yönünde 80
cm.lik alana yayılmış kontekst-1O olarak adlandırılan kireç harçlı bir duvarın akıntısı

olabileceği düşünülen döküntü halindeki harç tabakasıyla karşılaşıldı.

HH-16 açmasının batısındaki alanın kuzey-güney doğrultusundaki 2x5x10 m.lik
açmasının tüm yüzeyini kaplayan, içinde bitki kökleriyle küçük taş parçaları bulunan
yüzey toprağı kontekst-1 olarak adlandırılmıştır. HH-16'nın doğusundaki yüzey topra
ğının altında bulunan, bol çakıllı daha sert ve geçirimsiz tabaka kontekst-6; HH-17'nin
batısındaki sert zemin tabakası kontekst-4; söz konusu tabakaların devamı olduğu dü
şünülen, açma yüzeyine yayılmış tabaka ise kontekst-12 olarak adlandırılmıştır. Açma
nın güneybatı köşesinde, HH-16'nın doğusundaki tabaka kontekst-9; HH-17'nin batı

sındaki kontekst-? olarak adlandırılmıştır. Duvar yıkıntısı olduğu düşünülen moloz taş

sırasına ise kontekst-s denmiştir.

4. R-211a, S-20/b ve S-21/a alan/an: Kale içinde sarrucın kuzeyinde bulunan bu
alanda yapılacak bir kazıyla, hava fotoğraflarından doğu kesimi yarım daire biçimli ol
duğu tespit edilen bir yapının açığa çıkarılması amaçlanmıştır.

5x5 m. ölçülerindeki S-21/a ve S-20/b alanları, bu yapının apsisi olabileceğini

düşündüğümüz kısmına isabet ederler. S-21 alanı yapının güneydoğu köşesini ve ya
rım daire planlı kesimin 1/3'ünü kapsamaktadır. S-21la ve S-20/b'den oluşan kuzey-gü
ney doğrultusunda 10 m., doğu-batı doğrultusunda 5 m. uzunluğundaki alanın otlardan
arındırılmasıyla öncelikle S-21/a alanında çalışılmaya başlanmıştır. Bu sezon R
21/a'nın batısındaki komşu S-21la, S-20/b açmalarında gerçekleştirilen çalışmanın so
nucunda Mekan-t 'in tamamı, Mekan-2 ve Mekan-3'ün doğu yarıları olmak üzere üç
mekan açığa çıkarılmıştır. Mekanlardan 1 ve 3 bir açıklıkla birbirlerine bağlıdır. Mekan
3'te bir ocak bulunmuştur. Mekan-S'ün henüz açılmayan bölümünden Mekan-z'ye ge
çilip geçilmediği tespit edilememiş olmakla birlikte, Mekan-t ve Mekan-z'nin bağlantılı

olmadıkları kesinlik kazanmıştır (Resim: 6)
Mekanların içinde ve dışında kırık parçalar halinde bulunan seramiklerin 14

16.yüzylllara ait oldukları söylenebilir. Mekanların düzensiz plan şemalarıyla işçilikleri,

birinin ocaklı oluşu ve bu alanda çıkarılan seramik buluntulara dayanılarak mekanların

sivil kullanıma yönelik oldukları söylenebilir.
2003 yılında, bu dört alandaki çalışmalara, kale girişinin rölövesini tamamlamak,

girişten kale içine uzanan yolu açığa çıkarmak ve kale içindeki mekanların işlevlerini

tespit edebilmek amacıyla devam edilecektir.

36?



D'23105m.

Çizim 1: Karacahisar Kalesi, Doğu Kapı rölöve planı (2002) (Çizen: Canan
Parla)
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Çizim 2: Karacahisar Kalesi, Doğu Kapı bölgesi vaziyet planı (2002)
(Çizen: Canan Parla)
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Resim: 1 Roma mezar steli

Resim 2: Kapı girişi ve eşik olarak kullanılan sütun
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Resim 3: Çokgen v~ silindirik burçların arasındaki Resim 4: HH-16 ve HH17 açmaları
sur oedenı

Resim 5: HH-16 açması Resim 6: S-20Lb ve S-21/a açmaları, mekan 1 ve
mekan 2
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MAGNESIA AD MAEANDRUM 2002 (19. YIL)

Orhan BiNGÖL *
Gôrkem KÖKDEMiR

01.7.2002-01.9.2002 tarihlerinde 60 gün süren 2002 yılı Magnesia kazısı, Kültür
Bakanlığı, Anıt/ar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ve maddi katkılarıy!~ayrıca

Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Işletmeleri Merkez Müdürlüğü'nün, Ankara Univerel
tesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ericsson Türkiye'nin maddi katkıları, Ankara Uni
versitesi Başkent Meslek Yüksekokulu ve Batısöke Söke Çimento Sanayii A.Ş.'nin 10
jistik desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Adı geçen bu kurumlarla çalışmalarımız sırasında

desteklerini esirgemeyen, Germencik Kaymakamı Beyazıt Tanç'a, Kültür Bakanlığı
temsilcisi Ankara Etnoğrafya Müzesi uzmanlarından Nejat Atar'a teşekkürlerimi sun
mak isterim. 2001 yılında başlatılan ve Türk kazilanrun yıllardan beri özlenen koşulla

rı yakalamasına neden olan Döner Sermaye Işletmeleri Merkez Müdürlüğü'nün katkı

sının bu yıl Magnesia'ya da sağlanmış olması nedeniyle Kültür Bakanlığı'na gerek
Magnesia, gerekse diğer kazılar adına teşekkür ediyorum.

2000 yılında başlatılan "Magnesia'da Eriesson'lu yıllar" projesi kapsamında

"Ericsson Türkiye" zor ekonomik koşullara karşın, katkısını bu yıl da sürdürmüştür. Sa
tın alma gücünün azalmasına rağmen 2001 ile hemen hemen aynı olan desteğin Mag
nesia kazısına yaptığı katkı hiçbir. şekilde küçümsenemez. Bu desteklerinden ötürü
Ericsson Türkiye Yönetim Kurulu Uyesi Ersin Pamuksüzer, sonra da Ericsson Türkiye
Kurumsal Iletişim Müdürü Yeşim Yalınkılıç'a teşekkürlerimi sunarım. Bu destek saye
sinde geçen yıllarda olduğu gibi kazının birçok eksiği giderilebildi. Uzman kadronun ge
niş tutularak kapsamlı bir kazı, yoğun konservasyon, restorasyon çalışmaları ile belge
leme çalışmaları gerçekleştirilebiidi. 1993 yılından bu yana tabldot gereksinimini karşı

layarak kazımızın en büyük sorunlarından birini çözen Batısöke Söke Çimento Sana
yii TAŞ. bu yıl da aynı lojistik desteği vererek bizi büyük bir sorundan kurtardı, Bu des
teğin gelecek yıllarda da sürmesini umarak Başkan Vekili ve Murahhas Uyesi, ınş.

Müh. MBA Eşref Baltalı'ya ve Genel Müdür Onur Altınışık'a bu lojistik destek için tüm
kazı üyeleri adına teşekkürediyorum.

Başta mimarı belgeleme, restorasyon, konservasyon çalışmalarının yürütülme
sini yönlendiren Doç. Dr. Emre Madran ve Dr. Nimet Ozgönül olmak üzere, kampusun
idaresi ve bürokratik işlemleri üstlenen Işık Bingöl'e, kazıların direktiflerim doğrultusun

da yürütülmesinde ve katılımcılardan gelen raporları derleyerek bu raporun düzenlen
mesindeki katkılarından ötürü Görkem Kökdemir'e ve kazıya tüm kazı süresi boyunca
ya da zamanzaman katılan aşağıda isimleri yazılı tüm uzmanlara, öğrencilere, özveri
ii çalışmalarından ve katkılarından ötürü teşekkür ederim.

Prof. Dr. Orhan BiNGÖL, Ankara Üniversitesi, Dil ve..Tari~-eoğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Kla
sik Arkeoloji Anabilim Dalı, 06400 Slhhiye-AnkararrURKIYE

Görkem KÖKDEMiR, Ankara Ünlversttesl, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,..Arkaoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Klasik
Arkeoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Oğrencisi, 06400 Slhhiye-AnkararrURKIYE
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Kazı Kuru! Listesi: TC. Kültür Bakanlığı temsilcisi, Nejat Atar(Ankara Etnoğrafya
Müzesi), Restorasyon Uzmanı ..yüksek Mimar Doç, Dr. Emre Madran, Restorasyon Uz
manı Yüksek Mimar Dr. Nimet..Ozgönül (OD.TU. MimarlıkFakültesi), Eplqraflst Doç. Dr.
Mustafa Hamdi Şayar (Köln UniversitesilAlmanya), Arkeolog/Restoratör Oğr. Gör. Işık

Bingöl (Ankara Unlyersitesl, Başkent Meslek Yüksekokulu), Arkeologlar Araş.Gör.Baki

Demirtaş..(Trakya Universitesi, Fen Edebiyat Fakültesi), Araş. Gör. S. Hakan Oztaner
(Ankara Universitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji BÖI.\Jmü), Araş. Gör. Oz
lem Vapur (Muğla Universitesi), Uzman Cengiz Çetin (Ankara Universitesi, Başkent

Meslek Yüksekokulu), Görkem Kökdemir (Ankara Universitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fa
~ültesi,.KI. Arkeoloji ABD Yüksek lisans öğrencisi), Yüksek mimarlar: Araş. Gör. Deniz
Ozkut (ızmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi), Araş. Gör. Tuba Akar, Araş.
Gör. Gökçe Şimşe.~ Kuran (O.D.TU. Mimarlık Fakültesi), Konservatör Araş. Gör. Ayşe
Gültekin (Ankara Universitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu), mimarlık öğrencisi Ezgi
GüvE1ndağ (Mimar Sinan Unjversitesi), arkeoloji öğrencileri MlJrat Sağlam, Serap Mor
koç, ılker Taşçıoğlu, Burcu Ozdemir, Reyhan Meral (Ankara Universitesi, Dil ve Tarih
Çoğrafya Fakültesi, KI. Arkeoloji ABD), konservasyon öğrencisi F. Nur Direr (Ankara
Universitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu) Taş Ustası Zeynel Bayraktar (Bergama).

Gayet başarılı ve verimli bir kazı sezonu olarak tamamlanabilecek 2002 Magne
sia kazısı, ne yazık ki büyük bir sorunla da savaşmak zorunda kaldı. ızmir 2 No.lu Kurul
tarafından onaylanançevre projesi kapsamında yapımına başlanan hizmet ünitesinin
kaba inşaatının Mart/Nisan 2002 yılında tamamlanmış olmasına karşın, ikinci ihalenin
Aydın Valiliği'nce durdurulmasından ötürü tüm kazı sezonu bir "tuvalet" olmaksızın geç
ti. Kaba inşaatı bitiriimiş bir yapıyı tamamlamadan bu şekilde bırakmak, sadece kazı ça
Iışanlarını, işçileri etkilemekle kalmamış, turist otobüslerinin Magnesia'ya gelmesini de
engellemiştir. Ayrıca, bu kadar masraf yapılan bir yapıyı, yeniden tahribe ve yıkılmaya

terk etmek, kıt olanaklarımızın nasıl yok edildiğine ilişkin yeni bir örnek oluşturmaktadır.

Yapının ve çevre düzenlemesinin önümüzdeki sezona yetiştirilmesinidiliyoruz.

1. ARTEMis KUTSAL ALAN!
Tapmak Kazısı

1993 yılında başlatılan Artemis Kutsal Alanı içerisindeki çalışmalar aralıksız ola
rak sürdürülmüş ve batıdan doğuya doğru Artemis Sunağı, Tören Alanı ve Propylon'un
kazıları tamamlanmıştı. Böylece bu yapılar arasında kesintisiz bir kazı alanı oluşturul

muş ve kalıntıları gün ışığına çıkarılmış oldu. Bu çalışmaların Artemis Kutsal Alanı için
de doğu-batı yönünde sonuçlandırmayayönelik son aşamasını Artemis Tapınağı'nın

batısı ile Artemis Sunağı arasındaki alan oluşturmaktaydı. Tapınak ile sunak arasında

kalan toplam uzunluğu doğu-batı yönünde sadece 10.00 m.; kuzey-güney yönünde ise
50.00 m. olan alan bu yılki ilk kazı alanı belirlenerek çalışmalar yürütülmüş ve tapınak

ile sunak arasındaki alanın temizlenmesiyle agoraya kadar olan organik bağ Antik Dö
nemden bu yana ilk kez yeniden kurulmuştur.

Tapınağın batısında yapılan kazı çalışmaları, kent planı üzerinde hazırladığımız

20x20 m.lik plan kare sistemine göre yapılmış, 4 adet 20x20 m.lik kare içerisinde, 5x5
m.lik toplam 37 açmada yürütülmüştür. Bu açmalar tapınağın içine, pteraya, hem ku
zey hem de güneyden altara doğru da sürdürüldü. C.Texier ve en son 100 yıl kadar ön
ce, C. Humann döneminde yapılan kazı çalışmalarındansonra yaklaşık 1.50 - 2.00 m.
yüksekliğinde mil tabakası ile kaplanmış olan bu alanda temenosun döşemesine kadar
iniidi. Son yüzyılda oluşan mil tabakası içinde sadece 2 adet bronz sikke ile çok az sa
yıda Bizans Dönemine ait kırık seramik parçaları ile karşılaşıldı. Buna karşın tapınağın

batı cephesinin mimari elemanları yukarıda belirtilen önceki kazılara ve tahribata kar
şın, batıya doğru bir deprem sonucu yıkılmış durumda yeniden ortaya çıkarıldı. Batı

cephenin kuzey yarısına ait bloklarda bir yoğunluk .gözlemlenirken, güney yarıya ait
blokların çok az sayıda olması dikkati çekmekteydi. Ozellikle tapınağın batı sütun sıra

sına ait kuzeyden 1. - 4. sütunlarına ait tamburlar arka arkaya batıya doğru yıkılış du-
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rumiarında ve büyük bir çoğunluğu sağlam olarak ele geçirilmiştir. Burada sütun tam
burlarının temenos taban döşeme bloklarını da kırarak toprağın içine tamamen gömül
müş oldukları görülmektedir. Bu sütunlardan kuzeyden başlayarak 1. ve 2. ve 5. baş
lık ait oldukları sütun tamburlarının hemen batısında.ortaya çıkarılmıştır. 3. 4. ve 6.
başlıkların olmaları gereken yerdeki boşluklar, Berlin, Istanbul ve Paris'teki başlıkların

yerlerinden alındığını göstermektedir. 7. ve 8. başlıklar da yine, ait oldukları sütunların

saptanmasına yetecek konumda yeniden ortaya çıkarılmıştır. Arşitravlar, kuzey-güney
doğruıtusunda, neredeyse düz bir çizgi oluşturacak şekilde, sanki başlıkların üzerinde
duruyorlarmış gibi yeniden bulundu. Sadece orta arşitravın yerinde olmadığı görülüyor.
Bu arşitravın büyük bir olasılıkla ören yerinin girişinde tüm olarak durmakta olan arşit

rav olduğu söylenebilir. Anadolu'da ilk kez Artemis Tapınağı'nda yer verilen arşitrav
üzerindeki friz bloklarının olmaları gereken yerde, arşitrav sırasının hemen batısında

uzun bir kanalın varlığı gözden kaçmamıştır. Burada saptanan mermer yongalar, Texi
er 'in Paris'e götürmek için hafifletmek amacıyla incelttiği frizlerden arda kalan yonga
lar olmalıdır. Frizlere ait 12 adet küçük rö/yef parçası bulunmuştur.

37 açmada yürütülen kazı çalışmaları sonunda 56 adet ion tamburu, bir tanesi
kuzeybatı köşe başlığı olmak üzere toplam 5 adet lon başlığı, 19 adet arşitrav bloğu ve
parçası, 1 adet kuzey köşe diş sırası bloğu, 1 adet geison bloğu ve 3 adet de yatay si
ma b/oğu ile bunların yanında eella duvarına ve antalara ait 8 adet blok parçası bulun
muştur. Temenos döşeme blok/arını delerek toprağa dik olarak sap/anan bazı geison
bloklarının in situ bırakılmasıyla depremin şiddetinin belgelenmesine çalışılmıştır. On
ların üstünde yer alan geison blokları ile alınlığa ait tüm elemanlar yıllardan beri yapı
lan belgeleme çalışmalarının da sona ermesiyle yerlerinden alınarak buluntu yerinin dı

şına taşınmıştır. Bu elemanlara aşağıda alınlık ve mimari elemanların restorasyonun
da yeniden değinilecektir. Alınlığa ait blokların kaldırılmasından sonra yapılan kazılar

sonunda temenos döşemesinin alınlığın devrildiği yerin altında, alınlığın üçgen formu
na uygun bir şekilde çökmüş olduğu görülmüştür. Buradaki temizlik çalışmaları önü
müzdeki yıl da sürdürülecektir. Tapınağın stylobatını ve temellerini ortaya çıkarmaya

yönelik çalışmalar sonucunda, kuzeybatı köşede, arkaik Artemis Tapınağı'na ait olup
burada ikinci kez kullanılmış o/an kireçtaşından yapılmış 4 adet ufak boyutlu ve 32 yiv
ii tambur ortaya çıkarılmıştır. Aynı şekilde arkaik tapınağa ait diğer birçok yivli ve yivsiz
tamburun da tapınağın kuzeybatısında, krepidoma altında temel blokları olarak ikinci
kez kullanıldığı saptanmıştır.

Tapınak-Batı Cephe Alınlık Restorasyon Çalışmalan

1993 yılında kazı çalışma/arı başlatılan ve aralıklarla 2002 kazı sezonuna kadar
süren Artemis Tapınağı batısı kazısında, batı alınlığa ait bloklar ve bloklara ait kırık par
çalar ortaya çıkarılmış ve bunlardan tympanon blokları tapınağın güneyindeki bir ala
na taşırken geison, epistil ve sima blokları altarın batısında restorasyon ve çizim çalış

maları için hazırlanmıştı. 2002 yılında da bu işlemler sürdürülmüş restorasyonları ta
mamlanan epistil ve geison blokları tapınağın güneyinde uygun görülen kazı alanı dı

şına taşınmış, kırık bloklar altarın alt temel sırası üzerine sıralanmışlardır.

2002yılına kadar batı alınlığa ait olduğu tespit edilen toplam 94 adet blok ve blok
parçası arasından toplam 43 parça, üzerinde restorasyon çalışmaları yürütülerek ele
geçirilen batı cephe ön alınlık blokları, taşınılan alanda sergilenmekteydi. 2002 kazı se
zonunda batı cephe alınlığının ayağa kaldırı/ması için gerekli statik dayanıklılıkta beton
bir platform oluşturulmuş ve bu platform üzerine, alınlık blokları kuzey-güney yönünde
ve cephesi, özgün görünümüyle ters yönde, doğuya, yani ören yeri giriş ünitesine ba
kacak şekilde yerleştirilmiştir. Anadolu'nun 4. büyük tapınağı olma özelliğine sahip Ar
temis Tapınağı'nın batı alınlığı böylece ayağa kaldırılmış olmaktadır. Bu restorasyon
çalışması için bilgisayar ortamında blokların kenet, taşçı işareti ve boyutlarına yönelik
özellikler gözetilerek restitüsyon projesi hazırlanmıştır. Bu çalışma sonunda, batı alın

lığın 34 adet ön cephe bloğundan oluştuğu belirlenmiş ve bu 34 b/oktan da elimizde,
43 adet parça halinde bulunan ve 1995-2001 yıllarında restorasyonları yapılarak 29
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adet alınlık bloğun bulunduğu saptanmıştır. Bu da uzun yıllar devam ettirilen parça bul
ma ve birleştirme işlemlerinin güzel bir sonucu olarak, orijinal blokların yaklaşık

%85'inin elimizde bulunduğunu göstermektedir. Alınlığın elimizdeki tüm bloklarını üst
üste kullanabilmek amacıyla, eksik olan, yerleri ve boyutları restitüsyon sonucunda
saptanan 5 bloktan ikisinin, imitasyonları hazırlanmış 14 blokta da eksikler sadece, sta
tik açıdan kaçınılmaz olan durumlarda tamamlanmıştır. Bu imitasyon ve tamamlama
larda, ören yerinde tüm yapılarda kullandığımız beyaz çimento-mozaik karışımı uygu
lanmış, tüm restorasyonlardaki renk ve malzeme dokusu korunmuştur. Tüm ön cephe
bloklarının yerlerine konmasından sonra, alınlığın arka sırasına ait blokların kimi özgün
yerine kimi geçici olarak varsayılan en yakın yere yerleştirilmiştir. Dökülen ve tamam
lanan blokların ince işçiliği önümüzdeki yıl tamamlanacaktır. Tüm bu çalışmalarla oriji
nal genişliği yaklaşık 27.00 m., orijinal yüksekliği de yaklaşık 3.50 m. olan alınlığın aya
ğa kaldırılmasıyla, Magnesia'da belki de bugün için Anadolu'nun en büyük alınlığı aya
ğa kaldırılarak bir ilke daha imza atılmıştır.

Temenos-Kuzey Stoa Kazısı

Humann döneminde Artemis Tapınağı çevresinde yapılmış olan sondaj çalışma
ları sonucu tapınağı doğu, kuzey ve güney yönlerden çevreleyen, tapınak ile aynı doğ

rultuda olduğu varsayılan stoaların varlığı, 2000 yılında tören alanının güney'i ve gü
neybatı köşesinde gerçekleştircjiğimiz kazı çalışmaları sonunda saptanmıştı. Uç basa
mak ile çıkılan, dışı Dor ve içi lon düzeninde çift sıra sütun sıralı iki nefli bu stoaların

kuzeyde de varlığını saptamak amacıyla 2002 sezonunda latrinanın güneyinde kazılar
yürütüldü. Plan kare sisteminde yapılan kazı çalışmalarıyla hem stoaları araştırmak,

hem onların güneydeki stoalarla olan benzerlik ve uyumlarını anlamak hem de kutsal
alanının kuzeyini tören alanı ile bağlamak amaçlanml'ştır. Kazılar sonucunda güney
stoada karşılaştığımız şekilde kuzeyde de, stoaların dogu-batı yönünde tapınak ıle ay
nı doğrunuda oldukları saptanmış ve yine güneydeki gibi üç basamakla çıkılan önde
Doriçte ise lon düzeninde sütun sıralarına sahip olduğu anlaşılmıştır. Güneyde olduk
ça iyı durumda saptanmış olana basamaklara karşın kuzeydeki stoanın basamakları

ne yazık ki açılan bölümlerde çok kötü korunmuş olarak gün ışığına çıkarılmıştır. Lat
rina güney duvarının hemen güneyindeki kazılarda yoğun tuğla parçaları saptanmış,

bu durum latrina duvarına bitişik ve paralel ilerleyen temenos duvarının güneye yıkıl

mış olabileceğini düşündürmektedir. Latrinanın hemen batısında yapılan kazılar so
nunda, kuzeyden Bizans surunun, doğuda da latrinanın kuzey duvarının dayandığı te
menos duvarının, kuzey-güney yönünde bir köşe yaparak latrinanın batısında bir me
kan daha oluşturduğu ortaya çıkmıştır.

Tüm kazı alanı boyunca stoaya ait in situ 5 adet ion stylobat bloğu ortaya çıka
rılırken, stylobat bloklarının sütun aralarına gelecek yerlerde kullanılmadığı anlaşılrmş

tır. Yapılan kazı çalışmaları sonunda kuzey stoa sütun sıralarına ait Dor ve ton sütun
tamburları, epeyce tahribat görmüş bir şekilde ele geçirilmiş, toplam 10 adet lon sütun
tamburu, 8 adet Dor sütun tamburu ortaya çıkarılmıştır. Güney stoa kazılarında sapta
çjığımız gibi, kuzey stoada bulunan 2 stylobat bloğu üzerinde kaidesiz in situ bulunan
lon sütunlarına ait alt tamburlardan ve kazı çalışmaları sonucu lon sütun sıralarına ait
olabilecek kaidenin bulunmamasından dolayı, lon sütunlarının iemenos- güney stoada
olduğu gibi kaidesiz bir şekilde kullanıldığı açıklık kazanmıştır. lon sütunlarının alt tam
burlarının da temenos-güney stoa ve propyıom« olduğu gibi az yivlendirilmiş olarak iş

lendiği görülmektedir. Ayrıca yine güneydeki lon sütunlarında kullanıldığı gibi, kuzey
stoada da ekhinus başlık tipinin kullanıldığına örnek oluşturacak 1 adet başlık bulun
muştur. lon sütun sırası ile temenos duvarı arasında farklı dönem ve yapılara ait olduk
larını saptadığımız şpolyen mermer blokların kullanıldığı geç döneme ait düzensiz bir
duvar ortaya çıkarılmıştır.

Temenos-Güney Stoa Kazısı

Temenosun güney stoasında, 2000 yılında yaptığımız kazı çalışmalarının bir de
vamı olarak bu yıl da güney stoanın batıdan 9. ve 10. lon sütunlarını içine alacak şe-
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kilde doğu-batı yönünde 5.60 m. , kuzey-güney yönünde 10.00 m. uzunluğundaki bir
alanda kazı çalışmaları yürütülmüştur.Yapnan çalışmalar sonucunda stoaya ait hiçbir
mimari eleman ile karşılaşılmazken Oor ve lon stylobat bloklarının da geç dönemlerde
yerlerinden söküldükleri görülmüş, sadece basamaklar sağlam ve in situ olarak ele ge
çirilmiştir.

Temenos-Exedra Kazısı

1999-2000 kazı sezonlarında propylonun güneyinde uzanan Bizans surunun he
men doğusunda ve sunu sütunun güneyinde, kuzey-güney doğruıtusunda exedra /-1/
olarak adlandırdığımız oturma sıraları ortaya çıkarılmıştı. Aynı sezon çalışmaları içeri
sinde exedraların hemen güneyinde, exedraların oturduğu podyumun yaklaşık 1.80 m.
genişliğinde mermer bir platform ile sınırlandırıldığı anlaşılmıştı. Ayrıca doğuya doğru

güney stoalara paralelolarak uzanan ve Humann'ın da planında belirtilen, büyük bir
olasılıkla da tören alanını sınırlayan yan yana iki sıra bloktan oluşan bir döşeme ile da
ha karşılaşılmıştı. Bu çalışmalarla tören alanının, güney stoa ile bağlantısı sağlanmış

tı. 2002 kazı sezonunda bu çalışmalara paralelolarak doğu-batı yönünde 27.00 m.
uzunluğunda, kuzey-güney yönünde yaklaşık 6.00 m. uzunluğundaki bir alan içerisin
de kazı çalışmaları yürütülerek tören alanı-güney stoa bağlantısı daha da genişletilmiş

ve tören alanını doğu-batı yönünde sınırladığını düşündüğümüz döşeme sırasının da
fonksiyonu daha iyi anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda bu döşemenin doğuya

doğr.u stoalara paralelolarak devam ettiği saptanmış, ayrıca bu döşemeler üzerinde At
tika-Ion tipi bir kaide üzerine oturan silindir formlu in situ bir heykel kaidesi ortaya çıka

rılmıştır. Uzerinde yazıt olmayan bu heykel kaideslnln taç bloğu, kaidenin hemen doğu

yanında yıkılmış olarak ortaya çıkarılmıştır. Ust yüzünde de bir heykel grubuna ait ola
bilecek, heykellerin oturması [çin açılmış yuvalara sahip olan bu taç bloğunun en
önemli özelliği, taç profillerinin lon düzeninden bildiğimiz üç fasdalı arşitrav, diş-sırası,

geison ve sima profilleri ile süslü olmasıdır. Kazı çalışmaları yürütülen alan içerisinde
Bizans suruna ait duvar bloklarının yanı sıra +0.50 m. kotunda exedra lI'nin doğusun

da, büyük bir olasılıkla agoranın iç sütun sırasına ait olan ve Humann dönemindeki ka
zılarda bu alana çekilmiş olan bir adet lon sütun tamburu ortaya çıkarılmıştır.

Tören Alam-Sondaj Çalışmalan
Tören alanının ve altarın alt yapısının anlaşılması ve birbirleriyle olan bağlantı

ların saptanabilmesi amacıyla, altarın çevresinde uygun görülen alanlarda sondaj nite
liğinde kazılar yürütülmüştür. Ilk sondaj altara ait altyapının görünürdeki iki katının al
tında yer alması muhtemel altyapı sistemini anlamak amacıyla altarın kuzeydoğu kö
şesinde yer alan kanalda açılmıştır. Kanal boyunca, 2.00 m. uzunluğunda ve 0.65-0.70
m. genişliğinde olan sondajda bir gün boyunca yürütülen çalışma sonundaaltar teme
line ait euthynterianın altında altar kuzey kenarından dışarıya doğru 0.19 m. çıkıntı ya
pan ve 0.46 m. yüksekliğinde kireçtaşı bloklardan oluşan ikinci bir temel katmanı orta
ya çıkarılmıştır. Ayrıca altar euthynteriasından -1.07 m. kotta, altar kuzey kenarıyla

yaklaşık 600 açı yapan dış kenarları düzgün kesilmiş, iç kenarları amorf ince taş pla
kalardan örülmüş 0.50 m. kalınlığında bir duvar bulunmuştur. Söz konusu duvar altar
temelinin kuzey kenarını çevreleyen kaplama bloklarına ait alt yapının altında kuzeyba
tı-güneydoğu doğrultusunda devam etmektedir. -1.30 m. kotunda taban suyuna ulaşıl
masından dolayı çalışmalara son verilmiştir.

Tören alanın, altar ile propylon arasında kalan bölümünün ortasında, tören ala
nı döşemelerinden farklı bir dokuda, rektogonal ve farklı cinste bloklardan oluşan temel
niteliğinde bir kalıntının varlığı 1997-1998 yılında yapılan tören alanı çalışmalarında
belirlenmişti. Bu tipteki bir kalıntının tören alanı ile olan bağlantısının saptanabilmesi ve
bu kalıntının tanımlanabilmesi amacıyla, sondaj çalışmalarından ikincisi, bu alanın ku
zeydoğu köşesinde, tören alanı döşeme bloklarının sökülmüş olduğu yerde, sözü edi
len kalıntının hemen kenarında yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda, tören alanı döşe-
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melerinden bağımsız olduğunu düşündüğümüz temel niteliğindeki kalıntıların, tek sıra

bloktan oluştuğu, deniz veya nehir kumunun üzerine oturduğu saptanmış ve blokların

altında sistemli bir temel yapısıyla karşılaşılmamıştır. Açılan sondaj alanı içerisinde tö
ren alanından -0.60 m. kotunda, kuzeydoğu-güneybatı aksında, tören alanı döşeme le
rinin altından geçen üst üste yerleştirilmiş kesme taşlardan düzensiz şekilde oluşturul

muş bir duvar sistemi ile karşılaşılmış, fakat bu duvar sisteminin fonksiyonu tam olarak
anlaşılamamıştır.

Üçüncü bir sondaj çalışması ise altarın batısında, tören alanın ikinci seviye mer
mer döşemelerinin sökülmüş olduğu alanın hemen batısında hiçbir döşeme bloğunun

yer almadığı boş bir alanda yapıımıştır. Bu alan düzgün bloklarla döşeli alanın hemen
doğusunda olup altarla aynı eksen üzerindedir. Burada yapılan çalışmaların sonucun
da, tören alanı döşeme seviyesinden -1.30. m.ye inilmiş, açılan tüm alan boyunca ba
tıya doğru alçalan traverten basamaklarla karşılaşılmıştır. Altı basamak kuzey ve gü
neyde kesilmekte, bir başka deyişle tören alanının ortasında döşeme bloğu olmayan
alanın tam altında kalmaktadır. Traverten temele oturan kireç taşı bloklardan ikisi in si
tu, biri de yerinden çıkmış olarak bulunmuştur. Traverten basamakların sonunda, batı

da yine kireç taşından perdahlanmış üst yüzeye sahip bir sıra bloktan sonra merdive
nin kuzeybatı yönünde yeni bir temel kalıntısının başladığı görülmekte ve tören alanı

döşeme bloklarının altına doğru ilerlemektedir. Bu temelin hemen güneyinde güneyba
tı-kuzeydoğu yönünde yerleştirilmiş ve merdivenin alt basmağı üzerinde kesilen bir
künk sırası yer almaktadır. Merdivenin Q.üneybatı köşesi önünde de aşağıdan dik ola
rak gelen bir künkle bu kez de güneydogudan kuzeybatıya doğru gelen bir künk siste
minin ucu ortaya çıkarılmıştır. Tören alanı döşeme bloklarının çok ince taneli bir kum
tabakasının üstüne oturtulmuş olduğu görülmektedir. Açmanın genelinde ilk -0.50 m.lik
bir tabakasında hiçbir kültür malzemesi ile karşılaşılmamıştır. Merdivenin önündeki bu
sıralardan bazılarının kaldırılarak gelecek yıl yapı hakkında bilgimizin genişletilmesi

gerekmektedir. Artemis Kutsal Alanı ile ilgili çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu
buluntuların yer aldığı açmadaki çalışmalara taban suyunun getirmiş olduğu problem
ler nedeniyle son verilerek çalışmalar önümüzdeki yıllara bırakılmıştır. Tören alanı dö
şemelerinden daha erken bir döneme tarihlenmesi gereken basamaklar, kutsal alanın
büyük bir olasılıkla daha eski dönemlerdeki yapılaşması ile ilgilidir. Kazı çalışmaları so
nucunda da bu savımızı destekleyecek Epigrafist Doç. Dr. M. H. Sayar tarafından ilk
incelemeler sonucu Hellenistik Döneme tarihlenen ve tapınak kayıtlarıyla ilgili bir yazı

ta ait olduğu saptanan parça, -0.75 kotunda basamaklar üzerinde bulunmuştur.

2. PROPYLON
2002 kazı sezonunda da kazı çalışmaları bitiriimiş olan propy/onda yayın çalış

malarına ve yapının anasty/osisine yönelık restorasyon çalışmaları sürdürülmüştür. Bu
çalışmalar yapının üç sütun sırasına ait taşıyıcı elemanlara yönelik çalışmalar üzerin
de gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda da orta sütun sırasına ait, kazı çalışmaları sonucu
in situ olarak bulunan kuzey fil ayağının birinci tamburunun epeyce tahribat görmesin
den dolayı, kaide üzerinden indirilerek hem kaide stylobat bloğu üzerinde düzece geti
rilmiş, hem de alt tamburda gerekli görülen yerlerde sağlamlaştırma çalışmalan yapı
larak tekrar yerine konmuştur. Ayrıca yine orta sütun sırasının kuzeyden birinci lon sü
tunun ikinci ve üçüncü tamburlarının yapının anasty/osis çalışmalarına engel oluştura
cak kadar tahribat görmesinden ötürü, onarım ve imitasyon çalışmaları yapılarak önü
müzdeki sene bu sütunun 4 tamburunun da yerine konabilmesi için ön çalışmalar ta
mamlanmıştır. Restorasyon çalışmalarına bir hazırlık olarak Istanbul Arkeoloji Müzele
ri'nde bulunan fil ayağı başlıgı kalıbının alınması Restoratör Murat Cura tarafından ger
çekleştirilmiştir.

3. AGORA
Antik Doğu Su Kanal1-Sondaj Çalışma/an
2001 kazı sezonunda propy/onun güneyinde kreeidomanın hemen kenarında

stoa boyunca belirli aralıklarla döşeme bloklarının olmadıgı saptanmış ve buralarda ya-
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pılan sondaj niteliğinde kazı çalışmaları sonucu, doğu stoanın hemen batısında stoaya
paralel, Antik Dönemde agorada biriken yağmur sularının agora dışına tahliye edilme
si amacıyla yapılmış, 1.00 m. genişliğinde, üstü tonozla örtülü bir kanalın varlığı sap
tanmış ve bu kanalların içine özellikle atılmış olan mimarı elemanlar ortaya çıkarılmı~
tl. Bu yılki kazı sezonunda da bu kanalın işlevi hakkında daha fazla bilgi sahibi olabıl
mek amacıyla ve yeni yapı elemanları bulunabilir ümidiyle propylonun batı sütun sıra

sına ait kuzey fil ayağına kadar güneyden üç adet daha. antık kanal çukurunda kazı ça
lışmaları yapıldı.Bu çalışmalar sonucunda, kuzey fil ayağının hemen batısındaki çukur
da, -1.30 m.de, kanal alt zeminine ulaşılmış ve iii. kanal çukuru olarak adlandırdığımız
bu çukurda çok sayıda boynuz ve kemik parçasının yanı sıra propylonun batı cephesi
ne ait olduğunu tespit ettiğimiz yiv parçaları ile sime ve geison bloklarına ait bezemeli
parçalar ortaya çıkarılmıştır. iii. kanal çukurunun güneyindeki II-I. kanal çukurlarında
da kanal alt zemini -1.20 m.de ortaya çıkarılıp, II. çukurda yine propylona ait friz ve si
ma bloklarına ait parçalara rastlanırken, i. çukurda hiçbir buluntuya rastlanamamıştır.

2001 sezonunda açılan güneyden propylon yönüne doğru beş adet kanal çukuru, ileri
de ören yerine gelen ziyaretçiler için bir tehlike teşkil etmemesi amacıyla, agora ve
propylon kazılarında geçmiş yıllarda bulunan, Bizans surunun batısında istiflediğimiz
ırili ufaklı mermer yongalar ile doldurulmuştur.

Kazı Alenının Batı ve Güneyde Genişletilmesi

Agorada 3 m.yi bulan mil tabakasının kaldırılması işlemi, maddi olanak sağlan
dığında kullanılan traktör kepçe ile sadece kışın yağmur sularının neden olduğu kay
malardan oluşan toprağın kaldırılmasıyla yetinilecek kadar gerçekleştirilmiştir. Bu işlem

bile agora tabanının batıya doğru 4-5 m. genişletilmesini sağlamıştır. Tamamen mil ile
dolu alanda, taban üzerinde de hiçbir buluntuya rastlanmamakta, sadece döşeme blok
ları gayet düzgün bir şekilde ortaya çıkarılmaktadır.

4. BAZiLiKA
Kuzey Net Kazısı
2002 kazı sezonundaki bazilika çalışmaları, yapının kuzeyinde, kuzey haç aya

ğının batısında yer alan 1.-3. postamentleri içine alacak şekilde kuzey-güney yönünde
14.20 m., doğu-batı yönünde 5.40 m.lik bir alan içerisinde yapıımıştır. Yapının üst ya
pısı hakkında daha detaylı bilgiler edinmek ve kuzey haç ayağına ait 2001 kazı sezo
nunda iki büyük parçası bulunmuş olan başlığına ait olası diğer kırık parçaların bulu
nabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonunda, başlığına ait hiçbir parça bulunamaz
ken, yapının üst yapısına ait 45 adet tam ve parça halinde mimarı blok ortaya çıkarıl

mıştır. Bu bloklar arasında büyük bir olasılıkla yapının kuzey sütun sırasına ait yivsiz
tambur parçaları ile bu sütunların taşıdığı Korinth başlıkları kırık ve dağınık olarak ele
geçirilmiş ve yapının kuzey sütun sırasına ait kuzeyden 1. ve 3. postamentleri özgün
yerlerinden kaymış bir durumda, 2. postamenti ise in situ olarak ele geçirilmiştir. Diğer

mimarı buluntular arasında yapının üst yapısına ait arşitrav, diş sırası, simablokları gi
bi farklı tiplerde bloklar bulunmaktadır. Tüm bu blokların buluntu durumları plana geçi
rilerek envanterl.enmiş ve çalışmaların kazı sezonun sonuna gelmesinden dolayı blok
ların açma içerisinden çıkarılma işlemleri önümüzdeki sezonlara bırakılmıştır.

Güney Haç Ayağı Skyıla Başlığı imitasyon Çalışmalan

2001 yılı 14 Temmuz tarihinde ilk önce kolu kırılarak çalınan Skylla başlığının ka
zı sonrasında 20 Ekim tarihinde de alınan tüm güvenlik önlemlerine karşın (bekçi ve
jandarma kontrolü ile 6 m. yükseklikte ulaşılması neredeyse olanaksız olan konumu)
ikinci bir kaçakçılık daha gerçekleştirilmiş ve Skylla'nın başı da kırılarak çalınmıştı. Bu
nedenden ötürü bazilikanın güney haç ayağına ait başlığı ve kuzey haç ayağına ait iki
büyük parça halinde bulunmuş diğer başlık küçük parçaları ile birlikte Aydın Arkeoloji
Müzesi'ne götürülmek zorunda kalınmıştı. Magnesia'daki en önemli yapılardan biri
olan Çarşı bazilikasına ait olan ve Magnesia'nın simgesi haline gelmiş olan başlığın

377



kopyasının yapılması konusunda yıllardan beri planlanan uygulama hem olanaksızlık

Iar, hem de bu kapsamda bir başlığın kopyasını yapabilecek yetenekte bir konservatö
rün temin edilememesi nedeniyle qerçekleştirilernemişti.1;?-24Nisan 2002 tarihlerinde
Ericsson Türkiye'nin sağladığı olanakla ıtalya Catania Universitesi'nden Restoratör
Murat Cura tarafından, Aydın Müzesi bahçesinde sergilenen Skylla başlığının kalıp al
'ma çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışma sırasında başlığın ilk önce silikondan iç ka
Iıbı alınmış, bunun üzerine de polyester kullanılarak dış kalıbı alınmıştır. Bu çalışmalar

sırasında başlığın kalıbının yanı sıra, geçmiş yıllarda müzeye emanet olarak verilen ve
başlığın köşelerindeki genç ve yaşlı Triton'lara ait başlar ile sol yan yüzde yer alan Ne
reid başının da başlığın kopyasına eklenmek üzere, silikondan iç kalıpları, alçıdan da
dış kalıpları alınmıştır. 2002 kazı sezonunda 1 haftalık bir süre içerisinde, ayrı ayrı dört
yüz için Nisan ayında alınmış kalıplar birleştirildikten sonra, ana malzeme olarak pol
yester ve mermer tozu kullanılarak döküm işlemleri yapılmıştır. Aynı zamanda heykel
tıraş olan Murat Cura tarafından Skylla'nın çalınan başının ve kolunun kilden kopyala
rı yapılmış ve bunların da kalıpları alınarak aynı malzeme ile dökümleri yapılmış, daha
sonra da başlığın kopyasına monte edilmiştir. Hazırlanan kopyanın yerine konmasın

dan önce, kopyanın iç tarafındaki 1.15 m. uzunluğunda, 0.70 m. genişliğinde ve 0.80
m. yüksekliğindeki bir alan döküm sırasında boş bırakılmış ve sadece çerçeve olarak
hazırlanmış kopyanın bu boş bırakılan bölümünde 8 mm.lik krom çelikten oluşturulan
bir kafes içerisine beyaz çimento ve mozaikten hazırlanan bir karışım dökülmüştür.

Güney Haç Ayağı Restorasyon Çalışma/art

2001 sezonunda özgün yüksekliğine çıkarıldıktan sonra Skylla başının ve kolu
nun kırılarak çalınması sonrası başlığın müzeye gönderilmesi, 2002 sezonunda haç
ayağını oluşturan blokların yeniden aşağıya indirilerek, tüm blokların düzecine getirile
rek tekrar yerine konmasını gündeme getirmiştir. Bu bağlamda haç ayağı kaidesi üze
rinde duran ilk sıradaki üç blok birbirine 4 adet, ikinci sıradaki iki blok ise birbirlerine 2
adet yaklaşık 35 cm. uzunluğunda kancalı olarak hazırlanmış çelik kenetler ile birbirle
rine bağlanmış, diğer sıradaki bloklar ise kenetsiz olarak düzecine getirilerek yerlerine
yeniden konmuştur. Bu çalışmalardan sonra, başlığın kopyası da yerine oturtularak
Çarşı bazilikastnın güney haç ayağı 1 yıllık bir gecikmeden sonra başlığı imitasyon bi
le olsa, yeniden özgün yüksekliğine getirilmiş ve beklenen görünümüne kavuşturul

muştur. Bundan sonraki amaç bazilikanın haç ayak ve kemer sistemlerini görselleşti

recek bir restorasyon projesi çerçevesinde yeniden ayağa kaldırmak olacaktır.

5. HYPOKAUSTLU YAPI (?)
2000 yılında rastlantı sonucu ortaya çıkarılan ve 2001 yılında çalışmaları devam

eden hypokaustlu (?) yapı, bu yıloldukça kapsamlı bir şekilde ele alınmış ve bu çalış
malar ile Magnesia'da daha önce bilinmeyen yapılar arasına önemli bir yenisi daha ek
lenmişti. Yapının adını aldığı, D mekanının hemen güneyinde C mekanının da batısın

da yer alan ve içerisinde hypokaust sisteminin yer aldığı mekanın 2002 yılı kazı sezo
nunda kuzey duvarı belirlenmiş, batıya doğru ilerleyen kazı sonucu hypokaust sistemi
nin burada da devam ettiği anlaşılmıştır. Mekanın kuzeyinde çok sayıda kırık tubuli par
çası ele geçirilmiştir. 2002 sezonunda çalışmalaryepının kuzeyinde yoğunlaştırılmış ve
bu çalışmalar sonucunda yapının kuzeyinde ve dogusunda yeni mekanlar ortaya çıka

rılmıştır. Bu mekanlardan ilki 2000 yılında ortaya çıkarılan ve freskli oda olarak adlan
dırdığımız mekanın hemen kuzeyinde "hypokaustlu mekanın" doğusunda yer alan ve
şimdilik "C mekanı" olarak adlandırdığımız mekandır. Taban seviyesi -2.88 m.de bulu
nan bu mekanının doğusunda kuzey-güney doğrultulu, duvar örgüsü yapıdan farklı
olan bir duvarla karşılaşılmıştır. Batısında ise karşılıklı yarım daire şeklinde nişler bu
lunan ve batı ucu hypokaustlu mekana açılan bir koridor tespit edilmiştir. Mekanın ku
zeyinde 9 basamaktan oluşan ve mekanın tabanına kadar inen bir basamak sistemi or
taya çıkarılmıştır. Bu basamak sistemi büyük bir olasılıkla hypokaustlu yapının üst kat
ları ile ortaya çıkardığımız alt kattaki rnekanlara geçiş amacıyla kullanılmıştır. Bu mer-
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diven sisteminin hemen batısında basamakların oturduğu yarım tonoz ağızlı bir korido
run daha kuzeydeki diğer bir mekana açıldığı saptanmıştır. Mekanın ortasında freskli
odanın kuzey duvarına dayanan ocak formunda tuğla ve taşlardan örülrnüş bir bölme
ortaya çıkarılmış ve bu bölme içerisinde sağlam olarak ele geçirilen çeşitli formlardaki
in situ kaplar ele geçirilmiştir.

Ayrıca batıya açılan koridorun hemen doğu ağzında da mekanın zemininde yo
ğun kırık seramik parçalarının yanında kırık olarak ele geçirilmiş iki amphora ve bir oi
nokhoe ortaya çıkarılmıştır. Bu mekandaki seramik buluntuların yanında kemik iğnele
rin yanı sıra 2002 yılının en önemli buluntularında biri olarak kabul ettiğimiz pişmiş top
rak küçük boyutlarda bir adet kline ve klinenin üzerine uzanmış olarak betimlenmiş ve
ayrı olarak yapılmış bir adet pişmiş toprak erkek figürini bulunmuştur. Ayrıca mekanın

kuzeyinde ortaya çıkarılan koridorun güneyağzında mekanın zeminine gömülmüş in
situ fakat kırık olarak ele geçirilmiş bir pithos ve içerisinde de 2 adet pişmiş toprak kan
dilC mekanınınönemli buluntuları arasındadır. e mekanının kuzeyinde yer alan ve "A
mekanı" olarak adlandırdığımız mekanda güneye doğru devam eden ve C rnekanma
açılan tünelde kazıya başlanmış ve burada tabana ulaşılmıştır. Tünelin güneyde yarım

tonozlu bir ağızia başka bir mekana açıldığı görülmüştür. Bu mekandan çok sayıda se
ramik parçasl,cam parçaları,kemik iğneler ele geçirilmiştir. Tabanda, düzgün yerleştiril

miş tuglalardan oluşmuş bir döşemeyle karşılaşılmış, ancak bunun mekanın asıl taba
nı olup olmadığı anlaşılamamıştır. Mekanın üstünün bir tonozla kapatılmış olduğu be
lirlenmiş, doğu tarafta mekanı sınırlayan duvara henüz ulaşılamamıştır.

A mekanının batısında, hypokaustlu mekanın da kuzeyinde yer alan ve yapının

diğer tüm mekanlarından daha derin bir tabana sahip olan mekan "D mekanı" olarak
adlandırılmış ve bu alanda kazı çalışmalarına başlanmıştır. Kuzey duvarı bulunamayan
mekanın, güney duvarının kuzey yüzünde demir saplamalar ve sıvalar tespit edilmiştir.

Bu saplamaların mermer plakalanrı duvarlara aplike edilmesi için kullanıldıkları ve sap
lamaların duvara belirli aralıklarla yerleştirildiği tespit edilmiş, güney duvardaki harç iz
lerinden duvarda 5 mermer plakanın kullanıldığı anlaşılmıştır. Duvar sıvalarının birkaç
kattan oluştuğu görülmüş, bazı katların da boyalı olduğu saptanmıştır. Bu mekanda yo
ğun miktarda kırık tuğla ve çatı kiremidi parçaları ele geçirilmiştir.

Dört ayrı mekanda yapılan kazı çalışmaları sonunda 2000 yılında sadece fresk
li oda ve hypokaustlu odanın bir bölümünü örten etermitden yaptığımız çatı, 2002 ka
zı sezonunda kuzey,batı ve doğu yönlerine doğru genişletilerek yapının kazı çalışma
ları sonucu ortaya çıkarılmış olan tüm mekanları koruma altına alınmıştır.

6.YAMAÇ EVLER (?)-MOZAiKLiODA
Magnesia tiyatrosunun batısında, tümülüsün kuzeybatı yamaçlarında yer alan

ve özel mülkiyete ait incir bahçesinde bulunduğu belirlenen, 2002 Mayıs ayında da
ören yeri bekçisi tarafından çok az bir kısmı ile saptanan mozaikli alanda, 2002 kazı

sezonu içerisinde küçük bir kurtarma ve belgeleme kazısı yapılmıştır. Bu çalışma sıra

sında sadece mozaikli alanın boyutlarını ve durumunu saptamak amaçlanmıştır. Bah
çe sahibinden izin alınarak yapılan bir günlük çalışma sonucunda, kuzey-güney doğ

rultusunda 6.25 m., doğu-batı yönünde ise 3.50 m. genişliğinde olduğu saptanan mo
zaik kaplı mekanın kuzey kenarının yaklaşık 0.10 m. genişliğinde çok az korunmuş bir
mermer süpürgelik ile sınırlandırıldığı anlaşılmıştır. Mozaik üzerinde kırmızı, mavi, tu
runcu ve beyaz tessera kullanılarak mozaiğin geometrik panolardan oluştuğu saptan
mıştır. Bu panoların 0.49x 0.49 m. uzunluğunda kare formlu ve çevrelerinin örgü ban
dı bezekli bordürlerle çevrili olduğu, içlerinin her panoda farklı olarak seçilmiş geomet
rik motiflerle süslendiği anlaşılmıştır. Mozaiğin en son bordürü olarak ise mekanı ve
mozaiği sınırlayan 0.43 m.lik bir çerçeve içerisinde sarmaşık bezeği kullanılmıştır. Ge
nel olarak mozaiğin oldukça iyi korunmuş olmasından dolayı mozaiğin yerinden sökü
lerek kaldırılması yoluna gidilmemiş ve mozaiğin yerinde korunmasının daha doğru bir
karar olduğu düşünülmüştür. Bu nedenden ötürü de, alanda gerekli ölçüm ve fotoğraf
Iama işlemleri yapıldıktan sonra rnekarım üzeri tekrar kapatılarak korunmaya alınmış-
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tır. Büyük bir olasılıkla, bir konutun mekanını süsleyen bu mozaik, ileride bu çevrede
yapılacak ve Magnesia'nın konut alanlarına yönelik olacak araştırmaların ilk somut so
nucu olmuştur. Mozaik, theatron ile birlikte aynı parsel içinde yer almakta olup her iki
si de şahıs arazisi içindedir. Mozaiğin ortaya çıkması bu parselin kamulaştırılması ko
nusunda yaptığımız başvuruların dikkate alınmasının gerektiğini gözler önüne sermek
tedir.

6.BELGELEME ÇALIŞMALARI

2002 yılında mimarı belgeleme açısından çok kapsamlı çalışmalar gerçekleşti

rilmiştir. Yoğun bir mimar kadrosuyla sürdürülen çalışmalarda öncelikle geçen yıllarda

başlanan ve çeşitli nedenlerle tamamlanamayan işler Doç. Dr. Emre Madran ve Dr. Ni
met Ozgönül yönetiminde ve onların da uygulamalara katılmasıyla ele alınmıştır. Bu
bağlamda:

i. Alınlık elemanlarının eksiklerinin çizilmesi, bilgisayar ortamına aktarılması ve
rekonstrüksiyon projesinin hazırlanmasına,

ii. Geison ve epistil bloklarının çizimi ve bilgisayar ortamına aktarılmasına,

iii. Temenos, kuzey stoa kazı planının çizilmesine,
iv. Bazilikada yeni kazı alanının belgelenmesine,
v. Propylon restorasyon projesinin yürütülmesine,

vi. Bazilika mimarı elemanlarının çizimlerinin yapımına, devam edilmiştir.

vii. Hypokaustlu yapının yeni açılan bölümlerinin çizimi yapılmıştır.

7. ESER TESLiMi
2002 kazı sezonu çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan pişmiş toprak ve kemikten

yapılmış envanterıik nitelikteki 15 adet eser ve bronz ve demirden yapılmış etütlük ni
telikteki 55 adet eser, Aydın Müzesi'ne teslim edilmiştir.

8. DiGER ETKiNLiKLER
Daha önceki yıllarda düzenlenmiş olan ve 2002 yılında da Magnesia'da düzen

lenen "Tekinköy Çocuk Şenliği" kapsamında "6. Cemal Bingöl Resim Yarışması" ger
çekleştirilmiş, hypokaustlu yapıda ortaya çıkarılan çok sayıda kaptan esinlenerek konu
olarak "Antik Dönemde Mutfak Kapları" ele alınmış, konu günümüzde kullanılanlarla

karşılaştırılarak katılan çocuk ve konuklara anlatılmıştır. Daha sonra yapılan resim ya
rışmasından sonra başta kazananlar olmak üzere tüm katılan çocuklara çeşitli ödüller
verilmiştir.
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AKARÇAY HÖYÜK KAZı ÇALIŞMALARI

Abdullah DEVEC;*
Kübra ENSERT

1999-2002 Yılı ÇalişmalanmnGenel Sonuçlan
Abdullah DEVEC;

Akarçay Höyük, Şanlıurfa ili'ne bağlı Birecik ilçesi'nin yaklaşık 15 km. güneyin
deki, Akarçay Köyü'nün 900 m. güney-doğusunda yer almaktadır. Fırat nehir yatağına
hakim, olasılıkla geç Pleistosen Çağda oluşan bir teras üzerinde bulunan yerleşim, ku
zey-güney yönünde 180 m., doğu-batı yönünde 160 m. boyutlarındadır. 2.9 hektarlık

yerleşim alanına sahip olan höyüğün zirvesi deniz seviyesinden 357 m. yüksekliktedir.
Höyüğün kuzey yamacı dik, diğer yönleri sekiler halinde eğimlidir.

Akarçay Höyük kazıları, ODTÜ-TAÇDAM'ln koordinatörlüğünde yürütülen "Ilısu
ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklanm Kurtarma
Projesi" kapsamında olup Anadolu Universitesi "Bilimsel Araştırma Fonu Komisyonu"
tarafından desteklenmektedir. 1998 yapılan yüzey taraması ile başlayan çalışmalar,

1999 yılından bu yana yapılan kazılarla sürmektedir. 2002 yıh çalışmaları itibariyle, hö
yükte tespit edilen kültürler Ortaçağın dört evresi, Geç Roma, Roma, iki evreli Hellenis
tik, Orta ve Erken Tunç Çağları olarak belirmektedir. Ayrıca, tabakalarına ulaşılamasa

da, ele geçirilen Uruk ve Halaf seramik örneklerinden, höyükte Kalkolitik Dönem yerle
şiminin olduğu söylenebilir.

Höyükteki Ortaçağ yerleşimleri teraslar biçimindeki tepe bölgesinde yoğunlaş

mıştır. Olasılıkla sadece küçük buluntuları ele geçirilen 11.-12. yüzyıl Hıristiyan toplu
luk yerleşiminin üzerine, Anadolu Selçukluları ile bağlantııı yerleşim tabakası kesin ola
rak tespit edilebilmiştir. Sırsız pişirme ve saklama kapları ile sıraltı teknikli tek renk sır

Iı ve kazıma-tek renk boyama teknikli seramik buluntularıyla somutlaşan Anadolu Sel
çukluları ile bağlantııı bu yerleşim, ii. Süleyman Dönemi sikke buluntularından (Şekil:
4: 4, 5) dolayı 12. yüzyıl sonları-13. yüzyıl başlarında gerçekleşmiştir. In situ ele geçi
rilen pişirme kaplarının bırakılarak gidilmesi ve yangın tabakaları gibi nedenlerden do
layı, bu yerleşimin bir zorlamayla terk edildiği söylenebilir. Bu yerleşimi izleyen 13. yüz
yıl boyunca veya 14. yüzyıl başlarında, höyük mezarlık alanı olarak kullanılmıştır. Me
zarlar Anadolu Selçukluları Dönemi yapılarının, bazen de duvar kalıntılarının içine yer
leştirilmiştir. Bireyler mezarlara, doğu-batı doğrultusunda, baştar batıda, baş ve gövde
güneye döndürülmüş, eller karın bölgesinde toplanmış olarak, Islami geleneklere göre
yerleştirilmiştir (Resim: 1). Mezarlar toprak tabanlıolup eliptik planlı hat üzerinde dü
zensiz taş sıralarıyla belirtilmiştir. Höyükteki son Ortaçağ yerleşimi bu mezarların üze-

Abdullah DEVECi, Anadolu Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Elemanı, EskişehirfTÜRKjYE

Kübra E[\JSERT, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanı, Arıtak
yafTURKIYE
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rinde yer alır. Her iki yapı evresinde de günümüze kadar süreklilik gösteren, taş ve ker
piçin kullanım geleneği gözlenmektedir. Kerpiç duvarlar, düzensiz moloz taş örgüyle
oluşturulan temeller üzerine derz kaydırma yöntemiyle örülmüştür. Akarçay Höyük Or
taçağ yapıları, genellikle eş-birimli ve bir avluya açılan mekanlardan oluşan konut ör
nekleridir. Avlularda kilden imal edilmiş saklama hazneleri, ocaklar, kül çukurları ve in
situkonumlardaki saklama ve pişirme kapları görülür (Resim: 3,4).

Akarçay Höyük'te ele geçirilen Ortaçağ seramikleri, Aşvan Kale, Korucutepe, TiI
le Höyük ve Gritille Höyük gibi yakın bölgede ele geçirilen Ortaçağ malzemesiyle ortak
özellikler göstermektedir. Bu yerleşimlerde yerel üretimler olmasına rağmen; form ve
üslup konusunda yerel üreticiler, büyük merkezlerden ticaret yoluyla gelen seramikle
rin form ve üsluplarını taklit etmiş olmalıdır. Bu değerlendirmeyle, siyasi nedenlerle za
man zaman kesintiye uğradığını düşünülebileceğimiz Ortaçağ bölge ticaretinin genel
olarak canlılık gösterdiği söylenebilir. Ayrıca, Hama Ortaçağ cam buluntuları ile benzer
lik gösteren mine tekniğiyle yapılmış cam buluntular, Birecik yöresinin Suriye ile kültür
ve ticari bağlantıların göstergesidir. Birecik yöresinin Ortaçağ tarihi hakkında bilinenler
genel bilgilerden öteye gitmemektedir. Anadolu Selçuklu. çağı söz konusu olduğunda

ise, bölge tarihiyle ilgili somut çok az bilgiyle karşılaşılır. Ibn-i Bibi, Aksarayi gibi döne
min saray çevresi tarihçilerinin verdiği bilgilerde Anadolu Selçuklu merkezlerinden uzak
bölgeleri -çok önemli siyasi olaylar gerçekleşmediği sürece- pek dikkate almadıkları bi
linmektedir. Bu bağlamda Birecik yöresinin 12. ve 13. yüzyıl Anadolu Selçukluları ile
bağlantısı bilinmemekteydi.

Ortaçağ tarihi ile ilgili bilgi kısıtlılığının yanı sıra bölgenin oldukça karmaşık tari
hi bir süreci vardır. 7. - 8. yüzyıllarda bölgenin Araplar ile Bizanslılar arasında sürekli
el değiştirdiği bilinmektedir. 11. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutal
mışoğlu Süleyman Bey, hanedan çekişmelerinin zorunlu sonucu olarak Birecik-Urfa
arasına yerleşmiştir. 12. yüzyıl başlarında (1117) bölge, Ermeniler eliyle Bizanslllar'dan
Haçlıların egemenliğine geçer. 13. yüzyıl boyunca Eyyubi, Moğol, MemlOk etkinlikleri
ni 15. yüzyılda Karakoyunlu ve Akkoyunlu egemenlikleri izler. 16. yüzyılda Dulkadiroğ

lu Beyliği'nden sonra, son olarak Osmanlı egemenliği (1514) kurulur. Bu karmaşık sü
reç içinde, bölgede yapılan kazıların buluntu tarihlendirmesinde bazı sorunlar belirmek
tedir. Orneğin Hıristiyanlık ile ilgili dini objeler bulunduğunda yerleşim, -bölgede Bizans
siyasi egemenliğinin olmadığı yüzyıllar söz konusu olsa bile- kolaylıkla Bizans yerleşi

mi olarak tanımlanabilmektedir. Bu sorunlar bağlamında, Akarçay Höyük Ortaçağ de
ğerlendirmeleri, bölgenin tanımlanabilen materyal kültür üretiminin anlaşılmasına yö
neliktir. Çünkü demoqrafik yapı, Bizans, Selçuklu, Eyyubi vs. siyasi yapısı içinde Hıris

tiyan topluluk veya Islami topluluk şeklinde karşımıza çıkabilmektedir.

Höyükteki Hellenistik, Roma ve Geç Roma yerleşimleri, dönemlerinin tipik özel
liklerini yansıtan seramik örnekleriyle tammıanabürnektedlr. Höyükteki Geç Roma ve
Roma yerleşimi güney yamaç ve tepe bölgesinde görülür. Ozellikleri tam olarak aydın

lanamasa da, bu yerleşim Geç Roma ve Roma Dönemi yapı bakiyelerinin konut mima
risiyle ilişkili olmalıdır. Geç Roma Dönemi yerleşimcilerin Arami oldukları söylenebilir.
Höyüğe yakın konumdaki Akarçay Köyü'nün yaklaşık 500 m. güneybatısındaki kireçta
Şı kayalığının oluşturduğu tepe üzerinde yer alan Karatepe Nekropolü seramik ve cam
buluntularıyla, höyük Geç Roma buluntuları büyük benzerlik gösterir. Olasılıkla, Akar
çay Höyük Geç Roma yerleşimiyle birlikte, çevredeki diğer küçük yerleşimierin ortak
nekropolü olan Karatepe Nekropolü'nde sadece bir tane açılabilerı oda mezarı duva
rında kişi isimleri veren Aramice yazıtlarla karşılaşılmıştır. Uzerinde haç motifi bulunan
kandillerden bu yerleşimcilerin Hıristiyanlaştıkları anlaşılmaktadır. Nekropol ve Akarçay
Höyük'ün Geç Roma kandil ve seramik örnekleri, özellikle Dura-Europos M.S. 4.-5.
yüzyıl örnekleriyle paralellik göstermektedir.

_Hellenistik Dönem yerleşimiyle ilgili bulgulara höyüğün her bölgesinde rastlanır.

Hellenistik Dönem yerleşiminin kerpiçblokajlarla yapılan teraslar üzerine kurulduğu an
laşılmaktadır. Höyük malzemesiyle yapılan kerpiç hamuru içinde önceki dönemler ve
Hellenistik Dönem seramikleriyle karşılaşılmıştır. Akarçay Höyük ve Harabebezirkan
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Höyük Hellenistik Dönem seramikleri, özellikle de amphoraları büyük benzerlik göste
rir. Bu durum birbirine oldukça yakın konumdaki bu iki höyüğün Hellenistik Dönem ev
relerinin çağdaş olma ihtimalini artırmaktadır. 2001 yılı kazı sezonunda, Akarçay Höyü
ğün güney yamacında bir seramik işliği olma ihtimalini içeren bulgularla karşılaşılmış

tl. Harabebezirkan Höyük'te bir seramik işliğinin varlığı bilinmektedir. Birbirine çok ya
kın konumdaki bu yerleşimlerde yapılan seramik üretimi, lokal tüketimin yanı sıra Fırat

boyunca sürdürülen nehir ticaretiyle ilişkili olmalıdır.

Hellenistik Dönemde bölge yerleşimcilerinin inançlarıyla ilişkili terra cotte kadın

heykelcikleri Akarçay Höyük'te önemli bir buluntu grubunu oluşturur (Şekil 4:1,2,3). lş

tar veya Astarte plakalan olarak adıandırılan heykelcikler bölgenin dini geleneklerinin
sürekliliği ve imge başkalaşımlarının aydınlatılması açısından ilgi çekicidir. Bu heykel
ciklere, bölgede yürütülen Harabebezikan Höyük, Şaraga Höyük ve Mezra-Teleilat Hö
yüğü kazılarında da rastlanmıştır. Bu buluntular genelolarak Demir çağı içine tarihlen
dirilir. Harabebezirkan örnekleri için ise, kontekst buluntularına dayanak Hellenisik Dö
neme tarihleme önerisi getirilmiştir. Akarçay Höyük buluntusu terra cotie figürinleri ka
liteli kırmızı hamurlu olup bazılarının etek kısmında mat kırmızı boyalı astar görülür. Ar
ka yüzeyleri düz bırakılan figürinler, ayak bileklerine kadar uzanan giysi içerisinde sol
elinde lotus çiçeği tutar biçimde ya da tümüyle çıplak veya kalçadan yukarısı çıplak ola
rak, elleri göğüsleri tutar biçimde yapılmıştır. Yayınlarda Astarte olarak adlandırılan bu
figürinlerin ikonografisinin açıklığa kavuşturulduğu söylenemez. Giyinik ve elinde lotus
çiçeği tutan figürinlerle çıplak ve elleriyle göğüslerini kavrayan figürinlerin farklı tanrıça
ların imgesini verdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu figürinlerin değerlendirilme

sinde Suriye ve yakın çevresinde etkili olan Anat/Attart kültleri de dikkate alınmalıdır.

Hellenistik Dönemde bereket ve zenginlik tanrıçası olarak Aphrodite'yle özdeşleşen At
tart, göğüslerini elleriyle kavramış çıplak terra cotta figürinlerle ilişkiliolabilir.

Ortaçağ Seramikleri
Sırsız, sır altı ve tek renk strlı tekniklerinin görüldüğü seramikler, tipik Ortaçağ ör

neklerinden oluşmaktadır. Sırsız günlük kullanım seramiklerinden saklama ve pişirme

kapları yoğun olarak ele geçirilmiştir. Bu kaplardan kaidesiz düz dipli, konik gövdeli ve
bezemesiz örnekler kaba mal grubunu oluşturmaktadır. Geniş ve dışa taşkın ağızlı,

gövdesindeveya ağız altında ıslak hamur üzerine kazıma !ekniği ile oluşturulmuş dal
ga motifli olanları da olan, iki kulplu örnekler diğer önemli bir grubu oluşturmaktadır.

KulpJarda kazıma tekniği ile 'X', düzensiz çentik, dalga motifi veya yılan motifleri bulun
maktadır. Bazı örneklerde, dalga veya yılan motifinin ıslak hamurla hazırlanmış rulo
parçaların yapıştırılmasıyla yapıldığı anlaşılmaktadır (Şekil 2: 1-3).

Astarlı yüzeye bezeme yapılmadan tek renk sırla sırlanmış örneklerden yeşil,

turkuvaz, mavi (Şekil 2: 4), kahverengi ve firuze sırlı olanları, Akarçay Höyük'te çok
miktarda ele geçirilmiştir. Bu örneklerde iç yüzey tamamen astarlı ve sırlı, dış yüzeyi
ağız kenarının altında, gövde ortalarına kadar ya da dip kısmın üstüne kadar astarlı ve
sırlı olduğu görülmektedir. Tek renk sırlı seramiklerin XiX. yüzyıl sonlarına kadar Ana
dolu'da yaygın olarak kullanımı bilinmektedir. Ancak ne zamandan itibaren üretildiğini

tespit etmek zordur. Akarçay Höyük tek renk sırlı seramik buluntuları özellikle de ii. Sü
leyman Dönemine ait sikkelerin çıktığı kontekstlerde ele geçirilen bu teknikle yapılmış

seramiklerin 12. yüzyıl sonundan itibaren kullanıldığını göstermektedir. Bu bakımdan

yakın çevrede yer alan Samsat tek renk sırlı örnekleri ile benzerlik gösterirler.
Astar üzerine hiç boş yer kalmayacak şekilde mavi ve lacivert boya ile dekoras

yon yapıldıktan sonra sırlanan kase (Şekil 2: 8) ve benzerleri, Akarçay Höyük Ortaçağ

seramik buluntuları içinde küçük bir grubu teşkil eder. Tek renk sırlı seramiklerle bera
ber en önemli grubu tek renk sır altı kazıma tekniğiyle yapılmış örnekler oluşturmakta
dır (Şekil 2: 5, 6, 7, 9). Sırlarda en yaygın kullanılan renkler, krem, yeşil ve kahveren
gidir. 12.-14. yüzyıllara tarihlenen Korucutepe, Samsat sır altı kazıma seramik buluntu
ları Akarçay örnekleri ile paralellik gösterir.
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Hellenistik ve Roma Dönemi Seramikleri
Hellenistik çağa tarihlenen seramikler yoğun olarak N-15b açmasından çıkarıl

mış olup, Hellenistik Döneme tarihlenen Harabebezirkan Höyük seramik buluntularıy
la yakın benzerlik ~östermektedir. Bu durum birbirine mesafe olarak oldukça yakın bu
iki höyüğün Hellenıstik Dönem evrelerinin çağdaş olma ihtimalini artırmaktadır. Hara
bebezirkan Höyük'te bir seramik işliği ortaya çıkarılmıştı. N-15b açmasındaki buluntu
ların ışığında kesin olmamakla birlikte, Akarçay Höyük'te de seramik üretiminin varlığı
nı kabul edersek, buradaki seramik üretiminın lokal tüketim dışında, Fırat Nehri boyun
ca sürdürülen ticaret ile ilişkili olduğunu düşünebiliriz.

Akarçay Höyük Hellenistik Dönem seramiğinde üç temel kap tipi saptanmıştır.

Bu saptama, ilk kaba ayrıma göre yapılmış olup çalrşmarun ilerleyen aşamasında da
ha kapsamlı bir analize ulaşılması hedeflenmektedir. Oncelikle formlarına göre yapılan

sınıflandırmada en fazla karşılaşılan kap tiplerinden birinin amphora olduğu gözlemlen
miştir. Değerlendirilen amphoralar, taşçık, kum ve mika katkılı, koyu kahverengi hamur
lu olup dış yüzeyleri bej astarlıdır. Çoğunlukla düğme ve sivri dipli (Şekil 3: 1-3) bu
amphoraların benzer örnekleri Harebebezirkan Höyük üretimi amphoraları ve Şaraga

Höyük buluntuları arasında görülmektedir.
Bir diğer Hellenistik Dönem kap tipi ise çok sayıda ele geçirilen kasedir (Şekil 3:

5-7). Form olarak genellikle ağız kenarı dışa profillendirilmiş bu buluntular, çark yapı

mı, kırmızı-koyu kahverengi hamurlu, dış yüzeyi kırmızı ya da koyu kahverengi mat bo
ya astarlıdır. Hellenistik Dönemin en sık karşılaşılan kap tiplerinden biri olan bu kase
ler bölgedeki diğer bazı höyüklerden çıkan buluntularla ortak bir tipoloji göstermekte
dirier. En belirgin özellikleri ise ağız kenarının dışa doğru profillendirilerek yapılmış ol
masıdır. Hellenistik Dönem seramiğinin bir diğer belirleyici özelliği olan glazörün gerek
kaseterde gereksetabaklarda az da olsa kullanıldığı görülmektedir. Bu kaselerlu ben
zer örnekleri Harabebezirkan Höyük buluntuları arasında yer almaktadır.

Akarçay Höyük Hellenistik Çağ kap tiplerinden üçüncüsünü tabaklar oluşturur

(Şekil 3: 9,12). Tam örnek ele ge..s:irilmemekle birlikte, tama yakın olarak çıkarılan çok
sayıda örnek vardır. Tabakların agız kenarları dışa doğru profillendirilmiş, sığ ya da de
rin, hamuru çoğunlukla kırmızı ve koyu kahveren~i ve dış yüzey kırmızı mat astarlı olup
çark yapımıdıriar. Harabebezirkan Höyük üretimı olarak belirtilen amphoraların dışın

da, höyükte ortaya çıkarılan seramik işliğinde bulunan tabaklar, Akarçay Höyük bulun
tuları ile benzer özellikler gösterir.

Kontekstlerde ele geçirilen bu üç kap tipi dışında yine Hellenistik ve Roma Dö
nemi karakteri gösteren kap tipleriyle de karşılaşılmıştır. Bu kap tiplerinden ağ~z kısmı

dışa doğru kalınlaştırılarak profillendirilmiş kulplu - kulpsuz testiler ile dar boyun lu ve
yine ağız kısmı dışa profil verecek biçimde yapılmış saklama kap parçaları hayli sıklık
la ele geçirilmiştir. Bu seramik buluntuların kum, kireç ve taşçık katkılı hamurlarında,

krem, kırmızı, koyu kahverengi gibi renk çeşitliliği görülmektedir.
Bu örneklerin dışında, katkısız ve kaliteli açık kırmızı hamurlu örnekler (Şekil 3:

14, 15, 19) ithal mal grubunu oluşturmaktadır.

Akarçay Höyük 2002 Yılı 19a ve 18a Çalışmalan

H.K. ENSERT
A. GÖRMÜŞ

19a ve 18a açmaları, höyüğün Fırat'a bakan batı yamacında yer almakta olup bo
yutları 9.00x4.00 m.dir. ısa'da, bu yıı ilk kez çalışma yapıımıştır. 19a ise 2001 yılında
kazılmış ve taş duvarlar açığa çıkarılmıştı. 2002 kazı sezonunda bu açmalarda toplam
14 iş günü çahşılrmştrr".

Mustafa K~mal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. H. Kübra
Ensert ve üğretim Görevlisi Ahmet Görmüş birlikte çalışmışlardır.
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19a Açması Çalışmalart

Yapılan çalışmalar neticesinde, açmanın en üst seviyesinden inilen seviyeye ka
dar 5 yapı katı saptanmıştır. Açmanın yamaçtaki konumu ve geçen yıl yapılan çalışma

lar neticesinde açığa çıkarılan mimarı kalıntılar parça parça korunmuştur. Bu alandaki
yapıların yön birliği olduğu ve kuzeydoğu-güneybatı yönünde inşa edildiği görülmekte
dir. Uzun süreli yerleşime sahne olmuş höyük yerleşimlerinde süregelen bir mimarı ge
leneğin bulunması olağandır. Bu açmadaki yapı katlarından elde edilen basit seramik
ler Erken Tunç çağı III-IV'e tarihlendirilmektedir. Bunlar yivli, halka açkılı veya sade ka
se, bardak, çömlek, üç-ayaklı kap ve ayaklı kaplara ait seramik parçalarıdır.

I. yapı katı: 2001 kazı sezonunda açığa çıkarılmış olanaçmanın doğu kenarına

yakın ve kısmen korunmuş, sıkıştırılmış toprak tabanla temsil edilmektedir.
II. yapı katı: Açmanın kuzeydoğu köşesindeki elips şeklinde bjr işlik ve onunla

bağlantılı olduğu düşünülen bir taban parçası ile temsil edilmektedir. Işlik, kuzeydoğu
,güneybatı.yönünde yaklaşık t,26 m. uzunluktadır. lşliğin bağlı olduğu mimarı saptana
mamıştır. lşliğin güneyinde bazalttan bir öğütme taşı parçası ile işliğin kaldırılmasından

sonra bazalttan bir dibek taşı ele geçirilmiştir.

III. yapı katı: Bu yapı katında dikdörtgen planlı bir yapıya ait taş temel kalıntıları

açığa çıkmıştır (Resim: 5). Mekan uzunlamasına kuzeydoğu-güneybatı yönünde olup
yapının batı kısa duvarı, erozyon nedeniyle tahribat görmüş olduğundan saptanama
mıştır. Yapının güney uzun duvarının iç kısmında, duvara bitişik durumda ve tek kat taş
sırasından oluşan mimarı kalıntı, tabana ait bir taş döşeme olabileceği gibi, daha geç
bir yapıya ait taş temel kalıntısı olması da muhtemeldir.

iV. yapı katı: Bir mekanın kuzeydoğu köşesini oluşturan taş duvarlar, ııı. yapı ka
tına ait mekanın doğu ve kuzey duvarları ile aynı yöndedir ve ııı. yapı katına ait duvar
ların iç kısmında yer alır (Resim: 6). Her iki duvar da iki kat taş sıralı olup çamur harç
la örülrnüştür. Bu taş duvarın iç ve dış yüzü büyük taşlar ile örülmüş ve arası daha kü
çük taşlar ile doldurulmuştur.

V. yapı katı: IV. yapı katına ait 11 ve 12 No.lu taş duvarların doğusunda ıslak me
kan olarak kullanıldığı anlaşılan bir alan açığa çıkarılmıştır (Resim: 6). Bu alanın güne
yinde, güneybatı-batı ve kuzeydoğu-doğu yönündebir taş duvar vardır. Islak mekanın

beyaz sıvalı yüzü, bu taş duvarın kuzey cephesiyle bitişiktir. Bu taş duvar kuzeybatıya

doğru yönelen bir başka duvarla birleşerek köşe yapmaktadır. Islak mekan ya bu iki
duvara dayandırılmış ya da duvarlar bu alanın etrafını çevreleyecek şekilde örülrnüş

tür. Alanın kuzeyinde de taş sırası var, fakat bu kısım, iV. yapı katının (12) taş duvarı

nın altında kaldığı için korunamamıştır.

. Islak mekan iki evreli olup ilk evresinde boyutları içten içe 1. 80 x 1. 30 m.dir.
Ikinci evrede küçülmüştür: ıçten içe 1.30 x 0.90 m.dir. Alanın ilk evresine ait taban sa
dece doğu uçta korunmuştur. Iki taş sırası ve çamur harçla yapılmış olan kuzey duva
rının iç yüzünde beyaz sıvaya ait parçalar vardır. Doğu kısmı IV. yapı seviyesine ait taş
duvarın altında kalmıştır.

14 No.lu taş duvarın güneyinde batı kısmında blokajı çakıl taşları ile yapılmış

olan sıkıştırılmış toprak taban açığa çıkarılmıştır. Yaklaşık 3 cm. kalınlıktaki taban, ıs

lak mekanın güneyindeki taş duvardan güneyaçma duvarına kadar uzanmaktadır.

1-8a Çalişmalart

Açmanın doğusunda ve yüzey toprağının hemen altından iki evreli bir teras dol
gusu açığa çıkarılmıştır (Resim: 7, 8). Teras dolgusu, arazinin eğimine uygun olarak
batıya doğru erozyonla tahribata uğramıştır. Iki evreli kerpiç teras dolgusu, kuzey uçta
2.15 m. güneyde ise 2.55 m. genişliğinde olup ilk evreden sonra belli bir süre atıkların

bırakıldığı açık bir alan olarak kullanılmıştır.Teras dolgusunun doğu kenarında 15 sıra

kerpiç korunmuştur. Farklı boyutlarda kerpiçler ile inşa edilen terasta dolgu malzeme
si olarak çamur harç ve moloz kullanılmıştır. Derz araları net olarak belirlenemediğin-
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den kerpiçlerin boyutları tam olarak saptanamamıştır. Ancak profilden kerpiç kalınlıkla
rının 8-9 cm. arasında değiştiği anlaşılmaktadır (Resim: 7). Teras dolgusu, zemin tes
viye edilmeden inşa edilmiş olup 19a açmasının batısındaki mimarınin zeminini oluştur
duğu düşünülmektedir. Bu durumun kesin olarak anlaşılabilmesi için 19a açmasının, te
ras dolgusunun üst seviyesine kadar kazılması ve aradaki açma duvarının kaldırılma

sı gerekmektedir.
Ele geçirilen Geç Kalkolitik ve Erken Tunç çağına ait seramik parçaları, teras

dolgusunun Erken Tunç çağının sonunda veya geç Erken Tunç çağı-Orta Tunç çağın

da inşa edilmiş olabileceğini göstermektedir. Geç Uruk Dönemine ait eğik ağız kenarlı

kase parçaları yoğun şekilde bulunmaktadır. Yatay bantlar içinde üstte çapraz tarama
ve altta içleri çapraz taramalı üçgenlerle kazıma ile bezenmiş gövdeye ait parça da
Geç Uruk Dönemine tarihlendirilmektedir.

Ninive 5 seramik türüne benzer formdaki boyalı bir kabın yanı sıra, boyasız Ni
nive 5 seramik parçası örneği de ele geçirilmiştir. Erken Tunç çağına ait basit seramik
ve ETÇ I-!l'ye tarihlenen saklı astarlı seramik parçaları ve Fırat metalik seramiğinden

bardağa ait bir dip parçası ele geçirilmiştir.

Kerpiç teras dolgusunun güney yarısı, iki çukur tarafından tahrip edilmiştir. Ele
geçirilen seramikler, çukurların Ortaçağda açılmış olduğunu göstermektedir. Kuzeyde
ki çukur daha derin olup tabanı henüz tespit edilememiştir.

Açmanın en batı ucunda (Resim: 8), güneydoğu-kuzeybatı yönünde 4.25 m.
uzunluğunda yaklaşık 1 m. genişliğe sahip taş duvar, yüzey toprağının hemen altından

açığa çıktığından ve henüz mlrnarlye ait taban tespit edilemediğinden tarihlemesi ya
pılamamaktadır.
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2002 YILI iZNiK TiYATRO KAZISI

Bedri YALMAN*

Bursa ili'nin 86 km. kuzeydoğusundaki iznik ilçe merkezinde Selçuk Mahallesi
Saraybahçe mevkiindeki Roma Döneminde Imparator Traianus tarafından yaptırılan ti
yatronun kalıntılarında 2002 yılı kazı çalışmalarına 29.7.1998 gün ve 98/11549 sayılı

Bakanlar Kurulu kararıyla, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün

13.6.2002 gün ve 710.1.(16)-009349 sayılı ruhsatlarıyla 17.7.2002 günü başlatılan ça
lışmalar 13.8.2002 tarihinde sona erdirildit- 2.

Proconsul Plinius'un bölgede yaptığı incelemeler sonrası imparator Traianus'a
yazdığı mektuplardan birinde Nikaia'da sürdürülmekte olan tiyatro inşaatından da bah
setmektedir. Bu mektupta bugüne kadar 10 milyon sesters harcanan tiyatronun tamam
lanabilmesi için acilen ödeneğe ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Imparatorun istenen öde
neği gönderdiği fakat tiyatronun tamamlanamaması üzerine ek ödenek istendiği anla
şılmaktadır. Şehir meclisinin de tiyatro ile ayrıca taleplerinin olduğu belirlenmiştir.

Bölgeye yapılan Arap akınıarı sırasında Bizans imparatorlarından V. Konstanti
nos ile III.Leo Döneminde tiyatronun taşlarının söktürülerek surlarda, yeni inşa edilen
burçlarda kullanıldığı kitabelerde yazılıdır. Bu çalışmalardan sonra ciddi tahribata uğ

rayan ve kullanılmayan tiyatro kalıntılarından ihtiyaç duyuldukça taş sökülmeye devam
edildiği anlaşılmaktadır.

Bölgenin deprem kuşağında olması nedeniyle Nikaia'nın ve tiyatronun değişik

tarihlerde gerçekleşen depremler sırasında önemli tahribatlar geçirdiği, 120 yılındakin

de tamamına yakın kısmının yıkıldığı, Imparator Hadrianus'un kenti ziyaretinde gördü
ğü manzara karşısında duygulanarak, kentin yeniden inşa edilmesini emrettiği bilin
mektedir.

Tiyatronun geriye kalan kalıntılarının üzerine dökülmeye başlanan çeşitli atıklar,

hayvan kemikleri, oluşturulan mezarlıklar, kilise, seramik atölyeleri, seramik fırınları ne
deniyle alt caveanın oturma basamak temelleri üzerinde 9,5 m.ye ulaşan toprak taba
kalarının oluşmasına neden olmuştur (Resim: 1).

XIII. yüzyılda LV. Haçlı Seferleri sırasında Latin birliklerinin istanbul'u ele geçir
meleri üzerine Nikaia'ya çekilen Imparator Theodore Laskaris, dışarıdan kente gelebi-

2

Yrd. Doç.. Dr, Bedri YALMAN, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi,
BursarrURKIYE

2002 yılı lzrılk tiyatro kazısına gerekli ilgi ve katkıyı esirgemeyen Bursa Valisi Ali Fuat Güven'e, iznik Kaymakamı Sa
lih Karapulura. Belediye Başkanı Zeynel Abidin Turan'a, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sürük'e, Müze Müdürü
Gülçin Ozyazıcı'ya ve Bakanlık temsilcisi Arkeolog Azize Yener'e teşekkür ederim.

2002 yılı kazı çalışmalarına Yrd. Doç. Dr. Bedri Yalman'ın başkanhğında, Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Selim Erdal, Yrd. Doç.
Dr. Nurşen Erkul Fındık, Dr. Serpil Eroğlu, Oğr. Gör. Timur Bilir, Oğr. Gör. Fevziye Semerci, Oğr. Gör .Turgut Tuna .ile
Uludağ Universitesi öğrencilerinden Müjgan Yekta, ..Nurgüı Ender, Faik Altun, Evrım Sırmalı, Ayşe Osmanerkoğlu. ıs
mail Yılmaz, Filiz Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi'nden Filiz Dıvarcı, Inan Demirci, Gü!ay Ozcan, Hüse
yin Baloğlu, Abduıvahap Bamyacı, Elçin Dimdan, Sibel Akyüz, Nehir Say, Sibel Altınkılıç katıldılar. Ozverili çalışmala
rından dolayı kendilerine teşekkür ederim.
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lecek saldırıları karşılayabilmek için surları onartmış, yükseltmiş, yeni burçlar ve ön
surları yaptırmıştır. Bazı kiliseler inşa ettirmiştir. Bunların yapımında tiyatrodan alınan

taşlar da kullanılmıştır (Resim: 1, 2).
2002 yılı kazı çalışmaları 4.,20.,41.,43.,68.,78.,88.,89.,92 ve 93. açmalar

da gerçekleştirildi.

4. açma: Alt caveada 1981 yılında 4x4 m. boyutlu olarak açılan ve 1982 yılında
kazımına devam edilip tiyatronun üzerindeki 9,5 m. kalınlığındaki toprak tabakalarının
bulunduğunu belgeleyen açmadas. orkestranın etrafını çeviren kesme taştan oluşan du
var ile rigol bölümü LV. rektogonal tonozlu mekana girişi sağlayan kapı bölümü, son 10
yıl içinde açma kenarlarından dökülen topraklarla kısmen dolmuş olduğundan bu bölüm
deki oturma basamak temellerinin yeni açığa çıkarılan bölümlerle birleştirilmesi için bu
kısmın temizlenmesine geçildi. Açma içinde moloz taşlar, tuğla, kiremit, seramik parça
ları, önemli kısmı erimiş hayvan kemikleri ile, izole durumdaki insan kemikleri bulundu.

4. açmanın güneyinde 8 adet oturma basamak temeli açığa çıkarıldı. Basamak
ların yüksekliği 0,40 m., derinliği 0,80 m.dir. Kırma taş, kireç-kum harcıyla örülmüştür.

Kesme taşlardan yapılan oturma basamaklarının yerlerinden söküldüğünü belgeleyen
izler vardır (Resim: 2).

20. açma: Tiyatronun alt cavea yazısının üzerinde geçmiş kazı dönemlerinde
başlatılan açmada cavea oturma basamak temellerinin açığa çıkarılması için, derinleş

tirme çalışmaları başlatıldı. Açmanın mevcut kodundan 0,30 m. derinde bir çocuk iske
letine rastlandı.

ıt« 2002120-1 No.lu iskelet: Batı-doğu yönünde sırtüstü yatırılmıştır. Yüzü gö
ğe dönüktür. Sol eli karın boşluğunda, sağ eli cinsiyet uzvu üzerine gelecek şekilde yer
leştirilmiştir. Bacak kemikleri birbirine paralel gelecek şekilde uzatılmıştır. Tiyatronun
mevcut üst kodundan 6 m. derindedir. 6 yaşlarında bir çocuğa aittir. Cinsiyeti belirlene-
memiştir. .

tt« 2002/20-2 No.lu iskelet: Batı-doğu yönünde sırtüstü yatırılmıştır. Sağ kolu
gövdeye paralel, sol kolu ise dirsekten kıvrılarak eli çenenin altına gelecek şekilde yer
leştirilmiştir. Kafatasının cephesi kuzeye dönüktür. Bacak kemikleri dizden kıvrılarak
karına doğru çekilmiş olup hafif yana doğru yatmlrmştır-. Mevcut tiyatro basamak te
mellerinin 7.slrasındakinden 0,45 m. uzaklıktadır.

iskelet 8-9 yaşlarındaki bir çoculla aittir. Uzunluğu 1,08 m., genişliği 0,38 m.,
büst yüksekliği 0, 58 m., bacak uzunlugu 0,49 m.dir. Koruma derecesi orta olup kafa
tası kemikleri ile kaburgaları kısmen dağılmıştır (Resim: 3).

iTK 2002/20-1 No.lu iskeletin uzunluğu 1,03 m., genişliği 0,37 m., büst yüksek
liği 0,59 m.dır. Bunun güneyinde sarı, kuzeyinde gri killi toprak belirlenmiştir. Kafatası
hariç diğer kemikleri iyı korunmuştur.

tt« 2002120-3 No.lu iskelet: Güneybatı, kuzeydoğu yönünde sırtüstü yatırılmış,
30-35 yaşlarında erişkin erkeğe aittir. Elleri karın boşluğu üzerine çapraz şekilde coxae
üzerine qelecek şekilde konmuştur. Femunarı düz olarak uzanmıştır. Bacak kemikleri
noksandır. Iskelet üzerinde bazı moloz taşlar bulunmuştur. Bunların belli bir düzende
bırakılmadıkları anlaşılmaktadır. Kafatasındaki kemiklerde kırılmalar vardır.

41. açma: Tiyatronun alt caveasının güneydoğusunda, kilise kalıntısının güney
batısındadır. Açmada başlatılan derinleştirme çalışmalarında, mevcut açma kodundan
0,85 m. derinde bazı insan iskeletlerine rastlandı.

tt« 2002/41-1 No.lu iskelet: Batı doğu uzantılı olacak şekilde sırtüstü yatırılmış
tır. Erişkin bir kişiye ait sadece alt bacak kemiklerine ulaşılmıştır. Sağ bacak düz uza
nırken, sol bacak 45 derecelik açıyla durmaktadır. Bu bireyin devamının açma batısın

daki 40. açmada yer aldığını göstermektedir. Mevcut kısmı 0,50 m. uzunluğundadır.

3 Bedri Yalrnarı, iznik Tiyatro Kazısı, 1981, s.230, Ankara 1982.

4 Doç.Dr.Meün Özbek, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi "Roma Açıkhava Tiyatrosu'nda (lznlk) Çıka
rılan Bizans Iskelet/eri" Ank. 1984, Cilt 2, Sayı 1 s.81-89.
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tt« 2002141-2 No.lu iskelet: 43. açma sınırında 1,47 m. uzunluğunda 0,79 m.
genişliğinde ve 0,30 m. yüksekliğindeki gri kalker bloğun 0,10 m. yakınındadır.

Güneybatı, kuzeydoğu yönünde sırtüstü yatırılmış iskelet genç erişkin erkeğe
aittir. Kollar, dirsekten kıvrılarak sağ kolu altta, sol kolu üstte olacak şeki,lde karın üze
rinde kavuşturulmuştur. Bacaklar birbirine paralel şekilde uzatıımıştır. Iskeletin boyu
1,64 m., genişliği 0,30 m., büst yüksekliği 0,76 m.dir. Kafatası sağlam, diğer kemikle
rinde bozulmalar vardır.

Açmada yapılan kontrol sondajlarında mezarlığın altında hayvan kemiklerinden
oluşan kalın bir tabaka başlamaktadır.

43. açma: Tiyatronun alt caveasında 41. açmanın güneyinde geçmiş kazı dö
nemlerinde başlatılmış olan çalışmada bu yıl derinleştirmeye geçildi. Açmanın bu bö
lümünde erişkin bir bayana ait iskelete rastlandı.

tt« 2002/43-1 No.lu iskelet: Kuzeybatı, güneydoğu doğrultusunda sırtüstü yatı
rılmıştır. Kolları göğüs üzerinde birbirine çapraz şekilde bırakılmıştır. Kafatasının yüz
kısmı güneye doğru çevrilmiştir. Bacaklar birbirine paralel şekilde uzatılrruştır, 35-50
yaşlarında bir bayana ait olduğubelirlenen iskeletin uzunluğu 1,42 m., büst yüksekliği
0,63 m., omuz genişliği 0,32 m.dir. Bununiçln oluşturulan mezarın belirgin olduğu top
rak rengi ve sertliğinden anlaşılmaktadır. Iskeletin kollarından sağdaki soldakinin üze
rindedir. Sol eli omuz üzerine bırakılmıştır. Yüzünün üzerine bir yassı taş örtülmüştür.

Açmada gerçekleştirilen sondaj sonunda altta hayvan kemiklerine ait tabakanın
bulundugu belirlenmiştir.

68. açma: Tiyatronun alt caveasını örten kısmındaki açmada derinleştirme çalış

malarına geçildi. Açmada kaba kırmızı renkli hamurlu tuğla, kiremit, seramik parçaları,

büyük baş hayvan kemikleri yanında, boynuz, tırnak gibi parçalar, sarı, yeşil, limon kü
fü sarısı, deve tüyü renkli, orta Bizans Döneminden kabartma kanatlı aslanlar (Resim:
4), kanatları hafif yana açılmış kartal figürleri, çeşitli mitolojik yaratıklara ait kabartmalı
parçalar (Resim: 5), rozet motifli seramikler, geometrik ve haç motifli parçalar (Resim:
6) ile çeşitli formda kap parçaları, beyaz, krem, pembe hamurlu kaplar yoğun şekilde

bulunmaktad ırs.

Açmada seramik fırınlarından atıldığı anlaşılan demir cürufları, mermer parçala
rı, cam kadeh parçaları, moloz taşlar, kırık tuğlalar, kiremitler, kireç parçaları, midye ve
istiridye kabukları bulunmaktadır. Bu atıklar döküldükleri yönlere göre meyilli hatlar
oluşturmuştur.Açmada 2,5 m. derinliğe kadar inilmiştir.

78. açma: Tiyatronun kuzey batısında orkestra üzerindeki toprak tabakalarının

kaldırılmasını amaçlayan çalışmalar sırasında hayvan kemikleri, tırnakları, boynuzları,
kaba mutfak kapları, seramikleri, küpler, künkler, kiremitlerle çeşitli cüruflar, kömür par
çalarıyla, kireç parçaları bulunmaktadır.

Tiyatronun bu kesimindeki tonozlu galeri ile, proscaenium arasındaki bölümün
açılması için yürütülen çalışmalarda 2001 yılında belirlenen apsisli duvar kalıntısının

uzantısının belirlenmesi için çalışmalar genişletilmiştir. Buradaki duvar 9,5 m. uzunlu
ğunda, 1,77 m. yüksekliğindedir ve 1,04, 0,85, 0,66 m. gibi değişiklikler gösteren ka
lınlıklara sahiptir (Resim: 7).

Duvarda tiyatroya ait bazı mimari parçaların da kullanıldığı belirlenmiştir. Bunla
rın bir kısmının doğrudan olduğu gibi, bir kısmının ise kırılarak kullanıldıkları görülmek
tedir. Bunlar arasında 0,59 m. yüksekliğinde, 0,69 m. genişliğinde ve 1,04 m. kalınlığın
da olanlar vardır. Açığa çıkan kısmı 0,61 m. yüksekliğınde, 0,72 m. çapında mermer bir
sütun parçasında, üzerinde bitki motifleri, acanthus yaprakları olan mimari parçalara
da rastlanmaktadır (Resim: 8).

Bu mimari bölümün tiyatronun kuzeyinde, scaenium kalıntılarıyla gerçekleştiriI
miş olan Bizans Dönemine ait mimari yapı kalıntılarının bir uzantısını oluşturduğu an
laşılmaktadır.

S Bedri Yalman, iX. Kazı Sonuçları Toplantısı, iznik Tiyatro Kazısı, 1986,5.313, Ank. 1987.
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88. açma: Alt caveanın doğusunda 41. açmanın kuzeyinde, 36. açmanın ise ba
tısında olup kilise kalıntısının güneybatı köşesinin yakınındadır. Yüzeyindeki bitki örtü
sünün arındırılmasından sonra, doğudan batıya doğru meyilli olan yüzeyin 0,45 m. lik
kod farkının düzeltilmesi gerçekleştirilmiştir.Açmada ulaşılan 0,67 m. derinlikte bir ço
cuk iskeletine rastlanmıştır.

tt« 2002188-1 No.lu iskelet: Güneybatı, kuzeydoğu yönünde sırtüstü uzanan 6
yaşlarındaki çocuk iskeletidir. Sağ kolu vücuda paralel uzanmakta, sol kolu kıvrılarak

eli çene altına bırakılmış bulunmaktadır. Yüzü kuzeybatıya dönüktür. Bacakları dizden
kıvrılarak karına doğru çekilmiştir.

Ölçülebilinen uzunluğu 0,80 m., genişliği 0,27 m. dir.
tt« 2002188-2 No.lu iskelet: Güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda sırtüstü yatı

rılmıştır. Eller karın boşluğunda birbirine çapraz şekilde konmuştur. Yüzü göğe çevril
miştir. Mezarın yüzeye yakınlığı nedeniyle iskeletin bir kısmı niteliğini kaybetmiştir.

Erişkin erkeğe ait olup bacak kemikleri kısmen dağılmıştır. Uzunluğu 1,61 m., omuz ge
nişliği 0,32 m.dir.

tt« 2002188-3 No.lu iskelet: Kuzeydoğu-güneybatı yönünde sırtüstü yatırılmış
tır. Gövdesi kuzeybatıya dönüktür. Sağ bacak dizden kıvrılmış,karına doğru çekilerek
bırakılmıştır. Sol bacağı ve gövdenin belden yukarısı tahribata uğramıştır. Erişkin erke
ğe aittir.

ir« 2002188-4 No.lu iskelet: Kuzeydoğu-güneybatı yönünde sırtüstü uzanmış
tır. Gömü sonrasında tahribat görmüştür. Buradaki bazı bireylerin kemiklerinin yerlerin
den alınd.ığı, kollarına ait kemiklerin dağıldığı, bunun erişkin bir kadına ait olduğu anla
şılmıştır. Iskeletin belirlenen uzunluğu 1,21 m.dir.

tt« 2002188-5 No.lu iskelet: Kuzeydoğu-güneybatı yönünde sırtüstü yatırılmış
tır. 3. ve 4. mezarların oluşturulması sırasında önemli şekilde tahribata uğramıştır. Sa
dece sağ ayağı in situdur. çocuğa aittir.

tt« 2002188-6 No.lu iskelet: Güneybatı-kuzeydoğu yönünde sırtüstü yatırılmış
tır. Uzunluğu 1,45 m.dir. Büst yüksekliği 0,70 m.dir. Genişliği 0,32 m.dir, Kafatası daha
önce alınmıştır. Kollar leğen kemiği üzerinde kavuşturulmuştur. Ust bacak kemikleri
çapraz olarak in situdur. Alt bacak kemikleri orijinal durumlarını koruyamamıştır. 35-40
yaşlarında erişkin erkeğe aittir.

tr« 2002188-7 No.lu iskelet: Batı-doğu yönünde sırtüstü yatırılmıştır. Kollar gö
ğüs üzerinde çaprazdır. Bacaklar birbirine paralel uzanmıştır. Ancak sol tibia düz iken,
sağ tlbie soldakinin üzerine konmuştur. 30-35 yaşlarında erişkin erkeğe aittir. Gövde
kemiklerinin bir kısmı ile kafatası 88. açmanın batısında yer alan açmanın sınırlarında

kaldığından, açığa çıkarılamamıştır. Kafatasının yüz kısmı bu nedenden dolayı belirle
nememiştir. Gövde kemikleri üzerinde kadına ait izole kemikler ele geçirilmiştir. Bacak
kemiklerinin güneyinde dağınık kafatası parçaları bulunmuştur. Ayrıca bacak kemikle
rinin güneyinde başka bireye ait dağınık bacak kemikleri bulunmuştur. Iskeletin uzun
luğu 1,53 m., genişliği 0,42 m.dir.

iskeletin femuriarı arasında, sağ femur diyafizinin altında bronz bir sikke ve ke
miğin yaklaşık 0,15 m. güneyinde beze sarılı 5 çukur Bizans sikkesi ile oval bir cam,
küpe, bilezik, 2 hayvan kabuğu, 1 boncuk bulunmuştur (Resim: 9).

tt« 2002188-8 No.lu iskelet: Batı-doğu yönünde yatırılmıştır. Ayak kemikleri sol
fibula parçası in situdur. Erişkin bireye aittir. Diğer parçalarına rastlanmamıştır.

tt« 2002188-9 No.lu iskelet: 8816 ile 8817 No.lu iskeletlerin üzerindeki dağınık
tarzda bulunmuş kemiklerden anlaşılmaktadır. Güneybatı-kuzeydoğu yönündedir. Izole
parçalardan oluşmaktadır. 88/8 ve 88/9 No.lu mezarlar daha önce yapılmış olup 88/6 ve
8817 No.lu bireyler bunların üzerine açılan çukurlara gömüldüğünden tahribata uğramış
tır. 8817 No.lu iskeletin sağ femurun 0,15 m. güneyinde beze sarılı bulunan sikkeler ben
cuk ve küpe gibi ölü hediyeleri (Resim: 9) 88/8 veya 88/9 No.lu bireye ait olmalıdır. ız

nik tiyatro kazısında bulunan mezarlarda ender olarak ölü hediyesine rastlanmaktadır.
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88. açmada 0,95 m. derinlikte kilise bahçesindeki mezarların bu açmadaki bölü
münün açığa çıkarılmasından sonra yapılan derinleştirme çalışmalarında çeşitli atıklar
dan oluşan bölümde 1,40 m. derinliğe iniidi. Burada beyaz hamurlu, yeşil, sarı, limon
küfü renkli seramikler ile üzerinde çeşitli hayvanlar, mitolojik yaratıklar, insan figürleri iş

lenmiş, beyaz, açık gri ve pembe hamurlu Orta Bizans Dönemine ait parçalar bulun
muştur. Kırmızı hamurlu kadehler, mutfak kaplarına ait parçalar ele geçirilmiştir. 2 m. de
rinliğe kadar gerçekleştirilen kazı çalışmalarında benzer seramik parçalarının yanında
midye, istiridye kabukları, boynuz, tırnak, büyük baş hayvan kemikleri, domuz, at, sığır

ile küçük baş ve kümes hayvanlarına ait kemiklere, balık kılçıklarına rastlanmaktadır.

Buluntular arasında tuğla, kiremit parçaları, kaplama mermer parçaları bulun
muştur. 1,80 m. doğuda 1,20 m. kuzeyde başlayan hayvan kemiklerinden oluşan taba
ka içinde çömlekçi işi kaplara ait kırmızı, kaba görünümlü parçaların arasında seyrek
olarak beyaz hamurlu kap parçalarına ulaşılmıştır.

89. açma: 78. açmanın doğusunda bulunan 2,50 m. uzunluğundaki bölümün ka
zılması gerçekleştirilmiştir. Burada yoğun şekilde atıklardan oluşan büyük ve küçükbaş

hayvan kemikleri, boynuzları, tırnakları, moloz taşlar, tuğlalar, kiremitler, kaba mutfak
kapları, az olarak beyaz hamurlu, yeşil, sarı renkli Bizans seramikleri ile yanık atıkların

arasında bazı hayvan kemiklerine rastlanmaktadır.

92. açma: 88. açmanın batısından bitişik olarak başlatılan açmanın güneyinde
77. açma yer almaktadır. Güneydoğusunda kilise kalıntısı vardır. Kuzey ve güney yön
leri bombelidir. Kuzeye do~ru yüzeyinde doğalolarak bir su yolu oluşmuştur. Açmada
0,50 m. derinlikte güneydogu köşesinde tuğla, kiremit parçaları bulunmaktadır. Hayvan
kemiklerine rastlanmaktadır. Beyaz hamurlu, sarı renkli Bizans seramik parçalarına

rastlandığı, bunların bazı kısımlarda yoğunlaştığı anlaşılmaktadır.

Buluntuların altında, 0,70 m. derinde, kilise bahçesinde oluşturulduğu belgele
nen mezarlardan bir kısmına daha rastlanmıştır.

it« 2002192-1 No.lu iskelet: Güneybatı-kuzeydoğu uzantılıdır ve sırtüstü olarak
yatırılmıştır. Sağ koi dirsekten kıvnlarak, eli karın bOJluğuna bırakılmıştır. Sol kol dir
sekten kıvrılarak omuz hizasına konmuştur. Yüzü göge çevrilmiştir. Sol bacak sağ ba
cağın üzerine çapraz şekilde uzatılmıştır. Erişkin, 35-45 yaşlarında bir erkeğe aittir.
Uzunluğu 1,60 m., büst uzunluğu 0,74 m., genişliği 0,27 m. dir. Kemiklerin bir kısmı da
ğılmıştır.

tt« 2002192-2 No.lu iskelet: Güneybatı-kuzeybatı uzantılıdır ve sırtüstü yatırıl
mıştır. Yüzü göğe çevrilmiştir. Kolları dirsekten kıvrılarak omuz üzerine çapraz şekilde

bırakılmıştır. Bel omurları pelvis, 'emur, tibia, bacak kemikleri daha önceki gömüler ger
çekleştirilirken tahrip edilmiştir. 40-50 yaşlarında erkeğe aittir. Kalan kısmının uzunluğu
0,56 m., genişliği 0,28 m. dir.

ttx 2002192-3 No.lu iskelet: Doğu-batı yönünde uzanmış olup gövde güneydo
ğuya doğru dönüktür. Yüzü kuzeye bakmaktadır. Sağ kol dirsekten kıvrılarak karın boş
luğuna bırakılırken, sol kol aynı şekilde kıvrılarak göğsün üzerine bırakılmıştır. Yarı
hacker tarzındaki bacaklardan sol bacak altta kalacak şekilde dizden kıvrılarak karına

çekilmiştir. 15-18 yaşlarında bir erkeğe aittir. Iskeletin boyu 1,38 m., büst yüksekliği
0,82 m., omuz genişliği 0,33 m.dir.

iTK 2002/92-4 No.lu iskelet: Güneybatı-kuzeydoğu uzantılıdır. Sırtüstü yatırıl
mıştır. Kol kemikleri, kabukları belirgindir. 30-40 yaşlarında erişkin bir kişiye aittir. Ko
ruma durumu iyi olmadığından günümüze çok az izi kalmıştır.

iTK 2002/92-5 No.lu iskelet: Güney-kuzey doğrultusundadır. Ele geçirilen bacak
kemiklerinden sol ayağın, sağ ayak üzerine gelecek şekilde yerleştirildigi, diğer kemik
lerin sonradan açılan mezar nedeniyle tahribata uğradığı anlaşılmaktadır. 35-45 yaşla
rında kalan kısmı 0,57 m. uzunluğundadır.

tt« 2002192-6 No.lu iskelet: Sağ alt bacak ile sol ayak kısmı bulunmuştur. Bun
ların uzantısına bakarak kuzey-güney yönünde yatırıldığı, diğer parçaların bozulduğu,
35-50 yaşlarında yetişkin bir bireye ait olduğu belirlenmiştir.
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Açmada bulunan 6 bireye ait iskeletlerden sonra gerçekleştirilen derinleştirme

çalışmalarında moloz taş, tuğla, kiremit, cüruf, kemik parça/arına ~oğun şekilde rast
lanmıştır. Bu kısmın çeşitli atıkların döküldüğü bölümü oluşturdugu anlaşılmaktadır.
Toprak karışımı içinde yoğun şekilde cam kadeh, tabak, fincan, demir parçaları, yeşil,

sarı, limon sarısı, beyaz, pembe, gri hamurlu seramik parçaları ile (Resim: 10), istirıd
ye, midye kabukları bulunmaktadır. Burada 1 adet kemik saç iğnesi sağlam olarak ele
geçirilmiştir.

93. açma: Tiyatronun doğusunda Xii. beşik tonozlu galerinin içinde 6 ve önünde
başlatılrruştir? Buradan Vii. tropezoide tonozlu galeriye geçılen batı duvarına sonradan
açılmış 1,20 m. yüksekliğinde, 1,46 m. genişliğinde bir açıklık vardır. Doğudan batıya

doğru eğimli olan yüzeyin de aynı koda ındirilmesi için çalışmalara geçildı' Burada ka
bataş, tuğla, harçtan oluşan tabakaların kaldırılması sağlandı.

Tiyatroya ait kesme taş bloklarının sökülmesi, kolay taşınması için bunların kırıl

dığı, ortada kalan taş yongaların harç parçalarının burada kalın bir tabaka oluşturdu
ğu, kırılan, fakat tercıh edilmeyen kristalize kalker parçaların da buraya bırakıldığı bel
gelenmiştir. Burada az miktarda tuğla ve kiremit parçaları bulunmaktadır.

Açmayı sınırlayan XII. beşik tonozlu galerinin kuzey-doğu duvarında kazılmadan

önceki bölümünün uzunluğu 10,27 m.dir. Yüksekliği ise 1,77 m.dir. Kesme taş bloklar
la örülmüştür (Resim: 11). Doğu kısmında doğu-batı, kuzey-güney uzantılı iki temel du
var kalıntısı kırma taş, moloz taşlar kullanılan killi çamur harcıyla ötülmüştür. Bazı tuğ

la parçaları, az miktarda fırın malzemeleri ile tek renkli kırmızı hamurlu, erken Osman
lı seramiklerine rastlanmıştır (Resim: 12). Bu bölüm 2003 yılındaki kazı/ara saklı tutul
mak üzere açılmayarak çalışmalara ara verilmiştir.

Açmayı güneyden sınırlayan XII. beşik tonozlu galerinin kesme taş duvarının

uzunluğu 9,37 m. saptanmıştır. Kuzey-güney uzunluğu ise 4 m.dir.
2002 yılı kazı çalışmalarında ele geçirilen ufak buluntu/ardan 2 adet bronz küpe,

1 adet bronz bilezik, 3 adet pişmiş toprak hayvan figürini (Resim: 13), 7 adet sikke, 2
adet yüzük, 3 adet yüksük, 1 adet cam boncuk, 2 adet kemik saç iğnesi, 1 adet cam ka
deh, 1 adet pişmiş toprak kadeh ile 30 adet kabartmalı insan, hayvan, bitki motifli kap
parçaları, mavi beyaz Rodos işi Osmanlı seramik parçaları (Resim: 14) dikkat çekicidir.

2002 kazı döneminde bulunan objelerden bir kısmı aşağıda kısaca anlatılmıştır:

Küpe: Bronzdandır. 88. açmada bulunmuştur. Çember şeklindedir. Çapı 0,072
m. kalınlı!;]ı 0,003 m.dir. Iki ucunda halkave çengel bulunmaktadır. Gövdesinde kabart
malar ve ıki ufak halkalı sarkıt vardır.

Bi/ezik: Bronz ve gümüştendir... 88. açmada bulunmuştur. Çember şeklindedir.
Çapı 0,054 rn., kalınlığı 0,003 m.dir. Uzerinde belli aralıklarla oluşturulmuş gümüşten

boncuklar vardır. Uçları halka ve çemberle bitmektedir.
Yüzük: Bronzdandır. 89. açmada bulunmuştur. Kaş kısmında kazınarak tapılmış

5 kollu yıldız motifi etrafında noktalar yer almaktadır. Çapı 0,023 rn., genişligi 0,001
m.dir.

Yüzük: Bronzdandır. 92. açmada bulunmuştur. Oval kaş kısmında kazınarak ya
pılmış 5 kollu yıldız motifi yer almaktadır. Çapı 0,02 m., genişliği 0,012 m.dir.

Yüksük: Bronzdandır. Yüksekliği 0,021 m., çapı 0,018 m.dir. Silindirik gövdesi
üzerinde orta kısmında nokta sıraları yer almaktadır. Tepe kısmı yarım kürevi olup 4
koliu yıldız motifine sahiptir.

Küpe: Gümüştendir. Uzunluğu 0,022 m., genişliği 0,018 m.dir. 41. açmada bu
lunmuştur. Uçları ince, ortası şişkindir.

Saç iğn{?si: Kemiktendir. Uzunluğu 0,109 m., çapı 0,009 m.dir. Bir ucu sivri, or
tası şişkindir. Uzerinde ensüze birbirine paralel hatlar balık sırtı, tararnalar. paralel çiz
giler ile bezenmiştir. Baş kısmı noksandır. 88. açmada bulunmuştur.

6 A.M. Schneider-Die Römischen und Byzantinischen Denkmaler Von iznik (Nicaea-1943 Berlin s.8).

7 David B.Small, Studies in Roman Theater Design AJA 87 (1983) s.62.
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Saç iğnesi: Kemiktendir. Uzunluğu 0,123 m., kalınlığı 0,005 m.dir. 92. açmada
bulunmuştur. Ucu sivridir. Gövdesi silindiriktir. Baş kısmına doğru daralarak sivrilmek
tedir. Burada birbirine paralel üçer kazıma hatlı süslemeler yer almaktadır.

. Çukur sikkeler: Bakırdandır. 88. açmada 8817 No.lu iskeleti,n yanında bulunmuş
tur. lçblikey yüzünde diz kapaklarından yukarısı görünen Bizans Imparatoru, elinde bir
rulo ile ayakta durur halde işlenmiştir. Arka yüzündeki motifler net değildir.

Aslan kabartmalı seramik parçası:88. açmada bulunmuştur. Uzunluğu 0,034 m.,
genişliği 0,076 m.dir. Beyaz hamurludur. Kanatlı, başı cepheden işlenmiş, uzun boyun
lu.mltolojlk bir yaratığa aittir.

Aslan kabartmalı seramik parçası: Uzunluğu 0,092 m., genişliği 1,08 m.dir. 88.
açmada bulunmuştur.Ayakta duran aslanın kuyruğu kalkık, kanatlı, yüzü cepheden iş
lenmiştir (Resim: 4).

Griffon motifli seramik parçası: Yüksekliği 0,12 m., genişliği 0,093 m., kalınlığı
0,007 m.dir. 73. açmada bulunmuştur.Ayakta, kanatları yukarıya kalkık, yüzü profilden
dir. Beyaz hamurlu, koyu yeşil, sarı ve siyah renkli sır tekniğiyle işlenmiştir.

Hayvan figürIü seramik parçası: Yüksekliği 0,021 m., g~nişliği 0,076 m.dir. Be
yaz hamurludur. 68. açmada bulunmuştur, Halka kaidelidir. Uzerinde profilden işlen

miş, kuyruğu uzun ve yukarıya kalkıktır. Uzerinde başka yaratığa ait izler vardır.

Kartal figürIü seramik parçası: Beyaz hamurludur. 89. açmada bulunmuştur.

Uzunluğu 0,088 m., genişliği 0,079 m.dir. Kanatlarını hafifçe yana doğru kaldırmış, ba
şı profilden işlenmiş, sarımtırak gri renkli ve sırndır.

Ördek kabartmalı seramik parçası:Beyaz hamurludur. 92. açmada bulunmuştur.
Yüksekliği 0,16 m., çapı 0,068 m.dir. Pembe hamurludur. Halka kaidelidir. Profilden iş

lenmiş boynu ve başı kalkık, kanatları açık, gagası ile balık taşır şekilde işlenmiştir. Sa
rı renkli ve sırhdır,

Rozet kabartmalı seramik parçası: 88. açmada bulunmuştur. yüks~.kliği 0,029
m., kaide çapı 0,078 m.dir. Beyaz hamurludur. Kırçıllı yeşil renkli ve sırlıdır. Ustünde bir
çemberie sınırlı sahada 4 taç yapraklı rozet kabartma olarak işlenmiştir.

Mitolojik hayvan figürlü seramik parçası: 20. açmada bulunmuştur.Yüksekliği
0,04 m., genişliği 0,083 m.dir. Beyaz pembe hamurludur. Kahverengi sarı renkli, sırlı,

yüksek kabartmalı, uzun boyunlu, ufak profilden başlı, gövde üzerinde kaburgaları sı

ralı, uzun kuyruklu, 4 ayaklı olarak işlenmiştir (Resim: 5).
Aslan ksbertmeiı seramik parçası: 68. açmada bulunmuştur. Yüksekliği 0,023

m., genişliği 0,098 m.dir. Pembe hamurludur, yeşil renkli ve sırndır. Bir çember içinde
aslan figürü, uzun kalkık kuyruklu, kanatlı, cepheden yüzlü, mitolojik özellikli figürin ka
bartma olarak işlenmiştir.

Süvari figürIü tabak parçası: 89. açmada bulunmuştur. Yüksekliği 0,048 m., ge
nişliği 0,386 m.dir. Kenarları tırtıklı, ensüze, sgraffito, akıtma boya, kalıpta kabartma
tekniklerinin birleştirilmesiyle yapılmıştır. Beyaz hamurludur. Ortada at üzerinde, miğfe

rinde haç motifi olan, George ile ejderha arasındaki mücadele görüntüleri işlenmiştir

(Resim: 15). Bizans Dönemine aittir.
Hayvan figürIü düdük: 93. açmada bulunmuştur. Yüksekliği 0,027 m., genişliği

0,075 m.dir. Kırmızı hamurlu, beyaz astarlı, yeşil renkli ve sırlıdır. 4 ayağı koç başlı, kuy
ruk kısmı düdük olarak yapılmıştır. Kırıkları vardır. Osmanlı Dönemine aittir (Resim: 13).

Yağ kandili: 73. açmada bulunmuştur. Yüksekliği 0,038 m., genişliği 0,078 m.dir.
Kırmızı hamurlu, fitil ve yağ delikli, kulplu, kaba görünümlüdür. Osmanlı Dönemine aittir.

Bu eserler 31 adet envanter kağıdına 61 sıra numarası ile kaydedilmiştir.

123 tahta sandık içinde etütük eserler, 94 sıra nurnarasıyla kayıtlı etütlük envan
terlik eserler ile 62 naylon torba içindeki insan iskeletleri ıznik Müze Müdürlüğü'ne
13.08.2002 tarihinde teslim edilmiştir.

2003 yılında çalışmalara gerekli ruhsat ve maddi olanak temin edildiğinde de
vam edilecektir.
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Resim 2: Alt caveadaki 4.
açma ve basa
mak kalıntıları
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Resim 1: Alt caveadaki
oturma basamak
temelleri

Resim 3: Basamaklar üze
rindeki çocuk is
keleti



Resim 5: Mitolojik hayvan
kabartmalı sera
mik parçası
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Resim 4: Kanatlı aslan ka
bartmalı seramik
parçası

Resim 6: Haç motitli sera
mil( parçaları
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Resim 8: 78. açmadaki duvar ka
lıntısını oluşturan şlpol
yen parçalar

Resim 7: 78. açmadaki Bizans du
var kalıntısı

Resim 9: 88n iskeletin yanında bulunan ölü hediye
leri
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Resim 11: Xll. beşik to
nozlu galerinin
içinde başlatı
lan 93. açma
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Resim 10: Aynı özellikli
bezemeli sera
mik parçaları

Resim 12: Erken Osmanlı
tabak parçaları



Resim 14: Mavi beyaz, Ro
dos işi Osmanlı
seramik parça
ları
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Resim 13: Hayvan figürü
şel<lindeki dü
dükler

Resim 15: Kabartma ve
kazıma tekni
ğ!yle . yapll.ı:llI§
suvarı figurlu
kap



iZNiK ÇiNi FıRıNLARı KAZISI 2002 YILI ÇALIŞMALARI

Ara ALTUN*
Belgin DEMiRSAR ARLı

iznik çini fırınları kazısının 2002 yılı çalışmalarına istanbul Üniversitesi ağırlıklı
bir ekiple 31.07.2002 tarihinde başlanmış, 28.08.2002 tarihinde buluntuların müzeye
teslimi ile son verilmiştir.

Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Belgin Demirsar Arlı ve alan sorumlusu Hakan
Arlı kazı kampı olarak kullanılacak Mı;ırkez Kılıçarslan Ilköğretim Okulu'ndaki düzenle
me çalışmaları için 28.07.2002 günü ıznik'e gelmiştir. Asıl ekip 30.07.2002 günü intikal
etmiş, 31.0('.2002 tarihindeki düzenleme çalışmalarından sonra Bakanlık temsilcisi ola
rak atanan ızmir Müzesi'nden Yusuf Gül'ün de katılımıyla alan çalışmasına 01.08.2002
tarihinde başlanmıştır. Kazının envanter çalışmaları 28.08.2002 günü tamamlanarak
müze teslimi yapılmış ve kamp toplama, hesap kapatma, kamp eşyası yerleştirme ve
düzenleme işleri için ıznik'te kalan çekirdek ekibin dışındakiler aynı gün ıznik'ten ayrıl

mıştır.

2002 yılı çalışmalarında her yılolduğu gibi bu yıl da Hakan Arlı alan sorumlulu
ğunu ve fotoğraf çekim işlerini sürdürrnüş, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu malı

işlerin sorumluluğunu yüklenmiştir. Istanbul Universitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabi
lir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü'nden iki öğrencimiz alandaki bakım
onarım çalışmalarını ve seramik buluntuların alçı tümlemelerini gerçekleştirmiş.• Trak
ya Universitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Akıllı alan restorasyonunu, Uludağ Univer
sitesi'nden Ok. Asuman Güngör ise rnadeni buluntuların temizlik ve değerlendirme ça
lışmalarını yürütmüştür.

2002 yılı çalışmaları, kent merkezindeki BHO kotlu kazı alanımızda H10 ve G11
plan karelerinde yeni ve yoğun olmak üzere, G10, F10, F11 plan karelerinde zemin ko
tu düşürme ve zemin temizliği şeklinde yürütülmüştür.

Önceki kazı dönemlerinde F9 plan karesinden başlayarak 09 plan karesine bel
li bir eğimle ilerleyen su yolunun 2001 yılı çalışmalarında F10 ve G10 plan karelerinde
ki durumu aydınlığa kavuşturulmuştu. Bu yılki çalışmalar sırasında planlandığı gibi su
yolunun H10 plan karesindeki durumu açıklı~a kavuşturulmaya çalışılmıştır. Ancak
hem çağdaş alt yapının konumu hem atık topragın biriktirildiği alanın daralması hem de
zaman yetersizliği nedeniyle H1Oplan karesindeki çalışmalar önümüzdeki yıl daha net
lik kazanacaktır. BHO kazı alanında çözülmesi gereken bir sorun olarak varlığını sür
düren su yolları ve bağlantıları önümüzdeki yıllarda da çalışmalarımızın ana konuların

dan birini oluşturmaya devam edecektir. Bu nedenle gelecek yılki çalışmalar bu yönde
planlanmaktadır.

Prof. Dr. Ara ALTUN, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü - 34459 PTI Fen-istanbuIITÜR
KIYE

Yrd. Doç, Dr. Bli1lgin. DEMiRSAR ARlı, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü - 34459 PTT
Fen -lstanbulITURKIYE
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· Diğer yandan geçen seneki çalışmalarda belirlediğimiz F10 ve G10 plan karele
rinde kuzey-güney doğrultusunda ortaya çıkan duvar kalıntısının H10 plan karesinde
devamı bulunamamıştır.Yine aynı duvara batı yönünden, F11 plan karesinden bağlan

dığını tahmin ettiğimiz duvar kalıntısının da bağlanmadığı zemin kotu düşürme çalış

maları sırasındatespit edilmiştir. Bu duvar kalıntısının çevresindeki düzensiz taşların

döküntü olduğu anlaşıldığından, kaldırılarak duvarın durumu açıklığa kavuşturulmuş

tur. G10 ve G11 plan karelerinde en derin yerler -3.00 m. ile -3.10 m. olmak üzere ka
demeli bir kazı yürütülmüştür.

G11 plan karesinde kuzey-batı bölümde ortaya çıkarılan killi kütle yine zaman
yetersizliği nedeniyle önümüzdeki yıl devam etmek üzere tespiti yapılarak bırakılmıştır.

G10 ve F10 ile F11 plan karelerinde mevcut inilmiş kotta zemin yoklaması ve te
mizliği yapılarak bağlantı sağlanmış, G10 plan karesindeki kuzey-güney yönünde de
vam eden duvarın H10 plan karesindeki bağlantısı açıklığa kavuşturulmuştur.

H9 ve G10 plan karelerinde, H10 plan karesinde devam ettiğini tahmin ettiğimiz

bir döşeme kalıntısı ortaya çıkarılmıştır.

F10 plan karesindeki killi zeminde -3.35 m.ye kadar küçük bir sondajla zemin
araştırması yapılrruştır.

Bu yılki çalışmaların bir bölümünü de C10, C12, C13, E7, E13, F7 plan karele
rinde yapılan konservasyon ve restorasyon çalışmaları oluşturmuştur. BHD kazı ala
nında 07-12.08.2002 tarihlerinde çalışan Restoratör Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Akıllı'nın res
torasyona yönelik çalışmalarında E13 plan karesindeki büyük kuyu, E7, F7 plan kare
lerindeki pişmiş toprak küp tabanı, C10, C12, C13 plan karelerindeki sundurma altına

alınmış ve konsolidasyonu yapılmış fırınların period ik bakımıarı ve onarımıarı yapılmış

tır. Kuru duvar harcı, selülozik tiner ve paraloid 44, çeşitli oran ve sürelerle uygulama
da kullanılan temel malzeme olmuştur.

2002 yılı çalışmaları buluntu yoğunluğu açısından değerlendlrildiöinde, G11 ve
H10 plan kareleri öne çıkmaktadır. Bu plan kareler dışında YUZEY, F11 ve G10 plan
karelerinden de bir miktar buluntu elde edilmiştir.

G11 plan karesinden müzeye 13 kÜ9ük, 12 orta ve 6 büyük torba etütlük malze
me teslim edilmiştir. Bu eserlerde yoğunlugu, sırlı kırmızı hamurlu keramik ve fırın mal
zemesi oluşturmuştur. Bu açmaya ait etütlük envanterli buluntu 68 tanedir. G11 açma
sından 1 adet envanterıi eser seçilmiştir. Bu eser IZN/02 BHD G11 Mb 4 numaralı ma
vi-beyaz teknikli bir tabağa ait parçalardır. Hafifçe dışa dönen kenar formuna sahip
olan tabağın iç kısmında mermer taklidi olarak nitelenebilecek bir bezeme bulunmak
tadır. G11 plan karesinin etütlük buluntuları arasında, Bizans Dönemine tarihlenen, il
ginç desenli sgraffito parçaların bulunduğu da görülmektedir.

H10 plan karesinden 12 küçük, 16 orta ve 5 büyük torba etütlük buluntu müze
ye teslim edilmiştir. Bu buluntular içinde yoğunluğu, sırlı kırmızı hamurlu keramik ile fı

rın malzemesi oluşturmaktadır. H10 açması bu sezon en yoğun etütlük envanterli bu
luntunun olduğu açmadır. Bu açmadan toplam 73 tane etütlük envanterli buluntu çalı

şılmış ve 3 adet envanterli eser seçilmiştir. Bunlardan IZN/02 BHD H10 PT2 envanter
numaralı pembe hamurlu, ördek başı (?) şeklindeki parçanın bir kulp olduğu tahmin
edilmektedir. IZN/02 BHD H10 83 envanter numaralı eser slip teknikli bir kase olup bu
yıl alçı ile tümlemesi yapılan tek eserdir. Bu açmaya ait envanterli son eser ise IZN/02
BHD H10 Mb9 numaralı bir tabağa ait parçalardır. Onemli olan bu parçaların 1984 ka
zı sezonunda BHD Kb-B açmasında ele geçirilen parçanın devamı niteliğinde olması

dır. Eldeki fotoğraf ve belgelerden, bu sezon ele geçirilen parçalarla, 1984 yılı buluntu
larının birleşebileceği tespit edilmiş, fakat müze depolarınınolumsuz koşullarındando
layı parçaya ulaşılamamıştır. Yine G11 plan karesi gibi H10 plan karesinin de Bizans
Dönemine tarihlenen fragmanları, desenleri açısından dikkat çekicidirler.

Yine aynı plan karede ele geçirilen iZN/02 BHD H10 Mb10 envanter numaralı
kase parçasının iç yüzü mavi-beyaz dekorlu, dışı ise pembe astarlıdır.
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G11 ve H10 plan karelerinden sırsız, kırık, ham kırmızı hamurlu keramik frag
manlarından 12 kasa (23 torba) yerlerinde teşhir amacıyla önceki uygulamalarda oldu
ğu gibi alana götürülmüş, iki torba fırın cürufu da alandaki yerlerine ilave edilmiştir.

Bu yılki çalışmalarda bir kez daha ele alınan F11 plan karesinden 1 orta, 6 kü
çük torba etütlük buluntu müzeye teslim edilmiştir. Etütlük envanterı i eserlerden 5 ta
nesi bu açmaya aittir. Bunları,n içinden IZN/02 BHO F11 TR1 envanter numaralı olanı
koç figürini parçasıdır. "Milet Işi" olarak tanınan gruptan yayvan bir tabağa ait parça da
çalışılan ·eserlerdendir.

G10 açmasından 2002 yılı çalışmaları sırasında 2 küçük torba etütlük buluntu Çı
karılmıştır. Bu yılki çalışmalar sırasında BHO kotu verilen alanımızda temizlik çalışma

ları esnasında çıkarılan etütlük yüzey buluntuları 12 küçük ve2 orta torbadan oluş
muştur. Yüzey buluntuları arasında etütlük envanterli eser sayısı 2'dir. Yüzey buluntu
ları arasından 1 adet envanterli eser seçilmiştir. IZN/02 BHO YUZEY Bs1 envanter nu
maralı bu dip üzerinde baskı tekniği ile yapılmış bir insan yüzü bulunmaktadır. Yine yü
zey buluntuları arasında yer alan birleşmeyen iki parça halindeki çinilerin devamı H10
açmasında ele geçirilmiştir.

iznik çini fırınları kazısının kazı kampında oluşturulan envanter istasyonunda,
tüm buluntuların alanda yıkanmış halleri ile tasnifleri yapıldıktan sonra, ayırma ve tüm
leme işlemleri yapılmakta, kazı başlangıcında küçük bir ekiple yapılan bu çalışma, ka
zı ilerledikçe buluntu yoğunluğu arttığından, tüm ekiple belirlenen saatlerde sürdürül
mektedir. Ayrıntılı ve dikkatli bir çalışma gerektiren bu faaliyet sonucunda kazı etütlük
envanteri oluşmakta, parçalar üzerindeki tespit, birleştirme, ince temizlik, bakım, çizim
çalışmaları yapılmakta ve kazı envanter fişleri hazırlanmaktadır. 2002 yılında bu tür ça
lışma ile gerçekleştirilen parça sayısı 147 olmuş, 5 envanterı i eser, 142 envanterli etüt
lük buluntu ile tasnifleri yapılmış, temizlenmiş, etiketli torbalarıyla ahşap sandıklara yer
leştirilmiş 89 torbada derlenmiş etütlük buluntu değerlendirilmiştir. Tamamı ıznik Müze
si'ne tutanakla teslim edilmiş olan buluntular arasında 5 seramik buluntu, envanterı i
eser niteliğindedir. Envanterli eserlerden 1 tanesinin alçı ile tümlemesi yapılmıştır.

Ayrıntılı etütlük envanterli buluntu fişleri yanında, envanter istasyonunda plan
karelerin buluntu yoğunlukları, buluntuların tür ve teknik özellikleri, tümlenebilenlerin
durumu hakkında da ayrıntılı raporlar hazırlanıp dosyaland.ığından, farklı yıllar ve plan
karelerden buluntuların da birleşme olanağı .doğmaktadır. IZN/01 BHO G10 Mb1 nu
maralı üzeri yazılı parça bu yıl ele geçirilen IZN/02 BHO H10 Mb5 envanter numara
lı yazılı parça ile birleşmiştir. Farklı yıllarda ortaya çıkmasına rağmen, birbirini tamam
ladığı tespit edilen bu buluntu, izlenen yöntemin ve ayrıntılı kayıtların önemini ortaya
koyması açısından bizi ayrıca memnun etmiştir. Farklı yıllardan, farklı plan karelerdeki
buluntuların birleşebilmesi ve tümlenebilmesi önceki mevsimlerde de karşılaşılan bir
durumdur. Müze deposunun koşullarının iyileştirilebilmesi durumunda, sadece kayıtlı

etütlük envanterli buluntularla değil, titizlikle tasnif edilmiş olan etütlük fragmanlarla da
benzer sonuçlara ulaşılabileceğini yinelemek yerinde olacaktır.

Bu yılki çalışmalar sırasında G11 ve H10 plan karelerinde ele geçirilen cam bi
lezik parçaları değerlendirilmiştir. Ayrıca etütlük niteliğinde 5 adet cam ve taş mozaik
ve 4 adet etütlük sikkenin yanında çeşitli madeni buluntuların hepsi 2 küçük torba şek
linde müzeye teslim edilmiştir.

. Başta iznik Kaymakamlığı olmak üzere, iznik Müzesi MüdürlüğQ ve personeli ile
ıznik Belediyesi çalışmalara olanakları ölçüsünde yardımcı olmuşlar, ıznik halkı da il
çe merkezinde sürdürülen kazı çalışmalarındaki durumu yakından izlemiş, açıklama
levhaları ile düzenli tutulan alanın koruması için gerekli özeni göstermiştir.

Müze deposunun ve özellikle etütlük deposunun acilolarak ıslahı ve genişletiI

mesi gerekmektedir. ıznik Müzesi batısındaki evlerin bu amaçla kamulaştırmaları ya
pılmış olmakla birlikte, tahliye ve proje aşamaları henüz gerçekleşmemiştir. Etiket ve
sandıkları ile etütlük malzemenin düzenli ve çalışılabilir tasnifleri için sorunun ivedilikle
çözümlenmesi talebimiz, diğer sondaj alanlarında çalışmaların sürdürülebilmesi amacı
ile önceki kamulaştırma taleplerimizle birlikte devam etmektedir.
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Çizim 1: iznik çini fırınları kazısı, BHD kazı alanı vaziyet planı. (H. Arlı)
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Çizim 2: iznik çini fırınları kazısı, BHD kazı alanı 2002 yılı planı. (Tanman-Sipahioğlu-Arlı
ParlaR)
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Çizim3: iznikçini fırınları ka
zıs!; BHO kazı alanı
G11 ve H10 plan ka
releri. (S. Parlak)

Resim 1: iznik çini fırınları ka
zısı, BHO kazı alanı ,
genel görünüş, gü-
neybatıCIan. (H. Arli) -.__~ ..::!....._~_

Resim 2: iznik çini fırınları ka
zısı, BHO kazı alanı ,
C13 plan karesinde
sundurma altına alın
mış fırın, güneyden
(H. Arlı)
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Resim 3: iznik çini fırınları kazısl1 BHD kazı alanında 2002 sezonunda çalışılan plan ka
relerin genel görünümü, kuzeybatıdan (H. Arlı)

Resim 4: iznik çini fırınları kazısı\ BHD kazı alanın, G9, G10.. G11, H9, H10 plan
karelerinin kazı sonrasınaaki görünümleri, batıdan (H. Arlı)
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Resim 5: iZNl02 BHO H10 83 numa
ralı envanterii eser (H. Arlı)

Resim 6: iZNl02 BHO H10 Mb9 numa
ralı envanterli eser (H. Arlı)
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Resim 7: iZNl02 BHO H10 PT2 numa
ralı envanterli eser (H. Arlı)



Resim 8: iZN/02 BHO G11 Mb4 numa
ralı envanterıi eser (H. Arlı)
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Resim 9: iZN/02 BHO yüzey Bs1 numa
ralı envanterli eser (H. Arlı) '-------"-------------------'

Resim 10: iZN/02 BHO G11 plan kare
sinden ele geçen damga lı
üçayaklar (H. Arlı)
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Resim 11: iZNl02 BHD GLL plan karesinden ele geçirilen Bizans Dönemine tarihlenen
sgraffito teknikli fragmanlar (H. Arlı)
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iZN/02

BHD HlO

iZN/O 1

BHOGlO

Resim 12: iZNl02 BHD Gl0 ve iZH/02 BHD Hl0 plan karelerinden iki ayrı sezonda ele
geçirilen birbiriyle birleşen yazılı bir kaseye ait parçalar (H. Arlı)
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VAN-AYANis KALESi 2002 YILI KAZISI

Altan çiLiNGiROGLU*

Ayanis Kalesi (Resim: 1) kazıları 01-07-2002 - 10-08-2002 tarihlerinde Kale ve
Dışkent olmak üzere iki ayrı alanda yaklaşık 60 işçi ile sürdürülmüştür.

KALE
Kaledeki çalışmalar iki amaç doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birin

cisi, daha önceki sezonlarda ortaya çıkarılan Tapınak Alanı'nın (VI No.lu Alan) (Resim:
2) güney kesiminde bulunan ve tapınağa ait faaliyetlerin gerçekleşmesinde rol oynadı
ğı tahmin edilen mekanların ortaya çıkarılmasına, diğeri ise tapınağın ve tapınak avlu
sunun doğudaki rnekartlarla bağlantısını bulmaya ve bu mekanların işlevlerinin ortaya
konmasına yöneliktir.

Tapınağa ait güney mekanların doğuya doğru devam edip etmediğinin tespiti
amacıyla toplam üç açmayı içine alan F24,F25,F26, F27 ve F28 plan karelerinde, Tapı
nak Alanı'nın doğusunda kalan mekanların tespitine yönelik olarak ise iki açmayı ba
rındıran B28,C27,C28,D27,D28 plan karelerinde çalışılmıştır. Kalede kazısı gerçekleş

tirilen alanlarda, kalenin tabakalanmasına uygun olarak, Ortaçağ ve Urartu olmak üze
re iki kültür katı saptanmıştır.

Kalede çalışılan beş ayrı alan içinden ikisinde Ortaçağa ait kalıntılar açığa çıka

rılmıştır.

Ortaçağa ait kalıntıların yer aldığı açmalardan biri B28,C28a+c gritleri içinde ka
lan alandır. Açmanın batı kesiti önünde birkaç taş olası bir Ortaçağ duvarının döküntü
sü olarak karşımıza çıkmaktadır. -1.09 m. ve -1.50m. seviyesinde bulunan bu taşların

hemen altında Ortaçağ çevre duvarına ait olabilecek kerpiç döküntüsü -1.67 m. sevi
yesinde ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda Ortaçağa ait düzenli bir mimari ele geçirilme
mesi nedeni ile ne tür bir yapının kalıntılarının açığa çıktığı net olarak anIaşılamamış

tır. Bunun yanı sıra C27,C28,D27,D28 plan kareleri içindeki açmada Ortaçağ kalıntıla

rına rastlanmıştır. Ilk olarak 1996 yılında açılan açmada ortaya çıkarılan Ortaçağ kalın

tıları bulunduğu şekliyle muhafaza edilmiştir. Açma içinde Ortaçağ kalıntılarının kaldı

rılması ile çalışmalara başlanmıştır. Açmayı kuzeydoğu-güneybatı yönünde çaprazla
ma ikiye bölen Ortaçağ duvarı -0.54 m. seviyesinden başlamakta ve dört sıra taştan

oluşmaktadır.Bu duvarın doğusunda duvarla dik açı ile birleşen başka bir duvar daha
vardır. Ortaçağ duvarlarının kayıtlanarak kaldırılması sonrasında Urartu tabakasına
ulaşılmıştır.

F24c+d, F25a+b plan kareleri içinde bulunan tapınak avlusunun batı ucunda yer
alan açma içinde, önceki kazı sezonlarında bulunmuş olan Ortaçağ duvarına ait kalın

tılar vardır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan Ortaçağ duvar kalıntıları açmanın kuzey

Prof. Dr. Altarı çiliN,!3iRpGlU, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim
Dalı, Bornova-lzmirfTURKIYE .e-mail:altan@edebiyat.ege.edu.tr
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kesiti önünde yer almaktadır. F24c plan karesi içinde kalan 6 No.lu payenin batısında

yer alan tapınak batı duvarı üzerinde Ortaçağa ait bir silo -3.71 m. seviyesinde ortaya
çıkarılmıştır. Bu kültür katına ait buluntular çok az sayıda amorf keramik parçaları ve
kemikle sınırlıdır.

Tapınak faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tapınak avlusunun, onun doğusunda ka
lanalası mekanlar ile ilişkisini saptamak ve bu mekanların işlevlerini anlamağa yöne
lik çalışmalar yapıldı. Çalışma alanlarından biri C27,C28b,D27c,D28a plan kareleri
içinde yer alan 14.75x4.0 m. boyutlarındaki açmadır. Açmanın kuzey kesiminde çalış

malara yoğunluk verilmiştir. Bunun sebebi tapınak avlusunun doğusunda bulunan ve
tapınağa girişi sağladığı düşünülen kapının bu aks üzerinde yer alışıdır. Amaç bu giri
şin doğusunda yer alan mimarı açılımın tespitine yöneliktir. Bu alandaki kazı çalışma

ları taban seviyesine kadar yanmış kerpiçli ve küllü toprağın varlığını ortaya koymak
tadır. Ilerleyen çalışmalarla tapınak avlusunun doğusunda yer alan kapının doğuya ba
kan yüzü açığa çıkarılmıştır (Resim: 3, 4).

Kapı geçidinin uzunluğu 2.35 m., genişliği 1.25 m. olarak ölçülmüştür. Kapı ge
çidinin genişliği böyle ölçülmesine rağmen, orijinal genişliğinin 1.73 m. olduğu ve son
raki bir dönemde bir sıra kerpiç ile daraltıldığı görülmektedir. Tabanı alabaster kaplı ka
pının taban seviyesi -4.17 m. seviyesinde bulunmuştur. Açma içinde yer alan mekanın

tabanı sıva ile kaplıdır. Ancak bu sıva yer yer korunabilmiştir. Sıvanın altında ise ker
piç taban döşemesi bulunmaktadır. Mekanın duvarlarının iki farklı renk ile boyandığı

gözlenmiş ve bu sıvalardan örnek alınmıştır.

Mekan kapısının hemen önünde -4.27 m.de, olasılıkla in situ keşfedilen tunç çi
viler dikkat çekicidir. Elde edilen tunç ve mozaik parçalarının kapıya veya mekana ait
süsleme elemanları olabileceği düşünülmektedir.

Tapınak avlusunun doğusunda kalan alanda açılan diğer bir açma B28,C28a+c
plan kareleri içinde bulunmaktadır. Açma 5.0x10.0 m. boyutlarında olup kuzeydoğu-gü

neybatı yönünde uzanmaktadır. Ortaçağ mimarısinin kaldırılmasının ardından hafif kül
lü toprak Urartu tabakasına ulaşıldığını göstermiştir. -1.92 m. seviyesinde açmanın ba
tı kesitinin güneyinde olası duvara ait kerpiç bloklar saptanmış, elde edilen yangın izi
takip edilerek, -2.71 m. seviyesinde bu duvarın yüzü ele geçirilmiştir. Açmanın kuzey
kesiti önünde bu duvara dik açıyla birleşmiş başka bir duvara ait kerpiç blokları da bu
lunmuştur.

"Batı Duvarı" ve Kuzey Duvarı" adı verilen bu iki duvarın sınırladığı alan içinde
gerçekleştirilen çalışmalar bu alanın ve duvarların bir onarım çalışması mı, yoksa te
raslama çalışması mı olduğu sorusuna şu an için cevap verememiştir.

Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalarda az sayıda keramik parçası ele geçirilmiştir.

Geçen yıllarda 1, 2, 3 ve 4 No.lu mekanlar "Tapınak Alanı'nın Güney Mekanları"

olarak isimlendirilmişti. Kazılar bu alanda 10 ve 11 No.lu payelerin üzerinde oturduğu

bir platformu ortaya çıkarmıştır. Bu mekanlar tapınağa sunulan adak eşyalarının depo
landığı bir depo alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 2002 sezonunda yürütülen arkeolo
jik çalışmaların bir bölümü 4 No.lu mekanın doğusunda yer alan 5 No.lu mekan içinde
de gerçekleştirilmiştir. Açma F26d ve F27a+b plan kareleri içinde yer almaktadır. Bir ön
ceki kazı sezonunda söz konusu mekanın dört duvarı açığa çıkarılmıştı. Mekan içinde
sezon içinde elde edilen toprak yoğun yangın dolayısıyla kızıl renge dönmüştür. Kızıl

dolgunun kaldırılmasının ardından varılan gri toprak da yine mekanın aşağı seviyeler
de yangın geçirdiğinin bir kanıtıdır. Açmanın batı kesit duvarının güneye doğru çöktüğü

görülmektedir. Bu düşünceyi 9 No.lu payenin güneye doğru çökmüş olması da destek
lemektedir. Mekanın duvarları yoğun yangına maruz kalmış ve hiçbir yerde duvar sıva

sı korunamamıştır. Mekana girişi sağlayan tek kapı girişi batı duvarı üzerindedir. 5 No.lu
mekan içerisinde belirlenen diğer bir önemli özellik ise, mekanın üst yapısıyla ilişkili

olan yanmış ahşap hatılların varlığıdır. Söz konusu hatıllar genellikle kuzeybatı-güney

doğu yönlü bir konuma sahiptir. Farklı kalınlık ve uzunluğa sahip hatılların kesitlerinin
bazılarının yuvarlak, bazılarının ise dikdörtgen olduğu görülmüştür (Resim: 5).
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5 No.lu mekanın içinde yürütülen çalışmalarda küçük alabaster parçaları bulun
muştur, Mekanın tabanının doğal tahribata açık hale gelmesini engellemek amacıyla

tabana ulaşılmadan buradaki kazıya son verilmiştir.

5 No.lu mekan içinde ele geçirilen buluntular diğer depo mekanları ile karşılaştı

rıldığındaoldukça sınırlı kalmaktadır. Az sayıda ele geçirilen demir mızrak ucu, sad ak
parçaları, birkaç demir ok ucu dışında birkaç kemik ve keramik buluntular arasındadır.

"Güney mekanları" olarak adlandırılan alanın en doğu kesiminde F27c ve F28a
plan karelerinde açılan diğer bir açma yine "Güney mekanların" işlevlerini ortaya koy
mak içindi. Açma içinde iki ayrı mekan saptanmıştır. Mekanlardan bir 6 No.lu diğeri ise
8 No.lu mekan olarak adlandırılmıştır.

6 No.lu mekanda yapılan çalışmalarda, tapınağın güneydoğusunda, tapınak ile
bitişik mekanın doğu duvarı ile tapınağın doğu duvarının aynı duvar olduğu anlaşılmış
tır. Bu duvar ve mekanın güney duvarı öne doğru bir eğim göstermiş ve üst seviyeler
de yoğun tahribata maruz kalmıştır. Mekanın kuzey duvarı da dahil olmak üzere orta
ya çıkarılmış tüm duvarları sıvandır. 5 cm. kalınlığındaki sıva çoğu yerde tahribat gör
müştür. Doğu duvarının kuzey kesiminde meydana gelmiş bir çöküntü bu duvar üzerin
de yer alan bir kapıdan kaynaklanmaktadır. Söz konusu kapı 8 No.lu mekana geçişi

sağlar.

Mekandan elde edilen buluntu grubu demir ok ve mızrak uçları, kalkan ve sada
ğa ait tunç parçalar ve az sayıda kemik ve keramikten oluşmaktadır. Diğer bir buluntu
grubunu ise ne olduğu tam olarak anlaşılamayan tunç kulp ve kulp parçaları oluştur

maktadır.

Başka bir çalışma alanı aynı açma içinde yer alan 8 No.lu mekandır. Mekan "Do
ğu" ve "Batı" olarak iki kısımda kazılmıştır. Genelolarak 8 No.lu mekanda yapılan ça
lışmalardagüney duvarı önünde ele geçirilen, yoğun yangın geçirmiş kerpiç döküntü
nün varlığı dikkat çekicidir. Mekanın batı duvarı yoğun yangından kızıl bir renk almıştır.

8 No.lu mekanda ele geçirilen buluntu grubu 8 No.lu mekan ile paralellik göste
rir. Mekanın güney kesiminde ele geçirilen ortada palmet etrafında hayvanlar resmedil
miş bezemeli kalkan, Urartu sanatı açısından önemli bir buluntu olarak karşımıza çık

maktadır. Bu kalkanın arkasında bulunan tunç miğfer ise önemli diğer bir buluntudur.
Tapınağa ait güney mekanlarda gerçekleştirilen diğer bir kazı alanı F24c, F24d,

F25a+b plan kareleri içinde bulunan bir açmadır. Tapınak avlusunun güneybatı ucun
da yer alan açma içindeki 7 No.lu mekanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.Tapınak
avlusunun batı duvarı açma içinde bulunmuştur. Duvar sıvalı ve mavi boyalıdır. Sıva ve
boyalar yoğun yangın dolayısıyla çok az yerde korunabilmiştir. 7 No.lu mekanın doğu

duvarı üzerinde yoğunlaştırılan çalışmalar, duvarın payeye dayandığını ve payenin al
tında devam ettiğini ortaya koymaktadır.

Mekan içinde gerçekleştirilen seviye inme çalışmalarında -4.28 m.den itibaren
yoğun miktarda yanmış döküntü kerpiç molozun var olduğunu, bulunan kuzeybatı-gü

neydoğu doğrultulu ahşap hatılların çoğunun da yanmış olduğunu göstermiştir. Ele ge
çirilen az miktardaki ahşap hatıl parçası şekillerini korumuşlardır. Hatılların kaldırılma

sı ile ~5.30 m. seviyesinde mekanın batı duvarına bitişik 6.97 m. uzunluğunda bir taş
sırası açığa çıkarılmıştır. Taş sırasının altı sıvaııdır. Benzer bir mimari öğe 6 No.lu pa
yenin batısında da bulunmaktadır. Bu kalıntıların tapınak avlusundan 7 No.lu mekana
girişi sağlayan bir merdiven boşluğuna ait olduğu düşünülmektedir (Resim: 6). Hatılla
rın büyük çoğunluğunun kaldırılmasından sonra ele geçirilen çok sayıdaki parçalanmış

tunç parçası hasara uğramıştır. Mekanın batı duvarına yakın kesimde bulunan demir
mızrak uçları, kartal başlı çiviler ve iki adet sadak sağlam durumdadır.

iki adet tunç kalkan dışında mekan içinden elde edilen en önemli buluntu tunç
birUrartu kazanıdır. Kazan 7 No.lu mekanın kuzeydoğu kesiminde, -7.35/-7.89 m. se
viyeleri arasında yer almaktadır. Kazan düşme nedeni ile özgün şeklini koruyamamış

tır. 105cm. çapa sahip olan kazanın içi darı ile doldurulmuştur. Kazanın hemen kuze
yinde ele geçirilen bir adet küpün içi de darı ile doludur (Resim: 7).
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Mekanın kuzey duvarı bu sezon çalışmalarında tespit edilememiştir. Bu sebep
le 7 No.lu mekan ile tapınak avlusunun bağlantısı konusunda net bir bilgiye ulaşılarna
mıştır.

7 No.lu mekanda bulunan Urartu kazanı hiç şüphesiz alışılagelmiş buluntulardan
ayrı bir önem arz eder. Ayanis Kalesi'nde gerçekleştirilen 13 senelik kazı çalışmaların

da eşine rastlanmamış tunç kazan içindeki darı, kült amaçlı kullanılmıştır. Bir taban
üzerine oturmayan kazan olasılıkla in situ değildir. Kazanın altında çok sayıda koyun
ve sığır kemiği vardır. Tahliller koyun ve sığırların yabani olduğunu kanıtlamıştır.

DIŞKENT

Kalenin etrafında kurulan ve geniş bir alana yayılan Dışkent'te yapılan kazılar Pı

narbaşı, Güney Tepe ve ilk kez bu sene kazısı gerçekleştirilen ve "Su Deposu" olarak
adlandırılan alanda gerçekleştirilmiştir.

Güneytepe
Güney Tepe kazı çalışmaları NN63, NN64, MM63b+d, NN62c+d, 0063c+d plan

kareleri içinde bulunan toplam beş,birbiriyle bağlantılı, açma içinde yürutulmüştür (Re
sim: 8).

Manyetometre planına göre yukarıda belirtilen plan kareler dahilinde büyük dik
dörtgen bir bina saptanmıştı. Kazılan açmalar içinde toplam 6 oda ve bir sokağın var
lığı tespit edilmiştir. 1 No.lu odaya iki adet kapı ile girilir. Girişlerden biri kuzeyde, D du
varı üzerinde, diğeri C duvarı üzerindedir. Oda içinden çıkan toprağın gri ve küllü yapı

ya sahip olması odanın yangın geçirdiğini göstermektedir. Mekanın tabanı iyi sıkıştırıı

mış kahverengi renkli kildendir. Mekan içinden elde edilen az sayıda keramik ve hay
van kemikleri mekanın işlevini açıklamaya yetmemektedir.

2 No.lu oda alanın kuzeyinde yer almaktadır. Odaya giriş batı duvarı üzerinde
yer alan kapı açıklığından sağlanmaktadır. 2 No.lu oda da yangın geçirmiştir. 3 No.lu
mekan içinden birkaç farklı kaba ait çok sayıda keramiğin in situele geçirilmesi bura
nın bir mutfak olabileceğini gösterebilir. Ele geçirilen bir adet küllük bu fikri kesinleşti

rir. Tüm bu buluntular sıkıştırılmış killi beyaz sıvalı taban üzerinde durmaktadır. 4 No.lu
odaya giriş C duvarı ile B duvarı arasındaki kapı girişi ile sağlanır. Mekanın yangın ge
çirdiği gri-kahverengi renkli sıkıştırılmış tabandan anlaşılmaktadır. 5 No.lu oda 3 ve 4
No.lu odaların güneyinde yer almaktadır. Mekana giriş 4 No.lu oda vasıtasıyla, B ve i
duvarları arasında bulunan kapı ile yapılır.

Güneytepe'de diğer bir çalışma alanı kuzeyde yer alan bir sokağın ortaya çık

masını sağlamıştır. Temizlik sırasında çok sayıda hayvan kemiği ele geçirilmiştir.

Su Deposu
Dışkent'te gerçekleştirilen manyetometre çalışmalarında, Güneytepe'nin güney

doğusunda bir dizi yapı grubunun varlığı tespit edilmiştir (Resim: 9). B100, B101, B102
ve B103 plan kareleri içinde10.0x10.0 m. ebadındaki 4 açmanın kazılmasına karar ve
rilmiştir. Kazılan bu alanlarda iki temel yapı grubu saptanabilmiştir. Yapılar birbirinden
bağımsızdır. Yapıya girişi sağlayacak girişlerin bulunamayışı kapı girişlerinin taş teme
lin üzerine yapıldığı fikrini akıllara getirmektedir. Yapı içinde ele geçirilen çok yoğun in
şa malzemesi buranın iki katlı olabileceğini hatırlatır. Yapı içinde bulunan tandır, kül çu
kurları, büyük boyutlu depolama kapları, öğütme taşları günlük yaşama işaret eden
öğelerdir.

2 No.lu yapı, B101 ve B100 plan karelerinde bulunmuştur. Yapı içinde 1 No.lu
yapıdaki gibi kül çukurları veya tandırlar bulunamamıştır. Yapının kuzeyindeki oda için
de bulunan tunç plaka parçaları ve bir demir ok ucu bu yapının günlük işlerden farklı

bir amaç için kullanılmış olabileceğini hatırlatır.
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Resim 1: Ayanis Kalesi, doğudan

Resim 2: Tapınak Alanı
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Resim 3: Tapınak Alanı, doğudan giriş

Resim 4: Tapınak Alanı girişi, alabaster eşik taşları
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Resim 5: Güney mekanları

Resim 6: 7 No.lu paye
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Resim 8: Güney Tepe evleri
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Resim 7: Tunç kazan

Resim 9: Su Deposu evleri



TEKiROAG MENEKŞE ÇATAGI, OOGU ÇATAK KAZISI

Asıt Erim-ÖZOOGAN*
FüsunAKSAÇ

Mehmet Akif IŞIN

Giriş

istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı'nın yaz araş
tırma ve eğitim programı kapsamındaki, yedi yıldır sürdürdüğümüz Tekirdağ Menekşe

çatağı kazılarına 2002 yılı içinde 1 Temmuz- 5 Ağustos günlerinde devam edilmiştir.

Edebiyat Fakültesi'nin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden on dört, Ege Üni
versitesi'nden bir öğrenci katılmıştır. Arkeolog-Desinatör Füsun Aksaçatölye çalışma
sını ve çizim işlerini; Arkeolog Munise Kaya kemik aletler üzerindeki yayın hazırlıkları

nı yürütmüştür.

Menekşe Çatağı, Tekirdağ ili sınırları içinde, şehir merkezine 13 km. uzaklıkta is
tanbul-Tekirdağ karayolununhemen güneyinde deniz kıyısındadır. Marmara Denizi'nin
kuzey sahil şeridinde, yoğun yazlık konut alanlarının tehdit ettiği kesimde korunageI
miş birkaç höyükten biri olması herşeyden önce tepeyi, Marmara Bölgesi'nin kıyı kesi
minin geçmişı ile ilgili önemli bilgi verecek bir konuma getirmiştir. Bugün denizden 6
6.50 m. yükseklikteki kayalı~ın üzerinde yer alan yerleşme, Menekş.e Deresi tarafından
Doğu ve Batı Çatak olarak ıkiye bölünmüştür. Ancak derenin yatagını derinleştirmesi
nin Hellenistik sonrası bir dönemde ~erçekleşmesi, zamanla tepenin topografyasında

önemli değişiklere, dolayısıyla tepenın üzerindeki değişik dönemlere ait yerleşmelerin
de kısmen tahribatına yol açmıştır. Deniz tarafından sürekli aşındırma da tepenin gü
ney kesiminin denizin içine yayılmasına neden olmuştur.

. 2000 yılına kadar ağırlıklı olarak Batı Çatak'ta sürdürülen kazılar Orta Kalkolitik,
ITÇ I-II ve Hellenistik Dönemin yanı sıra, 2. binyıl sonları ve Erken Demir çağının varlığı
nı da ortaya koymuştur. Genellikle adak eşyası olarak kullanılan Buckel ve Pseniçevotipi
birkaç tane kap parçası buradaki Erken Demir çağının yerleşme velveya adak yerilkut
sal alan gibi bir işlevi olup olmadığı gibi sorunları gÜnde.me getirmiştir. Bunun üzerine ka
zı çalışmalarını 2001 yılında Doğu Çatak'a kaydırdık ve 2001 çaljşrnalan iki açmada Er
ken Demir Ç(iğını tabakalanmış olarak karşımıza çıkardı (Erim-Ozdoğan ve Işın 2003).

Kazı çalışmalart

Amaç
Bu yılki kazı çalışmalarının ana hedefi, tepenin ortalarında, geçen yıl yan yana

iki açmada tabakalanmışolarak karşımıza çıkan Erken Demir çağı yerleşmesini daha

Dr. Aslı ı;:RiM ÖZDOGAN, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459
IstanbulrTURKIYE
Füsun AKSAÇ, Tekirdağ Arkeoloji Müzesi, TekirdağrTÜRKiYE
Mehmet Akif IŞIN, Tekirdağ Arkeoloji Müzesi, TekirdağrTÜRKjYE
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ayrıntılı incelemek ve yerleşmenin tepe üzerindeki yayılımını anlamaktı. Diğer amacı

mız, geçen yıl yüzey topragında çok sayıda çanağı bulunan, ancak sadece birkaç çu
kuruna rastladığımız Hellenistik yerleşme ile ilgili mımariyi araştırmaktı. Bu amaçlar
doğrultusunda geçen yılki 39-40 L açmalarının hemen güneyinde 10x10 m.lik üç yeni
açma açtık. Ayrıca geçen yılın açmalarındaki duvar izlerinin geçen kış şartlarının etki
siyle daha belirgin hale geldiğinin görülmesi üzerine bu açmaları tekrar temizledik.

Amaçlanrnız içinde Erken Demir çağı çanak çömlek tipolojisini oturtma çalışma

ları da vardı. Ozellikle bazı tiplerin ITÇ'den itibaren gözükmesi bazı tartışmaları günde
me getirmişti.

Arazi Ça/ışma/an
39M açması (Resim: 1)
39 L açmasının hemen güneyindeki açmadır. Kalın yüzeyı tarım toprağının altın

da, özellikle güneye doğru küçük taş kümelerinin, yer yer de tam ne olduğu anIaşıla

mayan kısa taş dizilerinin, ağırlıklı olarak dağınık kaba Hellenistik çanak parçalarının

bulunduğu bir tabakanın altında, tam açmanın ortasında 0.52 m. derinliginde, üstte
3.50 m.ye kadar genişleyen, en dipte 2.90 m. çapında kiremit kırıkları, çanak parçala
rı, kemik gibi malzemeleri içeren büyük bir çöp çukuru ile karşılaşıldı. Bu çöp çukuru
EDÇ tabakalarını kestiği için aşağı seviyelerde Hellenistik parçaların arasında, özellik
le kenarlara doğru, tek tük EDÇ çanak parçalarına da rastlanmaktadır. Çöp çukurunun
kenarları düzgün değildir, dibinde de herhangi bir düzlem oluşturma çabası görülmez.
Çukuru doğudan EDÇ'ye ait bir ocaklfırının iri kenar taşları sınırlamaktadır. Bu tabaka
dan açılmış ikinci bir çukur, hemen kuzeyindedir, 2 m. çapında ve 0.20 m. derinliğinde

dir. Birinci çukura oranla içinde daha az malzeme vardır. Olasılıkla daha üstten açılmış

bir çukurun ancak en dibi kalmıştır. Uçüncü çukur açmanın GD köşesindedir: Derin,
yaklaşık 1 m. çapında bir çukur kazılarak içine bir amphora yerleştirilmiş ve çevresi iri
taşlarla desteklenmiştir. Kısmen doğu profilinin içinde kalan amphora olduğu yerde çat
lamış, ağzı kısmı tarla sürümünden ötürü tahribata uğramıştır. Büyük Hellenistik çuku
run hemen doğusundaki ocakl fırın, çevresi taş ile çevrili, 1.70 x 1.65 m. boyutlarında

dörtgenimsi yuvarlaktır. Çukur ile sınır oluşturduğu yerdeki taşlardan ikisi söbe biçimli
granitten iri öğütme taşıdır. Ocakl fırın, kısmen doğu açma duvarı altında kalmıştır. Sert
tabanın çok az bir bölümü sağlamdır. Bu ocaklfırının hemen kuzeyinde, yaklaşık 0.80
m. çapında bir ocak kalıntısı daha vardır. Kerpiçten kenarları ve tabanı hemen hemen
tümüyle dağılmıştır.

Açmanın kuzey batısında, geçen yıl 39 L açmasının profilindeki yarıığın buraya
doğru uzandığı görülmekle birlikte anlamlı bir birime dönüşmemektedir. Içinde küçük
bir alanda midye kırıkları vardır. Olasılıkla tarla sürümü sırasında dağılmış bir kalıntıya
aittir. Açmada maden cürufları ve ağırşak parçalarının yanı sıra Hellenistik Döneme ait
birkaç demir çivi (4 adet), bıçak parçası (2 adet) ve kemik alet parçasına (4 adet) rast
ıanmıştır.

Bu açmada Erken Demir Çağına ait dolgular kısmen KB köşesinde ve çukurla
rın arasında GD köşesindedir. Koyu renk, yer yer küllü, iri çanak parçalarının bulundu
ğu 10 cm.yi geçmeyen sığ bir çfolguyla ayırt edilebilmektedir. Geçen yıl bulduğumuz
büyük çukurlbarınaklara (Erim-Ozdoğan ve Işın 2003:379-380) rastlanmamıştır ya da
Hellenistik tahribattan ötürü sınırlarının belirlenebilir özelliği yok olmuştur. Başka bir
olasılık da çukurlardan bazılarının daha aşağı seviyelerde olmasıdır. Çukurların içinde
kiçanakların tersine dolgu içindeki EDÇ çanak topluluğundakilerin bazıları tümlenebi
Iir niteliktedir. Küçük bir kap tümdür. Bu çanak topluluğunun benzerine 40 N açmasının

hemen KB köşesinde bozulmuş bir ocağın çevresinde de rastlanmıştır. Açmada ağır

şaklar oldukça dağınıktır (10 tane). Açmanın KB kesiminde EDÇ'ye ait birkaç ilginç bu
luntu vardır: Kolye yapılmak üzere toplanmış 26 tane beyaz Cerastoderma glaucum
cinsi kavkıdan oluşan topluluk olasılıkla ya bir kese ya da sepet gibi bir şeyin içinde du
ruyordu. Bunların 16 tanesi delinmiştir (Resim: 8). Bir diğeri, benzerleri özellikle EDÇ
mezarlarında bulunan bir heykelciktir. Küt kafalı, tepesi hafifçe içe bastırılarak çukur-
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laştırılmış ve kafa öne doğru hafifçe eğilmiştir, Yüzde gözler ve burun çıkıntısı belli be
Iirsizdir. Boyun hafifçe bastırılarak belirginleştiriimiş ve iki yana açık kısa küt sivri bitim
ii kollar oluşturulmuştur. Balkanlardaki bu tip heykelcikler çoğunlukla yalınken, bizim
bulduğumuz bezemelidir: Küçük baskı yuvarlaklardan oluşan bantlar göğüs ve sırttan
çapraz dolanmaktadır. Boyunda da bir sıra kolye şeklinde dizilidir (Resim: 9). Benzeri
nin sınırlarımıza en yakındaki buluntu yeri Bulgaristan-Avrupa ana karayolu bağlantısı
projesi çerçevesinde kazılan Izvora'dır (Stoyanov-Nikov 1997:182,194, Resim: 18). Bu
da Trakya'daki TEM otoyolu yapılırken nelerin gitmiş olabileceği konusunda belki bir fi
kir verebilir! Mezar hediyesi olarak yine yalın bir örneği Sboryanovo'dadır (Stoyanov
19971ev.XX ve XXIV/137). Troya Vllb'deki heykelciğe ise hiç benzemez (Karş. Biegen
1958, res 256/37-695). Ocak/fırın ile amphora çukuru arasındaki alanda bulunan tunç
fibulanın benzerine şimdiye kadar rastlamadık. Bu parçada, tek bir parçanın bükülme
siyle yapılan fibulaların tersine iğnenin arka ucu perçinlenmiş hareketli bir parçanın

üzerindedir (Resim: 10). Perçin fibula kırıldıktan sonra da yapılmış olabilir.
Bu açma, Hellenistik-EDÇ ilişkileri hakkında daha sağlam veriler sağlamasının

yanı sıra topografya ile ilgili bazı yeni veriler ortaya koymuştur. Kısaca özetlersek, bu
alan Hellenistik Dönemde arka avlu niteliğinde bir alan gibi gözükmektedir: çöp çukur
larının açıldığı, yer yer amphoraların gömülerek saklandığı, kısmen çöplerin atıldığı.
Batı Çatak'taki 19T açmasının kuzey kesimleri ile benzerlik göstermektedir. Açılan çu
kurlar EDÇ tabakalarını bozmuştur. Ayrıca batıya, özellikle güneybatıya doğru Helle
nistik çanakların çoğaldığı bir eğim vardır, bu eğim daha önceki yıllarda sözünü ettiği

miz Menekşe Deresi'nin yatağı açması ile ilişkili olabilir. Açmanın kuzey kesiminde sert
kesekli siyah toprak ve aralarında rastladığımız dağınık beyaz duvar (?) izleri geçen yıl

39-40L açmalarındaki gibi süreklilik göstermediğinden, niteliğini tam belirleyemedik. Si-
.yah kesekli toprak güneye, denize doğru hafif bir eğimle inmektedir. Ayrıca büyük çu
kurun dibindekj toprağın çok ıslak olması, bazı izlerin belirginleşmemesinde de önem
li bir etkendir. Uzerinden bir kış geçmesinin daha yararlı olacağı düşüncesiyle çukurla
rın dibine kadar inip açmayı tesviyeleyerek ana toprağa inmeden bıraktık.

40 M açması (Resim: 2)
Bu açma 40 L açmasının hemen güneyindedir. Ancak 40 L açmasından daha

farklı özelliklere sahiptir. Kalın yüzey/tarım toprağının altında doğuda 0.25-0.30 m. ka
lınlığında değişen, batıya doğru ortalama 0.40-0.45 m. kalınlığa ulaşan bir Hellenistik
Dönem tabakası vardır. Bu tabaka, hemen batısındaki 39 L açmasında gibi bir "arka
avlu" karakteri taşımakla birlikte, çöplük alanı niteliği göstermez. Çukurlar daha çok do
ğu profilinin önünde vegüneybatı köşededir. Buna karşılık dağınık taşların, ki aralarda
öğütme taşlarına ait parçaların fazlalığı dikkati çeker, kırık ağırşaklar, kemik aletler,
hayvan kemikleri gibi bulguların çokluğu bu alanın daha çok gündelik işlerin yapıldığı

ve görece daha temiz tutulan bir arka avlu işlevine işaret etmektedir.
Açmanın güney çeyreğinden itibaren Hellenistik yapıların ilk teraslarının izleri

gözükmektedir. Buradaki en belirgin yapı kalıntısı, devamını 40 N açmasında gördüğü

müz bir odanın yamaç eğimine uygun örülmüş batı duvarıdır. Bu duvar en az bir kere
onarılmıştır. Doğu duvarı açma dışındadır. Kuzey duvarı ise büyük bir olasılıkla tarım

faaliyetleri sırasında yok olmuştur.

Hellenistik avlu dolgusunun altında gri, yer yer küllü, orta sertlikte veya gri kirli
beyaz tonları arasında değişen veya sert koyu kahverengi killi toprak gibi değişik ka
rakterler gösteren bir tabaka uzanmaktadır. Bu dolgunun üst kısımlarında, olasılıkla

köstebek veya tarım faaliyetleri sırasında yer değiştirmelerden kaynaklanan, EDÇ ve
Hellenistik çanak parçaları karışık çıkmaktadır. Açma, hemen kuzeyindeki 40 L açma
sı ile aynı düzleme gelmekle birlikte EDÇ tabakalarının güney ve güneydoğuya/denize

doğru eğimli ve özellikle doğuya doğru kalınlaşarak uzandığı görülmektedir. Doğuda
EDÇ tabakası yaklaşık 0.40-0.50 m. iken batıda 0.25-0.30 m. arasındadır. Bu evreye
ait iki tane ocak kalıntısının büyük bölümü maalesef açma dışındadır. Her iki ocak da
çanak parçalarından bir alt düzlemin üzerinin kalın sıvanması şeklindedir. Güneydoğu-
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da kısmen açma içinde kalan ocak iki evrelidlr: Önce daha büyük olan ocak daha son
ra taşlar ile çevrelenerek küçültülmüştür. Iki ocak arasında yaklaşık doğu açma duva
rına koşut, aralıklı diziimiş bir taş sırası vardır. Bu ocakların rnekanlara ait ya da geçen
yıl EDÇ'nin en üst evresindeki avluda bulduğumuz ocaklarla benzer nitelikli olup olma
dığı gelecek yıl anlaşılacaktır.

Bu yıl EDÇ'ye ait belirgin iki çukur ile karşılaşılmıştır. Hemen batı profilinin önün- .
de, kısmen profile giren çukur 1.50 m. çapında ve 0.46 m. derinliğindedir. Geçen sene
ki ç,ukurlargibi ağza doğru daralmaktadır. Gri küllü, yer yer kömür parçacıklarının bulun
dugu bir dolgusu vardır. Geçen yılki çukurların tersine içinde EDÇ çanak parçası çok az
dır, kemik, midye kabuğu ya da başka bir nesne çıkmamıştır. Ortasında, dolgunun orta
seviyelerinde, yassı bir taş, dibinde de üç tane yassı kumtaşı durmaktadır. Bu çukurun
hemen KKD'de, ikisi yan yana, biri ortada olmak üzere üç taşı içine alan diğer çukurun
toprağı da çok belirgin EDÇ özellikleri taşımaz, içinde çok az sayıda çanak ve kemik par
çası vardır. Hemen yanında tipik bukel kulplu ve bezemeli bir EDÇ kap parçası durur
ken, çukurun içindeki Klasik Döneme ait kaliteli kırmızı figürlü bir kap parçasının varlığı

ilginçtir. Bu döneme ait bugüne kadar başka parçaya rastlanmamış olması göz önüne
alındığında, bu parçanın buraya özellikle bırakılıp bırakıımadığı ya da köstebek çukurla
rından aşağı inip inmediği gibi sorular gündeme gelmektedir. çukurun yanındakiçömlek
parçasının üzerindeki bezeme kısmen Troya Vllb tabakasından çıkan iki çömlek parça
sının üzerindeki bezemeye benzemektedir (Blegen 1958, res.258:37.1000 ve 32.92).

Açmanın kuzey yarısında, sözü edilen "çukur" ile doğudaki ocaklı kesim arasın

da, köstebekler tarafından delik deşik edilmesinden ötürü kesin izlerin saptanamadığı,

çanak ve diğer nesnelere oldukça seyrek rastlanan, kirli beyaz renkli, yaklaşık 3.50 x
2 m. boyutlarında sert bir aları uzanmaktadır. Bu alan geçen yıl içine sonradan gömü
yapılan büyük fırının (Erim-Ozdoğan ve Işın 2003:379, Resim: 3 ) hemen güneydoğu

sundadır. Beyazlığın sona erdiği kesimde yanmış ve olduğu yerde kırılmış kerpiç bir
ocak ayağı bulunmuştur. Bu alanın, geçen yıllardaki beyaz/sarı izlerle aynı niteliginden
ötürü, zamanlakireçleşmiş ahşap yıkıntılara ait olacağını tahmin etmekteyiz.

Açmadaki buluntu dağılımı genellikle belli bir istikrar göstermez, ancak üst taba
kalarda daha çok KB'de bulunurken, alt tabakalarda doğu kesimde sayıca artmaktadır.

Ozellikle kil misketierin çokluğu (toplam 10 taneden8'i) dikkat çekicidir. A~ırşaklar da
çoktur (10 tane). Hellenistik tabakada demir çivi azdır (4 tane).Tunç çivi, igne gibi ma
den nesnelerin dağılımı ise anlamlı bir sonuç çıkarmaya yetersizdir. Maden nesneler
içinde yarı bitmiş demir fibula ilginçtir (Resim: 11). Bu fibula Athenes Kerameikos 108
No.lu mezardan çıkan tunç fibulayı kısmen andırır (8toyanov 1997:73-74, Resim: 1/24).

Kısaca özetlersek, bu açmadaki EDÇ tabakalarının doğuya doğru kalınlaştığı ve
üst evrelerinin Hellenistik çukur, yaşam düzlemleri ve güneyindeki teraslaması nedeniy
le oldukça altüst olmasına karşın alt tabakalarının iyi durumda olduğU gözlenmiştir. Bu
açma da değişik toprak izlerinin daha belirginleşmesi için tesviye edılerek bırakılmıştır.

40 N açması (Resim: 3-6)
Doğu Çatak'taki Hellenistik yerleşmenin karakteri hakkında en kapsamlı bilgi ve

ren alandır. Doğu-batı doğrultusunda, güneye eğimli yamaca sırtını dayamış alçak bir
teras duvarına dik açıyla gelen mekanlar ve aralarında geniş avlular şeklinde bir yer
leşme düzeni görülmektedir. Bu açmanın açıldığı alanda mekanlardan her ikisinin de
maalesef büyük bir bölümü açma dışında kalmaktadır. En KD'deki mekanın ise batı ya
rısı açma içindedir.

Açmanın tam ortasındaki teras duvarı 5 m. uzunluğunda, 0.60 m. genişliğinde ve
0.18-0.20 m. yüksekliğindedir. Batısı, aynı zamanda buradaki mekanın kuzey duvarını
oluşturduğundan küçük taşlarla örülmekle birlikte oldukça düzgündür. Doğusu ise, 2.75
m.lik kesimi iri yer yer blok taşlardan, devamı ise büyük ve küçük taşlardan ötülmüştür

ve büyük bir bölümü bozulmuştur.

Batıdaki mekanın 0.50 m. genişliğinde ve 4.25 m. uzunluğunda, genellikle orta
boy, yer yer de büyük toplama taşlardan örülmüş oldukça düzgün yüz veren, üç sıra
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yüksekliğinde, güneye eğimli bir duvarı vardır. Gerek bu duvarın, gerekse teras duva
rının yıkıntılarınahemen iki duvarın köşe yaptığı kesimde, özellikle doğu tarafında rast
ıanmıştır. Mekanın açma içinde kalan genişliği 0.90 m. dir. Kuzeyden 2.20 m. kadarki
kesiminde yassı orta boy taşlardan düzgün bir döşemesi vardır. Mekanın içinde bol
miktarda değişik nitelikte çanak parçası ve kiremit kırıkları bulunmuştur. Çanak parça
ları arasında kaliteli yapımlar göze çarprnakla birlikte, ağırlık amphora ya da çömlek ti
pi kaplara aittir. Mekanın üst kesimınin kerpiç olup olmadığı belirgin değildir, herhangi
bir yan~ın izine rastlanmamıştır. Mekanın içinde çanak parçalarının yanı sıra bazalttan
iri bir agırlık, demir çivi, demir nesne gibi az sayıda eşya vardır (Resim: 4).

Doğudaki mekan duvarı KKB-GGD yönündedir (Resim: 5). Kuzey uzantısı KD'
deki mekanın güney duvarının altına girmektedir. Bu duvar ile ilgili en ilginç durum du
varın bozulma biçimidir: Duvar, hem doğuya doğru kepmiş hem ce üzerıne daha sonra
yapılan duvarın baskısı sonucunda burulmuştur. Bu şekilde bir yıkılmanın ancak dep
remde olacağı öngörülmektedir. Mekanın, açma içinde kalan çok küçük bölümünden,
kiremit ve çanak kırıklarıyla dolu yanık bir dolgusunun olduğu görülmektedir. Duvarın

batısındaki açık alanda, özellikle GD'ye doğru, çok miktarda çanak kırığı vardır. Aralar
da çömlek tipı kaplara ait parçalar olmakla birlikte amphora kırığının bolluğu buranın
amphoraların depolandığı, sundurma ile kapatılmış bir alan izlenimi bırakmaktadır.

Bu mekanın kuzey kesimi, büyük bir olasılıkla daha sonra iptal edilmiş, avlu se
viyesi yükseltilerek buraya bir döşeme yapılmıştır, ancak döşeme yüzeye yakınlığından
ötürü büyük oranda bozulmuştur.

KD'deki mekan da iki evrelidir. Eski evresinde güneyindeki duvar mevcutken da
ha sonra batı duvarı yamaç eğimi düzeltilmeden eklenerek mekan kapatılmıştır. Bu
mekanın da içinde, ağırlık amphora olmak üzere, çok miktarda çanak kırığı vardır. Ya
pılı tabanı yoktur (Resim: 6).

Amphora dışında Hellenistik'in tipik buluntularından kaseler. kylix gibi daha
özenli eşyalara da rastlamak olasıdırr. Bunun dışında özenli işçilik gösteren değişik bir
kaç kemik nesne içinde, şimdilik ne olduğunu bilmediğimiz, aşık kemiğinin sürtülerek
aşındırılmasıyla yapılmış sayı sayma aracı ya da oyun taşı olabilecek nesneler ve bir
halka vardır. Aşık kemiğinin benzeri hemen yakınımızdaki Karaevli kazılarından da çık
mıştır2 . Troya Vllb buluntuları içinde işlenmiş aşık kemikleri olmakla birlikte Menekşe

çatağı'ndaki kadar yüzeyaşındırması yoktur (Karş. Blegen 1958, res 255/33-131).
Hellenistik dolguda açmanın hemen hemen her tarafından değişik boyda demir çivi ve
kenetler (14 tane), 3 tane de bıçak veya keski parçası bulunmuştur. Ayrıca ağ ağırlık
larına da rastlanır.

Açma, teras duvarının kuzey kesiminde EDÇ çanaklarının artmaya başladığı düz
lemde, güney kesiminde ise Hellenistik mimarinin alt seviyelerinde bırakılmıştır. Güney
kesiminde de yer yer EDC çanakları ve buluntuları çıkmaya başlamıştır. Bunlar içinde,
yine Balkanlar ve Aşağı Pınar EDÇ çukurlarından tanıdığımız, üzeri bezekli tunç bir bi
lezik parçası vardır (Resim: 12). Tunç bız, kabara, minik okucu gibi değişik nesneler bu
alanda EDÇ dolgularının daha zengin buluntu içerdiğinin ip uçlarını taşımaktadır.

39-40 L açma/an (Resim: 7)
Geçen yılın 39-40 L açmalarında, tepenin ana kayası üzerinde, ortalama 0.10

0.15 m. kalınlığındaki siyah kesekli toprağın üzerinde uzanan, 10-12 cm. kalınlığında
tam yüz atmayan, toprakta K-G ve D-B doğrultusunda uzun, birbirini kesen sarı izler
halinde gözüken, ortalama 0.40-0.50 m. kalınlı~ındaki duvar izleri (Erim-Ozdoğan ve
Işın 2003:380, Resim: 7) aradan geçen kış koşjUllaqnın etkisiyle daha belirginleşmiş,
hatta geçen yıl görülemeyen 0.50 m. çapındaki dikme izleri de ortaya çıkmıştır. Bu iz
ler bÜYÜK bir olasılıkla, yatay bir şekilde List üste yerleştirilmiş kalın ağaçlardan oluşan,
başka bir anlatımla bugün Karadeniz Bölgesi'nde de görülen çantı tekniğiyle yapılmış
duvarların izleridir. Ağaç dikmelerin çevresi sıvandır.

1 Kylixlerarasında M.Ö. 5. yüzyıl malzemesi de vardır.

2 Verdiği bilgi için Doç. Dr. Neşe Atik'e teşekkür ederiz.
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Gözlemlerimize göre siyah kesekli toprak, Batı Çatak'taki prehistorik dolgularda
karşımıza çıkan toprak ile aynıdır. Bu toprak, 40M-N açmasından anlaşıldığı kadarıyla
güneye, denize dogru eğimli tepenin yumuşak sarı renkli ana kayasının üzerindeki top
raktır. Erken Demir çağ bu yüzeyi kullanmış, yer yer de Hellenistik yerleşme, ya kese
rek ya da teraslayarak içine oturmuştur. Ancak bu dolgunun denize kadar gidip gitme
diği çok açık değildir. Geçen yıl, tam yarın kenarındaki 46-47V açmalarındabu özellik
lere sahip bir dolguyla karşılaşmadık.Aradaki 60 m.lik mesafe içinde yerleşmenin es
ki topografyası ile ilgili daha ilginç verilerle karşılaşma olasılığı bulunmaktadır.

Bu yıl kış şartlarının ortaya çıkardığı başka bir olgu, geçen yıljçinde bol miktar
da siyah külün bulunduğu söbe çukur barınağın (40L/6) (Erim-Ozdoğan ve Işın

2003:339) içinde oldukça bozulmuş bir ocak kalıntısının varlığıdır. Eğimli tabanlı oca
ğın sadece tabanının bir bölümü sağlamdır. Ancak geçen yıl çukurdan çıkardığımız kül
miktarının bu ocak için çok fazla olduğunu düşünüyoruz, ayrıca ilginç olan, bu ocak ile
aynı düzlemde başka ocağın bulunmayışıdır. Bu konu, olasılıkla, daha doğudaki açma
lar açıldığında aydınlığı kavuşacaktır.

Atölye Çalışmalan

Çanak Çömlek
Arkeolog-Desinatör Füsun Aksaç ile birlikte yürüttüğümüz atölye çalışmatarmda

EDÇ çanaklarının tipolojisi büyük oranda oturmuştur. 8-9 Kasım 2002 tarihinde ıstan

bul'da yapılan "Değişimi Tanımlama: Anadolu ve 'yakın Çevresinde Anadolu'da Tunç
Çağı'ndan Demir Çagına Geçiş" sempozyurnunda ITÇ tipi çanakların DÇ başlarında da
tipik pÇ kaplarıyla birlikte görülmesi, ITÇ geleneğinin OTÇ-STÇ boyunca yaşadığı,

ama Imparatorluk Dönemi mallarının daha baskın olması ve genellikle kazılarda bu dö
nemin büyük şehir yerleşmelerinin açılması sonucu, bu gibi yerlerde yerel üretimin gö
rülmediği, ancak Imparatorluk tekeli ortadan kalktıktan sonra yerel üretimin daha geniş

alana yayıldığı gibi varsayımlar tartışılmıştır.

Nitekim Menekşe Çatağı'ndaki adak çukurları/çukur barınaklar içinde, tipik EDÇ
mallarının azlıgına karşın, yüzeyde buldugumuz zaman ITÇ olarak nitelendirilecek
malların fazlaııgı çarpıçı bir olgudur. Çukurların ana toprağın ıçine açılması, aşağıdan
daha eski, yani tepeki ITÇ I-II malzemesiyle karışması gibi bir olasılığı ortadan kaldır
mıştır. Çukur malzemesi içinde aynı veya farklı biçimli, farklı yüzey ışlemlerine sahip
kaplara ait çok miktarda değişik boyutlarda çanak parçası vardır. Parçalar kapların de
ğişik. bölümlerine aittir, ağız, kulp, dip, gövde gibi. Çok az parça birbiriyle eşleşmekte
dir..Ozellikle üstten omurgalı derin kaseler çok zengin biçim çeşitlemesi sunar. Bu tip
ler ITÇ başından itibaren görülmekte ve Balkanlarda EDÇ'de gerek gündelik hayatta,
gerekse mezar hediyesi olarak kullanılmaktadır (ör.Sboryanovo, Stoyanov 1997Iev.VI
Vii; Hanse11976, Cepina Grup: şek. XVI/17; Pseniçevo Grup: şek.XIV/19; vb.)

Ancak yine Balkanlar'daki örneklerde kulp ya da delikli ve sağır tutamak yoktur.
Diğer çok rastlanan tip kulplu kısa boyunlu çömleklerdir. Mutfak kapları yoktur. Mutfak
kapları daha çok en üst ocak ve fırınların olduğu tabakada ve çukurların arasındaki

alanlarda görülür. Ancak yine Balkanlarda genellikle mezar hediyesi olarak kullanılan

boyundan yükselen "yarasa kulplu" çömlekler (Stoyanov 1997; Akman 1997; vb), ~e
rek çukurlarda gerekse dış kullanım alanlarında oldukça azdır. Bu tiplerin Ege ITÇ si
nin çok sevilen tipik bir biçimi olan depasların daha geç ve özelleşmiş bir biçimi oldu
ğunu öngörebiliriz.

Bukel tiPi~anak parçalarıaz olmakla birlikte EDÇ yerleşmesinin her tarafında
karşımıza çıkar ( izim: 1-2). Balkanlara yakınlığı nedeniyle TroyaVllb'de (Karş. Biegen
1958, res.281; oppenhöfer 1997, Resim: 14-15) görülenlerin dışında biçimlere de
rastlanmaktadır. Balkanlarda görülen derin kazıma şeklinde üçgenler, şevronlardan ve
bazen bunların noktalarla zenginleştirilmişörneklerine az da olsa Menekşe Çatağı'nda
rastlamak mümkündür. Babadağ (Hansel 1976 lev.17-19) ve Troya'da (Biegen 1958,
res.282/23-24) çok rastlanan ip baskı bezek Menekşe Çatağı'nda çok az olmasına kar
şın yivli, gövde üzeri boynuzcuklar ve iri boynuz parçaları daha fazladır. Ancak bu e!<
lentıler çok keskin ve sivri hatlara sahip değildir (karş. Hansel 1976 lev.29/13, 58/7). Ip
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baskı ve yuvarlak baskı bezeklerin birlikte kullanıldığı Babadağ ve Meriç çevresi (Han
sel 1976Iev.22/3, lev.18/14, lev.14-15) tiplerine de şimdiye kadar rastlanmamıştır.

Menekşe Çatağı'ndaki Psenicevo özellikleri gösteren çok az parçanın hamuru
belirginbir şekilde diğerlerindenayrılmaktadır.Bol mineral ve kum katkılı, kaba hamur
Iudur. Yüzeyler yalın ve silis parlaklığı vardır. Bir parça siyah, diğerleri grimsidir, pişme
orta/ iyidir. Çizgi ile birleşen yuvarlak bezemeli bir parça Troya Vllb'dekilere benzer
(Biegen 1958, res.260/37.1 013; Koppenhöfer 1997, res.16/2). Batı Trakya'da Bulgaris
tan (ör. Stoyanov-Nikov 1997: şek.30) ve Türkiye Trakya'sında, özellikle Kırklareli ve
Edirne civarındaki yüzeyaraştırmalarında (Ozdoğan 1998 ve1999) ve Lalapaşa Ka
paklıkaya kazısında (Akman 1997, lev.15/1-5) yuvarlak baskı bezek ve ip baskı bilel?
kesi bezekli kap ve parçalarına sık rastlanırken, Menekşe Çata~ı'nda bu malların tipık
bezemesi yuvarlak baskı bezek oldukça seyrek, küçük yatay "S' bezeme (karş. Stoya
nov-Nikov 1997, şek.30/1,2,4,5-8; Akman 1997, res.11/a-b) hiç yok, bunların ip baskı
bezekli kombinasyonu da tek bir parçada görülmektedir (karş. Hansel 1976 lev.25/16,
21-22). Küçük bir parça üzerinde kazı çizgilerin arasında "S" lerin birleşmişine benze
yen kısa dalgalı bir motif görülmektedir (Aksaç 2001, lev.XX/6), yakın benzeri Troya gri
malları arasında küçük bir parça üzerindedir (Koppenhöger 1997, res 13/2). Stoyanov
ve Nikov, bu karmaşık bezeme ve yuvarlakların Yunanistan Protogeometrik ve Ge
ometrik Dönem boya bezekli kaplarındaki bezemelerle yakın benzerliğini vurgularlar
(1997:236-237, şek.50-51).

Balkanlardaki çanakların yüzey renkleri genellikle siyah, kurşuni ve tonları olma
sına karşın Menekşe Çatağı'nda kızıl, koyu kahverengi, devetüyü ve tonları yaygındır.

Kaplar genellikle parlak ve özenli açkılıdır, arıcak bazen astar ın özenli yapılmamasın
dan kaynaklı kırçıllı bir görünüm vermektedir. Ozellikle bu tip yüzeyler üstten omurgalı
içe dönük kaseterde daha sık görülmektedir.

Menekşe Çatağl'nC;ıa uzun boyunluçömlekler oldukça azdır. Tabaklar ya da açık

ağızlı kaseler hiç yoktur. Iri çömleklere ait parçalar olmakla birlikte, mutfak kabı özelli
ği olan iri bir çömlek dışındaki iri çömleklerin hıç birinin tümlenebilecek miktarda parça
sı ele geçirilmemiştir. Mevcut parçalardan, genellikle açık ağızlı, kırmızı-kahverenı;ıi

alacalı ve ince cidarlı (0.7-0,6 cm.) oldukları görülmektedir. Daha az sayıdaki siyah ıri

çömleklerde açkı daha özenli yapılmakla birlikte, diğerlerine oranla daha kalın cidarlı
(> 1 cm.) ve daha tok görünümlüdür. Hepsi el yapımı ya da kalıptır. Kulpları yoktur, ba
zen memeciklidir (Çizim: 3). .

içe dönük omurgalı kaseler de orta ve kalın cidarlıdır (0.7-0.8 cm. ve 1 cm.). Mi
nik çömlekler, kulplu ve omurgalı çömlekler genellikle ince cidarlıdır. Mutfak kapları he
men hemen her zaman pütürlü yüzeyli ve küçük memeciklidir. Kaliteli mallarda ise me
mecik çok seyrektir. Memecikler genellikle tekli ve ikilidir, şimdiye kadar sadece iki par
çanın üzerinde, üçlü memecik dızisine rastlanmıştır. Bir tane de çok memecikli in bir
çömleğe ait parça vardır. Memecikler genellikle gövdede, seyrek olarak ağız kenarın
dadır, sadece ikı örnekte omurga üzerındedir.

Değişik çömlek biçimlerinde gördüğümüz çift veya tek kulplargerek kalınlıkları
gerekse kesitleri açısından oldukça zengin bir çeşitlemeye sahiptir. Gövde üzerindeki
kulplar genellikle kalın söbe kesitli yatay veya dikey yerleştirilmişlerdir. Yuvarlak kesit
IiIerin yatay yerleştirilmiş alanlarının üst düzlemi ağız seviyesinden çok yükselmemek
te, dikey yerleştirılenler ise oldukça yükselmekle birlikte yumuşak dönüşlüdür, Yukarı

da söylediğimiz gibi "tipik yarasa kulaklı" kulplara şimdiye kadar rastlanmamıştır. Ge
niş derin yıvli yatay kulplar çok yaygındır, verevine yivli, (burulmuş görünümlü) kulplar
daha az olmakla birlikte yaygındır. Her iki tip de Balkanlarda çok seyrek buna karşın
Troas bölgesinde yaygındır (Blegen1950, res.240/8,245/21; Kopeenhöfer 1997,
res.17/3; L1oyd-Mellaart 1962, res.43/4) Bu benzerliğin Menekşe Çatagı - Anadolu iliş
kilerinin en iyi göstergelerinden biri olduğunu düşünüyoruz.

Kemik Nesneler
Arkeolog Munise Kaya tarafından çalışılan kemik alet ve nesnelerin üzerindeki

çalışmanın ön sonuçlarına göre bız, delıci gibi aletler çoğunluktadır. Ancak özellikle
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Hellenistik Dönemde aletlerin yanı sıra kemik süs eşyaları yada bazı eşya aksamları

gibi nesneler de üretilmiştir.

Tartışmalar ve Sonuç
Erken Demir çağ ile ilgili bu yıl e/de ettiğimiz en önemli sonuç, bu döneme ait

yerleşmenin tahminimizden daha uzun bir süre varlığını sürdürdüğüdür. Troya Vllb ile
benzerliğine, gerek kap biçimleri gerekse diğer günlük kullanım araç gereçlerine daya
narak, geçen yıl değinmiştik. Bu yılortaya çıkan kap parçaları profillerindeki çeşitleme
gerek geçmiş yıllara gerekse Troya Vllb biçimlerine oranla çok daha zengindir. Ayrıca

maden nesneler, bu dönemin tipik buluntu çeşitlemesini göstermektedir. Yalnız ilginç
o/an, bazı nesnelerin Balkanlar'da daha çok mezar hediyeleri şeklinde karşımıza çık

masıdır; özellikle fibula gibi, bu da aydın/atılması gereken daha çok sorun olduğuna

işaret etmektedir. Bazı maden buluntular yarı bitmiş durumdadır. Bu da, mezar, adak
eşyası ve günlük kullanılan nesnelerin burada üretildiğini ya da yarı üretilmiş olarak ge
tirilip son şeklinin bu yerleşmede verildiği gibi olasılıkları gündeme getirmektedir. Bu yıl

ortaya çıkan, geçen yıl bulduklarımız ve bazıları profilde gözüken fırın ve ocakların

çokluğu böyle bir olasılığın çok da uzak olmadığına işaret etmektedir. Ayrıca bazı kap
lar da burada üretilmiş olabilir. Sonuç olarak, bu dönemle, özellikle Türkiye Trakya'sıy

la ilgili bilgilerimizin eksikliği göz önüne alındığında, oldukça çarpıcı sonuçların çıkma

olasılığı yüksektir.
Hellenistik Dönem yerleşmesi ile ilgili olarak, her ne kadar daha önceki yıllarda

ki Batı Çatak kazılarında Hellenistik Dönemde, denize doğru bir teraslama olduğunu
belirlemişsek de, bu kesimdeki günümüze kadar gelen tabakaların, tepenin deniz tara
fından aşındırılmasından ötürü, yerleşme düzeni ile ilgili bazı tereddütlerimiz vardı. An
cak bu yılki açmalar, özellikle 40N açmasındaki Hellenistik mimarı, bu teraslamayı be
lirgin bir şekilde ortaya koymuştur. D-B doğrultusundaki denize koşut teras duvarlarına

genellikle dik açıyla dayanan yaklaşık K-G yönündeki mekan duvarları uzanmaktadır.

Şu andaki verilere göre yerleşmenin en kuzey sınırı 40N açmasındadır. Bu açmanın ku
zeyindeki, gerek bu yıl açtığımız açmalar gerekse geçen yılki açmalar bu kesimin daha
çok çöp/ük ve arka avlular olarak kullanı/dığını göstermektedir. Geçen yıl yüzey topra
ğı içindeki bol miktardaki Hellenistik çanak parçaları, olasılıkla bu çöp çukurlarının de
rin pulluk ile sürülmesi sonucu ortaya dağılan artıklarıdır. Ancak 46-47V açmalarında

1996 yılında belirlenen çöp çukurları teraslamanın belli aralıklarla gittiğini ve aralardaki
boş alanların değişik büyüklükte çöp çukurlarıy/a dolu olduğunu göstermektedir.

Bu dönemle ilgili ikinci önemli veri, açılan alandaki çok sayıdaki amphoranın var
lığıdır. Bu dönemin "koli" niteliğindeki bu kapları buranın önemli bir liman olduğunu da
göstermektedir. Nitekim, 1996 yılında denizin içinde yapılan kısa bir araştırma deniz içi
ne yayılmış, kumların arasına gömülü çok sayıda amphora kırığını belgelemişti. Ayrıca

henüz bir deprem uzmanı tarafından bakılmamış olmakla birlikte, bu açmanın doğu
sundaki uzun duvarın yıkılma şekli, daha doğrusu burularak kepmesinin ancak şiddet

li bir sarsıntı ile gerçekleştiğini düşünüyoruz. Batı Çatak'taki yangın olasılıkla bu sıra

da çıkmış olabilir. Bunun sonucunda yerleşme tahribat görmüş ve alan uzunca bir sü
re iskan edilmemiştir. Tsunami olup olmadığını şimdilik bilemiyoruz.

Topografya ile ilgili gözlemlerimiz, denize doğru bir eğimin varlığı kesinleşmiştir.

DÇ'de bu eğimin daha az olduğu ancak Hellenistik Döneme kadar bu alanın çeşitli ne
denlerle dolduğu/yükseldiği (bitki örtüsü, erozyon gibi) ve Hellenistik yerleşmenin bu
dolgu eğimine uygun denize yüzünü vererek bir teraslama yaptığı şeklindedir. Batıya

doğru olan eğimle ilgili ise, 2000 yılında 20T açmasında da belirlenen dereye doğru

eğim oluşmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olabileceğini düşündürmektedir. Dere
yatağıiyatakları veya burada bir koyolup olmadığı ve buradaki topografyanın ne şekil

de değişiklikler geçirdiği soruları güncel konu/ar olarak hala karşımızdadır.
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Resim 2: 40M açması
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Resim 1: 39M açması

Resim 3: 40 açması



Resim 4: 40 N açması Resim 5: 40 N açması

Resim 6: 40 N açması
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Resim 7: EOÇ tabakası genel görünüş

Resim 8: 39M açmasıı bitmiş kavkıdanlar ve
kolye tanelerı
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Resim 9: 39M açması, pişmiş
toprak EOÇ heyl<efciğı
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TEPECiK-çiFTLiK 2002 YILI ÇALIŞMALARI

Erhan BIÇAKÇI*
Erol FAYDALI

çi/er ALTlNBiLEK

ilk kez lan Todd tarafından 1966 senesinde tespit edllen". Niğde ili Çiftlik ilçesi'n
de yer alan Tepecik-Çiftlik Höyüğü'nde 2000 yılında başlatılan ve 2001 yılında sürdü
rülen kazı çalışmalarına, 2002 yılında da devam edilmiştire. 300x170 m. boyutlarında

oval biçimli bir höyük konisi ve bu koninin güneydoğusunda yer alan yaklaşık 100 m.
uzunluğunda bir terastan oluşan ve en az 33.300 m2 lik bir alanı kaplamakta olan hö
yüğün en yüksek noktası çevre ovadan 9.50-4.50 m. yüksekliktedir. Höyük denizden
yaklaşık 1580 m. yüksekte bulunmaktadır.

2002 senesinde Tepecik/Çiftlik'de çalışmalar üç başlıkta sürdürülmüştür:

* Höyük alanının kesin tespiti amacıyla yapılan Karot sondajları

* Kazı çalışmaları

* Atölye ve değerlendirme çalışmaları

Höyük Alenının Kesin Tespiti Amacıyla Yapılan Çalışmalar

Önceki yıllarda höyük yüzey buluntularının dağılımına dayanarak yapmış oldu
ğumuz höyük alanının tespitine yönelikçalışmalarda, höyük çevresindeki tarlaların te
raslanarak düzlenmiş olduğu, höyük dolgusunun geniş bir alana yayılmış olduğu tespit
edilmişti. Bu nedenle, yüzeyden toplanan malzemeler ile höyüğün kesin sınırlarının

Yrd. Doç... Dr-.Erhan BIÇAKÇI, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459 Beyazıt, is-
tanbulITURKiYE, erhanbicakci@istanbul.edu.tr

Erol FAYDAlı, Niğde Müze Müdürlüğü, NiğdeITÜRKiYE

Araş. Gqf. Çijer ALTINBiLEK, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, 34459 Beyazıt, is-
tanbulITURKIYE '

Todd, The Prehistory ol Central Anatolia i: The Neolithic Period. Studies in Mediterranean Archaeology LX, Göteborg,
1980,44.
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saptanması kolayolmamaktadır. Kesin sınırların tespiti için höyük çevresindeki tarla
larda Karot sondajlarının yapılmasına karar verilmiş ve höyüğÜn doğu, kuzey ve kuzey
batı kesimlerinde yer alan tarlalarda üç sondaj yapılmıştır. Höyük dolgusunun doğu
sondajında en az 70 cm., höyük konisinin kuzey sınırından yaklaşık 15.00 m. kuzeyde
yapılan sondajda yaklaşık 1.50 m. derinliğe kadar devam ettiği, altında ise olasılıkla ça
kıllı, steril bir dolgunun bulunduğu tespit edilmiştir. Höyüğün yaklaşık 100 m. kuzeyba
tısında yapılan sondajda ise höyük dolgusuna rastlanmamıştır. Bu sondaj çalışmaları

na önümüzdeki yıllarda da devam edilmesi düşünülmektedir.

Kazı Ça/ışma/an

2002 yılı kazı çalışmaları içindört hedef tespit edilmiştir:

1. 16/J açmasında 2001 yılında ortaya çıkartılmış, ancak kazı çalışmaları bitiri
Iememiş 1. tabaka kalıntılarındaki çalışmaları bitirerek tüm kazı alanında 2. tabaka ka
lıntılarını tamamen ortaya çıkarmak.

2. 2. tabakadaki boş alanlarda, 2. tabaka kalıntıları kaldırılmadan bir alt tabaka
yı, 3. tabakayı ortaya çıkarmak.

3. 16/K açmasının kuzeybatı çeyreğinde 5.00x5.00 m.lik bir alanda sondaj çalış

masına başlamak.

4. Kazı alanını doğuya doğru iki yeni açma ile (19/J-K) genişletmek.

16/J açmasında iki alanda, 2001 senesinde yüzey toprağının hemen altında or
taya çıkarılan 1. tabaka kalıntılarında çalışmalar sürdürülmüştür. Açmanın batısındaki

alanda, 1. tabakaya ait yanıklı, küllü bir alan içerisinde sürtmetaş aletler, kasecikler ve
kırık çanak-çömlek parçalarından oluşan bir buluntu topluluğu ortaya çıkarılmıştır. Ay
nı açmanın güneydoğu köşesinde, yaklaşık 3.00x3.00 m.lik bir alanda da 1. tabakaya
ait bir buluntu topluluğunda tümlenebilir çömlekler ile dağınık ve karışık durumda insan
ve hayvan kemikleri bir arada bulunmuştur.

Her iki kesimde de 1. tabaka kaldırılarak 2. tabakaya ait dolguda çalışılmış ve da
ha önce ortaya çıkarılmış olan 2. tabaka yapılarının devamı olan duvarlar bulunmuştur.
Böylece 16/J açmasının tümünde 2. tabakanın ortaya çıkarılması ile birlikte mevcut ka
zı alanının tümünde 2. tabaka çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır (Resim: 1).

Höyükte bugüne kadar yapılan çalışmalarda en geniş alanda ve oldukça sağlam

durumda ortaya çıkarılmış olan mimarı kalıntıların çoğu 2. tabakaya aittir. 2. tabaka ka
lıntıları, taş subasman duvarları, taş döşemeler, ocak yerleri, fırın, tandır, platform gibi
zengin mimarı detaylardan oluşmaktadır. Birçok yapı, tamir ve yenileme evresinin bu
lunduğu anlaşılan bu kalıntılarda özellikle taş duvarlardaki özen ii işçilik dikkati çekmek
tedir. Yer yer 1.00 m.den fazla yükseklikte korunageimiş olan taş duvarlarda yassı taş

lar birbirlerine alıştırılarak yerleştirilmiş ve düzgün duvar yüzleri elde edilmiştir.

Kabaca kuzey-güney, doğu-batı yönlerinde uzanan dörtgen planlı mekan ve ya
pılardan oluştuğu anlaşılan yerleşmede henüz mekan düzenlemeleri, yapı planları tam
olarak anlaşılamamaktadır. Eldeki ilk veriler, tabanı kayrak taş döşeli büyük mekanla
rın bulunduğunu göstermektedir. 17 J-K plan karelerinde ortaya çıkarılmış (Resim: 2,
3), 4.00x4.50 m. boyutlarında böylebir mekan içerisinde bir tandır ve kilden yapılmış

bir petek bulunmuştur. Bu büyük mekan veya yapı ile ilişkili başka bir mekan bulunma
dığı anlaşılmaktadır. Yapının güneyinde, 17 K açmasında, bir kısmı korunabilmiş bir
başka dörtgen planlı mekan veya yapı ile aralarında uzanan yaklaşık 1.50 m. genişlik

te bir sokak/geçit daha sonra yapılan eklerle kapatılrmştır. 2. tabakanın bu kesiminde
ortaya çıkarılmış duvar, döşeme ve platform kalıntıları burada birçok yenileme evresi
nin bulunduğunu göstermektedir.

Önceki yıllarda kazı alanının doğu bitimindeki iki açmada (18/J-K) çok bozuk du
rumdaki 2. tabaka kalıntıları altında 3. tabakaya ait bazı duvar ve taban parçaları ile taş

kümeleri ortaya çıkarılmıştı. 2002 yılında, kazı alanının batı kesimindeki üç açmada
(16-17/J, 17/K) , 2. tabaka kalıntıları kaldırılmadan, aralardaki boş alanların tümünde 3.
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tabakaya ulaşılması arpacı ile yapılan kazı çalışmalarında birkaç yerde 3. tabaka ka
lıntılarına ulaşılmıştır. Azeilikle 16-17/J açmalarında, 2. tabaka kalıntılarının bulunma
dığı hemen tüm alanlarda 3. tabakaya ulaşılmış, 16-17/K açmalarında ise ancak kıs

men 3. tabaka ortaya çıkarılabiimiştir.

16 J ve 17/K açmalarında ortaya çıkarılmış olan taş döşeme ve duvar parçaları
3. tabaka yapılanmasının da olasılıkla 2. tabaka ile benzer olduğunu düşündürmekte

dir. 2. tabaka yapılarının altında, hafif bir aks kayması ile benzer yapıların aynı yerde
tekrar inşa edildiği tahmin edilmektedir.

17 J açmasında geniş bir alanda ortaya çıkarılmaya başlanan 3. tabaka kalıntı

ları çok bozuk durumdadır. Planları saptanamayan taş döşeme ve duvar parçaları, taş

toplulukları çok yanıkıl bir dolgu ile birlikte bulunmuştur. Bu kesimde 3. tabakada yo
ğun tahribat olduğu anlaşılmaktadır.

2002 yılında 16/K açmasında yapılması öngörülen derin sondaja başlanama

mış, kazı alanının doğuya doğru genişletilmesi için kazılmaya başlanan iki yeni açma
nın ise sadece yüzey toprağı kaldırılabilmiştir.

2002 yılı kazı çalışmaları dar bir alanda ve kısıtlı süre içerisinde gerçekleştirilmiş

olmasına rağmen, önemli miktarda buluntu ele geçirilmiştir.

Buluntular
Tümü el yapımı olan Tepecik-Çiftlik çanak-çömleği üzerinde yapılan.çalışmalar

da şimdiye kadar ince ve kaba mallar olarak iki ana grup tespit edilmiştir. Ince mallar,
kırmızı, siyah, devetüyü ve kahverengi astarlı mallar olarak dört alt gruba ayrılmıştır.

Kaba mallarda iki alt grup tespit edilmiştir: 1.Yüzey işlemi yapılmamış mallar. 2. Dış
yüzeyi kaba, iç yüzü açkılı mallar ("mutfak kapları"). Bu mal grupları hamur ve yüzey renk
lerine göre de kirli sarı, devetüyü renkli, kırmızı ve gri mallar olarak da ayrılmaktadır.

Dışa açılan ağızlı kaplar; düz ağızlı, boyunlu, büyük saklama kapları ve küçük
kaseler en yaygın kap formlarıdır. Diğer formlar arasında, dışa eğik düz, dışa eğik dış
bükey, basık ve küresel gövdeli, basit, düz, yuvarlak, ve inceltilmiş ağızlı, yuvarlatılmış

düz dipli çanak ve kaselerdir. Az miktarda dar ağızlı kap parçaları da bulunmuştur.

Ele .geçirilen çanak-çömlek grupları içerisinde üç farklı bezeme tekniği tespit
edilmiştir. Ince mallardan kırmızı ve devetüyü astarlı mal qruplannda kabartma beze
meleri yaygındır ve çeşitli hayvan ve insan figürleri kullanılmıştır. Azeilikle boynuzlu bü
yükbaş hayvanların yanında bir köpek tasviri de bulunmuştur (Resim: 4, 5). Figürlerin
çoğunun hareket halinde betimlenmiş oldukları da pikkati çekmektedir. Ikinci bezeme
tekniğini kazı ve nokta bezemeler oluşturmaktadır. Ince malların siyah astar ii mal gru
bunda kullanılan bu teknikte üçgen, sarmal, menderes gibi motifler kullamtrmştıre.

Uçüncü bezeme tekniği ise boya bezemelilerdir ve çok az miktarda bulunmuştur.

Yontmataş endüstrisinde, dilgi üzerine şekillendirilmiş baskı düzeltili ok uçları, en
dikkati çeken buluntulardır (Resim: 6, 7). Iki yüzü düzeltili ok uçları Konya Ovası'nda

bulunan Neolitik Dönem ok uçları ile benzerlikler gösterir. Tek yüzü düzeltili ok uçları

ise daha yakın çevredeki Neolitik Dönem ok uçları ile benzerlikler gösterir. Çok miktar
da bulunmuş olan "Y" biçimli dilgiler burada yaygın olarak iki vurma düzlemli üretim zin
cirinin bulunduğunu göstermektedir. Bunların dışında çekirdekler, kazıyıcılar da olduk
ça yaygın olarak kullanılmıştır. Kazıda ele geçirilen çekirdekler yüzeyden toplanan çe
kirdekler kadar fazla değildir. Tepecik-Çiftlik'te yakın bölgedeki farklı obsidiyen yatakla
rından gelen obsidiyenlerin kullanılmış olduğu görülmektedir.

Sürtme taşlar içerisinde çeşitli boy ve tiplerde yassı baltalar, satırlar dikkati çek
mektedir; ayrıca taş topuzlar, perdah taşları, biley taşları, vurgu taşları, dörtgen ve disk
biçimli bazalt aletler ve öğütme taşları bulunmuştur.

3 Bıçakçı, E., "Iepecik-Çittltk Höyüğü (Niğde) Kazısı ışığında Orta Anadolu Tarihöncesi Kültürleri ile ilgili Yeni bir De
ğerlendirme", TUBA-AR4, 2001, Resim 12-13.
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Geçmiş yıllarda olduğu gibi kemik aletler sayısalolarak en geniş alet topluluğu
nu oluşturur (Resim: 8). Çeşitli boy ve tiplerde kemik bızlar çoğunluktadır-. Kullanım bi
çimi tam bilinmeyen, hayvan uzun kemiklerinden yapılmış çeşitli aletler, perdah aletle
ri, yassı kemiklerden yapılmış spatüller, olası kaşıklar diğer kemik buluntular olarak sa
yılabilir.

2002 yılı çalışmalarındada, yine bol miktarda yabani at ve eşeğin5 phalanx ke
niiklerinden yapılmış idoller bulunmuştur. Idollerin bir kısmı, doğal biçimleri değiştiril

meyecek biçimde işlenmiştir; bir kısmında ise daha yoğun düzelti izleri bulunmaktadır

ve kemiklerin çıkıntılı kısımları düzleştirilrniştire.

2001 yılı çalışmalarında ele geçirilmiş buluntular arasında taştan yapılmış bir
heykelcik de bulunmaktadır. 17 cm. yükseklikte, oturur pozisyondaki heykelciğin başı,

önünde kavuşturulmuş kolları, kalçası belirtilmiştir. Gözler ise iki ince çizgi ile betimlen
miştir.

Sonuç
Tepecik-Çiftlik'te ortaya çıkarılmış olan 3 tabakada ele geçirilen malzeme farklı

lık göstermemektedir. 1. tabakadan mimari kalıntı şimdilik bulunamamıştır.2 ve 3. ta
baka mimarisinin ise yakın benzerlikler gösterdiği anlaşılmaktadır. Bugüne kadar yapıl

mış olan değerlendirmeler Tepecik-Çiftliğin üst tabakalarının Neolitik Dönem sonu ile
Kalkolitik Dönem başlarınatarihlenebileceğinigöstermektedir. Mutlak tarihlendirme için
radyokarbon tarihlerinin sonuçları henüz belli olmadığından, kesin tarihlendirme yap
mamız şimdilik mümkün olamamaktadır.

M.Ö. 7 ile 6. binyıllara tarihlendirilebileceği anlaşılan bu yeni kültürün yayılım
alanı hakkında da bilgilerimiz sınırlıdır. Eldeki veriler, Kapadokya volkanik bölgesi ve
çevresinde varlığını sürdürmüş olan bu kültürün kuzeyde, Tuz Gölü'nün bugünkü ku
zey sınırlarına, güneyde ise Bor Ovası ve olasılıkla Toros Dağları'na kadar uzanan bir
alanda yayıldığını göstermektedir. Bu yeni kültürün batıda Konya Ovası kültürleri ile
ilişkili olduğu, özellikle yontmataş endüstrisindeki benzerliklerden anlaşılmaktadır.

Tepecik-Çiftlik'te bulunan bu yeni kültür ile ilgili bilgilerimiz ilerleyen kazılarla bir-
likte artacaktır. .

Katkılar

Tepecik-Çiftlik 2002 yılı çalışmalarının gerçekleşmesindemali destek sağlayan,

Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Işletmeleri Merkez Müdürlüğü'ne (DASıMM) teşekkür
ederiz.

4 Bıçakçı, E., "Tep.ecik-Çiltlik Höyüğü (Niğde) Kazısı ışığında Orta Anadolu Tarihöncesi Kültürleri ile ilgili Yeni bir De
ğerlendirme", TUBA-AR 4, 2001, Resim 18. Bıçakçı, E. ve E. Faydalı, "Tepecik-Çiltlik 2000 Yılı Çalışmaları", 23. Ka
zı Sonuç/an Topıemısı z. Cilt, Ankara, 2002, Resim 8. Bıçakçı, E., "Tepecik-Çiltlik", Arkeoat/as 1, 2002, 139. Bıçakçı,

E., "Tepecik-Çiltlik. Un nouveau site en Anatolie centrale", Dossiers d'Archeoloqle 281, 2003, 46-47.

5 Yabani at (Equus ferus) yabani eşek (Equus hemionus, Equus hydruntinus)
6 Bıçakçı, E ve E. Faydalı, "Tepecik-Çiltlik 2000 Yılı Çalışmaları" 23. Kazı Sonuç/an Top/antısı 2. Cilt, Ankara, 2002,

Resim 9. Bıçakçı, E., "Tepecik-Çiftlik Höyüğü (Niğde) Kazısı ışığında Orta Anadolu Tarihöncesi Kültürleri ile Ilgili Ye
ni bir Değerlendirme", TUBA-AR 4, 2001, Resim 19.
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Resim 1: 16J açmasının yukarıdan görünümü

Resim 3: 17K açmasının yukarıdan görünümü
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Resim 2: 17J açmasının yukarıdan
görünümü

Resim 4: Kabartma insan ve köpek be
timli çanak çömlek parçası



Resim 5: Kabartma boğa betimll çanak
çömlek parçası

Resim 7: Obsidlyen ok ucu

Resim 6: Obsidiyen alet

Resim 8: Kemik bız
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2002 YILI HARMANÖREN MEZARlıK KAZISI

Mehmet ÖZSAiT*

Isparta'nın 27 km. kuzeydoğusunda yer alan Göndürle Höyük Mezarlığı'ndaki
2002 yılı kazılarımıza Isparta Müzesi adına, bilimsel başkanlığırruz altında ve esas ola
rak kendi lmkanlanrmzm yanı sıra, çok sınırlı olarak da Istanbul Universitesi Rektörlü
ğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği'nin katkılanyla devam edilmiştir".

Alan yöneticiliğini Arkeolog Nesrin Ozsait'in yaptığı kazıya, LU. Edebiyat Fakültesi
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'dan Araş. Gör. Hamdi Şahin, Araş. Gör. AbdullahDündar,
yüksek lisans öğrencilerimizdenArkeolog Derya Çığır, Evren Şar, Tarih, Klasik Arkeolo
ji ve Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümülerinden toplam 14.lisans
öğrencisi, Paleoantropolog Dr. Songül Alparslan Roodenberg ile ..Konya Selçuk Univer
sitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'dan Dr. Azdemir Koçak, Siyas
Cumhuriyet Universitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'dan Oğ
retim Görevlisi Adem IŞık, Arkeolog Mustafa Bilgin, Isparta Müzesi'ni temsilen Arkeolog
Mustafa Akaslan ve Arkeolog Ferhat Inci katılmışlardır. Ozveriyle çalışan tüm ekip üye
lerimize candan teşekkür ederim. Ayrıca, ekibimizin ilk günlerdeki gıda maddeleri ihti
yacını önemli ölçüde karşılayan Doç. Dr. Muhammed Hanefi Kutluoğlu ile Yöre Market
sahiplerine ve Kimyager Nihai Ozan'a; kırtasiye ihtiyacımızı karşılayan Başak Ticaret
sahibi Tarihçi Halil Sürel'e; temizlik malzemeleri ihtiyacımızı karşılayan Tarihçi Suat
Çağlar'a; Isparta Valiliği'ne ve kendi sınırlı imkanları içinde bize yardım eden Atabey
Kaymakamı Sayın Erdoğan Kanyılmaz'a; imkanları ölçüsünde bize son derece değer

li yardım ve destek veren Isparta Kültür Müdürü Sayın Mehmet Oruç ile Isparta Müze
Müdiresi Sayın Jale Dedeoğlu'na; Harmanören Köyü'nde bize yardımcı olarak her so
runumuzu çözüme ulaştıran Sayın Talat Tosun'a ve Muhtarımız Sayın Yusuf Tosun'a
ve Harmanörenliler'e ne kadar teşekkür etsem azdır.

26 Ağustos 2002-19 Eylül 2002 tarihlerinde sürdürülen kazıda tek açmada ça
lışıldı. 2000 yılında açılan R açmasının batısında, 5x5 m. boyutlarında başlanan ve to
pografik planda 110 karesinde görülen U açması, çıkan küplerin durumuna göre kuzey
ve güney duvarlarındaceplerle genişletildi.

Açma U (Çizim: 1, Resim: 1 ve 2).
Bu yıl da küp mezardan başka gömü tipine rastlanmadı. Çalışmalar sonunda 6

adet mezar tespit edildi. Bulunan küp mezarlardan U 5 günümüzdeki sürüm ve ekim
nedeniyle, diğerleri Tunç Çağında, U 2 düzenlenirken U 3, U 6 yerleştirilirken U 1 tah
rip edilmiştir. Diğer açmalarda bulduklarımızgibi, küpler doğu-batı doğrultusunda, ağız

açıklıkları doğuya yönelik yerleştirilmiştir. Küplerin ağız açıklıkları büyük bir taşla örtü/
müştür. Küpler doğanın tahribine uğramış, ezik ve kırık olarak günümüze gelmiştir. Ko-

prof. Dr. Mehmet ÖZSAiT, istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, 34459 Vezneeiler
Istanbul! TURKIYE.

Proje No: 2 ! 27082002.
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ruma ve destek taşlarıyla birlikte, el değmemiş olarak bulunan mezarlar bize, taş dol
gunun devirlere göre nasıl değişime uğradığı hakkında güzel fikir vermiştir.

Mezar U 1: (Resim: 3) -27 cm. derinlikte taş dolguya ulaşılan mezar küpü, -130
cm.de tamamen açığa çıkarılmıştır. Mezarın üzerine yığılan keramik ve taş yığını kal
dırıldı~ında HOM02U1 mezar küpünün HOM02U6 mezar küpü yerleştirilirken tahrip
edildigi, bu yığının mezar U1'e değil, mezar U6'ya ait olduğu anlaşıldı (Resim: 4 ).

Güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda hafif bir meyil ile yerleştirilen HÖM02U1
mezar küpünün ağzı oldukça iri düz doğal bir taşla kapatılmıştır. Bunun da üzeri koru
ma ve destek taşlarıyla örtülmüş olmalıdır.

HÖM02U1 mezar küpü içinde iki bireye ait kemikler bulunmuştur. Kemiklerin du
rumundan anlaşıldığına göre ilk birey, ikinci birey yerleştirilirken, ikinci birey de mezar
U6 düzenlenirken tahrip edilmiştir. Ilkinde HOM02U1 'in ağız açıklığını örten kapak ta
Şı kaldırılarak içindeki gömü geriye iteklenmiş, yeni gömü yapılarak kapakyeniden ka
patıimıştır. Bu mezar küpü OTÇ başlarında bu sefer, kapak taşı oynatılmadan, üstten
kırılarak, omuz kısmından açılmış, fazla derine inilmeden bireyin yalnız kafatası küpün
içine iteklenerek iskeletin üzerine HOM02Ul? yerleştirilmiştir ( Resim: 5). Armağan ola
rak.. üç gaga ağızlı testi (HOM02U1-1, HOM02U1-2, HOM02U1-3) ve bir ağırşak

(HOM02U1-4) bulunmuştur.

HÖM02U2 (Resim: 6): EI değmemiş fakat kırıklı olarak ele geçirilmiştir. Güney
doğu-kuzeybatı doğruıtusunda meyilli olarak yerleştirilen küpün doğuya bakan ağız

açıklığı ..düz bir tarla taşı ile kapatılmıştır. Mezar U2 düzenlenirkan Mezar U 3 dağıtıl

mış, HOM02U3 mezar küpünün üst gövde parçaları HOM02U2 küpünde destek ve ör
tü malzemesi olarak kullanılmıştır. Ele geçirilen cranium ve uzun kemik parçalarından

gömünün çocuk olduğu anlaştlrnaktadır. Mezar U 2 de şahsi eşya olarak iki adet spiral
tunç halka (HOM92U2-3, HOM92U2-4), armağan olarak ağırşak (HOM02U2-5), gaga
ağızlı iki testi (HOM02U2-1, HOM02U2-2) ve bir adet testi ele geçirirmiştir (Resim: 7).
Gaga ağızlı iki testinin yan yana, hemen hemen diplerinde bir ağırşakla beraber üçlü
olarak bulunması, daha önceki yıllarda bulunanlarla benzerlik gösterir. Fakat şimdiye
dek olduğu gibi, ölünün göğüs veya baş arasında değil, ayak ucunda ve küpün dibin
de ele geçirilmesi Harmanören mezarlığında ilk kez görülmektedir.

HÖM02U3 (Resim: 6): Mezar küpünden in situ olarak elimize yalnız alt gövde
parçaları geçmiştir. Ancak mezar U2'nin örtü taşları arasında topladığımız küp kırıkla

rıyla HOM02U3'ü ıaboratuvardatümleyebildik.Bu mezar da gömü verdi. Kemiklerden
bireyin çocuk olduğu anlaşılmaktadır. Mezar, armağan vermemiştir.

HÖM02U4 (Resim: 8): Mezar küpü el değmemiş, fakat kırıklı olarak ele geçiril
miştir. Bu mezarın da bir kez kullanılmadığı kapak taşının durumundan anlaşılmakta

dır. Ağız ve boyunda kırılan kısım başka küp ve düz taşlarla örtülmüştür. Mezar açıldık

tan sonra birey geriye iteklenerek ikinci ve üçüncü gömü yapıımıştır. Ilk iki bireyin eriş

kin, üçüneünün ise çocuk olduğu anlaşılmaktadır. Ilk bireyler geriye iteklenirken ölünün
yatırılacağı kısmın tümüyle temizlenmediği qörülmüştür. Şimdiye kadar bulunan mezar
küplerinin aksine, kapak taşının da gelişi güzelolması ve küpün ağız açıklığını tam ört
memesi, bu mezarın aceleyle yapıldığını göstermektedir. Kırılan kısım başka iri küp
parçalarıyla kapatıldıktan sonra, yine küp kırıkları ve taşlarla korunmaya alınmıştır. Kü
pün kırılan ağız parçası da by koruma taşları arasında kullanrlrruştjr, Mezar arrnaöam
olarak gaga ağızlı bi.r testi (HOM02U4-1), gaga ağızlı iki testicik U-:l.OM02U4-2, HOMO
2U4-3), bir küpe (HOM92U4-9), bir adet topuz başlı tunç iğne (HOM02U4-4), bir adet
tunçtan dikiş iğnesi (HOM,Ç)2U4-5) ile üç parça tunç plaka ele geçirilmiştir. Tek delikli
dikçlörtgen tunç plaka (HOM02U4-6), ardı sıra dörtgen delikli dikdörtgen ,.tunç plaka
(HOM02U4-7) küpün omuz kısmında; iki delikli dikdörtgen tunç plaka (HOM02U4-8)
küpün dip kısmında altta, dağınık olarak, kemikler arasında görülmüştür. Bunlar, ilk iki
bireye ait olsalar gerek. Hangi armağanın hangi bireye ait olabileceği, in situ olmadı

ğından anlaşılamamıştır ( Resim: 9, 10).
Mezar U 4'te dikkat çekici bir düzenleme, omuz üzerine konan koruma taşların

da görülmektedir. Orta boy tarla taşlarından bir dizi omuz üzerinde boynu çevrelemek-
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te, yarım daire şeklinde doğuya doğru, küp dışında da devam etmektedir (Resim: 8).
Küpün omzu veya boynu üzerindeki bu taş dizeteri daha önceki yıllarda da bazı mezar
küplerinde dikkatimizi çekmişti. Ornek olarak HOM95E9 mezar küpü boynu üzerindeki
seçme taş dizelerini gösterebiliriz. Bunların omuz üstüne ve boyun çevresine örtülen
küp kırıklarının dışında başka bir anlamı olup olmayacağını sorgulamıştık. Şimdi bura
da, el değmemiş bir mezarda tümüyle karşımıza çıkması bizi düşündürdü. Bu taş dize
lerinin özel bir amaçla, bir inançla böyle sıralandığını varsayabiliriz.

Mezar US (Resim: 2): Eskiden bir gül bahçesi olan, bu alanda ekim dikim sırası

yapılan kazılarda tahribata uğramış. Doğrultusu anlaşılamamaktadır ve küp kırıkları

yanı sıra bulunan birkaç uzun kemik ve cranium parçası burada içinde gömü olan bir
mezar küpü olduğunu göstermektedir. Dağınık halde bulunan büyük taş blokları da me
zarın koruma taşları olabilir. Bazı çömlek parçaları yanında, iki tunç halka da ( HOMO
2U5-1, HOM02U5-2) mezar sahibinin özel eşyası olmalı.

.. Mezar U 6 (Resim: 4, 5): Mezar U6 orç başlarında, tre 3 başlarına ait olan
HOM02U1 mezar küpünün kapak taşı kaldırılmadan, küpün üst gövdesinin omuz altı

na kadar kırılarak HOM02U6 mezar küpünün yerleştirilmesiyle düzenlenmiştir. Olduk
ça dik yerleştirilen küpün boyu kadar bir derinliğe inildikten sonra küpün ağız kenarın

dan yukarıya kadar kapak taşının iç tarafı ve küpün altı, toplama iri tarla taşlarıyla des
teklenmiş. Içine gömü yapıldıktan sonra güneydoğuyabakan ağız açıklığı fazla iri 01
mayan bir taş ile kapatılmış. Uzeri çanak çömlek, küp kırıkları, küçüklü büyüklü topla
ma taşlarla örtülmüştür. Oyle ki, açmada derinleşmeğe başlayıp en üsttekiilk taş kitle
sini açığa çıkardığımızda, her iki küp .çle görünmüyordu. Bu taş yığın kaldırıldığında,

yukarıda değindiğimiz gibi, mezarın HOM02U6 düzenlenirken tahrip edildiğini, bu yığı

nın da Mezar U 1'e değil, Mezar U 6'ya ait olduğu anlaşılmıştır.

HÖM02U6 mezar küpünde, Harmanören mezarlığındaki diğer M.Ö. ii. binyılı gö
mülerinde olduğu gibi, mezar armağanınarastlanmarruştıre.Kemiklerden bireyin küçük
bir çocuk olduğu anlaşılmaktadır.

Bu kazı sezonu ele geçirilen mezar küpleri ve armağanları Harmanören keramik
envanterine yeni formlar katmıştır. Dışa dönük kalınlaştırılmışdudaklı, dibe doğru dara
lan, halat motifli veya düz şeritlerle çevrelenrniş, geniş gövdeli dar düz dipli büyük küp
lerin yanı sıra3 , bu sezon bulduğumuz, HOM02U6 yine dışa dönük kalınlaştırılmışdu
daklı, dibe doğru genişleyen gövdeli ve dar düz dipli orta boyda bir küptür (Resim: 5,
11). Harmanören mezarlığındaorç için oldukça karakteristik olan bu tip bant bezeme
ii mezarlar, diğer merkezlerde de görülmektedir. Ancak, bu merkezlerdeki bant beze
meli örnekler form açısından Harmanören buluntularından farklıdırs.

Harmanören mezarlığında şimdiye dek ele geçirilen buluntulardan orç mezar
ları düzenlenirken ırç mezarlarının gözetilmediği, küpleri yerleştirmek için önceki me
zarların tahrip edildiği görülmüştür. Bu durum, höyükte yaşayanlar için yeni bir mezar
lık sahasının açılmadığını,dolmuş olan mezarlığın tahripedilerek kullanılmışolduğunu
göstermektedir. orç mezar küplerinin üstlerinin çok kalın taş ve toprak yığınıyla örtül
düğü görülür. Bu durumu tespit ettiğimiz örneklerden biri de U 6 mezar küpüdür. Bu
küpte, mezarın üstünü örten toplama, irili ufaklı taş ve küp kırıkları arasında, iri taşlar
la dairesel bir taş dizesi dikkatimizi çekmiştir. Bu, Semayük'te görülen dairesel taş di
zelerinden farklı da olsas, aynı amaca yönelik olmalıdır. Bunun yalnızca mezarın yeri
ni ..belirtmekten başka, dinsel bir amacının da olduğunu düşünebiliriz. Bundan başka,
HOM02U4 mezar küpü omzunda, boynu çevreleyen koruma taşlarının doğuya çloğru
dairesel bir şekilde yerleştirildiğini belirtmiştik. Bu gözlemler doğruıtusundabiz, ırç 2

2 HÖM95F3 (Özsait ~996: 460 \1,9); HÖM95G4 (Özsait 1996: 461); HÖM99P10 (Özsait 2002: 330 vd.); HÖMOOR2 (Öz-
saıt 2002: 331); HÖMOOR20 (Ozsalt 2002: 332).

3 HÖM99P10 (Özsait 2002: 330); HÖMOOR2 (Özsait 2002: 330 vd).
4 Emre 1978: Fig. 7-8, Seeher 2000: 219, Abb. 73: 3, 220, Abb. 74: 1, Bilgen 2002: 15, Çiz. 1-2.;
5 Semahöyük'te toprağın yüzeyinde çember şeklinde görülmektedir, burada ise taş dolgunun arasında seçilmektedir.
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ve iTÇ 3 safhalarında mezar-gömü geleneğinin, bazı örtüm farklarıyla, kesintisiz ola
rak devam ettiğini, ancak OTÇ'de mezar-gömü geleneklerinde gözle görülür değişiklik

ler olduğunu görmekteyiz. Harmanören Mezarlığı'nda ITÇ ii ve ITÇ IIl'de bireyin hafif
sağa yönelik, hacker durumunda, kollar sağ tarafta birleştirilmiş olarak yatırılmalarına

karşms, OTÇ küplerinde bulunan ölülerin ise yine hacker durumunda fakat sırt üstü
yerleştirilerek kollarının gögüs altında kavuşturulmuş oldukları qözlenrniştir", Bu du
rum, Anadolu'nun bu dönemdeki siyasal ve kültürel anlamda kazandığı yeni ivmeler de
göz önüne alındığında, buraya gelen yeni bir toplulukla açıklanabilir. Yeni gelen toplu
luk, her ne kadar kendine özgü gömü geleneklerini uyguladıysa da, eski geleneğin iz
lerini halen devam ettirmektedir. Bu konu, daha sonraki yazılarımızda ayrıntılarıyla ele
alınarak irdelenecektir.

Kaldırılan küplerin ve küçük buluntuların Kazı evimizde yaptığımız temizliğinin

yanı sıra, konservasyon ve tümleme çalışmalarına da devam edilmiştir. 2902 yılı kazı

sezonunda temizlik ve tümlemesi tamamlanan 28 envanterlik eser ile HOM02U1 ve
HÖM02U4 mezar küpleri, tümlemeleri müzede yapılmak üzere, etütlük eser olarak, tu
tanakla Isparta Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.
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Resim 1: Açma U, çalışmanın ilk aşamaları

Resim 2: A9n:!a ..U, batıdan doğuya genel
gorunum
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Resim 3: Mezar U1, genel



Resim 4: Mezar U1 ve U6

Resim 6: HÖM02U2ve HÖM02U3mezar
küpleri

448

Resim 5: HÖM02U1 mezar küpü bulun
tuları ve HOM02U6 mezar
küpü

Resim 7: Mezar U2 iç buluntu



Resim 8: Mezar U4

Resim 9: Mezar U4, iç buluntu
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Resim 10: Mezar U4, iç buluntu



Resim 11: HÖM02U6 mezar küpü kaldırılır
ken

Resim 12: Atölye çalışması

Resim 13: 2002 yılı kazı ekibi
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KELENDERis 2002 YILI KAZISI RAPORU

K.Levent ZOROGLU*
Ayşe ÇALlK-ROSS
Mehmet TEKOCAK

Volkan EVRiN

Kültür Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi'nin ortak projesi olarak 1987 yılından iti
baren yürütülen Kelenderis kazılarının 2002 yılı çalışmaları 22 Temmuz-22 Eylül tarih
lerinde gerçekleştirilmiştir. Kazjlanmıza Selçuk Universitesi'nden Arş. Gör. S. Sağlan
ve lisans öğrencileri; Anadolu Universiteşi'nden Doç. Dr. Ayşe Çalık-Ross ve Arkeoloji
Bölümü öğrencileri, Süleyman Demirel Universitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden
Yard. Doç. Dr. M.Ali Kaya ve ODTU Su Altı Topluluğu üyeleri katkıda bulunmuşlardır.

Anıtlar ve..Müzeler Genel ryıüdürlüğü'nün verdiği ödenek dışında Selçuk Universitesi,
Anadolu Universitesi, DOSIMM ve Türkiye Uluslararası Sualtı Arkeolojisi Vakfı (TINA)
maddi katkıda bulunmuştur".Kültür Bakanlığı'nı Berran Çilingir, Mustafa Ergün ve Işık

Adak-Adıbelli (Sualtı) belirli dönemlerde temsil etmlşlerdlr".

Bu yılki kazı çalışmalarımıza temelolarak üç ayrı alanda devam edilmiştir. Birin
ci çalışma alanımızı; kentinakropolünü oluşturan yarımadanın limana bakan kuzey te
rasında ilk kez 2000 yılında başlanan, 2001 yılında da genişletilmiş olan akropoldeki
sonda, ikincisini .Iimanın batısında yer alan agora, üçüncüsünü ise Iimanın batısında

~er alan theatron oluşturmaktadır. 2002 yılı çalışmalarımız içerisinde Kelenderis'in do
gl:!sunda, Büyükalan mevkiinde bir mezarın da temizliği yapılmıştır. Bu yıl ilk kez OD
TU-SAT Batık Araştırmaları ve SAD Sualtı Arkeolojisi Araştırma Grubu üyelerinin oluş

turduğu bir ekip de kentin kıyılarında sualtı yüzeyaraştırmaıarı yapmıştır.

1. YUKARI KENT (AKROPOL) ÇALIŞMALARI
Kelenderis'te 2002 yılı çalışma alanlarımızdan biri olan Yukarı Kent'teki kazılara

ilk kez 2000 yılında KL-114 plan karesinde 5x5 m.lik küçük bir sondajla başlanmıştır

(Resim: 1).2001 yılında ise açtığımız bu sondajın batı ve kuzeyinde kazı alanımızı KL
KK 114 ana plan karesi içinde 10x14 m. ölçülerinde genişleterek 2000 yılında ele ge
çirilen mimarınin bir bölümünü tamamlama; ayrıca stratigrafimizi de revize etme olana
ğı bulmuştuk. Bu yıl da alt terasta çalışmalara ağırlık verdik ve önceki yıllarda ele ge
çirilen mimarıyi tamamlamaya çalıştık.

Prof. Dr. Levent ZOROGLU, S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, KonyarrÜRKiYE
Doç.Dr. Ayşe Çalık-Ross, A.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, EskişehirrrÜRKjYE

Arş.Gör, Mehmet Tekocak, S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, KonyarrÜRKjYE

Volkan Evrin, ODTÜ Sualtı Topluluğu Batık Araştırmaları Grup Başkanı, AnkararrÜRKiYE

1, Maddi katkılarından dolayı tüm bu kuruluşlara, değerli yöneticilere ve üyelerine teşekkürlerimizi sunarız.

2 Ayrıca çalışmalarımıza katkıda bulunun tüm araştırmacılarımıza, öğrencilerimize teşekkür borçluyuz._Aydıncık'ta bu
lunduğumuz sırada, çalışmalarımıza sağladığı destekten dolayı Aydıncık Kaymakamı Sayın ılhan Unsal, Belediye
Başkanı Sayın Ahmet Bahar'a teşekkürlerimizi sunarız.
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2002 yılı akropol çalışmalarımızı kuzey terasta KL-114 ana plan karesi içinde yer
alan W alt plan karesinin (Harita: 1) bir bölümünde, yani surlara en yakın ve en alt te
rasta, 8x7x6x3 m.lik alanda sürdürdük. Burası denizden ortalama +5.64 m. yüksekte
dir ve kazıya başlandığında, bu alanda, terasın batı kesitine yakın yerde kuzeybatı-gü

neydoğu yönlü bir duvar (2 numaralı duvar) ile, kuzey keslte yakın yerde ilk kez 2001
yılında ortaya çıkarılan ve doğu batı yönünde uzanan olası bir duvara (1 numaralı du
var) ait taş sırası ile doğu kesite yakın yerde tek parça yassı bir taş bloğu bulunmak
taydı (Plan: 1).

Akropolde bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda oldukça yoğun bir mi
marı kalıntıortaya çıkarılmıştı (Plan: 1). Halbuki, W alt plan karesinde bu yıl çalışaca

ğımız alanda, yukarıda tanımladığımız 2 duvar dışında, toprak yüzeyinde herhangi bir
mimarı kalıntının bulunmaması sebebiyle, burada oldukça titiz bir çalışma yürüterek
akropolün dolgu malzemesinin, yoğunluğu ve katmanları hakkında daha iyi bir fikir el
de etmeyi hedefledik.

Çalışmalarımıza yüzeyde yoğun şekilde bulunan kömür tozu ile karışık toprak
tabakasının temizlenmesi ile başladık. Yapılan derinleşme çalışmalarımız sırasında,

geçen yıl doğu-batı yönlü küçük bir taş sırası şeklinde ortaya çıkarılan 1 No.lu duvar
kalıntısının tamamı ortaya çıkarılmıştır. (Resim: 2; Plan: 2). Uç sıra halindeki duvarda
düzgün olmayan, kiminin köşeleri yuvarlak, farklı büyüklüklerde moloz ve kayrak taşla

rın yanı sıra birkaç devşirme mermer sütun gövde parçası kullanılmıştır. Toprak/çamur .
harcıyla örülen duvarın derzlerine küçük ve yassı moloz taşlar doldurulmuştur. Duva
rın batı ucundan doğuya doğru uzantısının 4.25 m.sinde herhangi bir eşik taşı olma
masına karşın, 1.20 m.lik bir açıklık bulunmaktadır (Plan: 2). Duvarın bundan sonraki
bölümü deniz yönünde bir kavis yapar. Bu duvarın buradaki en geç mimari olduğunu
söylemeliyiz. Söz konusu duvar, altından başka bir duvarın (4 numaralı duvarın) daha
ortaya çıkmasıyla kaldırılmıştır.

Terasın batı kesitine yakın yerde kuzeybatı-güneydoğu yönlü bir duvar evvelki yıl

çıkarılmıştı (Plan: 2). Bu duvar 2 numaralı duvar olarak adlandırıldı. Kireç harcı ve mo
loz taşlarla örülen duvarın hemen önündeki alanın kireç ve küçük moloz taş kaplı oldu
ğu görüldü. Burada yürütülen çalışmalarımızda +5.37 m. kotunda meydana gelen bir
göçme sonrasında 2 No.lu duvarın hemen altında, doğuya doğru 0.48 m. çrkıntrsı olan
ve bu duvara paralel uzanan bir duvar kalıntısı ortaya çıkarılmış (Resim: 2; Plan: 2) ve
3 No.lu duvar olarak adlandırılmıştır. Ust kısmı tamamıyla kireç harcı ile kaplı olan du
varın uzunluğu 2.89 m. olup genişliği tam olarak tespit edilememiştir. Duvar irili ufaklı

moloz taşlar ve kireç harcıyla örülrnüştür, Ayrıca +4.14 m. seviyesinde, 2 No.lu duva
rın doğusunda muhtemelen kireç çukuru olarak kullanılan kireçli bir zemin (0.75xO.97x
0.95 m. ölçülerinde) açığa çıkmıştır. Buradaki temizlik sırasında çoğunluğu Roma Dö
nemine ait ticari amphora, güveç ve testi parçaları ile Hellenistik Döneme ait tabak ve
kase parçaları ortaya çıkarılmıştır. +4.77 m. kotunda 3 No.lu duvara yaklaşık dik bir açı
ile bağlanmış olan ve kaldırılan 1 No.lu duvarın altında, bu duvara paralel uzanan do
ğu-batı yönlü olan 4 numaralı duvar açığa çıkarılmıştır (Resim: 2; Plan: 2). Çalışmala
rımızın devamında +4.64 m. kotunda, kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu bir duvar daha
bulunmuş olup 5 numaralı duvar olarak isimlendirilmiştir (Resim: 2; Plan: 2). Söz konu
su duvarın üstten görüldüğü kadarıyla dışa bakan her iki yan yüzünde büyük moloz
taşlar kullanılmış olup araları, daha küçük ebatta irili ufaklı moloz taş ve kireç harcı ile
örülrnüştür. Ust yüzeyi 1.23 m. genişliğinde olan duvar, her iki yan tarafında, içe doğru

yaklaşık 0.12 m. lik kavis yapar. Bu şekilde kavisli bir yüzeyin bulunması duvarın to
nozlu bir örtüye geçiş sağladığı fikrini vermektedir. Bu durum dikkate alındığında, bu
rada tonozlu ve oldukça yüksek ve büyük bir yapının yer alma olasılığı doğmuştur. Du
varın her iki yanında seviye indirme çalışmalarına 2003 yılında devamedileceği için,
sözünü ettiğimiz bu tonozlu yapının fonksiyonu hakkında şimdilik bir şey söylemek ola
sı değildir. Ancak, Kelenderis mozaiği dikkate alındığında, yaklaşık bu noktada bir ter
sane binasının yer aldığı düşünülürse, söz konusu tonozun böyle bir yapıya ait olması
olasılığı artmaktadır.
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+5.45 m..derlnlikte, 0.57x0.46 m. ölçülerinde ters duran bir çatı kiremidi üç par
ça halinde bulunmuştur. Söz konusu kiremidin hemen altında ise 3 adet pişmiş toprak
ve bir adet güveçten oluşan bir kontekst ortaya çıkarıldı. Olduğu yerde kırılmış olan gü
vecin i~erisi toprakla dolmuştu ve içerisinde bazı hayvan kemikleri vardı. Kandillerden
ikisi saglam, biri kırıktır. Dairesel biçimli discusu olan bu kandilin omuz bölümünde, ka
Iıpta yumurta dizisi (ovoio) süsü bulunmaktaydı. Güvece daha yakın olarak ele geçiri
len ikinci kandilin discusu üzerinde kuğu kılıgına girmiş Zeus'un Leda'yı tohumlaması

betimi bulunmaktadır (Resim: 3). Discusu üzerinde tomurcuk süsü bulunan üçüncü
kandil ise kırık olmasına karşın, bazı eksik parçalar dışında tamamlanmıştır. Ele geçi
rilen buluntulardan, bilhassa kandiller dikkate almdıörnda, bu kontekst M.S. 1. yüzyılın
ikinci yarısı ile M.S. 2. yüzyılın ilk yarısına tarihlenir3.

W alt plan karesinin doğu kesitinden 2.00 m. batıda, toprağın içindeki seramik
yoğunluğunun arttığı gözlendi. Bu alanda devam edilen çalışmalar sonucu çok yoğun

biçimde, ancak belli bir grup oluşturmayan kaba seramik parçaları bulunmuştur. Bu ne
denle, burasının bir depo, mutfak, ya da seramik çöplüğü olabileceği düşünülmüştür.

Diğer bir olasılık ise, eğimli olan akropolün yüzeyinin tesviyesi için başka yerden top
rak getirilmiş olmasıdır ki, benzer duruma tiyatro kazılarında da rastlanmıştır.

Burada da yine güveç ve diğer mutfak kaplarına ait parçalar, ticari amphora par
çaları ve çok sayıda testi parçası bulunmuştur. Ayrıca, büyük bir bölümü Hellenistik, az
bir kısmı da Klasik Döneme ait kase parçaları bulunmuştur. Bunların dışında; demir cü
rufu, seramik cürufu, çatı kiremidi parçaları, kandil parçaları da diğer buluntular arasın
da yer almaktadır. 2 No.lu duvarın hemen önünde yürütülen kazılar sırasında ele geçi
rilen buluntular arasında 1 adet Erken Hellenistik Döneme ait üzerinde Grekçe yazıt

bulunan vazo altlığı parçası göze çarpmaktadır. Ayrıca küçük ve büyük baş (ruminant)
hayvanlara ait kemik parçaları da ele geçirilmiştir. Açmanın kuzeydoğu bölümünde
krem rengi zemin üzerine kırmızı renkte yapılmış bordür süsü bulunan iki adet fresk
parçası ve muhtemelen tanrıça Aphrodite'yi betimleyen pişmiş topraktan bir kabartma
parçası ele geçirilmiştir. Yine bu seviyelerde 4 No.lu duvar önündeki alanda Late Ro
man C ve (Afrika kırmızı astarlı vazo (African red slip ware) gruplarına ait seramik pa
çaları, bir adet bronzdan yapılmış ve eczalıkta kullanılmış olabileceğini düşündüğümüz

bir kaşık ile bir adet de iğne bulunmuştur. Bunların dışında oldukça bozuk durumda
olan bir adet küçük bronz sikke ve dış yüzünde kazıma yazıt bulunan bir vazo altlığı

parçası ortaya çıkarılmıştır.

Akropoldeki çalışmalarımıza 18.09.2002 tarihinde son vererek, yağmur sularının
içeriye dolmaması için, açmanın etrafı kum dolu çuvallarla çevrilmiştir (Resim: 4).

2. AGORA'DA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bu yılki kazılarda, istirnlak işleri tamamlanan ve limanının batısındaki antik ken
tin agarası olduğunu düşündüğümüz alanda ilk çalışmalarımızı başlattık (Resim: 5). Bu
çalışmalar çerçevesinde, öncelikle agoranın kuzeybatısında yer alan, büyük bölümü
ortada ve sağlam dururndabulunan havuzun temelinin ortaya çıkarılması, plan ve ke
sitlerinin alınması, bu yapıya yakın konumda bulunan moloz taşlardan oluşan ve üzeri
çalılarla kaplı durumdaki küçük bir tepenin niteliğinin anlaşılması için, burasının temiz
lenmesi ve son olarak da alanın güneybatı köşesine yakın bir yerde bir sondaj açılma
sı agoraçalışmalarını oluşturdu. Ancak, Kültür Bakanlığı'nca onarımı yapılan ve ago
ranın kuzeydoğusundayer alan Liman Mağazaları'nın temel kazısı sırasında bulunan
bir kilise/bazilika kalıntısı, burada da yeni bir çalışma alanı ortaya çıkardı.

2.1.HAVUZ
Öncelikle agoranın kuzeybatısında yer alan üst yapıya ait büyük bölümü ortada

ve sağlam durumda bulunan havuzun özellikle altyapısının ortaya çıkarılabilmesi için,

3 D.M. Bailey,A Catalogue ofthe Lamps in the British Museum ii , Londra,1980, s.10, fig.4, No:0871, 01304, 01359.
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çalışmalarımıza bu alanda başladık. KL 110 plan karesinde yer alan kare biçimli havuz,
antik kent liman hamamının 42 m. güneybatısında, Mersin-Antalya karayolunun 12 m.
güneyindedir4 (Resim: 5, 6).

Kenar uzunlukları 8.60 m. ölçülerinde olan havuz kare planlıdır. Havuzun iç de
rinliği 1.04 m., dışta ise temelden yüksekliği 1.31 m. olup temel yüksekliği de 0.60 m.
dir. Böylece havuzun dıştan toplam yüksekliği 1.91 m.ye ulaşmaktadır. Havuzun teme
linde düzgün olmayan blok taş, moloz taş ve kireç harcı kullanılmıştır. Blok taşlar ara
sındaki kireç harcı içerisine küçük ebatiı moloz taşlar sıkıştınlrnrştır, Havuzun gövde
duvarında ise değişik ebatta blok taşlar, derzlerde ise blok taşların düzgün olmamasın

dan dolayı oluşan açıklıkları kapatmak için küçük yassı moloz taşlar kullanılmıştır. Ha
vuzu oluşturan gövde duvarının üst yüzeyinde dışa taşkınlık yapacak şekilde, dışbü

key profilli, değişik ebatta blok taşlar kullanılmıştır. Söz konusu blok taşlar, tüm üst yü
zeyde aynı genişlikte olmadığı için, bu taşların bitim yerinden havuz iç kısmına kadar
olan bölümde ise moloz taşlar ve kireç harcı kullanılmıştır. Havuz üst yüzeyinin toplam
genişliği 0.72 m. olup bunun 0.11 m.lik kısmı gövde duvarının dışına taşmaktadır. Dış

bükey profilli işlenmiş bu taşların yüksekliği 0.26 m. iken, uzunluk ve genişlikleri deği

şik ebattadır.

Havuzun iç ve dış yüzünün sıvalı olması, asıl duvar örgüsünün özelliklerini tes
pit etmemizi güçleştirmektedir. Bu ancak ileriki yıllarda burada yapılacak olan kazılar

sonrası anlaşılacaktır. Söz konusu sıvalar, havuzun son zamanlara kadar onarımlar

görerek kullanıldığına da işaret etmektedir.
Havuzun etrafını çevreleyen dolgu toprağının kaldırılması sırasında değişik

formlara ait az miktarda seramik parçası, çatı kiremidi parçaları, cam parçalar ve 19.
yüzyıl porselen parçaları ele geçirilmiştir.

2.2. SU KUYUSU
Agorada havuzun 4.40 m. güneyinde üzeri tamamen sarmaşık ve ağaç dallarıy

la kaplı bir tepe bulunmaktaydı. (Resim: 6). Söz konusu alanda temizlik çalışmalarına

başlanmış, yapılan çalışmalar sonucunda burasının dairevi bir moloz yığınının ortasın

da kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan dikdörtgen biçimli bir su kuyusu olduğu an
laşılmıştır. Kuyunun yaklaşık 2.00 m. yüksekliğindeki güneybatı kısa kenarı yıkılmış du
rumdadır. Yıkılan bu duvar parçaları halen kuyunun batısındaki moloz yığınlarının için
de durmaktadır. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan kuyunun uzun duvarlarının

arası 1.05 m.dir. Yukarıdan aşağıya doğru çok düzgün bir biçimde, yassı kayrak taşla

rı ve kireç harcıyla örülen bu duvarların tam yüksekliğini almak mümkün olmadı.Ancak
kuyunun en üst seviyesinden su seviyesine kadar derinlik yaklaşık 7.00 m.dir. Tam öl
çüleri belli olmayan duvarların görünen uçlarından uzunluğu yaklaşık 3.90 m.dir, Kuyu
nun üst seviyesinden yaklaşık 4.50 m. derinlikte iki uzun duvar arasına tek blok bir taş
yerleştirilmiştir. Muhtemelen kuyunun temizliği için kullanılan bu taşa inilebilmesi için
duvarlara oyuklar oluşturulmuştur. Kuyudaki suyun derinliği 0.80 m.dir. Ancak suyun
asıl derinliği içindeki moloz taşların ve döküntülerin temizlenmesinden sonra anlaşıla

bilir. Kuyunun güneydoğu duvarının genişliği 0.45 m.dir. Ancak kuyunun doğu köşesin

den biri 0.75 m. diğeri 1.55 m. batıya doğru; 0.85 m. genişliğinde 0.55 m.lik çıkıntılar
yapan duvarlar örülerek duvarın kalınlığı 1.00 m.ye kadar çıkarılmıştır. Oluşturulan bu
çıkıntıların arasında kalan boşluklardan çeşitli yollarla geç dönemlerde dahi su çekildi
ği bilinmektedir. Kuyunun ortalama genişliği 0.55 m. olan kuzeybatı duvarında duvarın

içine doğru 0.20 m. taşma yapan 0.50xO.50 m. ebadında küçük bir havuz inşa edilmiş

tir. 8 cm. derinliğinde kesme blok taşlardan oluşturulan havuzun içi betonla sıvandır. Bu
küçük havuza, buqün yaklaşık 1.00 m.lik bir bölümü ortada olan, bir kanalın bağlı oldu
ğu tespit edilmiştir. Içi kireç harcıyla sıvanan kanalın üzeri yassı, düzgün kesme taşlar-

4 Havuzla ilgili ilk bilgiler için bkz. L.Zoroğlu, Kelenderis i, Kaynaklar, Kalınlılar, Bulunlular, Ankara,1994, 5.50, Re-
sim:46. .
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la kapatılmıştır. Kuyunun içerisindeki moloz taş ve benzeri atıkların temizlenerek asıl

derinliğinin tespitini önümüzdeki yıla bırakarak çalışmamıza son verdik.
Burada yürütülen çalışmalar sırasında Hellenistik ve Roma dönemlerine ait se

ramik parçaları ile cam ve bol miktarda çatı kiremidi parçaları ele geçirilmiştir. Bunların
yanı sıra sağlam olarak pişmiş toprak bir ağırlık, kabartma olarak yapılmış bir at figü
rünün yer aldığı mermer bir vazo parçası bulunmuştur. Dikkat çekici diğer buluntular
ise bol miktardaki seramik cüruflarıdır.

2.3. AGORA I.SONDAJ ÇALIŞMALARI
Agorada, herhangi bir alanda kazı yapmadan, toprak altında herhangi bir kaIın

tının olup olmadığını tespit etmek amacıyla Çanakkale Universitesi'nden Yrd.Doç.Dr.
Mehmet Ali Kaya ve ekibi tarafından jeofizik çalışmalar yapılmıştır. Elde edilen verileri
test etmek amacıyla küçük bir çukur açılmış, 0.20, m. derinlikte de döküntü moloz taş

lara rastlanmıştır. Bu çalışmamızdan sonra agoranın güney köşesinde KK 110 plan ka
resinde yer alan, kuzeybatı ve güneydoğu yönünde 10 m., kuzeydoğu-güneybatı yö
nünde 8.00 m. ölçülerinde bir sondaj açılmaya başlanmış olup "Sondaj i" olarak adlan
dırıimıştır (Plan: 3).

Sondajdaki çalışmalarımıza +4.25 m. kotunda tarım toprağı olarak kabul ettiği

miz tabakanın kaldırılmasıyla başlanmıştır. +3.80 m. kotunda kireç, moloz ve çakıl ta
şından oluşan ve batı açma duvarı önünde yer alan bir yığın dışında herhangi bir mi
marı kalıntıya rastlanmamıştır. 2.00 m. genişliğinde 4.50 m. uzunluğundaki yığının üst
kısmı aşınmış blok taşlardan, bunun altı ise moloz taş ve kireç harcından oluşmakta
dır. +2.50 m. seviyesinde, batı açma kesitinden doğu açma kesitine doğru kuzeyaçma
kesitine bitişik vaziyette uzanan, yaklaşım 5 cm. kalınlığındaki kayrak taşların döşen

mesi ile oluşturulmuş bir taban döşemesi ortaya çıkarılmıştır (Plan: 3) Kayrak taşların

arasında az miktarda kum, kireç ve küçük çakıl taşları karışımından yapılmış harç kul
lanılmıştır. Taban döşemesinde yer yer çökmeler meydana gelmiştir. Bugüne kadar
yapmış olduğumuz çalışmalara bağlı olarak bu zemin döşemesinin bir caddeye mi yok
sa herhangi bir rnlrnarlye mi ait olduğu konusunda bir şey söylemek mümkün değildir.

+2.43 m. seviyesinde yukarıda bahsetmiş olduğumuz taban döşemesine bitişik durum
da, doğu-batı yönlü bir duvar veya temel kalıntısına rastlanmıştır. 0.90 m. genişliğe sa
hip olan duvarın taban döşemesi tarafına bakan kısmında 0.25 m. genişliğinde blok
taşlarla örülmüş bir sıra bulunmaktadır. Duvarrn geri kalan 0.65 m.lik bölümü ise mo
loz taşlar ve kireç harcıyla inşa edilmiştir. Uzerinde halen kireç döküntülerinin bulundu
ğu bu kalıntının bir duvara mı yoksa temele mi ait olduğu konusundaki soruların ceva
bı bir sonraki yıla kalmıştır.

Sondaj çalışmalarımızda Roma Dönemi yoğun olmak üzere, Hellenistik ve Bi
zans dönemlerine ait, seramik, cam, çatı kiremidi, mermer plaka parçaları bir adet
bronz Diocletianus sikkesi (M.S.II1. yüzyılın son çeyreği) ile Bizans sikkeleri ortaya Çı-

karılmıştır. .

2.4. BAZiLiKA (KiLiSE) ÇALIŞMALARI
Daha evvelde belirtmiş olduğumuz gibi, Liman Mağazaları'nda T.C. Kültür Ba

kanlığı, DOSIMM tarafından restorasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu doğrultuda li
man Mağazalarının dış yüzünde, bunların tecritieri için temellerin açılması esnasında,

3 numaralı mağazanın güneydoğuya bakan duvarının kıyısmda opus sectile olarak ad
landırılan taban döşemeleri ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7). Oncelikle söz konusu döşe

melerin nereye kadar devam ettiğini ve ne tür bir mırnartye ait olduğunu anlamak ama
cıyla agorayı çevreleyen tel çit örgüler ile 3 No.lu mağazanın güneydoğu ve doğu du
varları arasındaki dolgunun kaldırılmasına başlanmış ve yaklaşık 0.40 m. de opus see
tile zeminin devamı ve bunu çevreleyen apsis duvarının bir bölümü ortaya çıkarılmış
tır. Döşemeleriçevreleyen böyle bir apsisin bulunmuş olması, burasının bir bazilika ve
ya kilise olabileceği fikrini uyandırmıştır.

455



Apsisin bulunduğu alandaki çalışmalarımızın devamında, apsis duvarının kuzey
batı dilimi, yani yarıya yakın kısmı, 3 numaralı liman mağazasının yapımı sırasında yok
edildiği. için, buradaki apsis duvar kalıntısı ve opus seetife zemin günümüze ulaşama

mıştır. Iç kısımda yaklaşık 0.40 m. yüksekliği korunan bu duvarın güneydoğu kanadı

doğu yöne doğru tam olmayan yarım daire biçiminde bir kavis yapar. Genişliği 0.95 ile
1.03 m. arasında değişen duvar irili-ufaklı şekilsiz taşlarla ve kireç harcıyla ötülmüştür.

Duvarın dış yüzünde ölçülebilen tam yüksekliği 1,80 m. kadar olup, merkeze yakın yer
de yaklaşık 0,30 m. uzunlukta, 0,60 m. genişlikte ve temele kadar inen, dik olarak bağ

lanmış bir duvar parçası görülmektedir. Dış yüzde, sağlam kalan en üst noktadan itiba
ren 1,35 m. kadar düz olarak inen duvar burada dışa doğru 0.08/0.18 m. arasında öl
çülebilen bir genişleme yapmıştır. Burada oluşan topuktan sonra yine dik bir biçimde,
henüz tam olarak temizlemediğimizzemine kadar iner. Bu ölçüler ve diğer mimarı özel
likler dikkate alındığında, opus seetile tarzında yapılmış zemin temelden itibaren he
men hemen 1.00 m.den biraz daha fazla yüksekte olduğu ortaya çıkar. Geriye kalan alt
dolgunun niteliği, ancak gelecek yıllardaki çalışmalarla ortaya konabilecektir. Apsisin
güneydoğu kanadındaki duvar örgüsünde moloz taşlar yerine düzgün kesilmiş bloklar
yerleştirilmiştir. Yay biçimli apsis duvarının hemen bitiminde başlayan bu bloklarla sı

nırlandırılan opus seeti/e zemin, yine düzgün blok taşlarla yapılmış olan ve yapının asıl,

yani merkez! salonuna açılan basamaklara kadar uzanır. Diğer taraftan, yapının gü
neydoğu cephesinde, apsis zemininden güney salona inen ve her iki yanında birer blok
taş ile sınırlandırılan iki basamak bulunmaktadır. Basamakların güneybatı ucunda cep
he basamaklarıyla yan basamakların buluştuğu köşede in situ olduğu anlaşılan bir sü
tun kaidesi vardır. Yukarıda değindiğimiz ana salona açılan yöndeki basamaklar iyi bir
biçimde korunmuştur; öyle ki, bunların yüzeylerini kaplamak için kullanılmış olan mer
mer levhalar bile, basamaklardan biraz ayrılmış durumda, günümüze ulaşmıştır. Basa
makların yüksekliği 0,25 m., derinliği ise 0,26 m.dir.

Apsis yayının bitiminden sonra, yaklaşık 2 m. uzunlukta, doğu cephede yan ba
samaklar, batıda ise, ana basamakların bulunduğu 8,45 m. genişlikte, apsisin zeminin
örten opus seetile kaplamanın devam ettiği bir podyum vardır.

Bazilikanın agoradaki II. sondajda ortaya çıkan kalıntıları dışında, özellikle apsi
sin güneydoğusundaki dolgu toprağının temizliği sırasında, yapının bu bölümünde yer
alması gereken salonun ortaya çıkarılması çalışmaları, kazı sonuna kadar şürdürül

müştür. Ancak, hemen belirtelim ki, burada yoğun bir tahrip söz konusudur. Oncelikle
burada moloz ve kayrak taşlarıyla ve kireç harcı kullanılarak yapılmış olan, kuzey-gü
ney yönlü, çok büyük bir duvar karşımıza çıktı. Yüzey toprağının biraz altında çıkan du
varın genişliği 2,32-160 m. arasında değişmektedir. 6,40 m. uzunlukta olan duvarın

şimdilik 1,00 m. kadar yüksekliği ortaya çıkarılmıştır. Diğer taraftan, apsis yayına bağ

lanan, fazlasıyla bozulmuş ve farklı başka duvarların da üzerine inşa edildiği doğu sa
lonun kuzey duvarının bir bölümü de bu yılki çalışmalarımız sırasında ortaya çıkarıldı.

Duvarın dış yüzünde kırmızı renkte killi bir toprak seviyesine (yaklaşık 0.60 m. kadar)
inilerek kazı bu seviyede durduruldu. Burada apsis duvarının dış köşesinde sonradan
dikildiği anlaşılan bir sütun parçası ile, kuzey duvarının önünde yer alan ve opus see
ti/eye ait olan bir kaç bordür plakasıyla oluşturulan zemin dikkat çekicidir. Bütün bunlar
asıl yapının artık kullanılmadığı ve başka fonksiyonlara dönüştürüldüğü döneme ait ol-
malıdır. .

Apsisin ve önündeki alanın tabanı opus seetife tarzında, farklı renk ve biçimde
mermer levhalarla süslenmiştir. Ancak apsisin özellikle daralan duvarına yakın kısım

larda, pişmiş toprak plakalar ve opus seeti/e tarzına uygun olmayan dikdörtgen biçim ii
birkaç rnermer plaka kullanılmıştır. Pişmiş toprak plakalann ortalama ölçüleri 0.29xO.22
m. dir. Uzerlerinde, olasılıkla parmakla yapılmış, sığ kanallar şeklinde, çaprazlar, dal
ga gibi süsler bulunmaktadır.

Asıl zemini oluşturan opus seetilenin mermer prakalan sarı, gri, siyah ve beyaz
renklere sahiptir. Bunlar kireç harcıyla zemine tutturulmuşlardır.Tüm alanın düzenlen
mesinde, ölçüleri birbirinden az çok farklı panolar esas alınmıştır. Panolar birbirlerin-
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den ortalama ölçüleri 0.33xO.12 m. olan ve tek sıra olarak yerleştirilmiş,dikdörtgen bor
dürlerle ayrılmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde 9 pano tespit edilmiş
tir. Her bir panoda değişik renk ve kenar biçimine sahip taş plakaların farklı şekillerde
dizilmesiyle oldukça etkileyici bir görünüme sahip kompozisyonlar oluşturulmuştur.

Bazilikanın tel çitin dışında kalan doğu bölümünde yürütülen çalışmalar sırasın

da, yapıyla ilgili olan bazı mimarı parçalar; sütün gövdeleri, kaideleri ve başlıkları bu
lunmuştur. Sütun kaidelerinden bir tanesinin yan yüzünde kazınarak yapılmış bir gam
ma (G) harfi, bunun kolları arasında da yatık bir çizgi yer almıştır. Kazılarımız sırasın

da sayıca az olmakla birlikte, apsis içerisinde biraz cam mozaik taşı topladık. Atılan top
rak dolgu içerisinden bronz kaplar, sikkeler, seramik ve cam parçaları ele geçirilmiştir.

Bazilikanın tel çitin içinde kalan batı bölümünde, yine bazilika ile ilgili olarak 3.00
x9.00 m. ölçülerinde bir sondaj açılmış ve burası "Sondaj ii" olarakadlandırılmıştır. Bu
alan +3.60 m. kotunda olup çalışmalarımız +2.20 m. seviyesinde son bulmuştur. Bu
sondajda, büyük bir olasılıkla bazilika/kiliseye ait, ancak yıkılmış durumda olan olduk
ça yoğun moloz taş ve bunların arasında iki adet sütun gövdesi parçası ile kireç taşın

dan yapılmış profilll blok taşları ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar sırasında renkli tesse
ra parçaları ve Roma Çağına ait degişik kaplara ait seramik parçaları bulunmuştur.

3- THEA TRON KAZISI
.. Kelenderis antik tiyatrosundaki kazı çalışmaları 2001 yılından itibaren, Anadolu
Universitesi'nin rnaddl katkılarıyla yapılmaya başlanmıştır. Kelenderis kazılarının önce
ki yıllarda yapılan çalışmalarında tiyatro olduğu düşünülen alanda sondajlar açılmış ve
caveadaki basamaklar bu sondajlarda ortaya çıkanlmtştrrö. Bu basamakların bir boule
uteriona mı yoksa tiyatroya mı ait olduğunun tespiti için kazı çalışmalarına başlanmış

tır. Yüzeydeki görünümüyle daha çok bir theatronu andıran yapının geç dönemlerde,
üst yapısı değiştirilerek kullanılmış bir tiyatro yapısı olup olmadığının araştırılması

amaçlanmıştır. 2001 yılı çalışmasının başlangıcında, kazı alanı, tiyatronun yayına pa
ralel 36 m. ölçülerek 9'ar m.lik 4 eşit parçaya ayrılmış, kilise tarafında kalan, kuzeydo
ğudaki bölüme T1 No.lu alan adı verilmiştir. Daha sonra bu alanda iki bölüme ayrılarak

T1-A ve T1-B açmaları oluşturularakkazı çalışmalarınabaşlanmıştır. Bu yılki çalışma

lar tiyatronun diazomasını ve basamaklarını ortaya çıkarmak amacıyla daha çok ana
lemna duvarının iç tarafında T1-A açmasında yapılmıştır. Ayrıca tiyatronun sahne bina
sını ortaya çıkarmak amacıyla T1-A açmasının güneybatı ucunda 2x2 m.lik bir sondaj
açılmıştır.

T1 açmasının yüzeyindeki tarım toprağı kaldırılmaya başlandıktan sonra, ana
lemna duvarının dışında ve diazoma olarak adlandırdığımız kısmın üzerinde yüzeye
yakın, yaklaşık 50 cm. derinlikte mezarlara rastlanmıştır. Bu mezarların varlığı, daha
önceki yıllarda tiyatroda açılan sondajlardan bilinmekteydi. Gömme biçiminin daha çok
basit toprak olmasının yanı sıra tabutlara da gömü yapıldığı görülmüştür. Ele geçirilen
kumaş parçaları ve buluntular, bu mezarların, kilisenin yanında yer alan 19-20.yüzylla
ait Hıristiyan mezarlığı olduğunu düşündürmüştür. Burada 38 adet mezar ve bu mezar
larda 41 birey saptanmıştır.

2001 kazılarında günümüz seviyesinden ortalama olarak caveanın içinde 2 m.,
caveanın kuzeyinde ve analemna duvarının batısında 50 cm. inilerek yapının belli bir
bölümü açılmıştır. Ilk kazı sezonunda kazılan alanın darlığı nedeniyle yapı hakkında

çok fazla veri ortaya çıkarılamamıştır. Bunun yanı sıra kazılan alanda bulunan Hıristi

yan mezarlan. ve gömü adetleri hakkında çok önemli buluntular elde edilmiştir. Daha
önce ıznik tiyatrosunda da görülen tiyatronun Hıristiyan mezarlığı alanı olarak kullanıl

mış oiması", 2001 yılında yapılan kazılarla Kelenderis antik kenti tiyatrosunda da tes-

5 Bu yapı ile ilgili ilk bilgiler için bkz. L.Zoroğlu. Kelenderis i, Kaynaklar, Kalıntılar, Buluntular,Ankara, 1994,50-51, Re
sim: 47-49.

6 Tiyatronun bu şekilde bir Hıristiyan Mezarlığı olarak kullanılmış olmasına iznik Tiyatrosu'nda da rastlanmaktadır;
B.Yalman, "ıznik Tiyatro Kazısı 1981", KST XIV-II,Ankara,1982, s.181-204.
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pit edilmi9.tir. Mezarlar üzerinde kesin tarihlendirme yapmak mümkün olmamıştır. Ca
veanın egimini doldurmak ve zemini daha düzgün hale getirmek için buraya başka yer
lerden toprak getirmesi nedeniyle, farklı malzemenin ortaya çıkmasının olağan sayıl
ması gerekir. Buna rağmen, genel anlamıyla post Bizans malzemesi olarak ıznik tiyat
ro kazısı mezarları ile paralellik gösterir. Mezar buluntuları ise çok çeşitlidir: cam bar
daklar, porselen fincanlar, düğmeler v.b. Yapı zamanla toprakla dolduğundan buluntu
lar belli bir dönem izlemeksizin oldukça karışık olarak ele geçirilmiştir. Aynı tabakada,
Osmanlı Dönemine ait bulutular ele geçirilirken, Klasik, Hellenistik, Roma, Geç Roma
ve Bizans Dönemine ait seramik parçaları, kandiller, cam obje parçaları, sikkeler v.b.
buluntulara rastlanmıştır.

2002 yılındaki çalışmaları cavea içinde daha derine inerek en azından orkestra
seviyesine ulaşmak ve sahne binası hakkında bilgi sahibi olmak üzere planladık. 2001
yılında sadece T1 alanı kazılan tiyatronun 2002 yılında T2 ve T3 alanlarının ilave edil
mesiyle yapı hakkında daha fazla bilgi edinme olanağı sağlanmıştır.

2002 yılı çalışmalarında da dolgu toprağın yüzeye yakın kısmında mezarlara
rastlanmıştır. T2 açmasından 10, T3 açmasından 17 adet mezar ve toplam 29 adet bi
rey bulunmuştur. 2002 yılında bir önceki yılla beraber toplam 65 mezar bulunmuştur.

2002 yılında T2 ve T3 açmaları tiyatro binasının ne olarak kullanıldığı ve orijinal
yapımı hakkında önemli ipuçları vermiştir. Oncelikle hem diazoma hem de anelemna
duvarı olarak adlandırdığımız kısımların tamamıyla geç dönemde yapılmış olduğunu

ve tiyatronun değiştirilerek sonraki dönemlerde kullanıldığını göstermektedir. Geç dö
nemlerde orijinal yapı üzerinde oynanmış, küçük mekanlar eklenmiştir. Kazının son
günlerinde sahne binasının alt kısmında tiyatronun ilk yapım evresine ait olabilecek bü
yük taş bloklardan bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar yapıda ilk sahne binasının

yapım aşaması olmalıdır. Caveanın içinde ise orkestra seviyesine kadar inilmiş? ve açı

ğa çıkarılan alandan oturma sıralarına ait iki sıra ortaya çıkarılmıştır. Ancak orjinal ba
samaklardan sadece birkaç tanesinin yerinde kalabildiği gözlemlenmiştir. Tiyatro basa
maklarındaki tahribat tamamen Hıristiyan mezarları için yapılmış görünse de, yapının

geri kalanı için yapılan tahribat daha önceki dönemlerde gerçekleşmiş olmalıdır.

2002 sezonu tiyatro kazılarının sonunda günümüz seviyesinden ortalama olarak
caveanın içinde 2.00 m., kuzeyinde ve analemna duvarının batısında 0,50 m. inilerek
yapının belli bir kısmı ortaya çıkarılmış oldu.

Ortaya çıkarılan yapının en azından gelecek kazı mevsimine kadar korunabilme
si için, hassas duvar yapısına sahip olan sahne binasının olduğu alanın üzeri kapatıla
rak korunmaya alınmıştır.

2002 yılındaki kazılar artık tiyatronun sadece gözle görüldüğü kadarıyla bir yapı

olamadığını ve alt kısımlarda görüldüğü gibi yanlara da açılan büyük bir orijinal yapı ka
lıntısıyla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Tiyatro devam edecek kazılar sü
resince hem Kelenderis'in yapıları hem de Anadolu'nun Yunan-Roma tiyatroları arasın

da önemli bir yer alacağı müjdesini verrnektedlrs.
Çalışmaların bilimsel sonuçlarının değerlendirilmesinin gelecek yılki tahripedil

memiş orijinal tabakaların kazılmaya başlaması ile hız kazanacağına inanmaktayız.

4- SUALTl ÇALIŞMALARI
Volkan Evrin başkanlığındaki ODTÜ-SAT Batık Araştırmaları Grubu ve SAD Su

altı Arkeolojisi Araştırma Grubu ile ortak yürütülen Kelenderis Sualtı araştırmalarında

bu yıl kent bölgesinde ve kıyı şeridinde çalışmalar yapılmıştır (Resim: 9). 27 Temmuz
4 Ağustos tarihlerinde yürütülen Kelenderis 2002 yılı sualtı araştırmalarına Türkiye

? Bu seviye, kazı sonunda komşu Uzuncaburç tiyatrosunda da elde edilmişti. Ayrıntılı rapor için bkz. Ş.Başal, "Uzunca
burç Tiyatrosu 1993 Çalışmaları", V.Kurtarma Kazıları Semineri-25-28 Nisan 1994, Ankara,1995, s. 311-320.

8 Söz konusu yapının ölçüleri ile Bouleuterion olma ihtimali taşıdığı için bu şekilde bir ifade kullanmayı tercih ettik.
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Uluslararası Sualtı Arkeolojisi Vakfı (TINA) da maddi katkıda bulunmuştur. Araştırma

süresince toplam 10 gün olmak üzere, 122 aletli dalış yapılmıştır. 14 araştırma ve 8
destek dalıcısı olmak üzere 22 dalıcının görevaldığı çalışmalarda 6744 dakika su al
tında kalınmış ve 60 m. derinliğe kadar ulaşılmıştır. Dalışıarın 30'u 0-25 m. arasında,

74'ü 26-45 m. arasında ve 18'j de 45 m. derinde gerçekleştirilmiştir. Bu yılki çalışmala

rımız süresince Yılaniı Ada kuzey duvarında dalışlar yapılmıştır. Yılaniı Ada'nın, kuzey
batı-güneydoğu ekseninde 120-130 m. uzunluğunda 45-30 m. genişliğinde ve deniz
seviyesinden 25-30 m. yüksekliğinde bir konuma sahiptir. En yakın kara uzaklığı 2.5
km. ve aydıncık limanına da 4-5 km. uzaklıkta olan adanın kuzey yönünde derinliği 10
m.den başlayıp 50-55 m.lere dik inişler yapmaktadır. Adanın açık denize bakan güney
duvarında ise derinlik 35-40 m.den başlayıp hızla artmaktadır. Burada yapılan dalışlar

sonucunda çeşitli tür ve şekillerde 20'nin üzerinde taş çapa, 10 kadar T, Y ve yay şe

killi metal çapa, 1 adet taş çipo, 1 adet kurşun çipo ve kelepçesi ve Geç Antik çağa ait
bir batık alanı keşfediimiştir. Tespit edilen amphoralardan muhtemelen Mısır tipi askı

kulplu bir amphora da (Resim: 10) Kültür Bakanlığı'ndan alınan izinle su üstüne çıka

rılmıştır.

Keşfedilen ve belgelenen metal ve taş çapalar ile batık bölgesinde elde edilen
tüm veriler, Yılaniı Ada'nın Bronz Devrine kadar uzanan geniş bir zaman dilimi içinde
gemiler tarafından demirleme bölgesi olarak kullanıldığını göstermiştir. Bu da Dağlık

Kilikya'nın önemli bir şehri olan Kelenderis'in, Doğu Akdeniz ticaret yolları üzerinde sık

kullanılan bir uğrak noktası olduğunu tekrar ortaya koymaktadır.
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Harita 1: Kelenderis 2003 yılı çalışma alanlarını gösteren kadastro haritası
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Plan 1: 2091 yılı Yukarı Kent (Akropol) son
daıı planı

Plan 2: Yukarı Kent (Akropol) sondajı 2002
yılı çalışma alanı planı
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lli.B:ifttill Plan 3: Agora i. sondaj planı

Plan 4: Tiyatro 2001
. yıh planı L -"-"-""-'--"-"-"'-'------" -" -"~~
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Resim 1: Yukarı Kent Akropolü'nün genel görünüşü

Resim 2: Yukarı Kent (Akropol) sondajı 2002 yılı çalışma alanının doğudan görünüşü
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Resim 3: Yukarı Kent (Akropol) sondajm
da bulunan kandil

Resim 4: 2002 yılı Yukarı Kent (Akropol) sondajının kuzeybatıdan görünüşü
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Resim 6: Agorada yer alan havuz
ve su kuyusunun ku
zeyden görünümü
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Resim 5: Agof'!l alanının ku
z~y~e~ genel gö
runuşu

Resim 7: Bazilika (?) ~Isinde
bulunan opus sectile ze
min döşemelerinin üst
ten görunüşü



Resim 9: 2002 yılı Kelen
deris sualtı a
raştı rmaJarın
dan bir görüntü
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Resim 8: T[yl!trgnı:ın kuzeyden
gorunuşu

Resim 10: Sualtında bulu
nan Mısır tipi askı
kulplu kmphora



TILBESHAR ABOUT THE EARLYIMIDOLE BRONZE
AGE TRANSITION

Christine KEPINSKI*

General Presentation
Tilbeshar is located in southeast Turkey, and it lies on a tributary of Euphrates,

the 8ajour, 50 km. west of Carchemish. As Tilbeshar is the only site excavated from the
8ajoun valiey which is very often, just not represent at all on archaeological maps..

Researches began at this site with a first survey in 1994 and excavations since
1996. They have been undertaken under the direction of the Gaziantep Museum.

8ince 2001, we stopped excavating, carrying some investigations such as ge
ophysical survey in 2001 or a geomorphological analysis in 2002 in order to prepare
the publication of the first results obtained. This corresponds to our agreement since
the beginnings of this Project: doing two seasons of survey, five seasons of excavati
ons and publishing them before a possible new phase of excavations.

Tilbeshar is a multi-period site; our excavations have yielded a complete sequ
ence from 3400 till 1600 B.C., from the end of the Late Chalcolithic period till the end
of the Middle Bronze Age but the main results obtained concern the different Bronze
Age levels.

At that time, Tilbeshar is an important city covering sixty hectares. Carchemish
is not the only big city from this area. Tilbeshar during the Bronze Age was as impor
tant in size as Ebla.

About the Concept of Transitional Period
One of our aim before excavating Tilbeshar was to document the transition be

fore Early Bronze and Middle Bronze Age and more precisely to be abie to separate
clearly the Middle Bronze assemblages from those of the end of the Early Bronze.

The transitional periods with contacts between two distinct cultural assemblages
induce many traps. If one consider the new shapes from the Middle Bronze, as belon
ging to a transitional period, this label becomes definitely related to this shape and
when it occurs later, the level can easily be identified as an earlier one. The other track
is to interpret a level with second deposit sherds as a transitional level and not to take
into consideration the possible mixing of different levels.

Dr. Christine KEPINSKI, CNRS, Maison Hene-Glnouves, Boite 14, 21, allee de l'Universite 92023 - Nanterre Cedex-
FRANCE Kepinski@mae.u-paris10.fr
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Main Datas
At Tilbeshar, data from the northern lower city come from asounding and they

are not so clear. The best results illustrating the transition between Earlyand Middle
Bronze periods come from area J, in the southern lower city.

In the southern lower town, the four levels lie right under the surface, theyare
not more than two meters high. In addition, the floors are very well-preserved and pro
vide abundant material, essentially ceramics, in perfect stratification. The two levels
concerned are III D and LV A.

During level III D, if part of the city was rebuilt, some buildings from the previ
ous level are reoccupied. In the case, it is not surprising to notice that the orientation
of the newly-built buildings are the same as that of the previous levels. Nevertheless,
there are some changes as for example o short shifting of the street etc.

This city looks quite prosperous with a gutter of upright fiat stone sıabs in the
street and a quite sophisticated architecture with series of buttresses and niches. This
level was abandoned abruptly, and we uncovered here undisturbed f1oors, with quan
tities of complete pots, often crushed; it provided a well-characterized assemblage.
Moreover, we uncovered too a collective burial which has provided too some more ce
ramics.

Radio-carbon analysis clearly date this city to the very end of the third millenni
um, between 2200 and 2000 B.C.

As for level LV A, it is located just beneath the surface, the walls of the Middle
Bronze, were partly destroyed by ploughs, because the lower city was cultivated until
recently. Here again, the orientation of the walls is essentially the same and the net
work of streets, at least in part, is comparable with the previous level, The rooms are
generally larger and several measure almost twenty square meters. Walls are directly
built on the top of the ruins of the previous ones and floors are separated only by 40 to
50 cm. The architectural principles are of comparable quality. In levellll D and LV A, we
can note, particularly, the use of megalithic blocks in foundations and paved floors. This
city of the Middle Bronze., too, was abandoned, and was never resettied .

.Main Results
About the Early/Middle Bronze Age Transition
From these two levels, we can provide different assemblages coming from do

mestic floors and graves of a 60 hectares city located in south-east Turkey. One, da
ted by radio carbon analysis, belongs to the end of the third millennium, to the Early
Bronze period. Te other one, dated by relative chronology only, belongs to the Middle
Bronze period.

During the Early Bronze Age, there was a large percentage of grit tempered wa
res and a great variety of wares. Buff or red-burnished slip are quite frequent as well
as very fine ware. A geometrical pattern polished ware is typical of the region. One can
notice easily during the Middle Bronze Age, a loss of technical ability. The variety is
less and wares are mostly common with mixed temper. Theyare neither very fine wa
re nor burnished slip. A red slip ware irregularly smeared is attested but it is are. The
polished ware doesn't present any regular geometrical pattern as during the Early
Bronze Age. These remarks correspond to simple observations and don't rely on pet
rographic analysis.

The affinity between the corpus of the Middle Bronze and that of the previous
period, from the end of the Early Bronze, concern several shapes such as coking pots
of goblets but, are limited and we are able now to establish very clear distinctions bet
ween the two collections. As sherds are concerned, the diagnostic is not always so
easy.
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About an Euphrates Identity
Finally, both assemblages testify to what we can call an Euphrates identity. Du

ring the Middle Bronze period, the pottery exactly looks like that found upriver all along
the Euphrates as far as Iraq, in the valleys of the Balikh, the Qoueiq and in the region
of Aleppo and Ebla. The limit of this culture to the south is not known as we don't ha
ve at our disposal any data from that period south of Haradum; in the north, the Ars
Iantepe assemblage is completely different and Kurban or Lidar Höyük could corres
pond to the northern Iimit.

Haradum is a new city, a commercial outpost of the Babylonian realm from the
XVIIIth and the XVllth centuries B.C. located in Iraq but just near the Syrian bordert. If
its regular plan is very well-known, it is also a good laboratory to observe and study the
contacts between two different eultural immediate surrounding areas'',

This identity underlines the exchanges so well doeumented by the texts. Mari's
texts, for example, regularly mention that olive oil, wine or honey, as well as certain
types of wood, were sought after in the area of Carchemish or Aleppo. Food products
were transported in pots that precisely determined at least part of this eultural identity.
Some texts give many details on the shipping on boats of these productsö. Moreover,
we know that Zimrilim from Mari bought some lands in the area of Alalakh to produce
olive oil-, Some of these goods were delivered to Babylonia through Mari and could be
in relation with the food habits of the Amorrites.

This hypothesis presented for the first time in AnatoNa Antiqua '" in 19955 is now
confirmed not only by Tilbeshar but also by the new results from Carchemish dam area
obtained by Kemal Sertok at Sharaga Höyük and Mareella Frangipane at Zeytinlibah
çe.

Others cultural identities eome baek up to the Early Bronze period with different
assemblages that charaeterize,to a far lesser degree, part of the Euphrates valley and
its tributaries. Let's remember that our botanist Hughes Pessin, has elearly identified
at Tilbeshar the first attestations of olive trees in the area, in the second half of the third
millennium and that grape seeds were very frequent on the floors. This file constitutes
a very good example of correlations between arehaeological datas, ancient texts and
environmental analysis.

1 Kepinski-Lecomte, c., 1992, Haradum I, Paris, ERe.

2 Idem, Haradum 1/, Paris, ERe, to be published in 2004.

3 Michel, C., 1996 "Le Commerce dans les textes de Mari", Amurru i: 385-426. Paris, ERC.

4 Durand, J-M., 1997, Les Documents Epistomaries de Ma';, TomelI: 353, ilıteretures Aneiennes du Proehe-Orient,
Paris: Les editions du Cerf. .

5 Kepinski-Lecomte, C., "La Polarite Occidentale d'Haradum-Euphrate Irakien (XVııı-XVıı s.av. J-C).
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THE UPPER TIGRIS ARCHAEOlOGICAl RESEARCH
PROJECT (UTARP):

A PRELlMINARY REPORT FROM THE 2002 EXCAVA
TIONS AT KENAN TEPE

Brad/ey J. PARKER*
Lynn Swartz 0000

The purpose of this report is to briefly summarize the results of the Upper Tigris
Archaeological Research Project's third season of excavations at the site of Kenan Te
pe in the llısu dam area of southeastem Turkey (Fig. 1)1. The past two seasons of ex
cavation at the site have demonstrated that Kenan Tepe was occupied during the Uba
id period, the Late Chalcolithic period, the Late Chalcolithic/Early Bronze Age transiti
on, the Early Bronze Age, the Middle Bronze Age and the Early Iron Age. During the
Ottoman period a cemetery was dug into the top of the site.

Kenan Tepe is located on anatural terrace on the north bank of the Tigris River
about twenty kilometers west of the Tigris-Batman confluence and ten kilometers east
of the modem town of Bismil in Diyarbakır province, southeastem Turkey. Recent re
search has confirmed that the far northeastern corner of the site has been eroded by
the Tigris River. Although we do not believe that this erosion caused extensive dama
ge, it is nevertheless impossible to know the total size of the site. The existing site con
sists of a tali main mound that is approximately 2.2 hectares in size and is thirty-two
meters tali, and a relatively large lower terrace that extends more than two-hundred
meters to the northeast of the main mound. The total size of visible mounding at the si
te is approximately 6 hectares.

During the course of the eight week season, which took place between June 20th

and August 20th, 2002, project participants conducted nineteen operations in five are
as of the site (Fig. 2), took more than 3000 digital photographs and continued to add
to our electronic database which now contains nearly all of the data collected in our
three seasons of excavations. UTARP specialists also continued to analyze our animal

Dr. BradleyJ. PARKER, (AssistantProfessor, UTARP ProjectDirector), Universityof Utah, Departmentof History, 380
S. 1300 E. Rm. 211, Salt Lake City,UT,84112, USA
Lynn Swartz DODD, (VisitingAssistant Professorand Curator, UTARPProject Co-Director), University of Southem
Calitornia,THH 328 MC 0355, Los Arıqeles, CA 90089-0355 USA.
We are indebtedto the TurkishAntiquitiesAuthority. Wf;l wouldalso Iiketo thank NumanTuna and Necdet inal for thf;l
ir assistanceto us in Turkey. Our govf;lrnment representative was Musa TombuL. The 2002 field season was tunded
by qenerousgrants from the NationalEndowmentfor the Hıırnanities, the Universltyof Utah, the Curtiss T.and Mary
G. Brennan Foundation, the Universltyof soutnern Californiaand the National Science Foundation. Our team was
rnadeup of Marco Baldi, lIya Berelov, ChiaraCavallo,KaraColtle,Arıdrew Creekmore,LynnSwartzDodd, Marle Mar
ley, Drew McGaraghan, Chris Moon,DawnellMoon, RichardPaine,BradleyParker,Jacob Paplowicz,Greer Rabiga,
JonathanSchnereqer, Rob Sinnot.KathrynSmith, Michaf;llle Stikitchand Andrew. Ugan.TurkishParticipantswere Elif
Çiftçi, Tuba Gençler,Sibel Torpil, Nergiz Nazlarand Barış UZf;l1. Our Driver was ıhsan Sevim.

471



bones, human remains, archaeobotanical remains, stone artifacts and ceramıcse. For
descriptions of the site and information about previous seasons consult Parker et aL.
2003a, 2003b; 2003c; 2002a and 2002b. For additional information about UTARP visit
our website at www.utarp.org.

AreaA
During the 2002 field season UTARP team members continued work in the Iate

period cemetery located at the top of Kenan Tepe's main mound (Fig. 2). Research du
ring the 2001 field season concentrated on determining the size of the cemetery and
the density of the burials there (Parker et aL. 2002b). To determine the extent of Kenan
Tepe's cemetery, UTARP team members lald out a series of 2 by 10 meter trenches
(trenches A3 through A7) radiating out from trench A1. These trenches were excava
ted to the level of the shallowest burials discovered in trench A1 (approximately 40 cm.
below ground surface). Using this method, UTARP team members discovered a total
of twenty-three burials in an area measuring approximately 80 square meters. The 10
cations of individual burials were mapped as soon as burial pits or human remains we
re discovered. Research conducted during the 2002 field season focused on the exca
vation and analysis of burials identified in 2001. Three interesting characteristics of Ke
nan Tepe's cemetery were noted during the 2002 season. First, there is a high propor
tion of children in the cemetery. Second, all the child burials contained jewelry. Third,
children are buried in shallower pits than most of the adults discovered thus far. Note
worthy grave goods discovered in the child burials include: two bead necklaces
(A.4.4024.1-2 and A.4.4036.5); two bracelets (A.4.2026.6 and A.4.4029.7) several be
ads (A.4.4026.7, A.4.4036.3 and A.4.4036.4) and one bronze earring (A.4.4029.6).

A total of eight burials was excavated during the summer of 2002 including five
children, one infant and two adults. All of the remains from these burials were studied
and cataloged in the UTARP laboratory in BismiL. Since Kenan Tepe is located on a cor
ridor of interaction between Mesopotamia and Europe, these remains offer an excel
lent opportunity to test models of the development of epidemic disease patterns. Full
results of this on-going research will be published in subsequent reports.

One of the most pressing goals of the 2002 field season was to complete the
step trench begun in the year 2000 (Fig. 3). The step trench is located on the steep
northern slopes of Kenan Tepe's main mound (Fig. 2). To accomplish this goal we di
vided the step trench into four excavation units (trenches A2, A8, A9 and A10) thus ex
panding the trench into a 3 by 45 meter unit. Originally we assumed that we would be
able to obtain the complete sequence of the main mound in the step trench. However,
we now believe that the main mound of Kenan Tepe must lie on a smail natural hill and
that over the course of Kenan Tepe's history, structures on the main mound were ter
raced into the natural hilL. This conclusion is supported by the fact that, in spite of the
ir difference in elevation, all of the excavation units in the step trench produced rema
ins from the Late Chalcolithic-Early Bronze Age transition during the 2002 field season.

During the year 2000 field season, UTARP team members exposed a series of
walls running roughly east-west through Step 1 of this trench (in Trench A2, Parker et
al. 2002a). These walls were abutted on the south by a series of cobblestone surfaces.
Contrary to our original hypothesis (Parker et al. 2002a, 2002b), we now believe that
these remains date to the early second millennium B.C. During the course of the 2001
excavation, we exposed the eastem edge of a well-preserved north-south running wall
and a series of surfaces and several layers hearths dating to the first half of the Early
Bronze Age (Parker et al. 2003a).

2 The animal bones are being analyzed by Dr. Chiara Cavallo, the human remains are being analyzed by Dr. Richard
Paine, the archaeobotanical remains are being analyzed by Cathryn Meegan, the stone artifacts are being analyzed
by Dr. Elizabeth Healey; the ceramics are being analyzed by Dr. Sradley Parker and Dr. Lynn Swartz Dodd.
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The highlight of our excavations in the step trench was the discovery of two lar
ge fortification or retaining walls. The first was discovered in trench A2 (Fig. 4) while a
second equally impressive wall was discovered farther down the mound in trench A8.
Both of these walIs have stone foundations over a meter in diameter. They were com
posed of at least four different types of mud bricks each of which has a slightly diffe
rent color. Although we believe that the varying color of these bricks, which must have
been much more pronounced in antiquity, was used for aesthetic reasons, we were not
able to discern patterns in the placement of these bricks in the architecture. Reeds we
re used as damp courses between every ten to twelve courses of brick.

Carbon 14 analysis not only revealed that these walls are conternporaneous, but
also showed that they were both constructed during the Late Chalcolithic to Early Bron
ze Age transition. Carbon samples taken from within the stone foundations of the two
walls yielded very similar 2-sigma calibrated dates of 3350-3010 B.C. (A.2.2139.2) and
3100-2900 B.C. (A.8.33.6). A further date was taken from one of the reed layers in the
wall in A8. It yielded a 2-sigma calibrated date of 3080-3060/3040-2890 B.C.
(A.8.30.3). A forth date from occupational debris in trench A9 yielded a z-slqrna calib
rated date of 3100-2900 B.C. (A.9.37.2). And finally, we ran one date from occupati
onal debris directly above the wall in trench A2. This sample yielded a 2-sigma calib
rated date of 2880-2580 B.C. (A.2.2131.15). These data show that both walls were
constructed around 3000 B.C.

Area B
During the last two weeks of the 2002 field season, UTARP team members con

tinued exeavation in a 5 by 5 meter section of trench B4 near the top of Kenan Tepe's
main mound (Fig. 2). The purpose of this operation was to find the continuation of a
pottery-Iittered surface that was discovered in trench B1 during the 2000 field season
(Parker et al. 2002a; 2002b). Unlike the remains discovered in trench B1, the extensi
on of this surface into trench B4 did not contain a thick collapse layer. Instead we dis
covered a simple earthen surface with scattered debris Iying fiat at asimilar level to
that of the surface in trench B1. The surface was uncovered but not removed. Our re
search in Area B shows that the remains of an Early lron Age structure are located on
this part of the mound. Although we have uncovered a surface stretching across most
of two 5 by 5 meter trenches, we have yet to locate more than one associated wall.
Thus we are not yet in a posttion to say whether this surface belongs inside or betwe
en structures.

Area C
During the 2002 field season work continued in four existing Area C trenches

(C1, C2, C3 and C4) and work began in one new Area C sounding (trench C5 [see Fig.
2]). In trench C1 UTARP team members unearthed a number of substantial stone wall
foundations and a series of partial earthen surfaces and fill layers. These contexts can
be dated to the early second millennium through the presence of a large number of ce
ramics belonging to the Red Brown Wash Ware corpus. A seal was found duringthe
cleaning of trench C1's north section. This seal is made of low-fired clay and is deco
rated with a tree and Iadder motif (Fig. 5). The tree motif is formed bya central vertical
line with parallel diagonal lines to the right and left. The Iadder motif is maade up of
three vertical lines extneding from top to bottom each with a number of horizontal ha
atehes connected to one side. Further exeavation in trench C1 uncovered a collapsed
mudbrick strueture with sone in situ remains. A preliminary examination of the ceramics
from these contexts suggested that this structure may pre-date the early second mil
lennium structures discovered in trenches C2 and D4. To test this hypothesis we ran
one carbon samplefrom within this structure. This sample yielded a 2-sigma calibra
ted date of 2120 to 2100/2040 to 1880 B.C. This date confirms that this structure was
in use at the end of the third millennium or beginning of the second millennium.
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Excavation in C2, a 5 by 5 meter trench, continued in 2002 with the goal of re
moving the Middle Bronze Age structure that had been fully uncovered in 2001. A pit
(ca. 1 meter wide) with indications of an oily matrix was uncovered in the southeast cor
ner of the trench. Analysis of the fill from within this pit will be undertaken in the coming
season. A mudbrick platform cut by two pits of identical size with evidence of intense
burning was found in the northwest corner opposite the pit. The lowest levels excava
ted in trench C2 during 2002 contained pottery similar to that seen in the lowest levels
uncovered in trench C1. Thus it is possible that the northern portion of trench C2 may
be attributed to the earliest Middle Bronze Age or the latest Early Bronze Age.

Work also continued in trench C3, a 10 by 10 meter excavation unit located di
rectly south of trench C2 (see Fig. 2). In the previous season a 1O-meter long Early Iron
Age wall and its associated surfaces were discovered in trench C3. Excavation of the
se contexts continued in 2002. This research revealed a compacted till over a thick de
posit of ashy material. This burned material may be linked to a destroyed Middle Bron
ze Age structure found in the 2000 field season in trench B2.

Excavation in trench C4, a 10 by 10 meter unit directly east of trench C1 (see
Fig. 2), continued for a second season. Two structures were uncovered in trench C4.
The first building has stone-founded walls. Finds inside that building included the he
ad of an anthropormorpic figurine (Fig. 6). This figurine, which measures 6 cm. by 6.25
cm., has large almond shaped eyes. The back of the figurine is fiat suggesting that it
was meant to be hung on a wall or laid on its back. Alater rectilinear mudbrick struc
ture jwas partly uncovered in the 2001 season. The wall foundations at their greatest
extent are about 7-meters long. The pottery from both structures includes Red Brown
Wash Ware possibly mixed with earlier material. Surfaces were poorly preserved insi
de the structure.

In order to illuminate the nature of deposits to the west of our Area C trenches
we opened asounding approximately 40 meters west of our existing area C trenches
(trench CS, see Fig. 2). To our surprise, we encountered part of a fortificationlretaining
wall that is identical in construction to those discovered in trenches A2 and A8 (see
above). This wall was also constructed of multi-colored mudbricks with a reed layer
between every ten of twelve courses of bricks. In order to discover the size and direc
tion of the wall we expanded trench CS in two directions (north and east). East of the
wall we discovered a deep deposit of fill that was almost exclusively made of greenish
kaolin-Iike clay granules and was essentially devoid of cultural material. This evidence
suggests that the surface on the up-hill side of the wall was leveled by depositing lar
ge amounts of fill material.

Area D
During the year 2000 field season UTARP team members began a 2 by 2 meter

sounding on the eastern slopes of the main mound. This sounding immediately yielded
extraordinarily well-preserved wall foundations and associated surfaces. These finds
prompted us to expand this excavation unit into a 5 by 10 meter trench during the 2001
field season. This operation produced well-preserved architecture including part of a
large building and a street. This research also produced large amounts of ceramics be
longing to the Red Brown Wash Ware assemblage. Carbon-14 samples taken from
contexts yielding identical ceramlcs in trench C2 show that this assemblage and its as
sociated architecture date to the early second millennium B.C. Given the importance
of the so-called Red Brown Wash Ware corpus, UTARP team members continued the
excavation of the early second millennium street and large structure during the 2002
field season (Parker et al 2003a). In order to expose more of the second millennium
remains in this area we opened two new trenches: D6, just south of D4; and D7, just
north of D4 (Fig. 2).

Excavations in trench D7 confirmed that the street discovered in trench D4 turns
approximately 90 deqrees to the west crossing the trench from the southeast to the
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northwest. As was the case in trench D4, the street consisted of at least four coherent
layers of ceramics and other debris all belonging to the Red Brown Wash Wash Ware
corpus. Perhaps the most important discovery of the season came from trench D6
where excavations uncovered a large pyrotechnic facility (Fig. 7). This feature consis
ted of a five-chambered mudbrick structure measuring approximately 1.5 meters by
1.25 meters, and stili standing to a height of nearly a meter in places. Slag or vitrified
mudbrick covered much of the inside of this feature. Analysis of samples shows that
the slag discovered dripping down the inside of this feature can be definitively charae
terized as fuel ash slag that resulted from the walls of the feature melting. Further work
will be needed to determine the nature of the pyrotechnic aetivity being carried out in
this feature.

In trench D5 we continued the excavation of the Ubaid period house diseovered
in the previous season. This house, whieh is partially eontained within the south baulk
of the trench, eonsists of several mud brick walls demareating two rooms and separa
ting them from a weıı-preservedoutside work surface that abuts a relatively large kiln.
The exeavation of this area revealed that the outside surface on the north of the Uba
id strueture was covered in thousands of pseudomorphs. Preliminary visual examina
tion of the structure and morphology of these pseudomorphs has led us to believe that
they represent the remains of barley chaff. In part of the trench these grain psuedo
morphs were discovered on top of the pseudomorphic remains of a grass mat. This
surface also yielded numerous examples of painted and rough ware Ubaid ceramies
(Fig. 8), obsidian and chert Iithics abone bead, several bone tools and a fragment of
an obsidian bowl. A earbon sample taken from the surface outside the Ubaid strueture
yielded a 2-sigma calibrated carbon date of 4800 to 4660/4640 to 4620 B.C.

Area F
Area F is a large area that includes the northeastern half of Kenan Tepe's lower

town (Fig. 2). Previous research in trenehes F4, F5 and sounding F10 have shown that
there are more than 2 meters of eultural deposits dating to the Early Bronze Ageand
Late Chaleolithic periods (Parker et al. 2002a; 2002b). The goal of our researeh in this
area during the 2002 field season was three-fold. First, we eontinued excavation of
trench F1 in order to explore the Late Chalcolithie remains, which are buried below
about one and a half meters of later material. Second, we began the exeavation of the
mud brick structure and work areas reached at the end of the 2001 field season in
trench F7. Third, in order to explore the extent and level of preservation of Early Bron
ze Age remains in the lower town, we exeavated a series of smail trenches (F13, F14,
F15, F16 and F17) in several areas west of our existing trenehes (Fig. 2).

In our previous reports we divided oceupation in area F into seven broad levels
(Parker et al. 2002a; 2002b). Although some of our interpretations have ehanged, we
continue to use this stratigraphie breakdown.

During the 2002 field season we excavated three more burials (in F7 and F14)
to add to the nine burials excavated in previous seasons. All of these burials belong to
our Level One. Since most of these burials did not contain grave goods, the dating of
Level One is stili uncertain. It should also be noted there appears to be no pattern of
orientation or burial style in the sample excavated thus far.

Level Two, which was the central focus of exeavation in the 2002 field season,
belongs to the Early Bronze Age. Fragments of the cobble surfaees were identified in
F14 and F15. These surfaces appear at generally the same elevation as those disco
vered in previous seasons in F4, F1, F7 and F2. Our current interpretation is that all of
these surfaces belong to a single phase of occupation and thus may be part of a comp
lex of Early Bronze Age work areas.

During the 2002 field season we carefully excavated the level three mud brick
structures identified at the end of the 2002 field season in trench F7. The remains of
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only three walls of this structure were discovered leading us to the conclusion that this
was either a three-sided structure, or that other associated walls were destroyed in the
construction of the later Level Two cobbled surfaces. Earthen surfaces outside of this
structure were littered with animal bones, ceramics and other debris. In order to con
duct micro-artifact analysis of these surfaces we divided the unit into 1 by 1 meter squ
ares and drew, photographed and collected each unit separately. We plan to analyze
this material during the 2003 field season.

During the 2001 field season we discovered what we believed to be a Level Fo
ur mud brick platform in trench F1. During the 2002 field season we removed this sur
face and discovered that this was not a surface but rather the remains of a combinati
on of collapsed walls. Since this debris collapsed onto a Level Five surface, we now
assign these remains to Level Five. This collapse, which consisted mostly of mud
bricks measuring 20 by 40 by 10 cm., covered nearly the entire 5 by 5 meter trench.
The orientation of the bricks showed that much of the collapse had fallen from a wall
located just south of and outside the trench. Some bricks were partially burnt and the
debris sealed a thin bum layer c1early visible in section.
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Fig. 1: Map showing the location of Kenan Tepe
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Fig. 3: View of the step trench (trenches
A2, Aa, A9 and Al0)

Fig. 4: View of Le 5/EB 1 wall foundations
in trench A2
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Figure 8 descriptions

A. D5 L5085 KT43 #1 - Strainer. Light reddish brown exterior surface (2.5YR 6/4).
Yellowish brown core (10YR 5/4). Light reddish brown interior surface (5YR 6/3).
Impressions on exterior surface. Very line grit temper.

B. D5 L5100 KT53 #1 - Pale yellow exterior surface (2.5Y 8/2). Light gray core (2.5Y 7/2).
Pale yellow interior surface (2.5Y 8/2). Brown paint on exterior surface (7.5R 5/2). Very
fine grit temper.

C. D5 L5146 KT6 #4 - Very pale brown exterior surface (10YR 7/4). Reddish yellow core
(5YR 6/6). Ver'f pale brown interior surface (10YR 7(4). Cream wash on exterior sur
Iace. Weak red paint on rim and exterior surface (10R 4/2). Visible striation Iines on
surface. Very fine grit temper.

D. D5 L5093 KT3 #1 - Very pale brown exterior surtace (10 YR 8/3). Reddish yellow core
(5YR 7/6). veryraıe brown interior surface (10YR 7/3). White background paint on
exterior surface 10YR 7/3) with brown designs (7.5YR 4/3). Fine white grit temper.

E. D5 L5100 KT48 # - Light reddish brown exterior surface (5YR 6/4). Yellowish red core
(5YR 5/6). Yellowish red interior surface (5YR 5/6). Burnished interior and exterior sur
taces, Incised and impressed decorations on exterior surface. Reddish brown paint
on the rim the neck, and probably on the body (5YR 4/4). Chaff temper.

F. D5 L5079 KT5554 #6 - Very pale brown exterior surface(10YR 8/3). Very pale brown
core (1OYR 7/4). Very pale brown exterior surface (1OYR 813). Dark Gray paınt on exte
rior surface (7.5 YR zır1). Fine grit temper. CMD Unknown.

G. D5 L5094 K141 #1 - Very pale brown exterior surface (10YR 7/3). Right brown core
(7.5YR 6/4). Pink interior surface (7.5YR 7/4). Very' light cream wash on exterior sur
Iace. Dark reddish gray paint on exterior surface (7.5R 3/1). Fine chaff temper. CMD
Unknown.

H. D5 L5079 KT5554 #2 - Very pale brown exterior surface (1OYR 7/3). Pink core (5YR 7/4).
Very eale brown exterior surface (10YR 7/3). Dark reddish gra'f paint on exterior sur
face (7.5R 4/1). 5 impressed bands across the shoulder to the base of the neck.
Medium chaff temper with very fine white grit inclusions. CMD unknown.

ı. D5 L5132 KT1 #4 - Very pale brown exterior surface (10YR 8/4). Very pale brown core
(10YR 7/3). Pale yellow interior surface (2.5Y 7/4). Burnished on interior and exterior
surfaces. Pale wash on exterior surface. Dark brown paint on exterior surface (7.5YR
3/4). Very fine grit and chaff temper. CMD unknown

J. D5 L5094 KT21 #1 - Very pale brown exterior surface (10YR 7/4). Gray fabric (7.5YR 5/1)
with an abrupt transition to a pink core (7.5YR 7/4). Weak red paint on exterıor surface
(10R 5/4). Fine chaff temper. CMD unknown.

K. 05 L5094 KT 41 #3 - Very pale brown exterior surface (10YR 7/4). Very pale brown core
(10YR 7/4). Very pale brown interior surface (10YR 713). Cream waslı on exterior sur
tace. Dusky red paint on exterior surface (7.5R 3/2). Very fine chaff temper with very
tiny visiblepebbles. CMD unknown.

L. D5 L5109 KT1 #2 - Light red exterior surface (2.5YR 6/6) gradingto a reddish yellow
core (5YR 6/6). Light red interior surface (2.5YR 6/6). Burnished interior and exterior
surfaces. Wash on the exterior surface. Reddish brown paint on the exterior surface
(5YR 414). Fine grit and chaff temper. CMD unknown.

M. 05 L5079 KT555:2J #4 - Ver'f pale brown exterior surface (10YR 7/4). Very pale brown
core (10YR 7/4). Very pale brown interior surface (10YR 1/4). Dusky red paınt on exte
rior surface (1.5R 312). Fine white grit temper with a few smail alr pockets. CMD
unknown.

N. D5 L5094 KT1 #2 - Very pale brown exterior surface (10YR 8/3). Very pale brown core
(10YR 7/4). Pink interıor surface (7.5YR 8/3). Dusky red paint on exterior surface (10R
3/2). Fine white grit temper. CMD unknown.

O. D5 L5079 KT5554 #5 - Very pale brown exterior surface (10YR 7/4). Very pale brown
core (10YR 7/4). Very pale brown 10YR 7/4. Dusky red paint on exterior surface (7.5R
3/2). Fine sma1J white grit temper. CMD unknown.

P. D5 L5079 KT5554 #3 - Very pale brown exterior surface (10YR 7/4). Very pale brown
core (10YR 7/4). vstx pale brown interior surface (10YR 1/4). Dusky red palnt on exte
rior surface (7.5R 3/2). Fine white grit temper with smail air pockets on surfaces. CMD
unknown.
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